
DARBININKAS Pragos universiteto studentai sunkiai 
išgyvena pralaimėjimą, ir okupacija

Nors netoli Pragos šv. Ka
rolio universiteto esančioje ka
vinėje studentai po paskaitų 
atėję dar gali išgirsti L. Arm-

gyvenhną Dalis pi* t<..uj« 
šalinta. Kita dalis įbaueiim bu
vo priversta atsiimti pac/m 
nuo reformas sveikinami.< j;-

iv HO-»« antradienis . Tuesday, kovas - march 3, 1970........... ...J&aaSĮH P. centų strong įdainuotą plokštelėje 
“Hello, Dolly”, tačiau tur būt, 
jokia kita Čekoslovakijos gyven-

zoliucijų, kiti išmesti U !•< u. 
partijos, fakultetai gavo nanjiu 
dekanus, bet dar neturi vis »

Laosas: prezidentūrai galvosūkiu kongrese - aliarmas
S. Vietnamo komunistų su

grįžimas į Laosą, ir šį kartą su 
žymiai didesnėmis karinėmis 
pajėgomis, kurios greit pasiekė 
žymaus laimėjimo, paspaudė vi
sus aliarmo skambučius kon
grese ir paaštrino JAV vyriau
sybės rūpesčius Vietnamo erd
vėje.

Vyriausybė susirūpino dėl 
taip greit galinčios atsirasti pro
gos išbandyti Nixono doktri
ną — jei Laosui grėstų žymios 
jo teritorijos dalies okupacija, 
ką turėtų daryti Washingtonas 

.tuo metu, kada Vietname tebė
ra visa jo ten surikiuota karo 
mašina? Ikšiol oficialiai nežino
ma, bet iš spaudos ir per ki
tus plyšius vogčiomis lendan
čios žinios liudija, kad toji pa
galba yra žymi ir įvairi, nes be 
tos JAV pagalbos komunistai 
Laosą jau seniai būtų pasiėmę. 
Krizei parinktas geras laikas

Laoso krizės atveju prez. 
Nixono rankos būtų labai su
varžytos, nes jo nuomonės galė
tų neparemti senatas, kur perei
tą savaitę buvo visa gama gar
sų, įspėjančių prezidentą nepa
daryti Laose antro Vietnamo. 
Prie paskutinio krašto apsaugos 
departamento biudžeto kongre
sas yra prisegęs draudimą pa
naudoti JAV sausumos kariuo
menę Laose ir Tailande. Tokią 
senato nuomonę galėtų žymiai 
paremti ir viešoji opinija.

Be to, karo išplėtimas pietry
čių Azijoje, šiuo atveju ban
dant ginti Laosą, sugriautų pra
dėtas derybas su Maskva dėl 
strateginių ginklu apribojimo 
ir derybas su kom. Kinija dėl 
ryšio užmezgimo.

Ko dabar galėtų siekti Hano
jus Laose, iš kur jis buvo perei
ta vasara beveik visai isvarvtas, 
bet dabar vėl sugrįžo stipresnė
mis pajėgomis ir ne tik atsi
ėmė Plaine des James, vie-

— JAV ambasadorius Pary
žiuje Sargent Shriver traukiasi 
iš pareigų Pompidou vizitui A- 
m e r i k o j e pasibaigus. Jis 
yra vienas iš Kennedy šeimos 
žentų, todėl spėjama, kad de
mokratų partijai jis reikalingas 
rudens rinkimuose, kad šeimos 
vardas padėtų apsaugoti vietą. 
Spėliojama, kad gali būti kan
didatu Maryland ar New Yor- 
ko valstijos gubernatoriaus ar 
senatoriaus vietai.

Prezidentūroj gerai, bet žydai įkyrėjo
Washingtonas. — Išleisda - 

mas prez. Pompidou kelionei 
po Ameriką prez. Nixonas pri
minė, kad pasitarimai buvę la
bai naudingi, nuoširdūs ir rim
ti, bet ne visais klausimais bu
vo pasiektas pilnas susitarimas. 
Svarbu esą tai, kad užmegztas 
kontaktas ir sutarti kanalai to
liau tais klausimais nuolat tar
tis ir aiškintis.

Didžiausias nesutarimas bu
vo dėl Vid. Rytų, čia nepasise
kę abiem pusėm: prez. Nixo
nas bandęs priartinti Pompi
dou prie JAV planų, bet pilnai 
nepasisekę; prez. Pompidou no
rėjęs formaliai užmiršti savo 
planus ir tarpininkauti tarp 
Maskvos ir Washington© jų 
planams suartinti ir suderinti, 
bet ir jam nepavykę. Svarbiau
sia tų nesutarimų priežastis— 
Libijai parduodami Miražai, bet 
jie neparduodami Izraeliui. Vėl 
visas Vid. Fytų klausimas palik
tas narplioti Keturių ambasa
doriams prie J. Tautų.

Paskutine žinia
nintelę tame regione strategi
niai svarbią vietą, bet rodo ten
denciją plėstis toliau?
Spėliojimai apie siekius

Hanojaus intencijos nežino
mos, todėl spėliojimai eina ke
liom kryptim.

Pirma, norima geriau apsau
goti Cho Chi Minh kelią, kurio 
ilgas galas eina per Laoso teri
toriją ir per kurį eina didžiau
sia parama Vietnamo karui pie
tiniame jo gale. Kad tas kelias 
būtų visai saugus, reikia at
stumti atgal į kalnus slaptą lao- 
siečio gen. Vang Pao kariuome
nę, kuri pereitą vasarą atėmė 
iš komunistu Plaine des Jarres 
plokštumą ir atidarė vartus Ho 
Chi Minh kelio link. Optimistai 
spėlioja, kad tos plokštumos at
siėmimu Hanojus ir pasitenkins. 
Pesimistai linkę manyti, kad šį 
karta Laose norima ka nors 
daugiau laimėti.

Antras Hanojaus siekimas, 
ne spėjamas, bet tikras, yra 
nuvertimas dabartinio premje
ro princo Souvanna Phouma vy
riausybės ir pastatymas tokios, 
kuri būtų tik Hanojaus iškam
ša. Prie šio punkto prisijungia 
pesimistiniai realistai su nuo
mone, kad šį kartą Hanojus no
ri sunaikinti tą laosiečio gene
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Abi šalys sutiko, kad karinis 
JAV pasilikimas Europoje pa
geidaujamas ir būtinas. bet 
prez. Nixonas gavo Pompidou 
pritarimą, kad jis gali būti su
mažintas.

Žadėtos prieš svečią nukreip
tas žydų demonstracijos nebu
vo nė karingos nė grasinan
čiai triukšmingos. Kongreso po
sėdy Pompidou kalbant tik vie
nas atstovas pademonstravo sa
vo nepasitenkinimą pasitrauki
mu iš salės.

Washingtone demonstracijų 
Pompidou nematė, nes jos vy
ko toliau nuo Prezidentūros. 
Taiki demonstracija vyko San 
Francisco, triukšmingesnė ir di
desnė Chicagoje, bet Pompidou 
visur priėmė žydų delegacijas, 
kur tik buvo prašytas. New 
Yorkas, manytina, išpirks visus 
trūkumus, nes čia Amerikos žy
dų tvirtovė. Demonstracijas or
ganizavo visos didžiosios žydų 
organizacijos.

komunistai slenka vakarti kryptimi
rolo slaptąją kariuomenę ir tuo 
pasilengvinti Laoso pasigrobi- 
mą. Toji slaptoji kariuomenė 
yra JAV agentų suorganizuota, 
apginkluota ir JAV ikšiol išlai
koma. Ji sudaryta iš kalniečių, 
gerai pažįstančių dabartinių ka
rinių operacijų vietą, ir tokiam 
tikslui labai paslanki. Jei ne ši
tas amerikiečių sumanymas, 
šiandien Laosas greičiausiai bū
tų jei ne formaliai okupuotas, 
tai, taktikos sumetimais, ko
munistinės vyriausybės valdo
mas.

Trečia hipotezė sako, kad 
Plaine des Jarres atsiėmimas 
buvo reikalingas Laoso centre 
įkurti bazei, iš kurios būtų ga
lima remti partizanus teroris
tus ir propagandininkus, jau da
bar operuojančius Tailande.
Problemos branduolys

Hanojaus bent jau artimiau
sios intencijos turėtų greitai iš
ryškėti: sustojimas ir įsistiprini- 
mas senoj vietoj ar slinkimas to
liau viso Laoso okupavimo link. 
Tada ateis valanda ir Wash- 
ingtonui apsispręsti: ginti Lao
są nuo okupacijos ar leisti ko
munistam jį užvaldyti, pirma iš
bandžius visas kitas nekariškas 
priemones. Vienas tokių būdų 
Genevos konferencijos sukvie

— Jordano karalius Hussei- 
nas vėl buvo susirėmęs su jo 
kraštą kankinančiomis arabų te
roristinėmis organizacijomis dėl 
jų narių neleistino elgesio pa
čiame Jordane. Kariuomenės 
vadovybė buvusi užsimojusi jas 
sudrausminti (net ginklus už
drausti dieną nešioti), bet kara
lius pasisakęs už švelnesnę tak
tika. Tvirtinama, kad ši karta 
jis apsirikęs, nes susilpninęs 
savo autoritetą.

— Kongresas gavo prezi
dento pasiūlymus įvesti naujų 
priemonių darbo santykiams 
susisiekimo priemonių aptarna
vime reguliuoti, nes toje vers
lo šakoje streikai dažnai yra 
ilgi ir nuostolingi, gi milijonai 
visai nekaltų žmonių patiria di
delių nepatogumų.

— Apie 4,000 mirusiyjy te
bėra nepalaidoti New Yorke ir 
apylinkėse, nes su streikuojan
čiais duobkasiais susitarimo vis 
dar nepasiekta. Laikas jau bū
tų kam nors įsikišti, kad tas 
barbariškas elgesys būtų su
tramdytas.

timas, bet ir tai gali nepasisek
ti, nes tada sudarytoji sutartis 
ne tik neutralizavo Laosą, bet 
ir paliko dviem konferencijos 
pirmininkams teisę vėl sukvies
ti ją posėdžio reikalui atsira
dus. Konferencijos pirmininkai 
yra Anglija ir Sovietija. Jau 
daug kartų Anglija yra raginu
si Maskvą konferenciją sukvies
ti Laoso neutralumui atstatyti 
ir jam apsaugoti, bet Maskva to 
paraginimo niekad nepaklau
sė.

Ginti Laosą nuo komunistų 
užgrobimo ar Laosą jiems ati
duoti JAV vyriausybei sudaro 
problemos branduolį. Tuo tar
pu yra tik vienas tuo reikalu pa-

Rusijos žydai masiškai patelkti 
smerkti Izraelį ir Ameriką

Masikva. — Kai žydai šūkau
ja Amerikoje už Izraelį, Maks- 
vos, Leningrado ir visos Rusi
jos spauda pilna įžymių žydų 
laišku, smerkiančiu Izraeli ir 
sionizmą, ta proga ir Ameriką 
už Izraelio rėmimą. Tvirtina
ma net. kad sionizmas buvo iš
rastas kapitalistu, kad atskirtų
Europos žydus nuo darbininkų

Maskvos nutarimai 
geriantiems c?

troškinti
Maskva. — Šio miesto sovie

tas išleido parėdymus, kad deg
tinės kaina valgyklose būtų dvi
gubai didesnė, kad kavinėse ne
bebūtų pardavinėjamas konja
kas (bet paliktas vynas), kad 
prie fabrikų esančios alkoholi
nių gėrimų parduotuvės būtų 
tuojau toliau nukeltos arba vi
sai uždarytos. Visose degtinę 
pardavinėjančiose krautuvėse 
sutrumpintas pardavinėjimo lai
kas.

