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DARBININKAS Dubčeko veikla dar būsianti tiriama —
Husakas ramina, kad nebus kerštaujama
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dėmesį centras Gabiai surežisuotas prezidento manevras
Washingtonas. — Prez. Nixo- 

nas jau parengė pranešimą kon
gresui apie krašto ūkinę pa
dėtį ir sekančių metų numato
mą ūkinę politiką. Perėmė pa
reigas ir naujasis Federal Re
serve Board pirmininkas A. F. 
Burns, buv. prez. Eisenhowerio 
ūkinių patarėjų pirmininkas. Jo 
žinioje yra krašto pinigų apy
vartos kontrolė, labai didelis 
veiksnys krašto ūkio politikos 
vairavime. -

Pirmasis žingsnis bus nauja
sis biudžetas, kurį kongresas 
gaus jau šią savaitę. Jei kon
gresas panorės darniai dirbti 
su prezidentu, išlaidų norima 
turėti 200.8 bilijonų dolerių, 
pajamų 202.1 bil. dol. Pridėjus 
numatomą besibaigiančių biu
džetinių metų pusantro bil. do
lerių perteklių, tikimasi sulauk
ti stipresnio ūkinės veiklos pri
stabdymo.

Kai šitas reiškinys pradės žy
miau rodytis, ateis laikas pa
leisti apyvarton daugiau pini
gų ir atpiginti bankų duoda
mas paskolas. Tuodu abudu 
veiksniai turėtų paskatinti in
fliacijos spaudimo silpnėjimą, 
bet tik nežymiai sumažinti dir
bančiųjų skaičių. Numatoma, 
kad 1970 metais kainos nepa
kils daugiau kaip 4.3 procen
to, tuo tarpu kaip 1969 m. 
jos pakilo veik 5 proc.

— V. Vokietij^s atstovas, ar
timas kanclerio Brandto politi
nis patarėjas, išvyko į Maskvą 
pradėti derybų dėl nepuolimo 
pakto sudarymo. Parengiamieji 
pasitarimai, kuriuos vedė V. Vo
kietijos ambasadorius Maskvo
je, jau esą baigti.

ITALIJOJ NAUJA ADMINISTRACINĖ REFORMA
Tik senatas greičiausiai projektą palaidos

Roma. — Italijos atstovų rū
mai priėmė įstatymą, kurs dali
na Italiją į 14 regionų su tiek 
pat regioninių seimelių bei ad
ministracinių organų vieti
niams reikalams tvarkyti.

Centras ir kairė buvo tos re
formos šalininkai, bet dešinė 
mano tai esant pasenusiu daly
ku, nes šiandien pasaulyje vy
raujanti kryptis yra ne skaldy
tis, bet jungtis į didesnius po
litinius vienetus. Laukiama se
nato nuomonės, nes ten vyrau
ja kitokios nuomonės.

Jei įstatymas praeitų ir sena
te, regioniniai seimai ir vykdo
mieji organai bus renkami — 
sudaromi ateinantį pavasarį. 
Provincijų seimelių sudėtis — 
nuo 50 iki 200 nariu, žiūrint 
kur kiek gyventojų. Jų kompe
tencijoj bus tokie reikalai: re
giono policijos samdymas ir 
jos tvarkymas, upių ir ežerų 
laivybos kontrolė, medžioklės 
ir žvejybos tvarkymas, vietinių 
nuosavybės mokesčių nustaty
mas, miestų planavimas, regio
no keliai, turizmas, muziejai 
ir bibliotekos, biednuomenės 
šelpimas, mokesčių surinkimas.

šitas padalinimas nepanaiki
na seniau įkurtų penkių regio
nų, sudarytų kalbiniais, geogra
finiais ir politiniais sumetimais: 
Sicilija, Sardinija, Vai d’Aosta, 
Trentino-Alto Adige (Italijos- 
Austrijos Tirolis) ir Venezia 
Giulia.

Regioniniai parlamentai pra
dės įstatymus leisti tik už dvie
jų metų, nes tiek reiks laiko 
centriniam parlamentui ir vy
riausybei toms regioninėms au
tonomijoms sukurti pagrindi-

Washingtonas. — Prez. Nixo- 
nas pirmą kartą formaliai susi
kirto su demokratų valdomu 
kongresu ir laimėjo — jo ve
tuotas Įstatymas buvo sugrąžin
tas atgal į komisiją pertvarky
ti pagal prezidento pageidavi
mus, nes atstovų rūmuose ne
pajėgta surinkti dviejų trečda
lių balsų. Pritrūko 52 balsų.

Susikirsta dėl Sveikatos, So
cialinės Apsaugos ir Švietimo 
dep. biudžeto šiems biudžeti
niams metams (jie baigiasi bir
želio 30). Kongresas paskyrė 
1.1 bilijono dolerių daugiau ne. 
gu prezidentas buvo prašęs. 
Buvo įspėta, kad tai prisidės 
prie infliacijos spaudimo padi
dinimo, ir tai visai be reikalo, 
nes padidintos pašalpos tiems 
mokykliniams rajonams, kurie 
šiandien nebeturi tų problemų, 
kurioms įveikti tos pašalpos bu
vo pradėtos dalinti.

Toji problema yra užsilikusi 
nuo pasaulinio karo, kada dygo 
kaip grybai po lietaus karinės 
pramonės įmonės ir joms ap
tarnauti vyko darbininkai su 
šeimomis iš tolimiausių pasvie
čių. Ant greitųjų buvo statomi 
gyvenami barakai ir mokyklos, 
nes esamų neužteko. Vie
tinės savivaldybės reikalingų 
statybom pinigų neturėjo, to
dėl mokykloms išlaikyti kasmet 
buvo skiriamos pašalpos iš fe
deracinio iždo, šiandien daugy
bė tų karinių bazių ir visos ka
rinės įmonės yra vienaip ar ki
taip likviduotos, bet įstatymas, 
dėl tų mokyklų šelpimo tebevei
kia ir pinigai ikšiol kasmet bu
vo skiriami.

Ieškodami kuo pasigerinti 

nius teisinius rėmus. Bet visa 
šito projekto ateitis priklausys 
nuo to, kaip pajėgs krikščionys 
demokratai, dvi socialistų gru
pės ir respublikonai susitarti 
dėl pereitą vasarą pabirusios 
koalicijos centrinei vyriausy
bei atstatyti. Ji pabiro socialis
tams, suskilus į dvi grupes, ku
rių viena buvo už komunistų į- 
jungimą į vyriausybę, o kita 
prieš. Ateina gandas, kad bai
giama ta prasme susitarti ir 
greit lauktina sudarymo naujos

Chicagos Lietuvių operos spaufos konferencijai pasibaigus sausio 24 d. Healthy Food (Bičiūnienės) restorane 
dalinasi įspūdžiais ii kairės j dešinę: dirigento asistentas Alvydas Vasaitis, operos v-bos pirm. Kazys Skais- 
oirys ir chormeisteris Bernardas Prapuolenis. Premjera Verdi—"Likimo galia” jvyks balandžio 18 Chlcagoje.

Nuotr. G. Bičiūnaitės

Veto priežastis buvo ne doleris, bet politika
rinkiminiais metais, demokra
tai tai programai paskyrė 600 
mil. dol., tuo tarpu kai pre
zidentas buvo numatęs tik 202 
mil. dol. ir pasakęs, kad pro
grama reikalinga pertvarkymo. 
Bet nebuvo paklausyta, todėl 
prezidentas įstatymą vetavo ir 
grąžino atgal į kongresą. Bet 
jo pasiuntiniai atstovų rūmų na
riam privačiai pašnibždėjo, kad 
suma bus pakelta iki 400 mil. 
dol., jei įstatymas bus grąžin
tas komisijai pertvarkyti pagal 
prezidento pageidavimus. Tas 
kyšis gerai paveikė — nebuvo 
surinkta pakankamai balsų ve
to nugalėti.

Už veto parėmimą balsavo 
35 demokratai ir 156 respubli
konai, už veto panaikinimą ir 
jau priimto įstatymo palikimą 
kaip jis yra balsavo 191 demo
kratas ir 27 respublikonai. De
mokratai pralaimėjo, nes nesu
rinko reikalingos daugumos 
prezidento nuomonei pakeisti. 
Balsavusius už veto parėmimą 
prez. - Nixonas pasikvietė į Bal
tuosius Rūmus pavaišinti ir pa
sikalbėti.

Viena pusė kainą sumažino, 
kita kiek kilstelėjo, ir rezul
tatas — abi pusės patenkintos. 
Demokratams buvoy. leista pasi
rodyti, kad jie,-rūpinasi švieti
mu ir socialinėm -problemom, gi 
prezidentui buvo leista pade
monstruoti, kad jis čempionas 
kovoje su infliacjia, kuri vals
tybės problemų skalėje nustū
mė Vietnamo kara i antra vie
tą. Gudriai surežisuotas ma
nevras.

Italijos vyriausybės, paremtos 
keturiomis partijomis. Dabar 
valdo vieni krikščionys demo
kratai.

Jei marksistinis socialistų 
sparnas pasižadės laikytis tokių 
pat taisyklių sudarant ir pro
vincines vyriausybes, kokios 
saistys ir centrinę vyriausybę 
sudarant, senatas bus sukalba
mesnis ir dėl 14 naujų regioni
nių administracijų sudarymo. 
Jei ne, senatas tikriausiai tam 
projektui nepritars.

Pagrindinis to įstatymo vė
lavimo tikslas buvo ne pinigi
nis, bet politinis. Ir tam momen
tui prez. Nixonas buvo pasi
rengęs.

Per visus praėjusius metus 
jis elgėsi taip, lyg jam 
vistiek, ką darys demokratų 
valdomas kongresas. Bet jis ga
biai naudojo televiziją milijo
nams žmonių į save traukti ir 
savo nuomonėms populiarinti. 
Po kiekvieno jo pasirodymo ek
ranuose buvo ištirta, kaip tauta 
priėmė tą ar kitą jo nuomonę. 
Gauti duomenys dėjo pagrin
dus naujiems pasirodymams or
ganizuoti Lygiagrečiai vyko 
projektų siuntimas į kongre
są labai svarbiais klausimais, 
prašant juos paversti įstaty
mais. Kongresas jais beveik ne
sidomėjo, ir tik metams baigian
tis demokratai suprato padarę 
klaidą.

— Amerikos auto pramonė 
per pirmą šių metų mėnesį pa
gamino 45,150 vienetų mažiau, 
negu buvo pagaminta per tą pa
tį laiką 1968 m. Ford, Chrysler 
ir General Motors per visą sau
sį trumpino darbo savaitę, tik 
American Motors dirbo pilną 
savaitę, nes>jįe. jaiu.pradėjo ga
minti savo, manąjį automobiliu
ką Gremlin, kad galėtų pradėti 
varžytis su užsieniniais mažiu
kais, kurie Amerikoje labai mė
giami.

— Prez. Nixono žentas ir 
mirusio prez. Eisenhowerio 
anūkas David Eisenhower su
laužė senelio ir tėvo tradicijas 
įstodamas i laivvno rezervą še
šiems metams. Jo senelis ir tė
vas buvo armijos karininkai. 
Jaunasis Eisenhoweris pradės 
tarnybą rudenį, kai baigs Am
herst kolegiją. Jis jau prisaik
dintas.

— General Motors vadovybė 
mano, kad iki 1980 m. jos ga
minami automobiliai jau turės 
nuodingomis dujomis nebe- 
spiaudančius motorus. Manoma, 
kad ir vyriausybės įstaigos įpa
reigos automobilių pramonę iki 
to laiko pagaminti “švarų” oro 
neteršianti motorą. Jau išstudi
juota, kad tokio motoro paga
minimas yra galimas.

Grįžę po Kalėdų atostogų į 
antrąją sesiją, demokratai su
planavo prezidentą “pašokdin
ti” ir rinkiminiams metams ka
pitalo pasižvejoti. Nusitvėrė už 
pinigo — vienam piniginiu at
žvilgiu jautriam departamen
tui paskyrė daug daugiau dole
rių negu prezidentas buvo su
planavęs. Ir tą momentą pasi
rinko prez. Nixonas pasirungti 
su kongresu dėl tradicinių pre
zidentūros teisiu vadovauti įsta
tymų leidybai.

Pavyko. Pirmasis gerai pasi
sekęs bandymas sustiprino pre
zidento įtaką kongrese, surikia
vo kongreso respublikonų frak
ciją į vieną eilę, gi demokra
tai dar kartą įsitikino, kad kraš
tui vadovauti reikia ko nors 
daugiau, negu techniškos atsto
vų daugumos kongrese.

Biafros žmonės 
dar apleisti
Londonas. — Čia laikraščiai 

pilni susirūpinimo, kad po Biaf
ros kapituliacijos vis dar pa
galbos davimas jos žmonėms 
tebėra mažas ir be jokios tvar- 
xkos. Nusistatymas nėpriimti pa
galbos iš užsienūi oficialiai te
begalioja, bet padėtį žinantieji 
teigia, kad jos reiks prašyti ir 
priimti, bet tai ateisią tylomis 
ir pamažu.

Dabar Biafra jau vadinasi ry
tinė centro valstija, viena iš 
dvylikos, sudarančių Nigerijos 
valstybę. Charakteringa jos žy
mė dabar esanti ta, kad kara
liauja jokio garso nedrumsčia
ma tyla — ten niekas nejuda, 
kalbama tik pašnibždomis, ven
giama susitikti su kareiviais. 
Nėra mokyklų, elektros, niekas 
negauna laiško, nes paštas ne
veikia, nėra dar jokio susisie
kimo, nėra prekybos, nėra dar
bo, nėra pinigų, nes Biafros pi
nigų niekas nebeima kaip mai
nų ženklo. Niekas dar nežino, 
ar tiems pinigams bus pripažin
ta kokia nors vertė. Dabar jau 
žinoma, kad atėję Nigerijos ka
reiviai išplėšė Biafros bankus 
ir prekybos įmones, todėl pini
gų iškeitimas pasidarė proble
ma, nes keičiant visiems, kas 
tik ateis, plėšikai taps turtuo
liais, o gyventojams nebus jo
kios naudos.

Prasidėjo jau ir kerštas, pir
miausia palietęs Biafros žmo
nes karo metu gelbėjusius kata
likų kunigus ir seseris, naujai 
tai misijai atvykusius ar senus 
Nigerijos gyventojus. Jau nu
teisti po 6 mėnesius kalėjimo 
35 kunigai neva už tai, kad su
laužę Nigerijos imigracinius į- 
statymus. Svetimų valstybių 
diplomatiniams atstovams įsiki
šus, pažadėta greit bylas per
žiūrėti. Greičiausiai visi bus iš 
Nigerijos išvaryti. Be kalėti nu
teistųjų, 28 misijbnieriai, jų 
tarpe 10 seserų, išvaryti iš Biaf
ros teritorijos. Jų tarpe yra 
vyskupas, išgyvenęs Nigerijoje 
25 metus.

Nigerijos laikraščiai išdidžiai 
tebekartoja, kad užsienio pagal
ba nereikalinga, bet jos reiks 
prašyti ir pirimti, nes turimais 
savais turtais Ibo genties nuo 
išmirimo nebūsią galima išgel- 
bėti. Be žmoniškumo parody
mo nebus nė taikos su Ibo gen
timi, kuriai gražiai pasidabinu
sių karininkų vadas kasdien tą 
taiką žada.

Čekoslovakijos premjeras černikas, 
buvęs Dubčeko reformų bendra
darbis, paskui jų kritikas, dabar 
jau išmestas iš premjero ir kom
partijos prezidijumo vietų.

Praga. — Čekoslovakijos 
kompartijos centro komitetas 
tikrai pašalino černiką iš fede
racinio premjero pareigų, bet 
jo vieton paskyrė ne Indrą, 
kaip pranešinėjo R. Europos 
komunistų šaltiniai prieš ko
miteto posėdį, bet čeką Strou- 
galą, liberalų persekiotoją, 
maskvinės linijos komunistą ir 
kandidata Husako vietai užim
ti, kai Maskvos akimis žiūrint, 
atsiras palankios aplinkybės. 
Černikas pašalintas ne tik dėl 
jo ryšių su Dubčeko ir Co. re
formomis, bet norima surasti ir 
atpirkimo ožį dėl blogėjančios 
Čekoslovakijos ūkinės padėties 
pasiteisinti. Bet ji blogėja ne 
dėl Čekoslovakijos vadovų kal
tės, ir tai žino visas kraštas, bet 
dėl visiems satelitams taiko- 
nos Rusijos ūkinės politikos. 
Žodžiu, Strougalas yra tik laiki
na žvaigždė naujos politinių fi
gūrų konsteliacijos belaukiant.

Černikas išmestas ir iš kom
partijos prezidiumo, gi Dubče
kas pasitraukė ir iš centrol ko
miteto, taip pirkdamas galimy
bę išvykti į užsienį, černikas 
paliktas ministerių taryboj ne
reikšmingose pareigose.

