
MR p.gmjcis
**m ■«.^RQ'JET6įE52a9D”
CHICWO.XtL. 60o29

DARBININKAS Po Vietnamo ragina trauktis iš Europos 
Rezoliucija prezidentui terorizuoti

_________________________________________ _________________________________________________________________ . ________________

LV No- 7 Pomfle^d^DB^kiSynf n. v. ANTRADIENIS . TUESDAY, SAUSIS - JANUARY 27, 1970 10 CENTŲ
~~~ — —____ __________________________ _________ ____________ _________ ____________________________ ___________ onvvALYni| ni« ii/Zcl *

kokią ją mato prez. NixonasKas pasamdė
Yablonskio
žudikus?
Angliakasių unijos pareigū

no Yablonskio ir jo šeimos nu
žudymo kai kurios aplinkybės 
nukreipė FBI seklių akis j pie
tines Appalachian aukštumų an
glių kasyklas (W. Virginia ir 
Kentucky), kurios nuo seno ži
nomos smurtą mėgstančiais ir 
praktikuojančiais angliakasiais. 
Bet pagrindinis ženklo parody- 
tojas buvo pats nužudytasis 
Yablonskis, savo užrašų knygu
tėje surašęs leidimų numerius 
Įtartinų automobilių, besisuki
nėjusių netoli jo namo prieš 
nužudymo Įvykdymą. Vienas 
automobilis buvo su Ohio leidi
mu, kuris nuvedė Į Clevelan- 
dą ir padėjo sučiupti tris vy
rus, apkaltintus Yablonskio šei
mos nužudymu. Visi trys vie
naip ar kitaip turėję ryšių su 
minėtų kasyklų vieta. Manoma, 
kad rasta ir nuospaudų nusi
kaltimo vietoj, kas pagreitino 
nusikaltėliu išaiškinimą.

Kaltinami žmogžudyste ir su
imti yra 36 metų Paul Gilly, 
26 metų Claude Vealy ir 23 
m. Aubran Martin, iš kurių du 
su kriminaline praeitimi.

FBI ir kitos Įstaigos su ži
niomis dar labai šykščios, nes 
tardymas ir kitų galimų nusi
kaltėlių ieškojimas dar nebaig
tas, kadangi ešą pagrindo ma
nyti, kad dar /gali būti ^ensa- 
cingų areštų. Užsimenama, kad 
jau turimi duomenys padės at
sakyti i patį svarbiausią klau
simą: Kas pasamdė žudikus? 
Atsakymas būsiąs kai kam la
bai nemalonus Įvykis.

— Irake vėl bandyta vyriau
sybę nuversti, kaip tvirtina dik
tatūrinis režimas. Niekas neži
no, kiek ta proga pakarta ir su
šaudyta režimo priešų sukilimo 
organizavimo pasaka prisiden
gus. Atrodo, kad ten naikinami 
kurdai, kurie siekia autonomi
jos ir turi pakankamai karinės 
jėgos savo reikalavimui parem
ti. Yra Bagdado pasiūlymas pra
dėti dėl autonomijos pasitari
mus, bet kurdu vadai ikšiol to 
pasiūlymo nepriėmė.

— Britų premjeras Wilsonas 
ši antradieni ir trečiadieni Wa
shingtone tarsis su prez. Nixo- 
nu. Dėmesio centre bus Vid. 
Rytai, Nigerija, Europos ir Azi
jos problemos (Europos saugu
mo konferencija, Bendroji Rin
ka, JAV kariuomenė Europoj, 
pietryčių Azijos naujoji apsau
gos sistema). Atvyks per Kana
dą, kur susitiks su jos premje
ru Trudeau, paskui sustos New 
Yorke ir matysis su J. Tautų 
gen. sekretoriumi U Thant, 
greičiausiai dėl padėties Ni
gerijoje.

— Dubčekas ką tik išvyko 
Turkijon Čekoslovakijos amba
sadoriaus pareigų eiti, bet 
maskviniai tarnai vis garsiau ir 
garsiau šaukia, kad Dubčekas 
būtų atiduotinas teisman už 
santykių sugadinimą su Mask
va

— Vyr. Teismo teisėju, vie
toj susikompromitavusio ir pa
sitraukusio Fortas, prez. Nixo
nas nominavo apeliacinio teis
mo teisėją iš Floridos. Tikima
si, kad šį karta senatas kandi
datą patvirtins, nors jis ir nė
ra garsus liberalas.

— Rusijoj skelbiama, kad iš
rasti klijai, kurie išstumsią iš 
operacinių salių adatas ir siū
lus. Klijai saugiai uždarą pjū
vius operuojant inkstus, širdį, 
plaučius, blužnį ir pūslę.

Prez. Nixono metinis prane
šimas apie valstybės reikalų pa
dėtį nepasižymėjo tuščiomis re
torikos figūromis, bet šaltai ir 
visiems suprantamai parodė 
esamą vaizdą.

Jam atrodo, kad žmogus ir 
pramonė, dėl savo nerūpestin
gumo ir neapsižiūrėjimo, api
plėšė Ameriką užteršdami jos 
vandenis, orą ir žemę, infliaci
ja prarijo visus ūkinio išbujoji- 
mo dividendus, blogai tarnavo 
naujoms sąlygoms nebetinkąs 
senasis federacinis aparatas, iš
bujojęs smurtas ir nusikaltimai 
sukėlė krašte netikrumą ir pasi
metimą, v

Prex. Nixono Amerika yra 
dar turtinga medžiaginiais tur
tais, bet nebetikra dėl savo

Prez. Nixonas priima sveikinimų plojimus po kalbos j tautą. Už jo vice
prezidentas Agnew ir John W. McCormack.

Oro keliones pradėjo didžiulis amerikiečiu lėktuvas

>
Amerikos civilinė aviacija tu

ri naują keleivinį sprausminį 
lėktuvą Boeing 747, kuris do
minuos orinį susisiekimą per 
ateinantį dešimtmetį. Pan Ame
rican yra pirmoji orinio susisie
kimo bendrovė, kuri pradėjo, tą 
lėktuvą naudoti. Jau nukeliau
ta iš New Yorko Į Londoną ir 
atgal su pilnu keleivių skaičiu
mi. Birželio gale 30 tokių lėk
tuvų skraidys per Atlantą, Pa- 
cifiką ir Amerikos padanges. Ja
me gali būti 490 sėdimų vietų, 
bet pirmasis skraidyti pradėjęs

Ji dar turtinga, bet Susimaišiusi ir pasimetusi
sugebėjimų apvaldyti naujai pa
sirodžiusias apraiškas.

— Per ateinančius 10 metų 
mūsų turtai padidės 50 proc., 
bet ar tai reiškia, kad mes tik
rai būsim turtingesni 50 proc., 
kad mūsų gyvenimas bus 50 
proc. geresnis ir laimingesnis?
— klausė jis, bet savo atsaky
mą atidėjo ateičiai.

Jis paminėjo sritis, kurios 
bus jo vyriausybės dėmesio 
centre, bet per 36 minutes ne
galėjo pasakyti, kas numatyta 
konkrečiai padaryti. Ir tai buvo 
vienintelis priekaištas, kurį de
mokratų partija galėjo suminėti
— viskas gerai, kas buvo saky
ta, bet kur konkretūs planai?

Boeing 747 turi 362 vietas. 
Pan American konkurentas 
TWA jau yra užsakęs 15 tokių 
lėktuvų po 345 sėdimas vietas 
kiekvieną.

Bet tai nėra didžiausias pa
saulio keleivis lėktuvas, jis 
dabar tik praktiškiausias ir il
giausiai apyvartoj išsilaikysian
tis. Ta pati Boeing bendrovė 
su v-bės pašalpa vysto ki
tą, už garsą greičiau skraidan
tį lėktuvą, kuris turėtų varžy
tis su britų-prancūzų jau ban

Nutylėjo, kad kalbos pradžioj 
jo buvo pasakyta, jog visa nu
matyta programa dalimis bus 
pasiųsta kongresui specialiais 
pranešimais ar parengtų įsta
tymų forma.

Konkrečiai suminėtas buvo 
tik vienas busimojo dešimtme
čio uždavinys — Amerikos gy
venimo kokybės pagerinimas. 
Pirmoj eilėj numatytas krašto 
vandenų apšvarinimas sutelkto
mis Washington© ir valstijų pa
jėgomis. Atskiru pranešimu bus 
smulkiai pasakyta, kas tuo rei
kalu bus pradėta daryti ir kas 
apmokės sąskaitą. Gamta yra 
apiplėšta, laikas pradėti mokė
ti skolą — tokia buvo prez.

Izraelis pasigrobė 
kitą radaro stotį
Bebandant susilpninti Egip

to pozicijas prie Suezo kanalo, 
Izraelis per paskutinį mėnesį 
kovoje su Egiptu pakeitė takti
ką: kasdien pradėjo skraidyti 
visai netoli Kairo taikinių bom
barduoti ir dažnai persikeldinė- 
ti per kanalą artimesnių Egip
to kariniu bazių naikinti. Pats 
paskutinis ir drąsiausias žygis 
buvo Shad wan n salos užpuoli- 

'Ynasr'prie^ėj^o f Suezo kana
lo įlanka.

Izraelio dalinys helikopte
riais nusikėlė į salą ir per 30 
valandų sunaikino ten buvusią 
Egipto karinę bazę, o ką ver
tingo galėjo į helikopterius su
dėti, parsivežė namo. Jų tarpe 
ir visą radaro stotį. Būsią pa
sirūpinta, kad Egiptas ten ba
zės daugiau nebeturėtų, nes iš 
ten buvo stebima ir sekama Iz
raelio aviacijos ir laivų veikla.

Šia proga saloj įvyko stip
riausias susirėmimas su Egipto 
įgula po 1967 m. karo. Žuvo 70 
Egipto karių, 62 paimti nelais
vėn ir parsivežti Izraelin. Iz
raelis praradęs tik tris karius. 
Apie sužeistus nekalbama, bet 
jų būta.

domu Concorde ir Rusijos TU- 
144. Bet šiem dviem dar nėra 
pastatytų nė tinkamų aerodro
mų nė pakankamai keleivių. 
Dėl šių aplinkybių pirmenybė 
kurį laiką priklausys Boeing 
747. Tas pats lėktuvas pritaiky
tas prekėms vežioti nepapras
tai atpiginsiąs orinį prekių 
transportą: dabar vienos tonos 
prekių pervežimas iš Dalias 
(Texas) į Japonijos sostinę kaš
tuoja 340 dol., prekinis Boeing 
747 galės tą pačią toną ten nu
skraidinti už 135.

Nixono tuo reikalu pagrindinė 
mintis.

Kita dėmesį atkreipusi sritis 
bus pradėjimas mažinti į mies
tus daromą spaudimą žmonių į 
juos besiveržimu. Dalis svorio 
bus bandyta pasukti į tolimes
nius užmiesčius ir kitus apytuš
čius plotus, pradedant ten kurt 
naujus ūkinius centrus ar grįž
tant į apleistus senuosius. Klau
simas naujas ir jo paminėjimas 
buvo visiems nelauktas. Bet 
kaip tai pradėti? Iš kur pini
gai, kurių dabar taip trūksta 
bėdų kalnams susikaupus? Visi 
neramiai lauks atsakymo, kuris 
tikrai ateis. Tada bus laikas su
manymus aptarti ir įvertinti.

Kadangi šie metai yra rinki
miniai, iš prezidentūros laukti
na didelės veiklos visokių for
mų pavidale. Gali būti labai į- 
domūs metai ir pradžia planų, 
kurių prez. Nixonas tikrai turi 
ir turės pradėti rodyti.

— Tyrinėjimai rodą, kad A- 
merikos karinių pajėgų eilėse 
sustiprėjęs rasinis Įsitempimas. 
Negrai kareiviai praradę pasiti
kėjimą savo vadovais, ypač 
tais, su kuriais tenka dažnai 
tarnybiniai susidurt. Patariama 
greit atkreipti į tai dėmesį, jei 
noriina - išvengti staigių sprogi-

Japonija už savo 
apsaugos 
stiprinimą
Tokijas.— Buv. premjeras 

Šato vėl perrinktas vadovaut vy
riausybei. Liko ir tas pats už
sienio reikalų ministras Kii- 
chi, kurs nutiesė pagrindus A- 
merikos-Japonijos susitarimui 
dėl Okinawos grąžinimo 1972 
m. Abi ’šalys jau yra nusistačiu- 
sios pratęsti saugumo sutartį, 
pagal kurią Amerika laiko ba
zes Japonijoj ir yra įsipareigo
jusi ginti Japoniją jos užpuoli
mo atveju.

Bet jau paleisti šūkiai, kad 
Japonija pati turi sustiprinti sa
vo apsaugą stipresniu apsigink
lavimu, ko labai nori Washing- 
tonas, nes be stipriau ginkluo
tos Japonijos Washingtonas ne
galės įgyvendinti savo naujo
sios Azijos politikos. Taigi rei
kalai krypsta Japonijoj Wash
ington© norima kryptimi.

Ir finansų ministeriu paliktas 
tas pats Takeo Fukuda, kurs 
priklauso grupei, raginančiai 
stipriau apsiginkluoti. Jo užnu
garyje stovi didžiosios Japoni
jos pramonės vadovai.

— Izraelis gaus iš Amerikos 
ginklų, jeigu jam grės pavojus 
iš arabų jų karinei jėgai pra
lenkus Izraelio pajėgumą apsi
ginti — pareiškė prez. Nixonas 
sekmadienio vakarą. Tai yra at
sakymas i Goldos Me i r prašy
mą, Įteiktą jos lankymosi Ame
rikoj metu pereitais metais.

— Stalino dukrai Svetlanai 
Aliliujevai Maskvos klika atė
mė Sovietų pilietybę. Kremliaus 
klika galop padarė tai, ko ji 
jau seniai prašo. Ji yra sudegi
nusi Sovietų pasą ir apie tai 
viešai paskelbusi. Tai buvo at
sakymas Rusijos politinio ir li
teratūros pasaulio kreatūroms 
už melus ir šmeižtus. Ji ilgisi 
valandos, kada turės teisę pa
prašyti Amerikos pilietybės.

Washingtonas. — Vietnamo 
karo “suvietnaminimas” jau ei
na užbrėžtu keliu, dabar pra
dėta kalbėti apie Europos ap
saugos “sueuropinimą”. Kovos 
vėliavą šį kartą iškėlė sen. 
Mansfield, senato demokratų 
vadas, įteikęs senatui priimti 
rezoliuciją, raginančią prez. 
Nizoną žymiai sumažinti Euro
poje esančias Amerikos kari
nes pajėgas.

Rezoliucijoj tvirtinama, kad 
tai galima padaryti nesumaži
nant Atlanto pakte nu
matytų Amerikos Įsipareigoji
mų, nes per tą laiką pagarsėju
si karo vedimo technika ir pa
didėjęs Amerikos pajėgumas 
kariauti ir sugebėjimas greit o- 
ro keliu permesti kariuomenę 
ir ginklus už didelių nuotolių.

Tokia senato rezoliucija, jei 
ir būtų priimta, prezidento ne
įpareigoja, bet ja siekiama po
litinių vaisių rinkiminiais me
tais: kodėl remti Amerikos pi
nigais V. Vokietiją, kad ji pati 
gali apsimokėti savo apsaugą 
be Amerikos pagalbos? Toks ar
gumentas, manoma, galėtų nu
pirkti demokratams balsų at
einančio rudens rinkimuose.

Senatoriui atsakė valstybės 
sekretoriaus Rogers pavaduoto
jas E. L. Richardson. Jo argu

Nigerijos kariai į Ibo žemes atėjo kaip 
vagys, smurtininkai ir teroristai

Į buvusią Biafrą subėgę Ni
gerijos kareiviai nebuvo jau to
ki pavyzdingi, disciplinuoti ir 
patikimi, kaip to gal tikėjosi Ni
gerijos valstybės galva gen. Go- 
won, ramindamas ir užtikrinda
mas- pasauli, kad .ten. nebusų'nie- 
kas skriaudžiamas' ir kad pati . 
Nigerija be užsienio pagalbos 
galės apvaldyti. - ten esančias 
problemas.

Deja, Nigerijos kareiviai, ka
rininkų neišskiriant, įžengė į 
ikšiol jiems neprieinamas Ibo 
genties žemes apsvaigę pergale 
ir susitepė savo rankas ir sąži
nę brutalumu, sauvale ir ma
siniu valstybinio ir privataus 
turto plėšimu ir naikinimu. 
Abejojama, ar beliko Biafros ke
liuose koks sunkvežimis, auto
mobilis ar dviratis, kurio ne
būtų pasisavinę kareiviai ir su 
prisikrautu turtu lakstė kur kie
no galva nešė. Buvo apiplėštos 
net pabėgėlius aptarnavusios 
ligoninės, maitinimo centrai ir 
kitos pagalbą žmonėms teiku
sios institucijos, sunaikintas vi
sas europiečių sukurtas žmonių 
maitinimo tinklas, iš ligoninių 
pavogti elektros motorai, net 
Raudonasis Kryžius likęs be 
susisiekimo priemonių.

Ojukwu įsikūrė 
Dramblio Kaule
— Veik dvi savaitės nebuvo 

žinoma, kur pasislėpė buv. Biaf
ros valstybės galva gen. Ojuk
wu. Buvo spėliojama, kad jis 
slepiasi Portugalijoj, Prancūzi
joj ar Zambijoj. Dabar jau iš
ryškėjo, kad jis apsistojo Dram
blio Kaulo valstybėj, kur jam 
suteiktas politinio pabėgėlio 
prieglobstis pagal tarptautinės 
teisės papročius ir rašytas su
tartis. Jo gyvenimo vieta nėra 
nustatyta, nes jam palikta ju
dėjimo laisvė, bet jis negalės 
užsiimti politine veikla ir ten Į- 
kurti Biafros egzilinės vyriau
sybės, apie ką Ojukwu jau bu
vo paleidęs gandą per ją pa
siekiančią spaudą.

Ivory Coast (Dramblio Kau
lo Krantas) yra viena iš ketu
rių Afrikos valstybių, kurios 
buvo pripažinusios Biafrą. Ki
tos trys buvo Gabonas, Zam
bija ir Tanzanija. 

mentai: krizės momentu Euro
pon grąžinti Amerikos daliniai 
nebus tokie efektingi kaip vie
toj buvę; JAV karių buvimas 
Europoj yra neginčijamas įrody
mas, kad Amerika padės ginti 
Europą ją užpuolus neatomi- 
niais ginklais; Amerikos karių 
ten nesant, užpuolimo atveju 
padidės spaudimas tuojau pa
naudoti atominius ginklus; ka
rių parvežimas ir laikymas na
mie nesumažins krašto apsau
gos dep. išlaidų, tuo labiau, kad 
V. Vokietija yra jau įsiparei
gojusi žymią dalį išlaidų pa
dengti.

Sen. Mansfield atsakė nusi
stebėjimu, kad jam nesupranta
ma, kaip 250 milijonų europie
čių negalėtų suorganizuoti ap
saugos prieš 200 milijonų rusų, 
kuriems dar graso 700 milijonų 
kinų.

Sen. Mansfield nėra pirmuti
nis amerikietis, nesuprantąs ar 
nenorįs suprasti komunistų jė
gos ir klastingumo, nes juk 
panašus nesusivokimas ar ne
norėjimas susivokti įkurdino 
Rusijos divizijas ir atominius 
ginklus Europoj taip ir ten, 
kad jie per keliolika minučių 
gali suparaližuoti visą laisvo
sios Europos dalies pasiprieši
nimą iš savo valdomo Europos 
ploto.