Ta kryptimi propaganda vie
tiniuose laikraščiuose jau se
niai varoma, nes esą įsitikinta, 
kad girtuokliavimas darbininkų 
ir valdininkų tarpe esąs tiek pa
didėjęs, kad dėl tos priežas
ties nustojama daug darbo va
landų (dažniausiai viso pirma
dienio). padidėjo fabrikuose ne
laimingi atsitikimai ir išleidžia
ma nepateisinamai daug broko. 
Girtuokliavimui prikišama daug 
kaltės dėl Sovietuos pramonės 
produkcijos sumažėjimo. 

darytas viešas pareiškimas. Jį 
padarė kongreso nariams kraš
to apsaugos sekretorius. Mal- 
vin Laird: jei bus apsispręsta 
už kariuomenės siuntimą į Lao
są, prezidentas jos nesiųs be 
kongreso pritarimo. Apie visus 
kitus klausimus nesutiko nieko 
pasakyti, nes visa eilė vartoja
mų priemonių tebėra slaptos. 
Tas slaptumas kongreso nariam 
labai nepatinka, nes įtarinėja
ma, kad prezidentas nori pa- 
staytti kongresą prieš įvykusį 
faktą. Trys JAV prezidentai 
yra pasisakę už Laoso apgyni
mą nuo komunistų, ta sunki pa
reiga gali tekti ir ketvirtajam. 
Trys pirmieji yra D. D. Eisen
hower, J. F. Kennedy ir L. B. 
Johnson 1960, 1961 ir 1965 me
tais.

klasės ir socializmo. Net visi 
Maskvos universiteto profeso
riai buvo patelkti pasirašyti 
pamfletą, primetantį Izraeliui 
nusikaltimus, kurie buvę bai
sesni net už hitlerinius. Tik 
keista, kad nė tie nusikaltimai 
neaptarti, nė nusikaltimų vie
tos nenurodytos. Kaip gi buvo 
galima tokį dalyką pamiršti? 
Tai tuojau pakiša mintį, kad 
kaltinimas .yra išpūstas.

Spėliojama, kad tas riksmas 
sukeltas pateisinti naujų gink
lų siuntimą Egiptui. Įtariama 
net, kad ruošiamas kelias sovie
tiškiems lakūnams i Egiptą pa
siųsti, nes jo lakūnai su jais ne
mokės skraidyti, kadangi ikšiol 
dar tokių lėktuvų neturėjo.

Galėtų dar būti ir bandymas 
spausti Washingtona neduoti 
naujų lėktuvų Izraeliui, kad ir 
Maskva galėtų jų daugiau ne
duoti Egiptui, nes vis dar yra 
manančių, kad Maskva nenori 
naujo arabų-žydų karo, bet pri
sibijo tiesioginiai spausti Nas- 
serį daryti taiką, kad nepraras
tų jau laimėtų pas arabus sim
patijų.

Į antiizraelišką propagandą i- 
kinkytas ir Maskvos rabinas Ye- 
huda-Leib Levin, su kuriuo pa
sikalbėjimas atspausdintas Iz- 
vestijose. Rabinas teigia, kad Iz
raelis skelbia melą, kai sako, 
jog žydų teisės Rusijoje varžo
mos. Visi Rusiją lanką žydai 
esą apsėsti sionizmo, todėl jie 
ir melus apie Rusiją skleidžia. 
Iš tikrųjų gi. tik Sovietų val
džia po revoliucijos atidariusi 
Rusijos žydams kelius į laimę 
ir lygybę su kitomis Rusijoj gy
venančiomis tautomis.

Priėmimas Lietuvos pasiuntinybėje Urugvajuje Vasario 16 proga. H kairės: spaudos attachė K. Cib<ra<. 
ponia Cerdeiras, Lietuvos atstovas A. Griėonas, arkivyskupas A. Sepinski—Apašt. Nuncijus. L. Grižo 
nienė, Libano atstovo žmona, p. Cerdeiras, Vyr. Tribunolo pirmininkas, msgr. Captrrosi — Nunc>atūros 
sekretorius; toliau bu v. Protokolo direktorius Altha be ir JAV ambasadorius Adair (j.).

tojų grupė taip skaudžiai neiš
gyvena 1968 m. pradėto lais
vėjimo sąjūdžio užgniaužimo, 
kaip tai išgyvena Pragos univer
siteto studentai. Jie buvo pir
mieji pradėję viešai kalbėt apie 
režimo nežmoniškumą, jie taip
gi buvo paskutinieji, nutraukę 
aktyvų priešinimąsi dėl krašto 
okupacijos.
Jie pirmieji

Pirmieji nedrąsūs skundai su
kosi apie šaltus ir šviesos netu
rinčius bendrabučius, bet greit 
išryškėjo, kad svarbiausia skun
dų priežastis yra neturėjimas 
laisvės net pasidomėti, kaip gy
vena ir ką galvoja žmonės ki
toj pasaulio daly, nuo kurios 
juos aklai buvo atskyrusi Mas
kvos užleista teroro uždanga. 
Tik po studentų jau rafinuo
čiau prašneko rašytojai, žurna
listai ir kiti prie jų prisiglau
dę intelektualai 1967 m. suva
žiavimu prisidengę. Kai Dubče- 
ko asmeniu prisidengus buvo iš
kelta reformų vėliava. Pragos 
universiteto studentai tų refor
mų žibintus išnešė į krašto gat
ves laisvės skelbti.

Kokios dabar Pragos univer
siteto studentų nuotaikos?
Užsimaskuoti ir laukti

Niekam nepatinka tai, kas 
atsitiko, ypač nesurandama jo
kio pateisinimo Čekoslovaki
jos okupacijai, tačiau jau prade
dama apsiprasti, kad tuo tarpu 
kakta sienos nepramuši, todėl 
reikia užsimaskuoti ir laukti 
naujos progos. Ir apsiprantama 
su mintimi, kad tokios progos 
gal reiks ir ilgai palaukti. Da
bar tik vienas rūpestis —kaip 
nepatekti į kalėjimą ar darbo 
stovyklą ir baigt5 , studijas. Vai ( 
džios įspėjimas yra aiškus — 
kiekvienas režimui nedraugiš
kas veiksmas išmes toki studen
tą iš universiteto.

Išvaliusi vyriausybę, kompar
tijos viršūnę ir visas įstaigas 
nuo Dubčeko reformininkų. re
žimo politinės rankos jau sie
kia studentus ir universiteto

— Negrų vadų grupė, kurioj 
vyrauja protestantiškų sektu 
dvasininkai, organizuoja refe
rendumą per savo bažnyčias 
Didžiosios savaitės metu. Bus 
tik vienas tokio turinio pareiš
kimas: “Aš balsuoju už visiš
ką Amerikos karių ir pinigų iš
traukimą iš Vietnamo nieko ne
laukiant”. Tai reiškia tuojau, ir 
be jokių sąlygų. Prašoma at
sakyti tik vienu žodžiu: taip ar 
ne. Tuo mostu, spėjama, nori
ma pasakyti, kad negrai nere
mia prez. Nixono Vietnamo po
litikos ir tuo būdu įjungti neg
rus į tą vadinamą taikos sąjū
dį. kuriame negrai ikšiol kaip 
ir nedalyvavo.

ideologiškai švariu protest i.u
Boikotas, kaip ilgai?

Reformų sąjūdžiui pra įdė
jus. savaime pabiro kompartijos 
primesta ir jus kontroliuojama 
studentų sąjunga. Ja pakeitė 
studentų laisvai sudaryta, bet 
šiandien jau ji turėjo užleisti 
vietą senajai tvarkai, si orga
nizacija dar boikotuojama, bet 
studentai žino, kad prie jos bus 
priversti prisidėti, nes kitaip 
negaus nė stipendijų nė teisės 
gyventi bendrabučiuose, kas vi
siem labai svarbu.

Skausmą pridengė 
apatija

Dabar, kol ('ar Husako reži
mas nesiima prievartos priemo
nių, 99 prcc. studentų yra prieš 
naująją studentų organizaciją ir 
prieš režimą bendrai, tik ko
kie 5 proc. studentu dar bando 
būti aktyvūs priešinimosi akci 
joje — slaptai gamina ir plati
na prieš režimą nukreiptus la
pelius. Didžioji dauguma giliai 
išgyvena patirta skriaudą, bet 
reaguoja nevienodai. Ne didelė 
mažuma seka ir domisi vidaus 
ir užsienio įvykiais, bandydami 
iš jų atspėti būsimą Čekoslova
kijos likimą, bet didžioji‘dau-
guma savo skaim-mi ra V : ( i rJ_

gusi giiia apa!:įa idealas
— nepakliūti .į ; :.. ■ ■ K a s
ir kaip nors baigti i ūdijąs.
1963 m. pavasari ) .• .. i «:->!'
menami kaip malini,- S.'ipiiaS,
kokio greit mhoiitikim; 1 susap-
nuoti.
Husakas galanda kirvi . .

Buvę studentų refermiumku 
vada; veik visi pa-er-aukę 
i užsienius, likę krašte - sten
giasi niekam. į akis nelįs Bei 
Husakay jau kalba, p--! ’ i' 
kompartijos centro 1 -:o mite' > 
plenumas i;m im.rstm mudmi- 
tų klausim-m : '■ studen
tai kokie dabar m-. Į’,-;*gos. 
universitete, rę.d " : i.- įimti 
ni — juos remia kmp r.-«r\ 
jungti i kemna tiį! . t?r;.-
bą. Ir tekią tarnybą. kur: Mas
kvai priimtina.

Vienas studentas slaptam pa
sikalbėjime su \aka; iečių yra 
taip į šita k’ai's-ma atsakęs: 
Mes lankysim tas jų marksiz
mo-leninizmo paskatias. kai jie 
bus susiradę sau patikimus lek
torius. Netriukšmausim. ir ne- 
kritikuosim. Bet visas tas mark- 
sizmas-leninizmas gal buvo pri
imtinas jų pačiu generacijai, ta
čiau jie dar nepajėgė manęs i- 
tikinti. kad jis priimtinas mano- 
generacijai. Per 8 mėnesius 
spėjome sužinoti, kaip gali at
rodyti gyvenimas ir socialistinė
je sistemoje žmogui jo pagrin
dines prigimtąsias teises gra
žinus". Ir tai yra didžiausias re 
formų sąjūdžio palikimas ulei 
čiai. Ant šito pagrindo remsis 
naujas sąjūdis.



DARBININKAS 1970 m., kovo 3 d., no. 16

Jaltos konferencija po 25 metų dalyvių pasakojimuose
Jaltos konferencija .. buvo 

prieš 25 metus — 1945 vasario 
8-11. Tos konferencijos didieji 
— Rooseveltas, Stalinas ir 
Churchillis jau mirę. Gyvi pali
ko ję konferencijos pikti pa
dariniai. Gyvi ju patarėjai — 
vertėjas Charles E. Bohlenas, 
atstovas tada Maskvoje W. Ave
rell Harrimanas, o taip pat Ang
lijos lordas Gladwynas sukak
ties proga atsiliepė apie kon
ferencijos darbus ir . žmones 
(NYT sausio 8).

po-

JALTOJE — “EUROPOS 
IŠPARDAVIMAS“?

W. Averell Harrimanas 
Charles E. Bohlenas atmeta
puliarų kaltinimą, kad Jaltos 
konferencija reiškė “Europos 
išpardavimą”, Europos perskė- 
limą į dvi puses. Bohlenas sa
ko, kad tokią neigiamą nuomo
nę apie Jaltos konferenciją pa
skleidę daugiausia “nekomunis
tinių egzilų vadai”.

Tačiau nė vienas neneigia, 
kad po Jaltos konferencijos ry
tų Europa atsidūrė Sovietų ran
kose ir jose palikta.. Bohlenas 
aiškina, kad “rytų Europa tapo 
komunistinė ne dėl Vakarų silp
numo, bet dėl kietos tikrovės”. 
“Tikrovę” mini ir Gladwynas.

“Tikrovės” žodis čia nieko 
nepasako. Jis pavartotas kaip 
migla tam tikriem asmenim ap
saugoti nuo atsakomybės. Lyg 
ne asmens kurtų tikrovę. Mė
gindamas išsiaiškinti, ką tie Jal
tos dalyviai turi galvoje, kalbė
dami apie “tikrovę”, sustoji 
prie jų konkrečių pasisakymų. 
Taigi:
KAS TA “KIETOJI 
Tikrovė"?

Visi trys sutaria, kad blogi 
buvo ne Jaltos sutarimai, bet 
bloga, kad “Sovietų premjeras 
— sako Harrimanas — nesilai
kė Įsipareigojimų”; kad “Stali
nas — sako Bohlenas — laužė 
savo žodį”. Visi trys aiškino, 

“kad Stalinas nesilaikė susitari
mu dėl “išlaisvintos Europos” 
ateities — vykdyti gyventojų 
apsisprendimą. Labiausiai1 dėl 
to apsisprendimo buvo kalbėta 
derantis apie Lenkijos būsimą 
vyriausybę.

Po šių paaiškinimų sakykim, 
kad “kietoji tikrovė” Nr. 1 bu
vo — sutarties, žodžio nesilai-

Harrimanas sako, kad susita
rimai nebuvo vykdomi, nes jie 
“negalėjo būti paremti ginkluo
ta jėga". Vadinas, dėl sovieti
nės jėgos, kurios Vakarai norė
jo Vokietijai triuškinti ir kurios 
tikėjosi karui prieš Japoniją, 
Rooseveltas darė toli einančias 
nuolaidas Sovietam. Apie tas 
nuolaidas atvirai pasakė Glad- 
wyn: “Prieš Jaltą mes ir ame
rikiečiai buvom susitarę su ru
sais dėl zonų Europoje — kur 
bus ribos tarp mūsų armijų. To
kia buvo tikrovė anapus dery
bų (Jaltoje) — rusų kariuome
nės buvimas". Taigi ta “kietoji 
tikrovė” Nr. 3 — buvo galin
ga Sovietų karinė jėga, dėl ku
rios amerikiečiai ir anglai darė 
nuolaidas Europos sąskaita ir 
dėl kurios nepasipriešino taip 
pat karine jėga, kai Sovietai 
susitarimus karine jėga laužė.