Iš keturių didžiųjų 1968 me
tų reformos šulų savo vietoje 
beliko tik vienas prez. Svobo
da. Visi dabar pašalintieji bu
vo Husako rėmėjai, todėl jų 
netekus nebus lengva Husakui 
spirtis prieš Maskvos linijos ša
lininkus, kurie dabar jau do

Nauji valdovai 
dirbę sklandžiai
Paryžius. — Čia įvyko pir

masis šių metų V. Vokietijos ir 
Prancūzijos vyriausybių atsto
vų pasitarimas, vykdant 1963 
m. sudarytą susitaikymo ir 
bendradarbiavimo sutartį. Vo
kietijos delegacijos vadovu bu
vo pats kancleris Brandtas. Tai 
pirmas susitikimas abiem vals
tybėm pakeitus pagrindinius va
dovus.

Aptarta daug klausimų, iš ku
rių keli jau viešai suminėti. Bet 
dar maža prancūzų spaudos ko
mentarų.

Pirma, pritarta Bonnos poli- 

Izraelio krašto apsaugos ministeris 
Motė Dayanas, pradėjęs Egipto, 
Sirijos ir Jordano stiprų puldinė 
jimę. Pasaulio politikos centruose 
dideli* susirūpinimas, bet niekas 
nežino kaip tų reikalų pradėti 
stabdyti. Jei taip būtų buvę prie* 
dvejus metus, seniai būtų buvęs 
naujas žydų-arabų karas.

minuoja prezidiume. Bet esama 
dar Šiokios tokios paguodos, 
kad Husakui pavyko apginti fe
deracinės vyriausybės vadovy
bę nuo Indros, kurį tikriausiai 
rėmė Maskva, nes jis vienas iš 
trejukės, kuriai Maskva 1968 
m. buvo pavedusi sudaryti nau
ją vyriausybę kai tik Sovietų 
kariuomenė užims Pragą. Prez. 
Svobodos nepaprasta drąsa, ri
zikuojant net gyvybe, tada 
tuos Maskvos planus sugriovė.

Kompartijos centro komite
to posėdžiams pasibaigus, dr. 
Husakas ramino kraštą ir užsie
nį, kad nebus jokių keršto teis
mų. Bet mažesnis už jį parei
gūnas, net tik centro komiteto 
narys antrininkas, Vakarų spau
dos korespondentams tvirtino, 
kad Dubčeko byla dar nėra 
baigta — komitetas norįs pa
grindinai ištirti Dubčeko veik
lą jam einant partijos vadovo 
pareigas. Ir tai ne jo vieno, 
bet ir kitų. Tai, matyt, reiškia, 
kad Maskvai reikia pačių čekų- 
slovakų tardymo būdu surink
tos medžiagos okupacijai patei
sinti. Dubčekas ikšiol nesutiko 
jai tokios medžiagos parūpinti.

Tas informuotojas Havlin 
taip kalbėjo: “Reikia sužinoti 
tikrą tiesą apie draugą Dubče- 
ką. Ikšiol tik paviršutiniai jo 
veikla vertinta. Dubčekas nete
ko pasitikėjimo, jam nepasise
kė, jis privedė partiją ir kraš
tą prie bankroto, todėl turėjo 
pasitraukti. Bet tokio įvertini
mo dar neužtenka, nes jo veiks
mai turėjo didelės įtakos tarp
tautiniame socialistų sąjūdy”.

Tas pats Havlin pranešė, kad 
ikšiol jau pašalinta iš centro 
komiteto apie 80 narių — jie 
pakeisti kitais. Dabar centro 
komitete esą 148 nariai. Bus 
pradėta valyti iš partijos ir ei
liniai nariai, kurie nesutinka 
su-partijos -politine linija. Su, 
gailesčio nedarančiais liberalais 
nesą galima sėdėti prie vieno 
stalo, 1968 metų periodas tu
rįs būti baigtas ... Dabar posė
džiavęs visas komitetas numatė 
kaip tą operaciją pravesti. 
Kontrrevoliuciją sunaikinus, 
anot Havlin, būsią galima pra
dėti ir ūkines problemas tvar
kyti . ..

tikai siekti susipratimo su Ru
sija, Lenkija, R. Vokietija ir ki
tais R. Europos kraštais. Tą po
litiką buvo pradėjęs vesti de 
Gaulle, bet dabar, sakoma, ve
žimo tempimas perleistas V. 
Vokietijai. Tik viešai pasidžiaug
ta, kad Paryžius apie tai yra 
gerai informuojamas.
Antra, Berlynas užėmęs daug 

laiko ir jo ateitis surišta su ru
sų peršama Europos saugumo 
konferencija ta prasme, kad to
ji konferencija visai neprasmin
ga, jeigu nenumatomas Berly
no status quo pakeitimas.

Trečia, prancūzai supažindi
nę vokiečius su savo politika 
Viduržemio jūros erdvėje, bet 
nemanoma, kad Bradtas būtų 
buvęs prašytas paremti prancū- 
sų politiką Vid. Rytuose. Pran
cūzai buvo susirūpinę, kad vo
kiečių firmos pradėjusios stum
ti prancūziškąsias iš Alžyro, Tu
niso ir Maroko. Šį kartą esą 
sutarta nutraukti varžybas, bet 
bendradarbiauti (kitaip tariant, 
rinka ir įtaka dalintis).

Gautas pakartotinas prancū
zų pritarimas paskubinti dery
bas su anglais dėl jų priėmi
mo į Bendrąją Rinką. Buvo pa
liestos ir kai kurios grynai Eu
ropos problemos, bet Paryžiaus 
spauda dar jų nekomentavo.

— Filipinų prezidentas skel
bia, kad jo rūmų užpuolimas, 
kurį vykdė apie 2,000 jauni
mo, buvęs. komunistų suorgani
zuotas bandymas pasigriebti 
valdžią.

— Geležinkeliečių streikas 
teismo įsikišimu atidėtas 10 
dienų. Jis turėjo prasidėti šį 
pirmadienį.
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Ar padaryta neteisybe įsiamžins?
Užmirštieji baltiečiai (Die ver* 
gessenen Balten) — tokiu var
du Liucernos (Šveicarijoje) žur
nalas “Civitas” 1969 paskelbė 
prof. J. Ereto straipsnį, kuris 
mus pasiekė jau kaip atspaudas.

įvadas: ar pradžia ir 
ar pabaiga?

Straipsnis pradedamas:
“Kai 1968 metais rugpiūčio 

mėn. Sovietų kariuomenė drau
ge su kai kuriais satelitais Įsi
veržė Į Čekoslovakiją, Vakaruo
se vėl sukilo atsiminimai apie 
Vengrijos (1956) ir vidurio Vo
kietijos (1953) sukilimų sutram
dymą. Tik nedaugeliui atėjo i 
galvą, kad Sovietų Sąjunga 
(SS) dar didesnę neteisybę Į- 
vykdė jau 1940—likvidavo lais
vas Baltijos valstybes: Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Juo reikš
mingiau šiandien pažymėti, kad 
smurtas prieš vidurio Vokieti
jos darbininkus nebuvo tai pra- 
džia| — jau 1918-1920 buvo 
pavergti ukrainiečiai, gruzinai 
ir armėnai — ir kad įsiverži
mas į Čekoslovakiją 1968 tai 
nėra galas. Tai tik žiedai gran
dinėje imperializmo, kurį S S 
paveldėjo iš carizmo laikų. 
Laisvasis pasaulis galėtų kai 
ko pasimokyti, jeigu jo žmo
gus turėtų valios ir noro pasi
daryti iš istorijos neišvengia
mas išvadas. Baltiečių likimas 
galėtų būti tuo atžvilgiu ypa
tingai pamokomas”.
Baltiečių istorija: kiek jos ga
lima pasakyti per 11 puslapių

Straipsnis turi šiuos skyrius: 
Kraštas ir žmonės, Dvasia ir 
charakteris, Pajūris kaip likimo 
veiksnys, Nepriklausomos vals
tybės kaip savęs išraiška, Pac
ta non servanda sunt (Sutarčių 
nesilaikytina), Ar geli > neteisy
bė įsiamžinti? /

!
Kaip iš skyrių vardų matyti, 

autorius liečia trijų tautų isto
riją ir svarbiausią jų dabarti
nę problemą: ar jos gali atgau
ti laisvę.

Straipsnis yra pavyzdys, kaip 
per 11 puslapių galima sutrauk
ti trijų tautų istoriją ir proble
matiką nežinančiam skaityto
jui. Autorius puikiai mokėjo 
parinkti labai konkrečius bū
dingus momentus, kurie įsirė
žia į atmintį, sugretindami bal
tiečių istoriją su kitų tautų rai
da. Bet ir baltiečių istoriją ži
nančiam daugiau ar mažiau į- 
domu ir nauja patirti, pvz., kad 
Estijos sostinei Talinui vardą 
paliko danai, kurie norėjo Bal
tijos jūrą paversti “savąja jū
ra” (mare nostrum), atsibrovė
Į Baltijos rytinius šiaurinius 
pakraščius ir miestui davė var
dą — Taana — linna (danų 
miestas). Arba: nepriklausomo
je Estijoje 1937 kultūra buvo 
paūgėjusi tiek, kad savo moks
linių bei dailiosios literatūros 
leidinių skaičium proporcingai 
pralenkė danus, švedus ir ang
lus: 10,000 estų gyventojų te
ko 17.25 leidiniai, danų 9.25, 
švedų 4,57, anglų 3.83.

Priekaištai baltiečiam: kam jie 
nesigynė

Paliečia autorius ir kontro
versinį gynimosi nuo sovieti
nės invazijos reikalą. Rašo:

“Daugelis, būdami Vakaruo
se saugūs, baltiečius vadino bai
liais. tardami, kad jie turėjo 
pasipriešinti nors ir šaltais 
ginklais. Tačiau kiekvienas, ku
ris šią tragediją pergyveno 
pats, turi pagrindą tiem išmin
čiam atsakyti klausimu: kaip 
gintis — turint prieš save ar
miją, už savęs vandenis, nie
kur neturint atramos, o iš tų 
Vakarų jokios pagalbos? Gink
luotas pasipriešinimas būtų vi
sai sunaikinęs ištisą generaci
ją ir apsunkinęs šių tautų išsi
laikymą tarp gyvųjų.”

Ar neteisybė Įsiamžins: ar iš- 
sdarsvfrrimas beviltiškas?

Skyriuje “ar neteisybė Įsi
amžins?” autorius nekartoja te

Prof. Juozas Eretas apie “Užmirštuosius baltiečius”

zės, kuria anksčiau daugelis 
buvo tikėję: kad tarp Vakarų 
ir Sovietų interesų bus kon
fliktas ir to konflikto eigoje pa
vergtieji atgaus laisvę. Nekar
toja ir paskesnės tezės: kad Va
karai, siekdami taikos su So
vietais, pavartos diplomatinį 
bei ūkinį spaudimą Sovietam, 
idant jie vykdytų Atlanto char- 
tos pažadus. Autorius neieško 
išlaisvinimo iš šalies, daugiau 
kreipdamas dėmesį į Sovietų vi
dų:

“Tiesa, SS konstitucija duo
da narėm respublikom forma
linę galimybę balsavimo keliu 
pasisakyti už pasitraukimą. Bet 
ką reiškia popierinė teisė dik
tatūroje? ...

“Kas betgi nors kiek nusi-

KIEK SKIRTUMO TARP AMERIKOS IR EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO
Afeifies pereitų metų pasku

tinis nr. (Nr. 10) klausė jauną 
kunigą Joną Šulcą, Europos 
jaunimo veikėją, atsilankiusį 
Amerikoje, ar pastebi skirtu
mą tarp lietuvių jaunimo šiau
rės Amerikoje ir Europoje — 
kiek moka lietuviškai vieni ir 
kiti?

“Dėl lietuviu kalbos — atsa
kinėjo kun. Šulcas — man tik
rai buvo nuostabu, kad 120 
ateitininkų Kennebunkporte ga
lėjo visai puikiai susikalbėti lie
tuviškai. Europoje, deja, taip 
nėra. Anglijos, Vokietijos, Ita
lijos lietuviškas jaunimas sun
kiai bekalba lietuviškai. Praei
tą vasarą mes turėjome stovyk
lą Italijoje berniukams ir mer
gaitėms. Dalyvavo apie penkias
dešimt, bet tiktai vos trys, ketu
ri tesuprato lietuviškai... Vo
kietijoje buvau studentų suva
žiavime ir taip pat dalyvavau 
stovyklose. Ir ten ta pati prob
lema. Kartais trečdalis, dažniau 
mažesnis procentas, jaunimo 
kalba lietuviškai., kadangi nėra 
šeštadieninių mokyklų. Vokie
tijoje nėra lietuvių, susibūru
sių vienoje vietoje; tas pats pa
našiai ir Anglijoje yra. Todėl 
lietuviškumas Amerikoje yra 
daug didesnis ir taip pat la
biau sąmoningas ... Išsisklaidy
mas yra pagrindinė priežastis, 
po to seka mišrios šeimos”.

Koksai Vasario 16-osios gim
nazijos vaidmuo lietuvių kalbai 
išmokti?

“Aš pažįstu Vasario Šešiolik
tosios gimnaziją: pas mus Itali
joje vaikai vasarą stovyklauja. 
Per tris savaites mes jiems ne
galime duoti daugiau kaip tik 
truputį žinių apie Lietuvą, tru
puti pagyventi lietuviškoje at
mosferoj, kad tie vaikai pamil
tų Lietuvą; tą tėvynę, kurios jie 
niekad nematę. Nemaža tų sto
vyklautojų ir pateko į Vasario 
16-tos gimnaziją. Aš pravažiuo
damas juos aplankau ir matau, 
kad toje gimnazijoje ta Lietu- 

mano istorijoje, tas žino, kad 
pavergėjas tol negali paglemž
ti pavergtos tautos, kol ji iš
saugoja savo tautinę savigarbą 
ir laisvės sąmonę. Nes pažy
mėtina, kad net didžiosios ga
lybės neišlieka amžinai didelės 
ir galingos ir kad didelės vals
tybės net greičiau pradingsta 
kaip mažosios tautos. Kadangi 
šioje istorinėje raidoje SS nė
ra išimtis, jos ateičiai perspek
tyvos nėra iš geriausių. Jau 
dabar geltonieji ženklai rytinia
me horitonte nieko gero neža
da. Juo labiau, kad jos (So
vietų Sąjungos) kariuomenė 
yra tik pusiau rusiška; kita pu
sė yra kariai iš 130 svetimų 
tautų, kuriais rusai negali besą
lygiškai pasitikėti.

SPAUDA

vos meilė daug daugiau tuose 
vaikuose isisamonina. Nėra abe
jonės, kad Vasario šešiolikto
sios' gimnazija duoda daugiau 
tos sąmoningos meilės vai - 
kam .. .Iš tikrųjų pasakius, Vo
kietijoje toji gimnazija tėra

JAPONIJOS
Skaitytoja D. B. atsiuntė Ja

ponijoje leidžiamą laikraštį “Pa
cific Stars and Stripes” (gruo
džio 23), kuriame pasakojama, 
kaip Izraelis susiieškojo buvu
sį Kaune Japonijos konsulą, 
parsikvietė Į Izraelį ir apdova
nojo už žydų gelbėjimą.

Konsulas Sempo Sugiwara, 
dabar 69 metų, gyvenąs Tokio, 
pasakoja tokį to gelbėjimo epi
zodą:

“1939 metais rugpiūčio mėn. 
aš buvau Japonijos konsulas 
Lietuvos sostinėje Kaune. Kai 
Baltijos valstybes užėmė rusai, 
jie Kauną pavadino Kovno.

“Buvo tada apie 5 vai. ry
to vieną rugpiūčio dieną.. Aš 
jau buvau susirūpinęs, nes So
vietai buvo įsakę mūsų konsu
latą uždaryti per 10 dienų. 
(Tai turėjo būti ne 1939, bet 
1940 metais. Red.).

Vasario 16 gimnazija Vokietijoje

“O kai dėl satelitų ištikimy
bės, tai ją rodo kruvini pėdsa
kai, kurie eina nuo Čekoslova
kijos (1968-69) per Vengriją 
<1956) Į Lenkiją ir vidurio Vo
kietiją (1953). Visas vakarinis 
SS frontas dėl to yra ištisa po
litinė ir karinė žaizda.

“Šis konstatavimas nėra jo- 
kis karo kurstymas; jis tesiekia 
vienintelio daikto — taikos. 
O ji geriausiai užtikrinama, ka
da kiekviena tauta, net ir ma
žiausia, džiaugiasi laisve, ku
rią jai kaip neatjungiamą teisę 
yra suteikusi aukštesnioji Pa
saulio Tvarka.

“Taip pat ir baltiečiam —už
mirštiesiem”.' 

vienintelė išsigelbėjimo- vieta 
lietuvybės atžvilgiu. Ji sunkiai 
verčiasi, jai sunku surasti už
tenkamą skaičių mokinių, kitaip 
valdžia neremtų. Ten mokosi 
keli iš Anglijos, iš Amerikos, 
iš kitų kraštų, bet daugiausia

KONSULAS KAUNE IR ŽYDAI
“Mano žmona ir aš butą tu

rėjom viršum konsulato įstai
gos, ir išgirdom gatvėje žmo
nių šauksmus. Tie žmonės bu
vo padarę ilgą kelią, daugu
mas jų buvo iš Lenkijos mies
tų. Jie buvo apiplyšę. Moterys 
ir vaikai verkė.

