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Biafros kelias į nepriklausomybę ir jos praradimas

Prezidentas Nixonas planuoja 
karinio sektoriaus reformas

1967 gegužės 30 dieną 2 v. 
nakt| Amerikos laiku Afrikoje 
gimė nauja valstybė, kurios 
vardas Biafra. Ji išsiskyrė iš 
Nigerijos, į savo valstybės sie
nas Įjungdama Nigerijos rytinį 
regioną, vieną iš Nigerijos fe
deracijos dalių. Nepriklausomy
bę paskelbė Odumegwu Ojuk
wu, Ibo genties vadas ir jos re
zistencijos simbolis, Nigerijos 
kariuomenės pulkininkas. Po 
penkių savaičių aštuoni Nigeri
jos batalijonai užpuolė Biafra 
ir taip prasidėjo Nigerijos civi
linis karas.
Ginklai kalbėjo 30 mėn.

Nepriklausomybę paskelbus 
Biafroje buvo apie 14 mil. Ibo 
genties žmonių (visoj Nigerijoj 
yra apie 62 su puse milijono 
gyventojų). Ginklų kalba kalbė
ta apie 30 mėnesių, Ibo gentis 
neteko apie 2 mil. žmonių, dau
giausia nuo bado ir ligų žuvu
sių vaikų. Buvo visokių bandy
mų baigti civilinį karą susipe
šusių sutaikinimu, bet Biafros 
vadai nesutiko priimti Afrikos 
vadų siūlomos formulės, kurios 
pagrindinis principas buvo tas, 
kad Biafra turi likti Nigerijos 
dalimi. Tą principą padėjus tai
kos pagrindu, Biafros ir Nigeri
jos vadų pasitarimai turėjo nu
statyti Biafros statusą Nigeri
jos valstybėje. Ibo genties va
dai su tomis sąlygomis nesuti
ko, nes jiems atrodė, kad pil
nas atsiskyrimas nuo Nigerijos 
yra gyvybės ar mirties klausi
mas. Toki nusistatymą diktavo 
netolima kruvina patirtis.
Trijų genčių nesantaika

Nigerija gavo nepriklausomy
bę iš britų 1960 m. Nepriklau
somybė gimė be skausmo, bet 
greit pasireiškė vienos kita ne
pasitikėjimas tarp trijų didžių
jų krašto genčių: jorubų, hau- 
sų ir ibų. Jorubai gyvena va
karuose, musulmoniška hausų 
gentis šiaurėje, o krikščionys 
ibai rytuose. Tais pat 1960 m. 
genčių vienybė pabiro nužu
džius ministerį pirmininką Sir 
Abubakar Tafawa Bulewa, ku
ris buvo šiaurietis musulmonas. 
Sukilimą Įvykdė grupė karinin
kų, kurių dauguma buvo iš kitų 
regionų ir kitų genčių. Sukili
mo motyvas — kitos gentys jau 
buvo Įtarusios, kad šiauriečiai 
hausai ima i savo rankas visa 
krašto politinį gyvenimą.
Ibų skerdynės

Ju vado Sir Abubakaro nu
žudymas hausams atrodė esąs 
Ibo genties sąmokslas paimti 
valdžią, nes sukilimo vadas 
priklausė Ibo genčiai. Tada hau
sai 1966 gegužės mėn. suren
gė ibų skerdynes visur, kur tik 
galėjo jų rasti. Išskersta virš 
30,000 ibų. Tada šiaurėje gyve
nę ibai pradėjo bėgti i visas 
puses pagalbos ieškoti. Tuo me
tu ibas pulk. Ojukwu buvo pa
skirtas rytinio regiono guber
natoriumi ir, užsidegęs kerštu, 
pasiryžo teikti pagalbą 2 milijo
nams ibų pabėgėlių.
Paskutinis skambutis

Nigerijos režimas po sukili
mo jau buvo karinė diktatūra 
(ir dabar toks tebėra). Jos va
du tapo gen. Gowon, šiaurietis, 
priklausąs mažai genčiai. Jis 
bandė padaryti taiką tarp gen
čių ir tuo tikslu Ghanoje suor
ganizavo visų Nigerijos karinių 
gubernatorių pasitarimą, kuris 
tikslo nepasiekė. Tada jis pa
skirstė Nigeriją i 12 valstijų 
taip, kad ibai pateko Į tris vals
tijas. Tai buvo paskutinis skam
butis, kad ibai turi patys pasi-

Lainiej tįsieji varžo pagalbos telkimą iš užsieniu
rūpinti savo likimu. Rezultatas 
— už dviejų dienų gimė nepri
klausoma Biafros valstybė, ku
ri šiandien jau praeitis.
Ko verti ibai?

Ibai laikomi viena šviesiau
sių Afrikos genčių: ambicingi, 
darbštūs, išradingi, išdidūs, ga
būs. Prieš tą nelaimę Biafros že
mėje 1.25 milijono Ibo genties 
vaikų lankė bendrąsias ir ama-

Biafros armijos štabo viršininkas 
gen'. Philip Effiong, pasirašęs ka
pituliacijos aktą Nigerijos sostinėj. 
Jis taipgi užtikrino, kad jo vyrai 
netęs karo kaip partizanai.

Pekinui prekyba, 
Formozai lėktuvai
Prieš ršsiskirstant Kalėdų a- 

tostogų, tarp kongreso ir pre
zidentūros iškilo neaiškumų dėl 
kovos lėktuvų davimo Kinijos 
respublikai Taiwane. Kadangi 
tas reikalas buvo surištas su 
karinės pagalbos užsienio kraš
tams davimu, įstatymas nebaig
tas priimti — atstovų rūmai rei
kalingus pinigus paskyrė, bet 
senatas pirma panorėjo sužino
ti, kodėl prezidentas to tipo lėk
tuvams neprašė pinigų paskirti.

Dabar paskelbta, kad Formo
zai greit bus duota 20 kovos 
lėktuvų (F-104 Starfighter) ne
mokamai, tik pakavimo išlaidas 
apmokant, bet vis dar neaišku, 
ar bus duoti to tipo lėktuvai, 
kurių prašo Chiang Kai-sheko 
vyriausybė ir kuriems atstovų 
rūmai jau paskyrė pinigus. Net 
senato užsienio reikalų komisi
ja pasisakė už tai, kad Formo- 
zos karo aviaciją reikia sustip
rinti naujesnio tipo lėktuvais. 
Vieną ranką tiesia Pekinui, ki
ta glosto Chiang Kai-sheką.

Europoj slogos 
epidemija
— Europoj siaučia didelė 

Hong Kongo slogos epidemija, 
pradėjusi savo kelionę nuo Is
panijos. Norvegijoj ir Prancū
zijoj 50 proc. darbininkų ne
besirodo darbe, 30 proc. Berly
ne ir toliau Į rytus. Labai stip- 
ri epidemija Švedijoj, Šveicari
joj, šiaurinėse Anglijos dalyse. 
Ispanijoj epidemija nebuvo stip
ri ir ilgai neužtruko, bet pie
tinėj Vokietijoj ilgiau užsibu
vo ir stipriau pasireiškė. Ma
noma, kad epidemija palietė 
kas ketvirtą europieti. Labiau
siai serga tie, kurie nesirgo per
eitais metais.

Manoma, kad Amerikoje šie
met nebus stipresnio tos ligos 
pasireiškimo, bet nuogąstauja
ma, kad kitais metais Amerika 
gali būti paliesta labai stipriai. 
Rengiamasi pravesti masini gy
ventojų skiepijimą.

4

tų mokyklas, Biafroj buvo du 
universitetai su teisių ir inžine
rijos institutais, ligoninė prie 
universiteto mokymo tikslams. 
Krašte buvo 500 gydytojų, 700 
advokatu, 600 inžinierių ir 
daugybė įvairiausių pasimokiu
sių amatininkų bei prekybinin
kų. Afrikos mastu tai buvo 
aukštas atsiekimas. Ir tai buvo 
viena iš priežasčių, kodėl kitos 
gentys ibų prisibijojo. Tuos 
duomenis prieš akis turint, la
biau suprantamas kažin kur be
sislapstančio Biafros valstybės 
galvos Ojukwu ką tik paskelb
tas prašymas Europos vyriau
sybėms, kad jos sulaikytų La
gos karinės vyriausybės keršto 
ranką, pakeltą sunaikinti Biaf
ros elitą. (Dabar tvirtinama, 
kad genocido ženklų Biafroje
nepastebėta).
Ojukwu pašalintas?

Tokia istorija iki Biafros ka
pituliacijos, kurią pasirašė ar
mijos štabo viršininkas gen. 
Effiong sausio 15. Prieš pat ka
pituliaciją jis buvo perėmęs vi
sas valstybės vado pareigas ir 
galias, nes gen. Ojukwu pasi
traukė į užsienį. Tuo tarpu ne
žinia, kur jis yra prisiglaudęs, 
bet beveik tikra, kad jis išvy
ko pašalintas nuo pareigų tos 
grupės/ kuri buvo įsitikinusi, 
jog itolimesniš» priešinimasis 
ginklu yra bepTSšinis."
Ginčai dėl šalpos

Po kapituliacijos daug kas 
šoko siūlytis su pagalba nu
siaubtą Biafra maitinti, gydyti 
ir dengti, bet Lagos diktatūra 
pasakė, kad padėtis ten nėra 
tragiška, kad reikalingą pirmą
ją pagalba gali suteikti pati Ni
gerija. kad pagalba iš užsie
nių galės būti organizuojama 
tik per Nigerijos vyriausybę ir 
per Lagos (Nigerijos sostinę).
kad pagalba ne iš visų bus 
priimta. “Kruvini pinigai” ne
būsią priimti iš tų, kurie viena 
ar kita forma esą prisidėję prie 
Biafros rėmimo politiškai ar ka
riškai.

Kas tie “kruvini pinigai”? 
Tai pirmoj eilėj tos valstybės,

— Atsirado nauju liudinin • 
ku, pardavinėjančių žinias apie 
tai, kad ir P. Vietname esanti 
P. Korėjos kariuomenė prakti
kuojanti civilių gyventojų žu
dymą.
— Čekoslovakijoj laikinai įves

ta septynių dienų darbo savai
tė. Norima padidinti gamyba. 
Kalbama, kad gali būti panai
kinta seniau įvesta penkių die
nų darbo savaitė, pridedant dar 
vieną dieną ekstra numatytiem 
darbam.

Miunchene, V. Vokietijoj, 1972 metais vyks dvidešimtoji pasaulio sporto 
olimpiada. Jai paminėti vokiečiai jau pradėjo kalti specialias dešimties 
markių vertės monetas. Vienoje jų pusėje yra Vokietijos valstybinis ženk
las, kitoje — olimpiados stadionas ir miestelis.

kurios pripažino Biafra ar ją 
rėmė karinėmis medžiagomis: 
Prancūzija, Portugalija ir kelios 
Afrikos valstybės. Prie tos gru
pės priklauso ir kai kurios pri
vačios šalpos organizacijos, su 
dideliais pavojais naktimis ga
benusios maistą ir medikamen
tus badaujantiems Biafros vai
kams, ir kitiems gyventojams, 
nepriklausiusiems prie Biafros 
karinių pajėgų.

Didžiausia ir daugiausia prie 
Biafros žmonių gelbėjimo pri
sidėjusi yra Joint Church Aid, 
kurią sudarė Europos ir Ame
rikos katalikų, protestantų ir 
žydų didžiosios šalpos organiza
cijos. Ir jai atsakytas leidimas 
prisidėti dabar prie Biafros 
žmonių šelpimo, nes Lagos dik

čia matomas būrys Biafros jaunimo, besimankštinančio vartoti ginklą Bia
fros nepriklausomybei ginti. Nigerijos akimis jie yra baustini sukilėliai, bet 
Nigerijos vyriausybė tuojau paskelbė amnestiją, kai tik Biafros štabo vir
šininkas pasirašė kapituliacijos aktą.

PIRMININKŲ PASITARIMAI

Amerikos Liet. Tarybos pir
mininkui inž. E. Bartkui lankan
tis New Yorke, sausio 9 įvyko 
išsamus pasikalbėjimas su Vil
ko pirmininku dr. J. K. Valiū
nu, finansų tvarkytoju inž. J. 
Valaičiu ir Tautos Fondo pirmi
ninku prel. J. Balkūnu.

Svarbiausia, buvo aptarta Va
sario 16-sios minėjimas ir Lie
tuvos laisvinimo reikalams lėšų 
telkimas.

Tuo ir kitais aktualiais klau
simais, kaip Lietuvos Steig. 
Seimo 50 m. sukakties minėji
mas, pasitarti ir veiklai sude
rinti sausio 24-25 Chicagoje nu* 
matytas PLB valdybos, JAV 
Liet. Bendruomenės, ALTos ir 
Vliko pirmininkų pasitarimas.

Pasitarimai New Yorke buvo 
nuoširdūs. (Elta) 

tatoriai mano, kad kartu su 
maistu ir medikamentais tos or
ganizacijos lėktuvais buvę ve
žami Biafrai ir ginklai bei amu
nicija. Church Aid vadovybė 
teigia, kad tai baisus nesusipra
timas. Jos atstovas jau yra La
gose savo bylos ginti. Lagose 
jau buvo ir J. Tautų gen. sekr. 
U Thant.

Iki praeito sekmadienio leidi
mą pagalbai teikti iš Lagos vy
riausybės buvo gavę tik Tarpt. 
Raudonasis Kryžius bei Jungt. 
Tautų Vaikų Fondas. Manyti- 
na, kad tą teisę išsikovos ir 
Joint Church Aid, kurios dide
li kiekiai gėrybių yra sutelkti 
prie pat Nigerijos sienų. Iš vals
tybių tik viena Anglija gavo 
leidimą atskraidinti pirmąjį lėk
tuvą su 10 tonų medikamentų 
ir keliais džipais pagalbai iki 
jos reikalingų vietų davežti.

— Libijos revoliucinės tary
bos pirmininkas (taryboj visi 
karininkai) pats perėmė premje
ro pareigas ir visus civilius mi- 
nisterius pakeitė karininkais. 
Atrodo, kad ten vis stiprėja rū
gimas pašalinti karininkus ir su
grąžinti karalių Indrisą, paša
lintą pereitais metais rugsėjo 1.

Ispanija mezga 
santykius su 
Maskva
Madridas. — Ispanijos spau

doj daug balsų už tai, kad vy
riausybė užmegztų santykius su 
Maskva.

Nė vyriausybės informatoriai 
nebeslepia, kad naujasis užsie
nio reik, ministeris Lopez Bra
vo sausio 2 buvo sustojęs Mask
vos aerodrome, skrisdamas na
mo iš Filipinų. Ten jo laukė 
aukštas sovietų užsienio reika
lų ministerijos pareigūnas, su 
kuriuo Lopez Bravo turėjęs il
goką pasikalbėjimą.

Nemanoma, kad Madridas ei
tų tuoj prie formalių diploma
tinių santykių su bolševikų Ru
sija užmezgimo, bet neilgtru- 
kus lauktina pranešimo, kad bus 
užmegzti konsulariniai ir preky
biniai santykiai, kaip tai jau pa
daryta su Rumunija, Lenkija 
ir Vengrija.

Prisimintina, kad pereitą va
sarą buvo paskelbta, jog prie 
Afrikos krantų žvejoja sovietų 
žvejybos laivai gavo teisę turė
ti atramos tašką Ispanijos Ka
narų salyne.

Washingtonas. — Jei viskas 
vyks taip, kaip dabar planuoja
mas krašto apsaugos biudžetas, 
tai iki 1971 metų vidurio ga
li dėl tų reformų netekti turi
mų darbų milijonas ir vienas 
ketvirtis žmonių.

Jei Amerikos karių skaičius 
mažinimas Vietname vyks kaip 
suplanuota, tai iš karinių pajė
gų bus visai atleista 600,000 
vyrų ir 150,000 civilinių tar
nautojų. Atitinkamai mažės 
krašto apsaugos departamento 
užsakymai pramonės įmonėms, 
kurios dėl tos priežasties turės

Įžymus žydas 
apleido Lenkiją
Copenhagen. — Katz-Suchy, 

Varšuvos universiteto profeso
rius, Lenkijos atstovas prie J. 
Tautų 15 metų, Lenkijos amba
sadorius Indijoje, paskui užsie
nio reikalų ministerijos spau
dos šefas, išmestas iš universi
teto 1968 m. antisionizmo ak
cijai prasidėjus, dabar su šei
ma apleido Lenkiją ir įsikūrė 
Danijoje, kur gavo universitete 
profesoriaus vietą. Išvažiuoda
mas turėjęs pasirašyti, kad emi
gruoja į Izraelį.

Lenkijos žydas, naciams už
ėmus Lenkiją pasprukęs į Če
koslovakiją, iš ten persikėlęs į 
Angliją, paskui vėl grįžęs į 
komunistinę Lenkiją ir jai uo
liai tarnavęs. Sakosi, kad bu
vęs persekiojamas ne vien kaip 
žydas, bet kad kritikavęs Len
kijos vidaus režimą, reikalau
damas duoti daugiau laisvės.

— Anglikonu bažnyčios va
dovas Canterbury arkivyskupas 
Ramsey skelbia, kad nematąs 
galimybės sujungti katalikų ir 
anglikonų bažnyčias tol, kol 
Roma hepaslinks toliau nu6 po
piežiaus neklaidingumo dog
mos. Bet padėtis galinti pasi
keisti tada, kada katalikų baž
nyčioje išsivystys Vatikano II 
atnaujinta kolegijinė praktika 
(popiežius dalinasi valdžia su 
vyskupais).

Nauji Amerikos 
būdai pridengti 
pasilikimą Azijoj
Kai britai už metų pusantrų 

pasitrauks kariškai iš savo ba
zių Singapore, Malazijoje, Aust
ralijoje, N. Zelandijoje ir k., 
ten pabirs tą regioną ikšiol 
saugojusi sistema. Tuos kraš
tus ką tik lankęs JAV vicepre
zidentas Agnew kaip tik bandė 
išaiškinti, kuo prie tos proble
mos sprendimo galėtų prisidėti 
Amerika ir ko iš jos tie kraš
tai norėtu.

Pagal naująją Azijos doktri
ną, Washingtonas nenorės Įsi
jungti su formaliu pažadu lai
kyti ten savo karines bazes, 
ypač sausumos kariuomenę, bet 
esama ir kitų būdų prie to re
giono apsaugos prisidėti.