Tarp Lagos ir Biafros susisie
kimas tik lėktuvais, bet jų tiek 
maža, kad skundai ten ilgai ne
nuėjo. Bet kai jie pasiekė Ni
gerijos sostinę, kuri ilgai šven
tė pergalę, gen. Gowon džiūga
vimas turėjo apsiniaukti — jis 

„buvo- priverstas ištraukti iš bu
vusios Biafros visą diviziją, ku
rios brutalumas buvo paliudytas 
daugelio patikimų stebėtojų. 
Vienas iš jų buvo ir J. Tautų 
Vaikų Fondo direktorius La- 
bouisse, nuvvkes ten su huma
nitarine misija.

Niekas netvirtina, kad perga
le apsvaigę ir turto pasiplėšti 
užsimanę kareiviai nedoriai el
gėsi vyriausybės paskatinti, bet 
faktas neginčijamas, kad jie 
ten buvo paleisti be jokios vy
riausybės atstovų kontrolės. Ki
taip tariant, Nigerijos centrinė 
vyriausybė per dvi savaites ne
pajėgė įsikurti buv. Biafros te
ritorijoj nors su mažu perso
nalu, atsakingu už svarbiausių 
dienos reikalų tvarkymą. Tik 
karininkam dabar duotas Įsaky
mas šaudyti brutalumu ir plėši
kavimu nusikalsiančius karius. 
Gyventojai dar neišprašomi iš 
džiunglių, nes baimė dabar yra 
didžiausia jų nelaimė. Nuo bai
mės nėra laisvi ir užsieniečiai, 
kurie dar neišvaryti ir tebesi
rūpina pabėgėlių maitinimu bei 
sergančių ir sužeistųjų slaugy
mu.

Nigerijos diktatorius Gowon 
vis dar tebesirenka iš ko pa
galbą priimti ir kieno ištiestą 
ranką atstumti. Šiaip taip jau 
Įsipiršo Washingtonas, pradė
jęs gabenti Nigerijon lauko li
gonines su įrengimais ir susi
siekimo priemonėmis. Bet toms 
ligoninėms aptarnauti nepasiū
lytas (gal nepriimtas?) Ameri
kos personalas, todėl jos grei
čiausiai bus atiduotos iš Sovie
tuos atvykstančiam personalui, 
kurs priimtas su padėka ir giliu 
nusilenkimu už lėktuvus ir pa
trankas, be kurių Biafra vargu 
jau ar būtų buvusi kariškai į- 
veikta.

Pagalba nebus priimta iš 
Prancūzijos, Portugalijos, P. Af
rikos, Rodezijos, Izraelio, net 
Vatikano ir visos eilės priva
čių tarpt, šalpos organizacijų, 
maitinusių Biafros žmones ka
ro metu. Atrodo, kad Biafros 
žmonių vargais pasaulis bus 
ilgai dar maitinamas.
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Lindsay yra ne tiek New 
Yorko miesto administratorius, 
kiek Amerikos politikas. Nors 
jis paneigia, bet miestas jam 
yra prietiltis į aukštesnę val
džią. Tai rodo pasisakymai dėl 
Vietnamo, dėl Izraelio politikos, 
kuri neturi nieko bendro su 
miesto administravimu.

Prieš buvusius rinkimus, ne
radęs paramos savo partijoje, 
respublikonuose, Lindsay persi
metė Į liberalus. Bet libera
lų net ir šioje jų tvirtovėje 
New Yorke tėra sauja. Tad 
Lindsay mėgino žaidimą tarp 
gausiausių New Yorke grupių 
— žydų ir negrų. Jo politika 
pernykščiame New Yorko mo
kytojų streike atšaldė žydus. 
Dabar mėgina jų palankumą at
gauti,nes žydai tebėra labiau 
organizuota, disciplinuota jė
ga nei negrai. Jam nieko ne
kaštuoja aiškiai pasisakyti už 
Izraelio rėmimą daugiau, nei

Kokiais pažadais laimėti negry, žydy, kataliky prielankumą

vyriausybė daro, ir tuo laimėti 
žydų palankumą.

Bet jam rinkimai dar toli. 
Iki jie ateis, gali pasirodyti dar 
nauja jėga, kuria norės, gal 
būt, pasiremti.

•

Rockefelleriui laiko yra ma
žiau. Jam šiemet rinkimai. Jis 
nenori prarasti bet kieno pa
ramos. Jis nesutiko su Lindsay 
projektu apkrauti naujais mo
kesčiais automobilius, tiltus, tu
nelius, kad šios gausios grupės 
neerzint'ų. Jis mėgina dabar lai
mėti katalikų grupės, kuri New 
Yorke yra Įtakinga, palankumą 
— paskelbė siūlysiąs panaikin
ti konstitucijos vadinamą Blai
ne papildą, dėl kurio negali bū
ti remiamos nevaldinės mokyk
los.

Šis jo projektas nevaldinių 
mokyklų laikytojų buvo šiltai 
sutiktas, bet be entuziazmo. Vi
sa eilė pasisakė, kad nevaldinės 
mokyklos paramos yra reikalin
gos tuojau pat, o iki priedas 
bus panaikintas, iki pinigai bus 
paskirti ar nepaskirti — jau 
mokyklų gali ir nebūti. Greitos 
pagalbos galėtų duoti parama 
mokiniam, kuriai konstitucija 
nesipriešina. Valstijos senato
rius E.J. Speno siūlė mokėti už 
vaiką, esantį tarp septintos ir 
dvyliktos klasės, po 100 dol.

Tuo tarpu Rockefellerio siū
lymas dėl Blaine priedo davė 
jam ir priešų — American Jew
ish Congress, Valstijos mokyto
jų sąjunga, New York 
pasisakė prieš.

Gubernatorius mėgino 
ti palankumą tų, kurie
abortų lengvesnio įpilietinimo. 
Bet tuo jis sukėlė prieš save 
kai kuriuos monsinjorus, kurių 
žinioje yra šeimų globos parei
gos.

Iš Rockefellerio reikalauja 
daugiau angažuotis Izraelio nau-

Times

laimė- 
siekia

dai ir žydų spauda. Jewish 
Press (sausio 16-22) rašė, kad 
senasis John D. Rockefeller pa
liko savo vaikam apie po pen
kis šimtus milijonų dolerių 
kiekvienam. David Rockefeller 
rankose yra Standard Oil ir 
Chase Manhattan Bank. Jis bu
vo nuvykęs pas Nasserį ir grįžęs 
stengėsi paveikti prezidentą 
Nixona, kad pakeistų politiką 
arabų 
damas 
rovių 
torius
kęs Izraelio naudai — rašo žy
dų laikraštis, bet dabar jis turi 
padaryti įtakos savo broliui, 
kad nepasitikėtų arabais.

ir Izraelio atžvilgiu, gin- 
amerikiečių naftos bend- 
reikalus. Nors guberna- 
Rockefelleris yra pasisa-

V įeinamo pergales siekia Mississippi slėny
Siaurės Vietnamo vadai nėra 

optimistai dėl karo greito galo. 
Anot James Reston (NYT), jie 
pasitiki, kad karas bus laimė
tas ne Mekongo, bet Missis
sippi slėny, t.y. kad spaudimas 
Amerikos vyriausybei iš vidaus 
privers vyriausybę kapituliuoti.

Kiek į tą spaudimą yra įsi
jungę Amerikos komunistai, į- 
domiu konkrečiu žinių duoda 
Victor Riesel “Paterson 
News.’ (kuris redakciją pasiekė 
A. M. dėka). Pirmi pėdsakai or
ganizuoti sąjūdį prieš Vietna
mo karą — sako Riesel — pa
stebėti nuo 1965 Michigano u- 
niversitete Jau kitais metais 
rugsėjo 10-11 buvo sušaukta 
konferencija Clevelande; joje 
dalyvavo “taikos” ir Hradikalįų- 
jų grupių” 150 atstovų. TarjV 
jų buvo ir komunistų partijos 
bei jai artimų organizacijų. Rie
sel sumini SDS (Socialistų dar
bininkų partiją, Mao šalinin - 
kus), Socialistinio jaunimo alj
ansą. Revoliucinio jaunimo są
jūdį ir kt. Clevelande buvo su
darytas “lapkričio 8 komitetas 
mobilizacijai prieš Vietnamo ka
rą.” Idėją pasiūlė Herbert Ap- 
theker. komunistu partijos ko
miteto atstovas, profesorius, ko

munistų ideologas, kaip sovieti
nis Suslovas. Jis įėjo ir į tą 
komitetą. Komitete taip pat bu
vo Frank Alexander, prokomu
nistiniu Du Bois klubu pirmi
ninkas, Staughton Lynd, Mao 
šalininkas, lankęsis Hanoi, Carl 
Oglesty, prokinietinės partijos 
SDS buvęs pirmininkas.

Šio komiteto veikėjai suda
rė vadovaujantį branduolį ir 
demonstracijai Chicagoje prie 
demokratų konvencijos.

Aptheker veiklą vertindamas, 
Riesel sako: “Jis stengiasi pa
teisinti Sovietų daugiabilijoni- 
nę ginklų paramą arabam karui 
prieš Izraelį. Jis turi pateisinti 
50,000 sovietinės kariuomenės 

, buvimą Vengrijoje, nors ji šau- 
idė moteris ir vaikus. Jis turi 
arodvti, kad 80,000 raudonosios 
armijos buvimas Čekoslovakijo
je yra didelis jai laimėjimas. 
Jis turi iš naujo ir iš naujo 
pateisinti Rusijoje darbo unijų 
sunaikinimą, rašytojų nutildy
mą. kariuomenės ir slaptosios 
policijos, atstovų dominavimą 

' Sovietų partijos centro komite
te”. Bet tuo pačiu metu jis turi 
įrodinėti, kad Amerikos kariuo
menės buvimas Vietname jau 
yra agresija.

Santa Monica, Calif., lietuviškos mokyklos mokiniai rscenizavo Vytės Nemunėlio “Meškiukas Rudnosiukas”.
Muziką eilėraščiams parašė ir daineles paruošė kbnjp. G. Gudauskienė, režisavo G. Mažiulienė. Nuotraukoje

— meškiukai ir vaikai meškiuku mokykloje miške. Nuotr. L. Baškausko

1

J. B. SHALINS-&ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest Fway Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios npmnkRmai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

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

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

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

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

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

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

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

JUOZO ANDRUŠ1O Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421, VI 7-4477.

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg 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 SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviama 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

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

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

Nuotr. V. Maželiožiema New Yorko valstybės šiaurėje.

Aidų pereitų metų paskuti
niame nr. (Nr. 10) svarstomos 
gyvosios problemos — mišrios 
šeimos, santykių su lenkais, li
teratūrinio naujumo.

Juozas Girnius skiria dvejo
pas mišrias 'šeimas — tariamai 
mišrias ir tikrai mišrias. Taria
mai — tos, kur vienos tauty
bės žmogus susiveda su kitos 
tautybės žmogum ir savosios 
tautybės, jos kalbos, papročių, 
atsisako, prisiimdamas partne
rio tautybę. Anot autoriaus, tai 
savęs pardavimas. Tikrai miš
rios tos, kuriose susiveda dvie
jų tautybių žmonės, pagerbia 
vienas antro tautybę, prisiima 
abidvi kalbas, vaikus auklėja 
dviem kalbom, dalyvauja dvie
jose bendruomenėse. Tokia 
“tikrai mišri šeima lieka tautiš
kai garbinga”. Tokios “tikrai 
mišrios šeimos yra lyg tiltai 
tarp tautų”. Autorius tokių šei
mų pavyzdžiu nurodo prof. J. 
Eretą, prof. Senna, prof. Sea
ley.

Praktiška išvada: “Svetur gy
venant mišrių ’šeimų klausimas 
liks visam laikui aktualus, nes 
neišvengiamai daugelis mišriai 
vesis ... Bet turint tai prieš 
akis, ir reikia persvarstyti, ar 
pakanka tik paprasto mūsų jau
nimo banalaus įspėjimo 
prieš mišrias vedybas. Greičiau, 
užuot sumariško mišrių šeimų 
pasmerkimo reikia mūsų jauni
mui ryškinti, kokiomis sąlygo
mis ir mišrios vedybos gali bū
ti sutaikomos su tautine ištiki
mybe” ... Pirmąja sąlyga auto
rius laiko, kad antroji pusė iš
moktų lietuvių kalbą, nes “ant
raip bus rš anksto aišku, kad 
bus tik parsiduodama, o ne gar
bingai mišri šeima kuriama. 
Ir būtent, šiai sąlygai išpildyti 
laikas yra ne po vedybų, o 
prieš jas (paprasčiausiai dėl to, 
kad kas vėliau atidedama, nie
kada neištesima).. .0 kur Šios 
mišriai šeimai sukurti būtino
sios sąlygos bus bijomasi kaip 
per sunkios ar bereikalingos, 
tai galima kelti klausimą ir dėl 
pačios meilės tikrumo”.

SPAUDA

I
Ar ne metas imtis "dialogo“ 
ir su lenkais?

Kitas gyvas reikalas yra 
nono Ivinskio straipsny

Ze- 
apie 

“Liublino uniją ir jos šešėlius”. 
Po gausių faktų, kiek Liublino 
unija pakenkė ar pagelbėjo Lie
tuvai, po faktų apie lenkų lig
šiolines pastangas laikyti Lie
tuvą Lenkijos valstybės dalimi 
autorius daro išvadą: “Šian
dien yra atėjęs laikas, uždarius 
praeities sąskaitas, kaip jas 
pvz. savo santykiuose su vokie
čiais yra uždarę prancūzai, pra
dėti pozityviai kelti ir nagrinė
ti mūsų tarpusavio santykius”. 
Pažymi, kad “šita kryptimi pir
miausia gerų ženklų yra parodę 
ne emigracijos, bet pačios Len
kijos istorikai... lenkų emigra
cijoje tokių prošvaisčių tėra ma
žiau”. Savo ruožtu ir lietuviu 
pusėje “savo užkietėjusia lai
kysena lenkų atžvilgiu praeity
je ne kartą esame atsidūrę pra
laimėtojų rolėje .. .Laikau tei
giamu dalyku pvz., kad Lon-

dono lietuviai bendrauja su len
kais Adomo Mickevičiaus var
do draugijoje”. Taigi čia “dia
logas” gali būti abiem pusėm 
naudingas.

Literatūrinis ir kt. naujumas
Dėmesio verta šio nr. poezi

ja. Iš vienos pusės Antano Jas- 
manto “Poetinės meditacijos” 
— pratęsia to paties autoriaus 
“Gruodo” poeziją savo nuošir
džiu, intymiu tonu, miniatiū
rišku vaizdu, tik joje sustiprė
jęs iškeliavimo, mirties moty
vas. Iš kitos pusės Lietuvoje ra
šančio Algimanto Mikutos poe
zija savo aplombą, patosu, atsi
liepimu į kasdienybės aplinką 
primena Kazį Binkį (M. Girniu- 
vienė atskirame straipsnyje 
apie Mikutą sako, kad kai kuo 
jis primenąs T. S. Eliot).

Literatūrinius naujumus — 
naujų kelių ieškojimą romane 
Pietų Amerikoj pristato B. Cip- 
lijauskaitė. Išsami ir kritiška 
mokslininkų suvažiavimo ap - 
žvalga; išsamus V. Kulboko į- 
vertinimas J. Gliaudos romanui 
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai”.

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. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

Kauno konservatorijos sukaktis
Laikas įvertinti Kauno muzi

kos mokyklos, komp. J. Nau
jalio įsteigtos 1919 metais ‘Sau
lės” gimnazijoje, įnašą bei nuo
pelnus lietuvių muzikai — tai 
pabrėžia Loreta Tamulytė “Li
teratūros ir Meno” savaitrašty 
(nr. 50, gruodžio 13).

Autorė rimtai susirūpinusi 
per mažu dėmesiu tai Kauno 
muzikos mokyklai (1933 ji virto 
konservatorija, sovietiniu gi 
laikmečiu, 1949, ji buvo sujung
ta su Vilniaus konservatorija).

Pripažįstama, kad tos mo
kyklos pedagogai buvę "aukš
tos kvalifikacijos". Be Nauja
lio, iškelti nuopelnai šių muzi
kų. mokyklai talkinusių: 
Taliat-Kelpšos, P. Olekos, 
Bendoriaus, J. Gruodžio, 
Karnavičiaus, V. Žadeikos,
V. Banaičio, V. Ružickio, E. Sta-

J.

K.

nek-Laumenskienės. B. Dvario
no, N. Martinonio, V. Grigai
tienės, V. Bacevičiaus, P. Ber- 
kavičiaus ir kt.

Nusipelniusi, dar laisvos Lie
tuvos laikais, mokykla paruošė 
visą eilę pasižymėjusių muzikų. 
Jų tarpe — P. Bekeris, A. Bud- 
riūnas, A. Dvarionienė, J. Gau
drimas, R. Geniušas, J. Juze
liūnas, J. Kamavičius, K. Ka- 
veckas, J. Nabažas, A. Račiū
nas, J. Stasiūnas, E. Sodeika ir 
kt. Dalis jų tebedirba konserva
torijoje, dalis gyvena Vakaruo
se.

L. Tamulytė teigia: reikia ryš
kinti dabartinės Vilniaus kon
servatorijos ryšius su Kauno 
muzikos mokykla. Be to, mo
kyklos 50-tis drauge reiškia ir 
aukštojo muzikinio švietimo Lie
tuvoje 50 m. sukaktj. (Elta)

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 
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600 RIDGEWOOD AVE.
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Čia ir ten

Stalinas vėl keliamas iš numirusių

Čia. Vakaruose, auga susi
rūpinimas lietuviškų parapijų 
likimu. Buvo tikėta, kad para
pijos yra ir išliks tikėjimo ir 
tautybės židiniais. Naujieji įvy
kiai šį tikėjimą sudrumstė. Au
ga grėsmė tautinėm parapijom 
virsti valstybinėm — ne su tau
tinėm kalbom, bet su viena vals
tybine kalba, daugumos varto
jama, su visame valstybės plo
te dominuojančios daugumos 
praktikuojamais religiniais pa
pročiais.

Susirūpinimas kilo ryšium su 
Chicagos aštriu konfliktu dėl 
kapinių, dėl prievarta pavarto
tos lietuvių vaikam nelietuvių 
kalbos pirmosios komunijos 
proga. Bet ir kitur nulietuvini
mo ar nulietuvėjimo tendencija 
eina — tik ramiau, pramatant, 
kad lietuviškasis elementas silp
nės, išmirs natūralia mirtimi, 
vengiant reformų, kurios išmiri
mo procesą sustabdytų ar su
lėtintų.
Išmirimo ir nulietuvinimo pro

cesas eina net tokiose lietuviš
kose Brooklyn© parapijose — 
žmonių skaičius lietuviškose pa
maldose mažta; nors išlaikyta 
lietuviška kalėdojimo tradicija, 
bet kalėdininkai, lietuvius lan
kydami, dalina jau tik angliš
kus kalendorius; bažnyčioje kai 
kada vyskupo laišką jau skai
to tik angliškai.

