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Belgradas 
prisiglaudė prie
Rinkos
Briuselis. — Jugoslavija yra 

pirmoji komunistinė valstybė, 
su kuria Bendroji Rinka (Euro
pos Ūkinė Bendruomenė) suda
rė trims metams prekybinę su
tartį, palengvinančią Jugoslavi
jos produktams patekti į šią 
muitų uniją sudariusius 6 Eu
ropos kraštus.

Suprantama, kad tai nebuvo 
vien ūkinė, bet ir politinė su
tartis. Tokiomis sutartimis Rin
kai nepriklausanti valstybė į- 
sipareigoja laikytis sutarto kai
nų minimumo lygio, gi Rinkos 
nariai netaiko joms specialių 
rinkliavų. Jugoslavija gavo 25 
proc. importo rinkliavos suma
žinimo savo i Rinkos kraštus i- 
vežamai jautienai mėsai, kuri 
paprastai parduodama Italijai.

Rinkos kraštai 1968 m. iš
vežė Į Jugoslaviją prekių už 
740 mil. dol., gi iš jos pirko 
tik už 418 mil. dol. Dabar ma
noma, Jugoslavijos prekėms rin
ka čia padidės.

Segregacija atsisuko kitu galu
Washingtonas. — Mokyklų 

segregacijos naikinimas šian
dien vėl atsirado pirmoj vietoj, 
tik ne pirmoj vietoj geografi
niai.

Kai Vyr. Teismas įsakė pa- 
nąikinti mokyklų segregaciją, 
visi galvojo ne apie visą" Ame
riką, bet tik apie pietinę jos 
dalį, kur nuo vergijos laikų bal
tieji ir juodieji atskirai valgė, 
atskirai gėrė, atskirai gyveno, 
atskirai meldėsi, atskirai mau
dėsi, atskirai linksminosi, atski
rai net mirusius laidojo, atski-

Buv. prez. Johnson manąs vėl ban
dyti laimėti prezidentūrą — taip 
skelbia jo brolis

Feminizmas laimi
Londonas. — Britų moterys 

galop atsikvėpė, kai vyriausy
bė įteikė parlamentui priimti į- 
statymą, garantuojantį lygų mo
kestį su vyrais už tokį pat dar
bą. Reforma turėtų įsigalioti 
1975, bet darbdaviai protesta
vo ir protestuos iki paskutinės 
minutės, nes jų algų išlaidos 
padidėsiančios 5 proc. Per tą 
laiką ir vyriausybė gali pasi
keisti, bet įstatymo greičiausiai 
nė rinkimus laimėję konservato
riai nepakeistų, nes jis popu
liarus ir balsus nešąs tai par
tijai, kuri jį rems.

Po įstatymo įsigaliojimo 
kiekviena diskriminuojama pra
monės darbininkė galės skųstis 
atitinkamai įstaigai ir gauti ne 
tik nusuktą atlyginimą, bet dar 
ir priedą. Dabar moters uždar
bis anglų pramonėj už tą patį 
darbą siekia nuo 65 iki 95 pro
centų vyro uždarbio.

Pereitą savaitę Izraelio-Egip
to mažasis karas susilaukė ner
vus įkaitinusio nelaimingo atsi
tikimo — Izraelio bomba, sako
ma, kad netyčia, Kairo priemies 
tyje užgavo metalo laužo per
dirbimo fabriką ir ta proga žu
vo apie 70 civilinių gyventojų. 
Izraelis tuojau atsiprašė, kad 
užgavo nekarinį taikinį.

Proga pasinaudojo Nasseris 
spausti Maskvą ir Washingtona, 
kad pasiektų bent pusę to, ko 
yra užsiprašęs. Maskvą spau
džia duoti geresnių lėktuvų, gi 
Washingtona nori atplėšti nuo 
Izraelio grasinimu, kad ameri
kiečiai bus išmesti iš Vid. Ry
tų naftos pramonės.

Tarp Izraelio ir Egipto vyks
tąs karas, kad ir dalinis, yra ne 
Izraelio, bet Egipto pradėtas, 
nes Nasseris yra paskelbęs, kad 
atsisako paliaubų ir bandys Iz
raelį priveikti ilgu alinimu. Bet 
Izraelis nelaukė, kol jam kilpą 
ant kaklo užverš, ir pradėjo a- 
linti Egiptą pagal savo taktiką. 
Kadangi Suezo kanalas nebėra 
paliaubų siena, jau trečias mė
nuo Izraelio aviacija skraido be 

rai mokėsi ir atskirai kitus gy
venimiškus reikalus atlikinėjo.
Kai pereitą rudenį prez. Nixo- 

no administracija priminė pie
tiečiams, jog laikas baigti nai
kinti atskiras juodųjų ir baltų
jų valdiškas mokyklas ir pra
dėjo nutraukinėti pašalpas seg
regacijos dar nepanaikinusioms 
mokykloms, Pietūs atsiliepė iš
šūkiu šiaurei: įstatymas turi 
būti taikomas visur vienodai — 
ir šiaurėje, ir pietuose, ir ry
tuose, ir vakaruose.

Ir kas gali neigti, kad nėra 
faktiškai atskirų spalvų mokyk
lų šiaurinės krašto dalies mies
tuose? Jų pilna visur. Pavyz
džiui, apie 50 proc. didžiojo 
N. Y. pradžios mokyklų te
bėra arba 90 proc. baltos arba 
90 proc. juodos. Didžiausias to
kių mokyklų susitelkimas yra 
Brooklyne, Bronx ir Manhat- 
tane.

Prez. Nixono administracija ' naujino derybas dėl 
nių santykių užmezgimo. Prieš 
kelias dienas suėjo metai nuo 
tų derybų pradžios. Ikšiol nie
kas dar nesutarta, nes nepa
šalintas nuo kelio 
klausimas. Kinija 
kad Kanada pripažintų, jog For- 
moza priklauso Kinijai.

— Kanada baiminasi, kad A- 
merikos televizijos programos 
užterš jos kultūrą, todėl televi
zijos vadovybei patarta mažin
ti amerikietiškas programas ir 
jų vietą užleisti kanadietiškom.

— Š. Vietnamo karių puoli
mai Laoso Plaine 
vietovėje atmušti.
paimti teigia, kad šį kartą ko
voja vieni vietnamiečiai, savo 
tarpan neįjungę komunistam 
pritariančių laosiečių.

— Sovietų satelitas, kurs ofi
cialiai vadinamas Cosmos 248, 
esąs ne šiaip jau satelitas, bet 
satelitas naikintojas, kurs atlie
ka ne tik žvalgymą, bet pasi
čiumpa ir sunaikina kitus sate
litus. Jis paleistas prieš 16 mė
nesių ir dabar dar tebeskraido 
žemės orbitoje. Kad išbandytų 
jo veikimą, jam buvo leista su
čiupti ir sunaikinti du sovietų 
satelitus: Cosmos 249 ir Cos
mos 252. Šitą satelitą surado 
JAV ir Anglijos erdvių tyrinė
tojai bei speciali žvalgyba. Ne
manoma, kad tokios rūšies sa
telitų jau turėtų Amerika, bet 
žino, kaip jie padaromi.

dar nėra oficialiai pasakiusi, 
kaip ji eis prie šito reikalo su
tvarkymo, bet tik aišku, kad 
pietiečiai labai, gabiai sugebėjo 
dalį tos rūšies problemų ir į 
šiauriečiu darža sumesti. Klau
simas yra labai rimtas, ir jo ne
pasiseks išspręsti tokia neišmin
tinga priemone, kaip vaikų ve
žiojimas iš vienos miesto dalies 
į kitą vien tik tuo tikslu, kad 
atsirastų rasiniai kiek maišytos 
mokyklos. Tokia priemone rasi
nė diskriminacija nepanaikina
ma — tai yra tik veidmainystė.

Ikftiol vadovavęs mažumos vyriau
sybei, pasitraukė Italijos premje
ras Rumor, bet prezidentas vėl jam 
pavedė sudaryti trijų partijų koa
licinę vyriausybę.

dės Jarres
Nelaisvėn

Nasseris veikia dviem frontais
pasipriešinimo tarp Suezo kana
lo ir Egipto sostinės, naikinda
ma karinius taikinius: radaro 
stotis, amunicijos ir ginklų san
dėlius, karių stovyklas, karinių 
automobilių vilkstines ir visa 
kita, kas gali tarnauti kariniam 
tikslam.

Tą pačią naktį, kai Kairo mi
nių nervai buvo kaitinami iki 
isterijos, Izraelio premjerė Gol
dą Meir kelis kartus per radiją 
kartojo, jog Egipto karinių tai
kinių bombardavimas vyks ir 
toliau, kad paliaubas sulaužė ne 
Izraelis, bet Egiptas, kad Egip
tas pirmasis pradėjo šaudyti, 
kad Izraelis nustos šaudęs tą 
pačią minutę, kada liausis šau
dęs ir Egiptas, nes dar nebuvo 
ir negali būti vienašališkų pa
liaubų.

Krašto apsaugos sekretorius Laird 
lankėsi Vietname su vietnamizaci- 
jos eiga susipažinti

diena susitinka pasitari- 
dėl santykių tarp Mask- 
Bonnos pagerinimo. Ma- 
kad kartu aptariamos ke-

jėgą gin-

— Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko ir V. Vo
kietijos specialus Įgaliotinis kas 
antra 
mams 
vos ir 
noma, 
lios problemos, kuries gali turė
ti sąryšį su deklaracija dėl at
sisakymo panaudoti 
čams spręsti.

— Kanada ir kom. Kiniįa at- 
diplomati-

Formozos 
reikalauja,

kad. gauty lėktuvij iš Maskvos, 
bet Izraelis negauty iš Amerikos

Du tikslai pasiekti
Ko siekė Izraelis, nukeldamas 

karą giliau į Egiptą? Trijų da
lykų.

Pirma, bombarduojant kari
nius taikinius užnugary, ban
dyta priversti Egiptą sumažinti 
spaudimą į Suezo frontą ka
riais ir artilerija.

Antra, norėta parodyti Nas- 
seriui ir jo karininkams, kad 
Izraelio aviacija valdo Egipto 
oro erdvę, todėl karas prieš Iz
raelį neįmanomas tokiai padė
čiai esant.

Trečia, kad įsitikintų Nasse
ris, jog paliaubos, JT Saugumo 
Tarybos padiktuotos, yra ir jam 
naudingos.

Du pirmieji tikslai esą pa
siekti: Egipto artilerijos veiki
mas per Suezo kanalą esąs ke
leriopai susilpnėjęs, gi Nasseris 
tikriausiai nebežaidžiąs greito 
karo ir lengvo laimėjimo vilti
mi. Iš rusų gautos gramozdiš
kos priešlėktuvinės raketos, iš
dėstytos išilgai Suezo kanalą 
būriais po šešias, esančios su
naikintos visos, kurios gali pa
siekti Izraelio lėktuvus kitoj ka
nalo pusėj. Dabar padėtis jau 
tokia, kad Izraelio lėktuvai be 
pavojaus" g21r*perskristi kanalą 
į Egipto oro erdvę. Ir kol tokia 
padėtis tęsis, Izraelis nesitiki, 
kad Egiptas sutiktų atnaujinti 
paliaubas. Taigi trečiasis tikslas 
—paliaubų atnaujinimas — te

bėra nepasiektas.
Rusijos lakūnai?

Nasseris dabar skelbia visais 
kanalais (net New York Times 
atsakingas redakcijos narys bu
vo prileistas su juo pasikalbėti), 
kad jis turįs gauti iš Rusijos 
MIG-23 kovos lėktuvų (nes tik 
jais jis gali pasiekti Izraelio tai
kinius ir šiaip taip namo su
grįžti) ir atitinkamų technologi
nių priemonių Izraelio bombo
nešiams pačiupti. Bet paklaus
tas, kaip su Rusijos lakūnais 
tais lėktuvais skraidyti, Nasse
ris nežinojo ką pasakyti. Jis tik 
pabrėžė, kad klausimas labai 
jautrus.

Tas jautrumas gali būti dvie
jų krypčių: arba Nasseris jų ne
nori, arba Maskva nenori jų 
duoti. Greičiausiai abidvi prie
laidos sutampa.

Jungtinės parodos atidarymas Kultūros židiny vasario 14. Iš k. j d.: Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, ati
darymo kalbą sako L.B. New Yorko apygardos valdybos pirm. A. Vakselis, prel. dr. V. Balčiūnas, tėv. J. 
Gailiušis, OFM. Nuotr. V. Maželio

irIzraelis turi JAV Phantom 
Skyhawk bei prancūzų Mirage 
lėktuvų. Phantom greitis 1,700 
mylių per valandą, kovos ope
racijų spindulys 1,0 0 0 mylių, 
bombų krovinys iki 10,000 sva
rų. Egiptas turi Sovietų MIG-21, 
kurio greitis 1,400 mylių, kovos 
operacijų spindulys tik 375 my
lios, bombų krovinys iki 2,000 
svarų. Egiptas dar turi rusų 
SU-7, bet jis tik bombų svoriu 
lygus su Izraelio turimu pran
cūzišku Mirage, gi visais kitais 
atžvilgiais žymiai žemesnis.

Todėl nenuostabu, kad dabar, 
kai jo išprovokuotas Izraelis taš
ko Egipto karinius taikinius 
tarp Suezo ir sostinės, Nasse
ris spaudžia dviem kryptim — 
iš Maskvos prašo geresnių lėk
tuvų, gi Washingtona šantažuo
ja, kad jis neduotų Izraeliui 
Phantom lėktuvų.

Abiejų tikslų jis negali pa
siekti. Jei Rusija duos Egiptui 
MIG-23, tai Washingtonas tu
rės duoti Izraeliui savo Phan- 
tomų. Jeigu Maskva nenori nau
jo karo Vid. Rytuose, tai ji da
bar gali surasti bendrą kalbą 
su Washingtonu — abudu gali 
susilaikyti nuo prašomų lėktu
vų davimo ir rimtai pradėti or
ganizuoti taiką JT Saugumo Ta
rybos 1967 m. rezoliucijos pa
grindu. Tai būtų vienintelė pro
tinga išeitis ten esančiose sąly
gose. Bridimas gilyn nė vienai 
nė kitai pusei, nė 
da nors ateityje 
duoti.

Jaučiama, kad 
dirbama visuose diplomatiniuo
se centruose, bet Izraelis, sto
vėdamas ant tvirtų juridinių po
zicijų, kasdien su savo aviaci
ja tebelanko Egipto karinius tai
kinius anapus Suezo kanalo.

dabar nė ka- 
pelno negali

ta kryptimi

— Biafros žmonės jau gauna 
šiek tiek maisto ir badu nebe
miršta, bet visoje Ibo genties 
žemėje dar trūksta maisto iki 
soties pavalgyti. Šiaip jau nor
malesnis gyvenimas buv. Biaf- 
roje dar nėra prasidėjęs. Žmo
nės dar nežino, nė kaip jie gy
vens, nė kaip pragyvenimą su
siorganizuos, bet Lagos vyriau
sybė, nors pati nepajėgia su 
problema susitvarkyti, svetimos 
pagalbos nenori prisiimti.

JAV VALSTYBES SEKRETORIAUS 
W. P. ROGERS PAREIŠKIMAS 
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to 
on 
of

THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON 

February 7, 1970

Dear Mr. Charge d'Affaires:
On behalf of the Govern

ment and people of the United 
States, I am very pleased 
convey to you best wishes 
the fifty-second anniversary 
Lithuanian independence.

The long and courageous 
struggle of the Lithuanian peo
ple against alien rule culminat
ed happily in 1918 with Lith
uania's Proclamation of Inde
pendence. When their indepen
dence was extinguished by the 
forcible incorporation of their 
country into the Soviet Union 
in 1940, the Lithuanian people 
faced this new time of hard
ship with the same patriotic

Rogers žodis santūrus, bet kietas 
Afrikiečiai turėtų suprasti 

ir keisti taktiką

Valstybės sekretorius W. Rogers 
lanko Afriką

Valstybės sekretorius W. Ro
gers tebekeliauja Afrikoje •lan
kydamas 10 valstybių, kurioms 
Amerika teikia šiokią tokią ūki
nę pagalbą. Jau sakėme perei
tame numeryje, kad Amerika 
ikšiol mažai kreipė dėmesio Af
rikai, bet dabar jau rengiasi tais 
reikalais susidomėti. Ir tai pa
skelbta ten, kur W. Rogers lan
kosi.

Aišku, kad kai kurie Afrikos 
kraštai norėtų gauti iš Ameri
kos ir karinės pagalbos, bet sek
retorius Rogers tose vietose, 
kur tas reikalas aktualus, pa
skelbė, kad į karinius reikalus 
Afrikoje JAV nėra linkusios i- 
simaišyti. Ypač, kad tie kari
niai reikalai gali būti ginčai, at
sirandą tik dėl suskaldytų gen
čių dalių atsiradimo skirtingo
se valstybėse.

Amerikos ūkinė pagalba Af
rikai ikšiol tebėra nežymi. Ji 
pradėta teikti 1959 metais ir 

determination to preserve their 
distinct culture and national 
consciousness which had char
acterized their earlier efforts to 
achieve freedom.

Americans sympathize deep
ly with the Lithuanians' desire 
to determine their own desti
ny. By its policy of non-recog
nition of the Soviet Union's 
forcible incorporation of Lithu
ania, the United States Govern
ment affirms its continuing 
belief in the right of the Lith
uanian people to self-determin
ation.

Sincerely yours,
William P. Rogers

Mr. Joseph Kajeckas, 
Charge d’Affaires.of

Lithuania 

nuo to laiko išdalinta tik 3.6 
bil. dol. Pirmoj vietoj stovi 
Prancūzija su 7 bil. dol., bet 
atsimintina, kad visos jos bu
vusios Afrikos kolonijos tebė
ra Paryžiaus ūkinėje globoje ir 
kultūrinėje taikoje. Britai per 
tą pati laiką yra išdalinę 1.5 bil. 
dol. ir kom. Kinija 300 mil. dol.

Abejotina, kad JAV galėtų 
greitai tiesioginę ūkinę pagal
bą Afrikai padidinti — jos ga
lėtų padidinti savo Įnašus tik 
tiems JT organams, per kuriuos 
eina kolektyvinė ūkinė pagalba 
ūkiškai neišsivysčiusiems kraš
tams.

W. Rogers visur susitinka su 
Afrikos • vadinamaisiais laisvės 
sąjūdžiais. Tai yra Portugalijos 
kolonijos, Rodezija, kur baltųjų 
kolonistų mažuma pasigrobė 
valdžią ir nenori ja dalintis su 
negrų dauguma, arba rasinės 
nelygybės politika P. Afrikoje. 
Pirmą kartą Rogers susitiko su 
tuo klausimu Adis Ababoje, kur 
darė vizitą Afrikos Vienybės 
Organizacijai. Jos generalinis 
sekretorius, labai kairus afrikie
tis revoliucionierius, stačiai pri
kišo Amerikai, kad ši J. Tau
tose tuo reikalu veda Afrikai 
nedraugišką politiką. Tas kalti
nimas eina iš to, jog Amerikos 
delegacija jau kuris laikas ne
balsuoja už afrikiečių redaguo
tas ir komunistų bei kai kurių 
Azijos valstybių remiamas rezo
liucijas, reikalaujančias kari
niu Įsikišimu panaikinti Afriko
je dar esančias kolonijas.