Pavyzdžiui, pasitraukdami iš 
Singapore, britai palieka ten 
geriausią pasaulyje Įrengtą lai
vyno bazę ir tris aviacijos ba
zes. Sklinda gandai, greičiausiai 
tikri, kad su laivynu ir aviacija 
reikalų turinčios Amerikos 
bendrovės išnuomos jas visas 
ar tik dali, kad Įsikurtų ten su 
laivų ir lėktuvų remonto bei ap
tarnavimo dirbtuvėmis arba ten 
esančias perimtų. Tada Singa
pore buvusiose britų bazėse 
nuolat maišysis Amerikos karo 
laivai ir aviacija. “Mes ateisim 
Į Singapore pagal komercinius 
susitarimus, bet formaliai ne- 
garantuosim Singapore apsau
gos,” — taip aptarė reikalą 
vienas iš Agnew lydėjusių pa
tarėjų.

Pasitarimai dėl to regiono ap
saugos formų jau vyksta priva
čiai. Po Agnew informacinės ke
lionės jie pradės Įgauti daugiau 
realumo.

500,000 darbininkų perteklių, 
kuriam turės parūpinti kitą 
darbą arba atleisti.

Tai yra dalis prez. Nixono 
plano bebandant sutramdyti 
infliaciją. Biudžetą svarstant 
kongrese bus didelės kovos, 
nes bus paliesta veik kiekvie
no kongreso nario jei jau ne jo 
paties rinkiminė apylinkė, tai 
tikriausiai kiekviena valstija. 
Bet ūkiniai žinovai tvirtina, 
kad toji operacija yra būtina. 
Valstybės saugumas visai ne- 
nukentėsiąs, nes mažinant ka
rinių pajėgų asmeninę sudėti ir 
įstaigas bus atsižadėta tik to, 
ko jau seniai reikėjo atsisaky
ti ir kitaip pasitvarkyti.

Įdomu, ką dabar besakys tie, 
kurie jau kelinti metai kaip pa
pūgos šūkauja, jog Ameriką val
do ne prezidentas su kongresu, 
bet “karinis-industrinis kom
pleksas”.

Keistuolis 
milijonierius 
mete čekius
— Keistuolis milijonierius 

M. Brody, kuris pereito spalio 
26 diena sulaukė 21 metu ir ta 
proga paveldėjo daugybę mili
jonų dolerių, kuriuos sukaupė 
dvi imigrantų kartos gaminda
mos margariną, pereitą penkta
dieni vaikščiojo po Manhata- 
ną ir dalino šimtines. Jis skel
bė norįs išdalinti 25 milijonus 
dolerių, kad žmonės būtų lai - 
mingi, bet jo bankas, kuriame 
yra jo čekių sąskaita, skelbia, 
kad jau išdalintiems čekiams 
apmokėti sąskaitoj esamų pini
gų neužteks.

Jis turi gitarą, skambina ir 
dainuoja, turi tokią pat kaip jis 
jauną hipišką žmoną, bet dar 
nėra baigęs kolegijos. Jis jų 
vra lankės bent tris, bet iki 
diplomo dar nedasikasęs. Kai 
išdalinsiąs numatvtus išdalinti 
milijonus, vyksiąs užbaigti kole
gijos, nes norįs įsigyti pinigų 
investavimo specialybę.

Daily News mano, kad jis 
tikras neišmanėlis, kai mėto pi
nigus paukščiams, sukčiams ir 
valkatoms. Jeigu jau jis rimtai 
nori ką nors gero padaryti, 
jam patariama tuos pinigus su
dėti į fondą ir gerus darbus da
ryti ne hipišku, bet rimtu bū
du.

Betgi yra manančių, kad jis 
tik reklamos siekdamas pabars
tė trupinius, turėdamas gal
voje savo būsimą biznį — jis 
pats dainuoja, virpina gitarą ir 
organizuoja plokštelių gamybą 
bei prekybą.

Sekmadienio vakarą jis bu
vo parodytas televizijoj, bet ne
atrodė, kad jo kalba būtų bu
vusi normalaus žmogaus kalba.

KITI RAŠO ...

Skubėti apsimokės

“Naujausios Kinijos komunis
tų pastangos sandėliuoti grū
dus ir atnaujinta propaganda 
prieš Rusiją rodo, kad avantiū
ristinės nuotaikos ten tebėra 
gyvos.

Karo prieš Vietkongą suviet- 
naminimo galas dar toli. Dabar 
P. Vietnamas dar nepajėgtų at
laikyti sutelkto Š. Vietnamo ir 
kom. Kinijos spaudimo. Smul
kūs karai gali būti uždegti ir 
kitose pietryčių Azijos vietose 
mažomis ūkinėmis ir karinėmis 
išlaidomis.

Washington© planai keisti po
litiką Azijoje nepalieka daug 
laiko pietryčių Azijos kraštam 
pasirengti naujai atsakomybei, 
todėl laisvieji Azijos kraštai 
greit pajus iš Pekino ateinantį 
pavojų. Pekino agresinius ape
titus paaštrins ir Ryukyu saly
no grąžinimas Japonijai 1972 
m. Todėl pats laikas laisvajai 
Azijai pradėti organizuoti kolek
tyvinę apsaugos sistemą”.

Taipei, New Life
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Lietuviai amerikiečių kolegijose ir spaudoje ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas —- 80-30^ Jamaica Ave., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (.nuo 9 r. iki 9 v.)

Dr. Antanas Musteikis kalba 
studentam apie “moratoriumą”. 
Jūratė Kazickaiė kalbasi su 
motinom hippėm.
KO STUDENTAI GALĖJO PA
SIMOKYTI iš "moratoriumo" 
eigos

Nedaug ką patiriam, kaip lie
tuviai dėstytojai reiškiasi kole
gijose šalia savo profesinio 
darbo visuomeninėje plotmėje 
tarp amerikiečių. Dėl to dėko
jame tam, kuris atsiuntė Com- 
padium, Buffalo D’Youville ko
legijos studentų laikraščio la
pą su dr. Antano Musteikio, tos 
kolegijos sociologijos departa
mento vedėjo, pasisakymais dėl 
kolegijoje Įvykusių “moratoriu
mo” iškilmių.

Gruodžio 17 nr. laikraščio re
dakcija paaiškino, kad dr. Mus
teikis savo nuomones yra susi
daręs iš asmeninės patirties, 
savo gimtajame Lietuvos kraš
te, kas yra komunistinis tota- 
lizmas. Jo nuomonės bus arti
mos tiem, kurie yra pergyvenę 
geležini komunistinį režimą. To
liau laikraštis leidžia kalbėti 
pačiam dr. Musteikiui. “Man 
tai ne staigmena — jum, gal 
būt —, kad šiom dienom pro
tarpiais .Amerikoje ir D’Youvil
le kolegijoje mes gyvename še
šėly “didžiojo brolio”, kuris 
primetė šiam kraštui ir savo 
“Newspeak” terminologiją, ko
kią yra aprašęs George Orwell 
savo romane “1984”. Pagal jį 
mus klaidina, versdami tikėti, 
kad neapykanta yra meilė, igno- 
rancija yra tvirtybė; kad pralai
mėjimas yra pergalė. Tokiu pat 
būdu geros valios, bet naivūs 
D Youviile žmonės apsigauna, 
manydami, kad Vietnamo “mo
ratoriumas" jau reiškia karo 
pabaigą ir taikos pradžią”. Aka
demiškai prie reikalo einant ir 
norint apsigavimo išvengti, bū
tų reikėję prieš spalio 15 
išdiskutuoti laisvojo pasaulio ir 
komunizmo susidūrimą ir tik 
tada nuspręsti, ar vyriausybę 
pasmerkti ar ją paremti spalio 
15.

Paremdamas vyriausybės lini
ją, Musteikis aiškino: jei ko 
munistai nuleis uždangą ant vi
sos Azijos, tai tolimesnis jų tai
kinys pirmiausia bus Aliaska.

Taigi leisdamiesi j Vietnamą, 
sykiu giname ir save.

Vertindamas kolegijoje buvu
sį “moratoriumo” susirinkimą, 
Musteikis teigė: studentai turė
jo progą pamatyti, kaip reiš
kiasi totalistinis sąjūdis — jo 
vadai surikiavo savo šalinin
kus salėje ir mėgino perimti va
dovavimą iš moderatoriaus, su
keldami anarchiją. Gal, tai pa
matę, studentai išmoks labiau 
branginti ir ginti demokratinę 
sistemą.
IR HIPPIAI PRAMATO jauno
sios kartos atskilima nuo tėvu 
hippiu

Nedaug lietuvių dalyvauja 
amerikiečių spaudoje. Retai ka-

da gaunam iškarpas su jų raš
tais. O jie įdomūs ne tik tuo, 
kad parodo, kaip tie lietuviai 
laikraštininkai ar jų ameriki
niai laikraščiai galvoja, bet ir 
kiek jie talentingai reiškiasi. 
Dr. V. V. dėka gavome Long 
Island Press (lapkričio 23) su 
Jūratės Kazickaitės straipsniu 
apie susitikimą su motinom- 
hippėm.

J. Kazickaitė kalbėjosi dau
giau kaip su 50 motinų hippiu. 
Kai kurios jų buvo kolegijose 
mokęsi ir yra iš turtingų na
mų. Kai kurios pabėgo dar pa
augliai, kitos divorsavusios ir 
persiritusios per trečią dešimtį 
metelių.

Nors savotiški jų drabužiai, 
savotiškas šeimininkavimas, 
laisvos pažiūros į moralę, betgi 
visos šios motinos kalba apie 
savo vaikus taip, kad vargiai 
jom prieštarautų jų konservaty
vesnės seserys. Jos sako norin
čios, kad jų vaikai būtų gar
bingi, mandagūs; kad jie prisi
dėtų prie žmonijos gerinimo. 
O labiausiai, kad jie būtų lai
mingi ir laisvi.

į East Village sakosi atėju
sios, kad išsivaduotu nuo su
stingusios gyvenimo rutinos. 
Bet rado, kad ir čia rutinos esa
ma: turi neprisipažinti, kad vai
ką mušei; turi savo vaiką pati 
maitinti 8 mėnesius; turi duoti

PAŽIŪRĖKIM Į ŠIŲ DIENU NEPAŽABOT.| JAUNYSTĘ
SPAUDADirvoje sausio 14 A. Augai- 

tis (Studentų sąjungos pirmi
ninkas) rašo apie tos sąjungos 
du paskutinius suvažiavimus 
Chicagoje. Paskutiniame suva
žiavime, įvykusiame sykiu su

Po žiemos dangum > Nuotr. V. ,Maželio

mokslininkų suvažiavimu, val
dybos pranešime, kuri cituoja 
Augaitis, kalbama apie prieš
paskutinio suvažiavimo eigą ir 
rezultatus: “Pernykščių metų 
suvažiavimas įvyko Chicagos 
Sheriton viešbutyje, kurio šie
met, ir net keturių steitų apy
linkėje viešbučių, neįmanoma 
gauti, nes yra perspėti, kad 
mūsų organizacija daro viešbu
čiams nuostolius .. .Kaip pav. 
pernai jau pirmą dieną viešbu
čiui padaryta 1700 dolerių nuo
stoliu. už kuri suvažiavima me
tė lauk. Tik gražiu atsiprašymu, 
maldavimu ir nuostolių išlygi
nimu šis skandalas buvo už
gniaužtas”.

Apie patį priešpaskutinį ir 
paskutinį suvažiavimą: “Kaip 
patys pastebėjote, šiemet netu
rime suvažiavimo atidaromosios 
akademijos, nes pernai nesitei
kė į akademiją atvykti kviesti 
lietuvių organizacijų atstovai, 
net pačių studentų organizaci
jos neįstengė atsiusti savo vė
liavas ... Buvo atsiųsta viena 
vėliava, ir atvyko vienas su
važiavimo sveikintojas. Todėl 
pernai buvusioji valdyba iškil
mingos akademijos turėjo atsi
sakyti, o šiemetinė valdyba 
net nebandė to organizuoti ir 
suvažiavime tam laiko skirti.. 
Todėl šiemetinė v-ba pramatė 
suvažiavime laiką ir pasinaudo
dama mūsų mokslininkų suva
žiavimu. leidžia laisvai kiekvie
nam pasirinkti mokslininkų pa
skaitas, kurios, gal būt, pa
trauks mus daugiau, negu tai 
parodė buvusių suvažiavimų 
programos”. Esą “buvusių suva
žiavimų paskaitose iš 200 suva
žiavusių studentų vos apie 30 
teateina Į paskaitas .. .Tuo tar
pu visi suvažiavime vykę šokių 
vakarai nepajėgė sutalpinti da
lyvių — čia jaunystė liejosi

pilnai”.
Straipsnio-autorius baigia: 

“ .. .0 jeigu įdirbti nesiseka vi
siems, tai nėkaltinkim dirban
čiųjų, bet gal, mieli kolegos 
studentai, tiek studentų tėve
liai ir visa plačioji lietuvių vi
suomenė, rūpestingai pažiūrė
kim į šių dienų nepažabotą jau
nystę ...”
Biafra ir Lietuva

T. Žiburiai sausio 8 vedama
jame “Biafra ir Lietuva” rašo: 
“Dar ne taip seniai mūsų jauni
mas kėlė klausimą: kur svar
biau vykti — lietuviškon sto- 
vyklon ar Alabamon negrų tei
sių ginti? Praėjusių metų pa-| 
baigoj iškilo panašus klausi
mas ryšium su Biafros kova už 
nepriklausomybę. Kanadoj, tur 
būt, ir kitur, paskelbta specia
li diena, kurioje buvo teikiama 
moralinė ir materialinė parama 
Biafrai. Daugelio gimnazijų mo
kiniai nešiojo gedulo kaspinus 
ir dalyvavo Biafros akcijoje. 
Netrūko joje ir lietuvių moki
nių. Pamačius jų rimtus veidus, 
kilo klausimas: o kodėl nėra mo
kinių akcijos už Lietuvą? Juk 
lietuviai jaunuoliai, rodos, pir
moj eilėj turėtų veikti Lietuvos 
laisvei... Pasigėrėtinas buvo 
Lapkričio 13 žygis į Jungtines 
Tautas New Yorke ir dar vie
nas kitas mažesnis sujudimas, 
bet nieko visuotinai imponuo
jančio. Buvo kilusi graži ini
ciatyva — jaunimo žygis už ti
kėjimo laisvę, bet ir jis nutilo, 
deja, per anksti. Toks žygis, 
tik dar visuotinesnis šiuo metu 
labai reikalingas”.

Išleisti Sutkaus atsiminimai
Vilniuje “Vagos” leidykla iš

leido teatro aktoriaus, pedago
go Ant. Sutkaus atsiminimų 
knygą “Vilkolakio teatras”. Sut
kus yra buvęs to, vienintelio 
Lietuvoje, satyros teatro veiku
sio 1919-25, steigėju bei va
dovu. (E.)

savo vaikui keistą vardą. Vie
na prisipažino: “Manau, kad 
mes, motinos hippės, kartais tu
rime tuos pačius rūpesčius 
kaip vidutinė klasė".

Visuotinis rūpestis, kurio 
naujosios motinos neslėpusios, 
kad, gal būt, išaugs naujas ge
neracijų skilimas ir vaikai no
rės įsijungti į bendruomenę, iš 
kurios motinos yra pasitrauku
sios. Viena 29 m. motina, hip
pės gyvenimu išmaišiusi Ame
riką nuo krašto iki krašto, turi 
10 metų sūnų, kuris mokosi val
dinėje mokykloje. Su liūdesiu 
ji sakė, kad tas vaikas yra lyg 
vidutinės klasės vaikas. Kai jis 
buvo jaunesnis, ji davusi jam 
svaigalų, bet dabar jis pareiškė 
nuo jų atsisakąs. Jis vis klausi
nėja motiną, kodėl jie gyvena 
laužyne (slum). Jis sako norįs, 
kad motina vartotu raudona 
lipstiką ir gražiai rengtųsi.

Studentij 
sveikatingu mas 
okupuotoje 
Lietuvoje
Reikia susirūpinti Lietuvos 

studentų sveikatingumu, kai ku
rie reiškiniai mitybos srity ke
lia rūpestį — apie tai visuo
menę (ir patį režimą) aliarmuo
ja trys Vilniaus gydytojai, uni
versiteto dėstytojai Bitė, Gave
lis ir Rutkys. “Komjaunimo Tie
soje” (nr. 246, 1969) visi trys 
iškėlė keletą nemaloniu reiški
nių.

Daromas priekaištas Vilniaus 
aukštųjų mokyklų poliklinikos 
gydytojams, tikrinantiems įsto- 
jančiųjų sveikatą. Pvz. rasta, 
kad 200 įstojusių — sveiki, ta
čiau per šešis mėnesius 23 jų 
lankėsi poliklinijoje dėl įvai
rių susirgimų, kurių “trukmė 
buvo keletas metų”. Vien 1967 
m. toje po^kliųikoje nustatyta, 
kad 231 studentai buvo susir
gęs reumatu, įvairiomis širdies 
ydomis, kaulų džiova ar ner
vais.

Trys gydytojai toliau aiški
na. kad neritmiškas studentu 
darbas nualina, pervargina ir 
■yerčia išeiti vadinamu "akade
minių atostogų". Štai 1968 me
tais jomis pasinaudojo 307 Vil
niaus aukštųjų mokyklų studen
tai ir jų tarpe daugiausia, 121 
—inžinierinio statybos fakulte
to studentas.

Kelia susirūpinimą tai, kad 
pagrindine tų “atostogų prie
žastimi yra centrinės nervų sis
temos susirgimai. Jie sudaro 
36.4 proc. antroje vietoje — 
nėštumas. Daugiausia ieškojo 
“atostogų” antrojo kurso stu
dentai — net 32.2.

Kodėl taip vyksta? Dėl to, 
kad, kaip nurodoma, esąs racio
nalus studentų dienos režimas, 
nesistemingas produktyvus kny
gų skaitymas, neturima pakan
kamo poilsio, pagaliau nesanti 
normali mityba.

Toliau pažymima: studentas 
per parą turėtų gauti vidutiniš
kai 3,000 kalorijų (iš Lietuvos 
gaunamomis žiniomis, tų kalo
rijų kiekis nesiekia nė 2,0 0 0 
— Red.).

Dar viena netvarka: studen
tų darbo tvarkaraštis — nera
cionalus, studentai neturi tarp 
paskaitų “spragų” ir todėl jie 
priversti būti nevalgę iki 17-18 
vai. Pasirodo. Vilniaus studen
tai maitinasi du kartus per pa
rą. Tad ar nuostabu, klau
siama, jei jau pirmame kurse 
atsiranda negalavimai, susidu
riama su skrandžio — žarnyno 
susirgimais?

Tokia padėtis Vilniaus aukš
tųjų mokyklų studentų tarpe. 
Ji vargiai geresnė Kaune ir ki
tuose Lietuvos miestuose. (E.)