(Čia galėtų kilti klausimas: 
kas tą sovietinę jėgą išaugino? 
Ar ne ta Amerikos parama 12 
bilijonų vertės?).

ATSKIRŲ DIDŽIŲJŲ ROLĖ 
JALTOJE IR PO JALTOS

Sovietų buvęs konferencijoje 
vertėjas Pavlovas santūriuose 
pareiškimuose nepagailėjo gi
riamo žodžio Rooseveltui. Kai 
Churchillis susispyriuodavo kar
tais su Stalinu, Rooseveltas su
rasdavo kompromisą, padaryda
mas Stalinui malonumo, duoda
mas pvz. Sovietų Sąjungai tris 
atstovus Jungtinėse Tautose.

Bohlenas sako, kad Stalinas 
daug nesiginčydavo derybose 
dėl Europos. Toks jo nekalbu
mas Bohlenui rodės Įtartinas. 
Bohlenas nepadaro išvados, bet 
skaitytojui peršasi mintis, kad 
Stalinas nematė reikalo ginčytis 
dėl to, kas jau yra jo saujoje. 
Kitaip elgėsi. Stalinas svarstant 
Saugumo Tarybos veto teisę. 
Pavlovas sako, kad Stalinas tu
rėjo atminime Tautų Sąjungą, 
kuri pašalino Sovietų Sąjungą 
dėl jos agresijos prieš Suomi-

ją. Kad tokis dalykas nesikarto- 
tų Jungtinėse Tautose, Stalinas 
ir reikalavo veto teisės.

Gladwynas sako, kad po ^kon
ferencijos amerikiečiai ir ang
lai būtų galėję neatitraukti sa
vo kariuomenių, kurios buvo 
užėmę teritorijas toliau i rytus 
ir šiaurę, negu tai buvo slaptai 
sutarta dėl zonų ribų. Jie būtų 
galėję nesitraukti iš užimtų Vo
kietijos ir Čekoslovakijos plo
tų ir Potsdamo konferencijoje 
būtų galėję sakyti: va, jūs su
laužėte susitarimą dėl išlaisvin
tos Europos, tai mes nesilai- 
kom susitarimų dėl zonų. Esą 
Churchillis taip ir norėjęs pa
daryti. Bet, nors Rooseveltas bu
vo miręs, Amerikos -politika it“ 
po Roosevelto tebebuvo ta pa
ti — prostalininė. Tai tektų lai
kyti “kietąja tikrove" Nr. 
Gal net pagrindinė tikrovė, 
kurios Europa buvo ir liko 
dalyta.

TIKROVĖ BUVO SLEPIAMA

ANTANAS J. 8AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave^ 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
J. B. 8HALINS-8ALIN8KA3 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tu ves. Koplyčios nemokamai visose miespo dalyse. TeL Virginia 7-4499.

4. 
dėl 
pa-

Gladwynas minėjo, kad su
sitarimas dėl zonų buvo slap
tas ir neskelbiamas. Bet net ir 
Jaltos konferencijos sutarimai 
buvo porą metų paslaptis —pa
skelbti tik 1947. Tokios “tikro
vės” nenorėjo rodyti viešumai. 
Jos vietoje viešumai buvo su
darinėjamos iliuzijos Atlanto 
chartos pažadais. Tie pažadai 
apgavo pavergtas tautas ir pa
reikalavo rš jų daugel tūkstan
čių gyvybių.

Tokių faktų šviesoje Jaltos 
sutarimų galima nevadinti “Eu
ropos išpardavimu”, jei to var
do nenori konferencijos daly
viai. “Išpardavimo” žodis čia 
gal ir tikrai netinka. “Išpardavi
mas” paprastai yra viešas ir gar
sinamas; be to, išparduodami sa
vi daiktai. O su Europa buvo ki
taip—su ja pasielgta, kaip el
giamasi su vogtų, pasigrobtų 
svetimų daiktų pasidalinimu.

Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone Vasario 16 proga. Iš k. į d. O. Kajeckienė, dr. E. Armanienė, atstovas J. Kajeckas, dr. H. Armanas 
(abu svečiai iš Baltimorės)

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teh 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 Sermemms dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baidų 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 įstaigų. 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 SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotu viniai 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.___________________ __ ___________________________ I________
S <S. G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir 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 vietinėa 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus 1 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li .vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood. N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

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

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

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

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 ixi 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, 17.696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-”550.

Toliau Harrimanas pasisako, 
kad trys didieji kalbėjosi tais 
pačiais žodžiais, bet Churchillis 
ir Rooseveltas nežinoję, kad tie 
žodžiai Stalinui turi visai kitą 
prasmę. Pvz. Stalinas kalbėjo 
apie reikalą, kad Lenkijos vy
riausybė būtų “draugiška Sovie
tam”. Tada nežinota, kad tai 
reiškia “Sovietų kontroliuoja
mą” vyriausybę.

Harrimanas sakos nebuvęs to- 
kis optimistas dėl susitarimų 
kaip Rooseveltas. Pastarasis ti
kėjęs, kad Sovietai susitarimus 
vykdys. Harrimanas išvados ne
daro, bet iš jo teigimo skaityto
jas gali pasidaryti išvadą, jog 
“kietoji tikrovė” Nr. 2 buvo 
Roosevelto ir jo patarėjų 'poli
tinis naivumas vertinant Sovie
tus (apie Alger Hissą Jaltoje 
neminima. N. Y. Times jo liu
dijimų nedavė!).

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-"209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford. Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

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

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

Chicagos stambiausias dien
raštis “Chicago Tribune” vasa
rio 16 laidoje, žymioje vie
toje, paskelbė Washington© 
bendradarbio Walter Trohan 
straipsni apie Lietuvą Vasario 
16 proga. Autorius apgailestau
ja, kad šiuo metu mažai kas 
prisimena Lietuvos likimą, Į jį 
nekreipė dėmesio nei buv. JV 
prezidentas F. D. Rooseveltas. 
Nurodyta Į lietuvių nuostolius, 
krašto rusinimą, nors neišveng
ta ir klaidų (esą, vasario 16 mi
nėta 62-ji nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis, Vokietijoje 
ir Austrijoje tebegyvena per 
50,000 lietuvių ...). Matyt, žy
maus dienraščio bendradarbis

neturėjo tikslių duomenų ar li
teratūros.

Kitoje dienraščio vietoje pa
minėta, jog lietuvių minėjime 
Chicagoje kalbėjo sen. R. Tyler 
Smith iš Illinois v. ir kad jis 
kėlęs reikalą dažninti Am. Bal
so transliacijas, skirtas Lietu
vai.

Worcester, Mass, leidžiamas 
dienraštis “The Evening Gazet
te” vasario 9 d., laiškų skiltyje, 
paskelbė Jono J. Matonio platų, 
per 4 skiltis įdėtą, laišką apie 
Lietuvą bei jos dvi sukaktis. Au
torius nušvietė sovietų okupaci
ją, jos padarinius ir priminė, 
kad Worcester mieste lietuvių

kilmės žmonių skaičius gali siek
ti apie 12,000. (Elta)

Lietuva ir Venezuelos spaudoj
Šalia Urugvajaus, apie Lietu

vą, jos likimą, sovietų okupaci
ją vasario 16 rašė ir Venezue
los spauda. “El Universal" dien
raštis įdėjo straipsni “52 metai 
— Lietuvos nepriklausomybė".

Rašoma, kad geležinė uždanga 
skiria Lietuvą nuo Vakarų pa
saulio, ir pareiškiama viltis, kad 
lietuvių tauta susilauks nepri
klausomybės. Str. autorius pri
mena Lietuvoje vykusius išve
žimus ir baigia žodžiais: “Krei
piamės Į demokratinio pasaulio 
sąžinę — atstatykite teisingu
mą Lietuvoje". (Elta)

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuviu kai- v 
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėlfais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — įmiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina .7 dol.

DEXTER PARK > 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

LIETUVIAI DAKTARAI LIETUVOS 
GARSINIMO TARNYBOJE

DARBININKAS

Kearny, NJ. po Lietuvos nepriklausomybės minėjimo. Firmoje eilėje iš k. prof. J. Stukas, p. Jasaitienė, I. 
Trečiokienė, Keamy, N. J. burmistras A. J. Cavaiiero, kun. D. Pocius—klebonas, tarybos narys J. Healey, 

kun. T. Žiūraitis.

Lietuvių gydytojų sąjungos 
valdyba (pirrn* dr. V. Paprockas, 
vicep. dr. V. Avižonis, sekr. 
dr. B. Radzivanas) parodė di
delio aktyvumo Lietuvos lais
vės veikloje Vasario 16-bsios 
proga. Pirmininko pasirašytus 
laiškus išsiuntinėjo prezidentui 
Nixonui, valstybės sekretoriui 
Rogers, 430 kongresmanę, 100 
senatorių ir 50 gubernatorių.

Trumpuose taikliuose laiškuo
se buvo aiškūs konkretūs pra
šymai. Prezidentas ir valstybės 
sekretorius buvo prašomi duoti 
eigą Kongreso priimtajai rezo
liucijai Nr. 416, kuri skatino 
prc.identą kelti Ba'tijcs valsty
bių klausimą Jungtinėse Tauto
se. Gubernatoriai buvo prašomi 
paskelbt Lietuve s nepriklauso
mybės dienai proklamaciją ir sa
vo įtaka paremti, kad minėta
jai rezoliucijai butų duota eiga.

Senatoriai ir kongresmanai 
buvo prašomi Vasario 16 pro
ga kelti balsą už Lietuvos laisvę 
Kongreso forume.

Prieš akis tuo tarpu eilė at
siliepimų į laiškus. Vieni guber
natoriai pranešė išleidę prokla
macijas, atsiliepdami į šį laišką, 
kiti pranešė jau proklamacijas 
paskelbę vietos lietuvių organi
zacijų skatinami. Treti aiškino, 
kad jų valstijose esanti tvar
ka proklamacijas skelbti tik sa
vo valstijos ribose verkiančiom 
organizacijom ar asmenim pra
šant. Kai kurie (Utah) dar pri
dėjo — suraskite vietes spon- 
sorius, ir proklamaciją skelb
si m.

Kongresmanai ir senatoriai 
atsiliepdami pridėjo Congresio- 
nal Record su jų pasakytam 
kalbom. Kai kurie į savo kal-

( nukelta į 4 psl.)
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Brooklyn, N. Y. 11221
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Brooklyn, N. Y. 11208 

-------- Allen R. Shipley ----------
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goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
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Apsinuoginimo mėnuo
Vasario mėnesį ne tik me

džių Sakos apsinuoginusios. Per 
vasario mėn. suspėjo apnuogin
ti savo dvasią ir politiniai hero
jai. Žmoniška laikyti juos pri
dengtus žmoniškumo, teisingu
mo, taikos, socialinės lygybės ir 
kitokiais lapeliais. Bet šį vasarį 
daug tų lapelių nukrito, ir pasi
rodė kieta, šaldanti, su egoisti
niu ir net veidmainingu pamu
šalu tikrovė.

Pavyzdžius imame tik iš A- 
merikos gyvenimo.

1. Įtampa dėl vidurinių rytų 
pastatė Nixono vyriausybę tarp 
dviejų ją veikiančių rivalizuo- 
jančių jėgų ir vertė pasirinkt: 
arba su 30 mil. arabų, arba su 
milijonu Izraelio. Į arabus trau
kė vyriausybę naftos multimi
lijonieriai, į Izraelį — Ameri
kos žydų 6 milijonai. Kai Nixo- 
nas pažadėjo Izraeliui papildo
mų lėktuvų, kilo įspūdis, kad žy
du jėga stipresnė.

Žydų jėga stipresnė ne tik sa
viškių pavyzdinga vienybe, bet 
tuo, kad jie sudarinėja opiniją 
ir tarp nežydų. Jei Daniel Ly
ons (Twin Circle) teisingas, tai 
Amerikos televizijos vadovybė
se (board) katalikų tesąs 1 pro
centu protestantų 2 proc., nors 
tos dvi grupės sudaro 95 proc. 
Amerikos gyventojų. Taigi ma
žuma duoda toną opinijai, ir čia 
yra jos jėga.