Rogers labai atvirai tam iš
didžiam afrikiečiui atsakė maž
daug šitaip: Amerika savo ne
priklausomybę pati išsikovojo, 
todėl ji mano, kad ta pati tai
syklė galioja visur ir visiems. 
Manytina, kad Afrikoje atsaky
mas bus tinkamai suprastas. 
Toks atsakymas turi taipgi pa
sakyti, kad negalima nė Ameri
kos peikti už tai, ko ji nėra pa
dariusi. Jei visi bus i tai at
kreipę dėmesį, tai šių 
metų gen. asamblėjos sesijoje 
lauktina mažiau Amerikos plū
dimo dėl Afrikoje užsilikusių 
kolonijinių bėdų.

— Laoso šiaurėje laukiama 
didelės komunistų ofenzyvos 
Plaine des Jarres strateginėms 
vietoms atsiimti. Komunistai jas 
prarado pereitą vasarą ir tai 
buvo nemaža sensacija. Dabar 
ten pritraukta iš S. Vietnamo 
daug kariuomenės, todėl mano
ma, kad ji skirta uždaviniams 
Laose, bet ne P. Vietname at
likti. Kad apylinkėse esą gyven
tojai nežūtų, Amerika davė ci
vilinių lėktuvų jiems į sauges
nes vietas išvežti. Laoso vyriau
sybė pasiūlė Hanojui tą Laoso 
dalį neutralizuoti. Bet Hanojus, 
kurs laiko Laose karinius dali
nius Patet Lao vardu, pasiūly
mą atmetė.
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Generacijų praraja - faktas ar iliuzija?
i

Generaciją praraja — tiek 
apie ją prikalbėta ir prirašyta, 
kad tenka su nepasitikėjimu nu
stebti, kada staiga atsiranda 
tvirtinimas, jog kalbos apie tą 
prarają yra perdėtos, išpūstos, 
susentimentalintos, klaidin
gais duomenim paremtos. O su 
tokiu tvirtinimu dabar pasiro
dė N. Y. Times Magazine (sau
sio 18) ne šiaip jau laikrašti
ninkas, bet Michigano profeso
rius, psichologas Joseph Adel
son. Ir jis remiasi ne Įspūdžiais,

Riverhead, N. Y., prie miesto rotušės iškelta Lietuvos vėliava drauge su 
Amerikos vėliava. Lietuvos vėliava bus pakabinta dvi savaites. Iš k. j d. 

gen. konsulas A. Simutis, Laura Armonaitė, H. Lee Dennison — Suffolk 
County pirm., A. Armonas, J. Giedraitis ir K. Miklas. Nuotr. V. Maželio

DIALOGAS NE VISADA IR NEVISUR NAUDINGAS
Draugas vasario 2 vedama

jame (Pr. Gr.) kalba apie sau
sio 24 Chicagoje buvusius 
“dviejų didžiųjų... ir dviejų 
mažųjų lokalinių organizacijų 
pasitarimus”. Vardais neminė
ta, bet turėjo galvoje Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos pasitarimus, 
dalyvaujant Vliko ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vam. Pasitarimuose “nieko ne
pasiekta, kas būtų verta pažy
mėti”. Aštriai pasmerkęs nesu
tarimus, kurių pagrinde dau
giausia ambicijos, laikraštis ma
no: “Po šių nesugebėjimų su
sikalbėti ... lietuviškoji visuo
menė turės giliai peržvelgti sa
vo pažiūras Į pasirinktus ir ne
pasirinktus vadus”. Dienraštis 
kreipia tada akis Į “didžiuo
sius”, vadinas i Vlika ir Pasau
lio Bendruomenę, kad iš jų 
būtu direktyvos, ka reikia da
ryti ir kam “kišenes praverti”.

Dirvoje vasario 6 K. Radvi
la sako, kad “Tarp Amerikos 
Lietuviu Tarvbos ir JAV LB 
centro valdybos pašliję santy
kiai visiškai nerodo jokios ten
dencijos Į bet koki gerėjimą”. 
“Reikia manyti, jog tokie ne
sutarimai kai kam gali atsiliep
ti per ateinančius LB Tarybos 
rinkimus”.

Nepasakyta betgi, kaip atsi
lieps Alto nariam, kurie fak
tiškai nėra renkami, anot Drau
go. nėra ‘pasirinkti.’ Išvada be
liktų tokia: dabartinėm sąly
gom geriau apsieiti be “dialo
gų". tegul kiekvienas reiškia
si savo darbais, o spauda bei 
visuomenė vertins juos iš 
darbų ir naudingus darbus pa
rems.

Ar ji reiškia vaiky nutolimmą nuo tėvų, ar gal brolių

bet savo ir kitų apklausinėji
mų statistikom.
Ar praraja tėvy ir vaikų 
santykiuose?

Jei “generacijų praraja” su
prantamas vaikų nutolimas nuo 
tėvų, ųuo jų autoriteto, tai au
torius sumini Vern Bengtsoną 
apklausinėjus per 500 studen
tų. Jų 80 proc. pasisakė turi ar
timus ryšius su tėvais. Sumini

SPAUDA

Ar skaitymo lygi galima page
rinti?

T. žiburiai vasario 5 vedama
jame (Pr. G.), atsiliepdami dėl 
Aidų leidėjų Įspėjančio atsišau
kimo apie nepakankamą pre
numeratorių skaičių, daro iš
vadą: “Taigi iš vienos pusės 
matome pajėgių intelektualų 
buri, skleidžianti kultūrine 
šviesą, iš kitos — finansiškai 
pasiturinčią masę, bet kultūriš
kai skurdžią ir vis labiau skurs
tančią”. Tai amerikinio gyveni
mo sąlygų padaras — nuinte- 

Michigano valstybės gubernatorius William G. Milliken pasirašė proklamaciją, skelbdamas Lietuvos nepriklausomybės dieną vasario 16. 
Proklamaciją priima lietuvių delegacijos vadovė Elzbieta Paurazienė. Iš k. j d. adv. Algirdas Ambrose, Ona Valytė. Vladas Selenis, kun. 
K. Simaitis, gubern. W. G. Milliken, E. Paurazienė, respublikos mažumos vadas William Hampton, Birutė Kutkutė, Algis Zapareckas, An
tanas Sukauskas ir Alfonsas žiedas.

ir kito tyrinėtojo duomenis, ku
rie parodę tik 10 proc. nesuta
riančių su tėvais. Ir pats auto
rius apklausęs per 3000 tarp 
12 ir 18 metų jaunimo — jo 
duomenys patvirtina tą pati.
Ar praraja politikos srity?

Jei “generacijų praraja” su
prantamas išsiskyrimas dėl pa
žiūrų politinėj srity, tai čia tik
rai esą didesnio skirtumo. Ta
čiau klaida esanti manyti, kad 
jaunesnioji generacija teeinan
ti su vadinama radikalia kaire. 
Sumini Michigano universiteto 
tyrinėjimo duomenis — esą jau- 
mesni nei 30 m. labiausiai re
prezentuoja Wallace sąjūdi ir 
rinkimuose ne pietinėse valsti
jose už Wallace daugiau balsų 
davė jaunesnieji, ne vyresnie
ji-

Jei kalbama apie skilimą po
litinėje srityje, tai skilimas esąs 
pačioje jaunojoje generacijoje. 
Ir vėl balsavimuose 75 proc. 
jaunimo balsus atiduoda už 
tuos pačius kandidatus kaip ir 
jų tėvai. Radikalieji jaunimo at
stovai esą daugiausia tie, kurių 
tėvai radikalai ar kairieji.
Ar yra nutolimas moralinėje 
srityje?

Sakoma, kad tradicinės ver
tybės jaunosios generacijos nu
vertintos; išpažįstama nauja mo- 
ralė. Autorius remiasi Fortune 
apklausinėjimais ir teigia, jog 
80 proc. jaunimo nemano, kad 
tarp jų ir jų tėvų išpažįstamų 
vertybių būtų didelio skirtumo. 
Esą “tiek studentai, tiek ir jų 
tėvai daugiausia orientuojasi r 
tradicines vidurinės klasės šei
mos bei karjeros vertybes”.

Sakoma apie sekso, narkoti
kų revoliuciją jaunojoj genera
cijoj. Autorius i sumini ^Indianos 
universiteto tyrimą — buvo ap
klausti 1,200 studentų. Apklau
sinėjimas parodė liberalumą 
sekso srity didesni nei prieš 
20 metų ir liberalėjimą augant. 
“Palaipsniui mes tampame kaip 
skandinavai”.

Seksualinės raidos tarp stu- 

lektualėjimas, amerikinis fata
lizmas. Jo ženklai — auga skai
čius praturtėjusių, “pas ku
riuos nerasi ne tik lietuviškų 
knygų ar rimtų žurnalų, bet ir 
angliškųjų”. Laikraštis tiki, 
kad dar esama “pajėgiančių nu
galėti amerikini fatalizmą”, ku
rie domisi gilesne mintimi, tik 
reiktų didesnio pajudėjimo iš 
žurnalo pusės. Po 25 metų de
rėtų peržiūrėti jo pobūdi, for
matą, priėjimą prie visuome
nės. Galimas daiktas, kad nau
jas sujudimas iš žurnalo pusės 
sujudintų dar ne vieną tautie
ti”, t

dentų kryptis — laisvi seksua
liniai santykiai prieš vedybas. 
Su seksu eina marijuana varto
jimas. “čia mes turime be jo
kios abejonės griežtą skirtu
mą tarp generacijų”, sako auto
rius. “Retas kuris iš tų, kurie 
yra per 30 metų, turi patirtį su 
marijuana ir priešingai — re
tas kuris iš kolegijos studentų 
tos patirties neturi”. Bet vėl: 
patys jauniausieji, apie 90 
proc., tos patirties neturi, čia 
vėl “praraja” pačioje generaci
joje.
Iš kur tad šauksmas 
apie prarają?

Autorius mano, kad skirtu
mų tarp generacijų visada es
ti, bet dabar yra tendencija 
tuos skirtumus išpūsti ir suda
ryti prarajos iliuziją, kuri ne
atitinka tikrovės.

Iliuziją sudarė informacijos 
priemonės. Ieškodamos efektų, 
jos vieną siaurą segmentą suvi
suotino. Pvz. klausimui “kas de
dasi mūsų jaunime?” televizija 
sudaro simpoziumą, kuriame 
dalyvauja (1) kovingas juoda
sis, (2) karštas S.D.S. atstovas,
(3) Young Americans for Free
dom (W. Buckley šalininkas),
(4) atstovas nuosaikiųjų, kurių 
faktiškai yra 90 proc. Toki kal
bėtojai negali realiai reprezen
tuoti viso jaunimo, nors Įspūdį 
sudarinėja už visus. 
(Čia tektų ypačiai pažymėti te
levizijos rolę: ji rodo jaunimą 
hipiškai apžėlusį, hipiškai apsi
rengusį. Tai sudaro Įspūdi, kad 
jaunimas ir visas toks turi bū
ti).

Kita klaida kalbant apie “pra
rają”—suplakt per viena du ne- 
suplaktinus dalykus: “jauna” 
ir “nauja”. Sudaroma iliuzija, 
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SU PIKETUOJANČIAIS ŽYDAIS 
GINČIJOSI ZIMANAS

L. I. Press (pasiekęs redak
ciją K.J.K. dęka) vasario 6 ap
rašė, kaip apie 50 žydų pike
tavo Manhattane viešbuti, ku
riame buvo apgyvendinti sovie
tiniai redaktoriai. Jų buvo vi
so 11, tarp jų ir Vilniuje lei
džiamos Tiesos redaktorius 
Genrikas Zimanas Žydų pike
tai buvo juos lydėję daugely 
miestų, kuriuose jie lankėsi.

Sovietinės delegacijos vadas 
Izvestijų redaktorius Lev L. 
Tolkunov piketus palaikė ne
reikšmingu dalyku. Esą jis ga
vęs Įspūdį, kad gyventojų dau
guma nori gerų santykių su 
Sovietais. Ne taip kalbėjo Gen
rikas Zimanas (L. I. Press jį 
vadina Grigory Zimanas!). Jis 
ginčijosi su demonstrantų va
du visą valandą. Sakė pasaky
siąs savo žmonai, kad žydai 
apkartinę jų buvimą Ameriko- 

kad kas jauna, tas ir nauja. 
Ypačiai jei kalbama apie politi
nę sritį.

Ar iš tikrųjų taip yra? Au
torius atsako: ne, tik stebėk, 
kiek joje (toje “kairėje”) yra 
vadų iš vyresnės generacijos! 
Pvz. New Mobilization vadų 
dauguma tokių kaip Lens, Del
linger, Dowd — yra per penk
tą ar šeštą dešimtį metų, o juo 
labiau jų ideologai kaip Mar
cuse, Chomsky, Paul Goodman. 
New Left idėjos — sako auto
rius — nėra septintojo dešimt
mečio padaras. Savo ankstes
niuose raštuose autorius buvo 
rašęs, jog daug anksčiau tie 
ideologai (Erich Fromm, Tril
ling ir tada dar niekam neži
nomas Marcuse) buvęs atsaky
mas Į liberalizmo krizę, kai op
timistinis liberalizmas neįsten
gė rasti išeities iš technologi
nės civilizacijos pagimdyto su
svetimėjimo (alienation).

Autorius teigia: esanti klai
da ideologinį konfliktą palai
kyti generacijų konfliktu. Pa
galiau tai greičiau konfliktas 
mumyse pačiuose, ir tarp mūsų 
praeities bei dabarties atsira
dusi praraja. Tik mes vartoja
me jaunosios generacijos var
dą kaip mūsų pačių nusivylimo, 
smurto, o dažnai geresnio gy
venimo vilčių išraišką.

(Ar tokios išvados tiktų lie
tuviškajam jaunimui? Kažin? 
Lietuviškasis jaunimas stipriau 
turi pergyventi dualizmą: jis 
plėšomas iš vienos pusės pri
sirišimo prie tėvų, kurie yra iš
augę kitokioje aplinkoje, iš ki
tos pusės plėšomas tos aplin
kos, kurioje jis pats dabar au
ga. Jis yra žymiai tragiškesnė- 
je padėtyje, ir jo “praraja” 
gali būti aštresnė. Lygiai ir lie
tuvių tėvų pergyvenimas dėl sa
vo vaiku daug tragiškesnis.) 
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je. Esą “viskas buvo padary
ta, kas tik galima, kad mūsų 
kelionę apsunkintų”. Jam nie
kur nebuvę tiek priminta, kaip 
čia, kad jis yra žydas. De
monstrantų vadui Birnbaumui 
aiškino, kad “žydai Sovietų 
Sąjungoje turi lygias teises ir 
kad Sovietuose kovojama su 
antisemitizmu kaip ir su bur
žuazinėm nuotaikom”.

L. I. Press aprašymas, atro
do, patvirtina Darbininko spė
jimą, kad Zimanui skirtas už
davinys Įtikinti žydus, jog žy
dai nepersekiojami, kaip tokį 
uždavinį turėjęs ir Chruščio
vo laikais žydas generolas Dra- 
gunskis. Ir su demonstrantų va
du ginčijosi ne delegacijos va
das Izvestijų redaktorius, bet 
ta rolė buvo pavesta žydui re
daktoriui Zimanui.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava.. 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
J. B. 8H ALI NS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., 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 H Y 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 ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421, VI7-4477.
JOHN ORMAN AGENCY / insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Virginia 6-1800.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206;
ST 2-5938.________________________________
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 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 SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio! 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
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. — Bendruomenė? Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123;
PO 5-0932,___________ ?_______________ 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. — Lietuvišku melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

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

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

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

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
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

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 ----------

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, m. 60629 — Tel. 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis | 

UTAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Parts MOnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur Ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškvlečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONfiN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Varpos ir želmenys
Lietuviu Fondas paskelbė, 

kad jo turtas jau siekia 647,463 
dol. Tik paskutiniais trejais me
tais surinko 83,900 (1967), 115, 
700 (1968), 93,000 (1969). Me
tinės pajamos, vadinas, beveik 
tris kartus didesnės, nei Altas 
surenka Vasario 16 minėjimuo
se. Pasidžiaugtina tokia L. Fon
do organizacine jėga kapitalui 
telkti.

Pranešė taip pat, kad iš in
vestuoto kapitalo pereitų metų 
procentų paskyrė lietuviškiem 
reikalam 34,225 dol. Pasekant 
paskirtąsias sumas (kaip jos ap
rašytos Vytauto Kutkaus Drau
ge sausio 30), atrodo, kad Fon
do dėmesys buvo nukreiptas la
biausiai j lituanistinio mokslo 
rėmimą bei organizavimą, čia 
pasirūpinta galimybėm vyres
nės kartos keliem mokslinin
kam parašyti Lietuvos istoriją, 
prcistorę, lietuvių filosofijos 
istoriją. Pasidžiaugta tuo, kad 
bent po 25 tremties metų tai 
pavyko, kada dar ne visi tos 
kartos mokslininkai suspėjo pa
sitraukti iš gyvųjų.

Fondo dėmesys buvo nukreip
tas ir i jaunuosius mokslinin
kus, kad jie galėtų savo darbus 
paruošti ar išleisti angliškai.

Jau antroje eilėje dėmesys 
skirtas lietuviškam švietimui— 
mokytojam, vadovėliam paruoš
ti ar išleisti, kai kuriem jauni
mo laikraščiam, kai kuriom mo
kyklom, kai kuriem šokiu an
sambliam, stovyklom, dramai. 
Čiurlionio galerijai, lietuviškai 
televizijai, Beverly Shores par
ko nepriklausomybės pamink
lui, Portiando lietuviškam kry
žiui, istorijos draugijai... Šiai 
grupei teko mažesnės sumos. 
Abibendrinamai sakant, pirmo
ji grupė remiama tūkstantinėm, 
antroji šimtinėm.

★

Atskiras pozicijas stebint, 
skaitytojas gali suabejoti, ar 
Fondas tikrai atrado naują li
teratūrinę vertybę, jei jai išleis
ti, tik jai vienai iš visų kitų li
teratūrinių veikalų, skyrė para
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VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(25)
— Nereikia moterų, mes ir 

be jų apsieisime, — pasigirdo 
balsas.

— Šiuo kartu moterys kaip 
tik “sugadlyvesnės”; jos nesu
interesuotos. Kaip tik iš jų ir iš 
vyrų dažniausia minint girdis 
šios trys pavardės... ir aš ma
nau, kad tai teisinga. Prisi
rinkime šiuos tris. O jei netiks, 
juk persirinksime kitą kartą.

— šiuos tris, Šiuos tris ...— 
suūžė minia, kuriai jau nusibo
do kaip avims stumdytis būry
je; be to, ir valgyti įsinoro.

— Kas už, pakelkite rankas.
Rankų pakilo kaip turguje ie

nų. “Rinkimai” pasibaigė.
— Ką gi išrinkome? — ėmė 

teirautis.
— Ogi šiuos tris ...
— Padėk Dieve. Jie tikrai ne 

blogesni, jei ne geresni už ki
tus.