Triukšmingi Chicagos įvykiai 
rado atgarsio ne tik lietuviš
koj spaudoj. Juos aprašinėjo 
Chicagos Herald Tribune. O 
lenkiškas laikraštis padarė išva
dą, kad tokis likimas laukia ir 
lenkų tautines'- parapijas Ir kad 
reikia bendru frontu tautines 
kalbas bažnyčioje ginti.

Dėl šios parapijų raidos Ai
dų gruodžio nr. vedamajame pa
stebėta: “Aiški savo laiku at
rodė ir parapijų svarba . . .no
rint svetimoj aplinkoj nenu
tausti. Ir vis dėlto laiko būvyje 
‘suproblematiškėjo’ ir tai, kas 
anksčiau buvo savaime aišku ... 
savų parapijų klausimu teks no
romis nenoromis prisiversti at
viram pasisakymui”. O Los An

geles “Lietuviai Amerikos Va
karuose” gruodžio nr. jau ir pa
sisakė. Atsiliepdami į šv. Ka
zimiero parapijos salės ir gal 
bažnyčios statymo reikalą, ma
no: statyba galima, bet ji turin
ti būti lietuvių nuosavybė, ne 
vyskupijos. “Jei nėra garanti
jos, kad pastatas priklausys lie
tuviams, kol jie to norės —sa
lės statybos fondas nevertas nė 
nikelio”; o kad išliktų lietuvių 
rankose, statyba turinti būti 
vykdoma kokios lietuvių katali
kų inkorporuotos organizaci
jos...

Stebime tuos atskirų parapi
jų rezignacijos ar kovos, pralai
mėjimo ar laimėjimo reiški
nius, laukdami, • kokią pa
rodys padėtį lietuviškų pa
rapijų daugumoj Kunigų Vieny
bės anketos atsakymai.

★

Ten, Lietuvoje, Bažnyčios ir 
viso religinio gyvenimo padėtį 
atvaizdavo 40 kunigų pasira
šytas ir nugabentas Maskvon 
memorandumas, pasiekęs Vaka
rus ir daugumos lietuvių laik
raščių paskelbtas. Jame faktais 
rodoma, kaip religinis gyveni
mas Lietuvoje marinamas, se
nesnėj generacijoj tikėjimo 
reiškinius dar šiaip taip toleruo
jant, bet tikėjimo neprileidžiant 
prie jaunosios kartos.

Po partizanų 1948 atnešto į 
Vakarus Lietuvos tikinčiųjų 
laiško Šv. Tėvui Pijui XII, šis 
kunigų memorandumas Mask
vai yra pats svarbiausias ir au
tentiškiausias dokumentas. Jis 
pagrįstas ne opozicija esamam 
režimui, bet priešingai, — jis į- 
rodinėja, kaip režimo vykdyto
jai laužo sovietinės konstituci
jos bei įstatymų garantijas. Me
todas tokis pat, kaip anų dvie
jų Rusijos dvasininkų laiškas 
Sovietų ministeriui pirmininkui, 
pasiekęs Vakarus prieš porą me
tų ir plačiai pagarsintas spau
doje.

Lietuvių kunigų memoran
dumas minimas N. Y. Times 
sausio 25 d. laidoje.

Pereitais metais sovietinė 
spauda ėmė kelti iš numiru
sių Staliną ir skaičiuoti jo nuo
pelnus Sovietų Sąjungai, komu
nistų partijai. Drauge buvo 
ryškiai pajustas grįžimas prie 
Stalino metodų, reikalingų su
stiprinti » Brežnevo diktatūrai. 
Tuojau iškilo “griežtieji”, kaip 
Ustinovas, Mazurovas, siūlyda
mi tuos metodus. Imta į nagą 
rašytojai, nenorį prisitaikyti 
prie partijos “linijos”, imta gir
ti Stalino meto literatai. O Le
ningrado despotas Tolstikovas 

Svečiai Vasario 16 gimnazijoje Kalėdų eglutės metu. Iš k. j d. inž. Jonas Valiūnas — PLB 
Vokietijos Krašto Valdybes pirm, Alina Grinienė, solistė Marija Panse - Simoniukštytė iš Koel- 
no, pianistė Buettner iš Mannheimo.

Vasario 16 gimnazijos choro dalis gieda kalėdinės giesmes. Chorui vadovauja muz. mokytojas 
Kazys Motgobis.

aiškiai siūlė panaudoti nepa
klusniesiem radikalias priemo
nes, kurias vartojo Stalinas.

Kaltas esąs Berija
Pereitų metų vasario mėn. 

“Komunistas” ilgame straipsny
je pristatė Staliną kaip “žymų 
karo vadą”. Tų pat metų kovo 
15 rašytojas Šolochovas atsklei
dė paslaptį: esą Stalinas buvo 
auka “blogų patarėjų”. Tų pat 
metų balandžio 17 maršalas 
Žukovas pasiūlė grąžinti Stali
nui didžiojo karo stratego au
reolę. Gegužės 9 maršalas Greč- 

ko atmetė Stalinui daromą kal
tinimą, kad jis nepramatęs vo
kiečių ofenzyvos ir buvęs karo 
užkluptas netikėtai, nepasiruo
šęs. Birželio 5 pasirodė kny
ga “Lenino prisiminimai”, kur 
įdėta Stalino kalba, pasakyta 
1924. ‘Pravda’ 1969 rugsėjo 1 
įdėjo straipsnį, giriantį Stalino 
išmintį, sudarant nepuolimo su
tartį su Hitleriu. O 1969 spalio 
19 išėjusioje naujoje perreda
guotoje (kasmet reikia perreda
guoti!) “Trumpoje komunistų 
partijos istorijoje” už visus Sta

lino laiko nusikaltimus, žudy
nes, trėmimus kaltė suverčia
ma ant Berijos. Lapkričio 10 
“Pravdoje” pasirodė per visą 
puslapį Stalino paveikslas, o 
lapkričio 26 toji pat “Pravda” 
paskelbė, kad Maskvoje bus 
oficialiai paminėtas Stalino 90- 
tasis gimtadienis.

Tos 90 metų Stalino gimimo 
sukakties proga Maskvos “Prav
da” įsidėjo ilgą straipsnį, kuria
me aprašoma buvusio diktato
riaus (mirė 1953) asmenybė ir 
veikla. Iš tos veiklos, nors ir 
suminint kai kurias “klaidas”, 
daugiausia keliami nuopelnai. O 
jų priskaičiuojama daug. Tačiau 
ne visi. Tad čia norime tuos 
nuopelnus paryškinti ir papildy
ti.

"Nuopelnai” partijai
Pirmiausia Stalinas yra labai 

nusipelnęs Sov. Sąjungos ko
munistų partijai. Jis 1934-6 lai
kotarpyje išvalė iš kompartijos 
753,374 narius; iš jų buvo su
šaudyta 350,000. XVII kompar
tijos kongrese 1934 dalyvavo 
1966 atstovai. Iš jų buvo su
šaudyti 1168. Iš kompartijos 
centro komiteto 139 narių nu
žudyta 98. Sušaudytas komso- 
molo organizacijos generalinis 
sekretorius Kosarevas. Iš regi- 
jonų, provincijų ir miestų kom
partijos pareigūnų sunaikinta 
du trečdaliai.

"Nuopelnai" armijai
Bet Stalinas turi dideliu “nuo

pelnų” ir kaip vyriausias gink
luotų jėgų viršininkas bei “ge
nialus karo vadas ir strategas”. 
Savo siautėjimo ir diktatūros 
viršūnėje jis sunaikino visus 
11 liaudies komisarų armijoje. 
Iš 5 raudonosios armijos mar
šalų sušaudyti 3. Iš 15 armijos 
vadų sunaikino 13. Iš 85 divizi
jos vadų žuvo 57. Iš 406 briga
dos generolų sušaudyta 220. Iš 
80 vyr. gynybos tarybos narių 
likviduota 75. O aviacijos ir lai
vyno aukštieji vadai visi pasiųs
ti “pas Abraomą”.

Kiti "nuopelnai"
Tasai “didysis tautų vadas ir 

tėvas” turi “nuopelnų” ne tik 
savajai, bet ir kitom tautom, 
“savanoriškai” pasidavusiom po 
“jo saule”.

Kai 1929 prasidėjo “buo
žių” priverstinis varymas į 
kolchozus, drauge ir jų naiki
nimas, buvo sušaudyta virš mi
lijono, o beveik pustrečio mili
jono (daugiausia ukrainiečių) at

sidūrė Sibiro koncentracijos sto
vyklose. 1933, baigus “buožes” 
likviduoti, Sibire buvo veik pus
ketvirto milijono kaimiečių.

Likviduojant Zinovjevą ir 
Kamenevą (1936), virš dviejų 
milijonų jų simpatikų buvo ar
ba sušaudyti, arba pasiųsti į Si
birą.

Kai buvo nuteisti Piatakovas, 
Radekas ir Sokolnikovas 
(1937), virš pustrečio milijono 
buvo sušaudyti arba atsidūrė 
Sibire.

Ryšium su Bucharino, Ry- 
kovo, Jagodos nuteisimu (1938) 
nukentėjo beveik 4 milijonai. 
O kai buvo nuteistas sušaudyti 
maršalas Tuchačevskis ir jo 
draugai (1937), virš 50,000 ka
rininkų buvo sušaudyta, o 600, 
000 “bendrininkų” atsidūrė Si
bire.

Ką sakė Chruščiovas?
Savo pranešime, padarytame 

XX kompartijos kongrese , 
Chruščiovas kalbėjo: “Daugybė 
partijos, tarybų (valdžios) ir ū- 
kio aktyvistų 1937-38 buvo pa
laikyti priešais, o tikrumoje jie 
nebuvo nei priešai, nei šnipai, 
nei sabotažininkai, bet tik gar
bingi, kuklūs komunistai. Jie 
dažnai, nepakeldami žiaurių 
kankinimų, tardytojų įsakymu, 
patys save apsikaltino di
džiausiais nusikaltimais. Iš 139 
kompartijos centro komiteto 
XVII partijos kongrese išrinktų 
narių 98, tai yra 70 procen
tų, buvo areštuoti ir sušaudyti. 
Panašus buvo ir XVII kongre
so delegatų likimas: iš 1966 de
legatų 1191 buvo areštuoti ir 
apkaltinti kaip kontrrevoliuci
niai nusikaltėliai”.

Sąrašas nėra pilnas
Bet Stalino “nuopelnų” sąra

šas dar nebaigtas. 1940 apie 15, 
000 lenkų karininkų buvo pa
laidoti Katyne. 1941 likviduoti 
visi Volgos vokiečiai. Tais pat 
metais šimtai tūkstančių lietu
viu, latviu, estu išvežta i Sibi
rą. 1943-44 likviduoti čečė
nai, ingušai, kalmukai, Krymo 
totoriai. 1940-53 vyko valymas 
naujai užgrobtuose kraštuose 
ne tik partijoje, bet ir iš viso 
siekiant sunaikinti kuo daugiau 
tų kraštų gyventojų. Tada buvo 
sušaudyta virš 850,000 asmenų, 
o virš 5 milijonų atsidūrė Sibi
re, jų tarpe virš 800,000 kom
partijos narių.

(Bus daugiau)
V. Mar.

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(20)
Pirmasis gražius savo kaimy

nėlius ir tokius pat jaunus kaip 
jis pats įgudo lankyti kamendo- 
rėlis. Liuoslaikiu popietuvėmis 
jis niekaip nenurimo namie vie
nas; traukė jį pasibėgioti ir su 
kuo nors linksmai pasikalbėti. 
Kaip tik gražioji promenada 
ėjo pro Kusus-Tauzus, o jos ga
las kurgi daugiau, jei ne Ka
niavų kieme, kur nebenusigąs- 
ta svetimo žmogaus, kad ir po
niško. Ar Vinca rasdavo namie, 
ar nerasdavo, vis tiek iš Vinčie
nės gaudavo burną saldžiosios 
ir grįždavo labai pagerintas: 
šviesiau dairydamos, linksmiau 
šypsodamos. Po stiklelio dar la
biau pražydęs, kamendorėlis ga- 
šavojos, pritraukdamas Vinčie
nės akis, o ir pats mielai j gra
žuolę žiūrėjos. Pagaliau ėmė pa
siilgti daugiau to reginio, ne 
vaišių, bet dauge ėmė bijoti, 
kad svietas neimtų ko bloga kal
bėti apie tuos patankintus lan
kymus. Kiek liovės pats bėgio
jęs, bet taip padarė, kad Ka
niavų kelio galas būtų komen- 

doje, kur taip pat nebenyko iš 
spintos visoki buteliukai su 
šnapsu ir su atlaidžiu vynu: 
taip jis ėmė vadinti lengvą, ne
piktą moterų gėrimą. Buvo tiek 
vaišingas, jog rodės, jupą nu
sivilks, bemylėdamas Kaniavas.

Antras altaristėlis. Jis buvo 
per sunkus spaceruoti, užtat 
duris laikė atviras bet kuriam 
kaimynui, su kuriuo galėjo su
sigerti. Nepraleido nė vieno, 
kas tik kokių aukų altarijai pa
laikyti atnešė, su kiekvienu su
sigėrė bent po vieną pliką, o 
su gražiaisiais ir begotaisiais 
Kaniavomis tai ir su užkandžiu 
tomis pat atnešamomis aukomis. 
Jis buvo pasiturįs ir nešykštuo- 
lis; šiaipjau “malonus žmogus”, 
kaip kiekvienas alkoliu užsinuo
dijęs.

Grauželiais alutį užkąsti (taip 
altaristėlis vadindavo kietąjį sū
rį, kurio nebeįveikė iki galo su
kramtyti) ar dešros galu rimto
sios burną užkimšti visados ga
lėjai tai pas vieną, tai pas ant
rą kunigą. Bet kad visi gėrė sai

kingai, tiesa, kiek tik norėjo, 
tai nei nuodėmės nei nešlovės 
niekas nebijojo. Tik altaristė- 
liui vis labiau noselė mėlynavo 
ir labiau pabrinkusi darėsi. Jis 
ir kalbėti ėmė per nosį. O ka
mendorėlis ir Vincas ėmė pro 
langus dairytis, ar neateina pro
ga susigerti; saikingai, žinoma, 
kaip dera padoriems ir parapi
jai pavyzdžiu šviečiantiems žmo
nėms. Miestelis ir kunigų kom- 
panijėlė vis labiau labiau ska
tino pajusti kurį ūmų ūkio rei
kalą, atmoklinti, prabūti dveje
tą trejetą valandų, o kartais nė 
pietų nesugrįžti.

Ir patys Kaniavos ėmė visoj 
apylinkėj garsėti savo vaišingu
mu. Vis dažniau ėmė Tauzuo- 
se rodytis svetimų žmonių, o 
nė vieno sauso jauni Kaniavos 
neišleido. Kūma Vaurus tik pe
čiais glamžė ir lūpomis čepsėjo, 
grauždamasis, kad jo podė Vin
cas tiek daug turto perkošia 
per dantis, kai galėtų padėti į 
bankelį, kad procentuotų. Ban
kelis, tiesa, nelaimėdavo iš Ka
niavos nieko, — jis nė sąskai
tos nebuvo sau atidaręs, —bet 
saikingai geriojant, baisu nebu
vo, ubagais išeiti tauziškiai ne
siruošė: dirbo Antanas, sekė 
ūkį, laikė visus jo terminus ir 
kai kuriais be atodairos bruko 
dalgį į rankas pačiam šeiminin
kui Vincui ir jis mielai dirbo 
ūkio darbus.

Vincas apsiriko kitkart many
damas, kad vedęs jis pamirš vi

są pasaulį, visus savo užsiėmi
mus, pravers bežiūrįs į gražias 
ir jaunas žmonelės akeles. Pra
moga atstos darbą. Tiesa, jis 
savo Uršelės per pusvalandį pa
siilgdavo, tačiau tai nevertė jo 
bėgti namo viską metus ir įsi
tverti sijono. Priešingai, juo 
Vincas ilgėjosi savo draugės, 
juo daugiau dirbo su antrinin
ku, ir išdavos buvo ne mažesnės 
kaip žiemą medžioję. Vincas tuo 
pat įnirtimu taisė dirvožemį: 
rovė krūmus, kasė griovius ir 
kūdras, kad gyvuliai turėtų atsi
gerti, o paukščiai plunktis. Ir 
per trejus metus laukeliai bu
vo suskirstyti, nuvalyti kaip pa
ties Zubovo ir pilni gražių pa
rinktų gyvulių.

Ka tik Vincas dirbo, dirbo di- 
deliais ir plačiais sumetimais. 
Tai ir šeimyninį savo gyvenimą 
pradėjo sumetimu, kad jam vai
kų bus daug, ir kartkartėmis 
apie tai kalbėjo savo žmonelei.

— Neilgai betrukus, Uršei, 
tu nebebūsi tokia šeiva. Paskui 
bus tau įsikibę sijono du rėks
niai. O dar paskiau penki, še
ši; tu su jais žaisi po apluoką, 
po šlaito lazdynus, po pieveles, 
kaip antai mūsų rainė katytė.
— Ir džiaugdamos glamžė ją už 
petelių.

Uršelė, kukliai nudūrusi akis 
į savo batelius, mielai maloniai 
nusiteikusi, šypsojos.

— Kaip Dievas duos, Vence- 
le. Bet tik sveiki būtume. O 

kaip iki šiol, berods, nieko ve- 
dum netrūksta, tai ir mažų ne
turi trūkti.

Deja, ėjo laikas, Antano žmo
na buvo jau žymiai dieni, o Ur
šulė dar nejautė jokios atmai
nos. Vincas ramino ją ir pats 
raminos:

— Ar tau pirmai taip? Pa
lauksi metelius antrus ir atsi
mainysi.

— Duok Dieve.
O tuo tarpu Uršulė su didele 

pagarba ir atsidėjus ėmė sekti 
Onos dienas. Po devynių mė
nesių be 10 dienų Dievas davė 
Onai stiprų berniuką, neglau
džiomis atkragusiomis rankelė
mis ir kojelėmis, lyg jis tuojau 
ruošės ką sunkų veikti; ėdrų ir 
dideli rėksneli; ne iš nesveika
tos, bet iš dyko galo; taip jau 
buvo susitvarkęs gyvenimą: 
miegoti, rėkti ir valgyti.

Antanas iš proto kraustės 
džiaugsmu. Galingas vaikiščio 
spiegimas it su yla varstė au
sis, o tėvui rodės skardžiausia 
armonika, kurios niekados ne
atsiklausai.

Antanas sudėjęs rankas žiū
rėjo į lopšelį ir ko nesiklaupė 
prieš jį kaip Betliejaus staine- 
lėje. O į savo žmoną ėmė net 
su baile žiūrėti, kaip į kokį pa
slapčių indą. Kartais nebedrįso 
nė kalbinti, tik ausis statė, ar 
nepareikalaus kuo paslaugyti; 
šoko ūmai padaryti ir liko ne
patenkintas, kad taip maža iš 
jo reikta.
Ona-motina jautės savo gūž

telėje tikra karalienė. Ir ją ma
ži darė mistikę; ji darėsi vis gi
lesnio tikėjimo, vis labiau klio
vės Dievo Apvaizda, vis karš
čiau garbino Dievą ir jo veika
lus.