“Tai buvo žydai, kurie ieško
jo globos, ir mano širdis nelei-

RUSAI SAUVALIAUJA VILNIUJE
Lietuviai Vilniuje skundžiasi 

rusų sauvaliavimu — tai maty
ti iš “Komj. Tiesoje” (nr. 5, 
sausio 8) paskelbto stud. S. Ja- 
nušo laiško.

Studentas laiške redakcijai 
skundėsi: jam vykstant autobu
su. kažkokia moteris, vėliau ir 
kita tikrino jo bilietą, abi tei
gė, kad jis senas, įskundė mi-

Ar visai užmiršti: kas 
užmiršti neleidžia?

Prieš anais žodžiais baigda
mas straipsnį, autorius stipriai 
pabrėžia, kad Baltijos valsty
bių aneksijos nepripažino ir 
nepripažįsta labiausiai Ame
rika. Su ja jungiasi kitos 34 
laisvos valstybės. Pamini, kad 
tarp jų nėra Šveicarijos.

Užmiršti neleidžia ir apie 
60,000 baltiečių emigrantų, ku
rie, kalbėdami už tėvynėje nu
tildytuosius, nenustoja už jų 
laisvės teises kovoję.

Atpasakojus šios brošiūros 
mintis, tenka su dėkingumu 
minėti, kad vienas iš Europoje 
labiausiai neleidžiančių Balti
jos reikalus užmiršti yra pats 
J. Eretas, kasmet įvairioje 
šveicarų spaudoje virsdamas 
šaukliu už Baltijos t ir sykiu 
Europos laisvę bei kultūrą.

ji pasitarnauja Vokietijos lietu
viam”.

(Kun. J. Šulcas, matyt, čia 
turi jauniausią lietuvišką kartą. 
Vyresnės jaunimo kartos atsto
vai, kurie iš Vokietijos lankėsi 
Amerikoje jaunimo kongrese, 
visi kalbėjo gražiai lietuviškai).

do jiem to atsakyti.
“Jie prašė mane vizų į Japo

niją, pažadėdami; kad iš Japo
nijos jie vyksią į Jungtines 
Valstybes, lotynų Ameriką, Eu
ropą, Palestiną.

“Žmogus turėjai suprasti — 
šie žmonės buvo pabėgėliai nuo 
nacių teroro. Daugelis jų bu
vo pėsti atėję iš Lenkijos”.

licijai. Pasirodo, autobusų Įstai
ga teisino abi kontrolieres ir 
iš studento reikalavo sumokėti 
bauda.

Įdomu, kad laikraštis, reika
lą ištyrinėjęs, padarė išvadą: 
studentas be reikalo buvo truk
domas, skundžiamas, gi autobu
sų įstaiga visiškai neteisingai 
teisino abi kontrolieres, tikri
nusias bei skundusias keleivį.

Pasirodo, kad tos kontrolie
rės — rusės Z. Przewalskaja ir 
M. Petrovič. Jos ne tik nesuge
bėjo Įrodyti keleivio bilieto ne
tikrumą. bet elgėsi ir neteisė
tai, nes. užuot prijungusios prie 
bylos, jos tariamai seną bilie
tą įmetė į sąšlavų dėžę.

Laikraštis savo komentaram 
ir Janušo laiškui panaudojo 
antraštę: “Kas svarbiau: tiesa 
ar munduro garbė?” Lietuvos 
gyventojai, kuriems tokie Įvy
kiai — ne naujiena, žinoma, at
kreips dėmesį ir Į Vilniaus au
tobusuose siautėjančių pareigū
nių pavardes bei jų tautybę.

(Elta)

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.. 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
J. B. 8HALINS-8ALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest Pway Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043'.

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

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

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, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

'JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraūdos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-0* 
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 St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. , •--- . _ - - - ----- - -
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet. skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus I 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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.____________________________ Į________ | t___________________

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

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS
PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Franciscan Fathers 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

DEXTER PARK fa 
[0 PHARMACY IQ 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

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

CHICAGO NSW YORK

Litas Investing Co., Inc.
Čikagoje 

kviečia apsistoti 
gražiame, moderniame

LITO B-vės administruojamame

0’ HARE CONGRESS INN
3010 N. Mannheim Rd., Franklin Park, Illinois 60131 

Telef. 455-4300
Viešbutis yra arti O’Hare Airport. Transportaci ja iš aero
dromo į viešbutį veltui. Didelė 500 vietų salė ir keturios 
mažesnės salės yra labai tinkamos konferencijoms, suva
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Žinios
Prieš Vasario 16 sukakti, ku

rios metu norime populiarinti 
Lietuvos laisvės reikalą tarp ne
lietuvių, keletas tuo reikalu ge
rų žinių...

Šveicarijoje apie Estiją, Lat
viją ir Lietuvą patrauklią ap
žvalginę informaciją paskelbė 
pfof. J. Eretas “Civitas” žurna
le.

Vokietijoje mėnesinio. 32 pus
lapių laikraščio “Stirnine der 
Freiheit” visas nr. skirtas pa
vergtiesiem. Lietuvai skirtame 
puslapy prof. Z. Ivinskis rašo 
apie nepriklausomos Lietuvos 
politiką, dr. P. Karvelis apie 
prezidentą A. Stulginskį. Duo
ta taip pat nuotrauka ir infor
macija apie vysk. A. Deksnį.

Amerikoje “tylos” atstovas 
“N. Y. Times” informavo apie 
Lietuvos kunigų skundą Mask
vai dėl persekiojimo (tik 36 ei
lutėm ir tik 23 puslapy, nors 
jei tai būtų raštas kurio rusų 
intelektualo ar raštas apie Iz
raelį, butų paskelbtas visas 
tekstas ir dar pirmame pusla
py pradėjus!)

★

Prie geru žinių priklauso ir 
faktas, kad prieš Vasario 16 
ėmė reikštis J. Valstybėse “In
formacijos tarnyba” (News Ser
vice), kuriai vadovauja Leonar
das Valiukas. Kiti jo štabo na
riai yra lietuviam gerai pažįs
tami. parodę -sugebėjimo įeiti 
su lietuviška informacija į ame
rikiečių visuomenę: kun. A. 
Kontautas, T. Gečienė, St. Ge
čys, P. Jasiukonis, kun. J. Jut- 
kevičius, R. Kezys, kun! K. Pu- 
gevičius, V. Volertas.

Tarnybos pirmasis taikinys— 
Vasario 16 sukaktis. Ji išsiun
tinėjo bendruomenės padali
niam sugestijas, kas daryti tos 
šventės proga tarp nelietuvių; 
nnurodė. į ką kreiptis, davė laiš
kų, rezoliucijų pavyzdžius.

Tarnyba sudaryta Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos iniciatyva ir yra jos 
padalinys. Veiklos pradžiai 
bendruomenė davusi ir lėšų.
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VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(22)
O gaila būtų tavęs 

Štai aš, kol stiprus tebebuvau, 
perrašiau tavo vardu savo sąs
kaitas; tai tau nesudarys painia
vų. Indėlininkams knygelės iš
dalintos, beatiduok tas, kurios 
dar buvo pas mane paliktos. 
Varpų fondą pavedžiau tavo kū
mai Vaurui. Dėl bažnyčios fon
do aš turiu gana keistą šiems 
laikams sumetimą: aš norėčiau, 
kad siaurutė mūsų visuomenė 
nusimanytų pati statanti bažny
čią, o ne kuris aukotojas. Taigi 
prašom parapijai įkalbėti, kad 
ką aš palieku, parapijos pini
gai; parapija turi pati pasiskir
ti statymo komitetą, bet iždi
ninku palieku tave, ne kurį ki
tą. Tu tad būsi būtinasis komi
teto narys, skirtas, ne rinktas; 
manau, kad ir pirmininkas būsi. 
Jaugi ir klebonėlis bus būtina
sis komiteto narys, tačiau kuo 
mažiausia turis rūpesčių dėl 
bažnyčios fabrikos, kuo mažiau
sia atitruksiąs nuo tiesioginių 
savo ganytojavimo pareigų. Aš, 
ponas marčelga, matai, esu per-

geros
★

Tarnybos atsiradimas yra ne 
“tylinčios daugumos”, bet 
“šaukiančios mažumos” pada
ras. Darbininko skaitytojas at
simena, kaip 1968 sukaktuvi
niais metais i Darbininko anke
tą dauguma atsakymų šaukte 
šaukė: duokit informacijos, su
darykit informacijos biurą, cent
ra!

Šauksmui negalėjo būti abe
jingi veiksniai. Jie paskelbė su
darę veiksnių jungtinę komisi
ją informacijai derinti ir gerin
ti. Bet tuo paskelbimu komisi
jos darbas beveik ir baigėsi. 
Kai šauksmai nenutilo, pasku
tinis Vliko seimas rezoliucija į- 
pareigojo Vliko valdybą “studi
juoti” bendro informacijos 
centro reikalą. Taigi, “studijuo
ti”, tik “studijuoti”!

Gal “studijos” parodys, kad 
informacijos centro sudarinėti 
jau nebereikia, nes jis sudary
tas ... Belieka jį remti, jo veik
lą plėsti.

★

Ačiū tebus pasakyta čia tai 
“šaukiančiai mažumai” už 
šauksmą. Ačiū tiem iniciato - 
riam už veiklą.

Tebus pasakyta ir viltis, kad 
studijuojantieji veiksniai iš 
studijų pereis taip pat į kon
krečią informacijos reikalu 
veiklą. O tos veiklos pradžiai 
galėtų būti du būdai. Vienas— 
Altas, Vlikas, kurių veiklai ren
kamos .aukos,'dalim tų aukų ga
lėtų paremti informacijos tar
nybos veiklą. Antras — Vlikas, 
Altas ir kiti junginiai galėtų 
keistis su tarnybos žmonėm, 
sumanymais, kur, kada ir kaip 
galėtų būti atneštas lietuviškas 
reikalas į nelietuvių aplinką.

Neturime pagrindo manyti, 
kad šie veiksniai žiūrės biuro
kratiškai, t. y. laikysis nuo
šaliai, kadangi tai sudaryta ne 
jų iniciatyva. Priešingai, taria
me. jie džiaugsis, kad iš šalies 
atėjo iniciatyva, talka ir paėmė 
naštą, kurią buvo turėję jie 
nešti.

senęs; pats su pirmeiviais ne- 
bepabėgdavau, o suprasti su
prasdavau. Tad sumaniau pa
likti savivaldybės pamoką bedir
bant bendrą bažnyčios statymo 
darbą. Jei tau ir nepareidavo į 
galvą, tai pagalvok, gerai pagal
vok, pasimokyk ir būk kitų re
petitorius. Už tokias idėjas ma
ne pabardavo kiti kunigai, net 
ir aukštieji; bet aš palikau toks, 
koks buvęs, ir tokį testamentą 
sudariau. Paduok jį patvirtinti; 
jis apšarvos tave visomis teisė
mis. Bet, brolau, tai sunki naš
ta. Teks būt nepaprastai teisin
gam, kad niekas niekuo neįtar
tų. Tu dabar toks siela gražuo
lis, parapijos džiaugsmas. Bet 
jei ir toliau bendrausi su alko- 
liu, pamažu nustosi pasitikėji
mo. Manys, kad ne už savo lė
bauji. Liaukis, vaikeli; būk toks, 
koks buvai, iki dėde virtai...

Vincui darėsi ir šilta, ir šalta; 
jis visas drebėjo ir nuolat pra
kalta nuo kaktos braukęs tai 
su delnu, tai su skepetėle, tai 
su rankove; pagaliau net skver
no griebės. Jis nieko nebenujė-

Gimė laisvės/ gimė ir revanšo 
siekimas:

Pirmam pasauliniam karui 
baigiantis, Lietuva, Estija, Lat
vija, Lenkija, Čekoslovakija 
ir Suomija pasiskelbė nepri
klausomom valstybėm Carų Ru
sija sugriuvo, ir jos vietoje 
ėmė augti bolševikinis imperia
lizmas, ilgainiui gavęs tautų ka
lėjimo vardą. Dingo Austrijos 
imperija. Sunyko buvęs vaka
rų sąjungininkas Italija. Bet 
už vis daugiau buvo prislėgti 
vokiečiai, karo pralaimėtojai.

Taikos sutartis, pasirašyta 
1919 Versaly, negalėjo paten
kinti ne tik labiausiai prislėg
tos Vokietijos, bet ir Italijos. 
Istorija moko, kad politiniai 
bei ekonominiai tarpvalstybi
niai ginčai karu niekad nebu
vo patenkinamai išlyginti. Ne
pasitenkinimas Versalio sutar
tim vertė ieškoti ekstremisti
nės išeities.

Sugriauta ekonomiškai ir pa
krikusi politiškai, Italija susi
rado išganymą fašizme su bu
vusiu mokytoju, vėliau “Avan- 
ti” dienraščio redaktorium Be
nito Mussolini 1922 spalio 28.

Po dešimtmečio rinkimų bū
du panašiu keliu pasuko Vokie
tija, kai iš prezidento Hiriden- 
burgo perėmė kanclerio kėdę 

Metropolitan opera New Yorke pastatė Mozarto Užburtąją Fleitą. V iduryje dainuoja Vilniuje gimusi solistė Teresa žylis-Gara.
• Nuotr. V. Maželio

gė, kas čia dabar besidaro. Lyg 
pasakoje, įkritus į užkeikto pi
liakalnio rusi ir radus sena 
žynį išminčių, sėdintį ant ka
tilo su lobiu, su sidabru ir auk
su. Paskui Vincas visu kailiu pa
juto šaltį, išblyško, patys keliai 
pasilenkė ir jis pamažu suklu
po ties lova, kur buvo žmogaus 
palaikai, relikvija, ir tik per 
akis bežėrėjo du lyg karštinėje 
degančiu žiburiuku, kurie, ro
dės, dar blikstelės ir priges am
žinai. Sunėręs rankas ant kraš- 
toto lovos ir priglaudęs prie jos 
kaktą, kaip daro prie Dievo sta
lo, Vincas dusliai ištarė antra 
savo priesaiką:

— Kalbėk, klauso tavo tar
nas ... Pasižadu gerbtajam sa
vo dvasios vadui visai nebevar
toti alkolio.

— Benedicat te Omnipotens 
Deus: Pater et Filius et Spiri
tus Sanctus. Amen. Laidotu
vėms 'štai yra gyvų; juos susi
imk į kišenę jau dabar, kad, 
man mirus, nebebūtų niekam 
godo pagundos. Lai meldžias už 
vėlę, ne už pinigą. Tačiau pa
vaišink visų visus, kurie tik 
ateis manęs palydėtų į kapelį. 
Pasakyk jiems ant kapų, kad aš 
tavo asmeny palaiminau visą pa
rapiją ir atsiprašau už visa, ko 
netesėjau. Ji buvo man pa
klusni ir ištikima, nes dar ne
pagadinta, tai man bus ramu 
gulėti kaip kokiam vadui di
džiulėje jų minioje. Kiek aš 
čia jų prilaidojau! Po du šim

Vasario 16 dienos aktą mi
nint, stovi prieš akis visas 
anas laikotarpis tarp dviejų 
karų — tarp pirmojo pasauli
nio karo, kurio eigoje Lietuva 
atgavo nepriklausomybę, ir ant
rojo karo, kurio eigos pačioje

Adolfas Hitleris, vokiečių kil
mės austras, namų dekorato - 
rius iš profesijos.

Po kelerių metų nepatenkin
tieji italai ir vokiečiai susitarė, 
pritraukė į sąjungą japonus, su
darydami vadinamą “geležinę 
ašį” (1936).
Revanšo žingsniai:

Pirmą rizikingą revanšo 
žingsnį Hitleris padarė 1936 
m., įvesdamas vokiečių kariuo
menę į demilitarizuotą Ruhro 
pramoninę sritį. Buvusieji ka
ro sąjungininkai teįteikė pro
testo notas prieš Versalio su
tarties laužymą. Nereagavimo 
padrąsintas, Hitleris smurtu 
jungė prie Vokietijos vieną sri
tį po kitos: 1938 metais Austri
ją, iš Čekoslovakijos atėmė Su
detų kraštą, 1939 — prisijun
gė Lietuvos Klaipėdos kraštą, 
Čekoslovakiją pavertė Vokieti
jos protektoratu.

Pagaliau visu svoriu nusigrę
žė prieš Lenkiją dėl Danzigo ir 

tus kas metai; per šešias de
šimtis metų bus dvylika tūks
tančių; lyg dukart būtų išmiru
si visa parapija. Regi, kokiam 
būriui teks atstovauti pasku - 
čiausiame Dievo teisme ...

Vincas atsistojo, lyg miegus 
nusibraukdamas nuo akių ir ža
dą atgavęs, prašneko:

— Tai kas gi čia dabar da
ros? Ar tai iš tiesų, ar, sapny? 
O gal aš pagiriotas? Tik šian
die tebesu nieko neragavęs ... 
Klebonėlis tebesi gyvas, svei
kas ir tokio lengvo skaistaus 
proto, kaip ir seniau.

— Tebesu pilno proto, tik ne- 
bepilnos sveikatos: nebėra pil
vo, vaikeli. Jis atsisakė malti; 
sakos pabaigęs savo uždavinį. 
Tai senatvės jeibė ir nebepa
taisoma. Aš tokių esu matęs ir 
galiu tikrai pasakyti: man beli
ko dienelė antra kvėpuoti. Pas
kui kirmėlėms pašarui — kas 
kūno, Dievo angelams — kas 
sielos. Pašauk čia kunigėlį ar 
altaristėlį. Tegul man atneša 
švenčiausią ir patepa šv. alie
jais.