Ir puolė mūsiškiai katrie sa
vais keliais: kamendorėlis į 
kaimynus, kur jau buvo stato
ma bažnyčia, o klebono parei
gas einąs altaristėlis su marčel- 

mą (“Turgui baltųjų vergų”). 
Gali suabejoti taip pat, ar “So
viet Occupation and Incorpora
tion of Lithuania 1939-40” ne
derėtų remti iš lėšų, specialiai 
laisvinimo reikalam renkamų. 
Galėtų taip pat rodytis, kad leis
ti specialų laikrašti mokytojam 
yra spaudos ir jėgų pulveriza- 
cija. Negi tie klausimai, kurie 
yra Įdomūs mokytojam, neturi 
būti dėmesio verti ir kitiem 
skaitytojam. Negi būtina išlaiky
ti tradiciją:-kur du lietuviai, ten 
trys laikraščiai.

Tuos abejojimus imi savyje 
slopinti, tikėdamas, kad Fon
das turėjo pakankamų argu - 
mentų savo sprendimafn. Ne
gali bet nuslopint pastebėjimo, 
kad tokiem reikalam kaip “jau
nimo skaitinių” rengimas, kaip 
“priešmokyklinio auklėjimo 
mokslo priemonės” yra propor
cingai mažos sumos — 750 ir 
500. Tai daro įspūdį, kad L. 
Fondas kreipė dėmesį labiausiai 
į lietuviško medžio viršūnes, 
mažiau i šaknis, labiausiai i lie
tuviško javo varpas, mažiau į 
želmenis ir į dirvos purenimą 
želmenim augti.

★

Tenebus tas palyginimas prie
kaištu, kad šelpiamas mokslas, 
kad šelpiamas Chicagos univer
sitetas lituanistikai dėstyti. Tik 
ar bus, kas paskaito lietuviš
kai rašytus mokslo veikalus, jei, 
anot Aidų apžvalgininko, “lie
tuviška knyga tampa neprieina
ma tam, kieno lietuvių kalbos 
mokėjimas ribojasi kasdieniniu 
susikalbėjimu”; jei “mūsų jau
nimui Vydūno, Maceinos ar 
Girniaus knygos yra lyg kinie
čių raštas”?

Tais žodžiais reiškiame susi
rūpinimą lietuviško augalo žel
menim — jaunimo lietuvišku
mu nuo mažumės, nuo šeimos, 
nuo priešmokyklinio amžiaus. 
Nes svarbu, kad dar prieš ang
liškąsias knygeles, prieš angliš
kai kalbančių draugų aplinką 
jis gautų lietuvišką knygelę, ku
ri patrauktų jo akį savo spal- 

ga į Liepoją pas architektorių. 
Sugrįžti netruko ir šoko ruošti 
medžiagą. Pasitaikė tarpelis dy
kas, parapijos nuotaika buvo 
kuo gražiausia, ir ėmė augti 
krūvos akmenų ir plytinė. Pri
rinktoji trijulė jautės kaip ant 
girnų pakelta, tai dar labiau kė
lė parapijos pasiryžimą.

Atsirado ir pasišventėlis, ar
timas marčelgos - kaimynas 
senbernis Struopus, šeimoje 
“dėdė” ar tretininkas; ūkyje 
padėjėjas menkas, o pasiunti
nys — pirmos rūšies. Ir raštin
gas, ir skaitliuoti mokąs ir nie
kados neužsimenąs, kad jis rei
kia bent kartą per savaitę pa
šerti. Jis tuojau pritapo prie 
kamendorėlio ir pasileido į ke
liones jo nurodymu.

Altaristėlis tebelankė klebo
nėlio kapą, išstovėdamas ten il
gą valandą; bet jo akys nebe
sislėpė nuo šio pasaulio; jos vis 
linksmiau žiūrėjo aplinkos ir vi
sa tai lyg kvieste kvietė į kape
lį, kurs vienas temoka tikslą 
duoti. Altaristėlis tebebuvo ne
ragavęs; jis buvo idėja apdū-

Sovietinis šio rašinio autorius:
Šio straipsnio autorius A. 

Krasnov-Levitin yra rašytojas, 
ypač religiniais klausimais, pa
sireiškęs visose kovose už lais
vę Sovietų Sąjungoje, pasira
šęs po visais į Vakarus siųstais 
raštais, demaskuojančiais lais
vės smaugimą Sov. Sąjungoje, 
iškentėjęs kalėjimus ir Sibiro 
koncentracijos stovyklas, pa
skleidęs daugybę raštų, kurie 
slapta ėjo iš rankų į rankas 
Rusijoje ir kurie patekdavo ir 
į Vakarus. Straipsnis, kurio 
svarbesnes ištraukas čia pa
duodame, yra jau paskutinis jo 
balsas, nes pereitų metų rug
sėjo 15 buvo suimtas po to, 
kai viešai ėmėsi ginti Talan- 
tovą, ideologinio persekiojimo 
auką.

Kai abu (Talantov ir Kras
nov) atsidūrė kalėjime, lauk
dami teismo ir bausmės, še
ši religinių bendruomenių at
stovai (jų tarpe V. Laškova, J. 
Višnevskaja) pasiuntė tarp ki
tų ir pop. Pauliui VI raštą, pra
šydami Sov. Sąjungos valdžios 
intervencijos, kad tie du inte
lektualai, pasireiškę kovoje už 

vom, brėžinių kontūrais; svar
bu, kad, pradėdamas ištrūkti už 
šeimos ribų, jis turėtų kur su
sitikti su tokiais pat draugais 
lietuviškoje aplinkoje. O čia, 
anot tų pačių Aidų, “vaikų kny
gos badas tęsiasi”.

Tęsiasi ir kitas “badas” — 
stoka patalpų vaikam susirink
ti. Net šeštadieninės mokyklos 
dauguma yra tokioj padėty, kad 
jų aplinka daro vaikui įspūdi: 
kas lietuviška, tai ir skurdu. 
Šviesią išimtį sudaro Chicagoj 
Jaunimo centras. Tokia išimtim 
pradeda virsti New Yorke Kul
tūros židinio patalpos. Bet ir 
šios institucijos negalės išplėsti 
veiklos, jei nebus paramos iš 
šalies. .

Aišku, viskam pinigo neuž
tenka ir neužteks. Tai pasakė 
ir Fondas, pranešdamas, kad te
galėjo patenkinti tik trečdalį 
prašančių. Tektų ieškoti ar nau
jos paramos priešmokyklinio 
jaunimo “badui” pašalinti, ar 
pinigo stokojant svarstyti pir
mumo klausima: kas svarbiau 
— ar laistyti varpas ar želme
nis?

Džiaugsmas būtų kartus, jei 
nelietuviai ims skaityti lietu
viškai, o savi vaikai lietuviškai 
skaityti ir kalbėti nustos.

kęs; tiek pilnas, kad daugiau 
nebeparėjo. Neilgai trukus, jo 
klausyklą žmonės apgulė kaip 
bitės avilį; o dviejų pamokslų 
išklausė kaip evangelijos 
džiaugsmo. Imta nebematyti 
mėsingosios ir mėlynosios jo no
selės. Jo tebūta nuslydėlio, es
mėje gi šviesaus ir dvasingo.
Pagarba ir susidomėjimas kle

bonija ėmė vėl kilti, kaip ir 
anais laikais. Ją vėl gaubė san
tarvė ir autoritetas. Altaristė
lis parapiją ir bažnyčią valdė 
puikiai ir autoritetingai; niekas 
nieko geresnio nelaukė, nega
lėjo sulaukti.

Naujai paskirtasis klebonėlis 
laukė rudens, kad galėtų ten 
lygiomis atsiskaityti. O kai pa
galiau pasirodė, tai daugiau za- 
kucninku, ne ganytoju. Jį atly
dėjo džiakonėlis, buvęs nabaš- 
tiko klebonėlio laidoti, ūkio 
inventoriaus sutvarkyti ir jo 
laikinai altaristėliui Įduoti, tes
tamento pasiimti ir kitų galų.

Marčelga Kaniava žinojo, kad 
teismas testamentą patvirtino, 
ir buvo ramus. O tuo tarpu nau
jasis klebonas nerimo. Jis ge
rai žinojo susidariusią trijų 
“chevrą”, glaudžiai susijusią su 
parapija ir patį būsiant čia tik 
antrininką bažnyčios statyme, 
o tai buvo, jo išmanymu, nesu
derinama su ganytojo autorite
tu. Ir jis griežtai pareiškė de
kanui, kad susidariusią “chev
rą” turįs išblaškyti; kitaip ne- 
apsiimąs valdyti parapiją.

Už kokią lesią lėkštę tu pardavei savo pirmgimystę?

religinę laisvę, būtų paleisti. 
Po to visur visiška tyla ...

(Vyskupas iš bailumo):
Bailumas ir tiktai bailumas 

yra visų nedorybių motina. 
Bailumas yra maras, kuris žu
do mano tėvynę. Bailumas yra 
blogis, dėl kurio kenčia mano
ji Bažnyčia, jau ir taip ligonis.

Bailumas pažemina žmogų. 
Iš garbingo jis tampa niekšu, 
iš laisvo — vergu, iš kilnaus 
— beverčiu ir menkysta.

Bailumas ir asmeniška nau
da šiandien Bažnyčioje įsigalė
jo vyskupuose, gadina jau
nuomenę, įsibrauna į švento
ves. Bailumas ir asmeniška nau
da plinta, kaip mirtini nuodai 
gyvame Bažnyčios kūne. Paro
dėme daug pavyzdžių, bet štai 
dar vienas.

Buvo malonu iš arti pažinti 
vieną iš mūsų jaunųjų vysku
pų. Pažinau jį dar tada, kai bu
vo jaunas diakonas ir buvo ką 
tik baigęs dvasinę akademiją. 
Tada buvo garbingas ir nuošir
dus jaunuolis, ištikimas savo 
regulai vienuolis, nors ir ne

Gedimino kalnas Vilniuje žiemos metu. Pro šalį teka Vilnelė.

Dekanas apie “chevrą” teži
nojo vien gera ir altaristos pa
sitaisymu vien džiaugės širdin
gai: jis atminė, koks jis buvo 
prašmatnus ganytojas, kol ne
susirgo alkolizmu. Bet kištis į 
klebono vidaus dalyką, į jo 
taktiką neturėjo teisės, tad tik 
stebėjo, kaip naujasis ganyto
jas tvarkos.

Pasišaukta ir abu kunigai. 
Altaristėlis paklojo visas baž
nyčios ir ūkio sąskaitas. Deka
nas dar labiau nušvito, širdin
gai paspaudė klebono pavaduo
tojam ranką ir, reikšdamas sa
vo draugiškumą, kelis kartus 
apsikabinęs apėjo su juo salo
nėlį. Jis vėl turėjo bažnyčios 
veikėją, kurį laikė išbrauktu 
iš veikliųjų.

Naujajam klebonėliui nepati
ko, kad čia nėra prie ko kibti 
ir kad dėl ūkio sąskaitos alta
ristėlis nekelia jokių pretenzi
jų, tai ir ginčytis neduoda pro
gos. Kamendorėlis švietė kaip ir 
švietęs savo jaunumu, nepa
prastu gražumu ir tokia džiaugs
minga nuotaika, jog klebonas 
sau panosėn praminė jį “armo
nika”; vadinas, jį matydamas, 
nors šokti eik. Abudu su alta- 
ristėliu turėjo po gerą švietį 
naujojo puolimo bet kuriai kor
tai mušti.

Beliko marčelga.

— Pirmiausia, ponas marčel
ga, paprašysiu tamstą atsiskai
tyti iš paimto savo rankomis a. 
a. klebono nabaštiko turto, — 

pasižymėjo ypatingais gabu
mais ir neišsiskyrė nepaprasto
mis savybėmis. Buvo geras, gar
bingas asmuo ir pasirinko vie
nuolinį gyvenimą, vedamas 
nuoširdaus pašaukimo. Atsime
nu, kaip kartą to jauno vienuo
lio kambarėlyje likome vienu- 
du su kunigu (vienuolis turėjo 
trumpam laikui išeiti.) Tasai 
kunigas, mano draugas, bandė 
atsisėsti ant vienuolio lovos, 
bet tuoj pašoko: jauno vienuo
lio gulima ant plikų lentų, ir 
mudu palikome jo kambarėlį 
dar su didesne pagarba tam 
jaunam žmogui.

Paskui prasidėjo staigus to 
jauno žmogaus iškilimas: kuni
gas, Akademijos vicerektorius, 
archimandritas? Pagaliau pati 
viršūnė: vos tik 30 metu amj 
žiaus turėdamas, tampa vysku
pu. Bet, kad pasiektų tą po- 
aukštį, jis turėjo padaryti tam 
tikrų nuolaidų, pažadų ir at
sisakyti daugelio iki tol išpa
žintų principų. Turėjo susiriš
ti su kai kuriomis organizaci
jomis, pasižymėjusiomis liūdna 

tarė antstolio balsu naujasis 
klebonas. — Tokia dekanui at
siskaitymo tvarka.

Vincas nustebo.
— Atsiprašau klebonėlį: aš 

nieko savo ranka nesu ėmęs.

— Kaip tai ne? O kuo pa
laidojai nabaštiką?

— Tuo, ką jis pats man yra 
įdavęs savo ranka.

— Taigi, taigi. Kiek gi jis 
tamstai yra įdavęs ir kuriems 
galams esi išleidęs?

— Tikrai negalėsiu pasakyti: 
paimdamas neskaičiau; o kam 
esu išmokėjęs, jei džiakonėlis, 
ot, pareikalautų, galėčiau su
vokti. Kas liko, įdėjau į ban
keli.

— Tai negali būti, kad kas 
imtų svetimus pinigus, pirma 
jų nesuskaitęs.

— Betgi taip buvo. Tokia 
buvo valanda. Iš tolo sunku 
ji numanyti. Aš jų neieškojau; 
tai nabaštikėlis pats mane su
rado ir man savo sąskaitas su
krovė.

— Tai mirštančio nenuovo- 
ka. Gyvieji kitaip gauna elgtis. 
Jei tamsta mums atsisakai pasi
sakyti, kiek esi iš bažnyčios 
tarno suėmęs, gausi teismo at
stovui pasisakyti.

Dekanas, matės, buvo nuste
bęs, o marčelga, aiškiai provo
kuojamas, ėmė aiškiai pykčiu 
rausti.

— Atsiprašau kunigus: tai- 
buvo pasitikėjimo aktas. Ji 
anuo laiku ir jo mylistėlė štai 

praeitimi ir negarbinga dabar
timi. Ir taip šiandien bažnyti
nės insttiucijcs priekyje, kur 
atsakomybė yra labai didelė, 
yra jaunas trisdešimties metų 
vyras, neturįs nei gyvenimo pa
žinimo, nei patirties, žmogus 
be garbės ir be širdies. Visi jo 
veiksmai nuspalvinti bailumu 
ir baime prarasti pasiektąjį 
postą. Bailumas sunaikino ki
tados gerą ir religingą asmeny
bę. Šiandien jis, bejausmis ir 
beširdis, kankina kitus, pats 
apsisupęs menkystomis.

Vyskupe, vyskupe, už kokią 
lęšių lėkštę tu pardavei savo 
pirmgimystę!

Čia daviau tik vieną pavyz
dį iš daugelio, esančių mūsų 
bažnytiniame gyvenime. Gali
ma būtų suminėti panašių fak
tų daugybę. Bet verčiau pakal
bėsime ne apie Bažnyčią, o apie 
mokslą.

(Ateistas vardan- karjeros):
Neseniai mirė profesorius 

Pavel Sergiejevič P., vienas iš 
minėtojo vyskupo tipų. Tai bu

džiakonėlis jautė ir to neparei
kalavo, ko dabar klebonas rei
kalauji, kažin, ar turėdamas 
teisės. Už visa tai aš vienas te
atsakysiu ponui Dievui, ar bū
siu ką pasisavinęs, ar ne.

— Šitą dalyką aš paprašysiu 
kleboną palikti mano kompe
tencijai, — tarė pagaliau deka
nas šaltai.

— Gerai, — atsakė klebo
nas nežvilgterėjęs. — Palikim 
ir tai šaly. Bet kai inventari- 
zuosime ūkio ir bažnyčios tur
tą, tai reiks suminėti ir gyvie
ji pinigai einamojoje sąskaito
je. O kai bus įrašyti į inven
torių, tai klebono ir valdomi: 
jis bažnyčios šeimininkas, ir ki
to šalia jo negali būti.

— Čia tik laikinai, tamstai 
palengvinti, nuo tiesioginio 
darbo neatitraukti, — tarė mar
čelga, nutylėdamas nabaštiko 
pažymėjimą, kad ne bet kuris 
klebonas sumano ir paslenka 
fabrikomis užsiimti.

— O gal perrašytumėt... 
— dėl viso ko pridėjo dekanas.

— Jokiu būdu, gerbiamasis 
džiakonėli. Apsiėmiau nabašti- 
kėliui pridaboti tuos fabrikai 
skiriamus pinigus, tai ir prida
bosiu, o komitetas su klebonė
liu tegul mane pridaboja.

Klebonas visas paraudo iš 
pykčio.

— Reiškia, aš tuos pinigus 
pavogsiu? Reiškia, parapija pa
čioje pradžioje savo ganytoju 
nepasitiki?

vo tikras mokslo kunigas, ga
bus ir rimtas — vienas iš seno- 
sies Rusijos inteligentų klasės. 
Baigęs universitetą Maskvoje 
1915 m., visą gyvenimą pralei
do to universiteto rūmuose, ta
po profesorium, parašė dauge
lį veikalų iš logikos ir per 50 
metų skaitė paskaitas universi
tete. Tasai profesorius domė
josi antireligine propaganda, 
buvo studentų ateistų būrelio 
garbės pirmininkas, spausdino 
antireliginius straipsnius ir 
tris kartus per metus ėjo į baž
nyčią išpažinties ir komunijos. 
Kada buvo iššifruotas, jis savo 
viršininkam pasakė: “Bet aš, 
tai darydamas, norėjau tik pa
sirankioti 'medžiagos s avo 
straipsniams”. Tasai profeso
rius rašydavo pažįstamiems ku
nigams pamokslus, prašydavo 
jų palaiminimo ir pateisino sa
vo antireliginę veiklą noru ... 
daryti gera. “Kitaip — aiški
nosi — jie nespausdins mano 
straipsnių”. O rš tikrųjų kas 
apsprendė to mokslininko elge
sį? Tik bailumas ir asmeninė 
nauda. Bailumas ir asmeninė 
nauda veda tokius tipus, kaip 
Čaikovskis, Michalkovas, rašy
tojus, kompozitorius, artistus, 
kurie balsuoja už garbingų as
menų pasmerkimą, drabsto pur
vais nekaltus nuteistuosius, 
spiauna į mūsų literatūros 
geriausius veikalus.

Tačiau liūdniausias dalykas 
— kad bailumo bacilos ir kar
jerizmas apsėdo ir mūsų jau
nimą. Užtai reikia rašyti, rei
kia kalbėti jaunuomenei, nes 
bailumas ir asmeniški interesai 
yra baisūs, gudrūs ir sukti prie
šai viso to, kas yra gera, kil
nu, šviesu ir šventa.

Prieš skelbiant kovą bailu
mui, reikia perprasti jo esmę, 
suprasti bailio psichologiją.