2. Keista vasario mėn. pasiro
dė tos informacijos priemonių 
sudaroma opinija dėl napalmo 
— nelygaus mato opinija. Kiek 
prieš napalmą prikalbėta, kai 
amerikiečiai jį vartojo Vietna
me. Opinija apėjo patylom, kai 
Izraelio napalmo bombos kliu
vo fabriko darbininkam Egipte. 
Izraelio naudai tą napalmo įspū
dį užtrynė naujas įvykis — ara
bų susprogdintas keleivinis lėk
tuvas Šveicarijoje. Tai buvo 
proga nukreipti akis nuo Izrae
lio į arabus. Nauja proga —

(29)
Vieną vakarą kažkokia jėga 

ėmė Vincą neraminti, kad jis 
aplankytų visų apleistą kunigą. 
Ligi tik dulktelėjo ta mintis, jis 
tuojau pašoko, nepratęs su
manymų atidėlioti, ir nužings
niavo miestelio link. Už pusva
landžio jau jis buvo ties alta
rija.

Pas altaristą tikrai buvo juo
dai tamsu, kaip ir lauke, ne
švietė gazinėlė nė tarnaitės 
kambaryje. Jos imta bijoti va
karų ir naktų kada nebe kuni
gas ima su pikčiais grumtis. 
Pravėręs duris, Vincas dau
giau pajuto jau matytą šmėklą, 
neg ją išvydo. Kanapos kampe, 
kaip ir anuokart, buvo už tam
są juodesnė dėmė; tai ir buvo 
sutonuota figūra, tik dabar la
biau suglebusi, susvirusi į šalt 
šmėkla įėjusį greičiau atspėjo, 
neg pažino (be Kaniavos, jo 
niekas nebelankė), ir vos su
prantamai tarė:

— Sėskis...

Prancūzijos prezidento sabota
žas Amerikoje — sudarytas įs
pūdis, lyg visa Amerika prieš 
lėktuvų davimą arabam, už lėk
tuvų davimą Izraeliui.

3. Vasaris žiauriai apnuogino 
tuos, kurie vadinasi liberalais. 
Apnuogino juos sen. Stennis 
siūlymas, kad “pilietinių tei
sių” įstatymas, kuris kovoja 
prieš segregaciją, būtų lygiai 
taikomas visoje valstybėje. 
Stennis siūlymas išryškino, kad 
šiaurės “liberalai”, kurie buvo 
didžiausi “pilietinių teisių” įsta
tymo rėmėjai, savo valstijose 
toleravo segregaciją. Dabar iš
aiškėjo, kad prof. Sealey turėjo 
pagrindo sakyti, jog “pilietinių 
teisių” sąjūdis tereiškė šiaurie
čių norą diskredituot pietiečius. 
Ta tariamos pilietinės lygybės 
kaukė dabar nukrito. Connecti
cut© sen. Ribicoff viešas prisi
dėjimas prie Stennis, kaip sako 
liberalų laikraštis N. Y. Post, 
kaltės pajautimą perkėlė iš pie- 
tų į šiaurę.

4. New Yorko valstijoje nu
krito finansinio taupymo kau
kė ir pasirodė pasaulėžiūrinė ra
finuota kova. Tai paaiškėjo 
svarstant du įstatymus. Vienas 
siūlė panaikinti vadinamą Blai
ne konstitucijos priedą, kuris 
draudžia remti religinių bend
ruomenių laikomas mokyklas. 
Kitas — Speno ir Lemer siū
lomas įstatymas, kuris siūlo ne
turtingom šeimom paramą už 
vaikus pradžios mokykloje 150 
dol., vidurinėje 250 ir t.t.

Pirmas siūlymas, jei jis bū
tų priimtas, pradėtų veikti po 
2-3 metų. Tada jis mažai turės 
reikšmės, nes daugelis nevaldi- 
nių mokyklų, jei negaus para
mos, jau šiemet užsidarys. Ant
ras siūlymas tuojau pat pradėtų 
veikti. Jei parapinės mokyklos

(nukelta į 8 psl.)

— Gal užžiebti? — nerimo 
ateivis.

— Liaukis. Ką gi tu šviesoje 
bepamatysi? Vis tiek juoda tam
soje ir šviesoje, juoda bažny
čioje ir karčiamoje, juoda gra
be, juoda ir anopus grabo, še! 
In vino veritas...—Ir parodė 
ant stalo pripiltą stiklelį.

Vicentas neėmė, nebe kuni
gas neragino ir, rodės, svečio 
nebejunta. Taip praėjo geras 
ketvirtis valandos,. Pagaliau 
Vincas išgirdo:

— Pakviesk kleboną su šv. 
Sakramentais. Bengta... Sude
giau ... Mirštu... Bet aš esu 
kunigas, tai nenoriu nekatali
kiškai mirti ir laidotis...

Vargšas dar kažką šnibždėjo, 
bet Kaniava to nebegirdėjo: jis 
šaute šovė pas kleboną ir abu
du šaute atšovė į altariją. Išgir
dęs trumpą atgailą, klebonas ap
rūpino ligonį šv. Sakramentais; 
vos baigė generalinę absoliuci
ją, altaristėlio nebeliko.

šviesoje visas jo veidas buvo 
juodas, lyg iš tikro sudegęs. 
Sutarta jo žmonėms nė nebe*

(tąsa iš pereito nr.)
Naujieji ateiviai, kurie nuo 

XIX a. vidurio atvyko j JAV-bes 
milžiniškais skaičiais, būtų galė
ję pakelti kultūrinį lygį savo 
naujose gyvenvietėse.

Dažniausiai jie buvo gimę 
kraštuose, kurių kultūra buvo ir 
sena, ir tautinė; kitaip tariant, 
tėvynėje kultūra nebuvo vieno 
luomo dalykas, o visos tautos 
pasididžiavimas. Bet naujųjų a- 
teivių įnašas į amerikiečių kul
tūrą buvo menkas. Atsidūręs A- 
merikoje, lenkas, italas ar lietu
vis paprastai pasiskubino kuo 
greičiau užmiršti savo tėvų kul
tūrą ir prisitaikyti prie esamų 
sąlygų. Čia ir glūdi JAV-bių is
torinė tragedija.

Nėra ko stebėtis, kad seno
sios išeivijos dauguma kultūriš
kai prisitaikė prie amerikietiš- 
kumo; ekonominis prisitaiky
mas buvo jiems žūt būt reika
lingas. Bet gaila, kad ir naujo
ji išeivija neatsilieka.

Atsidūręs JAV siu dienų daž
nas lietuvis atsižada kritišku
mo; jis beatodairiškai priima a- 
męrikiečių galvoseną, keldamas 
tokius klausimus, kaip Lietuva 
ar Alabama.

Kad grynas amerikietis nesu
geba giliau gvildenti jam pasiū
lytos galvosenos ar elgsenos, 
yra suprantama: jo akiratis yra 

Waterbury, Conn., minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, iš k. — policijos atstovas 
Lt. Paul Salvatore, miesto mero delegatė A įvyra Balandienė, senatorius Thomas Dodd, 
šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Jurgis Vilčiauskas, Alto pirmininkas Adolfas tam
pė. (Plačiau žiūr. 5 psl.)

rodyti; tuojau užkalti grabą ir 
taip laikyti. O tarnaitei įgrasė, 
kad ji niekų neplepėtų apie li
gonį, kuris sirgdamas kliedėjo.

Altaristėlį — nebe kunigą 
mirtis sugrąžino į kunigus, ir 
jis puikiai, ant aukšto katafal
ko pabaigė savo žemės kelio
nę ir atgulė šalia savo klebo
nėlio.

Vicentui tai buvo dar vienas 
teisingasis; tačiau alkolio liki
mas taip jį įbaimino, kad nė 
nebesižinojo, ko besitverti, ir 
savo papročiu nukeliavo pas gi
mines, dabar jau šešis, pasitar
ti. Tarėsi ilgai, dvi tris valan
das. Paskui jis juodas iš juo
dos kapų tamsos išsinėrė ir 
sparčiu žingsniu nusidavė sta
čiai į kleboną ir, radęs jį ka
binete, padėjo jam ant rašomo
jo stalo sąskaitų knygelę, čia 
pat parašęs jam įgaliojimą. 
Klebonas dar nesusivokė, kas 
čia darosi, kaip Kaniava jam 
kinktelėjo ir, nė rankos nepa
bučiavęs, sparčiai išžingsniavo. 
Kaniava kapituliavo: klebonė
lio nabaštikas, manė, bus apsiri
kęs, jį, nemokšą ir menką žmo
gelį, pastūmėdamas į didžius 
darbus, į visos parapijos visuo- 
menintojus.

Ir vino veritas Vincentui Ka
niavai buvo tuščias pasakymas. 
Užtat neužmirštinas liko pir
mas: taip vedum lemta. Ve- 
dum? Tai ir jis gaus alkolyje 
sudegti? Niekados! Bet ir mirš
tantis šventas klebonėlis ma-

Klausimus svarsto prof. Raphael Sealey (2)

ribotas, nes jis neturi nieko, su 
kuo galėtų palyginti tą aplin
ką, kurioje užaugo. Bet lietu
vis pažįsta kitą, neamerikietiš- 
ką kultūrą; jis nėra dvasiškai 
priklausomas nuo dabartinės ap
linkos; jis galėtų į ją kritiškai 
žiūrėti.

Vienas pavyzdys parodys, 
kaip giliai prisitaikymo dvasia 
yra paveikusi JAV-bių lietuvį.

“Metmenų” žurnale 1967 pa
sirodė įdomus straipsnis “Kele
tas minčių apie vertimus”, ku
riame autorė vertino į anglų 
kalbą išverstus lietuvių veika
lus. Neneigiant, kad autorė iš
reiškė tikslių pastabų, čia nori
ma sustoti tik ties viena maža 
to straipsnio dalimi, kurioje au
torė pacitavo kai kuriuos ame
rikiečių recenzentų įvertinimus. 
Amerikiečių pastabos apie kai 
kurias knygas buvo palankios. 
Antai “Time” žurnalas recenza- 
J. Gliaudos “House upon the 
Sand” ir įvertino tą veikalą kaip 
priklausantį prie geriausių kny
gų apie nacizmą. Taip pat pa
lankiai Robert Finn vertino I. 
Šeiniaus “The Rejuvenation 
of Siegfried Immerselbe”; pa
sakęs, kad tas romanas yra 
prieš nacizmą nukreipta satyra, 

tęs jį dvejopą: skaistų, statų ir 
raudoną, suglebusį. Niekados! 
Darbo tik, darbo!

Ir Vicentas skendo knygose, 
slėpdamos nuo alkolizuojamo 
gyvenimo, o kaip tik tuo jan į- 
brido. Kai teko išsirinkti nau
jas viršila, niekas neturėjo tin
kamesnio kandidato, kaip Tau
zų išminčių Vicentą Kaniavą. 
Ir jį išsirinko — kaip tik alko- 
lizuotis.

Iš pradžių ėmus Kaniavai 
viršilauti, viskas valsčiuje pa
gyvėjo; teisėjai teisė, seniūnai 
į sueigas nešiojo dienos naujie
nas ir reikalavimus, iškilo to
kių reikalų, kurie pirmiau nė 
nesisapnavo: moliniai keliai, 
kuriais dykos gardės teko tre
jetu vilkinti, daryti kastiniais ir 
žvizdruotiniais; kiekvienam 
kaimui pareikalauti skaitymo- 
rašymo viešų, nebebaudžiamų 
mokyklėlių.

Žemiečių viršininkas tuoj pa
juto naują dvasią valsčiuje, 
ėmė sekti viršilą ir tyčia kliu
dyti visiems jo sumanymams. 
Ir ėmė Vincas neberasti tikslo 
nė plačiame administraciniame 
veikime. Slankiojos žiobčioda- 
mas tarp raštinės ir karčiamų; 
girkšnojo su valstiečiais alų ir 
vorielką ir ištisas valandas tau
zijo nerimtas kalbas. Baigiantis 
pirmai trejenei, jau visi maty
davo Tauzų Kaniavą raudoną, 
užpiltomis akimis, kreivuliuo
jantį keliu namo... Ir nusistatė 
jo kitai trejenei nebesirinkti. 

jis baigia savo giriamą žodį to
kia pastaba: “And the satire 
still bites hard.” Kita knyga, 
būtent V. Krėvės “The Tempta
tion”, sulaukė nepalankios re
cenzijos; daktarui Edward Han
sen sunku prisiminti skaitytą 
knygą, kuri būtų buvusi taip la
bai užmirština — “eminently 
forgettable”. “Metmenų” žurna
le lietuvė pamini visus tris į- 
vertinimus ir prie paskutinio ji 
prideda: “Sprendimas aštrus, 
bet mums, kurie mėgstame sa
ve egzaltuoti, labai sveikas”.
- Tiesą pasakius, abidvi palan
kios recenzijos yra nesąmonė. 
‘Time’ žurnalo recenzentas, ver
tindamas J. Gliaudos “House 
upon the Sand” šovė pro šalį. 
Tas romanas nėra knyga apie 
nacizmą; jis nenagrinėja naciz
mo ir neteikia išvadų apie na
cizmą. Tame romane autorius 
tenagrinėja padoraus būdo, bet 
riboto akiračio žmogų ir rodo, 
kaip jis elgiasi ir keičiasi naciz
mo aplinkoje; nacizmas roma
no veiksmui sudaro tik foną. Ro
bert Finno pastaba apie “The 
Rejuvenation of Siegfried Im
merselbe” yra net juokinges- 
nė. Kai knyga “Siegfried Im
merselbe atsinaujina” buvo pir-

Savo “šlužmą” Kaniava pa
baigė girtu skandalu. Jis ūmai, 
kaip iš debesų, pareikalavo iš 
žemiečiu viršininko, kad šis ei
linis protokolas būtų į valsčiaus 
knygas įrašytas žemaitiškai.