Antanų vaikeliu džiaugėsi ir 
grožėjos abudu Vincai; jie retą 
dieną neaplankė kumetyno; šyp
sojos, kaip berniukas miega, žin
da ar rankelėm ir kojelėm ke- 
pėstuoja. Vieną kartą kone ap
virto juoku, kai berniukas vi
sai lengvai įsikando čiulpti sa
vo kojelės nykštį. Abudu Vin
cai nekviečiami pasipiršo jam 
kūmomis. Antanams tai buvo 
antra Vincų padarytoji garbė ir 
džiaugsmas.
Po pusantrų metų Ona pagim

dė dukrelę, tokią pat stiprią 
rėksnę, o Uršulei vis nebuvo vil
ties. Ir nuleido rankas jauna mo
teriškėlė: taip jautės pašaukta 
būti motina, o nebuvo. Vincas 
apsimesdavo kalboje ir be to 
gerai apsieisią, o pats jautė to
kį tuštumą, jog visa jo gyveni
mo erdvybė tik slėgė jį. Kur tik 
ėjo, ką veikė, vis lyg dairės, ar 
iš kurios kertelės nepasirodys 
gyvybė, ar neims po aslą lošti 
kaip kačiukas, ir šypsojos tam 
savo pasvajotam vaizdeliui, o 
paskui liūdo ir trobon grįžo lyg 
apsiblausęs, lyg nebesižinąs, 
kuriuo tikslu įeina.

Buvo gražu, erdvu, turtinga, 
o nejauku. Didėjo noras per 
mažą savo šeimynėlės būrį padi
dinti svetimais, būti Antanuo
se, užsitrenkti trankia jų kalba, 

paskęsti nerūpestingoje ir prie- 
telingoje jų šypsenoje.

Bene tuo tenka išaiškinti, kad 
Kaniavai parėjo į galvą Tau- 
zuose pasistatyti perenę, antrą 
parapijoje. Vieną turėjo mies
telio žydai, žemaičiai gi nesipe- 
ria nei maudos; tesiprausia sa
vo prakaitu, sunkiai dirbdami; 
kubilas šilto vandens jiems re
tas prasimanymas, gal sykį per 
metus, Kūčių dieną. Tačiau kai 
gauna geros progos, pertis 
mėgsta ir labai gėrėjas.

Kaniava pastatė ‘riktingą” 
perenę, su priemenėle ir su 
apsivelkamąja; krosnį sukrovė 
iš stiprių akmenų ir apdengė 
gaubtūru su dūmtrauke, kad ne
būt gailu ir galvų negautų. Iš
kasė ir Jšulinėlį čia pat prie du
rų: šoktelėjai nuogas ir pasisė- 
mei. Tai nei šalto, nei šilto 
netrūko.

Ir ėmė kaimynai įsiprašinėti 
su savo kuru; subatvakarais Ka
niavai bereikėjo duoti pusvai
kis ar piemenukas, kad iškūren
tų. Kas antras šeštadienis savo 
malkų siųsdavo kunigai. Altaris
tėlis, kad ne ta per mėlyna jo 
noselė ir per didelis pilvas, vi
sai sveikas ir stiprus senis, jau
tėsi reikalą pasigyvinti, suplak
ti aptingstantį kraują, “atsišvie
žinti”, mitus mitus alkoliu. Ka- 
mendorėliui tai buvo gyviausia 
pramoga — pačioje pėrenėje 
paišdykauti besiprausiant, besi
trankant, besivanojant, paskui 
Kaniavose atvėsti.

(Bus daugiau)
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Privatūs apsireiškimai ir haliucinacijos
MONSINJORAS L. C. GIŽINSKAS(Tąsa iš pereito nr.)

Tikinčiųjų prievolė
Nors Bažnyčia ir pripažįsta 

tam tikromis sąlygomis kaiku- 
riuos privačius apreiš
kimus, tačiau ji jų 
nedogmatizuoja. Vadinasi, pa
lieka laisvę tikintiesiems. Jie 
gali tais apreiškimais tikėti, bet 
gali ir netikėti, vis dėlto pasi
likdami tvarkingais katalikais.

Tačiau, nors ir galima neti
kėt privačiais apreiškimais, kad 
ir Bažnyčios netiesiogiai pri
pažintais, kyla klausimas, ar 
protinga taip daryti. Man čia 
prisimena senosios Žečpospoli
tos (Rzeczpospolita Polska) po
litinė santvarka, kuri privedė 
prie pražūties Lenkiją ir nelai
mingai su ja susirišusią Lietu
vą. Mat, tenai turėjo vetavimo 
teisę ne vienas tam reikalui 
kvalifikuotas atstovas, kaip yra 
J.A. Valstybėse, bet kiek
vienas bajorų luomo, asmuo. 
Būdavo taip, kad jungtinis Lie
tuvos ir Lenkijos seimas reika
lą diskutuodavo, svarstydavo ir 
padarydavo tinkamą nutarimą. 
Bet štai koks nors “skrebu
čiais” ir vyžomis apsirengęs 
“šliachcicas” išeina i vidun ir 
sušunka: “Niepozvalam!” (Ne
leidžiu), ir visas reikalas būda
vo baigtas. Argi ne toks pat įžū
lumas bei pretenzingumas pa
sireiškia tada, kada asmuo, nie
kada nematęs nei svarstomus 
apreiškimus patyrusiųjų asme
nų nei betarpių liudininkų, net 
ir pačios tų Įvykių vietos nieka
da nelankęs, dedasi žinąs reika
lą geriau už kvalifikuotus eks
pertus, kruopščiai dalyką išty
rusius?

Mėgiamas “arkliukas"
Motyvas, dėl kurio kaikurie 

hiperkritiški asmenys priva
čius apreiškimus paneigia, yra 
haliucinacijų galimybė. Tie as
menys dažniausiai yra visai pa
dorūs piliečiai. Jie nėra kokie 
nors desperatiški cinikai, visur 
ir visada matą tik melą, apgau
lę, farsą. Bet, kalbėdami apie 
haliucinacijas ir jas Įtardami, 
jie pasirodo turi apie jas maža 
žinių.

Ne taip seniai man teko su
tikti tokį skeptiką. Aš jį pa
klausiau: “Ar tamsta esi visai 
sveikas žmogus? Ar niekada ne- 
sirgai ir dabar nesergi?” “Kur 
tau! — jis atsakė. — Aš esu 
‘ligų maišas’. Visi mano pinigai 
sueina i daktaru bei vaistinin
kų kišenes”. “Bet pasakyk man 
— paklausiau, — kaip dažnai 
tamsta turi haliucinacijas?” 
“Haliucinacijas? O ne! Aš jų 
niekada neturiu”. “Labai gerai. 
Tat pasakyk man, kodėl, pats 
būdamas ligonis ar bent silp
nos sveikatos, tamsta Įtari jau
nus, net vaikus, pakartotinai 
gydytojų patikrintus ir pripa
žintus sveikais, kad jie serga 
haliucinacijomis?” Atsakymo 
negavau.

Haliucinacijos
Haliucinacija yra toks asmens 

stovis, kada jis mato daiktus, 
vaizdus, girdi garsus, kurių iš 
viso gamtoje ar bent jo aplin
koje nėra. Kyla klausimas, iš 
kurgi tie vaizdai bei garsai atei
na, iš kur jie kyla. Atsakymas 
yra šitoks: jie ateina ne iš to 
žmogaus išorės, bet iš jo vi
daus. Jie ateina iš to psicholo
ginio bagažo, arba geriau —de
pozito, kurį jis savo gyvenime 
yra susikrovęs. Tas psichologi
nis depozitas yra suma įspū
džių, patyrimų, išgyvenimų bei 
surinktų informacijų ir jo pa
ties pasidarytų išvadų.
• Racionalinė psichologija bei 
fiziologija sutartinai, viena ki
tą papildydamos, moko, kaip 
veikia žmogaus juslių sistema. 
Juslių organų paviršiuje (aky
se, ausyse ir kitur) yra išsišako
ję juslinių nervų galiukai. Jie 
yra veikiami atitinkamų veiks
nių, tokių, kaip šviesa, garsas 
ir kita. Sujaudinimas, prasidė
jęs nervų galiukuose, eina to
liau ir, pasiekęs centrą, smege
nis, padaro juose tam tikrą žy

mę, lyg atspaudą. Taip ir susi
daro minėtasis psichologinis de
pozitas.

Kas gi pasidaro, kada žmo
gus ima haliucinuoti arba gauna 
haliucinacijas? Tai yra atvirkš
čias procesas to, ką mes nusa
kėme ir ką psichologai vadina 
percepcija, arba dažniau — a- 
percepcija. Tai visai panašu Į 
tai, kas gautųsi (jei mechaniš-

PrisikėJimo parapijos klebonas Tėv. Placidas 
sveikina mokytojų suvažiavimą. Dešinėje — 
L. Tamošauskas.

Kanadoje šiais metais lietu
viškose šeštadieninėse mokyk
lose mokosi 892 mokiniai, mo
kytojauja 70 mokytojų. Nuo 
1954 metų kartas nuo karto 
vyksta mokytojų pasitarimai.

Šiemet tokia mokytojų kon
ferencija Įvyko sausio 3 Prisi
kėlimo parapijos salėje Toron
te. Dalyvavo 43 mokytojai ir 
17 svečių. Rengė — Kanados 
Lietuviu Bendruomenės švieti
mo valdyba, kuriai pirminin
kauja L. Tamošauksas.

Pradžioje invokaciją sukalbė
jo kun. J. Staškevičius. Atida
rymo žodi tarė L. Tamošaus
kas. Konferencijai pravesti Į 
prezidiumą pakviesta Toronto 
ir Londono ‘šeštadieninių mo
kyklų vedėjai — J. Andrulis ir 
L. Eimantas, sekretoriauti —R. 
Ulbienė ir K. Pareškytė.

Konferenciją sveikino
Žodžiu konferencijos daly - 

vius sveikino gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas, PLB pirm. 
St. Barzdukas, KLB krašto val
dybos pirm. dr. S. Čepas ir 
PLB švietimo tarybos pirminin
kas A. Rinkūnas. Raštu pasvei
kino prel. J. Tadarauskas, Ku
nigų Vienybės vardu.

Jaunieji mokytojai
Į Kanados lietuviškas mokyk

las Įsijungė eilė jaunų, ten 
mokslus baigusių mokytojų. Ir 
šiame suvažiavime tad matėsi 
jaunų veidų ir pagrindinę pa
skaitą skaitė jauna mokytoja 
Jūratė Čeponkutė. Ji, baigusi 
mokslus, dvejus metus mokyto
jauja angliškoje mokykloje. 
Taip pat dėsto ir lietuvių šeš
tadieninėje mokykloje.

Ji kalbėjo apie naujas prie
mones, kad vaikai geriau iš
moktų lietuviškai kalbėti ir 
skaityti. Davė ir visą eilę pa
vyzdžių bei metodinių nurody
mų, kuriuos būtų galima pritai
kyti lietuviškai mokyklai.

Jos paskaita sukėlė gyvas dis
kusijas, kurios užsitęsė iki pie
tų pertraukos.

Mokymo priemonių parodėlė
Toje pačioje Prisikėlimo pa

rapijos salėje buvo surengta 
parodėlė, kuri vaizdavo, kokias 
mokslo priemones naudoti vai
kų darželyje ir pirmuose sky
riuose. Surengė mokytoja Ade
lė Abromaitienė. Pietų pertrau
kos metu ji dalyviam paaiškino, 
kaip tas priemones naudoti ir 

kai būtų įmanoma!) grojant pa
tefono plokštelę ne iš pakraš
čio į vidų, kaip paprastai, bet 
iš vidaus į pakraštį.

Mūsų smegenis veikia daug 
veiksnių. Juos gali paveikti ir 
tikrai paveikia temperatūra, su
sijaudinimas, cheminis apsinuo
dijimas (alkoholis, nikotinas, he
roinas, hašišas, Įvairūs kitokie 
narkotikai ir net kofeinas bei 

Jūratė čeponkutė, skaičius pagrindinę pas
kaitą — Priemonės mokiniu gyvai kalbai 
vartoti lituanistinės mokyklos programoje.

KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
kaip jas pasigaminti.

Simpoziumas tautinio 
auklėjimo klausimu

Po pietų pertraukos visi mo
kytojai klausėsi specialaus sim
poziumo, kurio tema buvo 
“Tautinis ugdymas lietuvių mo
kykloje”. .

Simpoziumo moderatoriumi 
buvo L. Tamošauskas. Įvadinį 
žodi tarė St. Barzdukas. Pačiam 
simpoziume dalyvavo Kristina

D. LAPINSKAS NEUŽMUŠĖ
Jau kuris laikas Chicagoje 

egzistuoja naujas meno viene
tas — LB kultūros fondo glo
bojamas Jaunimo teatras. Jei 
anksčiau KF daugiau buvo ži
nomas kaip mokyklinių vado
vėlių leidėjas, tai, jo vadovybę 
perėmus dramaturgui Anat. 
Kairiui, šalia vadovėlių leidimo, 
jis pasuko ir Į gyvesnę sritį— 
teatrą. Pagrindiniu Jaunimo 
teatro režisorium A. Kairys pa
kvietė muziką Darių Lapinską, 
kompozitorių, pilną kūrybinių 
polėkių ir naujų laikų dvasios. 
O kur yra Lapinskas, ten leng
va patraukti ir jaunimą, nes jo 
asmuo ir kūryba jaunimą žavi 
ir jungia.

Prieš eilę mėnesių D. Lapins
kas žavėjo publiką, kai jis me
niškai apipavidalino ir dirigavo 
lietuviškojo baleto “Jūratės ir 
Kastyčio” spektaklį Chicagoje, 
kuri, “Margučio” pakviesti, at
liko Toronto universiteto stu
dentai, vadovaujami B. 
Nagienės. Praėjusį rudenį D. 
Lapinskas davė meninį drabu
žį ir Vyt. Mačernio 25 metų 
mirties sukakties proga ruoš
tam Mačernio kūrybos vakarui. 
Pats tame vakare nebuvęs, gir
dėjau daugelį kalbant, kad D. 
Lapinskas Mačernį užmušė, nes 
poeto kūryba buvusi užgožta 
muzikos, triukšmo ir kitų efek
tų.

Sausio 17 ir 18, dalyvaujant 
pačiam autoriui, Jaunimo teat
ras Chicagoje pastatė A. Lands
bergio dramą “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Dramą vėl re
žisavo kūrybingasis D. Lapins
kas. Aktoriai buvo daugiausia 
jaunimas, lankęs ar baigęs Pe- 

teinąs); pagaliau, juos paveikia 
bakteriologinė intoksikacija ar
ba mikrobų sukeltos ligos. Ka
da tai įvyksta, žmogus gali pra
dėti haliucinuoti: matyti bei gir- 
dėti dalykus bei garsus, kurių 
jo išorėje nėra. Jie ateina iš jo 
psichologinio depozito, tik vi
sai sudarkytoje formoje. Kodėl 
sudarkytoj? Gi todėl, kad są
monė to proceso netikrina ir 
netvarko. Tai grynai mechaninis 
procesas. Jo eigoje, nekontro-

Pareišytė, Lydija Keraitė, V. 
Birieta, A. Rinkūnas, Pr. Joga. 
Pasiūlyta Įvesti naują programą 
atskiru dalyku vyresniuose sky
riuose. Tos programos paskir
tis būtų padaryti jaunimą lie
tuvių gyvenimo dalyviu.

Pranešimai
St. Barzdukas kalbėjo apie 

skaitytinų knygų sąrašą. Pr. Jo
ga pranešė, kad mokytojų stu
dijų savaitė Dainavoje bus rug-

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

dagogini lituanistikos institu
tą, aktyviai dalyvaująs ateiti
ninkuose, skautuose ar kitose 
jaunimo organizacijose.

Pirmajam šios partizaninės 
temos dramos spektakliui visuo
menė didelio entuziazmo nepa
rodė. Susirinko per 300 žmo
nių. Bet jų atsiliepimai buvo 
tokie šilti, kad rytojaus dieną Į 
spektakli susirinko jau dvigubai 
daugiau žmonių. Buvo žavimasi 
rež. D. Lapinsko kūrybiniu iš
radingumu, gražia jaunųjų ak
torių lietuviška tarsena bei vai
dyba ir literatūriškai stipriu au
toriaus veikalu.

•
Kaip žinome, “Penkiuose 

stulpuose” autorius veikėjų ne
stato ant garbės pjedestalų, jie 
nedeklamuoja iškilmingų para
dinių frazių, tepažymima tik, 
kad veiksmo vieta yra miškas 
kad veiksmo vieta yra miškas ir 
miestas mažoj šaly, o laikas — 
mūsų šimtmetis. Bet prabė
gantieji momentai, pilkasis ko
votojų gyvenimas, kupinas tra
gizmo ir vilties neviltyje, vei
kalą bežiūrint, dažnomis aki
mirkomis taip pakutena širdį, 
jog ryškiau nei kada nors pa
junti, kad tokie momentai bu
vo pergyventi mūsų brolių, ve
dusių laisvės kovą pokario de
šimtmetyje, kad tokie momen
tai dar tik pernai kartojosi Če
koslovakijoje, kad jie kartoja
si Biafroje ir kartosis dar dau
gelyje pasaulio dalių.

“Penkiuose stulpuose” išky
la ir lietuviškasis momentas. Jis 
kartojasi partizanų dainos reči
tatyve: “Gegužėle, ši metelį Tu 
anksčiau pas mus parlėk. Ap
raudoki mūs vargelį, M ašiai tė-

liuojamoje maišatyje, paukščio 
sparnai gali atsirasti žmogaus 
nugaroje arba žuvis gali pra
dėti dainuoti operos primado
nos balsu. Bet analizuodami 
mes rastume, kad toje maišaty
je nėra nieko kito, o tik tai, 
kas randama asmens psicholo
giniame depozite. Visai taip pat, 
kaip grojant atvirkščiai patefo
no plokštelę. Tenai irgi nebus 
nieko kito, kaip tik tai, kas bu
vo plokštelėje įrašyta. Bet tai 
pasireikš sudarkyta forma. Pa
vyzdžiui, žodis “žmogus” gal 
skambės kaip “sugomž” ar pa
našiai. (Bus daugiau)

Kanados LB švietimo komisijos pirm. L. Ta
mošauskas atidaro suvažiavimą. Visos nuo
traukos S. Dabkaus.

piūčio 16-23. Mokyklos vedėjai 
aptarė lankymo, mokymo ir iš
laikymo reikalus. Iš vedėjų ne
teko girdėti didelių nusiskundi
mų. Pati didžiausia mokykla yra 
Toronte,, ji turi 540 vaikų. Jos 
metinis biudžetas — 16,0 0 0 
dol.

Suvažiavimas baigtas himnu. 
Paskui' buvo vakarienė, kuria 
surengė Toronto šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas.

PARTIZANŲ
liams mums padėk”. Lietuvišką
jį momentą režisorius Įvedė ir 
scenoje, skaidrių pagalba pen
kių stulpų fone duodamas Rai
nių miškelio kankinių paveiks
lus ir kitas genocido akimirkas. 
Įdomu, kad scenoje nebuvo jo
kių dekoracijų, išskyrus imituo
tus penkis stulpus. Režisorius 
visus efektus išgavo muzikos, 
šviesų ir skaidrių dėka. Tos 
priemonės spektakli padarė 
šviežią, patrauklų ir stipriai 
dramatini.