(Bus daugiau)

Sausio men. Aidai
Straipsniai: Žvilgsnis į 1969 

metus; dr. P. Rėklaitis — Mė
ginimai atspėti šv. Onos bažny
čios Vilniuje architektą; Juozas 
Tininis — Stilistinės lietuvių 
kalbos priemonės; Algimantas 
Tamašauskas — W. Gripius — 
moderniosios architektūros 
grindėjas.

Iš grožinės literatūros: Dan
guolė Sadūnaitė — Eilėraščiai; 
Jonas Mikelinskas — Trys die
nas ir trys naktys (apysakos iš
trauka).

Apžvalgoje: Žengiant į 21- 
sius metus Amerikoj; X.Y.Z.
— Du nauji vyskupai Lietuvoje 
ir sovietinė taktika; Jurgis 
Gimbutas — Lietuvos menoty
ros kūrėjui 80 metų (apie P. 
Galaunę); Raphael Sealey — 
Jankifikacijos klausimu.

Recenzijos: R, Kriaučiūnas
— J. Pikūno psichologiniai vei
kalai; Andrius Baltinis “Trečio
ji Latvija” (E. Dunsdorfo kny
ga apie latvių išeiviją).

Viršelio 1 psl. — Jadvyga 
Paukštienė: Prie aukuro (akri- 
lis), 4 psl. — A. Ličkutė-Jusio- 
nienė: Dekoratyvinė ažūrinė va
za (šamotas), Sis numeris ilius
truotas J. Paukštienės tapybos, 
Pr. Gasparonio skulptūros ir 
M. Ivanausko liepsnos tapybos 
darbu nuotraukomis, fe

Aidus leidžia lietuviai pran
ciškonai; redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Bos
ton, Mass. 02122; administruo
ja T. Benvenutas Ramanauskas, 
O.F.M., 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221.
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— Neturi nė teisės kuo ki
tu pasitikėti, ne tuo, kas įrašy
tas į testamentą.

— Tai buvo sveiko proto nu- 
stojančio aktas.

— Tai prašom pirma sugriau
ti patį testamentą, — tarė mar
čelga, rengdamasis išeiti.

(Bu* daugiau)
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Lietuvių Fondas 1974 m. turės milijoną
Reportažas iš Chicagos.

jų užsibrėžtasis milijonas, ku

Vasario 4 vakarą Lietuvių 
Fondo valdyba ir tarybos pir
mininkas buvo sukvietę spau
dos konferenciją šarkos resto
rane, kur įvairių laikraščių at
stovai turėjo progos išgirsti 
LV v-bos pirm. dr. A. Razmos, 
tarybos pirm. dr. G. Baluko ir 
kitų pranešimus.

Neseniai Lietuvių Fondas pa- 
skirstė 1969 metų pelną Įvai
riem lituanistiniam reikalam. 
1969 fondas turėjo 32,000 dol. 
pelno, iš 1968 dar buvo li-

Lietuvių Fondo vadovybė pasitarime su spaudos ir radijo atstovais vasario 4 Chicagoje. Sėdi iš k. į d. dr. K. 
Ambrozaitis, H. Daras, A. Rėklaitis, dr. A. Razma, kun. J. Prunskis, dr. G. Balukas; stovi V. Butėnas, agr.
A. šantaras, V. Kasniūnas, K. Girdvilas, A. šlutas, K. Grina, Pužauskas, dr. V. Simaitis, P. Petrutis, F. Dau- 

kus, J. Janušaitis. Nuotr. V. Noreikos

LIETUVIS KITATAUČIAM RECENZUOJA LIETUVĮ
Oklahomos universiteto profe

sorius V. Stanley Vardys ame
rikiečių Slavic Review žurnale 
recenzuoja Algirdo Budreckio 
anglų kalba Juozo Kapočiaus 
Bostone išleistą knygą — The 
Lithuanian National Revolt of 
1941 (147 pusi., XIV pusi. įžan
gos, 4 dol.). Rašo:

Lietuvos 1941 birželio 23 su
kilimas prieš Sovietų režimą re
tai pasakojamas; net 1969 me
tų Britannica enciklopedijos lai
da jo nemini (enciklopedijom 
kai kada labai nekruopščiai pa
rašoma!). Sukilimas įvyko vo- 
kiečių-rusų karui prasidėjus, ir 
jame dalyvavo šimtas tūkstan
čių ginkluotų lietuvių. Apie jį 
rašė švedų ir šveicarų spauda, 
taip pat New York Times. Vė
liausią pavaizdavimą pateikia 
Harrison Salisbury savo 90 0 
Days: The Siege of Leningrad 
(pusi. 152-155).

Salisbury, suprantama, palie
ka daugelį klausimų neatsaky
tų, ir kai kurie jo sprendimai 
yra migloti. Budreckio veikale 
miglų nėra. Jis aiškiai dės
to lietuvių sukilimo temą. Tai 
buvęs grynai patriotinis žygis, 
kurio variklis, lietuvių aktyvis
tų frontas, vokiečiam tetaikino 

Los Angeles vasario 7 LB jaunimo ansamblis buvo surengęs blynų balių. Jaunimo ansamblis šoka gausiai 
publikai. Nuotr. U Kanto

kę 2,225 dol.; tad iš viso paskir
styta 34,225 dol. Tai tikrai gra
ži ir imponuojanti suma; ji ne
nukristų kasmet iš dangaus, jei 
iniciatoriai nebūtų sugalvoję 
milijoninio fondo idėjos, ją 
versdami realybe.

šiuo metu fonde yra per 
600,000 dol. kapitalo. Kasmet 
į fondą įplaukia per 90,000 
dol. Ketverių metų bėgyje, at
rodo, fonde susikaups steigė- 

vieninteliu tikslu — atstatyti 
Lietuvos valstybę, kurią Sovie
tai 1940 panaikino. Šiam tiks
lui sukilėliai norėjo nusileisti 
vokiečiams, bet šie atmetė siū
lytą talką ir panaikino aktyvis
tų fronto sudarytą laikinąją vy
riausybę.

Budreckio pažiūra sveika, ir 
ją galima paremti tuo laiku pa
skelbtais raštais, dalyvių prisi
minimais (autorius stipriai kai 
kuriais jų pasiramsto, nesu
virškindamas), sovietiniais do
kumentais ir sovietiniais rašyto
jais, nors šiem, aišku, sukili
mas buvęs ‘Hitlerio gizelių’ dar
bas. Vokiečių valdžios doku
mentus autorius panaudoja tik 
kelis, nors jų dabar yra priei
namų daugiau; jie mestų švie
sos į vokiečių-lietuvių santy
kius. Gal ir sovietinius leidinius 
reikėjo giliau ir atidžiau per
skaityt; nors jie, tiesa, skirti 
patarnauti sovietinei propagan
dai, tačiau atsargiam tyrėjui pa
teikia svarbių informacijų. Be 
to, pasigendu kai kurių ameri
kiečiui ir vakariečiui prieinamų 
studijų; autorius jas nutyli.

Tačiau Budreckiui tenka kre
ditas už jo surastų šaltinių su
telkimą ir sukilimo istorijos iš- 

rio procentai bus skirstomi li
tuanistikai, mokslui, menui pa
remti.

Iš 1969 pelno 3,000 dol. pa
skirta (fondas garantuoja ir rei
kiamą 5,000 dol. sumą) lituanis
tikos skyriui Chicagos univer
sitete steigti. Lituanistikos įve
dimas Chicagos universitete lai- 

dėstymą. Nors, matyti, skubiai 
rašytas, veikalas informacijų at
žvilgiu gana pilnas. Nors vieto
mis perdaug ginčijamasi, bet 
kalbama atvirai. Suredagavimas 
vis dėlto nepatenkina: vardai 
ir vietovės dažnai be paaiškini
mų ar pavadinimų, o kai kurie 
sakiniai palieka neaiškių įspū
džių. Pavyzdžiui, 10-me pusla
pyje lieka įspūdis, kad aštuon
mečiai buvo areštuojami už 
priešsovietinę veiklą. Pasakoji
me nemaža kartojimų ir net 
prieštaravimų. Kai kurie svar
būs pareiškimai, pavyzdžiui, Mo
lotovo (pusi. 89) palikti be šal
tinio pavadinimo. Keliose vieto
se autorius tarytum teigia, kad 
sukilimas nusitęsęs iš 1944 į 
1954 metus, nors po 1952 metų 
jam įrodymų nėra.

Bendrai, rytų Europos klau
simais besidomįs tyrėjas no
rės šį veikalą perskaityti.

(The Slavic Review žurnalą 
leidžia amerikiečiu slavistu aka
demikų draugija, turinti virš 
1200 narių, jų tarpe apie 12 
lietuvių. Garbės redaktoriai yra 
Lietuvos istorijos žinovai: švei
caras Alfred Senn, lenkas Os
car Halecki ir rusas George 
Varnadsky.) Ipolitas 

komas vienu žš didžiųjų LF 
laimėjimų; čia daug iniciaty
vos parodė ir to fondo vado
vai.

Paskirtos kelios stipendijos 
autoriam, kad jie ruoštų moks
lo veikalus. Būtent: dr. Z. Ivins
kio “Lietuvos istorijai” — 
3,300 dol.; dr. J. Puzino “Lie
tuvos proistorės apžvalgai” — 
2,000 dol.; dr. J. Girniaus “Lie
tuvos filosofijos istorijai” — 
2,000 dol.; dr. R. Šilbajorio 
“The Perfection of Exile” pa
dėti išleisti — 3,000 dol.; ir t. 
t. E. Ruzgienės elementoriui 
“Gintarėliai” leisti skiriama 
2,000 dol., o kitiem vadovėliam 
bei mokslo priemonėm — 
2,600 dol. Taip pat 2,650 dol. 
paskirta mokyklinei spaudai. 
Tuo tarpu lietuvių spaudai, ra
dijui ir televizijai, kurie taip 
plačiai išreklamavo patį LF, ku
rie yra nuolatiniai jo talkinin
kai, tenka 1,550 dol.

•
Šioje spaudos konferencijo

je taip pat buvo plačiai aiš
kinta, kur ir kaip LF investuo
ja turimą kapitalą, kad liktų 
kuo didesnis procentas pelno. 
Išaiškėjo, kad viskas daroma 
gudriai, apgalvotai, tariantis su 
ekspertais ir žinovais. Nuolati
nis pelno didėjimas visiem kė
lė džiaugsmą. Bet ilgametis LF 
sekretorius dr. V. Šimaitis čia 
pastebėjo, kad fondo išaugime 
nereikia užmiršti ir buvusiu 
valdybų nuopelnų. Dabar, kai 
esama daug kapitalo, džiaugia
mės didesniu pelnu ir gabiu 
pinigų investavimu. Gi pirmo
siom valdybom rūpėjo ne pel
nas, bet kaip didinti tą pa
grindinį kapitalą, kuris pra
džioj labai palengva plaukė.

Ryšium su šia teisinga dr. 
V. Šimaičio pastaba, visi su pa
garba prisiminė T. Blinstrubą

i

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininkų. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

GALI BŪTI SVARBŪS IR 
MAŽI FAKTAI

Klausimas

Prieš Kalėdas su dukra nu
ėjau į krautuvę nusipirkti mais
to produktų. Įėjus į vidų, pasi
ėmiau krepšį ant ratukų (shop
ping cart) ir pradėjau stumti. 
Duktė buvo šalia manęs. Pa
ėjus vieną ar du žingsnius, 
staiga paslydau ir sugriuvau 
su krepšiu ir apvirtusiais ra
tukais. Smarkiai susižeidžiau.

Ligoninėje išbuvau dvi savai
tes, o dabar guliu namie. Man 
lūžo dešinės rankos du pirštai. 
Buvo sutinusios ir pamėlynavu
sios abi kojos. Dabar jau kojos 
kiek pasitaisė. Be to, turėjau 
didelę mėlynę ant smilkinio, ir 
visą laiką man skaudėjo ir tebe
skauda galvą. Daktarai padarė 
rentgenogramas ir pasakė, kad 
jokio įlūžimo pakaušyje nėra.

Mano vyras paskambino mū
sų advokatui. Jis žadėjo viską 
ištirti ir tada su mumis susi
siekti. Pas mus buvo atvažia
vęs žmogus iš tos krautuvės 
(market), kurioje įvyko nelai
mė. Labai atidžiai mane apklau- 
sinėjo; aš viską papasakojau, 
kaip įvyko. Paskui man pakišo 
tą lapą, kuriame viskas buvo 
išdėstyta, ir prašė pasirašyti, 
bet aš ir vyras nutarėme nesi- 
rašyti, ir jis, tas agentas, bu
vo labai nepatenkintas.

Mes pranešėme apie tai savo 
advokatui. Jis mane pagyrė už 
tai, kad nepasirašiau, bet sakė, 
jog jis tikisi, kad aš perdaug 
tam žmogui neišsipasakojau. 

ir kitus, kurie, Šalia fondo ini
ciatoriaus dr. Antano Razmos 
ir talkininkų, pirmaisiais fon
do egzistencijos metais įdėjo 
savo širdį ir poilsio valandas, 
kad tik fondas žingsnis po 
žingsnio žengtų pirmyn.

•
Balandžio pradžioje Chica

gos vidurmiestyje LF rengia 
Metropolitan,operos solistės Li- 
lijos šukytės koncertą. Bilietai 
šiai neeilinei meno šventei 
smarkiai perkami. Gautas pel
nas bus paskirtas steigiamam 
lituanistikos kursui Chicagos 
universitete, kurio išlaidom pa
dengti, šalia paskirtųjų 3,000 
dol., dar trūksta dviejų tūks
tančių.

Bet vienas kitas iš spaudos 
atstovų pasisakė, kad fondas, 
turėdamas tokį didelį kapitalą 
ir pilnai lietuvių bendruome
nėje įsipilietinęs, be reikalo už
siimąs koncertų" rengimu, nes 
ne vienu atveju žymesni meni
ninkai ar meno sambūriai ati
mami iš kitų organizacijų ran
kų, kurių egzistencijai tokių 
koncertų pelnas turi net gyvy
binę reikšmę. Čia kaip tik bu
vo iškelta, kad LF norėjęs pa
vilioti Margučio radijo užanga- 
žuotą Clevelando Grandinėlės 
pasirodymą Chicagoje. Bet L. 
Šukytės koncerto rengimas vi
sų sutiktas su prielankumu.

•
Lietuvių Fondas, pranciško

nų statomas Kultūros židinys 
New Yorke, jėzuitų Jaunimo 
centras Chicagoje —tai svar
bieji poliai, kur mūsų dėti pi
nigai tarnaus lietuvybės atei
čiai. Todėl ir Lietuvių Fondas 
dabar spindi tokia galinga švie
sa, kad jo spinduliai siekia ne 
tik mūsų lituanistines mokyk
las, lietuvių kolonijas išeivijo
je, bet ir pavergtą Lietuvą, nes 
komunistų partijos organas 
“Tiesa” jau spėjo jį gerokai 
išplūsti.

VI. Rmjs

Man dabar pasidarė labai ne
ramu. Todėl nutariau Tamstai 
parašyti ir paklausti, ar aš ga
lėjau savo reikalą sugadinti, 
nors nepasirašiau.

Guliu naktį ir rūpinuos. Vi
są kūną skauda, dirbti negaliu, 
net sau valgio negaliu paga
minti, o dabar dar tas rūpestis 
prisidėjo.

Tikiuosi, kad Tamsta man 
parašysi ir pasakysi, kad aš be 
reikalo rūpinuos. Be to, būčiau 
labai dėkinga, jei Tamsta pa
reikštum savo nuomonę, ar aš 
galiu laimėti bylą prieš tokią 
didelę ir svarbią įmonę.

Darbininko skaitytoja, 
N. Y. valstija

X.
Atsakymas

Tokios rūšies bylos yra labai 
sunkios. Jas reikia labai kruopš
čiai paruošti. Reikia visus fak
tus nuodugniai ištirti ir smul
kiai apklausinėti visus galimus 
liudininkus.

Tamsta man duodi labai ma
ža faktų. Nežinau, ar Tamsta 
paslydai ant kokio nors objek
to, gulinčio ant grindų; ar ra
tukai buvo defektyvūs ir Tams
ta dėl to parvirtai, ar kitaip. 
Kiekviena aplinkybė čia yra itin 
svarbi. Bylos laimėjimas ar pra
laimėjimas gali priklausyti nuo 
kokio nors fakto, kuris Tams
tai gali atrodyti nesvarbus ir 
nereikšmingas.

Be advokato, mano nuomo
ne, Tamsta neturėjai kalbėtis 
su krautuvės įgaliotiniu. Tam

(nukelta į 5 psl.)

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Kritusieji už laisvę, V. Ramo

jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 dol.

šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

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

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

Po ' Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

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

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

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

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

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

Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras .........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ...................  Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ........... _.... Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika JX- Lapinsko. Stereo 6.00 , 
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............ 2.00
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5*.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kaidelienės ......................................... 6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ............ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys___________ 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ....................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai _________ 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai.... ....................... 5.00
Linksnių Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota___  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai _____  3.50
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ........ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ________  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .......    5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos....... ........Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos____  3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ____ .............. 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų _____ 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ___  5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ........... 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ___  6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ........... 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1. V. Noreika ........... 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika...............  6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos .............   5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras...............................  5.00
Ar pameni, V. Stankus. 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 lieL dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterlo Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų --------------- 3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, Sv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid...... Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) -------- ----- 1-00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių......... .... _........— 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių .............  6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų .......  Stereo $2.00 2.00

Grojame Jums, Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys .............. 7.00
Operų Arijos, Sol. St Baro........ ..............  Stereo $7.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ....... 2.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet dainų ................Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet giesmių............... — Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.-------------Stereo 5.00

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

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 500; į Kanadą $1.00)

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

Pasaga iš vyšnios, A. Ba
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Dainę Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.
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Aštuntasis ateitininkų kongresas
Ateitininkų kongresas yra 

vyriausias Ateitininkų Federa
cijos reikalų ir problemų spren
dėjas. Jis nustato AF veiklos 
gaires, keičia konstituciją, 
sprendžia valdybos, tarybos bei 
kongreso atstovų iškeltus klau
simus.

1970-jų metų kongreso reika
lingumą ir pobūdį AF valdyba 
pradėjo svarstyti dar 1968 me
tam neįpusėjus. Kongreso rei
kalas yra pribrendęs, nes 1965 
metų kongrese nebuvo forma
liai išrinktų atstovų ir todėl ne
buvo- svarstomi statutinių bei 
kitokių pakeitimų klausimai. 
1970-jų metų kongresas turėtų 
pabrėžti ateitininkijos sąjūdžio 
ugdomąjį ir kūrybinį pobūdį, 
keisti AF konstituciją ir įnešti 
naujų idėjų ateitininkų veiklos 
plėtotei.

Kongresas šaukiamas 1970 
rugpiūčio 30 — rugsėjo 7. Jis 
vyks Dainavos jaunimo sto
vykloje (rugpiūčio 30 — rugsė
jo 4) ir Chicagoje (rugsėjo 4- 
7).