— Mes neįgalioti keisti vals
čiaus tvarką. O žemaičių kal
bai įvesti į administraciją bene 
reiktų pačios aukščiausios val
džios, paties caro ukazo, —su
stabdė viršininkas.

Viršila nesiliovė.
— Mes — savivaldybė, pons 

viršininke, ir savo namų reika
luose esame aukščiausia val- 

• džia. Be to, mes čia nieko ne
keičiame: leidžiama gi mums 
čia susirinkus saviškai, šeimy
niškai tartis ir nuspręsti, o ne
leidžiama to pat protokoluoti ir 
tai visiems suprantamai paskai
tyti. Bene čia didelio skirtumo 
tarp gyvosios ir rašytinės kal
bos?

Girtu atkaklumu savo ranka 
įrašė paskutinį sueigos spren
dimą — žemaitiškai. Ir taręs:

— Tai mano paskutinis dar
bas -Valsčiaus gerovei... —iš
ėjo nebegrįžtinai ir pradėjo 
naują, betikslį gyvenimą, anks
tyvu karšinčių Krampliauskių 
priešininkėje.

Baigti jo istoriją ar nebaigti?
Geriau nebaigti...
Kaimo buitis — liūnas; jį 

teperbrenda nenuklimpdami — 
lengvučiai.

(Pabaiga) 

mą kartą išleista 1934, naciz
mas valdė Vokietiją ir turėjo 
savo gerbėjų kitur; tada saty
ra galėjo smarkiai graužti. Bet 
po trisdešimt metų nacizmas 
nebevaldo jokio krašto ir yra 
visiškai sunykęs: kaip gali sa
tyra dar vis smarkiai graužti, 
kai nebėra ko kąsti?

Žinoma, kai šv. Jurgis jau bu
vo slibiną nugalėjęs, netrukus 
atsirado daug drąsių jaunuolių, 
kurie smerkė slibiną ir jo atlik
tus darbus; tarp tų drąsuolių 
gal ir buvo Robert Finn. Per
žiūrėdamas palankiąsias recen
zentų pastabas, skaitytojas tu
rėtų prieiti išvados, kad jos bu
vo pagrįstos ne grynai literatū
riniais sumetimais. Rimti šių 
dienų rašytojai, kaip Ionesco ir 
Kingsley Amis, yra nusiskun- 
dę, kad Vakarų pasauly dabar 
reikalaujama iš rašytojo laiky
tis politikoje kairės linijos. O 
nepalankus V. Krėvės knygos 
“The Temptation” įvertinimas 
ar buvo grynai literatūriniais 
sumetimais pagrįstas? Gaila, 
kad “Metmenų” žurnale lietuvė 
priėmė amerikiečių vertinimą 
nekritiškai.

Pavyzdžių galėtų būti dau
giau. Per paskutinius kelis me
tus JAV-bės priešinasi komuniz
mo plėtimuisi pietryčių Azijo
je. Anksčiau, kai komunizmas 
vykdė žiaurumus rytų bei vidu
rio Europoje ir Tibete, JAV-bės 
nesipriešino. Ir politinė kairė 
tuo buvo patenkinta. Bet kai pa-

VASARIO 16 ŠVENTĖ KONGRESE
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Kongreso nariai, Vasario 16 
proga pasakę kalbas. Nuo va
sario 4 iki vasario 17 kalbėjo 
39 nariai.

Vasario 4 sen. Charles H. Per
cy, iš Illinois, senato nariam 
kalbėjo, kad religinis švieti
mo ir kultūros gyvenimas ok. 
Lietuvoje sistematiškai varžo
mas, jis reiškė savo rūpestį dva
sininkų Lietuvoje varžymais ir 
kėlė reikalą: apie tai reikia pla
čiai skelbti pasauly. Kitas sen. 
Hugh Scott, iš Pennsylvania v., 
skatino JAV-bes: jos neturėtų 
siaurinti pastangų spausti So
vietų S-gą, kad šioji laikytųsi 
J. Tautos Chartos, ir pažymėjo: 
mes remsime tautas, siekiančias 
laisvės ir laisvo apsisprendimo.

Vasario 10 reikšdami Lietu
vai šiltus jausmus, pasisakė se- 
nat. R. P. Griffin, iš Michigan 
v. ir Atst. Rūmų nariai Garry 
Brown (Mich.), Silvio O. Conte 
(Mass.) ir Peter W. Rodino Jr. 
(N. J.).

Vasario 16 pasisakė, priminę 
Vasario 16 reikšmę, šie senato
riai: G. Murphy (Calif.), B. 
Bayh (Indiana) ir W. Proxmire 
(Wis.). Murphy perskaitė ir Chi- 
cagos minėjime sen. R. Tyler 
kalbos tekstą.

Tą pačią dieną Lietuvos by
lą, reikalą kėlė, papildomai, se-

Alto delegacija lankėsi Washingtone
Ryšium su 52 metų Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimu JAV senate ir atstovų 
rūmuose, vasario 16-19 Wash
ingtone lankėsi Amerikos Lie
tuvių Tarybos delegacija: pirm. 
E. A. Bartkus, nariai dr. L. 
Kraučeliūnas, E. Paurazienė, 
Chicagos LT pirmininkas R. 
Staniūnas ir liuteronų kunigas 
dr. M. Kavolis, kalbėjęs atsto
vų rūmuose invokaciją.

Delegacija dalyvavo minėji
muose senate ir atstovų rūmuo
se, taip pat ir priėmime Lietu
vos pasiuntinybėj. Ta proga ji 
aplankė senatorių Charles Per
cy, speakerį J. McCormack, 
kongresmaną Gerald Ford, se
natorių Thomas J. Dodd, atsto
vų rūmų kapelioną Rev. Ed- 

galiau JAV-bės griebėsi ginklo 
pietų Vietnamui gelbėti, politi
nė kairė išvystė visas propagan
dos priemones, kad amerikie
čių kariniai veiksmai būtų su
stabdyti ar bent apsunkinti. 
Kaip Įprasta, ypač daug propa
gandos skiriama universitetams.

Gaila, kad prie kairės sąjū
džio universitetuose prisideda 
ir kai kurie lietuviai studentai. 
Dar skaudžiau, kad kai kurie 
vyresni lietuviai kairinių stu
dentų atstovus laiko idealistais.

Juk Vietname, kaip ir kitur, 
komunizmas pasižymi žiauru
mu; jis neslepia fakto, kad jo 
pasirinkta valdymo priemonė 
yra baimė. Ogi universitetų “i- 
dealistai” mielai atiduotų komu
nizmui visą Vietnamą.

Daug kalbėta apie lietuvybės 
išlaikymą ir daug dėta gražių 
pastangų tam tikslui. Šių eilu
čių rašytojas tenori pridėti vie
ną pastabą.

Sąmoningai apsisprendęs lie
tuvis, kuris gyvena JAV-bėse, 
turi proga savarankiškai gvil
denti JAV-bių problemas, ar jos 
būtų politinės, literatūrinės ar 
kitokio pobūdžio.

Lietuvybė suteikia jam pa
grindą, ant kurio atsistojęs jis 
gali prieiti savarankiškų išvadų 
apie jį supančią aplinką. Kitaip 
tariant, jis nėra priverstas pri
imti aplinkos ar mados galvose
ną amžinu dėsniu. Atvirkščiai:
jis tik tada išliks lietuviu, jei 
išugdys sugebėjimą savarankiš
kai spręsti ji supančias proble
mas.

natorius H. Scott ir 15 A. .Rū
mų narių, būtent: Glenn M. 
Anderson (Calif.), Frank An- 
nunzio (Ill.), William S. Broom
field (Mich.), Charles A. Vanik 
(Ohio), Hugh L. Carey (N. Y.), 
John D. Dingel (Mich.), Glen 
Cunningham (NebrJ, Edward J. 
Derwinski (Ill.), R. Lawrence 
Coughlin (Pa.), Richard L. Ot
tinger (N. Y.), Joseph G. Mi- 
nish (N. Y.), Clarence D. Long 
(Md.). William L.S. Onge (Con
necticut), Daniel E. Button (N. 
Y.), ir Lester L. Wolf (N. Y.). 
Pažymėtina, kad A. R. narys 
E. J. Derwinski prie savo pareiš
kimo prijungė ištisą Lietuvos 
40 kunigų raštą A. Kosyginui, 
be to. Derwinski ir Long savo 
pasisakymus dar papildė ir JAV 
Liet. Bendruomenės paruoštu 
amerikiečiams raštu.

Vasario 17 Lietuvos nepri
klausomybės reikalu kalbėjo du 
senatoriai, V. Hartke (Indiana) 
ir H. A. Williams (New Jersey). 
Iš Atst. Rūmų nariu Lietuvos 
bylą kėlė šie: J. J. Rooney (N. 
Y.), J. P. Vigorito (Pa.), D. Da
niels (N. J.), R. O. Tieman (R. 
L), Th. J. Meskill (Conn.), Th. 
J. Dulski (N. Y.), J. R. Rarick 
(Louisiana), F. Thompson Jr. 
(N. J.), J. Buchanan (Ala.), J.J. 
Howard (N. J.), W. T. Murphy 
(Ill.), F. Horton (N. Y.), ir D.E. 
Lukens (Ohio). (Elta) 

ward Latch ir kongreso ryšinin- 
kka Mr. Vandervort Jiem vi
siem įteikė po knygą “Lithua
nia 700 Years”.

Kongresmanui Edward Der
winski, senatoriui Thomas J. 
Dodd, kongresmanui Daniel J. 
Flood ir atstovų rūmų speake- 
riui John McCormack apsilan
kymo metu buvo įteikta po kny
gą “Encyclopedia Lituanica”, 
kuri yra išleista J. Kapočiaus, 
Bostone, speakerio J. McCor
mack valstijoj (jam buvo įteik
ta pirmoji knyga).

ALT delegacija buvo visur 
šiltai priimta. Visur atjausti 
Lietuvos reikalai su pareiški
mais, kad Lietuva bus išlais
vinta iš Sovietų okupacijos.

ALT
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Naujoji mišių liturgija lietuvių kalba
Prieš kelias savaites lietuvių 

spaudoje Luvo žinute apie Ame
rikos Lietuvių Kunigų Vieny
bes nutarimą leisti mėnesines 
knygeies sekmadieniam ir šven
tadieniam su mišių tekstais 
žmonėm naudotis. Panagios kny
gelės anglų kalba šiame krašte 
yra seniai leidžiamos ir naudo
jamos beveik visose parapijose. 
.Lietuviai savo parapijose nau
dojo “Sv. Mišios lietuviškai”, 
išleistą “Tėvų Marijonų, ir “Ro
mos Katalikų Mišiolas’, Tėvų 
Jėzuitų stambesnį leidinį. Šių 
ir kitų mažesnių leidinėlių lai
kinai pakako lietuviam tikintie
siem, aktyviai dalyvaujantiem 
mišiose.

Šventosios Apeigų Kongrega
cijos Vatikane patvarkymu, lai
kantis II Vatikano susirinkimo 
konstitucijos, mišių liturgija t ra 
gerokai pakeista. .Atskirų 
kraštų vyskupų konferencijom 
leista pasirinkti naujos mišių li
turgijos įvedimo datą tarp 1969 
lapkričio 30 ir 1971 lapkričio 
28. Kai kurie kraštai — Itali
ja, Kanada ir kiti — jau ją į- 
sivedė. Amerikos vyskupų kon
ferencija nustatė, kad naujoji 
mišių liturgija gali būti pradė
ta 1970 kovo 22.