Ar žinai, kad...
Dean Rusk, buvęs valstybės 

sekretorius, išrinktas nuo š.m. 
rudens Georgia universitete 
skaityti tarptautinę teisę su 
45,000 atlyginimu.

J. 8. SH ALi NS-t ALIN6KAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P'way Stų.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tei. Virginia 7-4499.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABOR1US, B ALSAM UOTO JAS. 2 modernios 
koplyčios. Z31 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dilioned. A. J. Balion-Balcrūnas, 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 St., Newark, NJ. 07105; tei. 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. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. 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 Lietuvų. 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 įsigytu Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sųžiningai pagal susitarimų už labai prieinamų kainų. TeL (516) AN 1-2864.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki s vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421, VI7-447".

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-05 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Virginia 6-1800.

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

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

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
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 St 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—geriausioa 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua 4 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 112?7; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų 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.

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, — Lietuviškų 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 mc. 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. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 2I2-847-5522
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Apie savąsias vertybes
Ginčas, net aštrus, buvo dėl 

dvejopų vertybių — politinių ir 
kultūrinių: katras pasirinkti, 
katrom skirti pirmenybę, kat
rom labiau atiduoti energiją ir 
išteklius. Tai buvo netolimoj 
praeity. Ir dabar aktualus pasi
rinkimas iš esmės tų pačių ver
tybių, nors kitais žodžiais pasa
kytų, išeivijos bendruomenėje, 
kai ji siekia išlaikyti savo prie
auglį lietuvišką, populiarinti 
Lietuves laisvės reikalą bei lie
tuvių kultūra nelietuviškoje ap
linkoje. Katram jų atiduoti pir
mumą, jeigu abiem vykdyti pri
trūksta jėgų ir pinigų?

Šį klausimą padarė gyvą nau
jausi bendruomenės gyvenimo 
įvykiai.

★

Vienas — Bendruomenė pa
siskelbė 1968 sukaktuviniais 
metais duosianti Lietuvos istori
ją ir lietuvių literatūros istori
ją angliškai. Tai geras daiktas 
nelietuviškai kalbančių infor
macijai (deja, neišleido!). Geras 
užsimojimas ir jos sudaromas 
informacijos organas. Bet ar to
kiu užsimojimu reiškiasi kon
krečios pastangos prieaugliui iš
laikyti lietuviškam? Pranciško
nų gimnazija užsidarė. Vienin
telė šiame krašte lietuviška gim- 
nazija užsidarė, nes pritrūko 
mokinių ir pinigų. Neteko pa
tirti, kad bendruomenė būtų 
ėjusi su sava pagalba tai gim
nazijai išlaikyti. Chicagoje Jau
nimo centro patalpom daugiau
sia naudojasi prieauglis. Jauni
mo centro viešame pranešime 
apie lėšų telkimą centro patal
pom praplėsti buvo pasisakyta, 
kad paramos iš bendruomenės 
nesulaukė.

Priežastis suprantama. Trūks
ta pinigų ir bendruomenei. Bet 
kai išteklių pritrūksta, savaime 
kyla klausimas: katra vertybė 
bendruomenei yra pirmesnės 
reikšmės — nelietuviškos ap
linkos informavimas ar prieaug
lio išlaikymas lietuviško?

Antras—Lietuvių Fondo va
dovybė pranešė gerą žinią: Chi-
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VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(I8i
Kamendorėlį šiame bene pir

mame dideliame susirinkime vi
sa džiugino — vyrai ir moterys, 
vaikai ir mergės, ypač gi būre
lis vaikučių, kuriuos kunigėliai 
tyčia pratinos prie savęs saldai
niais. Davinėjo saldainiukų ir 
svetelis kamendorėlis, tai vie
ną, tai kitą pasišaukdamas prie 
galo stalo ir paerzindamas jį. 
Vaikai gėdėjos, bailiai artinos, 
buvo patenkinti, kai juos ku
nigėlis atleido nuo savęs, o lai
mingi, kad juos pasišaukė; tai 
reta buvo jiems garbė. įdomūs 
buvo jam ir visi dar nematyti 
kito Lietuvos krašto (jis buvo 
aukštaitis) būdai ir papročiai.

Kamendorėlis energingai gy
nės nuo “smalinių” (taip jis pra
vardžiuodavo smarkiuosius gė
ralus); vis sakės, bevelijąs ku
rios saldesnės, ne taip piktos.

— Eik eik, meldžiamasis gas- 
padorėlį! — mėgino žemaičiuo
ti įsilinksminęs kunigėlis. — 
šita man visą gomurį išplikys, 
ir nebepagiedosiu jums “zek-
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cagos universitetas žada nuo 
1970 rudens įvesti lietuvių kal
bos kursą.

Universiteto vadovybė to
kiam kursui turi mokslinio in
tereso. Bendruomenė turi tau
tinio intereso — didinti lietu
vių kalbos ir tautos prestižą A- 
merikos aukštojoj mokykloj. Ir 
šiam reikalui Lietuvių Fondas 
pažadėjo 15,000.

Tos sumos lietuviškas presti
žas vertas, bet viena sąlyga: jei 
ta suma tarnaus ne tik nelietu
viam susipažinti su lietuvių kal
ba. bet ir pačiam lietuviškam 
prieaugliui stiprinti, t. y., jei to 
lietuvių kalbos kurso klausyto
jų tarpe bus ir lietuvių.

Ar bus? Ar daug lietuvių 
klausytojų yra Philadelphijos 
universitete lietuvių kalbos kur
se? Los Angeles universitete? 
Ar daug lietuvių studentų da
lyvauja Fordhamo vasariniuose 
lituanistikos kursuose? Ar 
bent vienas lietuvis lankėsi 
Lietuvos istorijos paskaitose 
Bonnes universitete?

Turime realistišką motyvą tų, 
kurie nepasinaudoja lituanisti
kos paskaitom: esą su lietuvių 
kalbos specialybe šiame krašte 
profesijos neturėsi: jei esi kal
bininkas. tai lietuvių kalba te
gali būti priedas prie slavisti
kos, kuri Amerikos aukštojoj 
mokykloj jau gali duoti profe
siją. Vadinas, lietuvių kalbos 
kurso klausymas yra savanoriš
kas patriotinis darbas.

Ar tokių savanorių Chica- 
gos universitete bus? Jei ne, 
tai lietuviškais ištekliais mokyti 
lietuvių kalbos nelietuvius yra 
menkesnė vertybė, nei ėjimas, 
sakysim, į pagalbą lietuviam tė
vam, kad jų mažieji turėtų lie
tuviškų knygelių bent pasižiū
rėti. (O tokios pagalbos pereiti 
metai jiem nedavė!).

Jei Lietuvių Fondas jau an- 
gažavosi pinigais, tai bendruo
menei tektų rūpintis minėtais 
“savanoriais”. Ta sąlyga būti
na iš anksto rūpintis, kad ne
reiktu ir dėl šios iniciatvvos tik 
po laiko apgailestauti.

vijų”; geriau duokš anos, kuri 
ir skani, ir graži.

— Kaip tamstelės veideliai.. 
—meilines kupli kaip verpelė, 
trijų dešimtų metų, pasiturinti, 
tad ir drąsi ūkininkė, familiariš- 
kai prisisėsdama prie kunigėlio 
ir jį savim toliau pastūmėdama. 
Kamendorėlis apsimetė to nepa
jutęs, o jam buvo gera; jis vi
sas nustėro, nežinai, ar nuo 
išgerto ar nuo moteriškos pa
lietimo; greičiau ir nuo to, ir 
nuo to; nedrįso nelauktos kai
mynės ir nežinojo, kaip ją kal
binti. Ir kaimynė susiprato sta
čiokiškai pasielgus iš pat pirmo 
pasimatymo; tai ir ji nutilo susi
gėdusi.

O apysenis altaristėlis vis 
prašė tokios čiščenos, kuri kirp
telėtų liežuvį, nes 40 papras
toji nebemaloninanti. Jaunave
dės gavo spiritu atmiešti voriel- 
ką ir tuo jis šį garbės svetelį 
nemaž nulenkė.

— Matau matau, kad esi zo- 
poslyvas, — gyrė Vicentą al
taristėlis. Jis kiekvieną stikliu
ką išgerdamas, visu delnu brau

Kanados lietuvių katalikų centras
Toronto Prisikėlimo parapi

jos patalpose 1969 lapkričio 
1 organizacinis komitetas, susi
dedąs iš J. Matulionio, mons. J. 
Tadarausko, kun. P. Ažubalio, 
kun. P. Bariaus, OFM, kun. P. 
Gaidos , dr. J. Sungailos, V. 
Sondos, dr. O. Gustainienės ir 
dr. A. Lukienės, sušaukė Kana
dos lietuvių katalikų suvažiavi
mą, kuriame buvo svarstomas 
Kanados Liet. Katalikų Cent
ro įsteigimas. Dalyvavo klebo
nai su parapijų rinktaisiais at
stovais, įvairių organizacijų bei 
institucijų atstovai ir svečiai.

Komitetas suvažiavimui pa
teikė planuojamojo Centro sta
tuto projektą, kuris su kažku
riomis pataisomis buvo priim
tas. Į Centrą buvo išrinkti: ku

Vytautas Didysis. Dail. V. K. Jonyno skulptūra kankinių koplyčiai Romoje. Nuotr. V. Maželio

kęs labai didelį palaidą pilvą, 
kurs kabėjo jam lyg parišta 
marše.

Altaristėlis labai daug kando 
mėsos ir vis pačios riebiosios, 
prieš pradėdamas gerti (tai va
dino prieškandžiu), atsigėręs 
(tai vadino užkandžiu); o pačius 
pietus vadino trumpai — kan
džiu. Ir pats juokės savo są
moju. Alkolis altaristėlį visai ne
veikė, atseit, nedarė girto, ne- 
bepasivaldančio; kiti sakė, kaip 
tik dėl to, kad gėrėjas esąs kyt- 
ras ir alkolį riebalais apgaunąs. 
Girdi, alkolis riebalus tirpdo, o 
kol juos sutirpdo, ir nebeturi 
laiko patį žmogų veikti.

Visokių esama prityrusių ir 
iš to mokslų. • » .

Klebonėlis, gėrimų visai ne
ragaudamas, tik kando žemaitiš
kų Vauruvienės patiekalų ir 
vien juos gyrė didesnei svočios 
garbei ir džiaugsmui. Kūma 
Vauruvienė gangreit to vieno 
svetelio ir težiūrėjo, kol jis bu
vo; jam vienam tekrovė,vis ko 
kita pramanius.

Garbės svetelius pavedęs dau
giau moterims globoti, Vin
cas ėjo palei visas sienas šešiuo
se kambariuose. Visur stengės 
pastebėti kurį savo geradarį tal
kininką ar bent gaivos linktelė
jimu paskatinti jį, kad išverstų 
iki dugno. Padrąsintieji svete
liai mielai vertė į jaunavedžio 
ir naujakurio sveikatą; dar mie
liau vertė, kai patys vieni buvo, 

nigas P. Ažubalis, kun. P. Ba
rius, OFM, kun. P. Gaida, kun. 
F. Jucevičius, V. Kolyčius, A. 
Kuolienė, dr. P. Lukoševičius, 
dr. K. Manglicas, sesuo I. Ma- 
rijo'šiūtė, J. Pleinys, dr. B. Po
vilaitis, A. Ramanauskienė, C. 
Senkevičius ir dr. J. Sungaila. 
Mons. J. Tadarauskas įeina 
kaip Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės atstovas.

Naujojo Centro nariai, dar 
suvažiavimo dalyviam nespėjus 
išsiskirstyti, tą pačią dieną su
šaukė savo pirmąjį posėdį ir 
balsavimo būdu pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — dr. J. 
Sungaila, vicepirmininkai — 
kun. P. Barius, OFM, ir dr. B. 
Povilaitis, iždininkas — dr. K. 
Manglicas, korespondencijos 

be ragintojo, ir jau klausės kits 
kito, ar bepareis stačiomis.

— Nepertoli ir ropomis. Kaip 
norintais, — drąsinęs kaimynai 
ir vėl gėrė vorielkos, o atsigė
rė šalto alučio, šis lėšavo pilve 
degantį alkolį ir rodės itin ma
lonus; bet susimaišydamas dar 
labiau nugirdė, greičiau dar per 
pilną skrandžio maišą ir ragi
no jį išsituštinti. Tai šį, tai tą 
pasergėjai išblyškusį ūmai pasi- 
keliant išeiti. Ėjo sverdėdami, 
o grįžo lyg patenkinti, ir vėl 
kando ir vėl gėrė.

Kaniavos troba buvo pilna 
tiršto garo. Pro visas gangreit 
atviras, nes nuolat varstomas 
duris ir pro vieną kitą langą, 
kurį patys gėrėjai susiprato pra
siverti, vertės kaip iš perenės 
šutas; viduje jis ir negerian
tiems svaigino galvas iškvėpuo
jamu alkoliu ir alaus rūgštimi. 
Tik ką pasirodžiusiam šviežikui 
tai buvo per nemalonu, o Įpra
tusiam nebedarė įspūdžio.

Vincas atminė gera valia nu
neštąjį Uršelei apžadą nebe
gerti ir dabar negėrė; tačiau nu- 
silaikyti bent nesiurbčiojus ne
galėjo, kai reikėjo kiti įraginti. 
Siurbčioti teko dešimtys kartų 
ir vis tiek girtu prakaitu lietis.

— Regi, mūsų jaunasis tebė
ra gyvas. Dyvai: jis gi visus už
geria, — sekė Vincą vieni sve
čiai.

— Jaunas jis buvo negėrin- 
gas. Bet jei dievai pripadės, tai 
dėde ir šeimininku tapęs, veikia 

sekretorė — A. Kuolienė, pro
tokolų sekretorė — A. Rama
nauskienė.

•
Antrajame Centro posėdyje, 

gruodžio 11, nariai apsprendė 
savo organizacinę sąrangą ir 
darbo planą. Centro veikla 
apims religinę-moralinę lietu
vių katalikų gyvenimo sritį ir 
remsis religinėmis bendruome
nėmis — parapijomis, organiza
cijomis bei įvairiomis instituci
jomis; todėl niekur nepramato
ma steigti Centro skyrių, o pa
laikyti tiesioginius ryšius per 
Centro sekretoriatą su įvairiu 
vietovių religiniais vienetais.

Šiai plačiai veiklai sudarytos 
devynios Centro komisijos: 1) 
planavimo komisija, kuri ruoš

pasivys girtuoklius. Antai alta
ristėlis jau besiderinąs į kom
paniją — nugers vargšelį, — 
juokavo kiti.

Nuo girto triukšmo ūžė dun
dėjo visi Kaniavaičio dvaro pa
šaliai ir toli girdėjosi kiemuo
se; ten dar nekviečiamas į puo
tas jaunimas prieangiuose sto
vinėjo ir pavydžiai klausės to 
“dieviškojo” (Bakchaus — Ra
gučio) dundulio: bepiga dėdėms 
ir dėdienėms. Na, palaukite: su
lauksime jūsų metų, tai ir mes 
parodysime, kaip geriama ir 
ūžiama.

Girtas džiaugsmas ėmė slūg
ti ir keistis blogesne nuotaika. 
Viskas ėmė rodytis prasčiau: ir 
priėmimas, ir patys patiekalai. 
Kai kas jau pašalėje keikės tą- 
sydamos. Ėmė kažko pykti ir ka
mendorėlis nebepatenkintas.

— Klausykite, žemaičiai! jūs 
vis tik: valgykite, gerkite, ger
kite ir valgykite. Viena to gali 
būti ir per daug. O per vestu
ves juk ir daugiau ko daroma. 
Kame gi jūsų apeiginės dainos, 
šokiai, šposai?
. — Je, gerai sako mūsų sve

telis. Pajauniai, pamergiai, vi
si, kas dar nenusičestavojęs, 
šenjuo į aslą! Muzika, lįsk už 
krosnies prie svirplių, šoksime 
Jonkelį, Lenciūgėlį, Kepurinį, 
o paskui — teismas piršliui, jei 
jo dar nepakorė anoje pusėje, 
— kažkas riktelėjo.

Ir sudriko valgančių ir ge
riančių eilės. Tai buvo ženklas

konkrečius bendros veiklos pla
nus, teiks sumanymus atski
rom komisijom ir derins jų 
planavimą; 2) informacijos ko
misija — rūpinsis lietuvių, ang
lų ir prancūzu visuomenės in
formavimu bei religinės spau
dos paruošimu; 3) jaunimo auk
lėjimo komisija — rūpinsis mo
raliniu auklėjimu parapijose, 
mokyklose, organizacijose, taip 
pat ir atitinkamų auklėjimui 
priemonių bei asmenų paruoši
mu; 4) parapijų bei sielovados 
komisija — rūpinsis parapijų 
perorganizavimu pagal naująją 
Vatikano Susirinkimo dvasią, 
kunigų ir pasauliečių bendra
darbiavimu, parapijų lietuvišku
mu, uždaromis rekolekcijomis, 
šeimų reikalais ir lankymu apy
linkių, kuriose nėra lietuvių ku
nigų; 5) liturgijos komisija — 
seks apeigų pakeitimus, rūpin
sis jų įgyvendinimu Kanados 
lietuvių katalikų parapijose, pa
laikys ryšį su vyriausia lietu
vių katalikų liturgine komisi
ja; 6) studijų komisija — seks 
pagrindinius pasikeitimus kata
liku bendrijoje bei naujosios 
teologijos raidą ir apie tai in
formuos visuomenę; 7) šalpos 
komisija — rūpinsis pagalba o- 
kupuotos Lietuvos tikintiesiem; 
8) religinės spaudos platini
mo komisija — rūpinsis religi- 
nio-moralinio turinio knygų 
skleidimu jaunimo ir suaugusių
jų tarpe ir platintojų tinklo or
ganizavimu; 9) finansų komisi
ja — rūpinsis finansų telkimu 
ir paruoš Centro biudžetą.

OKUPUOTO] LIETUVOJ MĖGIAMA 
PRAMOGINE MUZIKA

Okup. Lietuvos gyventojai 
muzikos mėgėjai, kuriems pa
kankamai įgrisusi partinė pro
paganda bei partijos “šlovini
mas” muzikoje ar dainoje, la - 
bai pamėgę pramoginę, lengvą 
muzika. . €

Ją atlieka vadinamieji estra
diniai kolektyvai ir jų — kele
tas. Vilniaus valst. filharmoni
ja turi tris tokius kolektyvus: 
“Estradines melodijas” (vado
vauja J. Tiškus), “Vilniaus ai
dus (T. Saldauskas) ir L. Šal
tenio vadovaujamus “Nemuno 
žiburius”.