Vincas, kaip galvon daužtas, 
išspruko kunigų vadintų. Ne
truko nė dešimties miniutų, 
kaip altaristėlis komunikavo, te
pė ir visuotinį atlaidą teikė, 
o kamendorėlis, visas ašaromis 
pažliugęs, kone kniūpsčias gu
lėjo gale lovos.

Susirinko visa klebonija ir 
nusigandusi klūpėjo. Ir savo 
ausimis netikėjo, ką išgirdo. Al

RAŠO DR. P. MAČIULIS

pradžioje Lietuvos nepriklauso
mybė buvo nuslopinta.

To Europos laikotarpio es
minius ir mūsų valstybei lemia
mos reikšmės faktus pakartoti

dėl autostrados per lenkų kori
dorių, kuriuo Vokietija jungė
si su Rytprūsiais.

(Autoriaus čia nurodomi Hit
lerio ekspansijos žingsniai yra 
panašūs į dabartinės Sovietų 
ekspansijos žingsnius! Net ir 
Austrijos plebiscitas pasisakė 
už prisijungimą prie Vokieti
jos 99 proc. — panašiai kaip 
balsavimai Lietuvoje. Red.)
Sąjungininkų pavėlintas 
rūpestis:

Didžiosios Europos valstybės 
pradžioje nekreipė daug dė
mesio į tai, kad Hitleris laužo 
Versalio sutartį. Jie terašė pro
testus, o Miuncheno konferen
cijoje 1938 jie patys akceptavo 
sutarties laužymą, pripažinda
mi Hitleriui Sudetų krašto įjun
gimą į Vokietiją.

Tik po Austrijos prijungimo 
ir protektatorato primetimo Če
koslovakijai buvę sąjunginin
kai pradėjo kalbinti Kremlių su
daryti sąjungą prieš Hitlerio pa
vojų Europai.

taristėlis apsiruošęs pabučiavo 
mirštančiam kojas ir, despera
tiškai rankas sudėjęs, pabilo:

— Geras vėlių ganytojau! Tu 
buvai šventas, palyginus su mu
mis; padėk ir man savo vėlę iš
ganyti. Juk tu pateksi į dangų 
ir išvysi Dievo veidą, o man 
tamsybės vaidinas ...

Ligonis nustebo ir nepapras
tu malonumu nušvito. Prisitrau
kė bendradraugį ir pasibučiavo 
su juo tiek reikšmingai, lyg san
darą padarydamas.

— Dievo malonė bekraštė. 
Liaukis ir atgailok: gal būt, pasi 
matysime neblogoje vietoje. Ži
nai, tėve, kai tau bus itin blo
ga, ateik į mane pasikalbėtų ...

Kamendorėlis nedrąsiai pri
ėjo, pabučiavo mirštančiam ran
ką ir vėl prapliupo verksmu 
taip gailiai, kaip mažas, tėvo 
netekdamas.

Blogi buvo mano pirmieji 
žingsniai ...—beištarė atsipra
šydamas.

— Užtat daug turi laiko ki
taip pakreipti savo gyveni
mą...

Kažin kas vertė tuos neblo
gus žmones derintis į šventą, 
su gyvenimu nieko bendra ne
beturintį puslavonį, matyti sa
vo netesėjimą ir nesidrovėti 
verkti. Ašaros šveitė visą kle
boniją.

— Tėveliai! Pasakykite; kam 
reiks, kad mano valios vykinto
jas lieka štai ponas parapijos 
marčelga, Tauzų Kaniava Vicen- 

nai vėl ir vėl tenka prisiminti. 
Tuo sumetimu čia duodame ap
žvalgą, paruoštą d r. Pet
ro Mačiulio, buvusio ilgamečio 
užsienių reikalų ministerijos 
pareigūno, kuriam šiais metais 
sueina 75 metai amžiaus.

(Autoriaus nurodoma sąjun
gininkų pataikavimo agresoriui 
taktika yra panaši į dabartinę 
Vakarų taktiką sovietinio im
perializmo ekspansijoje: tik no
tos dėl Jaltos sutarties laužy
mo, dėl Vengrijos užpuolimo 
1956, tik notos dėl Berlyno 
sienos, dėl Čekoslovakijos už
puolimo 1968! Red.)
Kada užkliuvo Baltijos 
respublikos:

Kai vakariečiai pradėjo tar
tis su Kremlium — va, čia for
maliai užkliuvo derybininkam 
trys Baltijos respublikos: trys 
buvę sąjungininkai nesutiko pa
sirašyti su Stalinu tokios sutar
ties, kuri tuos kraštus atiduo
tų Maskvos kontrolei.

Per savo agentus vokiečiai 
žinojo, apie ką Kremliuje dera
masi anglų ir prancūzų su Sta
linu. Hitleris sumetė, kad ei
nant į karą su Lenkija, jam rei
kia apsaugoti savo rytų frontą. 
Vokiečiai pakišo Maskvai min
tį sudaryti su Sovietų Sąjun- 

tas. Mano testamentas pas jį ir 
palaidieji pinigai pakasynoms ir 
kryžiui. Ir biblioteką tegul par
siveža. Padėkite jam sunkų už
davinį vykinti...—tarė ligonis 
ir apsnūdo. Visi nudžiugo, be 
nepagerės pasilsėjęs ... ir mie
lai apleido ankštą gulimąjį kam
barėlį, nes mirties kaimynystė 
vis dėlto buvo nejauki.

Kaniava kone risčia pasileido 
namų link. Jau sėdo saulė, rū
kai kilo, per juos nesimatė Tau
zų, kaip per jo galvos miglyną 
nesimatė prošvaistės, šiandien 
jam prisipildė galva lyg švino ir 
darėsi sunki, nebepavaldoma. 
Jautė, kad taip visados nebus, 
kad palengvės ir — kad makau
lėje viskas nebe taip susitvar
kys, kaip iki šiol kad buvo.

— Uršele, kūma, mūsų klebo
nėlis miršta ...—vos beištarė, 
įžengdamas per slenkstį.

— Vo motinėliau ... —tik 
pliaukštelėjo Vauruvienė ran
kom ir ūmai pasisuko į vidų.

Kūma Vaurus paskui ją, at
spėjęs, ką ji darys. Už keleto 
minučių abudu senuku greitu 
žingsneliu nutursino į miestelį 
savo tėvelio marintų.

Ėjo ir jau kalbėjo poterius 
už skaisčią jo vėlę.

— Tėveli, laikas ir vedum 
paskui...

— Dievo valia, motinėle; kaip 
jis lems, taip ir bus. Mums čia 
tikrai nebėra kas veikia. Kad 
būtų galima su klebonėliu, — 
ne, tatai būtų lydėjimas į kape-

Dr. Petras Mačiulis

ga draugiškumo bei nepuolimo 
sutartį, aišku, priimdami visas 
Stalino sąlygas dėl Baltijos 
kraštų kontrolės (1939 m.-rug
pjūčio 23, rugsėjo 28 slaptieji 
protokolai).

Kai Vokietijos užsienių rei
kalų min. Ribbentropas nu
skrido Maskvon sutarties pasi
rašyti, sąjungininkai pamatė, 
kad Hitleris jiem užbėgo už 
akių. Nors 1939 m. rugsėjo 3 
Anglija ir Prancūzija paskelbė 
Vokietijai karą dėl Lenkijos 
užpuolimo, bet Hitleris jau bu
vo apsidraudęs užnugarį, todėl 
užėmęs Lenkiją per 18 dienų, 
puolė prancūzus ir kitus jų są
jungininkus pakeliui.

Kad ir Lenkija kaip Baltijos 
valstybės dviejų tarptautinių 
grobikų buvo slaptai pasidaly
ta, mums to niekas tada nepa
sakė, nors visi pajutome dide
lę grėsmę dėl savo rytojaus.
Dvejopas atsakymas 
i ultimatumus:

Netrukus buvo pakviesti į 
Maskvą estai, latviai, pagaliau 
ir lietuviai, kuriem buvo primes
tos pasirašyti vadinamos savi
tarpinės pagalbos sutartys (su 
Lietuva 1939 spalio 10). Tom 
sutartim buvo užmautos ant 
kaklo pakaruoklių virvės — į- 
vestos į visus tris kraštus rau
donarmiečių įgulos.

Kai gruodžio mėnesį atėjo ei
lė suomiam, jie tokią sutartį 
pasirašyti atsisakė, ir bolševi
kai išprovokavo karą, kuris tru
ko 100 dienų, pareikalavęs iš 
suomiu 56,000 žuvusiu. 152.000 
sužeistų. Priedo — dar bol
ševikai atplėšė iš Suomijos ry
tinę Kareliją. Kai Suomijai nie
kas neatėjo į pagalbą, jie tu
rėjo kapituliuoti.

Nors šiandien Suomija yra 
nepriklausoma valstybė, bet 
ekonomiškai tiek slegiama tų 
pačių bolševikų ir prievartau
jama moraliai kaip retas kas ki
tas. Suomiai sumokėjo Maskvai 
vadinamų karo nuostolių, nors 
ne suomiai bolševikus užpuolė, 
bet bolševikai suomius — 300 
milijonų dolerių savo pramo
nės gaminiais pagal rusų nuro
dymus .. .Likimas Suomijos ta
da, Vengrijos, Čekoslovakijos, 
Berlyno paskiau įtikino suo
mius ir kitus agresijos palies
tuosius, kad lemiamais momen
tais tegalima tik savim pasiti
kėti — ne pagalba iš šalies, 
nors tarptautinės deklaracijos 
ir garantuoja apsisprendimo 
laisvę, teritorijos neliečiamybę, 
nesikišimą į vidaus reikalus.

(Bus daugiau)

liūs...
Kalbėjos senukai, skubėdami 

lyg į patį .dangų, iš kur nebe
grįžtama. Nieko žemiško jiedu 
savo širdyse nebeturėjo. Nebe
buvo ten nė podės Vencės, 
— tiek daug jis paskutiniais 
metais išbluko savaime.

(Bus daugiau)
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Rež. Petras Maželis Lietuvių operos spaudos konferencijoje sausio 24 d. 
Healthy Food (Bičiūnienės) restorane pristato dekoracijų eskizus, kuriuos 
paruošė d-ail. J. Daugvila. Cperos premjera bus balandžio 18 d.

Nuotr. G. Biėiūnaitės
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PATARKIT, KAIP RAŠYTI
Aš nesu kalbininkas, todėl 

nesusigaudau, kaip rašyti. Skai
tau laikraščius ir stebiuos to
kiais ar panašiais išsireiški
mais:

...padarė susirinkimą, pa
darė paskaitą, padarė praneši
mą, gegužinę, iškylą, padarė i- 
žadus, padarė pietus, vakarie
nę, daug nemalonumo, arba ma
lonumo .. .padarė diplomą. Bet 
čia. Brazilijoje, už padarymą 
diplomo smarkiai baudžia, nes 
čia, baigus gimnazijos kursą, 
reikia dar studijuoti kelerius 
metus ir tik tada studentams 
duodamas pažymėjimas, diplo
mas — diplomas medicinos, in
žinerijos ar kurios kitos moks
lo šakos.

Be to, čia pas mus dar taip 
nukalba, kad jie padaro metus, 
atseit, sukako tiek ar tiek me
tų.

Visa tai man skamba kažkaip 
neįprastai, ir gana. Tiesa, prieš 
80 metų aš savo gimtinėje 
(Bardauskų kaime) nubėgdavau 
iki Šeimenos ir ten paupyje nu
siplaudavau karklą, pamušda- 
vau jį peiliuko kriaunelėmis ir 
išsukdavau, pasidarydavau dū
delę ir švilpdamas grįždavau 
namo. Atrodo, kad šiam dvide
šimtajam amžiui persiritus per 
pusę, daug daugiau galima pa
daryti

Toliau — dar baisiau
.. pristatė rašytoją arba jo 

premijuotą knygą.
.. .pristatė garsią solistę, vei

kėją. — Tai mane supurto ir 
primena bolševikų okupaciją 
tėvynėje, kur daug ką pristatė 
prie sienos ir.. .sušaudė.

Ar negeriau būtų supažin
dint susirinkusius su garsiu ra
šytoju, išryškinti jo knygos tei
giamas ar neigiamas savybes.

Arba:
.. .Susirinkę atidavė paskuti

nę pagarbą mirusiam ir išsi
skirstė namo... Tai kaip čia 
dabar? Jeigu po metų kitų ir 
vėl teks tą mirusį pagerbti?

.. .Darbas eina per visą gy
venimą ... Jonukas labai ga - 
bus. jis išėjo visą gimnazijos 
kursą... *

. .Prancūzijos nauja val
džia nepakeitė politikos kurso: 
todėl išeina, kad ji bandys ir 

toliau sugyvent su Maskva ge
ruoju ir padės organizuoti Eu
ropą iki Uralo ...

. . .keli veikėjai praves rytų 
moksleivių ateitininkų kursus, 
tačiau neužsimenama apie vir
vutę, kurią užsirišus galima 
daug ką pravesti.

.. .o kaip mes nuvalgom ir 
dar kas svarbiausia — nuge
riant, tai gyvenimas eina pasi
šokinėdamas toliau.

Ir taip be galo.
. . .Ji skaitės pagrindinė dai

lininkė ... Už vienos dienos ji 
pakartojo. Bet kodėl ne po vie
nos dienos? Už metų, ar ne ge
riau — po metų? — Gal ne
draskytų ausies.

Jis gimnaziją išėjo Kaune. 
Pirmiau buvo vartojama: pri- 
glušino, užglušino, apglušino, 
bet dabar, ačiū dievams, tas 
šlykštus rusicizmas iš spaudos 
išnyko.

Ne filologas

Chicago j e rengia 
kompozitoriaus
Juozo Strolios 

minėjimą
Praeitais metais vasario mė

nesi Chicagoje mirė kompozito
rius Juozas Strolia. Jo mirties 
metinių proga kovo 8 d. Jau
nimo centre Chicagoje rengia
mas koncertas, kurio programo
je bus atlikti tik jo sukurti vei
kalai.

Koncerte dalyvauja solistai: 
Prudencija Bičkienė, Roma 
Mastienė, Jonas Vaznelis, smui
kininkas Herkulis Strolia, pia
nistas Manigirdas Motekaitis. 
Prie jų prisideda šie chorai: A. 
Stephens ansamblis ir Vyčių 
choras su visu būriu talkinin
kų iš kitų chorų.

Jungtiniam chorui diriguoja 
pakaitomis Petras Armonas, 
Faustas Strolia ir Vytautas 
Strolia.

Koncerte ’ bus padarytas 
skerspiūvis per visą kompozi
toriaus Juozo Strolios kūrybą. 
Bus atlikti kūriniai, sukurti dar 
konservatorijos laikais. Pabai
goje įtraukta programon kūri
niai 12 tonų stiliuje, parašyti 
jau Amerikoje.

Su G. Verdi ir V. Marijosim ii

Ankstyvą pavasarį Chicagos 
Lietuvių opera duos tryliktąją 
premjerą — G. Verdi operą 
“Likimo galia”. Ją diriguos 
muz. Vyt. Marijošius, Hartfor
do universiteto muzikos de
partamento direktorius.

1920 nepriklausomos Lietu
vos opera su G. Verdi “Travia
ta” pradėjo savo 20 metų eg
zistencijos kelią. Nepriklauso
mos Lietuvos opera savo diri
gentu išsiaugino ir Vyt. Marijo- 
šių. Minint Lietuvos operos į- 
sikūrimo penkiasdešimtmetį, 
štai Chicagoje koks gražus su
tapimas: Lietuvių opera stato 
to paties G. Verdi kūrinį, ir jį 
diriguos Vyt. Marijošius, mūsų 
publikos tiek metų lauktas ir 
pasiilgtas.

Sausio 24 Lietuvių operos 
valdyba, dalyvaujant dirigen
tui Vyt. Marijošiui, rež. P. Ma
želiui, dail. J. Daugvilai ir pa
tiem operos valdybos nariam, 
sušaukė spaudos konferenciją. 
Ją atidarydamas, operos valdy
bos pirm. K. Skaisgirys paste
bėjo du įdomesnius faktus: tre
jus metus nekeliamos bilietų 
kainos į Lietuvių operos spek
taklius, nors viskas labai 
brangsta; šiemet pakeistas bilie
tų paskirstymo būdas: dvi eilės 
parduodamos publikai, kitos 
dvi choristam, vėl dvi eilės pub
likai, vėl dvi choristam ir t.t. 
Anksčiau choristai, kurių yra 
apie 80, už savo nemokamą 
darbą galėdavo pirmieji pasi
rinkti bilietus savo šeimom ir 
giminėm. Tokiu būdu premjerai 
visas vidurys iš anksto būdavo 
išpirktas. Šiemet, kaip matome, 
bus laikomasi kito principo, kad 
labiau būtų patenkinta plačioji 
visuomenė.