Kas yra pakeista nau joje j mi
šių liturgijoj, jau buvo rašyta 
lietuvių spaudoj, čia paminėti
na, kad yra pakeistos tiek kai 
kurios nekintamos, tiek kinta
mos mišių dalys. Todėl cacar 
turimieji miši lėliai nėra pa
kankami. Nesant naujų tekstų, 
lietuvių parapijose, ypač tose, 
kuriose mišias aukojamės lietu
vių ir anglų kalbomis, susidary
tų kebli padėtis, jei angliškos 
mišios būtų aukodamos nauja 
tvarka, o lietuviškos — sena; 
jei angliški skaitymai ir tarpi
niai priegiesmiai būtų vienoki, 
o lietuviški — kitokį.

Vysk. A. Deksnio rūpesčiu 
Romoje baigiamos spausdinti 
mišiolo nekintamos dalys, vadi
namos Ordo Missae, skirtos ku
nigam. Taip pat atspausdintas 
nedidelis kiekis knygelių pasau
liečiam, kad jie bent minima
liai galėtų įsijungti į mišias, 
bendrai kalbėdami ir atsakinė
dami nekintamas mišių dalis.

■ Tačiau, kol nebus išleistas pil
nas lietuviškas, mišiolas 
cionaras, dėl liturginiu 
tekstų trūkumo beveik 
nomas būtų lietuviškai 
naujai pertvarkvtas mišias.
. Todėl Amerikos l ietuvių Ku
nigų Vienybė, susitarusi su vys
kupu V. Brizgiu, iam pritariant, 
ėmė leisti mėnesines knygeles, 
pavadintas “Sekmadieni:’ ir

itj . -

ir lek- 
mišių 

neim?- 
aukoli

’ventadienių mišios.” Jose bus 
naujos mišių liturgijos tekstai 
su lekcijomis, evangelijomis, 
psaimių priegiesmiais ir t. t. 
Knygelių paruošimas ir leidimas 
pavestas prel. V. Balčiūnui ir 
km. V. Zakarui. Knygelė balan
džio mėnesiui — tuo mėnesiu 
pradedama — jau baigiama 
spausdinti. Spausdina Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys: 
Immaculata Press, R. F.D. 1, 
Putnam, Conn. 06260. Tuo ad
resu reikia siųsti užsakymus. 
Vienos knygelės kaina 15 cen
tų. užsakant nemažiau 25 eg- 
zemp'iorių. ;

Kunigų Vienybės vadovybė 
tikisi, kad šiais leidinėliais ji 
prisitarnaus ne vien tik lietu
viam kunigam ir tikintiesiem', 
bet ir lietuvybės išlaikymui iš
eivijoje.
Amerikos Lietuvių R. K. Kuni

gų Vienybės Centro Valdyba

ANTROJI “ARGENTINOS LIETUVIŲ” LAIDA
Garbės nario Mato Klimo ini

ciatyva sausio 24 L. Samauskie- 
nės namuose surengtas “Argen
tines lietuvių” antros laidos lei
dėjam pagerbimo vaišės. Tie lei
dėjai buvo Jonas Papečkys ir 
Jurgis Brizgys. Iniciatorius pa
gerbimą pradėjo trumpu sveiki
nimo žodžiu, gi Leonida Sa
mauskienė perskaitė pagerbimo 
aktą.

Dabartinis Rosario Lietuvių 
Ecndrucmenės pirmininkas J. 
Fapečkys savo žodyje prisiminė 
visus buvusius tos apylinkės 
pirmininkus ir jų nuveiktus dar
bus. o mirusius paprašė pagerb
ti tylos minute. Sveikino ir ku
nigas J. Petraitis, Avellanedcs 
namo vyresnysis ir klebonas.

KONCERTAS KOMPOZITORIUI J. STROLIAI PAGERBTI
Chicagoje kovo 8, sekmadie

ni. rengiamas didelis koncertas 
kompozitoriui Juozui Stroliai 
pagerbti. Jis mirė praeitais me
tais vasario mėn. Koncertas bus 
Jaunimo centre.

Koncerte dalyvauja solistai: 
Prudencija Bičkienė, Roma Mas- 
tienė, Jonas Vaznelis, smuiki
ninkas Herkulis Strolia, pianis
tas Manigirdas Motekaitis. Prie 
jų prisideda šie chorai: A. Ste
phens ansamblis ir Vyčių cho
ras su visu būriu talkininkų ir 
kitu choru.

Jungtiniam chorui diriguoja

Klimas, JurgisM.Argentinos lietuviai pagerbia knygos leidėjus. Iš k. p. Gužienė, kun. J. 
Brizgys, J. Papečkis, T. Plepys, J. Guzas, už Papečkio L. Samauskienė ir

Petraitis, MIC, 
kt.

Jis pridėjo sveikinimus ir “Lai
ko” spaustuvės bei paties laik
raščio. Dar sveikino A. Šarlys, 
dabartinis “Aušros žvaigždės” 
pirmininkas bei buvęs bendruo
menės pirmininkas.

M. Klimui pasiūlius, abu Ar
gentinos lietuviu knygos leidė
jai pakelti bendruomenės gar
bės nariais. Jiem buvo įteiktas 
meniškas adresas, o poniai Pa- 
pečkienei — gėlių puokšte.

Jurgis Brizgys, salezietis, sa
vo padėkos žodyje kalbėjo apie 
bendrą darbą Lietuvai. Kun. J. 
Margis, dabartinis Rosario kle
bonas, pranešė, kad balandžio 
4-5 bus iškilmingas naujųjų mo
kyklos pastatų pašventinimas ir 

pakaitomis Petras Armonas, Vy
tautas Strolia ir Faustas Strolia 
(Vytautas Strolia, Faustas .Stro
lia. Herkulis Strolia yra kom
pozitoriaus Strolios sūnūs).
Koncerte bus padarytas skers- 

piūvis per visą kompozitoriaus 
Strolios- kūrvba. Bus atlikti kū
riniai, sukurti dar konservato
rijos laikais. Pabaigoje bus į- 
traukta programon kūriniai 12 
tonų stiliuje, parašyti jau Ame
rikoje.

Kompozitorius Juozas Strolia 
buvo gimęs 1897 liepos U Le
liūnuose. Muzikos mokėsi Kau
no ir Klaipėdos konservatorijo
se. Muziką dėstė Tauragės, Šiau
lių mokyklose, po karo 
— Uchtės lietuvių gimnazijoje 
Vokietijoje. Į JAV atvyko 1952. 
Buvo Chicagoje, Los Angeles, 

puota. Iš Buenos Aires pažadė
jo atvykti šv. Cecilijos choras, 
ansambliai Rambynas ir Atžaly
nas ir kiti kultūriniai vienetai.

Komisijos pirm. M. Klimas

Lietuviai daktarai
(atkelta iš 2 psl.) 

bas įtraukė ir aną Kongreso re
zoliuciją, O sen. Dodd įtraukė 
Lietuvos kunigu memorandumą 
Kosyginui.

Lietuviam verta palaikyti at
mintyje pavardes tų Lietuves 
laisvės rėmėjų, kad atėjus 
kui jiem atsiteistų panašia 
rama.

Atsakymai buvo gauti iš 
gubernatorių, kurie sakėsi

lai- 
pa-

šių

iki mirties gy- 
vertėsi muzi- 
ir fortepijonų

kūryba apima

Bostone. Buvo išvykęs į Brazi
liją, kur vargoninkavo Sao Pau
lo lietuvių parapijoje. Į JAV 
grįžo 1957, gyveno Philadelphi- 
joje. Nuo 1960 
veno Chicagoje, 
kos pamokomis 
derinimu.

Jo muzikinė 
apie 400 įvairios rūšies kūrinių. 
Rašė spaudoje muzikos klausi
mais, išleido muzikos istorija 
(1936), muzikos teoriją (dvi lai 
des), solfedžio (trys laidos).

Jis buvo gana šakota asme
nybė, mokėjo daug kalbų, daug 
skaitė, domėjosi gamtos moks
lais, rašė net botanikos žody
ną lietuviškai. Tarp jo likusių 
rankraščių yra Klaipėdcs kon
servatorijos istorija, portugalų 
kalbos vadovėlis, vadovėlis kaip 
pačiam pasigaminti vegetari
nius valgius ir t.t. 

mią Lietuvos reikalą, bet prok
lamacijų neskelbia, jei jos nėra 
prašomos savos valstijos gy
ventojų: Maine, Montana, Utah. 
Proklamacijas pranešė paskel
bę šie gubernatoriai: Pennsyl
vanijos — Raymond P. Shafer, 
Maryland — Edgar D. Whit
comb, Fla. — R. S. Stratton, 
New Yorko — Nelson A. Rocke
feller. Wisconsin — Warren P. 
Knowles (Racine ir Kenosha lie
tuvių prašomas), Delaware — 
Russel W. Peterson.

Senatoriai atsiliepė šie:
Dakotos — George McGovern, 
Pennsylvanijos — Richard S. 
Schweiker, Floridos — Edward 
J. Gurney, New Jersey — Har
rison A. Williams, Jr., Connec
ticut — Thomas J. Dodd, Wis
consin — William Proxmire.

Kcngresmanai: Connecticut 
— J. S. Monagan (minėtos re
zoliucijos iniciatorius!). Califor- 
nijos — Paul N. McClosney jr., 
o taip pat Glenn M. Anderson, 
New York — Edward I. Koch, 
o taip pat John M. Murphy, Il
linois — Frank Annunzio, Ala
bama — John H. Bahanan, Jr., 
New Jersey — Dominick V. 
Daniels.

Redakciją tiesiogiai iš pačių 
Kongreso narių įstaigų pasiekė 
dar New York — John Rooney 
ir Illinois — sen. Charles H. 
Percy kalbos.

Skyrium pažvelgti tektų į šie
met pasakytų kalbų mintis.

VI. Ramojaus “Kritusieji už 
laisvę”, 11 tomas, atspaustas 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne. Knyga išsiųsta į Chica- 
gą leidėjam — I Laisvę Fon
dui Lietuviškai Kultūrai Rem
ti. Iš Brooklyno knyga išsiųsta 
spaudos platintojams. šiuos 
persiuntimo darbus tvarkė A. 
Pumputis.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Gimtinės takais. Pr. Narvy

do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

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

A

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.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

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

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

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.

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

Na- 
di- 
P.

Broliai balti aitvarai, H. 
gio eilės, kietais viršeliais, 
delio formato. Iliustracijos 
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

Aidutės dainuoja. A. Stephens mergaičių choras ...........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras. 11 dainų ...................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis. su Stuttgarto simfonija ...................  Stereo 6.00
Ainių dainos. Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00 
Lietuvių pasakos. Baranausko. Stempužis. Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP-) mažo formato ............. 2.00
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis. 1'4 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės .............................................. 6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ii- liet, dainos 5.00
Laužų aidai. 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių. V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės. 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ............. 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės. 12 šokių-dainų rinkinys ........................... 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys .......................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ...................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ............................... 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos. 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00 
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. Cericnės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznclio .............................   5.00
Dainos. A. Stempiižicnės 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-specd 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 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas. V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų ................... ... 3.50
Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 4.50 3.50 
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras .............. 4.00
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid....... Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (3314 RPM) ............ «... 1.00 
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stęreo 4.50 2.00 
Mano gimtinė. 14 lengvos muzikos kūrinėlių ............................... 5.00
Operų arijos. J. laustĮkaitės 12 kūrinių ............   6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........  Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari. A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ....  2.00
Grojame Jums. Neo IJtuanų 6 šokių dainų rinkinys .............. 7.00
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. lt 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 2.00

Kompozitorius Juozas Strolia, kurio mirties metinių minėjimas rengiamas
Chicagoje kovo 8 d. Nuotr. V. Maželio

Klaipėdos konservatorijos 1925/26 mokslo metų užbaigimas — pedagogai ir studentai. Iš pedagogų atpažįs
tami Stasys Šimkus, prof. Juozas Žilevičius, prof. Ignas Prialgauskas-Giedaugas, VI. Ivanauskas; iš studentų: 
V. Marijošius (priekyje 2 iš k.), Juozas Strolia (priekyje 6 iš k.). Juozas Bertulis (klūpo priekyje dešinėje), 
toliau už pirmos eilės A. Dambrauskaitė, St. Sodeika, J. Augaitytė. Jeronimas Kačinskas ir kt.

Operų Arijos. Sol. St. Baro .........................   Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ................   Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės. 12 liet, giesmių......................... Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties na. minėjimo giesmės.................... Stereo 5.00

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

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50c; į Kanadą $1.00)
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Minėjime kalbėjo senatorius
Waterburio Alto skyriaus pir- 

min. Adolfas Čampė, kaip ir 
pereitais metais, su jam įpras
tu kruopštumu ir rūpestingumu 
iš anksto pasirengė ir šiemeti
niam Vasario 16 paminėjimui. 
Dar keletą dienų prieš minėji
mą vietos amerikietiškoj spau
doj buvo atspausdinta pora 
straipsnių (vienas iš jų vedama
sis), supažindinant skaitytojus 
su Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimu, jos laisvės dienų at- 
siekimais, o taip pat ir apgau
lingu tos laisvės netekimu.