I kongresą kviečiami viso pa
saulio ateitininkai. Sprendžia
mąjį balsą turi rinktieji atsto
vai, AF garbės, valdybos, tary
bos, kontrolės komisijos ir są
jungų centro valdybos nariai. 
Visi ateitininkai turi pataria
mąjį balsą. Kongreso atstovu 
gali būti renkamas kiekvienas 
ateitininkas, išskyrus jaunu
čius, kurie rinkimuose nedaly
vauja. Kongreso atstovus MAS, 
SAS ir ASS padaliniai gali 
rinkti savo tam reikalui su
kviestame susirinkime arba ko
respondentiniu būdu. Negalin
tieji susirinkime dalyvauti turi 
teisę balsuoti korespondenti
niu būdu. Atstovai renkami 
slaptu balsavimu. Atstovais ga
lima rinkti asmenis iš kitų vie
tovių ir kitų sąjungų, bet šiuo 
atveju yra reikalingi jų raštiš
ki sutikimai. Išrinktas atstovas 
įsipareigoja kongrese dalyvau-

Teise
(atkelta is 4 psl.) 

Tamsta turi savo advokatą. Ge
rai, kad nepasirašei.

Rūpinimusi reikalo nepakeisi. 
Todėl patariu apie tai užmirš
ti ir ateity tartis su savo ad
vokatu prieš teikiant kam ži
nias, o ne po to.

Negaliu Tamstos > užtikrinti, 
kad bylą laimėsi. Manau, kad ir 
Tamstos advokatas tokio užtik
rinimo neduos. Bet jis darys 
viską, įmanoma, Tamstai padėt. 
Jo darbas yra_sunkus, nes la
bai sunku yra įrodyti tokiais at
vejais, kad būta “neatsargu 
mo” (negligence) teisine pras
me.

Patariu palikti faktų “ištyri
mą” ir jų interpretaciją savo 
advokatui, o pačiai rūpintis sa
vo sveikatos pataisymu. Tegu 
advokatas rūpinasi bylos laimė
jimu.

Rochesterio Alto valdyba. Iš k. į d. sėdi: J. Jurkus — pirm., P. Norkeliūnas — garbės pirm, ir VI. Litvinas 
— sekretorius. Stovi: Br. Kriokys — informacijai ir propagandai, A. Sabalis — ižd^ dr. V. Lelis ir prof. A. 
Klimas — vicepirmininkai.

ti. Išrinkto atstovo kitas ateiti
ninkas pakeisti negali.

Kiekvienas ateitininkų sky
rius renka bent po vieną atsto
vą. Dideli vienetai renka po 
atstovą nuo dvidešimt narių ir 
nuo likučio ne mažesnio kaip 
vienuolika. Jei kurioje vietovė
je yra tos pačios sąjungos keli 
padaliniai, kongreso atstovų 
skaičius jiem tenka nuo jų na
rių bendro skaičiaus, ir rin
kimus praveda jų vadovybių 
sudaryta bendra komisija. Vie
neto narių skaičius yra imamas 
toks, koks jis buvo 1970 sausio

LIETUVIŲ FONDO VAJUS DETROITE
Detroito ir jo apylinkių Lie

tuvių Fondo vajui yra skirta 
100,000 dolerių kvota.

Negalima sakyti, kad LF pi
nigų telkimas būtų labai sėk
mingas. Laikas bėga, o milijo
no vis dar neturim. Dėl to to
kių LF veikėjų, kaip dr. A. 
Razma, tur būt, ir kaktos ima 
vagotis rūpesčio vagomis. Ta
čiau neprotinga būtų galvoti 
apie nesėkmę. LF žengia į lai
mėjimo triumfą iš lėto, bet už
tikrintai.

Kiek šiuo metu jau yra su
aukota? LF centro būstinės ži
niomis, 1969 kovo 16 Detroi
to apylinkė buvo suaukojusi 
29,153 dol.; šiemet ta suma pa
kilo iki 31,000 dol. Dar turim 
suaukoti 69,000 dol. Suma ne
maža. Bet nusiminti neturėtu
me.

•

Dideli siekimai dažnai mum 
atrodo tartum kalnai. Bet, pa
žvelgę praeitin, matom, kiek 
jau esam tokių “kalnų” nu
griovę.

Prisiminkim savo laiku atlik
tą . antikomunistinę, antimaskvi- 
nę demonstraciją New Yorke. 
Tuomet daugelis puolė organi
zatorius, gailėjosi lietuvių pi
nigų, pranašavo tik kelių šim
tų demonstrantų suvažiavimą. 
Žodžiu, buvom bauginami vi
sišku “fiasco”. Bet taip neįvy
ko! Surinkom tikrai stambią su
mą pinigų ir patys dalyvavom 
šioj protesto demonstracijoj, 
virš 14,000 žmonių minioj. Be
veik pusė šio skaičiaus buvo 
jaunimas.

Statėm paminklinę kop
lyčią Washingtone. Ar jai 
neužteko pinigų? Ji buvo gra
žiai ir iškilmingai pašventinta.

Šiuo metu baigiami surinkti 
pinigai lietuvių kankinių kop
lyčiai Romoje. Koplyčios įren
gimo darbai jau eina prie pa
baigos. Šią vasarą ją žada pa
šventinti pats Šv. Tėvas Pau
lius VI.

Savo laiku Juozas Kapočius 
pradėjo leisti Lietuvių Enciklo
pediją. Kiek anuomet atsirado 
priešų! Bet... išėjo net 36 to
mai! Tai, tur būt, istorijoj pir
mas toks atsitikimas, kad iš pa- 

31. Rinkimai vykdomi 1970-jų 
metų pradžioje ir baigiami ko
vo 31 ar anksčiau. Išrinktųjų 
pavardės, adresai ir vieneto 
rinkiminės komisijos protoko
lai pasiunčiami AF reikalų ve
dėjui dr. L. Bajorūnui (17689 
Goldwin, Southfield, Michigan, 
U.S.A. 48075) iki 1970 balan
džio 30. MAS, SAS ir ASS cent
rinės valdybos žiūri, kad jų pa
daliniai laiku ir tvarkingai iš
rinktų atstovus ir juos prista
tytų AF reikalų vedėjui.

Ateitininkų Federacijos V-ba

vergto krašto pabėgę žmonės 
sugebėjo sutelkti tiek daug in
telektualu — mokslo ir rašto 
žmonių tokiai enciklopedijai iš
leisti. Negana to, atsirado ir 
prenumeratoriai, kurie sudėjo 
apie pusantro milijono dolerių 
enciklopedijos išlaidom padeng
ti.

O ką sako pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, kuris buvo 
sušauktas JAV? Tai irgi dide
lis laimėjimas.

Vėl gi lietuvių jėgomis ir lė
šomis tie neužmirštini operų 
pastatymai .. .Dainų ir tauti
nių šokių milžiniškos šventės.

Manding, ir milijoninį LF 
steigiant, turėjom tų pačių, nie
kad nesišypsančių, niekad neti
kinčių ir nepasitikinčių “To
mų netikėlių”. Pradžia, aišku, 
nebuvo lengva. Bet ilgainiui iš- 
sijudinom.

LF pietūs — koncertas
Lietuvių Fondo iškilmingi 

pietūs — koncertas įvyks va
sario 22, 12:30 vai. popiet, Lie
tuvių Namuose, 3009 Tillman 
St. įdomią programą atliks so
listė Roma Vilčinskaitė-Mastie- 
nė iš Chicagos. Ji yra reto ta
lento ir puikaus daini
ninkė. 1954 varžybų keliu bu
vo priimta į Chicagos Lyric O- 
pera Co. chorą. Atlieka ir vaid
menis scenoje. Yra dainavusi 
operose: “Fauste”, “Carmen” 
(lietuviam ir amerikiečiam 
prancūzų kalba), “Traviatoj”, 
“Cavaleria Rusticana” (lietuvių 
ir italų kalbomis) ir mūsų “Da
noj”; šį pavasarį ruošiasi dai
nuoti “Likimo galioje”. Koncer
tavusi JAV-bėse ir Kanadoje: 
New Yorke. Philadelphijoj, 
Baltimore j, Washingtone, Cle- 
velande, Rockforde, Kenoshoj, 
Los Angeles, Montrealy, To
ronte, Hamiltone. Pažadėjusi 
duoti tris koncertus vien Chi- 
cagoj. Yra įdainavusi plokšte
le “Ar žinai ta šalii?” Gana daž
nai dalyvauja Lietuvių televizi
joj Chicagoj; dainuoja ir ame
rikiečiam. Akomponuos Alvy
das Vasaitis. Jis yra nuolatinis 
Chicagos Lietuvių operos ko
lektyvo narys. Prisidėjo prie 
“Fidelio” ir “Danos” pastaty-

DARBININKAS

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.
Honyock pobūvis

Vietinis amerikiečių Elks d- 
jos skyrius metų bėgyje su
ruošia įvairių tautybių vakarė
lius. Neseniai buvo sėkmingas 
9-tas metinis Honyock pobū
vis. Jo rengimo komitete dau
giausia buvo lietuviai: pirm. V. 
J. Raudonis, sekr. Jonas Bar
tis, nariai — Jonas česiūnas, 
Viktoras Žibolis, Pranas Lapi
nas ir Julius Šimkonis (prie jų 
— keturi lenkai). Moterys pa
rūpino skanius “lietuviškus- 
lenkiškus” valgius, vietos spau
dos pavadintus “ethnic foods”. 
Rodos, būtų tiksliau vakarėlius 
vadinti ne Honyock (tai pri
mena vengrus), bet Baltic, nes 
čia iš tikrųjų lietuvių ir lenkų 
pobūvis, o lietuviai ir lenkai tu
ri daugiau ryšio su Baltijos jū
ra negu su Vengrija.
Dalyvavo giminaičio pagerbime

Kazys Grąiįslys _ir šeima da
lyvavo savo • giminaičiui armi
jos kapitonui Kęstučiui Ged- 
mintui jo tėvų ir giminių su
ruoštame vakarėlyje Maironio 
parke, Worcesteryje. Kapito
nas buvo pasveikintas grįžęs 
sveikas po metų tarnybos Viet
name. Jis tikisi būti paskirtas 
pareigom Japonijoj.

Mirė P. Survila
Mirė Petras Survila, 84 me

tų amžiaus. Turėjo ūkį Hollis 
apylinkėje ir čia išgyveno 48 

paruošimo.
dalyvauti pietuose 
prašomi registruo- 
komiteto narius.

mo; šiuo metu dirba prie “Li
kimo galios”

Norintieji
— koncerte 
tis pas LF
Vietų skaičius labai ribotas. 
Bus pagerbti esamieji ir busi
mieji LF nariai. Kalbės LF ta
rybos pirmininkas dr. Ged. Ba- 
lukas iš Chicagos ir tarybos 
narys Detroito komiteto pirmi
ninkas inž. Vyt. Kutkus.

Pasimatome vasario 22, sek
madieni, Lietuvių Namuose!

V. Mingėla 

ROCHESTER, N.Y
Vasario 16-tosios minėjimas 

Rochesteryje įvyks vasario 22.
9 vai. per stotį WCMF bus 

transliuojama speciali radijo 
programa, kurios lietuvišką da
lį praves O. Adomaitienė, o 
anglišką — R. Kiršteinas.

11 vai. bus aukojamos iškil
mingos mišios, kurių metu gie
dos vietos LB-nės choras, vado
vaujamas muz. J. Adomaičio. 
Vargonais gros muz. R. Obalis. 
Solo partiją atliks B. Čypienė. 
Pamokslą pasakys kun. L. Ja
nuška. Organizacijos kviečia
mos pamaldose dalyvauti su vė
liavomis organizuotai.

3 vai. popiet Šv. Jurgio liet, 
par. salėje (555 Hudson Ave.) 
įvyks iškilmingas minėjimas. 
Pagrindinę kalbą pasakys Lie
tuvos generalinis konsulas Ani
cetas Simutis, svečias iš New 
Yorko. Minėjimą anglų kalba

metus. Žmoną Rožę palaidojo 
prieš kelerius metus. Paliko sū
nus Vytautą ir Juozą, broli Jo
ną (fotografą Arlingtone) ir 
seserį Janelevičienę (Cambrid
ge, Mass.). Palaidotas per Kaz
lausko laidotuvių įstaigą iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios.. Iš Lietu
vos atvyko 1903, bet netrukus 
vėl grįžo tėvynėn. Antrukart 
Amerikon atvykęs, gyveno Bos
tone ir Hartfordo apylinkėje, 
kol nusipirko ūki Hcllise. Mė
go skaityti lietuvių spaudą, kol 
tarnavo akys.

Lietuva radijo laikrašty
Vietinės radijo stoties WS- 

MN štabo narys ir jos leidžia
mo savaitinio 1590 Broadcas
ter laikraščio redaktorius Bar
ry Palmer (lietuvių kilmės) pa
skelbė apie Balfo skyriaus ruo
šiamą Vasario 16 minėjimą, ku
ris vyks koncerto-vakarienės 
pavidalu sekmadienį, vasario 
22, 3 vai. popiet, McNulty and 
Foley (Volungeviciaus-Wollen) 
įstaigoje, 182 Amherst St. Prie 
paskelbimo Palmeris pridėjo šį 
ivada: 
v *>

HARTFORD, CONN.
sakė gražių kalbų, linkėdami 
klubui geresnių metų. Svar
biausias nusiskundimas buvo, 
kad nariai nesilanko klube ir 
jo parengimuose. Pasak naujo
jo pirm. J. Thomo, jei visi na
riai parduotų svečiam bent po 
vieną kiekvieno parengimo bi
lietą, tai deficito nebūtu. Be to, 
jis siūlė turėti daugiau entu
ziazmo klubo veikloje ir prisi
dėti darbu. Kaip pavyzdį nu
rodė nari Petra Baltrukoni, ku
ris dirba klubui be jokio atly
ginimo.

Vicepirm. inž. Lionginas Ka- 
peckas savo kalboje dėjo daug 
vilčių į Direktorių Tarybą, ku
rioje yra penki nauji nariai, o 
tarp jų ir du Lietuvos kariuo
menės savanoriai — kūrėjai— 
Petras Baltrukonis ir Pranas 
Špakauskas.

Iš viso, jei naujoje Direkto
rių Taryboje atsirado penki 
nauji nariai (iš astuonių), tai 
gal ir neleis klubui prieiti prie 
tokių bėdų, kaip pernai.

Po kalbų senasis klubo pirm. 
E. Radžiūnas perdavė plaktuką 
naujajam pirm. J. Thomui.

Pobūvis praėjo gana gražiai. 
Pietūs buvo puikūs. Juose da
lyvavo per šešiasdešimt asme
nų. Jonas Bernotas

Naujoji klubo vadovybė 
perėmė pareigas

L. A. P. klubo pirmasis šiais 
metais narių susirinkimas įvy
ko sausio 18 didžiojoje klubo 
salėje. Šiam susirinkimui dar 
pirmininkavo senosios valdy
bos pirm. Edvardas Radžiūnas.

Mėnesinę ir metinę apyskai
tą davė valdybos nariai ir apy- 
skaitininkas Edvardas Mazotas. 
Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
praeitais metais klubas turėjo 
3,000 dol. deficito.

Po susirinkimo 
klubo salėje buvo 
valdybų perdavimo 
pobūvis — pietūs, 
bos pirm. Joseph Thomas, vi- 
cepirm. inž. Lionginas Kapec- 
kas, direktoriai ir svečiai pa- 

apatinėje 
surengtas 

-perėmimo 
čia valdy-

praves prof. dr. A. Klimas, o 
lietuviškai aukų reikalu kal
bės dr. VI. Lelis. Į minėjimą 
yra pakviesti Washington© ir 
vietos valdžios pareigūnai bei 
pavergtų tautų atstovai. Bus 
pateikta rezoliucija Lietuvos 
laisvinimo reikalu.

Meninėje programos dalyje 
pasirodys LB-nės choras, vado
vaujamas J. Adomaičio; akom- 
ponuos K. Saladžius; sol. L. 
Baltrus padainuos keletą mū
sų liaudies dainų ir operų ari
jų; jam akomponuos muz. G. 
Young; Pr. Puidokas padekla-

Bridgeport, Conn.
Nepriklausomos Lietuvos at

kūrimo šventės iškilmingas pa- 
muos N. Narutės “Jaunosioms minėjimas, rengiamas jungtinių
kartoms”. Bridgeporto organizacijų, į-

Minėjimo metu bus renka- vyks vasario 22.
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalam.

Po programos apatinėje sa
lėje veiks bufetas.

Minėjimą rengia vietos Alto 
skyrius. J. J.

“Šalta 1918 metu vasario 16 
dieną senoje Lietuvos sostinė
je Vilniuje, tada vokiečių armi
jos žiauriai pirmojo pasauli
nio karo metu okupuotame, pa
sižymėję lietuvių tautos vadai, 
patriarkui dr. Basanavičiui pir
mininkaujant, paskelbė Lietu
vos valstybės atstatymą. Prieš 
rusų ir vokiečių opozicijas šis 
tvirtu tautos ryžtu pareikštas 
paskelbimas buvo gyvas kūnas 
iki antrojo pasaulinio karo, ku
rio metu stiprios vokiečių ir 
rusų armijos naikino Lietuvos 
valstybę. Rusai ją aneksavo, ne
priklausomą Lietuvą paversda
mi priklausoma sovietine res
publika.

“To nepripažino ir dabar ne
pripažįsta Amerikos vyriausy
bė ir viso pasaulio visokių po
litiniu įsitikinimu lietuviai, 
sario 16 pasidarė tradicinė 
tos šventė, gaivinanti viltį, 
teisybė laimės ir Lietuva 
bus nepriklausoma valstybė, 
kaip tautos valia pareiškė Vil
niuje 1918 vasario 16”.

1590 Broadcaster laikraštis, 
sakoma, pasiekiąs 140,000 skai
tytojų. Kor.

Va- 
tau- 
kad 
vėl

11 vai. ryto šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje iškilmingas 
mišias Lietuvos intencija au- 
kos ir tai progai pritaikintą pa
mokslą pasakys klebonas kun. 
P. Pranokus.

5

IŠ VISUR
— Šv. Antano gimnazija Ken- 

nebunkporte, Maine, negalės 
būti atidaryta 1970 m. rudenį. 
Prašant JAV Lietuvių Bendruo
menės valdybai, pranciškonai 
buvo sutikę gimnaziją atidary
ti, jei atsiras bent 100 lietuvių 
mokinių, kurių tėvai sutiks mo
kėti 1000 dol. metam už moks
lą ir pilną mokinio išlaikymą 
bendrabuty. Tokiu atveju finan
siškai būtų įmanoma išeiti ly
giom. Žinia apie galimą gimna
zijos atidarymą buvo praėjusį 
rudenį paskelbta lietuvių spau
doje. Atsiliepė tik 12 tėvų. Jų 
pavardės praneštos JAV LB 
Švietimo Tarybai.

— Stamfordo Lietuvių Bend
ruomenė Vasario 16 minėjimą 
ruošia vasario 21 d. 7 vai. vak 
Knights of Columbus mažojoj 
salėj, 384 No. State St. Kalbės 
Vilius Bražėnas. Meninę progra
mos dalį atliks Dainuojančios 
Rūtos iš Waterburio: Melnikai- 
tė ir Šiugždaitė.