•

Po to vyko pokalbis su diri
gentu Vyt. Marijošium. Jis 
džiaugėsi, kad pagaliau po ilgo 
laiko jam atsirado proga Atvyk
ti į Chicagą. 20 metų jis jau 
išdirbęs universitete, kur, kaip 
anksčiau minėta, jis yra muzi
kos departamento direktorius. 
Dabar profesiniais reikalais u- 
niversiteto siunčiamas i Euro
pą. Ryšium su tuo susidarė są
lygos po visos eilės kvietimų 
atvykti į Chicagą ir pasidarbuo
ti su Lietuvių opera. Jo gyve
nimas rytuose koncentruojasi 
tarp amerikiečių. Bet jį nudžiu
ginę ir kai kurie lietuviški pa
sirodymai: Grandinėlės, Lands
bergio, solistų D. Stankaitytės, 
St. Baro ir J. Vaznelio, ku
rie visi kreipę dėmesį į tikrąjį 
mena.

Kalbėdamas apie Verdi “Li - 
kimo galią”, maestro pabrėžė, 
kad tos operos niekad nėra di
rigavęs, bet jis pastatyme no
rįs atkurti menininką, priartė
ti prie jo didingų darbų, nes 
veikalas jam tikrai patinkąs. 
Pabrėžė, kad dirbti su mėgė
jais mieliau negu su profesiona
lais, nes mėgėjai neskaičiuoja 
sugaištų minučių, jie į darbą 
įsitraukę su didele meile ir už
sidegimu. Jo nuomone, darbą 
mūsų operos mėgėjai atlieką ge
riau, negu esamos sąlygas lei
džiančios, kolektyve esą šviesių 
darbo bei aukos pavyzdžių.

Paklaustas, kaip paruoštą 
‘Likimo galiai’ jis rado cho
rą, maestro atsakė, kad chor
meisteriai A. Stephens, A. Ge
čas ir B. Prapuolenis įdėjo 
daug darbo. Bet tobulėjimui 
niekad nesą ribos. Tad iki prem
jeros dar bus stengiamasi eiti 
pažangos keliu. “Aš pats mo
kausi, ir mes padarysim dau
giau”, kalbėjo Vyt. Marijošius. 
“Einam teisinga kryptimi, ir, 
jei nueisiu iki galo, iš Chicagos 
išvažiuosiu su geriausiais prisi
minimais”.

Eilę klausimų Vyt. Marijo
šiui kėlė susirinkę spaudos 
žmonės: A. T. Antanaitis, VI. 
Būtėnas, F. Daukus, St. Dau
nys, P. Petrulis, A. Pužauskas.

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

Į visus klausimus dirigentas at
sakė dinamiškai ir akademiš
kai. Pačią “Likimo galią” apibū
dino kaip epinių paveikslų lie- 
dinį, kur pasireiškia Verdi ge
nijus, jo avangardiškumas, vo
kalinė technika.

Išklausius dirigento Vyt. 
Marijošiaus pareiškimų, kurių 
čia tik maža dalis teminima,

Dirigentas Vytautas Marijošius diriguos Verdi "Likimo galia’’ operą, kurią 
balandžio 18 stato" Lietuvių opera Chicagoje. Nuotraukoje —Jdirigentas at
sako i klausimus spaudos konferencijoje. Įduoti;. $. Balčiūnaitės

Apie jauną studentę, kuri rašo vaikam 
JaunyjŲ premiją laimėjo L. Stačiokaitė
Praeitais metais LB Švietimo 

Taryba buvo paskelbusi ypatin
gą konkursą: Eglutės skaityto
jai balsavimo būdu turėjo iš
rinkti jiem labiausiai patikusį 
prozos kūrinėlį. Išrinkti turė
jo iš 1968-69 metų Eglutės.

Daugiausia taškų surinko 
Lindos Stačiokaitės pasakoji
mas apie “Paklydusį erdvėlai
vį”, kur vaizduojami dviejų 
berniukų nuotykiai atbulai kal
bančių šunų planetoje.

Ir kas toji laimėtoja?
Linda Stačiokaitė yra dar tik 

18 metų mergaitė. Ji gimė 
1951 Waterbury, Conn. Jos 
šeima dažnai kilnojosi iš vie
tos į vietą, tai jai teko gyven
ti įvairiuose miestuose, lankyti 
daugelį mokyklų.

Pernai ji baigė gimnaziją, gy
vendama Putnamo mergaičių 
bendrabutyje. Ji ten buvo iš
rinkta seniūne, o metų gale bu
vo pavyzdingiausia mergaite.

į bendrabutį ji atvyko mo
kėdama vos kelis žodžius lietu
viškai. Per dvejus metus ji pil
nai išmoko kalbą ir įsijungė į 
lituanistikos kursus.

Dabar Linda Stačiokaitė stu
dijuoja Aliaskos universitete, 
pagrindine šaka žada pasirink
ti politinius mokslus (politi
cal science).

Patekus į Aliaską, taip susi
žavėjo šiuo kraštu, kad nori čia 
pasilikti gyventi.

Kodėl rašo vaikam?
Eglutės laikraščio redakcija 

paklausė, kodėl ji rašo vaikam. 
Ir Linda Stačiokaitė taip atsa
kė:

“Labai gražus dalykas kurti 
pasakas vaikam, kurie tokie ne
kalti, tiesūs ir laisvi. Jie pri
ima visa, ką rašai, ir įsigyve
na į kiekvieną pasaką. Jie ne

pajutus jo nuotaiką spaudos 
konferencijoj, susidarė įspūdis, 
kad G. Verdi “Likimo galia”, 
vadovam ir kolektyvui įdėjus 
tiek darbo, bus vienas iš gra
žiausių Leituvių operos pasta
tymų.

Apie patį pastatymą dar pla
čiai kalbėjo ir dekoracijų eski
zus parodė rež. Petras Maželis 
iš Clevelando.

VI. Rmjs

atitraukia savęs nuo kūrinio 
tam, kad galėtų kritikuoti. Man 
atrodo, kad viskas vaikam yra 
įdomu, jei tik įdomiai pristatai, 
ir viskas gali būti nuobodu, jei 
sausai pasakoji.”

Apie Lietuvą
Tolimoje Aliaskoje turėjo 

progos priminti ir Lietuvos var
dą. Iškilusiose diskusijose apie 
komunistų agresiją ji priminė 
Lietuvą. Ji parašė ir semestri
nį darbą apie Lietuvos politinę 
padėtį, ir gavo labai gerą įver
tinimą.

Jos adresas yra: Miss Linda 
Stačiokas, 222 Skarland Hali, 
University of Alaska, College, 
Alaska 99701.

Šia jaunųjų premija labiau
siai sielojosi LB švietimo Ta
rybos narė Elona Vaišnienė, 
gyvenanti New Haven, Conn. 
Ji pravedė balsavimų registraci
ją ir pasirūpino, kad spaudai 
būtų pasiųsta informacinės me
džiagos.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS IR JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES CV 

KOMUNIKATAS

Siu metų sausio 24 Chicago
je įvykusiame Alto valdybos ir 
JAV LB CV valdybos pasitari
me, dalyvaujant PLB vicepirmi
ninkui dr. Henrikui Brazai
čiui ir Vliko vicepirmininkui 
Juozui Audėnui, buvo išklau
syta dalyvių pasisakymai, pasi
keista nuomonėmis ir konsta
tuota tokių pasitarimų nauda 
lietuvių išeivijos tautiškumo iš
laikymo pastangoms ir Lietu
vos laisvinimo darniam darbui. 
Pageidauta tokius pasitarimus 
šaukti ir ateityje nuomonių skir-

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
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 lelL 
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, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. 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.

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.

tumam lygint. Svarstytas tarp- 
organizacinis informavimasis 
tarp Alto ir JAV LB valdybų. 
Svarstytas ir finansų telkimo 
klausimas. Visų dalyvių pagei
dauta kviesti lietuvių spaudos 
bendradarbius skelbti vispusiš
ką ir teisingą informaciją.

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 ru
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, Sv. 
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.
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Clevelande paminėtas prez. A. Stulginskis
Sausio 18 šv. Jurgio parapi

jos bažnyčioje buvo pamaldos 
už prez. A. Stulginskio vėlę. Mi
šias aukojo iš Chicagos atvy
kęs vysk. V. Brizgys. Jis pasa
kė ir pamokslą. Mišių metu so
lo giedojo solistė J. Krištolaity- 
tė-Daugėlienė ir muziko P. Am
braso vadovaujamas choras.

Minėjimo akademija buvo 
4 v. popiet Šv. Mergelės Nesi
liaujančios Pagalbos parapijos 
salėje. Akademiją rengė specia
liai sudarytas komitetas, ku
riam vadovavo Pr. Razgaitis.

Toronte sausio 3 buvo Kanados lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo ir jaunųjų mokytojų. Nuotr. S. Dabkaus

Kaip kuriasi lietuviai Floridoje 
FORT LAUDERDALE, FLA.

Sausio 8-10 dienomis Flori
da, ypač jos šiaurinė dalis, per
gyveno šalčius. Gal tai paken
kė sodam ir daržam? Sausio 11 
vėl temperatūra buvo 70 laips
nių. Šiaip žiemos laiku oras 
šiaurinėje Floridos dalyje yra 
20 laipsnių šaltesnis nei pieti
nėje dalyje.

Ar neįkurti lietuviškos 
parapijos?

Prel. J. Končius Draugo dien
raštyje paskelbė straipsnį apie 
Floridos lietuvius. Ten jis ra
šo, kad čia gyvena apie 5000 
lietuvių. Jų yra visur. Daugu
ma pensininkai, nes čia senes
nio amžiaus žmonėm klimatas 
malonus. Ypač čia malonu gy
venti žiemos metu.

Kiltų klausimas, ar pietinėje 
Floridoje negalima įsteigti lie
tuviškos parapijos. Bet tai atei
ties reikalas. Dabar reikėtų pa
sirūpinti, kad kokioje nors baž
nyčioje būtų lietuviškos pa
maldos nors vieną kartą per 
mėnesi. Žmonės mielai suva
žiuotų į tokias pamaldas. Tai 
prisidėtų prie lietuvybės palai
kymo.

Lietuviška radijo programa
Iškyla ir kitas klausimas — 

ar nesuorganizuoti lietuviškos 
radijo programos. Per radiją 
lengviau visus informuoti, su
kviesti. Pagalvokime apie tai.

I

Apie Miami lietuvių klubą
Praeitų metų gruodžio mėn. 

24 Drauge Pakruojietis rašė 
apie Miami lietuvių piliečių klu

Santa Monica. Calif., lietuviškoji mokykla jscenizavo Vytės Nemunėlio “Meškiuką Rudnosiuką”. Nuotrauko
je — Meškinas Rudnosis ir Rtidnosienė skaito laišką. Nuotr. L. BaAkatisko

Jis pravedė ir pačią akademi
ją

Akademijos pradžioje akto
rius Z. Peckus deklamavo par
tizanų eilėraščius, palydint 
“Lietuva brangi” dainai. Sugie
dojus Lietuvos himną, komite
to vicepirm. J. Daugėla prista
tė pagrindini kalbėtoją L.K.D. 
Sąjungos centro komiteto pir
mininką A. Kasulaitį. Jis vaiz
džiai nupasakojo velionies pre
zidento gyvenimą.

Meninę programos dalį atli
ko kamerinės muzikos trijo iš 

bą ir pridėjo, kad jame būtų 
daugiau lietuviškumo.

Taip, reikia kuo daugiau 
lietuviškumo tame klube. Rei
kia lietuviškų ženklų, parašų, 
reikia ir lietuviškos patriotiš
kos spaudos. Floridą aplanko 
daug žmonių iš visos Ameri
kos, jie tikisi čia surasti ir lie
tuvišką klubą. Net ir Ameriko
je gimę, atpratę nuo lietuviš
kos aplinkos, patekę į tokį klu
bą, pasijaus esą lietuviai.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas šiais metais rengia
mas vasario 15 Miami lietuvių 
piliečių klube.

Hollywoode šiuo metu gyve
na Janina Liustikaitė, atvykusi 
iš Toronto. Mano čia pasilikti 
ilgiau. Gal ji galėtų padainuo
ti Vasario 16 minėjime.

Per Naujus metus Žaliaduo- 
nius iš Cleveland© aplankė A- 
das ir Aldona Malėnai. Jie bu
vo patenkinti geru oru. Apžiū
rėję miestą ir apylinkes, sausio 
5 grįžo atgal.

Fort Lauderdale dirba du lie
tuviai kunigai asistentais, — 
tai kun. V. Andriuška ir kun. 
Leonardas Puišis. Taip pat čia 
gyvena prel. J. Končius. Pra
eitą mėnesį atidaryta puiki St. 
Clement parapijos mokykla, 
kurią veda seserys kazimierie- 
tės, lietuvaitės iš Chicagos,

A.Ž.

Chicagos — violončelistas P. 
Armonas, smuikininkas P. Ma- 
tiukas ir pianistas M. Motekai- 
tis. Jie atliko eilę kūrinių F. 
Schuberto, A. Arenskio, F. 
Mendelssohno-Bartholdo ir 
susilaukė publikos gražaus į- 
vertinimo.

Nashua, N. H.
Stasys Stončius buvo atžymė

tas plačios amerikiečių organi
zacijos, sutrumpintai vadina
mos Jaycee, vietos skyriaus. 
Organizacija kasmet atren
ka pasižymėjusius piliečius. 
Šiemet vėl parinko Stasį 
Stončių. Pernai jį kėlė “pasi
žymėjusiu mokytoju” (jis mo - 
kytojauja Nashua High mokyk
loje), šiemet “atžymėtinu jau
nu vyru”. Visos New Hampshi
re valstijos vardu organizaci
ja įteiks šios valstijos parink
tiems vyrams pažymėjimus 
bankete kovo 21 Thunderbird 
88 valgykloje. Apdovanojamų
jų tarpe bus ir Stasys Ston
čius.

Advokatas teisėjas Leonar
das Velishka tikrino savo svei
katą Elliot ligoninėje, Manches- 
teryje, giminaičio dr. Judickio 
prižiūrimas. Dabar ilsisi na
mie ir pareigų neis visą mėne
sį. Linkime greitai pasveikti ir 
vėl veiklon įsijungti. Sausio 31 
negalėjo dalyvauti, kaip pa
prastai, “krienų karaliumi”
Elks klubo devintame metinia
me “Hon-Yock” pobūvyje. Jo 
vietą užėmė Swaboviczius.

J. Skirkus 28 dienas pra
leido Šv. Juozapo ligoninėje po 
inkstų operacijos. Jis yra ilga
metis Šv. Juozapo dr-jos narys, 
gimęs ir augęs South Bosto
ne, I pasaulinio karo vetera
nas.

Jonas Česiūnas (Chesson), 
dažnai patenka į vietos spau
dos skiltis. Jis yra ir vietinio 
Prekybos Buto prezidentas. 
Aną * dieną pirmininkavo Buto 
pusryčiam Howard Johnson 
viešbutyje, kur pagrindinę kal
bą pasakė majoras Sullivan, 
kuris, tikimasi, ir šiemet, kaip 
per porą metų Vasario 16-tą- 
ją paskelbs Nashuos piliečiam 
minėtina diena.

Naujai išrinkta miesto tary
ba turėjo posėdį, kuriam pirmi
ninkavo Maurice Arei (jo žmo
na lietuvė). Išrinko 19 įvairių 
komisijų, česiūnas pateko į 
šias komisijas: trafiko, naujų 
gatvių priėmimo, Park gat
vės pagražinimo (čia planuoja
ma statyti naują knygyną ir 
mokslo meno centrą), išvykos ir 
finansų (šiai komisijai jis pir
mininkauja). Iki metų ga
lo jis atstovaus miestui Public 
Works departamento pensijų 
fonde.

Eva Kazlauskas, veikli lietu
vė gretimame Hudson miestely
je, įteikė 485.80 dol. surinktų 
aukų pagražinti vietinio knygy
no apylinkei.

(nukelta į 6 psl.)

. Scenoje buvo išstatytas di
džiulis prez. A. Stulginskio pa
veikslas, kurį piešė meno stu
dentė T. Idzelytė. Scenos ap
švietimą tvarkė stud. A. Nar- 
butaitis.

Po akademijos buvo vakarie
nė, kurią paruošė Moterų. Są
jungos 36 kuopa.

Vakarienės metu moksleivė 
Ug. Stasaitė padeklamavo porą 
eilėraščių. Ilgesnes kalbas pa
sakė ankstesnės kartos veikė
jai K. Karpius ir J. Sadauskas.

Moterų Sąjungos 36 kuopos 
vakarienei rengti sudaryta 
speciali komisija — J. čiapie- 
nė, K. Magilienė, E. Mikšienė, 
O. Mikelionienė, E. Bridžiuvie- 
nė, S. Miliauskienė ir' S. Stasie- 
nė — nuoširdžiai dėkoja už pa
aukotus vakarienei kepsnius. 
Tuos kepsnius paaukojo: B. 
Juodėnienė, A. Krygerienė, A. 
Razgaitienė, O. Žilinskienė, D. 
Kasulaitienė, V. Kulbickienė, 
S. Urbonavičienė, R. Sankalie- 
nė. Taip pat dėkoja ir jauniau
siom talkininkėm stud. E. Raz- 
gaitytei ir sesutėm O. Ž. Klio- 
rytėm.