Minėjimo išvakarėse, vasario 
14, vietos J. D. Adams-Adomai- 
čio vadovaujama radijo valan
dėlė buvo pradėta Lietuvos him
nu, ir visas jos laikas buvo pa
švęstas vien tik Vasario 16 
tikslams. Buvo transliuojama 
Vliko pirm. dr. K. Valiūno, Al
to pirm. E. Bartkaus kalbos, o 
taip pat ir A. čampės žodis. 
Kalbas Įvairino lietuviška muzi
ka bei dainos.

Minėjimo dieną, vasario 15, 
iškilmės prasidėjo 9 vai. ryto 
trispalvės iškėlimu prie miesto 
rotušės. Kad ir sniegui kren
tant. čia dalyvavo miesto gal
va E. D. Bergin, policijos at
stovai ir nemažas būrelis veik
lesniu tautiečiu.

Iškilmingos pamaldos buvo 
atlaikytos Šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje 11:30 v., daly
vaujant organizacijoms su savo 
vėliavomis. Mišias aukojo kle
bonas kun. Jurgis Vilčiauskas ir 
pasakė šventei pritaikintą gra
žų pamokslą.

3 vai. popiet šv. Juozapo pa-

Sningant prie miesto rotušės Waterbury, Conn., pakelta lietuviška vėliava. Iš k. policijos kapitonas Harry
Boise, Jonas Adomaitis, radijo valandos vedėjas, burmistras Edward Bergin, Alto pirm. A. čempė, toliau Jo
nas Raugalis ir Alto sekr. Vaclovas Kuzmickas.

IŠLEIDŽIAMA KUN. A. SUŠINSKO MONOGRAFIJA
Pittsburghe 1966 birželio 

19 staiga mirė a.a. kun. Alfa 
Sušinskas, Brad fordo parapijos 
klebonas. Tai buvęs Panevėžio 
vyskupijos jaunimo vadas, Pa
nevėžio ateitininkų siela!

Besiartinant jo vienerių me
tų mirties metinėms, a.a. kun. 
Alfos Sušinsko draugų tarpe ki
lo mintis suruošti minėjimą ir 
išleisti jo pradėtą rašyti knyga: 
“Šviesos ir šešėliai”. Tam dar
bui buvo sudarytas komitetea,

Verax Urugvajaus spaudoje apie Lietuvą
Montevideo, Urugvajuje, dien

raštis “I.a Manana” sausio 24 
Įdėjo straipsnį apie J. Tautose 
Maltos delegacijos nario J. Gau- 
ci, pasakytą kalbą apie natiją- 
ji sovietų kolonializmą. Gauci, 
kaip savo metu jau buvo skelb
ta, pažymėjo, kad sovietinio im
perializmo aukomis buvo ne tik 
Armėnija, Gruzija ir Azerbai
džanas. bet ir Lietuva, Latvija 
ir Estija.

Tas pats Urugvajaus sostinės 
dienraštis sausio 10 plačiai nu
švietė Kremliaus imperialistinę 
sampratą Europoj (ryšium su 
Čekoslovakijos įvykiais 1969

WATERBURY, CONN.

rapijos salėje vyko baigiamoji 
šventės minėjimo dalis. Minėji
mą atidarė A. čampė. Sunešus 
vėliavas, buvo sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai, vado
vaujant solistei Salomėjai Va- 
liukienei. Po klebono kun. J. 
Vilčiausko invokacijcs, atsistoji
mu ir minutės susikaupimu bu
vo pagerbti visi už Lietuvos 
laisvę žuvę kovotojai. Po to bu
vo Lietuvos nepriklausomybės 
akto skaitymas, kurį atliko Vik
toras Vaitkus.

Minėjime dalyvavo senato
rius T. Dodd, kuris savam žody 
ypačiai pabrėžė viltį ir gilų ti
kėjimą į Lietuvos laisvės atga
vimą. Policijos vado atstovas 
Įeit. Paul Salvatore paskaitė gu
bernatoriaus, o aldermonė (vi - 
ceprezidentė) Alvyra Balanda— 
mero proklamacijas. Buvo gau
ta ir kongresmano J. Monagan 
sveikinimo telegrama.

Meninė dalis buvo pradėta R. 
Paliulytės rašiniu — Vasario 16 
reikšmė. Šis rašinys lituanisti
kos mokyklos konkurse laimė
jo pirmąją skautų premiją. Rei
kia pažymėti, kad mažoji raši
nio autorė ir savo skaitymu bei 
tarsena gražiai rekomendavo ir 
lituanistinę mokyklą.

Jau anksčiau minėta solistė 
S. Valiukienė su įsijautimu pa
dainavo penketą dainų, o akto
rius Vytautas Valiukas su vys
kupo A. Baranausko — Anykš
čių Šilelio — puikiu skaitymu 
valandėlei visus bent mintimis 
nukėlė į Lietuvos miškus.

kurio pirmininku yra Augustas 
Paškonis.

1967 lapkričio 19 įvyko a.a. 
kun. A. Sušinskui pagerbti aka
demija, kurią suruošė buvę jo 
auklėtiniai panevėžiečiai ateiti
ninkai, talkinant Chicagos atei- 
tininkiškam jaunimui. Po aka
demijos susirinkę panevėžiečiai 
nutarė ir toliau vykdyti savo pa
siryžimus — išleisti kun. Al
fos Sušinsko monografiją ir 
rankraštyje likusią knygą. Sun

ni.). Autorius sovietams priki
ša dviveidiškumą ir teigia, kad 
sovietai neturi teisės, sava sam
prata sekdami, toliau tęsti ko
lonializmo politiką Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Esą, ko- 
lonialinė sovietų politika yra 
virtusi “degančiu tarptautiniu 
klausimu”. Abiejų straipsnių au
torius yra C. Verax (K. Čibi
ras), daugelio knygų apie Lie
tuvą, ispanų kalba, autorius ir 
veiklus, nenuilstąs Lietuvos by
los kėlėjas Pietų Amerikos kraš
tų, ypač Urugvajaus, spaudoje.

(Elta)

Pagrindinis kalbėtojas Vliko 
sekretorius St. Dzikas savo ne
trumpame žodyje apžvelgė šių 
dienų tarptautinės politikos pa
dėtį, didžiųjų varžovų tikslus ir 
siekius bei potencialus ir su 
pasitenkinimu pabrėžė ir mūsų 
vadavimo veiksnių atitinkamai 
derinama veikla ir nenuilstamas 
pastangas. Anot kalbėtojo, nau
ji kitimo ženklai tarptautinėje 
politikoje ne tik teikia mums 
naujų vilčių, bet sykiu ir įpa
reigoja kiekvieną iš mūsų būti 
dar akylesniais ir ryžtinges- 
niais.

Taip pat buvo priimta ir M. 
Andrikytės perskaityta rezoliu
cija aukštiesiems Amerikos vy
riausybės pareigūnams.

Programos pranešėja, pasi
puošusi tautiniu kostiumu, bu
vo signataro J. Vileišio anūkė 
— Silvija Lenktaitytė.

Po programos L. M. Klubo 
pirmininkės D. Venclauskaitės 
iniciatyva minėjimo dalyviai bu
vo pavaišinti kavute.

Bendrai minėjimas pravestas 
gana sklandžiai, nepareikalavęs 
nei 2 vai. laiko. Be jokių ragi
nimų minėjimo dalyviai dar 
negalutiniais daviniais suauko
jo laisvinimo reikalam 700 dol.

Reikia dar pridurti, kad mi
nėjimo dieną visos trys Water
burio radijo stotys transliavo 
iš juostelės anglų kalba Vasa
rio 16 reikšmingumą Lietuvai. 
Sekančios dienos abiejų dien
raščių puslapiuos buvo atžymė
ta minėjimas ir nuotraukomis.

J. Br-kas

ku buvo surasti šiam leidiniui 
redaktorių, tačiau dideliu komi
teto pirmininko A. Paškonio 
rūpesčiu šis reikalas išsispren
dė teigiamai.

štai kun. Alfos Sušinsko mo
nografija jau paruošta spaudai. 
Ją suredagavo, paaukodamas 
savo vienerių metų laisvajai - 
kius, kun. dr. Titas Narbutas, 
Dayton, Ohio, šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas, buvęs “Lux 
Christi” redaktorius.

Monografijos leidimo inicia
toriai ir nuoširdūs a.a. kun. Al
fos Sušinsko draugai, susirinkę 
dr. J. Juozevičiaus namuose š. 
m. vasario 8, su džiaugsmu svei
kino kun. dr. Titą Narbutą, spe
cialiai atvykusį iš Dayton su 
paruošta spaudai knyga — tai 
Alfos Sušinsko “šviesos ir še
šėliai”.

Tą vakarą komitetas ilgai ta
rėsi ir svarstė, kaip sutelkti lė
šų šiai knygai išleisti. Buvo nu
tarta kreiptis į visuomenę, pra
šant tą knygą iš anksto užsipre
numeruoti.

Posėdyje dalyvavo: kun. dr. 
Titas Narbutas, dr. J. Juozevi- 
čius, inž. P. Narutis, A. Paško
nis. poetė Ada Karvelytė-Du- 
bauskienė, O. Stukienė, A. Ru-

Antanas Ustjanauskas reiškia padėką senatoriui Thomas J. Dodd už jo dedamas pastangas mūsų pavergtos 
tėvynės Lietuvos labui.

Sen. Thomas J. Dodd — nuoširdus Lietuvos ir lietuvių draugas
Kaip paprastai — Lietuvos 

nepriklausomybės dienos minė
jimo proga senatorius Thomas 
J. Dodd naudoja visas galimas 
priemones priminti visam pa
sauliui apie skaudžią Lietuvos 
ir lietuvių padėtį.

Šiais metais senatorius pager
bė Connecticuto valstijos lietu
vius, asmeniškai dalyvaudamas 
tą pačią dieną net dvejuose mū
sų tautiečių surengtuose Vasa
rio 16 dienos minėjimuose.

Man teko lydėti senatorių Į 
abejas iškilmes ir klausytis jo 
kalbų, kurių pagrindinės min
tys buvo:

1. Lietuva buvo brutalia jėga

SIDABRINĖ BALFO ŠVENTE CHICAGOJE
Sausio 25 Chicagoj kukliai pa

minėta 'Balfo Chicagos apskri
ties 25 metų veikla. Tuo pa
čiu metu užbaigtas ir Balfo 
1969 metų tradicinis vajus.

Rengimo komisijos pirminin
kas, K. Bružas, trumpu žodžiu 
pradėdamas programą, pasi
džiaugė Balfo nuveiktais dar - 
bais ir vedama nepolitine lini
ja-

Kun. A. Naudžiūnas, MIC, 
pirmosios Balfo apskr. valdy
bos narys, sukalbėjo maldą.

Programai vadovauti pakvies
tas žurnalistas Jurgis Janušai- 
tis, vertindamas Balfo veiklą, 
pareiškė: “Ne paminklam staty
ti, bet duonai varge esantiem 
užtikrinti jūsų darbas buvo skir
tas.”

Lietuvos gen. kons. dr. Pet
ras Daužvardis, sveikindamas 
Balfo darbuotojus, tvirtino, kad 
“Balfo veikla yra širdies ir žmo
niškumo darbas lietuviam ir 
Lietuvai”.

Alto vardu sveikino kun. A. 
Stašys, pažymėdamas, kad lie
tuviškoji šalpa yra ir bus rei
kalinga, .

Lietuvių prekybos rūmų pir
mininkai ir kandidatas į JAV 
kongresą K. Oksas, trumpai 
sveikšadamas, linkėjo * Balfui 
sėkrnfe/.^r

Buvo pagerbti pirmosios ap
skrities valdybos nariai ir išbu
vę Balfo aktyvioje veikloje, 
skyrnį"Valdybose 25 metus: ku
nigas -P.,;£inikas, MIC, E. Ša
ulienė, kun. A. Naudžiūnas, M 
IC, J. Daužvardienė, K. Devei
kis, P. Cibulskis, E. Markūnie- 
nė, P. Kurzikauskas, A. Stan
kus ir P. Gudžiūnienė. Jiem

šėnas ir inž. K. Kriaučiūnas. 
Komitetas paskyrė Adą Karve
lytę priimti siunčiamą prenume
ratą ir aukas ir atidaryti tam 
reikalui sąskaitą banke. Iždą 
globoti sutiko Ada Karvelytė ii* 
dr. J. Juozevičius. Taigi, prenu
meratą (5 dol.) ir aukas prašo
me siųsti: Kun. A. Sušinsko kny
ga, c/o Ada Karvelytė, 6929 
S. Rockwell, Chicago, Illinois 
60629. x

Posėdis buvo baigtas malonio
mis vaišėmis, kurias paruošė 
dr. A. Juozevičienė. O. Stukienė 

užgrobta Sovietų Sąjungos, ir 
jos gyventojai po šiai dienai 
kenčia okupantų terorą.