— Lietuvių Fondo vajaus 
tradicinė vakarienė Chicagoje 
nukeliama iš balandžio 5 į ba
landžio 19 d., 3 vai. p. p. toje 
pačioje vietoje — Personality 
Lodge, 4740 S. Cicero Avė. Kas 
tiki Lietuvos laisvės rytojum, 
kas nori, kad lietuvybė būtu 
gyva, kas rūpinasi, kad mūsų 
jaunimas nenutaustų — visi į- 
stoja į Lietuvių Fondą šios va
karienės proga. Informacijas 
teikia LF būstinė, 6643 S. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
tel. 778-2858, o taip pat ir vie
tos LF vajaus komitetai bei į- 
galiotiniai.

—L. Bocianski, Lenkijos gen. 
štabo pulkininkas, buvęs Vil
niaus vaivada, mirė vasario 7 
Londone. Buvo 78 metų. Jis pa
sižymėjo lietuvių persekiojimu.

— Jau pradėta registracija į 
lietuvaičių mergaičių bendra
butį, Putnam, Conn. Priimamos 
gero elgesio mergaitės, viduri
nės mokyklos kursui (high 
school). Registruojantis reikalin
ga: Elgesio liudijimas iš lanky
tos mokyklos vadovybės, pas
kutinių mokslo metų pažymiai, 
sveikatos liudijimas. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis: Se
suo M. Palmira, registratorė, 
Immaculate Conception Con
vent, Putnam, Conn. 06260 Te- 
lef. (203) 928-5828.

— Dvasinio pasipildymo sa
vaitgalių datos: Vyram vasario 
27 — kovo 1 praveda prel. V. 
Balčiūnas. Moterim — kovo 6-8 
praveda kun. P. Geisčiūnas. 
Tema: Krikščionės moters pa
skirtis atsinaujinančioje Bažny
čioje. Moksleivėm mergaitėm 
kovo 13-15 praveda kun. dr. V. 
Cukuras. Studentam ir studen
tėm kartu kovo 20-22 praveda 
kun. dr. V. Cukuras. Savaitga
liui suaugusiem ir dirbančiom 
mergaitėm 15 dol. Studijuojan
čiam jaunimui 12 dol. Jei kas 
neturi iš ko apsimokėti, vis- 
vien atvykite. Prašome apie 
šiuos savaitgalius pranešti savo 
draugam, nes Jūs savose kolo
nijose daugiau žinot nei mes. 
Už talka nuoširdus ačiū. Šiuos 
savaitgalius liečiančiais reika
lais kreiptis: Sister M. Palmira, 
Immaculate Conception Con
vent. Putnam. Conn. 06260. Te- 
lef. (203) 928-5828.

4 vai. popiet parapijos salė
je. 443 Park Ave. tęsiamas iš
kilmingas nepriklausomybės 
šventės minėjimas.

Pagrindine kalbą sakys Lie
tuvos Vyčių veikėjas kun. Jo
nas Jutkevičius, Šv. Kazimiero 
parapijos, Worcester, Mass, kle
bonas. Meninę minėjimo prog
ramą atliks Worcesterio skau
tų tautinių šokių grupė.

Tikimasi, kad Į minėjimą at
silankys garbingi valdžios ir 
miesto atstovai.

Vietos ir apylinkės lietuviai 
prašomi atsilankyti į šį iškil
mingą nepriklausomos Lietu- 
bos atkūrimo šventės minėji
mą. Komitetas
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Ką man reiškia
Kartą žaidžiau kambary su 

papūgėle, ir ji žaidė su manim. 
Bet kai pradariau narvelį, ji 
iššoko lauk ir išskrido pro ati
darytą langą. Pas mane ji 
daugiau jau nesugrįžo. Niekad 
nemaniau, kad ji norės mane 
palikti, nes aš ją labai mylėjau. 
Aš nemoku pasakyti, kaip man 
jos gailėjo ir kiek jos verkiau.

Tėveliai norėjo man padėti. 
Jie aiškino, kad paukštelis iš
skrido į laisvę, ir jis ten dabar 
tikrai laimingas, nes paukšte
liai, kaip ir žmonės, turi būti 
laisvi. Man aiškino, kad ta die
na paukšteliui reiškė tiek pat,

Vasario 16-to j i
kodėl jam buvo negera narvely
je. Vėliau pradėjau suprasti. 
Ir juo ilgiau galvojau, juo la
biau supratau, kodėl laisvė 
paukšteliui buvo reikalinga. Ir 
dabar, kada tik prisimenu pa
pūgėlę, visuomet prisimenu ir 
apie Vasario 16 ir suprantu, 
kodėl laisvė buvo ir yra reika
linga lietuviams.

Aš nenoriu daugiau papūgė
lės narvelyje ir negaliu sulauk
ti, kada Lietuva vėl pasidarys 
laisva ir laiminga, kaip ir tie 
laisvi paukščiai. Aš meldžiuosi, 
kad Dievulis padėtų.

Pasikalbėjimas su naująja LSS-jos vyr. skautininke
Kaip visiems skautams-ėms 

žinoma, praėjusių metų lapkri
čio mėn. įvyko Liet. Skautų 
Sąjungos vyriausių valdomųjų 
organų rinkimai. Trijų metų ka
dencijai Seserijos ir Brolijos 
Vyr. Skautininkai išrinkti iš At
lanto rajono vadovų.

čia norėčiau seses ir brolius 
supažindinti su jais, kurie va
dovaus mums per ateinančius 
tris metus, šiame puslapyje, tal
pinamas pasikalbėjimas su nau
ja Vyr. Skautininke s. Lilija
Milukiene. Pasikalbėjimas su 
nauju Vyr. Skautininku, v. s. 
Petru Moliu, bus talpinamas 
kovo mėn. Skautų Pastogėje.

•
s. Lilė Lukoševičiūtė-Milukie- 

nė gimusi Kaune į skautų or
ganizaciją įstojo Hanau-Vokie- 
tijoje. V. s. D. Kesiūnaitės pa
skirta, vadovavo “Mildos’'' d-vei, 
buvo tunto adjutante. 111-je 
Tautinėje stovykloje davė vyr. 
skautės ižodi ir vadovavo vvr. 
skaučių būreliui. Vokietijoje da
lyvavo skiltininkių, drauginin- 
kiu bei vadovių kursuose Fi- 
schene.

Atvykusi į JAV, įsijungė i 
Hartforde veikianti vienetą ir v

vadovavo paukštyčių d-vei. Bu
vo pakelta į paskautininkės 
laipsnį 1954. Nuo 1966 ėjo 
Atlanto rajono seserijos vadei- 
vės pareigas. Vadovavo dviem 
skaučių stovyklom, viena iš jų 
buvo V-ji Tautinė stovykla, — 
ten ėjo Žemaitijos rajono vedė
jos pareigas.

Sesė Milukienė yra baigusi 
prekybos administracijos kursą 
Hillyer kolegijoje, Hartforde. 
Domisi vaikų psichologija ir 
dažnai lanko jaunimo diskusi-

įdomiai panaudoja skautiško
sios programos medžiagą. Ypač 
jos supranta jaunųjų skaučių 
galvoseną ir moka suprantamai 
pritaikyti. Tai rodo pernai įvy
kusi stovykla, kur daugumoje 
vadovavo jaunos vadovės. Va- 
dovaudamos pasimoko iš klai
dų, ir džiugu, kad kristalizuo
jasi naujos vadovės.

Su viltimi, kad vyresniosios 
vadovės pritaria ir nuoširdžiai 
talkina jaunų vadovių lavinimo 
procese, seseriškai perduoda-

kaip ir Vasario 16 lietuviam. 
Tą dieną Lietuva atgavo laisvę.

Prieš tai Lietuva valdė ru
sai. Jie lietuvius visaip skriau
dė. O laisvėje lietuviai buvo 
labai laimingi ir mokėjo gra
žiai gyventi. Dabar tie pikti 
žmonės vėl sugrįžo atgal Į Lie
tuvą ir vėl ją skriaudžia. Ko
dėl skriaudžia? Ką Lietuva ru
sams blogo padarė?

Tėveliai sako, kad dabar Lie
tuva yra už geležinės uždan
gos. Nežinau, kokia ta uždan
ga, bet manau, kad turbūt pa
naši Į tą narvelį, įš kurio pabė
go mano papūgėlė.

Man visvien gailėjo paukšte
lio, ir ilgai negalėjau suprasti,

Jolita Gudaitytė, 9 metų
New Yorko “Pušelės” 
draugovės paukštytė

Jolita Gudaitytė

SMAGU BUVO SLIDINĖTI
Saulėtas, šaltokas šeštadie

nio (sausio 31) rytas ... Į latvių 
veteranu namu “Rota” aikšte 
renkasi automobiliai, sausakim
šai prisipildę skautų vyčių, vyr. 
skaučių bei vadovu iš Bostono, 
New Yorko, Hartfordo, Water
bury. Elizabeth© ir kitų vieto
vių. Tiesiog stebėtina, kai ma
tai kiek galima sutalpinti žmo
nių, slidžių bei įvairaus baga
žo į mažą Volkswagena.

liavo. Nutarė, kad reikia kiek 
numigti.

Sekmadienio rytas. Pagrindi
niame pastate koks tai išmin
čius sumanė mus 7 vai. ryto 
su maršų muzika pažadinti. Ki
tus prikėlė i duris bildesys ir 
duslus balsas — “Pusryčiai!” 
Stipriai užkandę, visi patraukė
me į gretimą Hunter Mtn. 
slidinėjimo vietą, čia sniegas 
buvo žymiai tinkamesnis slidi-

jų simpoziumus. Augina vieną 
skautą ir dvi skautes.

Štai sesės Mįlukienės pasisa
kymai į redakcijos pateiktus 
klausimus:

Sese skautininke, koki Jūsų 
jausmai, perimant Liet. Skau
čių seseriją ir su Vyr. Skauti- 
ninkės pareigomis susijusius 
rūpesčius?

Perimu LSS-jos Vyr. Skauti- 
ninkės pareigas su opti
mizmo bei vilties nuotaika. Op
timizmas, kad vyresniųjų vado
vių vietas perima jaunosios va
dovės, daugumoje jau čia gimę. 
Jos labai domisi ir sielojasi 
skaučių organizacijos idealais, 
lavina save bei nuoširdžiai ir

me žinias, tobulinamės pačios, 
nes skautija kasdien keičiasi, 
kasdien auga. Tik principai lie
ka tie patys — augti Dievo, Tė
vynės ir Artimo dvasioje.

Kokia bus Jūsų vadijos su
dėtis ir kur yra naujos vadijos 
narės, čia pat Atlanto Rajone, 
ar kviečiate ir toliau gyvenan
čias?

Maždaug pusė mano Seseri
jos vadijos narių yra iš Atlan
to, rajono, o kitos yra iš Chi- 
cagos, Clevelando, Kalifornijos, 
Hamiltono , Australijos, Angli
jos. Seserijos vadija stengsis pa
sinaudot visų vadovių gausio
mis žiniomis, kad Seserijos va
dija reprezentuotų visą Skau
čių Seserijos šeimą. Diskutuosi
me rūpimus klausimus, ieškosi-

Naujoji VS s. Lilė Milukienė

bulinimas. Labai yra svarbūs 
tarprajoniniai suvažiavimai bei 
diskusiniai pasitarimai. Yra vi
sa eilė kitų rūpimų klausimų, 
kurie turės būti išgvildenti va
dovių suvažiavimuose.

Ko tikitės iš sesių per ateinan
čius 3 metus?

Visoms sesėms linkiu tobulė-

Ruoškimės medelių 
sodinimo šventei

Balandžio mėn. pradžioje 
“Ąžuolyno” stovyklavietėje pa
gal paruoštus planus bus pra
vesta medelių sodinimo šven
tė, organizuojama Waterburio 
skautų ir skaučių vadovų. So
dinimo darbams maloniai suti
ko vadovauti Waterbury gyve
nantis dipl. miškininkas J. Bra
zauskas. Yra numatyta pasodin
ti apie 1000 pušaičių aplink vi
są penkių ir pusės akrų didumo 
ežerą.

Todėl jau šiandien stovykla
vietės darbų vykdymo komite
tas kreipiasi į visus Atlanto ra
jono vienetus, prašydamas šio
je šventėje kuo gausiausiai da
lyvauti. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau, tačiau dėl smul
kesnių informacijų kreipkitės 
į ps. Bronių Maurutį, 235 Wil
son St., Waterbury, Conn., tel. 
(203) 756-9612, arba į ps. Ro
ma Pakalnį, 20 Oak Leaf Dr., 
Waterbury, Con., telef. (203) 
756-9666. R.P.

Nauja Lietuvių Skautų S-gos vadovybė
Lietuvių Skautų Sąjungos 

valdomųjų organų rinkimai į- 
vykdyti Sąjungos koresponden- 
cinio suvažiavimo metu perei
tų metų pabaigoje ir šių me
tų pradžioje. Suskaičiavus at
siųstas balsavimo korteles, pa
aiškėjo ir naujoji LSS vadovy
bė.

Į Liet. Skautų sąjungos tary
bą išrinkti: bendruoju sąrašu 
(skelbiama alfabetine tvarka)
— Ant. Bobelis, M Jonikie
nė, Ant. Saulaitis Sr., V. Tal- 
lat Kelpša, kun. J. Vaišnys ir 
Alg. Zaparackas; kandidatais
— V. Neverauskas, V. Statkus 
ir Br. Juodelis. Į tarybą Liet, 
skaučių seserijos sąrašu išrink
tos: F. Kurgonienė, A. Nami- 
kienė, I. Nenortienė, O. Saulai- 
tienė; kandidatės: K. Kodatie- 
nė, M. Vasiliauskienė, I. Jan
kauskienė. Į tarybą L. S. broli
jos sąrašu — Al. Karaliūnas, 
Vyt. Namikas, kun. Ant. Sau
laitis Jr. ir E. Vilkas. Kandi
datai: Alg. Glodas, Pr. Pakal
niškis, Akademinio skautų są
jūdžio sąrašu ir tarybą išrinkti: 
Ed. Korzonas, dr. Stp. Matas, 
Vyt. Mikūnas, R. Molienė. Kan
didatai: dr. Alg. Avižienis, L.

Į LSS Garbės teismą išrink
ti: Stp. Kairys, Br. Kviklys ir 
Č. Senkevičius. Kandidatais — 
dr. Al. Flateris ir St. ’Gudaus
kienė.

LSS kontrolės komisijon iš
rinkti: R. Jakubauskas, J. Sta
šaitis ir N. Užubalienė.

Liet, skautų brolijos vyr. 
skautininku išrinktas R. Molis, 
jo pavaduotoju Č. Kiliulis. Liet, 
skaučių seserijos vyr. skauti
ninke — L. Milukienė, pavad. 
Stefanija Subatienė, Akad. sk. 
sąjūdžio vadijos pirmininku iš
rinktas L. Grinius, pavad. Stf. 
Gedgaudienė.

LSB garbės gynėju išrinktas 
Vyt. Jokūbaitis,'" seserijos —A. 
Čekienė, ASS — J. Damauskas.

Korespondencinės sueigos 
metu buvo išrinkti ir rajonų va
dai: Australijos — Al. Jakštas, 
JAV Atlanto — M. Subatis, 
JAV vidurio — Pr. Neda$, JV 
Ramiojo vandenyno — R. Dap- 
šys, Kanados — K. Batūra.

Kiek vėliau naujoji LSS tary
ba išsirinks savo pirmiją (cent
ro valdybą) ir pirmininką.

LSS suvažiavimo prezidiu
mui vadovauja Kostas Nenor-

me naujų kelių efektingai pro
gramoms pravesti, džiaugsi
mės kiekvieno vieneto ir kiek
vienos narės laimėjimais.

Kokias veiklos gaires numa
tote Jūsų kadencijoje?

Vienas iš svarbiausių uždavi
niu vra vadovių lavinimas ir to- v v v

ti, aktyviai dalyvauti vienetų 
veikloje. Linkiu skautiškai pa
žinti gamtą ir jos Kūrėją ir my
lėti savo artimą kaip patį save. 
Skautijai reikia kilnių vadovių, 
Lietuvos laisvinimo darbe rei - 
kia kilniu lietuvaičiu, tad, Mie
los Sesės, į darbą!

Vakaras Atlanto rajono stovyklavietei
Galų gale atėjo visų lauk

toji data: sausio 24 Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje, Hart
forde, meniškai išpuoštoje salė
je (bravo Hartfordo sesėms!) 
įvyko galbūt vienas iš geriau
siai pasisekusių skautų sureng
tų vakarų.

Nors stalų rezervacija buvo 
būtina, ir visi stalai jau buvo 
gerokai prieš laiką užpildyti, 
nauji svečiai vis dar rinkosi. 
Čia galėjai sutikti draugus ar 
pasveikinti senai matytą bičiu
lį iš įvairių Nauj. Anglijos vie
tovių: Bostono, Springfieldo, 
New London, Nev/ Yorko ir 
mažesnių vietovių.

Nuotaika geriausia! Žinomas 
lietuvis prekybininkas A. Ustja- 
nauskas jau taip turtingą loteri
ją čia pat vietoje dar papildė 
vienu laimėjimu, padovanojęs

gai pagamintas maistas tuoj pat 
tuštėja nuo apkrautų stalų ...

Štai laikrodis rodo jau 10 v. 
Prasidėjo loterijos laimėjimų 
traukimas. Salėje staiga užvieš
patauja tyla. Kiekvienas laukia, 
kada iššauks jo numerį. .Nors 
bilietai buvo išplatinti New 
Yorke, New Jersey, Massachu
setts, Connecticut, Washington, 
D.C., ir net tolimoj Chicagoje, 
tačiau laimingieji buvo iš Con
necticut. Štai ir laimėtojai: 21 
colio Zenith spalvota televizija 
teko E. Slomcenski, Naugatuck, 
Conn., Sound Design patefo
nas — p. Bostroem, Waterbu
ry, Conn., AM-FM radijo apara
tas — P. Koehonen, Newing
ton, Conn., Panasonic Tape Re
corder ir Polaroid foto apara
tas — M. Kleinaičiui, Waterbu
ry, Conn.

Pietus stovyklavietės 
naudai

“Ąžuolyno” stovyklavietei pa
remti sausio 25 v.s. Danutės 
Venclauskaitės suruošti “kaldū- 
nų pietūs” Waterburio lietuviš
kai visuomenei praėjo didelia
me pasisekimo ženkle. Po su
mos Šv. Juozapo parapijos sa
lė prisipildė svečiais. Pietų me
tu, ps. Martyno čerkaus rū
pesčiu, girdėjosi skautiškų dai
nų muzika. Svečiai taip pat pa
matė išstatytas nuotraukas iš 
vykstančių darbų stovyklavietė
je bei praėjusių stovyklų. Nuo
traukų rinkinyje matėsi a. a. 
vysk. P. Brazys šventinant sto
vyklą 1966 m., kertinio akmens 
šventinimas numatytoj koply
čios vietoj, taip pat garbingi 
svečiai — min. V. Sidzikauskas, 
tuo metu Brolijos VS j.v.s. B. 
Juodelis ir kiti.

■* * i. . .. {'■ - t
Pietų metu Waterbury Mote

rų Klubo vardu buvo įteikta 
dovana — knyga anglų kalba 
“700 Metų Lietuvai” — mielam 
skautų bičiuliui J. Adomaičiui, 
kuris yra Waterburio liet, radio 
valandėlės vedėjas. Paminėtina, 
kad skautiškos veiklos skelbi
mai per šią valandėlę perduo
dami nemokamai.