Iš surengtos vakarienės gau
tas pelnas — 262.70 dol. — sa
lės šeimininkui kleb. kun. J. 
Angelaičiui pritarus, paskirtas 
šv. Kazimiero kolegijai Romoj.

P.M.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 20-METIS HAMILTONE
Prieš 20 metų, 1949 lapkri

čio 27, mažas būrelis vienmin
čių susirinko pas parapijos kle
boną dr. J. Tadarauska. Ši da
ta ir yra Hamiltono ateitinin
kų sendraugių skyriaus gimta
dienis.

Nors nariais negausus, sky
rius įsitraukė į religinį, tauti
nį bei kultūrinį veikimą. Kas
met su ateitininkiškuoju jauni
mu jis pamini Šv. Kazimiero ir 
Kristaus Karaliaus šventes. Ne
pamiršo paminėti ir kitų didžių
jų mūsų Bažnyčios ir tautos 
veikėjų. Ypač daug progų su
teikė lietuviškai Hamiltono vi
suomenei pamatyt įvairius kul
tūrinius pasirodymus. Ji girdė
jo mūsų dainininkus — P. Bič- 
kienę, J. Liustikaitę, R. Mas- 
tienę, V. Verikaitį ir kitus; 
taip pat ir rašytojus — B. Braz- 
džionį, A. Gustaitį, P. Jurkų ir 
eilę kitų.

Ateitininkai sendraugiai per 
ta dvidešimtmeti buvo atsikvie- 
tę į Hamiltoną ir jaunimo an
samblius: Londono Baltiją, To
ronto Prisikėlimo parapijos stu
dentu chorą, Clevelando Gran
dinėlę, dainuojančią Žymantų 
šeimą, Toronto vyrų kvartetą, 
Newarko Žibuoklių sekstetą ir 
visą eilę mažesnių meno vie
netų. Nebuvo užmirštas ir dra
mos menas. Buvo atsikviestas 
Montrealio dramos teatras su 
“Baltaragio malūnu” ir “Mela
gėliu”; Detroito dramos sambū
ris atvežė “Prieš srovę” ir “Są
mokslą prieš savuosius”; Cle
velando Vaidilos teatras suvai
dino “Brandos atestatą” ir “Už
burtą dūdelę”; Hamiltono teat
ras Aukuras ateitininkam pa
statė “Amerika pirtyje”, “Šv. 
Kazimierą” ir “Pirmąjį skam
butį”.

Religinio bei tautinio ugdy
mo tikslu buvo kviečiami ge
riausi kalbėtojai: dr. J. Grinius, 
prof. S. Sužiedėlis, dr. A. Da- 
mušis, mokyt. A. Rinkūnas, 
prof. J. Pikūnas, prof. S. Yla, 
J. Matulionis, kun. G. Kijaus- 
kas, kunigas Kęst. Trima
kas, dr. J. Gaida, kun. V. 
Dabušis, inž. A. Sabalis, a.a. A. 
Šapoka, a.a. I. Matusevičiūtė ir 
eilė kitų.

Nepamiršta ir šalpa. Buvo 
šelpiamas vienas studentas Va
karų Vokietijoje. Suorganizuo
tas būrelis saleziečių gimnazi
jai šelpti. Nepamiršti ir savo 
skyriaus nariai nelaimės bei 
ligos atveju.

Hamiltono ateitininkai sendraugiai paminėjo 20 metų veiklos sukakti. Iš k. 
įyl. KLB Hamiltono apylinkės pirm. A. Juozapavičius, dvasios vadas kun. 
f. Gaudzė, kalba J. Matulionis iš Toronto, parapijos klebonas prel. J. Tada- 
rauskas, A. Mikšienė. Nuotr. M. Borusienės

Hamiltono moksleivių ateitininkų kuopos valdyba. Iš k. sėdi: kun. J. Gau
dzė, D. Juozapavičiūtė — pirm., svečias J. Matulionis, jaunesniųjų globėja 
E. Gudinskienė; stovi: K. Gedrimaitė, M. Gudinskas, S. Butkevičiūtė, J. 
Gimkauskaitė, K. šeštokas, R. Borusaitė, vyr. globėjas J. Pleinys.

Nuotr. M. Borusienės

Didžiausią dėmesį ateitinin
kai sendraugiai skyrė ateitinin- 
kiškam jaunimui. Jie juos glo
bojo, telkė lėšas jų veiklai. Da
lį sutelktų lėšų skyrė ir jauni
mo spaudai. Tam tikslui buvo 
ruošiami spaudos baliai, kurių 
pelnas buvo skiriamas jaunimo 
žurnalam—Ateičiai, Skautų Ai
dui ir vaikų laikraštukui Eg
lutei.

Tėvai, Bažnyčia ir organiza
cijos buvo ir yra geriausi tal
kininkai asmenybių ugdyme. 
Šiandien, mokyklai nebesirūpi
nant asmenybių auklėjimu, 
jiem krinta visa atsakomybė už 
būsimas kartas. Ateitininkai

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

320 dol.: Alexander Vine - 
kus, W o o d s i d e, N. Y. a.a. 
Stanislavo ir Uršulės Stumb
rių prisiminimui.

200 dol.: Anna Babrauskis, 
Bellrose, N. Y., a.a. vyro 
Frank Babrauskio prisiminimui.

Po 100 dol.: Anelė Garlaus- 
kienė, Brooklyn. N. Y., P. Sai
kus, Maspeth, N. Y., Rozalija 
Frankienė, Conwells Heights, 
Pa., savo a.a. vyro Kosmo Fran
ko prisiminimui, Leona Korsa
kas, . Maspeth, N. Y., savo a.a. 
vyro Juliaus Korsako prisimini
mui. P. Razickienė, Brooklyn, 
N. Y. (pažada 300 dol.) Skre- 
denų šeimos prisiminimui, Me
čys ir Rūta Jauniškiai, E. 
Northport, N. Y.

Po 50 dol.: A. Matulionis. 
Maspeth, N. Y., S. Cerebiejus, 
Maspeth. N. Y., G. Rajeckas. 
Maspeth. N. Y. (pažada 200 do
lerių). A. Kondrotas. Richm. 
Hill.. N. Y., Edv. J. Valenches. 
Brooklyn, N. Y. (pažada 300 
dol.).

Po 25 dol.: Olga Simmins, 
Woodside, N. Y., F. Stumbris, 
Woodside. N. Y., Eleonora Bu- 
rienė, Brooklyn, N. Y. (35 dol.), 
Helen Yocis, Maspeth (pažada 

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.

sendraugiai Hamiltone su
pranta savo uždavinį ir, kiek 
leidžia sąlygos, dirba šioje auk
lėjimo srityje.

•
Per 20 metų laikotarpį daug 

padaryta tarnaujant lietuviškai 
visuomenei. Ateitininkai sen
draugiai yra dėkingi visuome
nei rėmusiai jų darbus, lankiu
siai jų parengimus, pripildžiu
siai sales. Visiem nuoširdus at- 
eitininkiškas ačiū. Ir toliau yra 
dedamos viltys į tėvus ir visus 
mūsų kolonijos tautiečius, kad 
ir ateityje jie įvertins ateitinin
kų siekimus ir parems juos mo
raliai bei materialiai. J. P.

100 dol.), V. Gobužas, Flush
ing, N. Y., V. Rokus, Maspeth,
L. Pleskus, Maspeth, E. Glad- 
kienė, Great Neck, Anastazija 
Javis, Queens Village, N. Y.

Po 20 dol.: Theresė Kwas, 
Maspeth (pažada 100 dol.), įra
šo a.a. vyrą Peter, Stella Smith, 
Maspeth (pažada 150 dol.), M. 
Lauraitis, Maspeth, P. Šimkus, 
Maspeth, J. Davnorow, Wood
side, N. Y., V. Česna, Brook
lyn, Alice V. černauskas, Asto
ria (pažada 100 dol.), įrašo a. 
a. vyrą Leoną černauską.

Po 15 dol.: R. J. Jonaitis. Bk- 
lyn, V. Žilinskas, Maspeth (pa
žada 100 dol.), įrašo Žilinskų 
ir Ligeikų šeimų mirusius, John 
J. D'Agostino, Brooklyn, N. Y.

Po 10 dol.: George Lauke- 
vich, C. Eyman, S. Paliulis. 
W. Dapkevich. J. Novosedlik, 
Ch. Augustinas, S. Blieka, Mas
peth (pažada 150 dol.), įrašo 
a.a. Joną Blieką, J. Janushka. 
Maspeth (pažada 50 dol.), Leo 
Balčonis, Petras Lalas, Amster
dam, prisiminimui žmonos Sta
sės, K. Tumonis, George Bau
er, Pius Kuras, P. Juzapaitis,
M. Erčius, M. Andrila.

— Laisvės Žiburio radijo 
valandėlė, prašoma LB centro 
valdybos, parengė 15 nyinučių 
programą anglų kalba Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro
ga. Visos radijo lietuviškos pro
gramos gali gauti šios garsinės 
juostos kopiją ir ją panaudo
ti savo transliacijose. Kreiptis: 
Laisvės Žiburys, 62-15 69
Place, Middle Village, N. Y. 
11379, tel. (212) TW 4-1288.

— Dr. Leh Goldberg, žymi 
hebraistė, poetė, kritikė, dra
maturge. mirė sausio 16 Jeruza
lėje. Ji buvo baigus Kauno u- 
niversitetą, iš Lietuvos išvyko 
1933 metais, Bonnoje gavo 
daktaro laipsnį. Mokėjo daug 
kalbų, į hebrajų kalbą vertė pa
grindinius Europos rašytojus.

— Prof. VI. Jakubėnas, žino
mas lietuvių kompozitorius, ke
linta savaite guli šv. Onos li
goninėje Chicagoje. Sausio 29 
jam padaryta sudėtinga nugar
kaulio operacija, trečioji iš ei
lės paskutinių trijų mėnesių bė
gyje.

— Tėv. dr. Leonardas And- 
riekus, OFM., lietuvių pranciš
konų provincijolas, pakvies
tas pravesti Los Angeles lietu
viam gavėnios rekolekcijas, ku
rios įvyks kovo 18-22.

— Vincas Žemaitis, miškų in
žinierius ir Liet, miškininkų są
jungos pirmininkas, parašė 84 
psl. apimties knyga “Liublino 
unijos sukakties paraštėje 
1569-1969 m.”, kuri išleista at
skiru leidiniu.

— Sol. Gina Butkutė-Čap- 
kauskienė, solo dainomis besi
reiškianti Montrealio teatruo
se ir Kanados lietuvių visuome
nėje, atliks dainų ir arijų kon
certą Draugo romano premijos 
įteikimo iškilmėse kovo 22 Jau
nimo centre. Chicagoje.

— Lietuvių Fondo specialiam 
projektui įvykdyti 1970 metų 
stipendininkais pakviesti prois- 
torikas prof. dr. Jonas Puzi
nas ir filosofas dr. Juozas Gir
nius. Jiem paskirta po 2000 dol. 
metam, angažuojant juos vei
kalų rašymui. Veikalus rašys 
dvejus metus. Prof. J. Puzinas 
rašys “Lietuvos proistorės ap
žvalgą”. o dr. J. Girnius —“Lie
tuvių filosofijos istoriją". Vei
kalai apims apie 600 puslapių.

— Režisierius Vytautas Va
liukas, šiuo metu gyvenas New 
Haven, Conn., savo laiku da
vęs sceninių pastatymų Chica
goje ir New Yorke, planuoja 
šiais metais pasirodyti su mari- 
jonečių teatru. Vaidinimui teks
tas jau yra sukurtas. Dailinin
kas Vytautas Ignas padarė lė
lių ir dekoracijų eskizus. Pa
ruošiamieji marijonečių gamini
mo darbai jau pradėti.

— Pranas Baltakis, JAV LB 
Washington© apylinkės iždinin
kas. dalyvavęs Mokslo ir kūry
bos simpoziume, centro valdy
bos pirmininkui atsiuntė šio tu
rinio laišką: “Turiu malonią pa
reigą Washington© apylinkės 
valdybos vardu padėkoti už 
centro valdybos, ir ypač Jūsų, 
įdėtą darbą organizuojant ir 
pravedant Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą. Išartu siunčiamą 
25 dol. čekį prašau priimti 
kaip Washington© apylinkės 
nors ir labai kuklu inaša sim
poziumo išlaidom padengti”.

Anglijoje leidžiamas mėnesi
nis žurnalas “East West Di
gest” 1969 m. nr. 12 įdėjo ap
rašymą apie Lietuvos kunigą 
L. Kunevičių, kuris ieškojo re
liginės laisvės Kremliuje ir o- 
kupacinėje Lietuvos valdžioje.

Pasinaudota “Eltos” anglų 
kalba žiniomis. (Elta)

— “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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Jos pašaukimas buvo mylėti visus
Sausio 17 seneliu namuose 

pne Parvžiaus (Cormeilles-en- 
Parisis) mirė Ona Šimaitė.

Žmoniškumas buvo jai vie
ninteli* Šio pasaulio matas, ir 
jei ji ko žmonėse ieškoio. tai 
tik ?ern Jog drąsą ir solidaru- 
ma. gelbėiant karo metu Vil
niuje vokiečiu nersekioiamus 
žvdus. įvertino Izraelio kanki
niam ir didvvriam atminti Yad 
Vashem institutas. 1966 iai su
teikdamas Teisiniu medali. Vi
sa savn ewemma skvrusi ki
tiem. ii ir seneliu namuose na- 
dėio už save silnnesniem. rū- 
nindamasi ir prižiūrėdama juos, 
kol liea parbloškė ją pačia, ne
beleisdama daugiau pakilti nuo 
patalo.

•

Ona Šimaitė eime 1894 Tri
jų Karaliudieną Akmenėje. Jos 
tėvai Kazvs Šimas ir Ona Dau- 
jotaitė buvo bežemiai. Iki 8 m. 
išbuvusi pas savo seneli Dau
jotą (tėvai buvo išvykę Rygon 

Eiizabethe lituanistinės mokyklos eglutėje vaikai šoka Noriu miego.
Nuotr. Raitytės

A t a
MARIJA! POHLMANIENEI

n mirus, dukteriai p. Calitienei ir šeimai užuojautą reiškia

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
spaustuvės darbininkai

į Mirus mylimai žmonai ir mamytei
A f A

STEFANIJAI STANKŪNIENEI Į

! giliausią užuojautą liūdesio valandoje reiškiame Prof.
I komp. Juozui Stankūnui, sūnui Kazimierui ir jo šeimai, 
, ir dukrai Irenai bei jos vyrui Dr. Silvai.

“RŪTOS” ANSAMBLIS E

A.fA.

JUOZUI MISIŪNUI
mirus, sūnui, broliui ir seseriai bei kitiem giminėm gilią 

užuojautą reiškia

^SEDSBSDSBBe9KnQnaKaaBBSEHSBEaMBEaKnBMBEnKBaBaF|

A. t A.

VACLOVUI ALKSNINIU!
mirus, jo žmonai Gabrielei, sūnums Vytautui ir Algirdui, 
jų šeimoms bei kitom giminėm gilią užuojautą reiškia

JONAS JAKAITIS

ieškoti darbo), ji nuo mažens 
matė didelę toleranciją ir pa
garbą kiekvienam žmogui. Kai 
tėvai ją atsivežė Rygon, ji lan
kė lenkų parapijos mokvklą. 
vėliau progimnaziją. Prasidėjus 
pirmajam pasauliniam karui, iš- 
vvko Maskvon, kur įstojo i Ti- 
chcmirovo pedagoginius kur
sus. Čia ji buvo antroji tuos 
kursus lankanti lietuvaitė. Tei
sės fakultete ji klausėsi profe
sorių Elistratovo ir Gerneto pa
skaitų. kurie sutvirtino jos mei
le žmogui. Pedagoginių kursų 
nebaigė dėl Rusijoje kilusios 
revoliucijos ir pragyvenimui 
užsitikrinti dirbo profesoriaus 
Kaščenkos defektyviu vaiku na
muose bei vaikų prieglaudose.

Po pirmojo pasaulinio karo 
grįžusi Lietuvon, ii buvo mo
kytoja žydu mokykloje. Paskui 
8 metus dirbo vertėia sovietu 
atstovybėje Kaune. Atleista i- 
stcio dirbti i Vytauto Didžiojo 
universiteto biblioteką, vėliau 
persikėlė Į Vilniaus universite-

JONAS JAKAITIS 

tą, kur dirbo lituanistikos se
minaro bibliotekoje.

•
Antrojo pasaulinio karo me

tu vokiečiam užėmus Lietuvą, 
O. Šimaitė gelbėjo žydus. Vo
kiečiai O. Šimaitę buvo suėmę 
tris kartus, bet universitetui 
pasisekdavo ja išvaduoti. Pas
kutinį sykį vokiečiai ją išsiun
tė i Pravieniškes. Iš Pravie
niškių koncentracijos stovyklos 
ji buvo išsiųsta Į Dachau, o iš 
Dachau perkelta į koncentra
cijos stovyklą Elzase, kur ją iš
vadavo vokiečius iš Prancūzi
jos išstūmę sajunPininkai.