•
Tai buvo vienas geriausių 

spektaklių, matytų paskutinių 
metų bėgyje. Pagarba už tai 
rež. D. Lapinskui, teatro koor
dinatoriui A. Kairiui, dabarti
nei LB centro valdybai, kurios 
žinioje yra kultūros fondas, ir 
ypatingai jauniesiem aktoriam. 
“Penkis stulpus turgaus aikštė
je” D. Lapinsko režisūroje bū
tinai turėtų pamatyti ir kitos 
lietuvių kolonijos.

•
Kokia dramatiška lyrika bai

giasi pats veikalas, tegu pasa
ko šie ' Genės žodžiai, ištarti 
prie pakarto partizano skulpto
riaus Antano palaikų: “Mano 
sužadėtinis laukia manęs. Jo 
laimė bus taip kupina, kad jis 
nejudės pasitikti manęs. Grin
dinys bus mūsų patalas, ir mū
sų apklotas bus dangus. Jo kai
rioji ranka atras mano galvą ir 
dešinioji apkabins mane. Kul
kų suvarstytas mano sužadėti
nio kūnas, tarsi, medaus ko
rys. Man tausoti ir neištarti 
meilės žodžiai yra midus ir [Me
nas jo burnoj. Jo lūpose sukre
kėjęs kraujas yra vynas, išlie
tas ant mūsų vestuvių staltie
sės.”

VI. Rmjs

LIETUVIŠKOS
Tėvynės Meilė Nemari, A. 

Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 3 dol.

“Dainuoju jums, Aurelija“. 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią Įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dol.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na. Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

A. šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

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

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su: 
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her- 
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint Kai
na 5 dol.

PLOKŠTELES
Lietuviškos Vestuvės. Ku

piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ni- 
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, Žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė Į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

Lietuvos Nepnklausomy- 
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

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

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

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N‘Namuratto (A. Canio), Dici- 
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlii 
Kaina 6 dol.

šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn. N. Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.

t
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HARTFORD. CONN.
Palaidotas Jonas Raičius

Kūčių dienos rytą, 1969 gruo
džio 24, sulaukęs 71 m. am
žiaus, staiga mirė Jonas Rai
čius, Lietuvos kariuomenės ka
pitonas, Lietuvos Veteranų s- 
gos “Ramovės” Hartfordo sky
riaus narys.

A. a. J. Raičius buvo pašar
votas Karlono-Molloy koplyčio-

Lietuviai Floridoje
Lake Worth (prie West Palm 

Beach) lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas buvo sausio 
10 d. M. ir A. Mažeikų gražio
je rezidencijoje. Susirinkimas 
priėmė 1970 metų sąmatą, pa
tvirtino praeitųjų metų apyskai
tą ir išrinko valdybą bei re
vizijos komisiją vienerių metų 
kadencijai.

Naujoji valdyba pareigom pa
siskirstė taip: Aleksis Augūnas 
— pirmininkas. Jo adresas: 
1225 South Palmway, Lake 
Worth, Fla. Telef. (West Palm 
Beach knygoje) (305) 582-
5523.

Kun. Andrius Senkus — pir
mininko pavaduotojas, Antani
na Bortvikienė — sekretorė. 
Motiejus Mažeika — iždininkas.

Pažymėtina, kad p. Mažeikai 
atsikėlė iš New Yorko. Jie ten 
turėjo plačiai žinomą gėlių 
krautuvę — Park Florist prie 
Jamaicos Ave. Woodhavene, N. 
Y. Dabartinis jų adresas yra: 
918 Turner Road, Delray 
Beach, Fla. Mažeikai visus su
sirinkimo dalyvius gražiai pa
vaišino skaniais gėrimais, už
kandžiais ir kavute.

Revizijos komisija pareigom 
taip pasiskirstė: Vytautas Tom
kus — pirmininkas, jo adresas: 
Sapphire Sea Motor Lodge, 700 
Ocean Drive, Juno Beach, Fla. 
telefonas (West Palm Beach 
knygoje) (305) 844-3388. Vin
cas Dovydaitis — sekretorius 
ir Stela Augienė — narys.

Šiame susirinkime i klubo 
narius Įsirašė: Jonas ir Albina 
Jakubauskai, Stasė Balčiūnie
nė — visi trys iš Baltimorės, 
Petras ir Albina Normantai iš 
Elizabeth, N. J. Taigi, klubo 
narių skaičius auga.

(V.D.)

TURISTAI OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Lietuvoje, metams baigian
tis, lankėsi vad. draugystės 
traukinys, į Vilnių atvežęs 330 
turistų iš Lenkijos. Tai buvo 
trečiasis traukinys iš Lenkijos.

Sovietų “Inturisto” duomeni
mis, Lietuvą daugiausia lankė 
turistai iš kraštų: Lenkijos, Ry
tų Vokietijos, JAV, D. Britani
jos, Vengrijos, Fed. Vokietijos. 
Toliau seka Kanada, Čekoslova
kija ir Sirija. Be to, buvo turis
tų ir iš Pietų Amerikos kraš
tų. (E)

BALČIKONIS NE VISŲ 
ĮVERTINTAS

Miręs kalbininkas prof. J. 
Balčikonis, pasirodo, kai kieno 
okup. Lietuvoje laikomas ... 
keistuoliu ir jo veikla bei Įna
šas kalbotyrai nuvertinami bei 
sumenkinami. Tai atsispindėjo 
“Nemuno” žurnale (1969 m. nr. 
10) paskelbtame A. Stadelninko 
straipsnyje “Vienu keistuoliu 
mažiau”.

Protestuodami prieš toki 
straipsni, vienuolika Balčikonio 
mokinių ir buvusių bendrabar- 
bių piktai atsakė laiške “Litera
tūros ir Meno” savaitraščiui, 
“Ąr tai pagarba ir dėkingumas 
mokytojui?” (nr. 47). Laiške nu
rodoma, kad J. Balčikonis bu
vęs “šviesia ir tauria asmeny
be, iki paskutinio atodūsio iš
likęs aiškaus proto ir atminties, 
didelis pedagogas ir mokslinin
kas, visą savo gyvenimą atida
vęs gimtosios kalbos ugdymui”.

. (Elta)

— Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje (SLA) organizacijos is
toriją paruošti apsiėmė trys au
toriai: Juozas Petrėnas, Anta
nas Diržys ir Algirdas Budrec- 
kis.

je. Velionį aplankė daug žmo
nių, gi penktadienio vakarą į 
koplyčią buvo atvykęs ir Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Matutis, kuris su 
visais dalyviais atkalbėjo rožan
čių.

šeštadienio rytą, 10 vai., 
buvo atlydėtas į Švč. Trejybės 
bažnyčią, ir čia už jo sielą bu
vo atlaikytos mišios ir kitos ge
dulingos pamaldos. Gedulingas 
mišias aukojo klebonas kun. J. 
Matutis su asista. Per mišias ir 
ir gedulingas pamaldas gie
dojo, vargonais pritardamas, 
muz. J. Petkaitis.

Po pamaldų velionis buvo nu
lydėtas į Šv. Benedikto kapines, 
Bloomfield, Conn., ir čia palai
dotas prie savo žmonos, kuri 
buvo mirusi tik prieš 14 mė
nesių. Jai ir sau a. a. J. Raš
čius su vaikais yra pasistatęs 
paminklą. I kapus palydėjo ir 
prie duobės maldas atkalbėjo 
klebonas kun. J. Matutis. Be to, 
atsisveikinimo žodi tarė Liet. 
Vet. s-gos “Ramovės” Hartfor
do sk. pirmininkas inž. Bene
diktas Dapkus.

Po laidotuvių L.A.P. klubo 
svetainėje buvo pusryčiai, ku
riuos paruošė Leokadija Pilve- 
lienė ir Ona Jasinienė.

Jonas Raščius

PHILADELPHIA, PA.
Neringai remti komitetas

K. Juzaitienės iniciatyva Phi- 
ladęlphijoj susidarė Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių sto
vyklai Neringai paremti komi
tetas. Dabar platinami bilietė
liai loterijai, kuriai skirta dail. 
J. Paukštienės paveikslas, 
skulpt. P. Vaškio keraminė va
za ir tautinių raštų takelis. Ko
vo 15, 12 vai., šv. Andriejaus 
parapijos patalpose ruošiamas 
parengimas didesnėm lėšom su
telkti. Ten įvyks ir loterija. Ti
kimasi, kad atvyks iš Putnamo 
ir seselės ir painformuos visuo
menę apie naujai įsigytą sto
vyklą.
Muzikalinių Namų klubo veikla

Sausio 18 Įvyko Lietuvių Mu- 
zikaliniu Namu klubo metinis 
susirinkimas.

Šie namai, įsteigti 1907 lietu
vių palaikymo, meno ugdy
mo ir narių savišalpos pagrin
dais, pastaruoju metu pergyve
no stiprią krizę. Nariam sens
tant ir jų gretom retėjant, klu
bo iždas tirpte tirpo, išmokant 

Philadelphijos ėeitadieninės mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės metu vaidino Snieguolę. Nuotr. K. Cikoto

męs 1898 birželio 20 Daujočių 
k., bvedasų valsč., Rokiškio ap- 
skr. 1924 baigęs Lietuvos Karo 
mokyklos 6-ją laidą, buvo pa
skirtas į 2-jį pėst. D. L. Kuni
gaikščio Algirdo pulką Kaune, 
Šančiuose. 1927-1934 buvo 
prezidentūros rūmų komendan
tas.

I šį kraštą atvyko 1950 ir vi
są laiką su šeima gyveno Hart
forde. Dideliame nuliūdime pa
liko duktė Kristina šerkšnienė, 
sūnus Vytautas Raščius, sūnaus 
Juozo šeima Lietuvoje (Juozas 
Raščius yra žuvęs Lietuvoj), se
suo Rozalija Miškinienė su šei
ma; iš viso velionis paliko še
šis vaikaičius (anūkus).

Duktė Kristina šerkšnienė ir 
sūnus Vytautas Raščius labai 
dėkingi visiem užprašiusiem mi
šias ir dalyvavusiem laidotuvė
se, ypač ramovėnam, nepabū- 
gusiem nei blogo oro, nei sli
daus kelio ir panešusiem 
karstą su velionies palaikais.

P. S. Pergyvendami šį žiaurų 
skausmą, nes tik per 14 mėne
sių yra netekę abiejų savo tėvų, 
ir pildydami tėvo valią, duktė 
Kristina šerkšnienė ir sūnus 
Vytautas Raščius įrašė Lietu
vių Fondo nariais savo motiną 
Benedikta Raščiuviene, tėvą 
Joną Raščių ir brolį Juozą Raš- 
čių, Įmokėdami Lietuvių Fon
do- iždan 300 dol.

Jonas Bernotas

SKAUTŲ MUGĖ
Skautės jau rengiasi Kaziuko 

mugei, kuri numatoma kovo 8. 
Kadangi šiemet minima 20 m. 
skaučių veiklos sukaktis, tai ir 
mugę norima paįvairinti nau
jais darbeliais, kuriem vadovau
ja ps. Aldona Saimininkienė ir 
skautės R. Aleksandravičiūtė, 
R. Kovaitė ir K. Liutermozaitė.

Skautų ir skaučių suvažiavi
mas iškilmingai 20 metų su
kakčiai paminėti šaukiamas ba
landžio 5. Sesė 

nors ir kuklias tpašalpas ligos ir 
mirties, atvejais. Vienintelis pa
jamų šaltinis, klubo namai, tau
pant lėšas, tapo apleisti ir ne
patrauklūs parengimam, kon
certam. Gausėjo balsų juos par
duoti ir išsidalinti likutį, nes 
panašiai buvo padaryta su ki
tais lietuvių klubais Philadel- 
phijoje.

Tik sunkiomis energingo pir
mininko S. Melniko pastango
mis namų patalpos buvo atre
montuotos ir pritaikytos nuomo- 
jimui, gi metiniame susirinkime 
nutarta ligos ir pomirtines pa
šalpas žymiai sumažinti, tau
pant klubo turtą. Taip pat vi
liamasi, kad lietuviškosios or
ganizacijos parengimus ruoš 
Muzikaliniuose Namuose, bet 
ne pas svetimuosius. Gal derė
tų ir Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos ir Pietinės New
Jersey apylinkėm rimčiau tų 
namų likimu susirūpinti, nes, 
be Šv. Andriejaus parapijos pa
talpų, tai vienintelė lietuviška 
pastogė.

Juozas Gaila

Prel. J. Karalių. jo unigystės 50 metų sukakties proga; iš d. į k. prel. J. Balkūnas, prel. J. Karalius, dr. Mari
ja Remeika, dr. Antanas Kučas.

PREL. JUOZO A. KARALIAUS SAVAITĖ
Prel. Juozas A. Karalius sa

vo auksini kunigystės jubiliejų 
atšventė 1969 gruodžio 21 iš
kilmingomis pamaldomis. Jo pa
gerbimo banketas Įvyko 1970 
sausio 18. Banketą surengė pa- 
rapiečiai, drauge su visomis or
ganizacijomis. Dalyvių buvo 
virš 300. Banketą rengėjų var
du atidarė Leonas Paskey, pa
kviesdamas kun. Juozą A. Neve- 
rauska sukalbėti maldą ir bū
ti programos vedėju. Po atida
rymo sugiedotas JAV himnas.

Vakarienės metu porą kartų 
dainavo šv. Jurgio parapijos 
choras, kurio repertuare buvo 
speciali prelato pagerbimo gies
mė ir keletas lietuviškų daine
lių. Ilgiausių metų linkėjimuo
se chorui pritarė visi puotos 
dalyviai.

Pirmas kalbėtojas buvo She
nandoah miesto burmistras Ge
rald P. Mulhall, kuris yra šia
me mieste gimęs ir augęs, net 
dalyvavęs lįėtuvių sportinėse 
organizacijose. Jis pasidžiaugė 
prelato Karaliaus veikla ir jo 
žymia asmenybe, kuri spindu
liuoja ne tik mieste, bet ir toli 
už jo ribų. Jam pagerbti bur
mistras paskaitė savo proklama
ciją, paskelbdamas visą ateinan
čią savaitę Shenandoah prelato 
Karaliaus savaite. Buvo sukel
tos prelatui didžiulės ovacijos.

Lietuviškai kalbėjo prof. dr. 
Antanas Kučas, pabrėždamas 
svarbesnius prelato veiklos 
bruožus: jo lietuviškumą, visuo
meniškumą, mecenatiška moks
lo globėją, lietuviškų knygų lei
dėją ir net sugebėjusi pakeist 
Pennsylvanijos valstijos Įstaty-

Olandijoje leidžiamas tarp
tautinės esperantininkų sąjun
gos žurnalas “Esperanto” per
nai paskelbė K. Donelaičio “Me
tų” ištrauką, su V. Jurkūno 
iliustracijomis. Ištrauką išver
tė Kauno mokytojas pensinin
kas Klemensas Naudžius. (E)

Shenandoah, Pa.

mus Katalikų Bažnyčios naudai. 
Pažymėjo ir tai, kad Shenan
doah miestą iš šimto metų 40 
metų valdė šeši lietuviai bur
mistrai ir kad prel. Karalius 
pats vienas Šv. Jurgio parapiją 
valdo jau 41-mus metus.

šenadoriškė medicinos dakta
rė Marija Romeika, šioje para
pijoje gimusi ir augusi, pla
čiai ir gražiai pavaizdavo mies
to ir parapijos gyvenimą ir pre
lato Karaliaus kūrybingą veik
lą. Taip pat angliškai kalbėjęs, 
ugningai kaip visada, prel. Jo
nas Balkūnas nagrinėjo valkio
jamą idėją, kad Dievas esąs mi
ręs. Jis plačiau apibūdino pre
lato Karaliaus pastoracinę 
veiklą.

Kalboms pasibaigus, buvo i- 
teikiamos jubiliatui dovanos. 
Savo padėkos žodyje prel. Ka
ralius pareiškė, kad visa, kas 
jam pasisekė padaryti, buvo ne 
jo nuopelnas, bet pareiga ir 
Dievo pagalba. Iškilmes malda

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

Po 1000 dol.: N. N. Brook
lyn, N.Y., ir A. Wesey — Va
siliauskas, Great Neck, N. Y.

Po 150 dol.: Joseph Sleder, 
Forest Hills, N, Y.

Po 100 dol.: V. Gajauskienė, 
Long Island City, Įrašo a. a. vy
ra Konstantina ir sūnų a.a. Jo
ną Gajauską (pažada 300 dol.), 
Drąsutis ir Liuda Gudeliai, Cos 
Cob, Conn., John ir Nellie Gu
delis, Astoria, N. Y., Kun. Jo
nas Pakalniškis, Maspeth, N.Y. 
irašo savo a.a. tėvą Joną Pa
kalniškį, Elena ir Henrikas An- 
driuškos, Woodhaven, N. Y.

50 dol.: Monika Bartašius, 
Flushing, N. Y.

Po 25 dol.: New Yorko Ne
ringos skaučių tuntas, Agota Ar- 
lickas, Long Island City (pa
žadas 50 dol.), Adalbertas Mi
laševičius, Long Island- City (pa
žada 100 dol.).

Po 20 dol.: N.N., L. I. City 
(pažada 100 dol.), Vincas La
zauskas, Baltimore. Md., Teklė 
Sereika, Los Angeles, Calif., V. 
Kazlauskas. Flushing, N.Y., A- 
Dorr.browski, Long Island City 
(pažada 300 dol.) įrašo šeimos 
mirusius ir aukoja stacijos į- 
rengimui, A. Kučinskis, Brook- 
klyn, Ch. Keylis, Astoria, John 
šeštokas, Long Island City, A- 

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

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

užbaigė buvęs parapijos vika
ras kun. A. Wassel ir visų su
giedotas Lietuvos himnas. Sve
čių tarpe buvo Allentowno vys
kupijos kancleris, keletas kitų 
dvasiškių ir virš tuzino kazi- 
mieriecių seselių su Motina Ge
nerate M. Adorata ir buvusia 
Motina M. Juozapa.

Auksinio jubiliejaus leidinė
lyje įdėta fotokopija didelės 
spalvotos popiežiaus Pauliaus 
VI nuotraukos su lietuvišku pa
sveikinimo tekstu:

“Mielajam Sūnui Juozapui 
Karaliui, Mūsų Garbės Prela
tui, jo 50-ties metų Kunigystės 
jubiliejaus proga, iš visos šir
dies suteikiame — kaip naujų 
ir gausių dangiškų malonių lai
dą — Apaštališkąjį Palaimini
mą. apimanti jo brangiuosius ir 
visus, kurie jungiasi prie jo 
švento džiaugsmo. Iš Vatikano, 
gruodžio 20 d. 1069 m. Paulus 
PP. VI.”

Buvo gauta daug sveikini
mų telegramų ir laiškų.

Antąnas Kučas

nelė Zabela Įrašo a. a. Juozą 
Zabelą (pažada 100 dol.).

Po 10 dol.: New Yorko sen
draugiai ateitininkai, J. Panke- 
vičius, Sunnyside (pažada 100 
dol.), Leonė Gervė, Brooklyn, 
Ludvik Babrys, Washington, D. 
C., Mary Vitkauskas, Long Is
land City, A. Dreese, L. I. City.