“Tiesa” (nr. 278,1969) ko
lektyvams paskyrė ilgą A. Ur
bonavičiaus straipsnį ir jis liu-

nii!i<ianinaiiaiitnaiiiiiaiiiiiBiiiiiiittniii>iiiii>iiaiiiiiiiiiuiiiaiiiiiB

ne žaisti: kur bežaisi, maža ko
jas, rankas bepavaldydamas; 
bet išeiti laukan ir atsigauti gry
no oro, nes alkolio garai baigė 
užtroškinti. Vos viena kita pora 
paliko troboje suktis, ir tai vi
sas angas atsidarę. Kiti visais 
pašaliais pypkes krapštės. Pats 
kamendorėlis ėmė sudarinėti 
chorą kiemelyje ir paskendo 
tarpe mergaičių. Troboje krikš
tasuolėje beliko savo intencijon 
snausti tas vienas garbės sve
čias altaristėlis. Klebonėlis, nie
kam nepajutus, buvo išvažiavęs 
ligi tik pavalgęs ir tai vienai 
svočiai tepadėkojęs. Jaunųjų 
tuo tarpu troboje nebuvo; gal 
kur pasislėpė, tai ir ieškoti bu
vo nepatogu. Nedaug jo pasiz- 
gedo ir susiradę jaunieji.

Ir Antanas su Ona pasijuto 
atsėdėję savo garbės laiką. 
Stambūs jų kūnai veikslioje už
ustalės vietoje visiems krito į 
akis, ligi tik įėjus į vidų. Ta
sai jų sėdėjimas šalia kunigų 
ir jaunavedžių šeimininkų, ku
rie nuolat kilojosi, vadinas, lyg 
pačioje pirmoje vietoje, nepa
prastai juos pašlovino visam am
žiui. Savęs verti žmonės jau ir 
nebenusmuko kaimo nuomonė
je.

Jautės pagerbti ir keli jų pa
lydovai, kurie lygiomis vaišinos 
ir triukšmavo su pirmaisiais šei
mininkų prieteliais; triukšmavo 
bene garsiau už kitus, pažymė
dami savo drąsą, — tiek jiems 
čia buvo nepaprasta, garbinga

Daugumai komisijų jau nu
matyti vadovai, o kaikuriom 
net ir visi nariai, tačiau galu
tinis sąstatas paaiškės tik po 
kito posėdžio.

Artimiausioje ateityje numa
tyta Centrą pristatyti Vatikano 
pronuncijui Kanadoje, Kana
dos Vyskupų Konferencijos pir
mininkui ir visiem: Kanados 
vyskupam. Centras bus prista
tytas kaip visų Kanados lietu
vių katalikų atstovybė Kana
dos Lietuvių Katalikų Centro 
oficialus pavadinimas angliškai 
— “Lithuanian Canadian Cath
olic Council”, o prancūziškai— 
“Le conseil de lituaniens cana- 
diens catholiques”.

Konkrečiai nutarta pasirūpin
ti naujo kryžiaus lietuviam 
kankiniam statyba jėzuitų kan
kinių šventovėje, Midland, On
tario, ir greitu laiku suorgani
zuoti studijų dieną — lietuviš
kų parapijų problemom ryšium 
su dabartiniais pasikeitimais 
nagrinėti.

Tolimesnėje ateityje prama- 
toma lietuvių parapijose reng
ti Lietuvos Laisvės Dieną ir ta 
proga kreiptis Į Kanados vysku
pus, kad jie atkreiptų tikinčių
jų dėmesį į religijos persekioji
mą Lietuvoje. Trejeto metų 
laikotarpyje norima surengti 
Kanados lietuviu kataliku kon
gresą su plačia programa: jung
tiniais chorais, meno parodo
mis, įvairiais pasirodymais ir 
religinėmis apeigomis.

J. Stšk.

dija dar vis kiek slepiamą par
tijos rūstybę: kodėl, girdi, tie 
kolektyvai tik patenkinamo ly
gio, nors jų vadovai, pripažįs
tama, ir profesionalūs ir talen
tingi muzikai?

Dienraštis pripažįsta: tie an
sambliai labai populiarūs, jie 
telkia “milžinišką auditoriją", 
pagaliau, jie atlieka kapitalisti
nę paskirtį, nes, kaip teigia
ma, jie filharmonijai “duoda 
dideli pelną”.

Taigi, jau kažin kas negero, 
ir todėl “Tiesa” ieško įvairiu 
priekabių. Be kitų trūkumų, 
dar ir tas, kad tie kolektyvai 
pačioje Lietuvoje koncertuoja 
vos 2-3 mėnesius, gi šiaip jie 
gastroliuoja ne tik Sovietų S- 
goje, bet ir “socialistinėse šaly
se”.

Tai būtų teigiama, nes juk 
ir pramoginės muzikos kolekty
vai gali propaguoti lietuvišką 
muziką ar dainą. Tačiau, pagal 
“Tiesą”, visi trys filharmonijos 
kolektyvai (dar du veikia Radi
jo ir televizijos komitete) ne
turį “ryškaus nacionalinio ko
lorito” ir jie savo tarpe išsi
skiria štai kuo: Estradinės me
lodijos” meniškai, preciziškai 
atlieka vad. pop muziką, “Vil
niaus aidai” artėja prie big- 
beat stiliaus, o “Nemuno žibu
rių” grojimo manieroje esanti 
ryški džiazinės muzikos įtaka.

Tad visi trys Lietuvoje bei 
kitur puoselėja aiškią Vakaruo
se pamėgtą, ypatingai jaunimo 
tarpe, muziką ir todėl ji tiek 
mėgiama, sutraukianti mases 
žmonių. Tai negali patikti parti
jai ir ji, dar šyelnokai, prade
da pykti, aiškinti ir kritikuoti.

(Elta)
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ir todėl jauku. Bus ko ir pa
rėjus pasisakyti, o gal ir pasi
didžiuoti prieš kaimynus: kai 
mes pas Kaniavaitį veseliojom.

Ir pats Antanas jautės lyg už
burtoje karalystėje ar meilės 
sapne: sotus, stipriai karalių- 
naičios mylimas, ramus dėl sa
vo ateities. Tai tik veltui niau
kiojo aukštyn stambius žemyn 
augančius savo plaukus ir ko
šė per dantis:

— Je-e...
(Bus daugiau)
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Statomas paminklas B. Balučiui
Lietuvos atstovu Londone 

nuo 1934 metų buvo ministeris 
B. K. Balutis. Jis mirė 1967 
gruodžio 30. Palaidotas Londo
ne.

Ant jo kapo sumanyta pasta
tyti paminklas, sudaryta specia
lus statybos komitetas ir fon
das. Tikėtasi, kad pirmosiom 
mirties metinėm paminklas bus 
baigtas, bet taip neišėjo, nes ne
buvo reikiamų pinigų.

Dabar paminklo statymui va
dovauja Vincas Balickas, Lietu
vos atstovas Londone. Jis dar
bus organizavo dviem kryptim: 
surado skulptorių ir telkia lė
šas.

Kas paminklą suprojektavo?
Paminklui suprojektuoti V. 

Balickas pasikvietė visiem žino
ma skulptorių Antaną Mončį, 
kuris nuolat gyvena Paryžiuje. 
Skulptorius padarė projektą ir 
su juo 1969 birželio 14 nuke
liavo į Londoną, kad vietoje ga
lėtų išsiaiškinti ir susitarti.

Paminklo idėją suformavo V. 
Balickas, kuris velionį labai 
gerai pažino, drauge su juo il
gai dirbdamas. Paminkle bus 
pavaizduota laisvės varpo idė
ja*

Kaip žinia, atsikūrusiai nepri
klausomai Lietuvai Amerikos 
lietuviai 1919 metais dovanojo 
laisvės varpą, kuris buvo pana
šus į Amerikos laisvės varpą, 
esantį Philadelphijoje. B. K. 
Balutis tam laisvės varpui su
galvojo įrašą:

O skambink per amžius
Vaikams Lietuvos:
Tas laisvės nevertas,
Kas negina jos.
Tie žodžiai dabar bus iškalti 

ir ministerio paminkle.
Paminklą pastatys Jordan ir 

Co. firma Londone. Jis bus 
šviesiai pilkos spalvos, šlifuo
tas. Statybos firma paskui no
rėjo, kad vytis būtų atliedintaĮ SVEIKATAI—ALKOHOLIO ĮTAKA ORGANIZMUI

(tęsinys iš 'pereito nr.)

Jungtinėse 'Amerikos Valsty
bėse yra apie 10 milijonų alko
holikų. Vienas iš dvylikos vadi
namųjų “party drinkers” anks
čiau ar vėliau tampa alkoholi
ku. 35 proc. visų šio krašto kri
minalinių nusikaltimų ir daugu
ma automobilių nelaimių įvyks
ta alkoholio įtakoje.

Alkoholis į nervinius ir tem- 
peramentinius žmones veikia 
stimuliuojamai, sukeldamas 
keršto, didybės galybės norą, 
kompensuojantį menką gėriko 
asmenybę. Tokie žmonės, pa
veikti alkoholio, lengvai nusi
kalsta, ieško progos muštis, bar
tis, įžeidinėti ir duoti įsakymus, 
pasidaro brutalūs ir pavojingi 
visuomenei. Paprasti ir gera
širdžiai žmonės, neturį išsi
mokslinimo, alkoholio įtakoje 
darosi meilūs, malonūs, besi- 
skundžią savo vargais, dažnai 
verkią, bet priekabūs ir nenuo
ramos.

Psichiatrijos tėvai Freudas ir 
Adleris tvirtina, kad gėrimas 
yra surištas su žmogaus men
kavertiškumo kompleksu ir no
ru užtušuoti nesėkmę socia
liniame gyvenime bei priešingo
je lytyje. Tai esąs noras pa
bėgti atgal į nerūpestingą vai
kystę.

Kiekvienas - alkoholikas yra 
dvasiškai palūžęs žmogus. Jau 
prieš pradėdamas gerti, jis yra 

.“maniac-depressive personali
ty” psichiatrinėje klasifikacijo
je. Nuliūdimo ir mizerijos cik
las jame keičiasi į laimės ir eu
forijos ciklą. Taip keisdamiesi, 
šie ciklai šoka tą amžinąjį žmo
gaus emocijų ratelį be galo.

Diktatūriniai režimai, kaip 
komunizmas, skatina laisvos 
meilės ir alkoholio kultą vietoj 
religijos, tuo versdami žmogų 
užmiršt savo vargingą proleta
rinį gyvenimą. Paskutinio karo
metu rusų valdžia savo karei- Vytautas Marijoiius diriguoja simfoniniam orkestrui Hartforde.

B. Balutis Londone

iš bronzos ir pritvirtinta prie 
paminklo. Skulptorius su tuo 
nesutiko, pats iš gipso padarė 
naują vyties projektą, kur nė
ra tiek daug detalių, kad būtų 
lengviau iškalti iš akmens.

Paminklas bus gražus ir ver
tingas meno kūrinys. Iš kapi
nių administracijos jau gautas 
leidimas jį pastatyti.

Kiek paminklas kainuos?
Pagal bendrus statybos fir

mos apskaičiavimus paminklas 
atsieis apie 1500 svarų. Gi sta
tybos fonde dabar yra tik 460 
svarų. Dar nėra nė trečdalio rei
kiamos sumos. Pavertus į dole
rinę valiutą, dar trūksta apie 
3000 dol.

Tai visai nedidelė suma, ir vi
są lengvai suaukotų Amerikos 
lietuviai, kurių tarpe ministeris 
čia kadaise veikė.

Buvo organizatorius, 
redaktorius

Kadangi laikai tikrai nutolę, 
tai verta priminti, kad Bronius 
Kazys Balutis, gimęs 1879 gruo
džio 29, į Ameriką atvyko 1905

DR. HENRIKAS ARMANAS

viam duodavo degtinės, kad pa
sidarytų jie brutalūs ir įgytų 
psichozę pulti ir užmušti.

o

Alkoholizmo ar kroniško al
koholio vartojimo svarbiausia 
pasekmė yra centrinės bei pe
riferiniu nervu sistemos ir ke
penų sunaikinimas, inkstų 
funkcijos suardymas, širdies 
raumens susilpninimas; tai ve
da į protini pakitimą, kūno or
ganų sunykimą ir į ankstyvą 
mirti! <■

Alkoholis sulipdo raudonuo
sius kraujo rutuliukus į mažus 
kamuolius. į kuriuos nepatenka 
deguonis. Smegenų celės (neu
ronai) dėl deguonio stokos mirš
ta lėta mirtimi. Alkoholiko sme
genys pasidaro prisotinti van
dens, kaip kempinė, su daugy
be mažų kraujavimo salelių. 

Nuotr. A. Dziko

vasario mėn. Jis buvo baigęs 
mokytojų seminariją, matinin
kų mokyklą, atitarnavęs rusų 
kariuomenėje.

Amerikoje jis baigė teisės 
mokslus Chicagoje, reiškėsi įvai
riose draugijose, daugiausia 
veikė su SLA, jo pastangomis 
išleisti Vinco Kudirkos raštai, 
buvo vienas iš M. Petrausko Bi
rutės choro organizatorių, rašė 
įvairiuose laikraščiuose, pats 
redagavo, aktyviai dalyvavo 
1918 kovo 13-14 Amerikos lie
tuvių seime New Yorke. Kaip 
Amerikos lietuvių delegacijos 
narys vyko į Paryžiaus taikos 
konferenciją 1919 liepos 9. Nuo 
1920 buvo nepriklausomos Lie- 
tuvlos užsienio reikalų ministe
rijos tarnautojas svarbiem rei
kalam, buvo politikos departa
mento direktorius, dalyvavo de
rybose su lenkais, latviais, ru
sais, buvo delegacijos nariu 
Tautų Sąjungoje, dalyvavo de
legacijoje dėl Klaipėdos atgavi
mo, vedė derybas su Estija, Lat
vija dėl tarpusaviu santykių ir 
ekonominės unijos. Nuo 1928 
buvo nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Washingto
ne, o nuo 1934 Lietuvos pasiun
tinys ir ministeris Didžiajai Bri
tanijai ir Olandijai.

Londone jis pergyveno ir pa
skutinius Lietuvos vargus bei 
okupacijas, visą laiką pasilikda
mas savo pareigose.

Kviečiami visi prisidėti
Amerikos lietuviam tai priva

lu pastatyti paminklą ant jo ka
po. Kviečiamos prisidėti įvai
rios organizacijos ir draugijos 
ir pavieniai asmenys. Aukas 
siųsti adresu: Lithuanian Lega
tion, 17 Essex Villas, London, 
W. 8, England. Mažesnių sumų 
iš pavienių asmenų aukom per
siųsti mielai tarpininkaus L. 
Venckus, 7225 S. Troy St., Chi
cago, Ill. 60629.

Smūgis į galvą lengvai užmuša 
alkoholiką dėl gausaus krauja
gyslių kraujavimo, kai tuo tar
pu nealkoholikas po tokio 
smūgio atsigauna dažniausiai be 
rimtų pasekmių. Nuo apoplek
sijos dešimt kartų daugiau 
miršta alkoholikų, negu žmo
nių, kurie alkoholio nevartoja.

•

Geriantį žmogų galima pažin
ti ne tik iš jo išvaizdos, bet ir 
iš kalbos, vadinamosios Korsa
koff o psichozės. Žmogus labai 
daug kalba, bet ta jo kalba yra 
beprasmiai palaidi sakiniai, 
neturį logiško pagrindo ar min
ties. Ne tik klausytojas nesu
pranta, bet ir pats alkoholikas 
nežino apie ką jis kalba, nors 
tuo laiku jis būtų negėręs alko
holio kelias dienas.

Mažas kiekis alkoholio stimu
liuoja kepenų funkciją, tačiau 
prailgintas jo vartojimas kepe-

LAOOCONDA

Aldonos Stempužienės įdainuotos plokštelės aplankas
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ALDONA STEMPUŽIENĖ ARIJŲ PLOKŠTELĖJE
Kiekvienas debiutas intriguo

ja. Šioji yra Aldonos Stempu- 
žienės pirmoji arijų plokštelė. 
Joje solistė sublizga tradicinia
me mezzo-soprano pasaulinių 
kompozitorių, operų arijų rinki
nyje.

Savo dainavimo karjeroje so
listė neabejotinai yra išsikovo
jusi ryškų vokalinio talento 
pripažinimą.

Aldona Stempužienė “visuo
se kūriniuose pulsuoja savo bal
so grožiu, technika, giliu emo
ciniu pojūčiu ir absoliučiu kū
rinių muzikiniu išgyvenimu .. ” 
— pastebi dr. D. Y. de Sucre, 
Medellino dienraščio Colombia- 
no muzikos kritikas.

nis degeneruoja ir atrofuoja. 
Jų sunaikinimas pirmiausia į- 
vyksta dėl badavimo, ypatingai 
dėl baltymų bei lipotropinių 
faktorių, kaip cholinas, ir vita
minų stokos. Be to, ir pats alko
holis palaipsniui sunaikina ir 
degeneruoja kepenų celes, pa
versdamas jas riebalinėmis ce
lėmis. Įdomu pastebėti, kad, 
kasdien geriant didelį kiekį Co
ca ar Pepsi ar kitas “eolas”, ly
giai kaip išgeriant butelį deg
tinės per dieną, dešimties metų 
laikotarpy žmogus sunaikina sa
vo kepenis. Toks žmogus gyve
na daugiausia tik degtine ar so
da, ignoruodamas maistą ir vi
taminus.

Bendros nervų sistemos nai
kinimas matomas iš sutrikusios 
kalbos ir eisenos. Sakoma, kad 
nusigėręs “negali apversti lie
žuvio”. Jis griūva arba negali 
paeiti be pagalbos. Turi kon-

(nukelta į 6 psl.)

DALIA KUČĖNIENĖ

sub- 
liau- 
savi- 
nuo-

Jos dainavimo kelias įdomus, 
nesustingęs, neapribotas vienu 
stilium. Repertuaras įvairus: ne 
vien arijos, pasauliniai avan
gardiniai kūriniai, bet ir lietu
vių liaudies dainos. Lietuvių 
dainose solistę lydi didelis pa
sisekimas, nes, jas interpretuo
dama, ji pajėgia tiksliai, 
tiliai perduoti lietuvių 
dies tematiką, sukurdama 
tai melancholiškai liūdnas 
taikas. būdingas mūsų tautosa
kos muzikiniam lobynui.

Jos talentas įvairus. Šalia 
koncertinio žanro, kuris reika
lauja iš dainininkės giliai sub
tilių interpretacijos nįuansinių 
atspalvių. Aldona Steihpužienė 
operiniame repertuare pulsuoja 
dinamiškai, dramatiškai. Chi- 
cagos lietuvių operos pa
statymuose yra atlikusi pagrin
dines mezzo-soprano roles: Car
men, Amneris, Azučenos. Nick- 
lausės, Sibelio bei Madallenos. 
Taip pat D. Lapinsko operose 
— Medeinės bei Mirties roles.