Virtuvėje ir salėje darbavosi: 
v. s. D. Venclauskaitė, ps. A. 
Paliulienė, p.p. žiugždienė, Šid
lauskienė, vyr. skautės — Z.

Autobomiliai vis renkasi, o 
kokiu ten nebūtu! Dideliu, ma
žų, senesnių, naujų ir ... kas 
tai panašaus į autobusą (Bos
tonas). Viso suvažiavo 71, tad 
teko truputį susispausti.

Užsiregistravę ir atsiskyrę su 
nakvynės bei maisto mokesčiu, 
dauguma patraukė į neperto - 
liausiai esančią ‘Scotch Valley’ 
slidinėjimo vietą, likusias die
nos valandas praleisti leidžian
tis bei griuvinėjant nuo gana 
apledėjusių kalnelių.

Kai kurie dažniau slidinėja, 
kiti tik pradeda. Girdėjosi įvai
rių komentarų, besileidžiant 
nuo kalno: — “Klausyk, kaip 
čia reikia sustoti?”, arba “Ka 
daryti, jeigu prieš akis pasiro
do medis?” Viena sesė iš Eli
zabeth© apgailestavo, kad ji ką 
tai “suvažinėjusi”.

Vakare išalkę, apsibrozdinę 
rinkomės vakarienei. Po vaka
rienės buvo šokiai prie plokš
telių muzikos bei dainos, paly
dimos įvairiausių muzikos in
strumentų, — gitarų, būbne- 
lių ir klumpių (taip — klum
pių) kaukšenimo į grindis ir t.t.B

Vieni šoko, o tuo tarpu “se
niai” (virš 25 m.), vienas ki
tam skundėsi — kur kam kas 
skauda nuo retos gimnastikos. 
Mat slidinėti, tai ne pieštuką 
raštinėje stumdyti... kai ku
rie iš mūsų patyrė.

židinyje blėso žarijos, salė 
po truputį retėjo. Net ir patys 
triukšmingiausi dainininkai pra
dėjo užkimti ir pagaliau kapitu-

nėjimui, nes vartojami sniegui 
gaminti prietaisai. Ir čia neap
siėjome be nuotykių. Keliems 
slidės sulūžo, kiti stipriau nu
griuvo ir t.t. Tačiau viskas lai
mingai baigėsi, niekas nesusi- 
žeidė ir niekam neteks likusį 
slidinėjimo sezoną praleisti su 
gipsuota ranka ar koja.

Laikas bėgo. Gaila buvo ap
leisti pavasarišką kalnų orą, bet 
daug kam dar buvo labai toli
mas kelias į namus. Išsiskirstė
me kiek nuvargę, bet su malo
niais prisiminimais, atnaujino
me senas pažintis ir užvedė- 
me naujas: Skautų vyčių ir vyr. 
skaučių skyriams buvo palinkė
ta kitą kartą į pagalbą kviesti 
kartografą, idant žemėlapis ne
būtų topografijos egzaminas.

• K.M.

Ruginienė. tas.

Važiuojame j kalną. Iš k. į d. R. Zdanytė, G. Karosas ir A. Dabrilaitė

Keliasi j Hunter Mountain

puikų radijo aparatą, kuris taip 
pat buvo leidžiamas loterijoje.

B. Dapkus iškvietė į sceną 
Waterburio “Dainuojančias Rū
tas” — seses Ireną žiugždai- 
tę ir Dianą Melnikaitytę. Savo 
tyra jaunatviška daina, sesei 
Irenai gitara pritariant, ‘Rūtos’ 
užvaldė visą salę. Publikai pa
geidaujant, jos padainavo net 
keliolika dainų, tuo užbaigda- 
•mos pirmąją vakaro dalį.

Prasidėjo šokiai, grojant po
puliariam Radionovo orkestrui, 
šokių pertraukų metu “Dai
nuojančios Rūtos” jaunimo bū
ryje dainavo drauge su visais.

Tyliai, be reklamos, bet su 
pasisekimu viename salės kam
pe darbuojasi kelios ponios, pa
dedant sesėms skautėms. Tai 
skanumynų kampelis. Skonin-

NAUJAS STOVYKLAVIETĖS 
“ŠIMTININKAS"

Rajono stovyklavietė “Ąžuo
lynas” vėl susilaukė naujo rė
mėjo. Tai Amerikos Liet. 
Bendruomenės Waterburio sky
rius, paaukojęs stovyklavietės 
darbų išlaidoms sumažinti 100 
dol.

Smolskienė ir Z. čerkienė, p. 
p. K. ir A. Paliuliai, ps. B. Mau
rutis, ps. R. Pakalnis ir s.v. V. 
Smolskis. Nuoširdus skautiškas 
ačiū! v.s. D. Venclauskaitei, ku
ri paaukojo pietums maisto pro
duktus, ir par. klebonui kun. 
Vilčiauskui. nemokamai leidu
siam naudotis sale. Gauta virš 
300 dol. gryno pelno.

R.P.

Los Angeles stovykla tebetobulinama

Hartfordo ir Bostono slidinėtojo* Scotch Valley kalne.
Visos nuotraukos V. Kurapkos

š. m. sausio 25 įvykęs Los 
Angeles stovyklavietės rėmėjų 
metinis susirinkimas išreiškė 
pasitikėjimą 3 metų kadenci
ją baigiantiems komiteto na
riams A. Kazakevičiui ir J. Na
vickui, juos vėl perrinkdamas. 
1971 m. kadenciją baigs G. Kve
daras ir G. Leškys, o 1972 m. 
ją baigs A. Avižienis ir L. Ne- 
fas.

Susirinkimo metu paaiškėjo, 
kad 5 metų bėgyje stovyklavie
tės žemės pirkimui, pastatams, 
darbui ir paskolų nuošimčiams 
buvo investuota 39,114.39 dol. 
Stovyklos skolos 1969 gruodžio 
31 buvo 6,834 dol. o grynų pi
nigų buvo 369.79 dol.

1970 metams pramatyta tęs
ti stovyklos pastatų tobulinimą, 
nes pagrindinių įrengimų (van
dentiekio, kanalizacijos, elekt
ros pravedimo) pagerinimams 
trūksta lėšų.

Los Angeles skautai ir skau
tės šiais metais numato 2 sto

vyklas: vilkiukai ir paukštytės 
stovyklaus liepos 11-19, o skau
tai ir skautės rugpiūčio 15-30. 
Šiuo būdu stovyklos įrengimai 
nebus perkrauti, ir bus padi
dintas turto naudojimas.

Los Angeles stovyklavietės 
formalus savininkas yra Liet. 
Skautų Sąjunga, bet visos lė
šos jai įgyti ir tobulinti buvo 
surinktos iš 125 rėmėjų. 1970 
m. rinkimuose balsavo tačiau 
tik 48. Stovyklavietė yra admi
nistruojama 10 žmonių komite
to: 6 rinktų atstovų ir 4 pa
reigūnų (rajono vado, tuntinin- 
kų ir ASS skyriaus pirminin
ko). Beveik visi įrengimų ir to
bulinimo darbai buvo atlikti 
skautų vadovų ir rėmėjų tal
kos būdu. Šiuo būdu bus ir to
liau dirbama.

Stovykla yra patvirtinta ap
skrities statybos ir sveikatos 
priežiūros įstaigų, kad tinka 
naudoti.

Rėmėjas
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Nauji Darbininko 
skaitytojai

A. Bertulis, J. Geštautas, A. 
Jučas Dr. Z. Minginas, P. Pet- 
rulionis, G. Sakevičius, S. Šal
tis, C. Latukas, B. Martin, J. A. 
Mironas, F. Mackevičius, Z. Vai
čaitis, J. šlegaitis, Bružai ir ki
ti, Hot Springs, Arkansas, M. 
Kasperavičienė, Brooklyn, N. 
Y., A. Matutionis, Plattsburgh, 
N. Y., V. Gasparavičius, Mas- 
peth, N. Y., O. Gavėnienė, Put
nam, Conn., V. Samulėnas, Li
vingston, N. J., K. Laikūnas, 
Monee, Ill., J. Stempužis, Cle
veland, Ohio, A. Plečkaitis, De
troit, Mich., V. Christie, Alba
ny, N. Y., K. Adomavičius, Wor
cester, Mass., J. Yencharis, Elm
hurst, N. Y., A. Ratkevičius, 
London, Ont., Canada, N. Rin- 
kevicz, Brooklyn, N. Y., D. Sla
vinskas, Convent Station, N. J., 
P. G. Ambraziejus, W. Roxbury, 
Mass., N. Gavėnas, Atlantic Ci
ty, N. J.

Vietoj mirusios O. Baltrušai
tienės perėmė A. Ignaunis, Wa
terbury, Conn., a.a. motinos 
M. Pohlmanienės perėmė duk
tė H. Calitis, Brooklyn, N. Y.

Užsakė kitiem: Dr. H. Arma- 
nas, Baltimore, Md. — Dr. R. 
Zalubai, Silver Springs, Md., 
D. Krivickui, Glenn Dale, Md. 
ir N. Tautvilui, Washington, D. 
C.; P. Rastas, Fairfield, Conn. 
— V. Juknai, Bridgeport, Con
necticut; J. Valiušaitis — V. 
Valiu'šaičiui, abu iš Stamford, 
Conn., H. V. Bitėnas, Eliza
beth, N. J., — R. Bitėnui, Stam
ford, Conn.; R. Čepulytė, Mid
dle Village, N. Y. — R. Šetikie- 
nei, Woodhaven, N. Y.; J. Sau- 
rusaitis, Hudson, N. Y. — Ch. 
Saurusaičiui, Stattville, N. Y.; 
J. Kokernak, Jefferson, Mass.— 
tėvui J. Matachinskui, Worces
ter, Mass.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata, pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistraciją: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

žiema New Yorko parke - Nuotr. V. Maželio
SESMMKaBBHBMI

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD 

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

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

H. W. MALE

Mechanics large Trucking Co. needs 
Diesel gas motor mechanics days & 
nights. Union benefits. Oneida Mo
tor Freight, Commercial Ave. Carl
stadt, N.J. 201-933-6000, P. Bauer.

r

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

BEVEIK UŽ PUS^ KAINOS
"Atsiminimai iš Balfo 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.

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.

" Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nės pasaka vaikam su iliustraci
jom, kaina 1 dol., Bitės, L. Ger- 
manienės, iliustracijos Z. So- 
deikienės, kietais aplankais, kai
na 3.50 dol.

Po 7 dol.: L. Bajorūnas, 
Southfield, Mich.; R. Frankas, 
Cornwells Heights, Pa.; P. Rus
teikaitė, Chicago, Ill.

6 dol.: L. Roman, Allentown, 
Pa.

Po 5 dol.: dr. B. Radzivanas, 
Richmond Hill, N. Y.; V. Bar
kauskas, Point Pleasant, N. J.; 
P. Kirslis, Elizabeth, N. J.; J. 
Kontautas, Clifton, N. J.; B. P. 
Cinkus, Milan, Pa.

Po 4 dol.: A. Dargis, Kearny, 
N. J.; J. Kubilius, New Britain, 
Conn.; O. Zabarauskas, Jamai
ca, N. Y.

Po 3 dol.: A. Jonynas, Rego 
Park, N. Y.; S. J. Yantosh, Rah
way, N . J.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: V. 
Jasinskas, S. K. Lukas, J. Lu
košius, J. Orentas, J. Digrys, 
Brooklyn, I. Bagdonas, L Dai- 
lida, V. Balsys, Woodhaven; 
M. A. Milukas, A. Šidlauskas, 
A. Žudžius, A. česnavičius , 
Richm. Hill, K. Sukacky, Mas- 
peth, J. Vaizgenis, Jamaica; 
I. Gasiliūnas, Jamaica Estates; 
K. Petrikas, Rego Park; V. Ver
šelis, Kings Park; A. Jance, Gt. 
Neck; A. Dimas, Middle Villa
ge; V. Vitkus, Rochester, S. Ma- 
zilis, Fishkill.

Iš Conn, valst: A. Aleksis, V. 
Kuzmickas, Waterbury; A. Dra- 
gūnevičius, J. Osuchas, J. Ja
nušauskas, Hartford; A. Pilve
lis, W. Hartford; V. Barius, 
Bridgeport, S. Lipčius, New Ha-
ven; S. Zdanis, Oakville, J. Bro- dėkojame, 

mos ir ifgis, Winsted.
Iš Mass, valst.: Z. Martinony- 

tė, A. Majauskaitė, P. Plikšnys, 
So. Boston; L. Masiliūnas, Bos
ton; K. C. Simulynas, J. Bur
bulis, P. Aiksnoras, Worcester, 
K. Katilus, L. Rudokas, Brock
ton; M. Raudeliūnas, Brighton, 
M. Aidukonis, Norwood; A. Ma
linauskienė, Arlington; A. Bace
vičius, Newton; V. Bukauskas, 
Hyde Park.

Iš N. J. valst.: K. Kaspariū- 
nas, O. Linartas, Elizabeth; A. 
Paliukaitis, Kearny; V. Lauga- 
lis, Towaco; A. Ambrazieius, 
Newark, N. J.

Iš Pa. valst.: A. Swalina, 
Kingston, S. Raksnys, V. Januš
kevičius, Phila.; V. Ardzavich, 
Tunkhannock; A. Vaiculis, W. 
Mifflin.

Mišrūs: P. Martinkaitienė, J. 
Spackauskas, J. Zadeikis, T. V. 
Gutauskas, S. J., Chicago, Ill.; 
A. Kindurys, E. Olšauskas, A. 
Zailskas, Cicero, HL; J. And
rius, V. Malinauskas, Santa Bar
bara, Calif.; V. Kasakaitis, 
Willowick, O.; S. Lazdinis, S. 
Slažas, B. Bacevice, P. Greičiū
nas, K. Balaišis, Cleveland, O.; 
J. Perminąs, K. Augaitis, L. Ku- 
kanauza, Providence, R. I.; G. 
Klimas, Veri Beach, Fla.; M. 
Damijonaitytė, Boys Town, Ne
braska, K. Ciurinskas, Dyer, 
Ind.; S. Ofrossimow, Washing
ton, D.C.; J. Balnionis, A. Da- 
mušis, B. J. Balnius, S. Barvy- 
das, Detroit, Mich., J. Karaliū

nas, Hamilton, Ont., Kanada, E. 
Abromaitis, K. Žebrauskas, To
ronto, Ont. Kanada.

Po 1 del.: Iš N.Y. valst.; R. 
Klybas, E. Kezienė, K. Baraus
kas, H. Butkus, Woodhaven, J. 
Vebeliūnienė, A. Verbyla, Rich
mond Hill; V. Lisauskas, Brook
lyn, J. Shukis, Flushing, F. Lik
torius, Ozone Park; L. Parzel, 
Floral Park; M. Wentz, Syosset, 
M. Tamašauskas, Maspeth, C. 
J. Karbočius, Amsterdam; V. 
Gamziukas, Buffalo.

Iš Mass, valst.: K. Duda, O.- 
Margaitienė, F. Stanislovaitis, 
So. Boston; F. Jurgelionis, P. 
Kalvynas, A. Kazlauskas, Wor
cester, J. Baškauskas, Brock
ton.

Mišrūs: K. Basys, Newark, N. 
J.; V. Baltusaitis, Hillside, N. 
J.; S. Kontrimas, Irvington, N. 
J.; P. Rastas, Fairfield, Conn. J. 
MeriikaS, Htfd., Conn.; Armi
nas, Waterbury, Conn.; J. Z. 
Shurskis, Coopersburg, Pa.; A. 
Juzaitis, Plymouth Meeting, Pa.; 
O. Kreivėnienė, Chester, Pa.; J. 
Višniauskas, Warren, Pa.; A. 
Dzekevich, Providence, R. L; J. 
Kairys, No. Providence, R. I.; 
V. Kasparas, E. Hiram, Me.; V. 
Čižauskas, Detroit, Mich.; A. 
Gaidės, Nashua, N. H.; G. Ar
malis, Baltimore, Md.; P. Gruo
dis, Chicago, III.; T. Sereika, 
Los Angeles, Calif.; J. Petraitis, 
Hamilton, Ont., Kanada, Msgr. 
J. Buikus, Roma, Italija.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai
Laukiame spaudai para- 

neatsiliepusių.
Dėkinga DARBININKO 
Administracija

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 7 dol. 
Mono.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. TeL (201) 
283-1981.

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama Įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių at
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 E. 68th Street, Chicago, Ill. 60629

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

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. 4 .

— Jono Žmuidzino novelių 
knyga “Runcė ir Dandieri- 
nas” jau išleista “Nidos” lei
dyklos Loričlone, Anglijoje. 
Knygoje yra šie kūriniai: “At
einant”, “Rausvė”, “Runcė ir 
Dandierinas”. Knyga turi 110 
psl. Viršelis dail. H. žmuidzi- 
nienės. Kaina 2.50 dol. Gauna
ma Darbininko administracijo
je.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

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

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

Už kalendorių *------

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

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už___ m. $.

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

MALE - FEMALE

SERVICE

COPHRESI TRAVEL AGENCY
GENERAL INSURANCE AND 
IMMIGRATION PROBLEMS 

2817 Bergenlime Avenue 
Union City, N. J.

Call 201-864-0468 - 69

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mantel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227

Tel. 894-4188

ADVERTISING 
Salesmen or 
Saleswomen

“Write Your Ov;n Check” 
Sell Advertising over the Phone

WE OFFER:
• Good Salary
• Plus Bonus Arrangement
• Pleasant Working Conditions
• 5 Day Week
• Many Leads

Must speak, read, write English 

Apply —

MR. LESTER
350 5th Avenue 

(Empire State Bldg.) 
Room 915

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

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

KENNETH LAWRENCE
420 Cumberland Street Brooklyn 

Has car willing to make short trips 
Daily or small city 

Delivers reasonable rates
Call 212—638-2571

A & B 
FLOOR SCRAPING 
$15 and Up per Room

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

773-6837

DISPLAY

GAS HEATING SERVICE 
A. F. C.

24 Hour Emergency Service
Also Plumbing Work

CALL 597-7195
Ask for FRANK

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.

EXPERIENCED OPERATORS 
ON SINGER MACHINES 

Section work steady nice working 
conditions — Union pay and Union 
benefits. Call: Franette Sportswear 
Chester, N.Y.' 914-469-2115

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

ANGELO’S RESTAURANT
The Ultra Plus in Italian Cuisine 

Open 7 Days a Week 
---- Family Atmosphere-------  

2520 Center Island & Route 22 
UNION. New Jersey 
(201) 687-2585

ALL CASH 
FOR YOUR HOUSE 

ANYWHERE IN BROOKLYN
Albisa Real Estate — 858-1020 

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

$ MONEY MAKING $ 
DISTRIBUTORSHIP

You read about it in Newsweek. The quick connect 
electronic Beer Tap that meters and measures the 
flow of draft beer.

• NO WASTE
• NO UNAUTHORIZED GIVE-AWAY
• NO OVER PULLS
• NO SPILLAGE

Can be set to automatically measure, meter and dispense 
any number of oz. per serving. Investment is in inventory 
only.
Minimum investment $5250.00. For information and ap
plication on your area, phone A.C. 505—243-5519 or 
write Marketing Director

BREW MASTERS 
INTERNATIONAL
TOWER PLAZA. SUITE 204 

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 
87101

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

YOUR BUILDING 
MAINTENANCE PROBLEMS 

ARE MY BUSINESS
Prompt efficient service all aspects. 