M. Jasėnas, Jackson Heights, A. 
Sodaitis, Woodhaven, Mary Kaz
lauskas, Astoria, A. Kučins
kas, Brooklyn, Regina Rajus, 
Flushing, J. Shulsk, L. I. City, 
Nell Kabasinskas, Middle Vil
lage, J. Šinkūnas. Brooklyn, 
Peter Pilkauskas, L. I. City, K. 
Čerkeliūnas,

Po 5 dol.: John Balkan, A. 
Balčiūnienė, George Grigaliū
nas,. J. Melkunas, Fr. Valaitis, 
L. I. City (pažada 100 dol.), M. 
De Caro, P. Shadis, M. Surdu- 
kevičius, V. Povilauskas, Onytė 
Bleming (4 dol.), R. Steponė- 
nas (2 dol.), E. W’ard, Astoria 
(paž. 100 dol), G. Balcunas, J. 
Zanitrowski, J. Juknis, T. J. 
Walker.

Pažadėjo aukoti: J. Avižienis 
(100 dol.), W. Petraitis (300 
dol.), J. Mažetis (100 dol.), V.K. 
Jonynas (1.000 dol.), Ponai 
Pranckevičiai (200 dol.), Vyt. 
Ignas paveikslą, A. Bernotas 
(300 dol.), J. Brundza (300 dol.),
N. N. testamentą.

Įiš visur i
— Pavergtu Europos Tautų 

Seimo delegacija, vadovaujama 
seimo pirmininko latvio Alf
reds Berzins, sausio 15 lankė
si JAV valstybės departamente 
ir tarėsi su dr. Lisle, Rytų Eu
ropos skyriaus direktorium, 
apie planuojamą Europos sau
gumo konferenciją, kurios taip 
nori Maskva. Delegacija įteikė 
atitinkama memorandumą, ku
riame nušviečiamos sovietų in
tencijos ir primenamos ankstes
nės panašios sutartys, kurias 
sovietai sulaužė kiekvieną kar
tą, kai tas jiem buvo naudin
ga-

— Solistė Aldona Stempužie- 
nė vasario 1 dainuoja Šatrijos 
draugijos rengiamame koncer
te Chicagoje. Jaunimo centre.

— Leonardo Valiuko vado
vaujama JAV LB informacijos 
komisija paruošė ir LB apylin
kių valdybom bei kitom organi
zacijom išsiuntinėjo pirmą ir 
antra dali informacinės medžia
gos anglų kalba. Medžiagą su
daro rezoliucijų, proklamacijų 
bei laiškų pavyzdžiai miestų 
burmistram, gubernatoriam, 
kongresmanam bei senatoriam 
ir šių pareigūnų pavardės ir ad
resai. Medžiaga yra prieinama 
ir kitom' organizacijom bei as
menim. Suinteresuotus prašo
me kreiptis — L. Valiukas, P. 
O. Box 77048. Los An
geles, Calif. 90007. JAV LB 
informacijos komisiją į- 
steigė ir jos darbus fi
nansuoja JAV LB Centro val
dyba.

— Inž. Bronius Nainys, JV 
LB Centro valdybos pirminin
kas, yra pakviestas ir sutiko 
dalyvauti JAV LB Lemonto apy
linkės ruošiamose diskusijose 
su kongresmanu E. Derwinski. 
Diskusijos Įvyks vasario 8 d. 
pietų metu Gleneagles Golfo 
klube, 123 ir Bell St., Lemont, 
DI.

— Jvyksimos balandžio 5 
^4./ Chicagoje Lietuvių Fondo 

tradicinės vakarienės proga i 
LF narių eiles Įstojo su 200 
dol. Įnašais: Ignas Užgiris- ir 
Liudas Šimaitis (pastarasis mi
nint savo 60 metų amžiaus su
kakti): Pranas ir Hortenzia Ša
palai su 110 dol.; Teresė Pau- 
lionienė 101 dol (pensininkė, 
tą suma sudarė jos 2 mėn. pen
sijos čekiai): LF adresas: 6643 
S. Maplewood Ave., Chicago, 
Ill. 60629, tel. 778-2858.

—"Lietuvos naujųjų laikų is
torija — 1900-1940 metai" jau 
baigiama ruošti. Savo dalis pa
rašė: dr. Juozas Jakštas —Ne
priklausomos Lietuvos istorija 
nuo 1920 iki 1940 metų. dr. 
Juozas Pajaujis — a) Lietuvos 
ūkis nepriklausomybės metu ir 
b) Lietuvos politinės srovės, jų 
atsiradimas ir veikla, dr. Anta
nas Rukša — švietimas Lietu
vos nepriklausomybės metu, dr. 
Vanda Sruogienė — Lietuvių 
emigracija. Reikalingąją me
džiagą surinko ir savo dalis te
berašo Pranas Čepėnas — Lie
tuvos istorija nuo 1900 iki 
1920 metų, dr. Domas Krivic
kas — Lietuvos užsienių poli
tika, kun. Rapolas Krasaukas 
XX amžiaus lietuvių religinis 
gyvenimas, dr. Henrikas Nagys 
— XX amžiaus lietuvių litera
tūros apžvalga. Lietuvos naujų
jų laikų istorijos vyr. redakto
rius Pranas Čepėnas — 6015 
So. Francisco Ave., Chicago 
Ill. 60629. telef. 312, HE 4-20 
48, leidėjas Dr. Kazio Griniaus 
Fondas — c o L. Šmulkštys 
— 2523 West 69th Street, Chi
cago, Ill. 60629, telef. (312) 
RE 7-0039.

— "Kritusieji už laisvę", Vla
do Ramojaus knygos apie lie
tuvių partizanų kovas II dalis 
jau atspausdinta pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne ir siun
tinėjama platintojam. 195 psl. 
Kaina 4 dol. Gaunama ir Dar
bininko administracijoje: 910 
Willoughby Avenue, Brooklyn, 
N. Y. 11221.
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Nusikeikime Į praeitį — į 
1910 metus — į ateitininkijos 
pradžią. Katalikiškojo mokslus 
einančio jaunimo sąjūdis greit 
plito. Po pasaulį išblaškyti 
studentai, susirūpinę Lietuvos 
tautine, kultūrine bei religine 
ateitimi, pradėjo jungtis į vie
ną sąjungą, ir 1910 m.-Louvai- 
ne mieste buvo sudaryta pirmo
ji studentų sąjungos valdyba.

Per šiuos 60 —r sukaktuvi
nius metus randame bent tru
putį panašumo tarp tų laikų ir 
šių. Lietuviškoji visuomenė per 
paskutini dešimtmetį buvo dau
giau apatiška nei aktyvi. Taigi 
sumažėjo ir lietuviškų organiza
cijų veikla. Nutautėjimo ban
gos nuskandino ne vieną lietu
vį jaunuolį. Nihilizmo vaidmuo 
paryškėjo. Ir daugiau ir dau
giau jautės liberalistinė dvasia.

KAS? K|? KUR? KAIP? KODĖL?
Studentų veiklos tema

Šių mokslo metų SAS suva
žiavimas, įvykęs 1969 spalio 
18-19 Dainavoje, išsirinko me
tinę veiklos temą “ugdyti pil
nutini asmeni”. Tačiau, kadan
gi suvažiavime nebuvo laiko 
aptarti, kaip ši labai plati 
tema bus įvykdyta, buvo nutar
ta leisti SAS valdybai pačiai 
nuspręsti, kaip tą visą pada - 
rys.

SAS valdyba, nenorėdama 
pasiimti visos atsakomybės už 
tokius sprendimus, sušaukė 
studentų pirmininkų suvažiavi
mą, kuris įvyko gruodžio 6-7 
Columbus, Ohio. Visi dalyviai 
smarkiai diskutavo padėtį, bet 
niekaip negalėjo prieiti prie jo
kio sutarimo.

Taigi, iki šiol draugovės pa
čios savo nuožiūra temą gvilde
na, o SAS valdybai nebeliko 
šiuo atžvilgiu darbo. Tačiau 
SAS valdyba ir taip yra apsi
krovusi darbais ir be šio reika
lo.

Rytų apygardos atstovas
Lapkričio 29-30 buvo su

šauktas rytų apygardos moks
leivių globėjų suvažiavimas 
Putname. Pagrindinis jo tikslas

Antanas Sabalis kalba apie inteli
gentiškumu MAS kursuose Putna
me. Nuotr. A. Norvilos

ATEITIES AUŠRA
Bet paskutinieji dekados 

metai ateitininkijcje pasižymi 
tokiu atsinaujinimu, koks buvo 
ir 1910 metais. Tą atsinaujini
mą pagrindinai sukėlė mokslei
vių ateitininkų kursai, kurie 
buvo 1967 ir 1968 žiemos me
tu Dainavoje, ir 1969 — Dai
navoje ir Putname. Iš kursų 
išėjo savotiški moksleivių veikė
jų kadrai, o moksleiviais yra pa
sekę ir studentai. Ir studentų 
tarpe žymu atsinaujinimo dva
sia, gi 1969 metų SAS stovykla 
ypač pasižymėjo savo ryžtu ir 
pasišventimu.

Šiam dinamiškam atsinaujini
mui reiks ir dinamiškos spau
dos. Šiame skyriuje ir bandysi
me atlikti tą uždavinį. Kritikuo- 
sim, vertinsim, skatinsim visus 
veiklon, bandydami vis objekty
viai pristatyti ateitininkijos ži
nias. Tačiau nebūtų įmanoma 

buvo išrinkti naują rytų apy
gardos atstovą į MAS Centro 
valdybą. Globėjai šeštadienį 
praleido diskutuodami įvairias 
apygardos problemas ir karts 
nuo karto ragindami viens kitą 
stoti į apygardos darbą. Sekma
dienį buvo išrinktas inž. Juo
zas Rygelis iš Monroe, Conn.

Kadangi atstovo pareigos yra 
sunkios ir atima daug laiko, J. 
Rygelis galvoja į konkretų dar
bą įtraukti kuo daugiau jaunes
niu žmonių iš įvairiu vietovių. 
Jis šį dalyką gali padaryti, gy
vendamas netoli New Have- 
no, tarp New Yorko ir Bostono 
didmiesčių. Buvęs atstovas J. 
Gaila, gyvenąs Philadelphijoje, 
kur veikla yra silpnesnė, be
veik visą darbą turėjo pats at
likti.

Šia proga visos apygardos 
vardu nuoširdžiai dėkojame J. 
Gailai už gerai atliktą darbą ir 
linkime J. Rygeliui tokio pat pa
sisekimo.

Moksleivių kursai
Gruodžio 26 — sausio 1 Dai

navoje įvyko moksleivių al
kų kursai ir suvažiavimas. Kur
sų program? nagrinėjo šeštą 
ateitininkų principą — veiki
mą. Kalbėjo paskaitininkai ku
nigas St. Yla, kun. Ged. Kiįaus- 
kas, S. J., inž. Ant. Sabalis, dr. 
Vyt. Vygantas ir adv. P. Žum- 
bakis. Moksleivių nusiteikimai 
buvo maišyti. Vieni sako, kad 
daug išmoko, kiti, kad daugu
ma medžiagos buvo savaime 
aiški. Visi be išimties pripažįs
ta, kad nuotaika buvo nepap
rasta. (Plačiau kitą mėnesį).

Šeimos šventė New Yorke
Sausio 10, šeštadienį, New 

Yorko moksleiviai suruošė šei
mos šventę Jaunimo centre. Pa
tys moksleiviai atliko progra
mą, kurią pravedė moksleivių 
pirmininkas Algis Norvilą. Sa
vą kūrybą skaitė Rasa Navic
kaitė, Regina Leleivaitė ir Rū
ta Oniūnaitė. Danutė Norvilai- 
tė su Tomu Vainių sudarė due
tą, Algis Norvilą su Jonu Vai
nių prikrėtę visokių įdomybių.

Bene įdomiausias šios prog
ramos pasirodymas buvo nau
jai sudarytas moksleivių mer
gaičių sekstetas, kuris talentin
gai atliko keletą senų ir naujų 
dainų.

Šokius sudarė visokiausi rate
liai, tautiniai šokiai, polkos, val
sai ir k. Vienu laiku buvo pa
skelbta, kad modernios muzi
kos Šokį šoks tie svečiai, kurie 
turi per trisdešimts metų am
žiaus.

Karts nuo karto dainos, links
mos ir graudinančios, pertrau
kė šokius, šventės tema: “Esa

šių puslapių mums patiems pri
pildyti. Laukiame ir kitų talkos 
— įdomių straipsnių, nuotrau
kų, korespondencijų iš visų ko
lonijų. Ir šią aktualią medžia
gą norim gauti greitai.

Kai siųsite kuopų ar draugo
vių reportažus, rašykite ne tik 
kas atsitiko, bet ir tai, kaip pasi
sekė, kas buvo gera, kas nege
ra, kokios tai itakos turėjo į jū
sų veiklą. Būkit atviri, rašykit 
paprastai ir aiškiai. Rūpinkitės 
faktais, o ne svajonėmis. Aklai 
nekritikuokit, bet duokit ir kon
krečių pasiūlymų, kaip pataisy
ti padėtį, vis atsimindami, kad 
kritika turėtų būti konstrukty
vi ir naudinga, o ne griaunanti.

Tegu tai būna naujos ir pil
nos jaunatvės mintys. Tegu tai 
būna dinamika. Pagaliau, tegu 
tai būna — aušra!

me viena šeima” — buvo pui
kiai įvykdyta. Kiekvienas, ku
ris atėjo, nežiūrint jo amžiaus 
ar politinių pažiūrų, buvo į - 
trauktas į iškilmes. Niekam ne
buvo galima kampe sėdėt. Apie 
75 susirinkusieji svečiai links
mai ir įdomiai praleido vakarą. 
Šio pasisekimo dėka tenka 
moksleiviam ir ypač jų globė
jom Loretai Vainienei ir A. Ra- 
dzivanienei.

Studentų savaitgalis Putname
SAS Worcesterio ir Putnamo 

draugovės žada pradėti tradici
ją šį mėnesį beruošdamos stu
dentų studijų savaitgalį Putna
me. Programa prasidės sausio 
31, šeštadienį, 7:30 v.v., baigsis 
2:45 v. popiet sekmadienį. Bus 
nagrinėjamos šios temos: “Sa
vęs realizavimas pasaulyje”, 
“Žmogus krikščionis”, “Ateiti
ninko atsakomybės” ir “Visa at
naujinti Kristuje”. Registraci
jos mokestis — laisva auka.

Šių studijų dienų pagrindi
niai instauratoriai — Worces
terio stud, pirmininkas Gedimi
nas Račiukaitis, sės. Palmyra ir 
kun. St. Yla, studijų koordina
torius.

Šie kursai yra ypatingi dėl 
dviejų priežasčių. Jau ilgą lai
ką atskiros draugovės rytuose 
nebandė ruošti tokio pobūdžio 
studijų. Jei pasiseks, galim ti
kėtis daugiau tokių studijinių 
dienų ir kitose vietose ne tik 
Putnamo-Worcesterio d-vės vie
name-Worcesterio draugovės 
šai parodys, kad atgijo po ke- 
letos metų gan apmirusios veik
los. Raginame kuo daugiau stu
dentų atsilankyti.

Užgavėnių kaukių vakaras 
New Yorke

New Yorko ateitininkai sen
draugiai, studentai ir mokslei
viai kviečia visus į tradicini 
Užgavėnių kaukių vakarą 
vasario 7 V. Atsimainymo para
pijos salėje Maspethe. Pradžia 
— 7 v.v. Įėjimas — 5 dol. su
augusiom, 3 dol. studentam ir 
moksleiviam,

Bus šilta vakarienė ir net 
gausite blynų! Gros mėgiamas 
ir gerai žinomas Gutauskų or
kestras. Įdomią, neilgą, juokin
gą programėlę išpildys naujos 
studentų žvaigždės. Kaukės bus 
premijuojamos. Pasinaudoki
te vaizduote, fantazija. Būkite 
obuolys, žiogas, knyga, langas, 
akordeonas. Bet jei nenorite— 
nereikia. Skrajos paštas. Skam
bės dainos. Tai palikite ‘dietą’ 
namuose, lavinkite švelnius bal
sus ir ateikit su pasilsėjusiom 
kojom. Iki pasimatymo vasario 
7!

DARBININKAS

AUKSO SPINDULIAI PUTNAME
Praeity mėty padėkos dienos savaitgalį, lapkričio 27,28,29 ir 30 dienomis Putnamo 

vienuolyno sodyboje buvo moksleivių ateitininkų ideologiniai kursai
Išvažiavome iš namų anksti 

ketvirtadienio rytą, lapkričio 
27. Važiavom į ideologinius kur
sus. Tikėjomės maždaug to pa
čio, kas buvo Patersone perei
tą pavasarį. Manėm, kad su 
draugais susitikę paišdykausim 
ir gal paskaitų pasiklausysim, 
kai nebus ko kito veikti. Bet 
įvyko kitaip.

Įsiregistruodami gavom sąsiu
vinį su 50 lapų, kur buvo klau
simai, statistikos, schemos. At
vertę sąsiuvinį, turėjom išsigąs
ti ir pakeisti nuomonę apie 
šiuos kursus. Vos spėjom pa
baigt Padėkos dienos pietus, 
kai buvom įtraukti į nesustab
domą sūkurį paskaitų, diskusi
jų-

Tyras oras
Taip prasidėjo mūsų savait

galis. Apie principus klausė
mės iš ryto ir popiet. Pertrau
kų metu aiškinomės tai, ko ne
supratome, arba ėjom laukan 
“tyru oru pakvėpuoti”. Popie
čių metu berniukai sportavo, o 
mergaitės dainavo seneliam Ma
tulaičio namuose. Vakare klau
sėmės mišių. Įžengus į koplyčią, 
mus apėmė ramybė. Padėkos 
dienos savaitgalį turėjom už 
daug ką Jam padėkoti.

Pildom anketas
Pirma buvo klausimai apie 

principus, paskui iš ateitininkų 
istorijos. Atsakėm kaip išma- 
nėm. Bet i tuos anketų klausi
mus vėliau negavom jokio atsa
kymo, taip iki šiol nežinom, ar 
teisingai parašėme, ar ne.

Vargingi vakarai
Ketvirtadienio vakaro pirmas 

uždavinys buvo sudaryti idealų 
kuopos laikraštėlį. Tuo pačiu 
metu atskira kursantų grupė 
vertino praeitų metų kuopos 
laikraštėlius. Parengtus planus 
perskaitėm ir perdavėm aukš- 
tesniem vadovam, o kas su jais 
po to atsitiko, galim tik spėt.
Toliau buvo sava kūryba. Galė-

Eligijus Sužiedėlis prie lentos moksleiviam ateitininkam aiškina 
šeimyniškumą. Nuotr. A. Noreikos

Nauji leidiniai
MOKSLEIVIO BALSAS, 

1969-70 Nr. 2, Hamiltono moks, 
kuopos laikraštėlis. Redaguoja 
Kęst, šeštokas, 286 E. 17 St., 
Hamilton 50, Ontario. Antras 
šių metų numeris pasirenka te
mą “Jaunystė”, bet išskyrus ve
damąjį ir kelis eilėraščius, te
ma niekur kitur neparyškinta. 