Operos rolių realus cha
rakterių įgyvendinimas sceno
je pabrėžia faktą, kad arijų 
plokštelėje solistė debiutuoja 
pilnai pasiruošusi, subrendusi, 
kai kuriuos personažus scenoje 
sukūrusi, ilgomis studijų valan
domis ieškojusi savitos interpre
tacijos.

Turbūt, vienas iš patrauk
liausių šio plokštelės bruožų — 
tai Aldonos Stempužienės tem-

Vyt. Marijošius 
vvksta diriguoti

J c?
į Chicagę
Dirigentas Vytautas Marijo

šius gruodžio 11 Hartforde di
rigavo koncertą. Grojo Hartt 
muzikos mokyklos simfoninis 
orkestras. Vakaras buvo skirtas 
Bcethovenui.

Koncertas pradėtas Penktąja 
simfonija, kurią baigus, diri
gentui buvo sukeltos didelės o- 
vacijos.

Toliau buvo trigubas koncer
tas. kurį atliko piano, smuikas 
ir čelo.

Iš Hartt muzikos mokyklos, 
kur Vytautas Marijošius pro
fesoriauja, gavo pusės metų 
apmokamas atostogas. Sausio 
15 jis išvyksta Chicagon ir te
nai pradės darbą su Lietuvių 
operos kolektyvu. Statoma Ver
di opera “Likimo galia’'. Ope
ros spektakliam praėjus, numa
to aplankyti eilę žymesniųjų 
muzikos institucijų šiame kraš
te ir Europoje. 

bro savotiškumas. Pasaulinėje 
mezzo-sopranų rinktinėje jos 
balsas yra išskirtinis. (Reikia 
prisiminti, kad Simionato, Cal
las, Horne, Sutherland irgi iš
siskiria balso tembro savotišku
mais.)
Bizet arijos praskamba ne tra

diciniu įprastumu: girdėti ma
žiau “čigoniško” natūralaus ug
ningo žaismingumo, o daugiau 

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

Aldutės dainuoja. A. Stephens mergaičių choras ......... Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų .................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ..............  Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos. Baranausko. Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............ 2.00
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Antano Pavasario operų arijos ir liet, dainos 5.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai. B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių. V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ............ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys......................... 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys .....................'... 5.00’
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai __________ 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai............................. 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.60
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota____ 5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............ 3.50
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ........ - 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ................ Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 lieL dainų 3.50
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..................................... 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos..................Stereo $7.00- 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos .......... 3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2. Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ........................ 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ............ 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ........ 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............ 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ........ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1. 12 liet, dainų-šokių ............ 2.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių     3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ................ 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos --------------------------- 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras..................................... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam. Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...... 3.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų .......... ......... 3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras .............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid...... Stereo $4.50 - 2.00
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai .......................................... — 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) .................... 1.00
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ................................. 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ............................ 5.00
Operų arijos, J. Liūsti kaitės 12 kūrinių ...................................- 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ....... Stereo $2.00 2.00
Operų Arijos, Sol. St. Baro....................... -........... Stereo $7.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ..................Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių. _____ ____  Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės. —--------- Stereo 5.00

' DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Ave, Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<; į Kanadą $1.00)

apskaičiuoto, planingo vilioji • 
mo...

Verdi “O don fatale”, retai 
mezzo-sopranų dainuojama, pa
rašytoje originalioje tonacijoje, 
stebina diapazono apimtimi.

Saint-Saens arijos iš Samso
no ir Dalilės tradiciškai mezzo 
sopranų yra dainuojamos gilios 
aistros bei nepermaldaujamo 
keršto spalvomis; Aldonos 
Stempužienės interpretacijoje 
jos praskamba stipriu muziki
nės kultūros ir dainavimo tech
nikos pojūčiu, sofistikuotai, dau
giau girdėti gailesčio nei kerš
to ... Būtų įdomu pamatyti sce
noje A. Stempužienės sukur
tą Dalilės personažą.

Plokštelė patraukli savo iš
vaizda, pagaminta G. Brown 
priežiūroje. Nuotrauka Hugo 
Jehle. Įdomi pasirinktomis ari
jomis, išbalansuota įvairiomis 
kūrinių nuotaikomis. Tai dar 
viena solistės Aldonos Stempu
žienės prasminga dovana klau
sytojam.

(Bizet: “Habanera” “Segui - 
dilia” “Carreau! Pique” — 
Carmen. Ponchielli: “Voce di 
donna” — La Gioconda. Verdi: 
“Stride la vampa” — Il Trova- 
tore, “0 don fatale” — Don 
Carlo. Saint-Saens: “Amour
viens aider”, “Mon coeur s’ou- 
vre a ta voix” — Samson ct 
Dalila. Glueck: “Che faro sen- 
za Euridice” — Orfeo. Rossini: 
“Una voce poco fa” — Il Bar
bieri di Siviglia. Aldona Stem- 
pužis, mezzo-sopranas 
Stuttgarto simfoninio 
ro palyda. Diriguoja 
pinskas. Stereo 806 
leido 
4249 
Ohio 
narna leidykloj, pas platintojus 
ir Darbininko administracijoj).

su 
orkest- 

Darius La- 
F-5119. Iš- 

Records 
Cleveland,

Fine Music 
Lambert Rd. 
44121. Kaina 6 dol. Gau-
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ROCHESTER, N.Y.
Kalėdų eglutė

Sausio 5 lituanistinės mokyk
los mokinių tradicinės Kalėdų 
eglutės parengimas praėjo pa
kiliai, gausiai dalyvaujant mo
kiniam, tėvam ir jų svečiam. 
Jaunųjų dėmesį labiausiai pa
traukė Kalėdų senelis (Vladas 
Keiba), salėn atvykęs su didžiu
liu dovanų maišu. Po trumpos 
visų klasių programos, kurią 
parengė mokytojai Br. Krokys, 
Vyt. Žmuidzinas, K. Petrauskas 
ir vaikų darželio vedėja Aldo
na Kiršteinienė, Kalėdų sene
lis visus mokinius ir mokytojus 
apdalino dovanomis. Programos 
metu buvo dainuojama, šoka
ma ir deklamuojama. Pašoko ir 
patys mažiausieji, šokius paren
gė Nijolė Draugelienė, akorde
onu grojo K. Saladžius.

Programos metu visi — mo
kiniai, tėvai ir svečiai — sėdė
jo prie stalų ir buvo vaišinami 
kavute. Patarnavo mokiniu mo
tinos.

Parengimas įvyko Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje. Juo 
rūpinosi tėvų komitetas, kurį 
sudarė: J. Laukaitis, P. Matiu- 
kas, Kęst. Lapinas ir Ona Stan- 
kienė.

— Naujas tėvu k-tas. Nese
niai įvykusiame mokyklos mo
kiniu tėvų susirinkime buvo iš
rinktas naujas tėvų komitetas,

Philadelphia, Pa.
Bendros kūčios

Sofijos Čiurlionienės vardo 
vyresniųjų skaučių židinys su
ruošė tradicines lietuviškas 
kūčias visuomenei. Tai didelis 
darbas suorganizuoti vakarienę, 
kurioje vyrautu šventiška nuo
taika, susikaupimas ir lietuviš
kų tradicijų priminimas.

Kai daugiau atsiranda šeimų, 
kurios dėl laiko stokos nepajė
gia kūčių paruošti namuose, ši 
bendrų kūčių idėja darosi vis 
populiaresnė daugelyje lietuvių 
kolonijų. Tai puiki proga, ypač 
jaunimui ir mažiesiem, susipa
žinti su savo tautos papročiais, 
išmokti lietuviškų kalėdinių 
giesmių ir nors trumpam atsi
traukti nuo komercinio Kalėdų 
triukšmo, taip stipriai jaučia
mo čionykščiame gyvenime.

Gruodžio 21 dienos pavaka
rį skautai su šeimomis ir sve
čiai susirinko šv. Andriejaus 
salėje kūčiom. Scenoje stovėjo 
eglutė, papuošta “saulutėmis”, 
o šienu iškloti baltai apdengti 
stalai buvo apdėti tradiciniais 
dvylikos patiekalų valgiais. Šv. 
Andriejaus parapijos vikaras 
kun. K. Sakalauskas pašventi
no stalus ir sukalbėjo kūčių 
maldą. Įnešus Kalėdų žvakę, už
degus visas žvakes ant stalų ir 
išklausius pasakojimo apie Kris
taus gimimą, kūčios buvo pra
dėtos plotkelės laužymu ir pa
sidalinimu.

Po kūčių skautai atliko trum
pą programėlę, o skautų cho
ras, susėdęs aplink eglutę, pri
tariant visiem susirinkusiem, 
pagiedojo eilę lietuviškų senų 
ir naujų giesmių. Salės šono 
veikė kioskas, kuriame buvo 
galima įsigyti skautų darbo ka
lėdinių vainikų, žvakių, prėsku- 
čių-sližikų ir J. Skladaičio lie
tuviškų kryželių. Kioskas turė
jo didelį pasisekimą ir davė gra
žaus pelno iždui. S.M.J. 

Toronte sausio 3 įvyko lituanistiniu mokyklų darbuotojų suvažiavimas. Nuo
traukoje iš k. : konsulas J. Žmuidzinas, A. Rinkūnas, inž. B. Nainys, St. 
Barzdų kas. Nuotr. S. Dabkaus

kurį sudaro: prof. A. Klimas, 
inž. R. Tamošiūnas, Petras Ma- 
tiukas, Ona Stankienė ir A. 
Puidokienė.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas — vasario 22 
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo minėjimas šiais me
tais įvyks vasario 22, sekma
dienį, Šv. Jurgio parapijos salė
je, 555 Hudson Avenue.

11 vai. bus aukojamos mišios 
už gyvus ir mirusius Lietuvos 
laisvės kovotojus. 3 vai. p.p. 
— minėjimas, kurio metu Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis 
padarys pranešimą Lietuvos 
laisvinimo klausimu; meninę 
programą atliks sol. L. Balt
rus, liet, bendruomenės choras, 
vadovaujamas Jono Adomaičio, 
ir kt.

Alto skyriaus valdyba, apie 
tai pranešdama Rochesterio ir 
apylinkės lietuviam, maloniai 
kviečia visus minėjime dalyvau
ti.

Ar jau užmigo kultūrinių 
parengimų klubas?

Kurį laiką gražiai veikęs kul
tūrinių parengimų klubas jau 
geras pusmetis visiškai tyli. 
Jam sėkmingai yra vadovavę: 
rašytojas Jurgis Jankus, inž. 
Jonas Dėdinas ir kt.

— Tradicinis N. Metų suti
kimas praėjo gražiai. Jis buvo 
pavadintas snaigių baliumi. 
Salė buvo papuošta žiemos pa
puošalais ir eglutėmis, stalai— 
šampano buteliais. Rengė liet, 
bendruomenės valdyba, kurią 
sudarė jaunoji karta: Kęst. Miš
kinis, Aleksas Gečas, Vitolis 
Litvinas, Eug. Vidmantas ir ki
ti. Prie salės papuošimo ir pa
čio parengimo labai daug pri
sidėjo ir jų jaunosios ponios.

— Jonas Krivis paskyrė di
desnę piniginę auką lituanisti
nės mokyklos mokiniam už tris 
geriausius rašinius.

Kun. Jonas Bakšys — 
jubiliatas

Klebonas pensininkas kun. 
Jonas Bakšys, dabar gyvenąs 
Floridoje, gegužės 30 švenčia 
50 metų auksines kunigystės 
sukaktuves.

Kun. Jonas Bakšys buvo vie
nas iš nedaugelio veikliųjų A- 
merikos lietuvių Rochestery 
depresijos metu, nuoširdžiai re
miamas savo parapiečių, pasta
tė Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kleboniją ir įsteigė parapi
nę mokyklą, kurioje buvo mo
koma ir lietuvių kalba. Nuošir
džiai rėmė Balfa ir Altą. Po fc. c.

HARTFORD, CONN.
Paminėtas Vaižgantas

Sausio 4 Lietuviu Katalikių 
Moterų s-gos Hartfordo sky
rius paminėjo Tumo-Vaižganto 
100-to metų gimimo sukaktį.

Minėjimas vyko Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos salėje 
(po bažnyčia). Jį atsidarė skyr. 
pirm. Marija Petrauskienė ir 
paskaitė ištrauką iš Tumo-Vaiž
ganto raštų. Apie Tumo-Vaiž
ganto reikšmę Lietuvai ir lie
tuvių tautai kalbėjo klebonas 
kun. J. Matutis. Taip pat jis 
padėkojo šio parengimo orga
nizatorei Marijai Petrauskie
nei už jos iniciatyvą ir darbą.

Šio minėjimo pelnas paskir
tas tyliajai ir kenčiančiai Baž
nyčiai.

antrojo pasaulinio karo jis yra 
tremtiniam sudaręs per 30 0 
darbo ir buto garantijų. O at
vykusiem padėjo susirasti bu
tus ir darbus.

Reikia manyti, kad buvę jo 
parapiečiai, draugai ir gerbė
jai gegužės 30 ar kurią kitą ar
timiausią dieną surengs tikrai 
didingą jo kunigystės auksinį 
jubiliejų. O jis yra to nusipel
nęs.

Labiausiai perkamos knygos 
ir plokštelės

Šiuo metu čia labiausiai per
kamos knygos: R. Spalio “Rezis
tencija”, romanas, to paties au
toriaus “Gatvės berniuko nuo
tykiai”, H. Nagio naujas poe
zijos rinkinys “Broliai balti ai
tvarai” ir kt. Taip pat vis dar 
dėmesio centre tebėra dr. An
tano Klimo, L. Dambriūno ir 
R. Schmalstieg parengta lietu
vių kalbos gramatika — “Intro
duction to Modern Lithuani - 
an”. Jos čia jau išplatinta 70 
egz. Vien kun. Pr. Valukas sa
vo draugam yra išdalinęs 33 
egz. Kun. Pr. Valukas yra Šv. 
Jurgio liet, parapijos klebonas, 
čia gimęs.

Iš plokštelių dėmesio centre: 
Aldonos Stempužienės įdainavi- 
mai su Stuttgarto simfoniniu 
orkestru ir aktoriaus L. Baraus
ko plokštelė Arlekino meilė. 
Kitos: Lauksiu Tavęs, Vaclovo 
Daunoro arijos ir liet, liaudies 
dainos, Žaliojoj lankelėj ir kt.

Lietuvių spaudos kioskas vei
kia sekmadieniais nuo 10 iki 
12:30 vai. p.p. Šv. Jurgio para
pijos žemutinėje salėje, 545 
Hudson Ave., Rochester, N.Y. 
14605. sb.-

Lietuviu eilės retėja. 1969 m. 
mirė šie lietuviai: Petras Valiu
lis 68 metų, Petras Janusek 
68 metų, Pranas Vaciukynas, 
Vladas Kanapiskas, Vyt. Sa
ladžius 50 metų, Jonas Migli
nas, Domininkas Chena 61 m., 
Veronika Rubutienė, Simanas 
Gendrenas 79 m., Juozas Cer- 
nis 85 metų, Barbara Kinder- 
man 55 m., Juozas Lucus 81 m., 
Elena Staniškienė, Vanda. Ge
čienė, Veronika Šleivienė 75 
m., Juozas Batista 81 m., Mo
nika šlakienė 84 m., Vincas 
Demaika 81 m., Pranas Mane
lis 80 m., Pranas Baranauskas 
57 m., Mrs. Gudelevičienė 84 
m., Kostantas Baronas 86 m. 
Viso palaidota 22 lietuviai. Da
lis jų dar nebuvo seni, bet įvai
rūs pergyvenimai sutrumpino 
jų gyvenimą. C.Z.

Puikiai pasirodė 
lituanistinė mokykla

Sausio 11, sekmadienį, L.A. 
P. klubo didžiojoje salėje Hart
fordo lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas, mokytojai ir 
tėvai surengė įdomią Kalėdų eg
lutę.

Programą pradėjo ir visą lai
ką pranešinėjo Sigita Banevi
čiūtė. Pirmiausia buvo suvaidin
tas Kristaus gimimas Betlie
jaus tvartelyje.

Paskui keletas mokinių pa
deklamavo ielėraščių, po to visi 
mokiniai padainavo kelias dai
nas: “Aš esu lietuvis”, “Du 
gaideliai”, ir kitas. Mokiniai pa
šoko ir tautinių šokių, pav., 
“Kalvelį” ir kitus; paskui dar 
padainavo “Grįšim, grįšim” ...

Parengimą baigė tėvų komi
teto pirm. Vyt. Nenortas, pa
dėkodamas mokytojam, moki
niam ir jų tėvam už taip gra
žiai parengtą Kalėdų eglutę. 
Taip pat padėkojo ir svečiams 
už gausų atsilankymą ir nepa
gailėjusiems mažiesiems lietu
viukams katučių.

Po programos dar mokiniai 
salėje pažaidė ratelių, o Kalėdų 
senelis (Gintaras Nenortas) ap
dovanojo juos dovanėlėmis.

Šiais mokslo metais šeštadie
niais lituanistinės pamokos 
vyksta šv. Petro parapinėje mo
kykloje prie Main St, Hart
forde. Mokytojauja: Lionė Si- 
monaitienė, Dalia Dzikienė ir

(nukelta į 6 psl.)

Prel. P. Juras Alkos muziejuje Putname. Nuotrauka paimta iš “Lietuviu Dienų” gruodžio mėn. numerio.IŠSIŲSKIME GRANDINĖLĘ Į PIETŲ AMERIKĄ
Pietų Amerikos lietuviai kvie

čia Grandinėlę birželio mėne
sį atvykti į Kolumbiją, Vene - 
cuelą ir, jeigu ištekliai leis, į 
kitas P. Amerikos valstybes. 
Grandinėlė kvietimą priėmė. 
Penkiasdešimt šokėjų vyksta 
parodyti Pietų Amerikos lietu
viam ir ypač jaunajai kartai 
gražiuosius lietuvių šokius, už
degti juos nauju tautinio dar
bo entuziazmu ir sustiprinti lie
tuviškos išeivijos saitus.ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.
, Balto vajaus rezultatai

Balfo skyriaus valdybos po
sėdyje Bernotų namuose paaiš
kėjo, kad 25 metų jubiliejinis 
vajus, kurį skyrius pravedė 
lapkričio — gruodžio mėne
siais, davė 269.20 dol. aukų 
iš 65 asmenų, šeimų ir verslo 
įstaigų. Be to, skyriaus valdy
ba suruošė du kortų vakarėlius, 
kurių pirmas davė 43.15 dol., 
antras 46.75 dol. Centrui pa
siųsta 350 dol.; kasoje dar yra 
44 dol. Narių 1969 metais sky
rius turėjo 33.