Also trucks for hauling.
Reas Rates.

Free estimate.
A-OK Alteration.

522 West 50th Street N.Y.C.
MR. DAN TAYLOR
— 582-6879 —

GENERAL CONTRACTING
CARPENTRY: We remodel Stores 
and Houses, Finish Basements. 
All kinds of woodwork.

Call MR. NICK any day 
, 463-6725 — 8:00 AM to 6:00 PM

MRS RAY horoscope & card reader 
and advisor solves all problems. One 
visit will convince you that she is 
superior to any other reader you 
have ever seen. Gives lucky days 
dates and numbers. 146 E. 89th St. 
NYC. bet. Lexington & 3rd Aves. 
Tel. 212-722-9796

EMERGENCY 
OIL BURNER SERVICE 

24 Hours a Day 
on #2 4 and 6 Oil 

ALSO ROOFING REPAIRS 
Call 931-0934

CELLAR CLEANING 
RUBBISH REMOVAL

and cellars cleaned and sprayed — 
7 days a week. No Job too big or 
small. Bx. 842-1193

Kas norėtų skalbtis Darbininko 
prašomas skambinti:

GLonmore 2-2923
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iam$ 
naujienosJE

Nelson A. Rockefeller, New 
Yorko valstijos gubernatorius. 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukakties proga iš
leido proklamaciją, vasario 16 
dieną New Yorko valstijoj pa
skelbdamas Lietuvių nepriklau
somybės diena.

LK MS-gos 29 kuopos susirin
kimas bus vasario 22, sekma
dienį, 12 vai., Apreiškimo para
pijos salėje. Valdyba kviečia vi
sas nares dalyvauti.

Stasys Slivinskas, Stasė ir 
Mykolas Kaseliai, vietoj gėlių 
prie karsto, jų 1969 gruodžio 
4 mirusios žmonos ir mamytės 
Onos Slivinskienės atminimui 
prisiuntė Balfo Newarko sky
riui 50 dol. auka, už ka Balfo 
35 skyrius nuoširdžiai dėkoja.

Eugenija Karpiutė, Ameri
kos lietuvaitė, Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga iš 
Jono Pašukonio spaudos kios
ko nupirko už 60 dol. lietuviškų 
plokštelių ir įvairių knygų , 
daugiausia anglų kalba apie 
Lietuvą. Knygas ji išdalija savo 
draugam amerikiečiam. Ji dirba 
Life and Time žurnalų centre 
Manhattane.

Paterscno Lietuvių Bendruo
menės rengiamas Vasario 16 
minėjimas įvyks vasario 22, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, šv. 
Kazimiero parapijos salėje , 
Lafayette St., Paterson, N. J. 
Paskaitą skaitys inž. Algiman
tas Gečys iš Philadelphijos. Me
ninę programą atliks solistas 
Stasys Citvaras.

Už a.a. Algio Eidukevičiaus 
vėlę, jo trijų metų mirties su
kaktuvių proga, mišios bus au
kojamos vasario 21, šeštadie
nį, 11 vai. ryto, Presentation 
of the Blessed Virgin bažnyčio
je, 88-19 Parsons Blvd., Jamai
ca, N. Y. Maloniai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelsti už jo vėlę. 
— Eidukevičių šeima.

Antanas ir Veronika Arūnai 
iš Woodhaven, N. Y., atostogau
ja Virgin Islands. Jie aplankys 
St. Thomas ir St. Croix salas.

JAV Lietuvių B-nės Great 
Neck apylinkės valdyba rengia 
Vasario 16-sios minėjimą, kuris 
įvyks vasario 21, šeštadienį, 7 
vai. vakaro St. Aloysius School 
Auditorium, 592 Middle Neck 
Road, Great Neck, New York. 
Visi ir toliau nuo Great 
Neck gyvenantieji lietuviai yra 
kviečiami šiame minėjime daly
vauti. x

Ieškoma moteris, mokanti 
angliškai, namų ruošai 3 die
nas savaitėje. Kambarys, išlai
kymas ir 40 dol. savaitėje. Vie
ta — Long Island pas biznie
rius. Skambinti VI 9-1312.

Prityrusi namų ruošos dar
buose moteris ieško darbo. Pa
geidautų dirbti lietuvių šeimo
je. Teirautis tel. OL 8-2729.

Vienuolynas .. 
Spaustuvė .....
Redakcija ......
Administracija

GL 5-7068
GL 2-6916
GL 5-7281
GL 2-2923

Per WLIR radijo stotį, banga 
92.7 FM šį penktadienį, vasa
rio 20 nuo 8:30 iki 9 vai. ry
to kalbės apie Lietuvą. Visas 
pusvalandis skiriamas Lietuvos 
politinei padėčiai nušviesti.

New Yorko Operetės choro 
metinis koncertas įvyks balan
džio 11. Koncerto programoje 
maloniai sutiko dalyvauti mūsų 
menininkai iš Chicagos: akto
rius Leonas Barauskas ir kom
pozitorius Darius Lapinskas. 
Be to, Operetės choras yra pa
kviestas atlikti dalį programos 
Vasario 16 proga įvykstančiuo
se minėjimuose New Yorke ir 
Great Necke.

BILIETAI J GRANDINĖLĘ
Grandinėlė, mūsų tautinių šo

kių meno pažiba, atvyksta į 
New Yorką iš Clevelando balan
džio 4. Ją pakvietė Laisvės ži
burio radijas.

Bilietus galima užsisakyti 
paštu Laisvės žiburio studijoje 
arba pas platintojus atskirose 
vietose. Užsisakant paštu pri
siunčiamas atitinkamai sumai 
čekis Lithuanian Radio Club 
vardu ir sau adresuotas vokas. 
Adresas: Lithuanian .Radio 
Club, 62-15 69 Pl. Middle Vil
lage, N. Y. 11379. Bilietų kai
nos 3, 4, 5 ir 6 dol.

Platintojai: Woodhaven — 
. Richmond Hill, N.Y.:
-/ Haven Realty (J. Andriušis), 
87-09 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y. 11421. Tel. VI 7-44 
77.

Litas Travel Service (V. Ge
rulaitis), 94-10 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y., 11421. Tel. 
847-5522.
Long Island, N.Y.—Irena Vil- 

galienė, 36 Hicks Lane, Great 
Neck, N. Y. 11024. Tel. (516) 
HU 2-6684.

Kearny-Newark, N. J. —Bro
nė Macijauskienė, 429 High
land Ave., Kearny, N. J. Telef. 
(201) 998-6797.

Elizabeth, N. J. — Vincas 
Mamaitis. 209 Clark Pl., Eliza
beth, N. J. 07206. Tel. 351-90 
57.

Newark, N. J. — Insurance 
and Trevel Agency (Kazys Tre
čiokas), 311 Walnut St., New
ark, N. J. 07105. Tel. 622-4867.

Paterson, N. J.—Antanas Gu
doms, 2-25 33 St., Fair Lawn, 
N. J. Tel. SW 7-5299.

Pastaba. Iš New Jersey vie
tovių Elizabeth, Kearny ir Pa
terson yra organizuojami auto
busai. Suinteresuoti prašome 
kreiptis į aukščiau nurodytus 
asmenis.

Jonas Juodis, prityręs buhal
teris — ekonomistas, apskai
čiuoja federalinius, New Yorko 
valstijos ir miesto mokesčius, 
užpildo mokesčių pareiškimus, 
suveda prekybininkam kny
gas. Kreiptis: J. Juodis, 664 Ja
maica Ave., Brooklyn, N. Y. 
11208. Tel. 277-3342.

Parodos atidaryme grupelė dailininkų ir svečių. Iš k. į d. — dail. A. Merker-Vitkauskaitė, dail. N. Macelytė, 
dail. E. Kepalaitė, dail. V. Ignas, A. Radzivanienė, dail. J. Rūtenis, V. Augustinas, dail. E. Rastonienė (atvy
kusi iš Providence, R.I.), dail. P. Osmolskis, dail. J. Bagdonas. Nuotr. V. Maželio

KULTŪROS ŽIDINY ATIDARYTA DIDŽIOJI PARODA
New Yorke pirmas toks įvy

kis, kad štai Lietuvos nepri
klausomybės šventė būtų įpras
minta meno paroda. Kai bendri
niai šventės minėjimai blanks
ta, nieko nesurasdami naujo, 
štai — meno paroda, kur vis
kas nauja! Čia kalba kūryba 
apie tautos veržimąsi į laisvę.

Anksčiau tokia paroda buvo 
neįmanoma, nes neturėjom pa
talpų. Dabar štai jau formuoja
si Kultūros Židinys. Dar tik vie
nas jo namas atidarytas visuo
menei, bet galimybės pasidarė 
didelės. Tas namas ir paskati
no Lietuvių Bendruomenės en
tuziastus eiti į tokį dideli žygi 
— surengti parodą.

Žygis nebuvo lengvas dviem 
atvejais. Tai pirmoji paroda vi
sai nežinomame name. Koks 
plotas, kokios sienos, apšvieti

KAUKIŲ VAKARAS
Vasario 7 Maspetho lietuvių 

parapijos salėje moksleiviai a- 
teitininkai ir studentai surengė 
kaukių vakarą. Salė buvo de
koruota jų pačių pagamintais , 
pieštais papuošalais. Papuošti 
buvo ir valgiais apkrauti stalai. 
Šis kaukių vakaras — maskara
das ir buvo rengiamas Užgavė
nių proga.

Žmonių prisirinko labai daug, 
ypač daug buvo jaunimo, ku
riam labiausiai rūpėjo tos kau
kės. Iš jaunimo ir buvo šiam 
vakarui pasipuošę kokiais neį
prastais drabužiais ar kaukėm.

Čia noris pastebėti, kad jiem 
nepaaiškino, ką tai reiškia kau
kiu vakaras. Kaukiu vakare 
žmonės yra su kaukėm, t. y. 
uždengtais veidais, neatpažįsta
mi. Čia ir glūdi visas įdomumas. 
Jaunieji gi padarė priešingai— 
štai viena apsirengė čigonike, 
kita senovės graike (puikus kos
tiumas), bet jie buvo visai be 
kaukių — nepridengtais vei
dais. Tai labiau panašėjo į ko
kių tautinių, egzotinių kostiu
mų demonstravimą.
Kaukėm atrinkt buvo sudary

mas, kiek sutilps paveikslų? 
Sienos gi kaip puošnioje vilo
je—dekoruotos, išmuštos šilku. 
Taip teko visą pirmą aukštą 
“perstatyti” — iškloti maisone- 
to lentom, baltai nudažyti. Kas 
tokius darbus nutuokia, žino, 
ką tai reiškia — kiek ten dar
bo valandų palikta ant kalne
lio.

Antroji aplinkybė buvo ir 
dailininkų individualizmas. Kar
tais jiem sunku sutilpti po vie
no stogu. Bet šiuo atveju atsi
šaukė dauguma į Lietuvių Bend
ruomenės balsą. Ir pirmą kar
tą sutelkta tiėk daug žmonių 
— net 31 dailininkas. Parodo
je yra 136 darbai, — aliejinė 
tapyba, skulptūra, grafika.

Parodą atidarė Lietuvos 
geri, konsulas

Iškilmingas atidarymas buvo 

ta komisija: Birutė Gedvilienė, 
Kotryna Grigaitytė-Graudienė, 
Alė Staknienė, Marija Žukaus
kienė ir Paulius Jurkus.
Jie pirmą premiją paskyrė vie

nai porai, kuri vaizdavo ridikė
lį ir kirmėlaitę (abu su kau
kėm). Kai nusiėmė kaukes, pa
aiškėjo, kad tai buvo Petras 
Vainius ir jo žmona Loreta.

Antroji premija teko “Lietu
vos laisvės statulai”, kuria bu
vo Monika Navickienė. Trečio
ji premija buvo paskirta Sibi
ro tremtinei. Nusiėmus kaukę, 
paaiškėjo, kad tai J. Pumputie
nė. Ketvirtoji premija —dviem 
pelytėm — R. Navickaitei ir R. 
čepulytei.

Humoristinius eilėraščius 
skaitė stud. Jurgis Oniūnas, bet 
garsiakalbiai blogai veikė, tai 
tolimesnieji stalai nieko' negir
dėjo. Šokiam grojo Gutauskų or
kestras.

Vakaras praėjo gana links
moje nuotaikoje. Visiem užte
ko visokiausių valgių. Patarna
vimas buvo neblogas, nes į ren
gimo darbus buvo įsijungę gana 
daug vyresniųjų, (p.j.) 

vasario 14, šeštadienį, 1 vai. 
popiet. Rengėjai nesitikėjo, kad 
susirinks tiek daug žmonių. 
Dar prieš pirmą pradėjo rink
tis žmonės. Buvo net iš Water- 
burio, Providence, R. I. spe
cialiai atvažiavę į parodą.

Parodos visus įrengimo dar
bus tvarkė ir pats dirbo, pa
veikslus atrinko ir juos iškabi
no dail. J. Bagdonas. Jis 1:30 ir 
tarė pirmas žodelį, parodą “ati
duodamas” LB apygardos pir
mininkui Aleksandrui Vakse - 
liui. Šis savo žodyje pasidžiau
gė, kad pasisekė sutelkti tiek 
daug įvairių rūšių dailininkų ir 
pažymėjo, kad tai pirmasis ban
dymas.—“Tokia paroda turė
tų pasidaryti tradicinė kasmeti
nė — .mūsų pavergtos tėvynės 
Lietuves nepriklausomybės 
šventės minėjimas (kultūrine 
prasme.”"

Jis pakvietė parodą atidaryti 
Lietuvos gen. konsulą Anicetą 
Simuti, šis pasidžiaugė ir pačiu 
sumanymu surengti parodą, pa
sidžiaugė ir visų kūryba.

Dar žodį tarė tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M., Kultūros Židi
nio organizatorius ir statyto
jas. Jis pasidžiaugė, kad štai į 
židinį įsijungia vis daugiau lie
tuviško gyvenimo.

Po trumpų atidarymo kalbų 
visi svečiai buvo pavaišinti tra
diciniu punšu.

Pirmą parodos dieną aplan
kė apie 300 žmonių, sekmadie-

Du suaugę žmonės ieško bu
to iš 3-4 kambarių. Pageidau
jama Maspethe. Kas turėtų, pra
šom skambinti tel. 894-5184.

Cypress Hills rajone, Broo- 
klyne, parduodamas trijų aukš
tų mūrinis namas pilnoj tvar
koj, aliejaus apšildymas, vienas 
blokas nuo Norwood Ave. sto
ties. Namą pardavus, pirmas 
aukštas bus tuščias. Skambin
ti telefonu MI 7-3796.
Ieškomas vyras ar moteris lai

kinai paslaugai ligoniui. Geras 
atlyginimas. Kas galėtų padėti, 
prašomas skambinti vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. tel. FL 9-1615.

Lietuviam gavėninis susikau
pimas bus šeštadienį prieš, pir
mą Kančios sekmadienį ir pir
mą Kančios sekmadienį — ko
vo 14 — 15. šeštadienį visi lie
tuviai parapiečiai turės progos 
išklausyti keletos pamokslų ir 
atlikti velykinę išpažintį, o sek
madienį 11 v. mišių metu visi 
bendrai priims komuniją.

Pirmoji konferencija bus šeš
tadienį 4 vai. popiet, 5 vai. at
gailos pamaldos, 7 vai. antroji 
konferencija ir Švč. Sakramen
tu palaiminimas. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 4 iki 5:30 vai. 
popiet ir nuo 7 vai. vakaro. Ga- 
vėniniam susikaupimui vado
vaus Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M.

Kun. kleb. Juozas Aleksiūnas 
visus lietuvius nuoširdžiai kvie
čia ir įsakmaii ragina pasinau
doti Dievo malonėmis ir atlikti 
tradicinę velykinę pareigą.

nį, nors ir buvo oras blogas, ap
lankė apie šimtas. Jau parduo
ta keletas paveikslų.

Paroda užima pirmame aukš
te penkis kambarius, viršutinia
me aukšte keturis kambarius ir 
koridorių ir sale žemutiniame 
aukšte. Įspūdis nelauktai gra
žus.

Visi kviečiami pamatyti šią 
lietuvių dailininkų parodą, be
ne didžiausią bet kada čia su
rengtą. Aplankyti galima darbo 
dienomis nuo 6 iki 9 v.v., šeš
tadieni ir sekmadieni nuo 1 iki 
9 v.v. Paroda uždaroma vasa
rio 22 d. 9 v. vakaro. Kultūros 
Židinio adresas: 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y.

Metinę tretininkų vizitaciją 
Tėv. V. Gidžiūnas, O.F.M., at
liks tą patį sekmadienį, kovo 
15, parapijos salėje tuoj po 
11 vai. mišių, o po paskutinių 
(12:15) mišių jis bažnyčioje pa
sakys pamokslą ir duos Švč. 
Sakramentu palaiminimą. Visi 
tretininkai ir kitos katalikių mo
terų brolijos bei organizacijos 
yra kviečiamos dalyvauti vizita
cijoje, pamaldose bažnyčioje ir 
gavėniniame susikaupime.

Gyvojo ir Amžinojo Rožan
čiaus brolijos tuoj po 11 vai. mi
šių vasario 22 turės mėnesini 
susirinkimą.

Kortų vakarą — “Bunco Par
ty” sodalietės šiais metais ren
gia vasario 22 abejose parapi
jos salėse.

Maironio šeštadieninė litua
nistinė mokykla turės metinį 
parengimą su vaidinimu kovo 
15 abejose parapijos salėse.

Putnamo Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių naudai pa
rengimas bus kovo 22.

Katalikių Moterų 29 kuopos 
Velykų stalo vaišės bus balan
džio 5.

NORWOOD, MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 52 metų sukakties mi
nėjimas įvyks vasario 22.

10 vai. ryto • lietuvių šv. Jur
gio bažnyčioje pamaldos už Lie
tuvą su pritaikintu pamokslu.

3 vai. popiet Lietuvių svetai
nėje šeimyniškų vaišių pobūvy
je prisiminsim Lietuvą.

Maloniai kviečiam visus.
Vietos Alto sk.

K/

MENO PARODA X

vasario 14 — vasario 22
KULTOROS ŽIDINY,

1 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Dalyvauja 31 dailininkas
Oficialus parodos atidarymas— vasario 14 d. 1 v. popiet. Parodą 
galima lankyti: šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 1 iki 9 v. v., 
darbo dienomis nuo 6 v. iki 9 v.v. Kviečiami visi parodą aplankyti. 
• Paroda rengiama ryšium su Lietuvos nepriklausomybės švente.

Rengia ir globoja JAV LB New Yorko apygardos valdyba

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliau*.

KULTŪROS ŽIDINIO—JAUNIMO CENTRO STATYBOS FONDO POPIETES
pradedamos šį penktadienį, vasario 20. Popietės vyks kiekvieną penktadienį, 12:30 vai.

Richmond Hill salėje, 117-07 Hillside Ave. (Myrtle ir Jamaica Ave. kampas)