Tačiau beveik visas laikraštėlis 
yra prirašytas pačio jauniausio 
jaunimo, būtent jaunučių ir 
jaunesniųjų moksleivių. Įdomu 
paminėt, kad Hamiltone yra 
apie 50 vyr. moksleivių. Nors 
jaunučiai labai įdomiai rašo, 
bet pasigendam vyresniųjų pa
sireiškimų. Bent vienas vyres
niųjų komplektas “Kas yra kur
sai” sąmoningai ir vispusiškai 
aptaria tą kursų mįslę, šiaip, 
laikraštėlis yra gerai suredaguo
tas, puslapiai neblogai sutvar
kyti ir iliustracijos tinkamos.

PIRMYN JAUNIME, 1969-70 
Nr. 1. Toronto moksleivių kp. 
laikraštėlis. Redaguoja Rita 
Kolyčiūtė, 86 Glenholme Avė., 
Toronto 170, Ontario. Naujos 
redaktorės pirmas bandymas 
neblogai pasisekė. Tema “Esa
me viena šeima” yra perduota 
beveik kiekvienam puslapyje. 
Nepaprastai gerai sutvarkyti 
puslapiai ir gražus leidinio sti
lius pritraukia skaitytoją. Ta

RASA NAVICKAITĖ

jom panaudoti savo vaizduotę 
rašydami ar pasireikšdami ki
tuose menuose. Sekė įžodžio 
šventės pratybos, o po to vy
kom dar į koplyčią pasimokyti, 
kaip reikia elgtis su vėliava, kai 
organizuotai dalyvaujame mišio
se. Visi tie darbai buvo naudin
gi. Bet jie galėjo būti daug 
naudingesni, jeigu jie nebūtų 
buvę suglausti į vieną vakarą, 
o ypatingai į tą vakarą, kai vi
si buvo tikrai pavargę.

Pavalgius vakarienę penkta
dienio vakarą, visa eilė moks
leivių buvo sušaukti pasiruošti 
kūrybos vakarui, kuris turėjo į- 
vykti už valandos. Nors tie, 
kurie pasirodė scenoj, buvo ne
pasiruošę, vakaras praėjo ne
blogai. šeštadienio vakarą turė
jome šokius, kurie vienu žodžiu 
— nepasisekė.

Palikome pasaulį
Jei vakarinės programos bu

vo ne pačios geriausios, tai die
nos buvo fantastiškos. Mes pali
kome pasaulį per tas penkias 
dienas. Mes svarstėme savo ir 
pasaulio problemas. Pasirodė at
sakymai arba keliai į neatsa
komus klausimus.

Paskaitos
Kun. St. Ylos paskaitos bu

vo apie tautiškumą ir visuome
niškumą. Ju detalės vra sunku 
prisiminti, nes jos apėmė dau
gelį faktų, statistikų, bet pa
čios pagrindinės mintys tikrai 
giliai įstrigo. Paskaitų forma 
atrodo formali, bet ji klausyto
jų nevaržo. Žinai, kad bet ką 
tu pasakysi ar paklausi, nebus 
atmetama, bet bus įtraukiama 
į pagrindinę temą.

Inž. Antanas Sabalis pristatė 
inteligentiškumo principą taip, 
kad kai paskaita užsibaigė, mes 
pilnai žinojom, kas yra reika
laujama iš mūsų kaip žmonių 
ir ateitininkų. Su dėmesiu jo 

čiau nėra kuo stebėtis. Jei kuo
pa, kuri savu pripažinimu yra 
“didžiausia moksleivių kuopa 
pasaulyje”, neišleistų gero laik
raštėlio, būtų kažkas negerai.

Bet ir Toronte reiškiasi ta 
ypatinga šiandieninio jaunimo 
problema. Redaktorė dejuoja: 
“Redaguodama šį laikraštėlį, aš 
pastebėjau vieną faktą, kas ma
ne labai trukdė ir liūdnai nu
teikė — žmonių apatija. Tie 
nesuskaitomi “neturiu laiko” 
skambėjo, lyg šiandien paskuti
nė diena būtų gyventi.”

JAUNYSTES KELIU, 1969- 
70 Nr. 2, New Yorko mokslei
vių kuopos laikraštėlis. Reda
guoja redakcinis kolektyvas. Re
dakcijos adresas: 19 Chestnut 
St. Brooklyn, New York 11208. 
Šis laikraštėlis pasižymi tuo, 
kad nemaža kuopos dalis yra į- 
sijungusi į laikraštėlio darbą. 
Jungiančios temos nėra, ir pus
lapių eiga atrodo visai neišpla
nuota. Veikla gerai aprašyta, ir 
iliustracijos, nors jų daug nėra, 
yra geros. Visa paėmus, atrodo, 
kad šis laikraštėlis bus labai 
greitosiom išleistas ir kad re
dakcijoje yra daug talentų, ku
rie galėtų būti daug geriau pa
naudojami, jei juos suvestų 
koks jungiantis elementas.

Kun. Stasys Yla' moksleiviams ateitininkams kalba jų kursuose lapkričio 
27-30 Putname. Nuotr. A. Norvilos.

klausėmės ir žinojom, kad vie
tomis tarp okultizmo, gamtos ir 
reliatyvizmo rasis koks juokas. 
Man atrodo, kad mes p. Saba- 
lio anekdotus prisiminsim, o 
per juos griš į mūsų atmintį ir 
paskaita, kurią jis skaitė Put
name praeitais metais.

Dr. Vytautas Vygantas tu
rėjo pačią įdomiausią temą — 
katalikiškumą. Apie jį girdim 
kasdien. Apie jo skirtingus vaid
menis ginčijamės, diskutuoja
me. Jis mums statė pačius pa
grindinius šio principo klausi
mus. Kaikuriuos jis atsakė, ki
tiems mes patys radom atsaky
mus, bet didžiausia dalis buvo 
palikta, kad galėtumėm ateity
je apie juos pamąstyti.

Eligijus Sužiedėlis kalbėjo 
apie šeimyniškumą. Iš pradžių 
bandėm užrašus rašyti, bet po 
trumpo laiko pasidėjom pieštu
kus i šąli ir atidavėm visa sa
vo dėmesį paskaitininkui. Gal 
santykiai tarp tėvų ir vaikų 
drastiškai nepasikeis po E. Su
žiedėlio paskaitos, bet visi pa- 
siryžome geriau sugyventi su 
tais, su kuriais mes gyvenam.

Kalbos, dainos ir pagaliau — 
galas

Sekmadienio rytą uniformuo
ti, su šešiom vėliavom, dalyva
vom mišiose, giedojom. Per ku
nigo Ylos pamokslą pamažu 
pradėjom suprasti, kad kursai 
pasibaigė. Visos paskaitos, dis
kusijos baigtos ...

Po mišių pildėm neišvengia
mą anketą. Kaip yra įmano
ma sutalpinti į mažą tarpelį tai, 
kas atsitiko mums per tą savait

New Yorko moksleivių ateitininkių mergaičių sekstetas, kuris dainavo per 
moksleivių šeimos šventę sausio 10. Iš k. į d. Rasa Navickaitė, Giedra 
Kregždytė, Rasa Kregždytė, Gina Simonaitytė, Rita čepulytė. Su gitara 
Monika Vainiutė. Nuotr. L. Vainius.

SAS pirmininkų suvažiavimo dalyviai- Iš k. j d. Vytas Kliorys, Ant. 
Razgaitis — pirm., A. Alšėnas, Jurgis Juodėnas, A. Rudinskas, kun. Sau
lius Trimakas, P. Vainius, K. Sušinskas, priekyje L. Nainytė, B. Balčiū
naitė, E. Razgaitytė, Joana Kuraitė. Suvažiavimas įvyko gruodžio 6-7 
Columbus, Ohio. Nuotr. K. Razgaičio.
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galį? ... Toliau buvo iškilmin
gas kursų uždarymas ir įžodžių 
davimas. Per jį padėkojom vi
siems, kurie prisidėjo prie kur
sų. Seselėms už priėmimą ir vai
šingumą, p. Eivienei už kursų 
suorganizavimą, paskaitinin
kam, ypač vyriausiam kursų va
dovui Eligijui Sužiedėliui ir pro
gramos vedėjui kun. Ylai, ko
mendantui, MAS CV pirminin
kui Algiui Puteriui, berniukų 
vadovui Jurgiui Oniūnui, mer
gaičių vadovėm Laimai Gustai- 
nytei ir Gitai Merkevičiūtei, 
sporto vadovui Antanui Damb- 
riūnui ir programos rekorduo- 
tojui Vytui Maciūnui.

Kursų įvertinimą iš paskaiti
ninkų pusės davė p. Sabalis, J. 
Oniūnas pristatė vadovybės 
nuomonę, o L. Grybauskaitė 
kursantų. Padaryti kuopų pra
nešimai iš New Yorko, New Ha- 
veno, Worcesterio, Bostono, 
Brocktono, Baltimorės, Phila- 
delphijos ir Washrngtono. Suži
nojom kuopų laikraštėlių įver
tinimus ir kas laimėjo meno kū
rybos srityje. Per šį posėdį ke
turi moksleiviai davė ižodi. 
Juos sveikino Algis Puteris, 
Juozas Gaila ir Sės. Paulė.

Iš salės keliavom į valgomą
jį, kur greitai pabaigėm valgyt, 
nes norėjom ilgiau padainuoti. 
Dainavom dainą po dainos, no
rėdami, kad kursai dar nesibaig
tų. Pagaliau — “Oi sudiev, su- 
viev” ... Viskas baigta. Vieni 
po kitų pradėjom išvažiuoti. Vi
si buvom ramūs. Žinojom, ko 
mes siekiam, ko norim ir ką 
darysim. Mes pasiruošėm auk
so spindulius berti.
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ŠYPSNIAI Iš ANAPUS SIENOS
Kažkur dingo Stalino laik

rodis. Stalinas iškvietė slapto
sios policijos viršininką Beri
ją ir įsakė jam surasti vagį. 
Kitą dieną laikrodis atsirado. 
Stalinas paskambino Berijai ir 
sako:
— Lavrentij, aš laikrodį ra

dau. Todėl, jei tu ką nors už 
tą vagystę pasodinai į kalėji
mą, tai paleisk.

— Negaliu, drauge Staline,— 
atsakė Berija, — pas mane jau 
sėdi dvidešimt žmonių, ir jie 
visi prisipažino pavogę tą laik
rodį.

—o—
Tarybinis pilietis sako savo

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 f aro 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.

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Lietuvos Kanklės. Taiutinio 

kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu 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 Lietuvišku Meliodiję 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, Trijų 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 York© 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.

pažįstamam:
— Tik ką baigiau rašyti kny

gą-
— Apie ką?
— Jaunuolis sutinka mergi

ną.
— A, tai apysaka.
— Juodu įsimyli.
— O, tai romanas.
— Juodu apsiveda ir susiran

da butą...
— Oooo, tai pasaka.

—o—
Kubietis laukia eilėje, kad 

gautų gabalėlį mėsos, kitoj ei
lėj stovi, kad gautų cukraus, 
kitur dar laukia kitų prekių.

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Litiiania 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- 
lėj, 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 
tomba 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.

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
lį 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.

Pavergtos Tėvynės Muzika 
N r. 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.

Grįžęs į namus taria žmonai:
— Neištveriu daugiau. Einu 

ir nušaunu Castro.
Vargšas pasigriebia šautuvą 

ir išbėga. Sugrįžta po kelių va
landų ir sako žmonai:

— Nebesulaukiau. Prieš ma
ne buvo ilgiausia eilė belau
kiančių tuo pačiu reikalu.

—o—
— Koks skirtumas tarp So

vietų Sąjungos ir JAV konstitu
cijų?

— Skirtumas toks, kad So
vietų Sąjungos konstitucija ga
rantuoja laisvę savo nuomonę 
pareikšti, o JAV konstitucija 
garantuoja, laisvę ir savo nuo
monę pasakius.

Aidutės 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, s už 
kainų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokt urnas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Montrealio Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
liuoja, Kurteliai 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.

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

Ainiu Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem- 
pužieųė su Stuttgarto siipfoni- 
jos ofkestru’,' 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.).

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 
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.

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 — Attomey-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

AR GALĖČIAU IŠSISUKTI 
IŠ SUTARTIES?

Klausimas
Prieš 5 metus išlaikiau vals

tybinius draudimo (insurance) 
egzaminus ir gavau “licence” 
(leidimą) verstis draudimo biz
niu. Po metų pamačiau, kad 
kiekviena pradžia yra sunki ir 
man, turint šeimą, neįmano
ma pragyventi iš to darbo. Pa
siėmiau darbą fabrike ir vaka
rais pradėjau dirbti vienoj 
draudimo įmonėj kaipo “sales
man”. Tiesa, jie turi ne tik 
draudimo, bet ir “real estate” 
pardavimo skyrių. Dirbau ir šeš
tadieniais ir dažnai sekmadie
niais. Tokiu būdu uždarbis . .bu
vo neprastas.

Prieš metus su žmona nuta
rėme pakeisti savo gyvenamą 
vietą. Toj vietoj, kurioj iki šiol 
gyvenome, nėra geros mokyk
los, bet už 35 mylių nuo mūsų 
įsikūrė nauja, moderni mokyk
la (high school.).

Pasitarę su žmona, nutarėme, 
kad neverta siusti vaiku taip 
toli nuo nartių mokyklon, bet 
kad reikia ten pasižvalgyti ir 
nupirkti namus, jei galima. 
Susiradau geresnį darbą ki
tame fabrike, su geresniu atly
ginimu, ir viskas atrodė puikiai. 
Sakome, nusipirkus namus ki
tame mieste ir ten apsigyvenus, 
aš dar galęsiu pas koki vieti
nį draudimot. biznierių padirbėti 
vakarais, ir tokiu būdu greičiau 
išsimokėsimi? už namus. Savo 
dabartiniamj/Insurance” bosui, 
pas kurį dirbu, nieko apie tai 
nepasakiau, bet jis, matyti, iš 
kitų girdėju,, ir, mane pasišau
kęs į savo office, pradėjo 
man saky^^amokslą. Sako, at
simink, kad tu, atvažiavęs į ki
tą., miestą, ten draudimo negalė
si parduoti, nes pasirašei su 
manim sutartį, kad, išėjęs iš 
manęs, 5 m. negalėsi užsiimti 
tokiu pat darbu, kurį pas ma
ne dirbai. Jei aš sužinosiu, kad 
tu parduodi draudimą gretima
me mieste, aš tave paduosiu 
teisman.

Aš nenorėjau tikėti, bet jis 
man atnešė mano paties pasira
šytą sutartį, kurioje taip buvo 
parašyta, kaip jis sako, nors aš 
to visai nepastebėjau, pasirašy
damas sutartį. Aš vistiek esu 
nusistatęs keisti gyvenamą vie
tą, bet man būtų didelis nuo
stolis, jei 5 metus turėčiau 
būti supančiotas ir “pririštas' 
kaip šuo prie savo dabartinio 
boso. Prašau man patarti, ar ga
lėčiau kaip nors išsisukti iš 
tos nelemtos sutarties. Aš ne
norėčiau metų metais po teis
mus tąsytis, tai man greičiau
siai apsieitų brangiau, negu 
draudimo biznį pamesti. Iš ki
tos pusės man, vaikams augant, 
tie “ekstra” centai yra labai ir 
labai reikalingi.

Skaitytojas,
New York valstija

Atsakymas
Nepaskaičius pasirašytos su

tarties, negalima Tamstai tiks
liai atsakyti arba patarti. Daug 
priklauso nuo sutarties sureda- 
gavimo. Tokia klauzulė, kurią 
Tamsta mini, vadinasi “cove
nant not to compete”, paža
das nekonkuruoti. Darbdavys, 
priimdamas darban tarnautoją 
arba darbininką, gali įrašyti to
kią klauzulę į samdymo sutar
tį, jei darbas yra tokio pobū
džio. kad ta klauzulė yra reika
linga darbdavio interesui ap
saugoti. Jei reikalas vėliau at
siduria teisme, teismas priver

čia tarnautoją arba darbininką 
laikytis savo duoto pasižadėji
mo.

Tačiau ne visais atvejais 
toks pažadas yra teismo “vyk
domas” (enforced). Jei teismui 
atrodytų, kad duotas pažadas 
yra perdaug “bendro” pobū
džio, arba perdaug “platus”, 
teismas pasakytų, kad tas paža
das nėra “reasonable”,- atsieit, 
kad situacija nereikalauja to 
pasižadėjimo “įgyvendinimo” 
(enforcement).

Teismas atsižvelgia į darbda
vio interesus, bet taip pat svars
tys tarnautojo arba darbinin
ko situaciją ir aplinkybes.' Jei 
darbdavio interesai “ne
reikalauja”, kad pasižadėjimo 
būtų prisilaikoma, tada teismas 
vargiai vers tarnautoją laikytis 
savo pažado, nors jis ir yra pa
sirašęs sutartį. Tamstos atveju 
yra svarbu žinoti, ar Tams
tos dabartinis darbdavys turi 
klijentų ir prospektyvinių kli- 
jentų naujoj vietoj (atsieit, ta
me mieste, i kuri Tamsta keti
ni kraustytis); ar naujasis darb
davys (kai Tamsta tokį susirasi 
naujoj vietoj) yra senojo darb
davio konkurentas (competitor); 
ar Tamsta naudojais ' vadi
namais “customer lists”, dirb
damas pas seną darbdavį; ar 
Tamstai tektų naujoj vietoj pa
naudoti buvusio darbdavio 

•“good will’.’ ir pan.
• Man atrodė, “kad Tamstos at
veju, dirbant “part time” (ne 
visą laiką), Tamstos darbdaviui 
būtų sunku įrodyti, kad jis tu
ri žymių materialinių nuosto
lių dėl to, kad Tamsta dirbi ki
toj draudimo kompanijoj. Grei
čiausiai jo advokatas jam patar
tu to klausimo nekelti ir i teis
mą dėl to nesikreipti.

Aš Tamstai patarčiau nuneš
ti sutartį (employment cont
ract) pas vietinį advokatą ir su 
juo pasitarti. Atidžiai paskaitęs 
sutartį ir pažindamas vietines 
prekybos sąlygas, jis neturės 
jokių sunkumų Tamstai smul
kiai ir nuodugniai išaiškinti rei
kalą ir ateities galimus sunku
mus, jei tokių, jo nuomone, bus. 
Tada Tamsta galėsi pasielgti 
pagal advokato suteiktą infor
maciją.
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Parengimai New Yorke
Vasario 7, šeštadienį — Užgavė

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

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

Vasario 8, sekmadienį — Laisvės 
Žiburio radijo klubo narių metinis 
susirinkimas 12 vai. Apreiškimo 
parapijos salėje, North 5th ir Have- 
meyer Sts. Brooklyn, N.Y.

Vasario 8, sekmadienį — Liet. Ka
talikių Moterų S-gos 29 kuopos Už
gavėnių pietūs 1 vai. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje. North 5th & 
Havemeyer St., Brooklyn, N.Y.

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 14-22 — Dailės paroda 
Kultūros Židinio patalpose — 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. Ren
gia LB New Yorko apygarda.

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.

Kovo 22, sekmadieniPutnamo 
seselių Neringos stovyklai remti ko
miteto parengimas — stovyklos va
jus, 12 vai. Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyn, N.Y.

Balandžio 4, šeštadienį — Tauti
nių 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 — Vely
kų 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., sekmadienį — 
Lietuvių Katalikų Federacijos New 
Yorko - New Jersey apskritis rerv-- 
gia metinį seimelį Angelų Karalie
nės lietuvių parapijos salėje 12 vai. 