Įdomu, kad auką iš tolimo 
Portsmouth© prisiuntė R. Zup- 
kus, o iš gretimų Mancheste- 
rio ir Lowellio kolonijų nesusi
laukta atsiliepimo.

Stambesnės aukos: 25 dol.— 
graikas Zis, kuris nupirko iš 
Mikelionių laidotuvių įstaigą ir 
jai vadovauja, pavadinęs ją Zis 
Funeral Home; 20 dol. — tei
sėjas advokatas Leonardas Ve- 
lishka ir žmona; 15 dol. — 
Lietuvių klubas; po 10 dol. — 
K. Daugėla ir žmona (Bedford, 
N. H.), 20th Century Stores (kur 
parduodami Andrulio sūriai ir 
Brocktono lietuvių kepyklos 
duona), Petro Savicko ir Vy
tauto Savicko šeimos (Balfo 
skyriaus energingo darbuotojo 
kun. A. Vainausko atminimui i. 
V. Sirvydo šeima ir Ant. Skliu
tas.

Po 5 dol. aukojo: J. Andrius- 
kevich. kun. J. Bucevičius, Ve
ronika Degasis (kun. Vainaus
ko atminimui), dr. Jasper C. 
Grigas. J. Kudžma. T. Kudžma, 
J. W. Latvis Insurance agentū
ra, V. Mitchell šeima, P. J. Mu- 
rauckas (Nashua High vedėjo 
padėjėjas), D. Rutkauskaitė. A. 
Rutkausko šeima, S. Stončius. 
jaunojo P. Stončiaus šeima 
(Lenny s Spa Restaurant), ir 
Jono Wollen šeima (McNulty 
and Foley Caterers).

Gauta ir smulkesnių aukų.
Nashua Balfo skyrius jubilie

jinių metų uždavinį, rodos, at
liko geriausiai, kaip gyvenimo 
sąlygose buvo galima.

Pietų Amerikos lietuviai per 
televiziją pristatys Grandinėlę 
platiesiem gyventojų sluoks
niam, o į koncertų sales kvies 
aukštuosius tų valstybių parei
gūnus ir lietuvių bičiulius. 
Spalvingu tautiniu šokiu Gran
dinėlė kalbės tūkstančiam apie 
Lietuvą, garsins jos vardą, su
pažindins kitataučius su ginta
ro krašto tautine kultūra.

Skyriaus pirmininku yra Ka
zys Grauslys, sekretorium (nuo 
1953) — Petras Savickas, iždi
ninke — Birutė Bernotienė.

Nepriklausomybės minėjimas 
vasario 22

Vienintelė kolonijoj organi
zacija, jungianti visokių pažiū
rų lietuvius, yra Baifas. Todėl 
jo skyriaus valdyba ir šiemet, 
kaip pernai bei kitais metais, 
nutarė suruošti Vasario 16 mi
nėjimą (koncerto —vakarienės 
pavidalu). Jis įvyks vasario 22 
Jono Valentukevičiaus (Wol
len) ir žmonos vedamoje pramo
gų įstaigoje. McNulty and Fo
ley, 182 Amherst St. Pradžia 
3 v. popiet. Įėjimas — 3 dol. 
Be vietinių, programon nutar
ta kviesti Worcesterio daini
ninkių penketuką.

Salėje telpa apie 200 žmonių. 
Tikimasi, kad Nashuoj ir apy
linkėse rasis toks skaičius lie
tuvių, kurie nutars į minėjimą 
atsilankyti.

Pagal tradiciją, minėjimas 
bus pradėtas iškilmingomis lie
tuviškomis mišiomis 10 vai. r. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Jas 
aukos klebonas kun. J. Bucevi
čius. kuris yra Balfo skyriaus 
garbės pirmininkas ir vienas 
iš jo kūrėjų. Kor.

Grandinėles P. Amerikos išvykos
Vykdomajam komitetui
GRANDINĖLĖS išvykai į Pietų Ameriką siunčiu $..................
auką.
Aukotojo vardas ir pavardė .............................................................

Adresas .................... ........................................... .............................

............................ ~.................................................zip......................
Čekius prašom išrašyti Grandinėlės vardu ir siųsti šiuo adresu:

GRANDINĖLĖ
Mr. V. Staškus ,

110 East 226th Street 
Cleveland, Ohio 44123

Kiekvienam aukotojui bus pasiųstas asmeniškas pakvitavimas 
ir padėka. Bendrasis aukotojų sąrašas bus paskelbtas spaudoje.

Grandinėlės P. Amerikos iš
vykos vykdomasis komitetas, 
globos komitetas, JAV LB cent
ro valdyba ir PLB valdyba krei
piasi į visus JAV ir Kanados lie
tuvius:

1. padėkime mūsų jaunimui 
šia išvvka ivvkdvti,

2. sudėkime išvykai būtinus 
penkiolika tūkstančių dolerių,

3. savo iniciatyva steikime iš
vykos rėmimo komitetus. Pi
nigai turi būti sutelkti iki ge
gužės 15.

Brangūs Šiaurės Amerikos 
lietuviai, paremkime tuos, ku
rie patys dirba ir kurie, entu
ziazmu degdami, skiria savo jė
gas lietuviškajam idealui.

Aukas išvykos reikalam pra
šom siųsti šiuo adresu: Grandi
nėlė c/o Mr. V. Staškus, 110 
East 226 Street, Cleveland, 
Ohio 44123.

Grandinėlės Piety Amerikos 
išvykos globos komitetas: PLB 
valdybos pirmininkas St. Barz- 
dukas, PLB jaunimo vicepirm.
M. Lenkauskienė, JAV LB CV 
pirm. B. Nainys, JAV LB Ohio 
apygardos pirm. dr. A. Butkus. 
JAV LB Cleveland© I apyl. pir- 
min. F. Eidimtas, JAV LB Cle
veland© II apyl. pirm. K. žie- 
donis, Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos pirm. dr. E. Druktei- 
nis, Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Arshitektų Sąjungos pir
mininkas dr. S. Matas.

Vykdomasis komitetas: R. 
Kudukis — pirmininkas, A. Sa- 
gienė — koordinatorė, V. 
Staškus — iždininkas, nariai:
N. Kersnauskaitė, G. Kudu- 
kienė, A. Stempužienė, M. 
Aukštuolis. K. Gaižutis, J. Gar- 
la, V. Mariūnas, K. Narbutaitis, 
J. Narušas, P. Petraitis, V. Po
ciūnas, V. Sakas ir J. Stempu- 
žis.

IŠ VISUR
® —m n i rTT-mw*

— Kun. Vincas Valis-Valevi- 
čius po sunkios ir ilgos ligos 
sausio 9 mirė Grand Rapids, 
Mich., ligoninėje. Velionis gu- 
vo gimęs 1907 balandžio 24. 
Kunigu įšventintas Vilkavišky
je 1934 birželio 17. Lietuvoj 
dirbo įvairiose parapijose. Po 
karo atvykęs į JV, kuri laiką 
dirbo parapijoje, paskiau ilges
nį laiką šv. Šeimos viloje, o 
pastaruoju metu — Grand Ra
pids Šv. Petro ir Povilo para
pijoje.

— Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fonads šių metų pradžioje 
jau gavo kelių ypatingų rėmė
jų įnašus. Jei jie nemažesni 
kaip 25 dol., T.F. tiems rėmė
jams užsako “Eltos Informaci
jų” biuletenį ištisiems me
tams. Vieni pirmųjų 1970 pra
džioje prisiuntė po 25 dol. ir 
tapę Ypatingaisiais T. Fondo 
rėmėjais, yra: dr. J. žmuidzi
nas, Los Angeles, Calif, ir pro- 
fesor. dr. A. Salys, Springfield, 
Pa. (E.) .

— Australijos lietuviu katali
ku diena įvyko Adelaidėje 
1969 gruodžio 28-31. Gruo
džio 28 iškilmingų pamaldų me-
tu pamokslą pasakė kun. dr. 
P. Bačinskas, giedojo Melbour
ne parapijos choras, vadovauja
mas muz. Morkūno. Vėliau salė
je tas pats choras atliko reli
ginį koncertą, solo giedojo sol. 
Genė Vasiliauskienė. Kitomis 
dienomis buvo literatūros vaka
ras. J. Petraičio paskaita apie 
spaudos vaidmenį, talentų pasi
rodymas ir pasilinksminimas. 
Naujų metų išvakarėse buvo 
Katalikų federacijos praneši
mai, naujos valdybos rinkimai 
ir Naujų metų sutikimo banke
tas.

— Sol. V. Verikaitis, pa
kviestas Hamiltono ateitininkų, 
sutiko vadovauti jaunimo cho
rui. Sausio 11 įvyko pirmoji re
peticija. Atsilankė apie 40 bal
singų mergaičių. Vėliau tikima
si prijungti ir berniukus.

— Kristupas Jankus, Mažo
sios Lietuvos patriarcho Marty
no Jankaus sūnus, sausio 8 mi
rė Toronte, Kanadoje.

— Kanadoje pradėjo veikti 
nauja radijo programa “Songs 
from Amber Coast”, vadovau
jama J. R. Simanavičiaus. Jis 
prie turimos lietuviškos radijo 
programos “Tėvynės prisimini
mai” bando suorganizuoti muzi
kinio pobūdžio programą anglu 
kalba, apimančią visus tris Bal
tijos kraštus. Sausio 10 buvo 
transliuojama pirmoji progra
ma įsu angliškais paaiškinimais 
iš Oakvilės radijo stoties 1250 
bangą. Po J. R. Simanavičiaus 
įvado apie Baltijos kraštus kal
bėjo Baltiečių Moterų Tarybos 
pirm. I. šernaitė-Meiklejohn. 
Tarptautines žinias skaitė sto
ties pranešėjas. Kitas laikas bu
vo panaudotas baltiečių muzi
kai ir dainom.

— Alvudas Chicagoje pla
nuoja statyti 6 aukštų seneliam 
poilsio namus, kuriem projektą 
padarė arch. J. Mulokas. Namai 
kainuosią 250,000 dol. ir bū
sią statomi tam reikalui įsigy
tam sklype prie Western ir 72 
gatvės.

— Įvyksimos balandžio 5 d. 
Lietuviu Fondo vakarienės pro
ga savo įnašus fonde padidino: 
Dr. Zigmas ir Marcelė Rudai
čiai iki 725 dol.. Alfonsas ir Ona 
Kinduriai iki 600, JV Centro 
valdyba iki 300 dol.. Algirdas ir 
Viktorija Karaičiai iki 200 dol., 
Marcelinas Rimkus iki 200 
dol. Ta pačia proga mirusieji 
įamžinti Lietuviu Fonde: a. a. 
Itn. Kazimieras Petrulis su 500 
dol. inašu, įamžino velionio žmo
na Pranė Petrulienė, a.a. dr. 
Aleksandras Dumbrys su 100 
dol. inašu. įamžino velionio 
žmona Albina Dumbrienė, a.a. 
Juozas Juodžbalis su 100 dol., 
inašu, įamžino velionio žmona 
Ona Juodžbalienė. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Ave., Chi
cago, III. 60629, tel. 778-2858.
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Buenos Aires lietuvių parapijos sodelyje pastatytas 
paminklas žuvusiem už Lietuvos nepriklausomybę.

J. SAKALAS >> > $ /

Barai ir burtai i
Žnrcgau! j

Tu, pranašas ir išvaduotojas, 
Kalnų erelio akimi žvelgi 
| sniego ir ledu viršūnes, 
Žvelgi į saulę ir žvaigždes 
Ir iš jy spindinčių taku buri 
Kalnam ir kloniam ateitį. 
Buri ir skelbi ją visiem žinoti.

įrėmęs kalnaverčio petį, 
Tu nuo vergijos urvo nuriti 
Užgriuvusių tamsybių akmenį 
Ir žemės motinos ranka 
Su užtekančia saule išvedi 
Iš žioti atsivėrusios angos 
į laisvės kelią kalinius. 
Tu alkstančiai ir trokštančiai 
Tiesos ir gėrio širdžiai 
Neši gaivos, stiprybės duonos, 
Šaltinio gyvojo vandens 
Ir amžiuj išminties raktus 
Įžengt į tobulybės rūmus.

1968.12.12

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02 132.

Argentinoje penkios gatvės pavadintos Lietuvos vardu
Argentinoje penkios gatvės 

pavadintos Lietuvos vardu. Jos 
yra šiuose miestuose: Buenos 
Aires, Avellaneda >prie lietuvių 
bažnyčios, Rosario, Kordoba ir 
Berisso. Kai kurios iš tų gatvių' 
yra visai gražios alėjos, kurias 
ispaniškai vadina avenidos.

Paminklas žuvusiem dėl 
Lietuvos laisvės

Buenos Aires Avellaneda lie
tuvių parapijos sodely buvo pa
statytas paminklas ir su iškil
mėm pašventintas. Paminklas 
skirtas pagerbti kritusiem dėl 
Lietuvos laisvės nepriklausomy
bės karuose. Paminklas prime
na paminklą karo muziejaus so
delyje Kaune, tik į jo vidų yra 
įstatyta Šiluvos Marijos statu
la. Paminklas sumūrytas iš ap
skritų akmenų, apie 6 metrus 
aukščio. Per tautos šventes lie
tuviai prie paminklo padeda 
vainiką ir pagerbia žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės.

Penktasis lietuvių kongresas
Penktasis Pietų Amerikos lie

tuvių kongresas turėjo įvykti 
1970 metais Urugvajuje, bet šią 
šalį gerokai nualino nuolatiniai 
streikai, neramumai, tai Urug
vajaus lietuviai pasiūlė Brazili
jos lietuviams kongresą sureng
ti. . ‘ •

"Lietuviai Argentinoje"
Jau išleista didelio formato, 

atspausta ant gero popieriaus 
knyga — "Lietuviai Argenti
noje”. Viršelis keturių spalvų, 
knyga turi 216 puslapių, 326 
nuotraukas iš Argentinos lie
tuvių gyvenimo. Užsienyje kny
ga kainuoja 2 dol. Ją galima už
sisakyti lietuvių parapijoje, 
Mendoza 2280 Avellaneda, Bue
nos Aires, Argentina. Leidinį 
išleido Jurgis Brizgys ir Jonas 
Papečkys.

Jaunosios draugės Nuotr. V. Maželio

Lietuvių muziejus
Prie lietuvių parapijos Bue

nos Aires yra gerai sutvarkytas 
lietuvių muziejus, kuris turi ga
na daug eksponatų, čia galima 
matyti senovės ir nepriklauso
mos Lietuvos pinigų, gintaro iš
dirbinių, rankdarbių, juos
tų, kaklaraiščių, audinių, įvai
rių dokumentų, žemėlapių, Lie
tuvos statutą (knygą), Lietuvos 
karininko uniforma ir t.t.

Su filmais į Braziliją
J. Gilvydis Pietų Amerikoje 

yra lietuvių filmų pionierius, 
kuris jau 35 m. rodo spalvotus 
ir paprastus filmus iš nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo. 
Filmus jis rodo Argentinoje, U- 
rugvajuje. šiemet buvo nuva
žiavęs į Braziliją, kur rodė tris

Išleistos knygos “Lietuviai Argentinoje” viršelis.
Nuotraukos J. Brizgio

Argentinoje Buenos Aires mieste gatvė pavadinama Lituania vardu. Jos atidarymo iš
kilmėse dalyvauja Argentinos vyskupas, bu rmistras ir lietuvių atstovai.

dienas. Buvo parodytas filmas 
iš lietuvių dienos New Yorke. 
Filmą pagamino K. Motuzas. 
Filmai visiem daro gerą įspū
dį.

Lietuviška radijo valandėlė
Buenos Aires mieste jau 23 

metai kaip veikia lietuviška ra- * 
dijo valandėlė. Jai vadovauja 
Lietuvai išlaisvinti centro pir
mininkas Z. Juknevičius. Per 
radiją galima girdėti paskaitų, 
dainų, muzikos. Valandėlė daro 
didelę propagandą Lietuvai.

Bažnyčios ir chorai
Argentinoje yra dvi lietuvių 

gražios bažnyčios — Aušros 
Vartų ir Šv. Kazimiero Rosario 
mieste. Abiem vadovauja lietu
viai marijonai. Veikia trys cho
rai, du ansambliai suaugusių, 
trys vaikų.

Du laikraščiai
Argentinoje išeina du laikraš

čiai — Laikas ir Lietuvių Bal
sas. Jie abu turi savo spaustu
ves. Yra kelios draugijos, ku
rios turi nuosavus namus ir ku
rios gerai verčiasi. Visų drau
gijų veiklai koordinuoti yra iš-

ALKOHOLIO ĮTAKA ORGANIZMUI
(atkelta iš 4 psl.)

vulsijas ir haliucinacijas. Girdi 
įsivaizduojamus balsus ir mato 
nesamus gyvulius, gyvates ir 
paukščius (“delirium tremens”).

Kroniškas alkoholikas atro
do sutinęs, labai pavargęs, kai 
negeria, sutinusios kojos, dide
lis pilvas, mėlynas cianotinis 
veidas, taip pat ir lūpos ir na
gai, stiklinis žvilgsnis, užkimęs, 
girgždąs balsas, apimti plau
čiai, sausas, raudonas liežuvis, 
atstumiąs kvapas iš burnos ir 
kūno.

Paprastai alkoholikai miršta 
nuo masinio gerklės kraujo
plūdžio, aštrios kepenų ligos ar 
staigaus smūgio. Mirusio alko - 
holiko kūnas yra violetiškai juo
das, ypatingai veidas (nuo masi
nio viso organizmo kraujoplū- 

rinkta Argentinos Lietuvių Or
ganizacijų ir Spaudos Taryba.

Krp. 

džio). Žmogus, pasidavęs gėri
mui, negyvena ilgiau penkioli
kos metų!

Prancūzų tauta, žinoma kaip 
didžiausia pasaulyje vyno su- 
naudotoja, turi ir tautinę alko
holikų ligą — kepenų ligą. 45 
proc. ligoninių ir ambulato
rijų ligonių yra kepenų ligoniai 
tik dėl to, kad kone kiekvienas 
prancūzas iš mažens jau išge - 
ria vietoj vandens 1-2 litrus vy
no per dieną.