Po karo pasiliko Prancūzijo
je. Iš Prancūzijos buvo išvyku
si tik į Izraelį, manydama, kad 
ten galėsianti gyventi. Nors nu
važiavus jai buvo paskirta Iz
raelio valdžios pensija, bet, 
negalėjusi prisitaikyti prie 
krašto klimato ir pradėjusi sirg
ti, po trejų metų grįžo į Pary
žių. Čia ji laisvalaikiu, kiek 
sveikata leido, lankė muziejus, 
teatrus, koncertus ir džiaugėsi, 
kad Paryžius jai buvo didelė 
gyvenimo mokykla. O kelrodžiu 
jame, kaip ir visada, jai buvo 
entuziastinga meilė ir pagarba 
kiekvienam žmogui.

SPORTAS
ŠALFAS S-GOS CENTRO 

VALDYBOS IR REVIZIJOS 
KOMISIJOS RINKIMAI

ŠALFAS S-gos Garbės Teis
mas, susidedąs iš pirmininko Jo
no Gustainio bei narių — Tė
vo Pauliaus Baltakio, OFM ir 
Herberto Stepaičio, skelbia 
naujos ŠALFAS S-gos Centro 
Valdybos ir Revizijos Komisi
jos rinkimus.

ŠALFAS S-gos Centro Valdy
bą bei Revizijos Komisiją ren
ka korespondenciniu būdu visi 
ŠALFAS S-goje registruoti 
sporto klubai bei kiti sporti
niai vienetai, pagal rinkiminių 
nuostatų numatytą procedūrą.

Kandidatu nominavimo ter- 
minas — 1970 m. vasario 17 d. 
(pašto antspaudo data).

KALĖDOS SAARO KRAŠTE VOKIETIJOJE
Gruodžio 27 vakarą Saaro 

krašto lietuviai su vaikais rin
kosi į Saarlouis priemiesčio — 
Beaumarais parapijos jaunimo 
salę.

Dėmesio -centre buvo vaikai. 
Jiem geraširdžiai šiaurės Ame
rikos lietuviai per Balfą pri
siuntė Kalėdų proga 60 dole
rių.

Krašto apylinkės valdyba pa
siūlė šią sumą papildyti savo 
tarpe ir pasivaišinti visiems 
bendrai.

Reikia pripažinti, kad šven
tės pasisekė nepaprastai pui
kiai. Kalėdų senis (Valteris Pa
cas) išklausė vaikų eilėraščių 
ir dainų. Eilėraščius jie sakė 
vokiškai ir lietuviškai. Apdova
nojo juos dovanomis -tradici
niais kalėdiniais krepšeliais, ku
riuose šalia saldumynų buvo ir 
po nedideli žaislą; tai mirkčio
janti lėlė, tai automobilis ar 
dar kai kas.

Vaikai, suaugusiems prita
riant, sugiedojo tris kalėdines 
giesmes. Tada visi ėmėsi vai
šintis.

Visus užkrėtė iki šiol mažai 
žinotas šokis “noriu miego”. 
Vaikam tas šokis pasirodė ga
na modernus, ir šoko visi labai 
patenkinti.

Šventėje dalyvavo dažnas ir 
visada laukiamas svečias — ku
nigas B. Liubinas. Salės savi
ninkas, arba tikriau šeiminin
kas. vietinis vokiečių klebonas 
Horbach taip pat dalyvavo ir 
pasakė trumpą sveikinimo žo
dį susirinkusiems ir apgailesta
vo, kad kai kurie vaikai jau 
nebemoka tėvų kalbos, todėl 
tokie susirinkimai . jiems 
labai naudingi, tiesiog būtini, 
kitaip jiems neliks nieko, kas 
primintų jų kilmę.

Kalėdų senis priskaitė trisde

NASHUA N. H.

(atkelta iŠ 5 psl.)

Tarnas G. Kudžma majoro 
Sullivano buvo nominuotas 
penkeriem metam zonom nu
statinėti komisijon. Tikimasi, 
bus išrinktas.

James Balukevičius, mokyto
jas, dabar lankąs mokytojų ko
legiją Washingtone, lankė sa
vo tėvus. Pasakojo, kad dėl kri
minalinių puolimų gausumo sos
tinės gyventojuose plačiai plin
ta noras pramokti savisaugos 
sistema “karate”. Balukevičius c

tapo tos srities meistru. Savo 
metu jis buvo Nashua mokyk
los krepšinio komandos vado
vas. Jo brolis Waldo žuvo “Mir
ties maršo” metu, Batane, Fi
lipinuose, 1942.

Klebonui kun. J. Bucevičiui 
Kolumbo vyčių skyrius padova
nojo “Faithful Friar” požymį 
už dvidešimties metų puikų pa
reigų atlikimą Kolumbo vyčiam.

Suzana Gailiūnas, jauna plau
kikė, priklauso prie jaunų 
plaukikų grupės, kuri YMCA- 
YWCA patalpose lavinasi rung
tynėm su kitų miestų grupėm.

19,311 gyventojų suskaičuio- 
ta 1890 metais, kada lietuviai 
pradėjo Nashuoj gausiai apsi
gyventi, o 1960 metais jau bu
vo jų priskaičiuota 39,096. Lie
tuvių, spėjama, esama tarp 400 
ir 500 šeimų ar pavienių.

Kor.

Nominuojamų kandidatų sąra
šai privalo būti prisiųsti ŠAL- 
FASS S-gos Garbės Teismui, 
adresu: Mr. Jonas Gustainis, 
179 Cassandra Blvd., Don Mills, 
Ont.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

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

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

šimt keturis .vaikus; septyniem 
apsirgusiem krepšeliai buvo pa
siųsti į namus. Suaugusių susi
rinko per keturiasdešimt asme
nų. Beveik iki dvyliktos valan
dos vakaro skambėjo lietuviš
ka dainelė, kartas nuo karto 
pakeičiama polkutės ar sukti

Kalėdos pas Saaro krašto lietuvius. Kalėdų seniui dai
nuoja A. Jakštaitė.

Kalėdų seniui eilėraščius sako Hakaitė.
(Abi nuotraukos A. Palavinsko)

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau- 

• simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

GAUNU DAUG PANAŠIŲ 
LAIŠKŲ; ŠIS YRA 
“PAVYZDINIS“

Klausimas

Ir konsulatai, ir Tamsta nuo
lat raginat daryti testamentus 
ir, testatorių! mirus, siųsti Lie
tuvon siuntinius. Manau, kad 
Tamsta sutiksi, jog tai yra gry
na propaganda, nes dabar 
siuntinių siuntimas yra pats ne- 
praktiškiausias būdas giminėm 
šelpti.

Buvo laikų, kai visokių senų 
ir naujų “skarmalų” siuntimas 
į Lietuvą apsimokėjo, nepai 
sant nežmoniškai aukštų muitų 
ir vadinamųjų persiuntimo iš - 
laidu. Dabar tokiais siuntiniais 
giminių nenustebinsi. Jiem ne
betrūksta nei drabužių, nei nai
loninių kojinių. Dabar jiem pra
verčia šaldytuvai, skalbimo ma
žinės, televizijos aparatai ir 
automobiliai bei motociklai.

Jei turintieji Lietuvoj gimi
nių paklausytų konsulatų ir 
Tamstos patarimų, tie giminės 
neturėtų jokio pasirinkimo: tes- 

' tatoriui mirus, turėtų norom ar 
nenorom “priimti” siunčiamus 
skudurus.

Manau, kad atėjo laikas ne
beturėti iliuzijų dėl esamos 
Lietuvoj padėties. Reikia prisi
taikyti prie aplinkybių. Kas iš 
to patriotizmo, jei žmonės Lie
tuvoj negali gauti jiem reikalin
gų ir norimų daiktų, o vietoj jų 
turi pasitenkinti siuntėjų pa
rinktomis 'dovanomis!

Gal Tamsta šio laiško į laik
raštį visai nedėsi, nes gali ne

nio akordų.
Šia proga noriu tar

ti visų dalyvių vardu gerašir
džiam Amerikos lietuviam šir
dingą ačiū!

A. Palavinskas,
Saaro Krašto lietuvių 

apylinkės pirmininkas 

patikti konsulatam, Balfui ar 
kitom įstaigcm, kurios gyvena 
iš siuntinių siuntimo, o jei tu
rėsi drąsos laišką spausdinti ir 
dar į jį atsakyti teigiamai, ga
li pati papulti Veiksnių nema
lonėn.

Skaitytojas, Illinois valstija

Atsakymas
Laišką dedu ir į jį atsakau 

realistiškai.
Dabartiniu metu daug žmo

nių siunčia savo Lietuvoj esan
tiem giminėm dovanų ir pini
gų per įvairias įstaigas. Sovie
tam labai reikia amerikoniškų 
dolerių. Todėl jie daro viso
kias “lengvatas” dolerius gau- 
nantiem asmenim, kad tuos do
lerius “pritrauktų”. Dolerius ga
vusieji žmonės gali nusipirkti 
specialiose vadinamose “do
lerinėse” krautuvėse jiem pa
tinkamų prekių. Taip bent yra 
teorijoj. Praktikoj vaizdas nė
ra jau toks “rožinis”, kokį 
vaizduoja sovietų propaganda 
ir katalogai. Atrodo, kad visuo
met yra vienokių ar kitokių 
prekių trūkumas: kad nerimų 
prekių reikia ilgai laukti; o jų 
laukiančiam asmeniui visaip siū
loma nusipirkti kitokių prekių, 
kuriu jis nenori ir kurių jam 
nereikia.

Tačiau šios aplinkybės nėra 
svarbiausia priežastis, dėl ku
rios kiekvienas advokatas, ku
ris pažįsta esamas sąlygas, pa
taria turintiem Lietuvoje gimi
nių būtinai sudaryti testamen
tus.

Mirus be testamento ir pali
kus turto Lietuvoj gyvenan
tiem giminėm, Amerikoj sovie
tų pasamdyti advokatai atsto
vauja sovietam, nors jie ir sa
kosi atstovaują Lietuvoj gyve
nantiem įpėdiniam ir giną jų 
interesus. Iš esmės jiem rūpi 
ne įpėdinių, bet sovietų ir jų 
pačių kišenės interesai.

Sudarant testamentą, testato- 
rius gali pasirinkti vykdytoją 
arba patikėtinį (executor or 
trustee), kuriuo jis pasitiki ir 
kuriam jis gali nurodyti, kas 
yra darytina įvairiais galimais 
atvejais. Testatorius gali suteik
ti teisę vykdytojui arba patikė
tiniui spręsti kokiu būdu, jo, o 
ne sovietų nuomone, yra nau
dingiausia pasiųsti į Lietuvą į- 
pėdiniui paliktus pinigus arba 
kitokį turtą. Tokiu būdu vyk
dytojas arba patikėtinis, sąly
gom pasikeitus, gali keisti pa
likto turto siuntimo metodą 
savo nuožiūra (discretion), tu
rėdamas galvoje vien įpėdinių 
interesus. Galima nustatyti vyk
dytojui arba patikėtiniui prin
cipus ir standartus, kurių jis 
privalo laikytis, bet reikia palik
ti jam užtenkamai “elastišku- 
mo” testatoriaus pagrindiniam 
tikslam atsiekti.

Sovietai nuolat keičia pini
gų ir kitų prekių siuntimo į Lie
tuvą būdus, taip pat ir vietoj 
perkamų prekių pirkimo sąly
gas. Tuos pakeitimus jie daro 
vadovaudamiesi, kas jiem tuo 
momentu yra naudingiausia ir 
pelningiausia. Toks akstinas 
(criterion) yra nepastovus ir į- 
pėdiniui ne visuomet naudin
gas.

Paskiriant savo testamento 
vykdytoju arba patikėtiniu to
kį asmenį arba įstaigą, kuri se
ka besikeičiančias sąlygas ir jas 
moka tinkamai įvertinti, yra ge
riausia testatoriaus garantija, 
kad po jo mirties bus vadovau
jamasi vien įpėdinio interesais, 
o ne kitų.

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Ųidelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

KNYGOS VAIKAM

Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 
N. Jankutė, — 2.50 dol.

Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 
nelga, — 2.50 dol.

Bitės, L. Germanienė, — 
3.50 dol.

Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 
nė — 3 dol.

Tėviškės Sodyba, J. Plačas,
— 3 dol.

Meškiukas Rudnosiukas, V. 
Nemunėlis, 3 dol.

Algis .ir Alytė, spalvinimo 
knygutė, 75 c.

Pupučio Skėtis, spalvinimo 
knygutė, — 1 dol.

Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,
— 2.25 dol.

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nė, — 1.25 dol.

Tinginė ir Darbštutė, S. To- 
marienė, — 1.25 dol.

Paskendusi Pilis, S. Tomarie- 
nė, — 1.25 dol.

Lapė Snape, S. Tomarienė,
— 1.25 dol.

Keturi Valdovai, S. Džiugas, 
2.25 dol.

Neklaužados, S. Džiugas, — 
2.25 dol.

Kregždutė, II dalis, A. Rin- 
kūnas, 3.50 dol.

Kregždutė, III dalis, A. Rin- 
kūnas, 4 dol.

Jaunojo Galiūno Keliu, Kun. 
P. Gavėnas, 2 dol.

Visos knygelės gražiai spalvo
tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.

BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS

“Atsiminimai iš Balto veik
los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

“Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Abiejų knygų autorius — 
prel. J. B. Končius.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Būtų naudinga kiekvienai 
lietuvių šeimai įsigyti abi šias 
knygas. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Rašantiem Darbininkui ir 
kartais savo rašinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

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.

1970 metų kalendorių galima 
gaut Darbininko administracijo
je. Darbininko išleistas kalen
dorius mėnesinis, lentelėje at
spaustas dail. Jurgio Juodžio 
spalvotas paveikslas Birutė ir 
Kęstutis, kaina — 1 dol. Nidos 
Knygų Klubo išleistas kalen
dorius nuplėšiamas kasdien. 
Kaina—2 dol. Rašyt: Darbinin- 
kas, 910 Willoughby Ave., Broo
klyn, N. Y., 11221.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 1 dol.: is New

Y. valstijos: J. Išganaitis, L. 
Petraitis, J. Stonkus, J. Audė
nas, J. Černius, F. Marčis, 
Brooklyn, V. Kidolis, A. Stri- 
mavičienė, Woodhaven; B. Lu- 
kasevičius, H. P. Johnson, Rich
mond Hill; C. Zlotkus, J. Pu- 
pininkas, J. Miškinis, Roches
ter; A. Bačiuška, W. Babylon, 
V. Klevas, Jamaica; D. Vaičius, 
Hudson, K. Valikonis, Amster
dam, V. Naronis, New Hyde 
Park.

Iš Conn, valstijos: D. Skre-

butėnas, A. Orantas, P. Joku- 
bauskas, J. Niaura, J. Jokubaus- 
kas, M. Kašėtaitė, Waterbury; 
L. Mikėnas, G. Rutkauskas, F. 
Ambrose, Hartford, G. Makste- 
la, Jewett City, S. Vaikutis, 
Stamford, B. Kukler, Bridge
port, A. Balsys, Naugatuck; A. 
Ramanauskas, Manchester, M. 
Alexander, Torrington; B. Vil
činskas, A. Empakaris, New Bri
tam.

Iš Mass, valstijos: A. Bun- 
dza, Worcester, V. Dainys, A. 
Tilenis, So. Boston; I. Baskys,

Boston; Žerolienė, M. Norkū
nas, Dorchester; P. Sabalis, 
Northampton, J. Bakūnas, Ran
dolph; J. Gailiūnas, Athol; I. 
Norbutas, Cambridge; P. Radse- 
szewski, Haverhill; J. Pawlows
ki, C. Drevinsky, Middleboro.

Iš III. valstijos: V. Kuprys, Ci
cero, J. Vaičiūnas, A. Giniotis, 
P. Burneikis, K. Keblis, Chica
go, S. Darzinskis, Downers 
Grove; I. Stanislovaitis, Kewa
nee.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidy 

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

OCkinga DARBININKO 
A -ninistracija

Knyga nepriklausomybės minėjimuose
Tuoj minėsime Lietuvos ne

priklausomybės atkūrimo 52-rą 
sukaktį.

Melsimės, aukosime, pergy
vensime, demonstruosime ir 
skelbsime jautrias rezoliucijas. 
Tai yra gera, verta ir reikalin
ga-

Šia proga kreipiamės į visus 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimo rengėjų komi

tetus ir prašome užsakyti infor
macinių knygų “The War 
Against God in Lithuania”.

Kaina — popieriniais virše
liais 1 dol., kietais 2 dol.
Knygas komitetai galėtų įteik

ti su rezoliucijomis politikos as
menims — vietovių laikraš
čiams ir kt.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Valdyba

Skubiai užsakymus siųskite: Lithuanian Catholic Religious Aid

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 64-09 56th Road

Maspeth, N. Y. 11378
Aldona Stempužis, su Stutt- 

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

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
viu dainų ir šokiu muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečiu 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. j'"”1

• - *---- ' j '.
Antrieji Žirginėliai: Vasaros 

pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

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

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras Įdainavo: Žaliojoj lanke
lė j, Augau aš pas tėveli, 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.

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

Montreal:© 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.

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

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

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

Prašau atsiųsti

The War Against God in Lithuania

popier. viršais ............ egz.

kietais viršais ............ egz.

Adresas .......................................  :......... ........................

SVARBU: Prašome, kad užsisakytų knygų parapijos, organiza
cijos ir pavieniai asmenys. Laida baigiasi.