Rengia apskrities valdyba.

Balandžio 18-19, šeštadienį ir sek
madienį — New Yorko ir New Jer
sey ateitininkų metinė šventė, šeš
tadieni jaunimo pasilinksminimas 
Viešpaties Atsimainymo parapijos 
salėje. Sekmadienį toje pat bažny
čioje mišios. 12 vai. salėje iškilmin
gas posėdis, studentų ir moksleivių 
įžodis.

Balandžio 19, sekmadienį — Ma
dų paroda Le Cordon Bleu salėje. 
96-01 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N.Y.

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

Balandžio 26, sekmadienį — Liet. 
Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas ir knygos "Kritusieji už 
Laisvę” pristatymas. 11 vai. mišios 
Maspetho liet, parapijos bagnyčioje, 
12 vai. knygos pristatymas parapi
jos salėje, meninė dalis, posėdžiai. 
Rengia LF Bičiulhj rytų apygarda.

Gegužės 3, sekmadienį — Lietu
vių New Yorko Vyrų choras rengia 
koncertą Franklin K. Lane HS -au
ditorium 4 vai. popiet.

Gegužės 9, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo pavasarinis banketas Wal
dorf-Astoria viešbuty.

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.

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.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus'
ALFRED W. ARCHIBALD

President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš 1175,000,000.

Current dividend 5V6% on all accounts.

Dabar moka 5Vž% už visų rūšių taupomus pinigus.

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

COPHRES1 TRAVEL AGENCY
GENERAL INSURANCE AND 

IMMIGRATION PROBLEMS 
2817 Bergenlime Avenue 

Union City, N.J.
Call 201-864-0468-69

EMERGENCY REPAIRS 
PLUMBING & HEATING

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

J & A SPRAYING SERVICE
Office Furniture - Prem or factory 
Bar Tops - for the Trade premises 
Kitchen Cabinets - for the Home.

Day — 212-891-1400
Evenings — 212—891-3053

KENNETH LAWRENCE
420 Cumberland Street Brooklyn 

Has car willing to make short trips 
Daily or small city 

Delivers reasonable rates
Call 21.2—638-2571

MALE - FEMALE

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

SALVO IRON WORKS
Any kind of iron work 

Also all iron repairs for homes, 
churches and rectories 

2368 Bathgate Avenue, Bronx
Call: (212) 933-9136

H. W. MALE

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

Expert AUTO BODY REPAIRMAN 
and HELPER good working condi
tions and fringe benefits — JOHNY 
AUTO BODY 1788 Barnum Avenue 
Stratford, Conn. (203)375-3070

H. W. FEMALE

GENERAL OFFICE WORK
Lettershop experience. Mature — 
Good typing required. Midtown East 
Side office. 9-5, congenial surround
ings. 5110.00. Call PL 9-5350 after 
10 AM.

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

minėjimas, rengiamas Alto, šie
met bus vasario 15 Franklin K. 
Lane aukštesniosios mokyklos 
salėje, Brooklyne. Pradžia 3:30 
v. popiet. Pagrindinę kalbą pa
sakys Vliko valdybos narys in
žinierius Jurgis Valaitis, invo- 
kaciją sukalbės kun. kleb. J. 
Aleksiūnas. Meninėje progra
mos dalyje dalyvauja: solistas 
Stasys Citvaras, kuriam a- 
komponuoja A. Kačanauskas, 0- 
peretės choras, vedamas M. Ci
bo, New Yorko vyrų choras, ve
damas V. Strolios, New Yorko 
tautinių šokių grupė, kuriai va
dovauja J. Matulaitienė. Pamal
dos šventės proga bus 11 vai. 

. Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis.

Pabaltiečių liaudies dainų va
karą rengia esčių moterų klu
bas vasario 2, pirmadienį, 6 v. 
v. estų namuose. 243 E. 34 St., 
New Yorke. Koncertas užtruks 
tik vieną valandą. Lietuviškąją 
programos dalį atliks solistė Sa
lomėja Valiukienė, pianistė Al
dona Kepalaitė ir Nastutė Um- 
brazaitė New Yorko LMKF 
New Yorko klubas yra pakvies
tas tame vakare dalyvauti.

Dail. Jenas Subačius yra iš
vykęs į šiaurės Afriką, į Maro
ką, iš kur Darbininkui atsiuntė 
sveikinimus.

Dail. Kazimiero Žoromskio 
kūrinių paroda bus Phoenix ga
lerijoje nuo vasario 17 iki ko
vo 7.

Metams prasidėjus kviečiame 
skaitytojus atnaujinti prenume
ratą ir prisiųsti prenumeratos 
mokestį. Taip pat be atskiro 
raginimo prašome atsilyginti 
tuos, kurie dar yra likę skolin
gi. Ta pačia proga dėkojame 
tiem skaitytojam, kurie laiku 
apsimoka prenumeratą be jokių 
raginimų ir tuo sutaupo admi
nistracijai susirašinėjimo laiką 
ir išlaidas. Taip pat dėkojame 
pridedantiem auką už' kalendo
rių.

| 1918 1970
New Jersey jungtinis

a
| LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
I PASKELBIMO 52 METŲ
| SUKAKTIES MINĖJIMAS
g

sekmadienį, vasario mėn. 15 d.

Q Programoje:

10 vai. ryto iškilmingos pamaldos už kenčiančią Lietuvą 
$ Skausmingosios Dievo Motinos bažnyčioje, Kearny, N.J. 
$ 4 vai. vak. akademija ir banketas Lietuvių Katalikų Bend-

ruomenės Centro salėje — 6 Davis Avenue, Kearny, N.J.
$ Pagrindinis kalbėtojas Dr. Domas Jasaitis
£ Pakvietimų skaičius ribotas — užsisakyti iš anksto. Auka $10.00. £
* *
į________________________________J
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

UŽGAVĖNIŲ IR KAUKIŲ 
VAKARAS 

šeštadienį, vasario 7 d.
7 vai. vak.

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE 
64-14 56th Road, Maspeth, N. Y.

Įvairūs valgiai, visoki gėrimai • ŠOKIAI grojant Gu
tausko orkestrui • Prizai už įdomesnes kaukes • Įėjimas 
$5.00; moksleiviams $3.00.

Rengėjai —
N. Y. ir N. J. ATEITININKAI 
visus kviečia, visų laukia.
Bus smagu, linksma ir malonu!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiim

Vienuolynas_____ GL 5-7068
Spaustuvė_________GL 2-6916
Redakcija________GL 5-7281
Administracija___ GL 2-2923

Dailės paroda, kuri rengia
ma vasario 14-22 dienomis Kul
tūros Židiny, dailininkų tarpe 
sukėlė didelį susidomėjimą. Vi
sus parodos rengimo reikalus 
tvarko LB apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakselis. Pa
roda rengiama ryšium su Lietu
vos nepriklausomybės švente. 
Į ją kviečiami visi Atlanto pa
krašty gyveną lietuviai daili
ninkai. Kiekvienam dar bus pa
siųstas asmeninis pakvietimas 
su smulkesne informacija, kur 
ir kada pristatyti paveikslus. Iš
kilmingas parodos atidarymas 
bus vasario 14, šeštadienį. Tik
ra valanda dar nenustatyta. 
Paroda bus lankoma visą sa
vaitę. Nuo vasario 18 iki užda
rymo tose pačiose patalpose or
ganizuojamos paskaitos lietuvių 
kultūros klausimais. Paroda už
daroma vasario 22, sekmadie
nio vakarą. Visais parodos in
formacijos reikalais kreiptis į 
Aleksandrą Vakselį: 84-20 112 
St. Richmond Hill, N. Y., 
11418. Tel. 846-3246.

Užgavėnių ir kaukių balius 
jau artėja. Jis įvyks vasario 7, 
šeštadieni, 7 vai. vak. Atsimai
nymo parapijos salėje, 64-14 
56th Rd., Maspeth, N. Y. Atei
tininkai visus kviečia ir visų 
laukia. Įdomesnės kaukės bus 
apdovanotos, šokiam gros Gu
tauskų orkestras.

Onutė Matelionytė, Brazili
jos lietuvaitė, Amerikoje išbu
vusi nuo liepos mėn. pradžios, 
sausio 2-3 išskrido į Sao Paulo.

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė 
sausio 24 grįžo iš Kalifornijos, 
kur' išbuvo apie mėnesį pas sa
vo seserį.

Juozas Boley, dramos akto
rius, su amerikiečių grupe rug
sėjo 11 buvo išvykęs gastrolėm. 
Grupė vaidino “The Great 
White Hope”. Pirma buvo su
stojusi Clevelande, paskui Chi- 
cagoje, Los Angeles, Arizonoje. 
Iš gastrolių J. Boley grįžo sau
sio 17.

Elizabethe lituanistinės mokyklos surengtoje eglutėje Berniukai šoka oželį Elizabetho lituanistinės mokyklos 
trys mokinės deklamuoja. eglutėje. Abi nuotr. Bartytės

VASARIO 16 MINĖJIMAS ELIZABETH, N.J. 
» I

Kaip ir praeityje, taip ir 
šiais metais L. B. Elizabetho 
apylinkės valdyba ruošia tautos 
šventės minėjimą — Vasario 
16-ąją. Šis minėjimas įvyks va
sario 8 dieną, 3 vai. popiet Lie
tuvių Laisvės salėje, 269 Se
cond Street, Elizabeth, N. J.

Šiame minėjime išgirsim kul
tūrininką ir visuomenininką in- 
žin. Vytautą Volertą, kuris pra
bils i mus svarbiausiais šių 
dienu klausimais, iškaitant ir 
bendradarbiavimą su okupuo
ta Lietuva. Meninėje dalyje pa
sirodys dainininkai Stasys Cit
varas ir Ona Zubavičienė, atlik
dami lietuviškų dainų virtinę. 
Sol. Stasys Citvaras Elizabethe 
bus girdimas pirmą kartą. Abu 
dainų interpretatorius fortepi
jonu palydės muz. Algirdas Ka-

Svetimšalių registracija pa
skelbta ir šiem metam. Visi JV 
gyventojai, neturį JAV piliety
bės, taip pat ir jų šeimų na
riai turi registruotis iki sausio 
31, užpildydami specialius blan
kus, kurie gaunami pašto ir Imi
gracijos — natūralizacijos įstai
gose. Registracija liečia visus 
nuolat ar laikinai šiame krašte 
gyvenančius užsieniečius, išsky
rus diplomatus ar tarptautinių 
organizacijų atstovus, gyvenan
čius JAV tik laikinai. 1969 to
kius registracijos blankus užpil
dė 4,002,668 užsieniečiai, iš jų 
3,506,359 nuolat gyveną JAV. 
Užpildyti blankai turi būti grą
žinami asmeniškai pašto ar Imi- 
gracijos-natūralizacijos įstaigai, 
bet nesiunčiami paštu. Svetim
taučiai, kurie sausio mėnesį yra 
išvykę iš JAV, tokius blankus 
turi užpildyti per 10 dienų po 
grįžimo.

NEWARK, NJ.

Parapiečių kalėdojimas jau 
prasidėjo. Švč. Trejybės para
pijos kunigai prašo pranešti, 
kada ir ką jie gali aplankyti. 
Tuo reikalu parapiečiai prašo
mi kreiptis į parapijos kunigus.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas šiemet ren
giamas vasario 8, sekmadienį. 
Lietuvos vyčių 29 kuopa 10:30 
v. dalyvaus mišiose. Per mišias 
giedos šv. Cecilijos choras, ku
riam vadovauja K. Bagdonavi
čius. Po mišių bus padėtas vai
nikas prie lietuviško kryžiaus 
prie parapijos salės.

Užgavėnių tradicinis blynų 
vakaras ir šokiai bus vasario 8, 
sekmadienį. Pradžia 4 v.- popiet. 
Auka 2 dol. Vakarą rengia vi
sos parapijos draugijos. F.V.

South Brooklyne, N. Y., se
nyvai poniai, kalbančiai lietu
viškai ir kiek angliškai, ieško
ma kompanijonė trims dienoms 
savaitėj (ateity gal ir daugiau), 
nuo 9 iki 5 vai. Suinteresuo
tos prašomos palikti adresą ir 
telefono numeri “Darbininko” 
administracijoje.

Prityrusi šeimininkė ieško 
darbo. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vak. telef. (212) 782-3347. 

čanauskas. Be to, lietuvių 
šeštadieninės mokyklos moki
niai, mokt. Onos Karašie- 
nės priežiūroje, padeklamuos 
šiai progai pritaikytų eilėraš
čių. Minėjimui vadovaus dailio
jo lietuviško žodžio skleidėja 
Irena Veblaitienė.

Sportuojantiems studentams 
duodamos stipendijos

Kas žaidžia futbolą (soccer), 
lengvai gali gauti pilną ar dali
nę stipendiją studijuoti Ameri
kos universitetuose.

New Yorke neseniai įvyko u- 
niversitetu futbolo treneriu su
važiavimas, kuriame buvo pažy
mėta: iš kur gauti studentų, ku
rie norėtų žaisti už jų univer
sitetą. Paskutiniu laiku futbo
las vis labiau įsigali Amerikos 
universitetuose. Sakoma, kad 
futbolas yra viena labiausiai au
ganti sporto šaka. Gi čia gimę 
vaikai mažai domisi ta sporto 
šaka, todėl kolegijom sunku su
rasti žaidžiančių futbolą arba 
bent tų. kurie norėtų žaisti.

Lietuviai galėtų pasinaudoti 
šia proga ir pasirinkti jiem pa
tinkamą universitetą. Taip su
taupytų nemaža pinigų, kuriuos 
turėtu mokėti už brangų moks
lą.

Gimnazijose ar universitetuo
se esą berniukai, kurie domisi

Vyresnės mokinės dainuoja Elizabetho lituanistinės mokyklos eglutėje. Di
riguoja p. Kiaušaitė. Nuotr. Bartytės

AfA
VACLOVUI ALKSNINIUI

staiga mirus, Brocktono D.L.K. Vytauto draugovės drau
gininkui sūnui Algirdui ir jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Brocktono skautai ir
Skautų tėvų komitetas

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavardė________________________________

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

Už kalendorių $_________

Siunčiu už prenumeratą $_________

Spaudai paremti $._________

Siunčiu skolą už___ m. $_________

Nėra jokios abejonės, kad 
šis Vasario 16-sios minėjimas 
bus vienas iš iškiliausių Eliza
betho lietuvių gyvenime. Tad 
visi ir visos, dideli ir maži 
ateikime vasario 8 ir atlikime 
metinę pareigą savo tėvynei 
Lietuvai. (jpv)

tuo klausimu, prašomi kreiptis 
į Lietuvių Atletų Klubą (1332 
Halsey St., Brooklyn, N. Y. 
11237). Ten gaus platesnių in
formacijų. Pasirinkimas yra di
delis, tad nepraleiskite progos 
nepasinaudoję šiuo siūlymu.

Dėmesį tegu atkreipia ir tė
vai. Kurie mano, kad jų vai
kai norėtų išmokti žaisti fut
bolą ir vėliau pasinaudotų sti
pendija, taip pat tegu kreipiasi 
į Lietuvių Atletų Klubą. Tegu 
vaikus tuoj įjungia į lietuvių 
futbolo komandą. Tegu jie pa
mėgina savo sugebėjimus.

Mes, lietuviai, esame gana 
sunkaus galvojimo. Dažnai 
manome, kad geriau vargti ir 
sumokėti už brangų mokslą, ne
gu pasirūpinti siūloma stipen
dija. Nepraleiskime šios pui- 
gios progos, nes ji padės vai
kus lengvesnėm sąlygom išleis
ti i mokslą.

V. Steponis

— LB Kultūros klubo susi
rinkimas bus sausio 31 Tarp
tautinio Instituto patalpose, 
287 Commonwealth Ave. Pre
legentas kun. dr. A. Paškus 
kalbės tema “Seksualinė revo
liucija išganymui ar pražūčiai”.

Inž. Broniaus Galinio nuo
trauką įsidėjo Record Ameri
can laikraštis ir pažymėjo, kad 
jis išrinktas Bostono Alto sky
riaus pirmininku ir vadovaus 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimui.

BROCKTONO ŽINIOS

Lapkričio 30 buvo parapijos 
bazaras. Prie jo dirbo 70 žmo
nių. Pelno gauta 1015.50 dol. 
Bazarą paįvairino dailininkė 
studentė Ramona Gonski, kuri 
per 10-15 minučių nupiešdavo 
portretą. Be to, paskirtos sti
pendijos mokiniam 100 dol. 
gavo Dona Statkus, 50 dol. Ina 
Bell, 25 dol. čepkauskas, 15— 
Ann Yarmalavich, 10 — Judy 
Sinkevich.

Lietuvos vyčių šokiai buvo 
sausio 24 Walkover klube.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus vasario 
15. Ta proga rengiama lietu
viškų bei angliškų knygų paro
dėlė. (B.)

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.

Bostono skautai akademikai klausosi dr. J. Gimbuto paskaitos
Nuotr. G. Karoso

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas šiemet bus minimas 
vasario 15. Pamaldos bus 10 v. 
šv. Petro bažnyčioje. Organiza
cijos dalyvauja su vėliavomis. 
Vadovauja Stepono Dariaus A- 
merikos legiono postas. Minėji
mas bus 2 vai. Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje. Svečiais 
pakviesti: senatorius Brooke, 
gubernatorius Sargent ir Bosto
no burmistras White. Kalbą pa
sakys Antanas Rinkūnas iš 
Toronto. Meninę dalį atliks so
listė Daiva Mongirdaitė, akom- 
ponuos Vytenis Vasyliūnas. Al
to skyriui šiemet pirmininkau
ja inž. Bronius Galinis.

Kultūriniame subatvakaryje 
prisimintas neseniai miręs dai
lininkas A. Galdikas. Apie jį 
kalbėjo dail V. Vizgirda. Apie 
mirusį muziką V. Bacevičių 
kalbėjo muz. J. Kačinskas. Pri
simintas ir miręs Vaclovas Alks
ninis. Prelegente buvo dr. Ge
novaitė Židonytė-Vėbrienė, ku
ri skaitė paskaitą apie poetą 
Oscar V. Milašių. Jo eilėraščių 
paskaitė aktorius Vytautas Va
liukas. Ir dr. G. Vėbrienė ir 
V. Valiukas buvo atvykę iš New 
Haveno, Conn.

Bostono skautų akademikų 
kalėdinė šventė įvyko gruodžio 
27. šventė prasidėjo iškilmin
ga sueiga, per kurią įteiktos 
akademinės spalvos keturiom 
kandidatėm. Naujos narės Bos
tono A.S.S. skyriaus yra: Nijo
lė Baškytė, Aldona Dabrilaitė, 
Vilija Leščinskaitė ir Ramutė 
Zdanytė. Po iškilmingos suei
gos dalies . buvo pašnekesys, 
kurį pravedė dr. Jurgis Gim
butas. O po to — vaišės. Va
kare buvo kalėdiniai šokiai, ku
rie, nežiūrint snieguoto žiemos 
oro, sėkmingai pritraukė dide
li skaičių bostoniškiu bei kitu 
akademiku iš tolimesnių mies
tų. ~ ' (RVZ)

FILATELISTAI!
Siunčiame , Lietuvos pašto 

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