•

Sumuojant alkoholiko nesėk
mes, reikia pastebėti, kad ret
karčiais, ypatingai pasilsėjus ir 
geroje nuotaikoje, stiklas vyno 
ar vadinamas “high ball” bei 
stikliukas konjako ar šampano 
yra naudingas bei rekomenduo
tinas, nes pakeičia kasdieninį 
monotoniškumą, sušvelnina ma
žas gyvenimo nesėkmes ir su
minkština dienos trynimąsi, bai
mės bei rūpesčio jausmą, švel
niai stimuliuodamas kūno ir 
dvasios ramybę. Nepatarčiau 
gerti pavargus, išsinervinus ir 
alkanam. Geriau visai negerti, 
negu kasdien vartoti 
alkoholį, nors ir mažais kie
kiais. Alkoholio padariniai lai
kosi kūne 24 valandas, ir ger
ti kitą rytą pagiriomis dėl gal
vos skausmo yra labai blogas 
įprotis, kai tuo tarpu geri pus
ryčiai, puodukas pasaldintos 
kavos yra patys geriausi pa
girių vaistai.

•

Alkoholis ypatingai vertina
mas vienatvėje ir senatvėje, 
nuliūdime ar varge; tokiais at
vejais jis yra, kaip kad pran
cūzai sako, gyvenimo džiaugs
mas, panašiai kaip kūdikiui pie
nas. Kaip visur, taip ir alkoho
lio vartojime reikalingas sai
kas, neužmirštant, kad besai
kis jo vartojimas veda į dirbti
nės laimės ir gerovės iliuzijas 
bei haliucinacijas ir lėtą sa
vęs sunaikinimą.

Alkoholis gamtos duotas su

augusiam žmogui, kaip saldai
nis vaikui, pasidžiaugti jo sal
dumu, bet su juo negyventi! 
Viena iš Dievo gėrybių yra al
koholis. Todėl kviečiu šio 
straipsnio skaitytojus, pradėjus 
naujuosius metus, kaip toje 
“Traviatos” operoje, pakelti su 
manimi taurę “linksmybės” ir 
išgerti už laimę! -

•
Prisimenu, kaip, man būnant 

studentu Kaune, studentu alu
čių puotose skambėjo dainos, o 
ant sienų kabėjo plakatai “Ger
si — mirsi, negersi — irgi mir
si; taigi gerk ir mirk!” Tada tai 
buvo juokai; bet dabar tie pla
katai turėtų sakyti: “Negersi 
— ilgai gyvensi. Gersi —sma
giai, bet trumpai gyvensi”. Kai 
kas galvoja, kad trumpai gy
venti aru ir skraidyti aukštai 
padangėje yra geriau negu gy
venti ilgai žvirbliu ir kapstytis 
mėšlyne. Aš, kaip gydytojas, 
siūlau auksinį vidurkį: išgerk ir 
būk smagus, nes džiaugsmas 
yra gyvenimo eleksyras; bet ne- 
persigerk; skraidyk ne kaip 
aras ar žvirblis, bet kaip baltas 
karvelis, nešdamas taikos ir 
meilės idėjas bei darbus geros 
ir blogos valios žmonėm žemė
je...

Hartford, Conn.
(atkelta iš 5 pslJ

Apolionija Vitkienė. Pirmosios 
dvi mokytojos dirba su pradi
nės mokyklos mokiniais, o A. 
Vitkienė — su darželio vaiku
čiais. Iš viso lituanistinę mo
kyklą šiais metais lanko per ke
turiasdešimt mokinių.

Lituanistinės mokyklos Tėvų 
Komitetą sudaro: Vytenis Ne
nortas — pirmininkas, Algir
das Pilvelis — vicepirminin
kas ir Stepas Zabulis sekreto
rius ir iždininkas.

šiuo lituanistinės mokyklos 
parengimu lietuviškoji visuo
menė labai domėjosi, buvo 
svečių ir iš toliau: New Have- 
no, New Londono, Mancheste- 
rio ir net iš New Yorko.

Jonas Bernotas

NESUSIPRATIMAI DĖL 
PALIKIMO 

Klausimas
Mūsų žentas yra amerikietis, 

iš geros, turtingos vietinės šei
mos. Prieš metus mirė jo dė
dė, kuris paliko testamentą, su
darytą gero, žinomo advokato. 
Pagal tą testamentą tam tikra 
suma buvo palikta “trust” tes- 
tatoriaus seseriai. Ten taip pat 
buvo įrašyta, kad po tos 'se
sers mirties pinigai turi būti pa
skirstomi testatoriaus sūnėnam 
(nephew's), kurių yra net ketu
ri. Be ‘trust’, buvo daug kitų pi
nigų palikta visokiem giminėm 
ir kai kuriem draugam.

Testamentas buvo sudarytas, 
kai testatorius dar buvo geros 
sveikatos. Vėliau, apie 10 metų 
prieš mirtį, jo sveikata buvo 
visai pašlijusi ne tik fiziškai, 
bet ir psichiškai. Kai jis mirė, 
jo sesuo, kuriai buvo palikta 
pinigų “trust”, jau buvo miru
si (ji mirė 1963). Kai atėjo lai
kas išdalinti pinigus, prasidėjo 
nesusipratimai tarp giminiu. Vi
si buvo tos nuomonės, kad jų 
“dalis” turi būti didesnė, negu 
jiem buvo paskirta, žentas pa
sakojo, kad šioj byloj yra net 
devyni advokatai ir kad šis rei
kalas gali užsitęsti metų metus 
ir pan.

Suprantama, kad nėra mū
sų reikalas, kaip kiti žmonės sa
vo testamentus tvarko ir kas 
kiek pinigų iš to gauna. Mū
sų žentui tas palikimas nėra rei
kalingas. Jis gerai uždirba, o ir 
jo tėvas yra labai pasiturįs žmo
gus. Tačiau mes esam susirūpi
nę savo pačių reikalais. Mes 
taip pat turim advokato suda
rytą testamentą.

Kol šis nemalonus žento šei
mos reikalas neiškilo, mes dėl 
savo testamento nesirūpinom. 
Dabar gi mum atrodo, kad tes-

Lawrence, Mass.
Šv. Pranciškaus parapijos pir

masis vikaras kun. Jonas Ber
natonis šią vasarą švęs savo 
kunigystės 25 metų jubiliejų.

Parapijos klebonas kun. Pet
ras Šakalys pavedė poniai Leo
nei Bradley, susikvietus bend - 
radarbius ir talkininkes, suruoš
ti iškilmingą jubiliejaus minėsi
ma birželio 7 d. šv. Pranciš
kaus seminarijos auditorijoj, 
Andover, Mass.

Pats klebonas bus šio minė
jimo garbės pirmininkas.

Pereitų metų gruodžio 28 pa
rapijos klebonas bažnyčios ko
lektorius ir darbininkus pavai
šino pietumis.

Pietūs buvo gerai paruošti ir 
skanūs. Vyriausia šeimininke 
buvo Ona švenčionytė.

Be ko kito klebono pasiūlyti 
į parapijos komitetą kandida
tai: Stasys Zapėnas, Petras Gu- 
mauskas, Albertas Blaževičius 
ir Laurinas Pilvelis.

Sausio 11 — sekmadienį, 5 
v.v. švento Vardo d-jos vyrų 
kviestas kun. Karolis Pasquele, 
OFM, šv. Pranciškaus semina
rijos profesorius, krikščionių 
vienybės direktorius laikė mi
šias ir sakė pamokslą, o drau
gijos vyrai ėjo prie komunijos.

Po pamaldų parapijos salėj 
buvo ponios Joanos Lisauskie
nės ir jos sesers J. Nutter pa
ruošti skanūs užkandžiai. Jur
gis Lisauskas gražiai padainavo 
solo 3 dalykėlius, akomponuo- 
jant muzikui Jonui Narkui. Tė
vas Karolis Pasquele skaitė tu
riningą paskaitą. J. Sk. 

tamentas nėra galutinis “apsi
saugojimas” nuo ginčų tarp 
šeimos narių ir išlaidų teis
muose. Tai ką gi žmogus turi 
daryti, kad užsitikrintų “tai
kų” ir norimą savo turto pa
skirstymą?

Skaitytojai, Ohio valstija

Atsakymas
Žinoma, aš nežinau Tamstų 

žento dėdės testamento turinio 
nei aplinkybių. Tamstų aprašo
momis aplinkybėmis testamen
to vykdytojo pareiga buvo 
kreiptis į teismą teatamento in
terpretacijos reikalu. Probate 
arba Surrogate Court (įvairiose 
valstijose šios rūšies teismas 
yra įvairiai vadinamas) inter
pretuoja testamento turinį visų 
aplinkybių “šviesoje”. Kai teis
mas interpretuoja testamentą, 
jis deda visas pastangas nusta
tyti, ką testatorius turėjo gal
voje, testamentą surašant.

Teismas turi prieš save klau
simą, ko testatorius siekė. Jei 
testamento “patvarkymai” yra 
aiškūs ir nėra dviprasmiški 
(ambiguous), teismas juos in
terpretuoja pagal įprastą varto
jamų žodžių prasmę: jei yra ga
limumo tuos straipsnius inter
pretuoti “įvairiai”, teismas ima 
dėmesin ištiso testamento “gai
res” ir kryptį bei esamas sąly
gas ir deda pastangas taip in
terpretuoti, kaip, jo nuomone, 
testatorius būtų norėjęs. Todėl 
visuomet yra gerai numatyti 
visus “įmanomus” galimumus.

Tamstų žento dėdės sesuo, 
matyti, buvo jaunesnė už jį, ir 
jis nenumatė galimumo, kad ji, 
nors ir jaunesnė, gali mirti 
anksčiau už jį. Po jos mirties 
testatorius, matyti, nebebuvo 
užtenkamai geros sveikatos 
(competent) pakeitimam daryti, 
ir todėl įvyko tai, ką Tamstos 
aprašot.

Patarčiau, jei turit kokių abe
jonių ar netikrumo dėl savo tes
tamento, nueiti pas advokatą 
(pas tą, kuris yra jį surašęs, ar
ba pas kitą) ir vėl apsvarstyti 
su juo, ar visokie galimumai 
buvo užtenkamai imami dėme
sin, kai testamentas buvo su
rašomas. Jei reikės, advokatas 
Tamstom sudarys vadinamą ‘co
dicil’ — testamento papildymą. 
Jei nereikės, jis Tamstas užtik
rins, kad viskas yra testamente 
numatyta ir nėra reikalo dėl jo 
rūpintis.

AR ŽINAI, KAD

— Brooklyno paštas dabar į- 
teikė atviruką, kuris buvo paš
te gautas prieš 65 metus. Is
toriją aprašė Sunday News 
(mus pasiekęs inž. A. V. dėka) 
lapkričio 7. Atvirukas adre
suotas 107 Dupont St. Tokia 
gatvė ir tokis nr. tebėra, bet 
tokio Leo Pearl, kuriam adre
suotas, niekas nežino. Telefo
nų knygoje esą du Pearl, bet 
jie sakosi nieko nežiną apie to
kį atviruko siuntėją A. Abel- 
soną. Atviruke kreipinys para
šytas rusiškai, o toliau visas 
laiškas žydiškai. Laikraštis, ma
tyt, nepažindamas rusiškų rai
džių, sako, kad laiškas atsiųs
tas iš “Opini” miesto, iš Lie
tuvos, kuri tada buvusi Rusi
jos dalis; sako taip pat, kad 
Abelsonas gyvenęs “Zovalski” 
rajone netoli Kauno. Iš tikrųjų 
atviruke aiškiai parašyta rusiš
kom raidėm "Gor. Preny” — 
vadinasi, iš Prienų. O tai, ką 
laikraštis vadina “Zovalski dist
rict arti Kauno”, yra “Suv. 
gub.” — Suvalkų gubernija.
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ŠYPSNIAI Iš ANAPUS SIENOS
Markso palikimas

Komunistų pavergtos rytinės 
Vokietijos vokiečiai, su pavy
du žvelgdami į vakarinės Vokie
tijos gerovę, išsireiškia:

— Marksas savo “Kapitalą” 
dovanojo Vakarų Vokietijai, o 
mum paliko tik komunistų ma
nifestą.

Kyšiai
Okupuotoje Lietuvoje susitin

ka ilgokai nesimatę draugai.
— Už ką tu buvai patekęs i 

kalėjimą?
— Už kyšius.
— O kaip pavyko išsisukti iš 

kalėjimo?
— Už kyšius.

Teorija ir praktika

Lenkijoje mokytojas sa
ko mokiniui:

— Metras malkų kainuoja 
1,000 zlotų. Kiek metrų malkų 
pristatys į jūsų namus, jei ta
vo tėvas užsakys malkų už 
3,000 zlotų?

— Pustrečio metro, — atsa
ko mokinys.\

— Klaidingai, — pastebi mo
kytojas.

— Žinoma, kad klaidingai,— 
pritaria mokinukas, — bet kad 
visada taip būna.

Kur elgetauti?
Prie partijos namo Vilniuje 

stovi elgeta. Išeinančiam iš na
mų pareigūnui jis ištiesia ran
ką ir paprašo išmaldos.

— Čia uždrausta elgetauti, — 
piktai sušunka pareigūnas. — 
Eik prie bažnyčios.

— Negaliu, nes esu partietis.
Laisvė

Lietuvoje laisva pasisakyti vi
sais rūpimais klausimais, o Va
karuose laisva gyventi ir po pa
sisakymo. ^4111989

FILATELISTAI !
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

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. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 5!£% on all accounts.
Dabar moka 5J/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Aldona Stempužis, su Stutt- 

garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (II Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.
> Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, Širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai.. .ai.. 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos, Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit. daina, 
Kur nors miela, šokam tvistą, 
Meilės daina. Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė, Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu, Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke
lė j, Augau aš pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In questa 
tcmba obscura” ir Meier - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

Žirginėliai: Zuikio puikio by
la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant
roji laida skirta vaikam, kaina 
5 dol.

Aidulės Dainuoja, Alice Ste
phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokiamas, Rid-rito, A- 
guonėlė. Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 doi.

Montrealjo Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
liuoja, Karteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, Čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Lietuvių Pasakos, seka Leo
nas Barauskas, dainuoja sol. Al
dona Stempužienė. Stuttgart 
simfonijos orkestrui muziką pa
rašė ir diriguoja Darius Lapins
kas. Stereo 6 dol.

Ainių Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem
pužienė su Stuttgarto simfoni
jos ( orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkestui 
diriguoja. Stereo 6 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c.. Kanadoje 1 dol.).

NATO has given us 20 years oF1 
unprecedented peace, security and 
prosperity.

Withour continued support, maybe 
by the year 1989 NATO will lead 
us to a true Atlantic Community

One with a common economic sys
tem, currency, educational stand

ards and language. There is no 
limit to where we con go with 
NATO's help. Look how far we've 
come in twenty years.

Because NATO is here 
today—we can build 
a better tomorrow.

For infortnation write
The Atlantic Council, 1616 H St. N.W., Washington, D.C. 20006.,

' Wmldn’t it be a\ 
' shame if you saved .!

a pile of money 
for retirement and. 

t there was nothing.
y ; to retire to?/
, r . .. X. ■ ■

■ i'.. 'Or. .-

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom SharesLietuvos Kanklės. Tautinio 

kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Sopinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Tiijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
li Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Salta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo

Thr U.S. Gcvcmmen* does not pay f<x Jn* It is preserved a public service
ia cooperation with The Department ot the Treasury and The Advcr Us.ng LouncA

Vienintelis lietuvių ir anglų kalbomis iliustruotas lietuvių kultūros ir 
visuomenės gyvenimo žurnalas leidžiamas LIETUVIŲ DIENŲ leidyk
los Kalifornijoje. Išeina kas mėnesį, išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.

Adresas: 4364 Sunset Boulevard, Hollywood, Calif. 90029 • Vyr. redak
torius Bernardas Brazdžionis. Leidėjas Antanas F. Skirius • Prenu
meratos kaina metams 8.00 doleriai; naujai užsisakantiems — 6.00 dol.

Parengimai New Yorke
Sausio 18, sekmadienj — Klaipė

dos krašto prie Lietuvos prijungimo 
minėjimas 2:30 vai. popiet. Kongre
gacijos salėje — 85-01 91st Street, 
Woodhaven, N.Y. Rengia Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugija.

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.

Kovo 14, šeštadienį — Lietuvių 
Katalikių Moterų Organizacijų Pa
saulinės S-gos Tarybos suvažiavi
mas 3 vai. popiet pranciškonų Kul
tūros židinio patalpose. 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. Vakare 
paskaita, meninė dalis, vakarienė.

Balandžio 4, šeštadienį — Tauti
nu: šokių ansamblio "Grandinėlės” 
koncertas Christ The King gimna
zijoje, Middle Village, N.Y. Vakare 
susipažinimo vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, šokiai. Ren
gia Laisvės žiburio radijas.

Balandžio 5, sekmadienį Vėty
ki: stalas Knights of Columbus' sa
lėje. Rengia Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubų New Yorko klubas.

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 12 d., sekmadienj — 
Lietuvių Katalikų Federacijos New 
Yorko - New Jersey apskritis ren
gia metinį seimelį Angelų Karalie
nės lietuvių parapijos salėje 12 vai. 
Rengia apskrities vaidyba.

Balandžio 25, šeštadienį — Pava
sario balius Piliečių Klubo 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 Hali salėje. 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y.

Gegužės 30, šeštadienį — Pavasario 
balius Maspetho liet, parapijos sa
lėje, 64-08 56th'Rd„ Maspeth, N.Y. 
Rengia New Yorko skautų Tėvų 
komitetas.

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas Com
modore viešbutyje, 42 St. Manhat- 
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

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.

TO PLACE
YOUR 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

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.

EMERGENCY REPAIRS 
PLUMBING & HEATING

Plastering and Carpentry, Roofing 
and Painting: Call CHARLES (212) 
323-6413 — 842 Kelly Street, Bronx

MALE - FEAAALE

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

Plant workers Little Falls Laundry 
N.J. biggest & best. Steady work, 
no layoffs. Earn while you learn— 
top wages plus union benefits, free 
transportation. Call (201)256-0400 
or stop in at our Bus Depot at 
— 571 Orange Street, Newark, N.J.

An Equal Opportunity Employer.

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

H. W. MALE

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 
Sendee Dept. 212—647-5000

Pavergtos Tėvynės Muzika 
Nr. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela. Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, šokių scena. Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį. Ateikit 
džiaugsmingai. Mes girdėjom 
angelus, šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

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 
v V

Siunčiu už prenumeratą

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už___ m.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDARYMO 
reikalais kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mantel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227 
Tel. 894-4188

ROUTE DRIVERS

For Central Jersey Area 
Must speak English 

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

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

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. An Equal Opportunity Employer
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JARBININKAS
naojienosJEž

Mokyklos eglute Elizabethe, N.J.

Vaclovas Alksninis, New Yor- 
ko lietuvių visuomenės uolus 
veikėjas, staiga mirė sausio 16. 
Palaidotas sausio 19. Plačiau 
kitam numeryje.