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 nūn. 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, šeštadieni — 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..

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

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

COPHRESI TRAVEL AGENCY
GENERAL INSURANCE AND 

IMMIGRATION PROBLEMS 
2817 Bergenlime Avenue 

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

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

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Lietuvos Kanklės. Tautinio 

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 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, 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 Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
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 
Nr. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, šokių scena, Pasveikinimo 
choras. Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

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

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.

NATO has given ’us 20 years of' 
unprecedented peace, security and 
prosperity.

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

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

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

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

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tuksiančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCHIBALD

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

Current dividend 51/2 % on all accounts.
Dabar moka 5’/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

t

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 S ■■ ___

Siunčiu skolą už------ m. $__________

Kovo 22, sekmadienį — Putnamo 
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, sekmadieni — 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 ren
gia metinį seimelį Angelų Karalie
nės lietuviij parapijos salėje 12 vai. 
Rengia apskrities valdyba.

Balandžio 18-19, šeštadienį ir sek
madienį — New Yorko ir New Jer
sey ateitininkų metinė šventė, šeš
tadienį 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 Bičiulių rytų apygarda.

Gegužės 3, sekmadienį — Lietu
vių New’ Yorko Vyri} 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 nūn. 
buvusioje Schwaben Hall salėje. 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y.

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

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

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

KENNETH LAWRENCE
420 Cumberland Street Brooklyn 

Has car willing to make short trips
Daily or small city 

Delivers reasonable rates
Call 212—638-2571

A & B 
FLOOR SCRAPING 
$15 and Up per Room 

--------- Free Estimates-----------  
Call Mr. CHARLIE REAVES 

773-6837

SPEZIALE CONTRACTORS
We specialize in fine work — no 
job too big or too small — finished 
basements, attics, garages.

3604 Barnes Ave., Bronx
Call TU 2-0077

VICTOR CRISPIN 
CONTRACTING CO. 

Inc.
GENERAL CARPENTERS 

GENERAL CONTRACTORS 
STORE FRONT WORKERS 

AND INTERIORS

119-04 94th Avenue

Richmond Hill,. Queens. N.Y.

Teis. 387-9510 — 847-1848

H. W. MALE

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. $110.00. Call PL 9-5350 after 
10 AM.

MALE - FEMALE

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

An Equal Opportunity Employer.

DISPLAY

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mantel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

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

SALVO IRON WORKS
Any kind of iron w’ork 

Also all iron repairs for homes, 
churches and rectories 

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

ALL CASH
FOR YOUR HOUSE 

ANYWHERE IN BROOKLYN 
Albisa Real Estate — 858-1020 

151 Smith Street Brooklyn 
Open 7 days a week incl. Sunday
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NAUJIENOS^

Laisvės Žiburio radijo klubo 
metinis susirinkimas įvyks va
sario 8, 12 vai. Apreiškimo pa
rapijos salėje, North 5th ir Ha- 
vemeyer St. Brooklyne Darbo
tvarkėje: valdybos, iždininko 
ir revizijos komisijos metiniai 
pranešimai, naujos klubo valdy
bos rinkimai, svarbūs einamie
ji reikalai. Prašome atsinešti na
rio knygutes. Taip pat bus pri
imami nario mokesčiai, jei kas 
dar nėra sumokėjęs ar kas no
rėtu įstoti nariu i klubą.

Maironio Mokyklos metinis 
vaidinimas ‘Raudonoji Kepu
raitė” bus kovo 15, sekmadie
ni, Prašom ta diena kitu šven
čių nerengti, o paremti jaunuo
sius.

Agotos Norkienės, gyv. Lake 
Worth, Fla., gimtadienio pro
ga vasario 5 EI. Vaitekūnienė 
iš Brooklyn, N.Y., užprašė pas 
pranciškonus mišias su linkėji
mais jai ir vyrui sveikatos ir il
gų metų.

Marija Prr.’marsienė, 73 m. 
amžiaus, sausio 23 mirė Brook
lyne. Palaidota vasario 2. Bu
vo pašarvota Šulinskų laidoji
mo ištaigoje. Jos vyras Edvar
das Ponimanas yra buvęs ilga
metis pranciškonų spaustuvės 
tarnautojas. Jis mirė 1967.

Korp! Neo-LHhuania filis
teri'; senienų sueiga Įvyko 
sausio 3i. Išrinkta nauja val- 
G-kr: Giedrė Kumpikaitė —pir
mininkė. Jonas Stankūnas ir 
Tomas Aleksandravičius —val
dybos nariai. Algis Sperauskas 
— arbiter elegantiarum. Suei
goj du junjorai pakelti i senjo
rus. Naujoji pirmininkė Giedrė 
Kumpikaitė atidarys korporaci
jos balių, kuris Įvyks vasario 
7.

Teresa Zyiis-Gara, Metropoli
tan operos solistė, gimusi Vil
niuje. neseniai dainavusi Mo- 
zarto “Užburtoje fleitoje", dar 
dainuos Mozarto “Figaro vestu
vėse”. Tos operos premjera 
bus kovo 30. spektakliai — ba
landžio 3, 11 ir 15.

Metropolitan operos rūmų fojė pertraukos motu. Nuotr. V. Maželio

Vienuolynas_____ GL 5-7068
Spaustuvė_________GL 2-6916
Redakcija _______  GL 5-7281
Administracija ___  GL 2-2923

Lietuviškas užgavėnes vasa
rio 8 d. 1 v. popiet rengia LKM 
Sąjungos 29 kuopa Apreiškimo 
parapijos salėje. Bus iškepta 
skanių blynų ir parūpinta kitų 
gardumynų. Bus trumpa prog
rama, vienas kitas žodis. Gros 
muzika šokiam. Rengėjos kvie
čia visus pasisvečiuoti. Bilietų 
galima gauti pas: P. Gagie- 
nę, E. Kašetienę, G. Katilienę 
ir pas kitas sąjungietes. Bilie
to kaina — 3 dol.

Dail. Aleksandra Kašubienė 
dalyvauja dabar vykstančioje 
pritaikomojo meno parodoje, 
kuri vyksta Contemporary 
Crafts muziejuje. Paroda ati
daryta sausio 20 ir tęsis iki ko
vo 8. A. Kašubienė išstatė kū
rini, pavadintą “Walk-in-form”. 
Tai savotiškas kambarys^ iš
lenktom sienom, su grindų pa
kilimu, specialiu apšvietimu. 
Sienos nailoninės. Šį jos kūri
ni pastebėjo ir New Yorko spau
da.

Apreiškimo parapijos choras 
sausio 25 išrinko naują valdy
bą: pirmininkas Vytautas Ra- 
dzivanas, vicepirmininkas Vy
tautas Senken, iždininkas Jo - 
nas Jankus, sekretorė Gloria O’ 
Brien, knygininke Angela Min- 
sevich. šiais metais pramatoma 
išleisti lietuvių kalba plokštelę 
— įgiedoti kun. Šukio parašy
tas mišias. Jos pirmą kartą šio
je parapijoje buvo giedamos 
minint 10 metų sukak
tį nuo Apreiškimo choro va
dovo muz. Algirdo Kačanausko 
tėvelio prof. Aleksandro Ka
čanausko mirties. Taip pat bu
vo nutarta į chorą pritraukti 
kiek galint daugiau jaunimo.

Skaučių ir skautų draugo
vių sueigos įvyks vasario 7, 
vasario 28 ir kovo 21 Kultūros 
Židinio ’patalpose. Kaziuko mu
gė bus kovo 1 Maspetho Vieš
paties Atsimainymo parapijos 
salėje.

Inž. Juozas Butkus sausio 21 
buvo ištiktas širdies priepuo
lio ir paguldytas Jamaicos li
goninėje.

Mokytoja Marytė Sandanavičiūtė Maironio lituanistinėje mokykloje dėsto tėvynės pažinimą.
> Nuotr. R . Kisieliaus

SUDARYTAS LIETUVIŲ FONDO VAJAUS KOMITETAS
Lietuvių Fondo vajaus komi

tetas posėdžiavo sausio 16 pas 
Jadvygą Vytuvienę, komiteto 
narę. Į posėdį buvo pakviesta 
visa eilė naujų žmonių, kurie 
mielai įsijungė Į vajaus darbą. 
Pirmiausia buvo sudarvtos įvai
rios komisijos ir pasiskirstyta 
pareigom.

Vajaus komiteto pirmininku 
išrinktas dr. Juozas Kazickas, 
vicepirmininku — Antanas Sa
balis, iždininku — kun. Vikto
ras Dabušis, sekretore — Jad
vyga Vytuvienė.

Komiteto veikla reikšis 
dviem kryptim: pirmiausia
rinks aukas Lietuvių Fondui ir 
surengs pavasarini balių. Aukų 
rinkimas remiasi nemažu studi
jiniu darbu — sudaromos kar
totekos, surenkami įvairūs ad
resai, parengiami laiškai, tie 
laiškai išsiuntinėjami, prašant 
įsijungti į Lietuvių Fondo na-

Inžinieriu ir architektu są
jungos New Yorko " skyriaus 
šiais metais pirmas susirinki - 
mas bus vasario 6, penktadieni, 
8 v.v. Kultūros Židinio patalpo
se, 361 Highland Blvd., Brook
lyne. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Taip pat kviečiami nau
ji inžinieriai, architektai bei tų 
sričių studentai.

Grojame Jums, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania,> grojant orkest
rui, įdainuotaz; Spaudos ba
liaus valsas. Tau tiktai tau (tan
go), Oi. sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet, tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparaitis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 6 dol. 
Mono.

Ieškoma moteris, mokanti 
angliškai, namų ruošai 3 die
nas savaitėje. Kambarys, išlai
kymas ir 30 dol. savaitėje. Vie
ta — Long Island pas biznie
rius. Skambinti VI 9-1312.

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

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus.

KULTŪROS ŽIDINIO—JAUNIMO CENTRO STATYBOS FONDO POPIETES 
Šį penktadienį dar neįvyks. Tiksli data bus paskelbta vėliau

rių eiles ir t.t. Parengiamos ir 
kitos kartotekos, kuriom pasi
naudojama kviečiant į banke
tą.

Šios svarbios kartotekos bei 
kvietimu komisijos pirmininkė 
yra Jadvyga Vytuvienė. Į ko
misiją dar įeina: Saulius Arū
nas, Henrikas Miklas, Jurgis 
Montvila, Kęstutis Nemickas, 
Algis Vedeckas.

Rengiant banketą, daug dar
bo tenka viešbučio komisijai. 
Ji pasirašo sutartis, parenka val
gius, nustato salės papuošimą, 
priiminėja svečius ir t.t. Šiai 
komisijai vadovauja Aleksand
ras Vakselis, pačioje komisijo
je yra: Aldona Gerulaitienė, Jo
nė Kiaunienė. dr. Janina Snieš- 
kienė, Mirga Šulaitienė, Nijo
lė Valaitienė.

Informacijos ir programos 
komisija pasirūpina vajaus pro
paganda, teikia žinias spaudai 
ir radijo valandėlėm, banketo 
metu — parūpina programą. 
Šiai komisijai vadovauja Pau
lius Jurkus, jam talkina Anta
nas Diržvs, dr. Jokūbas Stukas, 
Re m as Kezys.

Praeitų metų banketas paro
dė, kad reikia atstovo ir New 
Jersey valstybėje. Tokiu atsto

New Yorko jaun. moksleiviai ateitininkai su kuopos globėja A. Radzivaniene

vu bus dr. Rožė Šomkaitė. Spe
cialus ryšininkas — Antanas 
Rugys.

Sudarytas darbu 
kalendorius

Komitetas sudarė darbų ka
lendorių — kokie darbai iki ko
kios datos turi būti baigti.

Apsvarstė bendrai visų ko
misijų darbus.

Pavasario banketas
Lietuvių Fondo vajaus pa

vasarinis banketas bus gegužės 
9. šeštadieni, Waldorf Astoria 
viešbutyje. Tuo reikalu jau su
sisiekta su viešbučiu, gautos 
tos pačios salės, kur ir pernai 
buvo banketas.

Šiemet i banketą kviečiami 
visi, kas tik susimokės įėjimo 
mokesti: kviečiami L. Fondo 
nariai ir nenariai, kad galėtų 
susipažinti su Fondo idėjomis. 
Į banketą norime sutelkti kuo 
daugiau žmonių.

Visos komisijos, pasiskirsčiu- 
sios darbus, veikia atskirai, at
skirai posėdžiauja ir sudaro 
darbo planus. Kartas nuo kar
to šaukiami bendri viso komi
teto posėdžiai. Toks bendras 
posėdis bus vasario 8 pas dr. J. 
Kazicką, New Rochelle, (p.j.)

Ši paroda bus bene pirmoji, 
kuri sukvietė tiek daug daili
ninkų. Iš visų jau pasižadėjo 
dalyvauti per 20 dailininkų. Į- 
siregistravusių yra net ir iš 
New Haveno, Conn.

Kultūros Židiny ši paroda 
bus pirmoji. Patalpos tam rei
kalui nepritaikytos. Speciali ko
misija jau apžiūrėjo ir nupirko 
medžiagas, iš kurių bus pasta
tytos naujos sienos. Jos bus pa
statytos ten, kur šiaip gražaus 
namo sienos yra suskaldytos 
langų, kolonų, piliastrų. Tik 
apdengus maisonetu, bus gali
ma kabinti paveikslus.

Šokių grupe minės 20 metų sukaktį
New Yorke jau dvidešimt me

tų kaip nuoširdžiai dirba ir 
reiškiasi tautinių šokių grupė, 
kuriai visą laiką vadovauja 
Jadvyga Matulaitienė. Grupė 
štai rengiasi savo sukaktį iškil- 
mingai paminėti. Jų šventė bus - šventei bus išleistas gražus
gegužės 16. Surasta šiam reika
lui pritaikyta salė — buvusio
ji švabų salė Ridgewoode, ne 
toli Wyckoff stoties.

J. Matulaitienė sausio 31 sa
vo bute buvo sukvietusi būrelį 
žmonių, kurie padėtų šventę 
surengti. Pasitarime dalyvavo: 
A. Bagdžiūnas, A. Vakselis, K. 
Čerkeliūnas, J. Sodaitis, dr. A. 
Skėrys, A. Radzivanienė, A. 
Matulaitis, V. Šileikienė, .A. Sa
musis, P. Jurkus.

Susipažinus su visu reikalu,

Vyresnės moksleivės ateitininkės daro papuošalus kaukiu baliui, kuris bus 
ši šeštadienį, vasario 7 d. 7 v.v. Maspetho lietuvių parapijos salėje. Iš k. į 
d. G. Kregždytė, G. Simonaitytė ir R. Kregždytė, — ant jos treningo para
šyta “Lithuanian Power”.

Kaukiu balius
Ši šeštadieni, vasario 7, Mas

petho lietuvių parapijos salėje 
New Yorko ateitininkai rengia 
Užgavėnių — kaukių vakarą.

Salė bus gražiai ir įdomiai pa
puošta. Vyresniosios mokslei
vės ateitininkės, vadovaujamos 
L. Vainienės, rengė tuos pa
puošimus, panaudodamos sa
vo visus gabumus. Moksleivės 
net dešimt valandų darbo įdė
jo, kad salė būtų kuo įdomiau 
ir gražiau papuošta.

Kviečiami kuo daugiau daly
vauti su kaukėmis. Gražiausios 
kaukės bus premijuojamos. 
Tam reikalui jau sudaryta spe-

Paroda užims visus tris aukš
tus. Viršutiniame aukšte pa
keitimų bus mažiausia. Dau
giausia bus pertvarkytas pir
masis aukštas. Apačioje, kur rū
syje yra gana graži salė, sie
nos bus išklotos balta medžia
ga.

Pirmojo aukšto svetainė su 
židiniu liks nepaliesta. Ten bus 
duodama kava, kviečiami žmo
nės pasikalbėti ir pailsėti.

Paroda bus atidaryta vasario 
14, šeštadienį, 1 vai. popiet. 
Uždaroma vasario 22, sekmadie
nio vakarą.

sudarytas šiai šventei rengti ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
dr. A. Skėrys, vicepirm. A. Vak- 
selis, sekretorius A. Bagdžiū- 
nas, ižd. A. Remeza, reikalų ve
dėjas A. Matulaitis.

apžvalginis leidinys, kuri sure
daguos K. čerkeliūnas ir J. So
daitis.

Toliau bus pasirūpinta salės 
dekoravimu, programos aprėmi- 
nimu. Į šventę kviečiami pir
miausia buvę šios grupės šokė
jai, kurių per 20 metų susida
rys bent keletas šimtų.

Pati grupė kas savaitę repe
tuoja. Grupėje šiemet yra ga
na didelis būrys šokėjų, suda
rytas platus ir naujas šokių re
pertuaras.

ciali komisija.
Užgavėnių balius prasidės 7 

v.v. Bus šilta vakarienė. įdomia, 
neilgą ir juokingą programėlę 
atliks studentai, šokiam gros 
Gutauskų orkestras.

Bilietų kaina — 5 dol., moks
leiviam — 3 dol. Iš anksto bi
lietus galima užsisakyti pas E. 
Vainienę, tel. 296-8607; L. Vai
nienę, tel. 296-6860; ir p. Škė- 
rienę — VI 6-0220.