Antanas Ražickas, Darbinin
ko skaitytojas Brooklyne, vėl 
sunkiai serga. Po operacijos 
buvo grįžęs iš ligoninės namo, 
bet dabar vėl paguldytas Mary 
Immaculate ligoninėj, Jamaica, 
N. Y.

Dail. K. Žoromskio tapybos 
kūrinių paroda rengiama Phoe
nix galerijoje, 939 Madison 
Ave., prie 74 St. Paroda atida
roma vasario 17 ir tęsis iki ko
vo 7. Joje bus išstatyti patys 
naujausi dailininko kūriniai.

Vlado Ramojaus knygą “Kri
tusieji už laisvę”, antrą tomą 
atspausdino pranciškonų spaus
tuvė. Joje tęsiami žuvusių parti
zanų aprašymai. Knygą iliustra
vo Pranas Lapė, išleido Į 
Laisvę Fondas Lietuviškai Kul
tūrai Ugdyti. Kaina 4 dol. Ga
lima gauti Darbininko adminis
tracijoje.

Skautu Kaziuko mugė ren
giama kovo 1 Maspetho lietu
vių parapijos salėje.

A. a. inž. Vlado Dilio Įam
žinimui Lietuvių Fondui auko
jo: dr. ir inž. Giedrikiai (per 
kun. V. Dabuši) — 200 dol., I- 
zabelė Dilienė — 100 dol., Alb. 
Trečiokas — LB Newarko apy
linkė — 25 dol., Kazys šeštokas 
— 20 del. Po 10 dol.: kun. 
Petras Totoraitis, K. Genė Tre
čiokai, Edv. Jane šišai, Petras 
Mačiulaitis, dr. H. Skripkus, ku
nigas J. Praguibickas. Ant. Ru
gys. Po 5 dol. — J. Švedas, 
Pr. Puronas, Sim. Kontrimas,
J. Rajauskaitė - šušienė, Liucija 
Gudelienė, A. J. Bražinskas, 
V. Abraitis, P. Lanys, V. Amb- 
raziejus — 2.50, Kidžienė — 
1 dol. (A.R.)

I z Staiga netekus x AfA |

I Kapitono VACLOVO ALKSNINIO,
mieliems draugams Vytautui ir Algirdui su šeimomis, 

j poniai Alksninienei ir artimiesiems reiškiame gilią užuo- 
į jautą ir kartu liūdime.

Jonas ir Nijolė ULĖNAI

mirus, sūnui Vytautui, buvusiam Operetės choro nariui, 
ir jo visai šeimai gilią užuojautą reiškia

OPERETĖS CHOARS ir 
vadovas Mykolas Cibas

Vienuolynas______ GL 5-7068

Spaustuvė _ ........... .. GL 2-6916

Redakcija _______GL 5-7281

Administracija ____ GL 2-2923

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopa Brooklyne, įvertindama 
lietuviškos-katalikiškos spau
dos reikšmę, Darbininko palai
kymui prisiuntė 10 dol. auką. 
Dėkoja Darbininko administra
cija.

Leonardas Žitkevičius sausio 
17 su savo humoristine bei sa
tyrine kūryba dalyvavo juokų 
ir šokių vakare Baltimorėje. Va
karą surengė lietuviškos radijo 
valandėlės vedėjai A. Juškus ir
K. Laskauskas.

A. a. Vaclovui Alksniniui, 
Dariaus-Girėno Posto Nr. 1 ad
jutantui mirus, Postas, vietoj 
gėlių prie velionies karsto, pa
aukojo 10 dol. Kultūros židinio 
statybai. Lietuviai pranciškonai 
už auką dėkoja.

New Yorko ir New Jersey 
lietuviai, sausio 17, šeštadienį, 
klausę lietuviško radijo prog
ramos, buvo klaidingai painfor
muoti apie prel. M. Krupavi
čiaus mirtį, nes ir programos 
vedėjas buvo klaidingai telefo
nu painformuotas. Gerbiamas 
prelatas tebėra gyvas ir stip
rus.

Padėka
Dėkojame visiem giminėm, 

draugam ir pažįstamiem už gė
les, užprašytas mišias už velio
nį — mūsų mylimą sūnų ir 
brolį Virginijų Eidukevičių — 
ir palydėjusiem jį į kapines.

Dėkojame kun. J. čekavi- 
čiui už atkalbėjimą rožančiaus, 
už atlaikytas mišias Apreiški
mo parapijos bažnyčioje ir at
liktas apeigas kapinėse; p. M. 
Šalinskienei už rūpestingą pa- 
tarnavima ir visiem kitiem, vie
nu ar ktiu būdu išreiškusiem 
mum užuojautą mūsų skausmo 
valandoje. — Eidukevičių šei
ma.

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos respublikos 47 metų sukakties minėjimas surengtas sausio 18 d. 
Woodhavene, N.Y. Iš k. į d. rengėjai: J. Stikliorius, J. Šlepetys, sol. J. Augaitytė, kun. dr. T. žiūraitis, O.P., 
J. šneideraitis, kun. dr. P. Dagys, K. šventoraitis ir L. Virbickas. (Plačiau kitam nr.) Nuotr. L. Tamošaičio

MIRĖ KOMPOZITORIUS VYTAUTAS BACEVIČIUS
Sausio 15, ketvirtadienį, 2:30 

popiet Queens General ligoninė
je mirė kompozitorius ir pia
nistas Vytautas Bacevičius. Bu
vo pašarvotas M. šalinskie- 
nės šermeninėje, vargonininkų 
ir muzikų sąjunga sausio 19 su
rengė atsisveikinimą su juo. Pa
laidotas sausio 20 Cypress Hills 
kapinėse. Jis jau kuris laikas 
sirguliavo, į ligoninę buvo iš
vežtas sausio 12.

(#]
Vytautas Bacevičius buvo gi

męs 1905 rugsėjo 9 Lodzėje. Jo 
tėvas — Vincas Bacevičius ten 
buvo muzikos mokytoju. Visi 
jo vaikai buvo muzikai, gi Gra
žina Bacevičiūtė, mirusi praėju
siais metais, buvo pasižymėjusi 
kompozitorė. Ir Vytautas Bace
vičius kaip muzikas ir kompozi
torius labai anksti pradėjo 
reikštis, nuo 8 metų jau ėmė 
komponuoti, o 1915 metais Lo
dzėje jau atliko savo kompozi
ciją.

Gimnaziją ir konservatoriją 
baigė Lodzėje. Muziką dar stu
dijavo Paryžiuje, gi filosofi
nius ir humanitarinius mokslus 
Kaune ir Paryžiuje. Nuo 1930 
iki 1939 buvo Kauno konserva
torijos profesorius.

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
išvyko iš Lietuvos. Koncertavo 
Pietų Amerikoje. Iš ten atkelia
vo į Jungtines Amerikos V- 
bes ir čia gyveno visą laika. 
Čia dirbo muzikos mokyklose, 
pats turėjo savo piano studi
ja-

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

NEW JERSEY VALSTYBĖJE

New Jersey Lietuvių Tary
bos valdyba, padedant New 
Jersey lietuvių organizacijų at
stovams, vasario 15 d. 4 vai. po
piet Lietuvių Katalikų Centro 
patalpose, 6 Davis Avenue, 
Kearny, New Jersey, rengia pa
grindinį (New Jersey valstybė
je) Vasario 16 minėjimą -puotą. 
Į minėjimą pakviestas New Jer
sey gubernatorius William T. 
Cahill, du kongreso atstovai ir 
kiti žymūs politikai. Pagrindinę 
kalbą pasakis D. Jasaitis. Me
ninę programą atliks “Žibuok
lių” sekstetas, vadovaujamas 
muziko Liudo Stuko. Po me
ninės dalies — pilni pietūs ir 
šokiai.

Į minėjimą ir vakarienę įėji
mas 10 dol. asmeniui. Aukų rin
kimo nebus. Bilietų skaičius la
bai ribotas. Patartina bilietus į- 
sigyti iš anksto. Jų galima gau
ti pas platintojus arba pas val
dybos pirm. inž. V. Melinį, 13 
Fawn Dr. Matawan, N.J. 07747.

Be to, vasario 15 d. 10 vai. 
lietuvių R. K. parapijos bažny
čioje, Keamy, N. J. bus atlai
kytos gedulingos pamaldos už 
Lietuvos žuvusius karius ir par
tizanus. Nuoširdžiai prašome pa
maldose kuo gausiausiai daly
vauti.

N.J.L.T. Valdyba

Kaip pianistas V. Bacevičius 
ėmė reikštis nuo 1928 metų. Jis 
yra koncertavęs Europos žy
mesniuose miestuose. P. Ame
rikoje, pervažiavęs su savo 
koncertais JAV ir Kanadą, Car
negie salėje New* Yorke suren
gė 8 koncertus, Town Hall 
— 2 koncertus.

Kaip kompozitorius jis buvo 
moderniosios muzikos atstovas, 
pats save laikė avangardinės 
muzikos kūrėju ir čia palikęs 
gana didelį palikimą. Pažymė
tini jo didesni darbai: 30 dides
nių simfoninių veikalų, opera 
Vaidilutė, 6 simfonijos, kelios 
simfoninės poemos, 3 baletai,

Kompozitorius Vytautas Bacevičius

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Apreiškimo parapijos bažny

čioje sekmadieniais laikomos 
dvejos lietuvių kalba mišios: 8 
vai. ryto skaitytinės bendruo
meninio dalyvavimo mišios, ku
rių metų tikinčiųjų bendruome
nė gieda lietuviškas giesmes, ir 
11 vai. ryto giedotinės mišios, 
kurių metu gieda mišias Al
girdo Kačanausko vadovauja
mas mišrus choras. Abejose mi
šiose lektoriais pakaitomis bū
na: Aloyzas Balsys, Petras Pa
lys ir Petras Sandanavičius.

Jau beveik įpusėjome mūsų 
parapiečių lankymą. Jei kas bu
vo kunigo neatlankytas, tai į- 
vyko dėl to, kad neturėjo Jū
sų tikslaus adreso. Tad prašo
me prisiųsti mums Jūsų patai
sytą adresą, ir kunigas Jus mie
lai atlankys.

Pereitais metais mūsų bažny
čioje buvo 21 krikštas, 30 san

kosminės muzikos ciklas, dau
gybė kompozicijų pianinui ir t. 
t.

Kaip modernus muzikas jis 
buvo vertinamas. Jo kūrinių bu
vo išleista ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir Europoje. 
Buvo grojamas moderniosios 
muzikos koncertuose. Praeitų 
metų gegužės 3 jis buvo pri
statytas New Yorke per WNYC 
radiją su plačiu įvadu. Praeitais 
metais išleista jo paties įskam- 
binta plokštelė.

Nuo lietuviškojo gyvenimo 
jis laikėsi atokiau. Daug triukš
mo jis buvo sukėlęs įvažiuoda
mas i Amerika. 4. «, 

tuokų ir 66 laidotuvės. Liūdime 
mirusiųjų ir meldžiamės už jų 
vėles..

Vasario 8 d. katalikės mote
rys žemutinėje parapijos salė
je rengia Užgavėnių blynų ba
lių, o viršutinėje mokyklos sa
lėje tą pat dieną tuoj po 11 v. 
mišių įvyks “Žiburio” radijo va
landėlės rėmėjų susirinkimas.

šiemet New Yorko apylinkės 
lietuviai Lietuvos nepriklauso
mybės šventės paminėjimo pa
maldas turės Apreiškimo para
pijos bažnyčioje 11 vai. ryto. 
Visi parapiečiai, visuomenės at
stovai ir organizacijos su savo 
vėliavomis prašomi organizuo
tai dalyvauti pamaldose.

Vasario 22 d. sodalietės ruo
šia kortų vakarą — “Bunco 
party” abiejose mokyklos salė
se.

LB apygardos ribose veikian
ti vienintelė šeštadieninė Dr. 
V. Kudirkos mokykla sausio 11 
surengė tradicinę Kalėdų eglu
tę. Si mokyklos šventė šalia 
mokiniams teikiamos pramogos 
savo paskirtimi turi ir labai di
delės reikšmės tautiniam auk
lėjimui ir lietuviškam bendravi
mui. Tai, tarytum, vieši moki
nių ir net visos mokyklos eg
zaminai prieš visą lietuviškąją 
visuomenę. Galima pasididžiuo
ti, kad mokinių pasiektais lietu
viško auklėjimo laimėjimais 
pasidžiaugti kasmet susirenka 
vis daugiau su mokykla ir tie
sioginiai nesusijusios lietuviš
kos visuomenės. Juk lietuviška 
mokykla nėra tik mokinių tėvų 
ir mokytojų rūpestis ir vargas.

Erdvi parapijos salė buvo ar
tipilnė. Buvo matyti ir gana 
nemažas skaičius dėl nežinia ku
rių priežasčių mokyklos nelan
kančių vaikų, su dideliu dėme
siu sekančių savo bendraam
žių atliekamą programą sceno
je. O mokykloje ir dabar lais
vų vietų tebėra, ir mokesčiai 
už mokslą nėra nepakeliami, 
juo labiau, kad šį mokykla ir iš 
LB apygardos, ir iš apylinkių, 
ir kitų organizacijų ir atskirų 
lietuviu susilaukia nuoširdžios 
paramos.

Šventės programą pradėjo 
patys mažieji, padeklamuodami 
V. Nemunėlio, Prano Imsrio ir
L. Žitkevičiaus eilėraščių ir pa
sekdami pasakų. O tie simpatin
gi deklamuotojai ir pasakų se
kėjai sudarė visą būrį, tai: 
Linas Bružėnas, Jonas ir Rūta 
Didžbaliai, Linas ir Rasa Eitma- 
nai, Onytė Karašaitė, Raimun
das Kurulevičius, Astra ir Rū
ta Kvedaraitės, Rūta Raudytė ir 
Vytautas Rubonis. Vieniems jų 
gana gerai vyko tarti lietuviš
kus žodžius, kitiems buvo sun
kiau išvengti nelietuviško ak
cento, bet visi buvo drąsūs ir 
nepasimetė išmoktų eilių labi
rintuose. Linksmino susirinku

BOSTONE 1970 METUS SUTINKANT
Bostono lietuviams yra žino

ma. kad daugiausia yra lanko
mi tie parengimai, kuriuos ruo
šia Bostono lituanistinė mokyk
la. Į juos suvažiuoja ne tik 
tą mokyklą lankančiųjų moki
nių tėvai, bet ir jų draugai bei 
daug lietuvių iš tolimesnių Bos
tono apylinkių. Ar tai būtų me
tinis banketas, ar Kalėdų eg
lutė, ar N. Metų sutikimas. Tai 
bene patys populiariausi paren
gimai Bostono lietuvių tarpe.

Paskutinis mokyklos ruoštas 
banketas ypač gerai praėjo. Ka
lėdinė eglutė irgi vykusi buvo. 
Ir štai atėjo N. Metai, bet kaip 
gaila, kad nėra N. Metų sutiki
mo, ruošiamo Bostono lituanis
tinės mokyklos. Toks sutikimas 
buvo rengiamas kelerius metus

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. 

sius ir dainomis, padainuodami 
Baltos burės plazda, Garnį, Par
gena sargena, Oi tu ieva, ievu
žę ir Vai tu, Martynai. Akor
deonu jiems pritarė tos pat mo
kyklos mokinė Vita Kvedarai- 
tė.
Vyresniųjų grupė—Algis A- 

linskas, Petras Audėnas, Algis 
Bražinskas, Debbie Didžbalytė, 
Tomas Lora, Kazys , Laima ir 
Vincas Prapuoleniai ir Klaudija 
Stankaitytė deklamavo V. Ne
munėlio, J. Minelgos, Pr. Nau
jokaičio, V. Valsiūnienės, J. 
Gražulio ir Maironio eilėraščių. 
Be to, vyresnės mergaitės pa
šoko Kepurinę, o berniukai — 
Oželį. Šokius akordeonu palydė
jo ir visai programai sumaniai 
vadovavo mokinė Vita Kveda- 
raitė. O talento šitiems dar
bams ji turi. Tų pačių vyresnių
jų mokinių grupė padainavo 
Per šilą jojau, šoks tėvelis suk
tinį, Šventąją naktį ir Gul šian
dieną. Chorą pianu palydėjo ir 
jį paruošė mokyklos mokytoja 
N. Kiaušienė.

Mokinių programai paruošti 
daug darbo įdėjo p. Kvedarie
nė. Kad ši šventė galėjo įvyk
ti tokio lygio, padėkos nusi
pelno ir mokyklos mokytojai, ir 
tėvų komiteto nariai, ir moki
nių tėvai. Programai pasibaigus, 
visi šventės dalyviai buvo pavai
šinti kava, įvairiais kepiniais ir 
sumuštiniais.

Ilgus metus mokykloje dirbąs 
kun. J. Praguibickas, kaip ir 
kiekvienais metais, iš paauko
tų miltų pasirūpino iškepti py
ragu ir gautą uždarbį, apie 150 
dol., įteikė mokyklos reikalam.

Šventę savo atsilankymu pa
gerbė vietinės parapijos klebo
nas kun. Petras1 žemeikis, lei- 
dziąs mokyklai naudotis parapi
nės mokyklos patalpomis, ir šv. 
Onos parapijos klebonas kun. 
VI. Karalevičius iš Jersey City.

Mokyklai jau bene ketverius 
metus ištikimai vadovauja inž. 
arch. A. Bražinskas. K. J.

iš eilės. Tai buvo vienas iški
liausių parengimų. Juo ypač 
džiaugdavosi ponios, kurios tu
rėjo progos pasipuošti vakari
niais drabužiais ir puošnioje 
aplinkoje praleisti keletą malo
nių valandų.

šiemet to parengimo nebu
vo. Viena iš dažniausiai girdi
mų priežasčių esanti: parengi
mas reikalaująs daug darbo, bet 
mokyklai neduodąs jokio pel
no. Tai nėra visiškai tiesa. N. 
Metų sutikimo ruošimas yra vie
nas iš mažiausiai darbo reika
laujančių. Gi pelno kad ir nė
ra, bet naudos lietuviams, atro
do, duoda daug. Ar ne naudin
ga ir malonu, kada susirenka 
kartu pasilinksminti įvairių pa
kraipų lietuviai, pamiršę savo 
kasdieninius kivirčus?

Pavienių asmenų argumenta
vimas, kad geresnį N. Metų su
tikimą surengs vienas ar kita 
maža grupė, neatrodo, kad tu
rėtų būti rimtai priimtas. Abe
jotina, kad tokių grupių paren
gimas turėtų tokį vienijimo 
efektą, kaip Bostono lietuviško
sios mokyklos parengimai.

Taigi, linkime Bostono litua
nistinei mokyklai toliau tęsti N. 
Metų sutikimo rengimus Bosto
no lietuviams. O. J.