2. Jungtinių Amerikos Vals
tybių administracija niekados 
nepripažino ir nesiruošia pri
pažinti Lietuvos okupacijos, ir 
kad jis ne tik pats, bet ragina 
ir kitus savo draugus senatorius, 
kad pavergtos Lietuvos klausi
mas būtų kuo dažniau primena
mas visam pasauliui ir tuo pa
čiu amerikiečių visuomenei.

3. Pagal senatoriaus turimas 
žinias Lietuvos Bažnyčia ir dva- 
siškija yra žiauriai terorizuoja
ma, o pati veikla dėl vadovy
bės ir dvasiškių stokos yra ka

buvo prisegta po gėlę su tau
tiniu kaspinu. Gėles prisegė 
jaunosios balfininkės — J. Ū- 
sevičiūtė, G. Čepaitytė ir K. 
Brazdžionytė.

Pirmosios apskr. v-bos vice
pirmininkas kun. P. Cinikas, 
MIC, savo pranešime dalyvius 
supažindino su Balfo kūrimusi, 
entuziazmu prieš 25 metus, pa
žymėdamas, kad, nežiūrint skir
tingų pažiūrų, visi Balfe dirbo 
sutartinai.

Meninę dalį G. Tulauskaitės- 
Babrauskienės specialiai parašy
tu eilėraščiu “Nemoku dalinti 
žiedo” pradėjo akademike skau
tė Vita Ruibytė. Nuoširdus Bal
fo rėmėjas sol. Algirdas Brazis, 
akomponuejant Aldonai Brazie- 
nei, subtiliai padainavo “Tyliai 
tyliai Nemunėlis teka”, “Stikle
lį”, ariją iš operos Gražina ir 
kt. Aktorius P. Balutis džiugi
no dalyvius Pulgio Andriušio 
“Sudiev, kvietkeli” ištraukomis.

Paskui vyko vajaus užbaigi
mas. Skyrių pirmininkai prane
šė, kiek aukų surinkta ir kas 
jas rinko. Apskr. iždininkas K. 
Čepaitis pranešė, kad visoj Chi
cagoj ir jos apylinkėse surink
ta 23,541.56 dol.; net iš Austra
lijos Janina Kutka atsiuntė 103- 

Balfo Chicagos apskrities 25 metų veiklos minėjime atžymimi Balfo organi
zatoriai Chicagoje. Iš k. Elzbieta Samienė—dabartinė 3 skyriaus vicepirm. 
ir Balfo garbės narė, kun. Petras Cinikas, MIC, pirmosios apskrities valdy
bos vicepirm., gėlę sega G. čepaitytė. Toliau matosi programo svedėjas J. 
Jnnušaitis.

tastrofiškoje padėtyje.
Senatoriaus kalbos buvo nuo

lat pertraukiamos garsiais plo
jimais.

Senatoriaus kalbos tuo nesi
baigė. Grįžęs atgal į Washingto- 
ną, jis tuojau nužygiavo į se
natą ir išdėstė savo pažiūras, 
kas liečia mūsų pavergtos tau
tos esamą padėti tokioj formoj, 
jog. mano manymu, mums nie
ko kito nelieka, kaip tik išreikš
ti didelę padėką mūsų nuošir
džiam draugui už jo dedamas 
pastangas mūsų brangios tėvy
nės Lietuvos ir tautiečiu labui.

Antanas Ustjanauskas

dol.: likutis iš pikniko —2,073, 
63; viso 1969 m. — 25,615.19 
dol. Vajaus globėjas adv. Pra
nas Zogas, Midland Sav. and 
Loan prezidentas, padėkojo vi
siem Balfo rėmėjam ir aukų rin
kėjam, padariusiem vajų sėk
mingą.

Balfo c.v. gen. sekr. A. Dzir- 
vonas perskaitė keletą padėkos 
laiškų ir pats reiškė padėką. 
Be to, įteikė padėkos lapus gen. 
kons. dr. P. Daužvardžiui, kun. 
P. Cinikui, MIC, kun. A. Nau
džiūnui, MIC. E. Samienei. va
jų globėjam — adv. P. Zogui. 
J. Janušaičiui ir kitiems. Padė
kos lapus pristatė Gintautas 
Būtėnas, Balfo 56 sk. valdybos 
narys jaunimo reikalam. Baigia
mąjį žodį tarė, dėkodamas vi
siem dalyviam ir rėmėjam, ap
skr. v-bos vicepirm. Feliksas Se- 
reičikas, Balfo 6 sk. pirm.

Programai pasibaigus, daly
viai buvo pavaišinti. Vaišių iš
laidas padengė vajaus globėjas; 
jis tai padarė ir vajų prade
dant.

Chicagos Balfo apskr. iždi
ninkas per 25 metus į Balfo 
centrą persiuntė 500.000 do
lerių, kuriuos sudėjo ir surin
ko nuoširdūs Balfo bičiuliai.

K. Brž.

VISUR
— Vliko valdyba kviečia viso

se vietovėse gyvenančius lietu
vius rengtis paminėti Steigia
mojo seimo 50 metų sukaktį — 
gegužės 15, o taip pat Sovietų 
agresijos prieš Lietuvą 30 me
tų sukaktį — birželio 15.
— Prisikėlimo parapijoj, To

ronte, vvru ir moterų rekolek
cijas nuo kovo 15 iki Velykų ves 
V. Zakaras iš Putnam, Conn.

— Susirinkus Danijoj gyve
nusių lietuvių grupei, kilo min
tis atžymėti 20 metų sukaktį 
nuo išvykimo iš Danijos suren
giant sukaktuvini vakarą. Jeigu 
tam sumanymui pritartų daugu
ma, toks vakaras įvyktų š.m. 
birželio mėn. Toronte. Visi Da
nijoj gyvenusieji tautiečiai pra
šomi tuo reikalu pasisakyti bei 
pranešti savo adresą. Rašyti: A. 
Bričkus, 542 Gladstone Ave., 
Toronto 4. Ont., arba K. Gon
tą, 377 Sunnyside Ave., Toron
to 154, Ont. Canada.

— Tėvų Marijonų bendradar
biu 43-čias seimas ivvks kovo 
15 d. marijonų vienuolyno pa
talpose, 6336 So. Kilbourn Avė., 
Chicago, Ill.

— Prof. Prano Dovydaičio 
monografija jau baigiama pa
ruošti. Jos išleidimui aukas siųs
ti: Jonas Žadeikis, 4162 So. 
Fairfield Ave., Chicago, Illinois 
60632.

— Hamilton Aukuras, kvie
čiamas Toronto Aušros klubo, 
kovo 8 Prisikėlimo parapijos di
džiojoj salėj stato K. Inčiūros 
“Jonines”.

— Gyvataras, Hamiltono lie- 
tuvių tautinių šokių grupė, savo 
gyvavimo 20 metų sukaktį atžy
mės balandžio 4-5 pasilinksmi
nimu ir koncertu.

— “Dainavos“ ansamblis, i- 
žengiąs į savo veiklos 25 m. 
sukaktį, kovo 6, penktadienį, 8 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, rengia Lietuvos re
zistencijos paminėjimą ir VI. 
Ramojaus knygos “Kritusieji už 
laisvę” II tomo, kuris dedikuo
tas “Dainavos” ansambliui, vie
šą pristatymą. Pagrindinį žodį 
tars buv. Prancūzijos rezisten
cijos dalyvis kun. dr. J. Kubi
lius.

— Lietuvių Rašytojų draugi
jos valdyba vasario 14 d. posė
dy New Yorke pasiskirstė pa
reigomis: Leonardas Andriekus 
— pirmininkas. Algirdas Lands
bergis — vicepirmininkas, Pau
lius Jurkus — sekretorius, Jur
gis Jankus — iždininkas, Ne
lė Mazalaitė — valdybos narė.

— Dr. R. Nemickas, kardiolo
gijos specialistas, Lojolos uni
versiteto Strich medicinos mo
kykloje dėsto savo specialybės 
kursą.

— Kazio Bradūno naujas poe
zijos rinkinys “Donelaičio ka
pas’’ jau atiduota spaudai. Kny
gą leidžia Mykolas Morkūnas. 
Viršelį ir dviejų spalvų pradi
nes skyrių iliustracijas piešia 
dail. Vytautas O. Virkau. Kny
goje tilps apie 60 eilėraščių.

— V. s. Antanas Saulaitis, lig
šiolinis Liet. Skautų S-gos Tary
bos pirmininkas. perrinktas 
1970-1972 m. kadencijai.

— Nek. Pradėtosios Marijos 
Seserys paskirtos rūpintis vasa
ros stovyklom bei jų organizavi
mu: NERINGA, Marlboro, Ver
mont: Sesuo M. Paulė (adre
sas: Immaculate Conception 
Convent, Putnam. Conn. 062 
60). Sesuo Dalia M. Keblinskai- 
te ir Sesuo Marija Astraitė; 
DAINAVA, Manchester, Michi
gan: Sesuo M. Igne (57 Sylvan 
Ave., Toronto 173. Ontario, Ca
nada), Sesuo M. Jonė ir Sės. M. 
Juozapa; BALTIJA (prie Mon
treal) Sesuo M. Margarita (1450 
De Seve Ave., Montreal 205, 
P. Q, Canada); Putnam, Conn. 
“Raudondvaris” pertvarkomas, 
kad galėtų vasaros poilsiui pri
imti šeimas. Tuo reikalu paskir
ta rūpintis Sesuo M Palmira.
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Koks buvo kursų įdomiausias uždavinys?

PATARIMAS PO NELAIMES, kaip vaistas po mirties
Antraštėje panaudota danų 

patarlė. Berods, MAS-CV ar SA 
valdyboje danų nėra, bet vis 
dėlto tų dviejų sąjungų atstovai 
susirinko Columbus, Ohio sau
sio 24 pasidalinti mintimis. 
Bendras posėdis buvo net 14 
valandų. Susirinkimo tikslas bu
vo toks: pasikeisti informacijo
mis apie buvusią ir būsimą 
veiklą, kritikuoti ir duoti siū
lymų dėl tos veiklos ir pasitar
ti dėl bendrų darbų koordinavi
mo.

Advokatas Povilas Žumbakis, iš 
Chicagos, kalba MAS žiemos kur
suose Dainavoje.

Nuot. R. Pranaičio

STUDENTAI
Sausio 31 vakarą pas Put- 

namo seseles prasidėjo nepa
prastas studentų suvažiavimas. 
Su kun. St. Ylos ir seselės M. 
Palmyros pagalba Worcesterio 
ir Putnamo studentai buvo su
ruošę lyg ir vienos dienos kur
sus. Susirinko apie dešimts rim
tų ir atvirų studentų išnagrinė
ti klausimų: “Kas yra žmogus?’ 
“Kas yra krikščionis?” ir “Kas 
yra ateitininkas?” Pasikalbėji
mus paruošė ir pravedė kun. S. 
Yla.

Pradėjom formaliai, susėdę 
už stalų, bet kai diskusijos iš
sijudino, patogiai susėdom ap
link židinį. Gaila, kad per dis
kusijas ne visi išdrįso pareikšti 
savo idėjas, bet buvo matyt, 
kad ir tie, kurie tylėjo, domė
josi ir daug gerų minčių pasisė
mė.

“Suderinti’ tai buvo žodis, ku
ri dažnai panaudojom diskusi
jų metu. Visi sutikom, kad žmo
gus turi suderinti savo ekstre- 
mas. pavyzdžiui — kūną ir dva
sią. instinktą ir protą. Kitaip 
šios jėgos prieštaraus ir už
gniauš žmogaus tobulybės ieš
kojimą.

Bediskutuojant ateitininkus, 
mums iškilo tas pats klausimas, 
į kur moksleiviai Dainavoj šią 
žiemą bandė atsakyt: “Kas yra 
ateitininkų veikla?”

Buvo nuostabu matyt, kaip 
greitai Worcesterio draugovė 
atrado keletą būdų, kaip jie sa
vo vietovėj galėtų įgyvendint 
mūsų tikslą “Visa atnaujinti 
Kristuje.” Jie pasiryžo atrast 
geresnius santykius tarp moks
leivių ir studentų Worcesteryj 
ir prisidėt prie lietuviškos mo
kyklos darbo. Netrukus atėjo 
pirma valanda, ir išsiskirstėm 
keletą valandų numigt.

Praėjusių metų svarbesnieji 
atlikti darbai tokie: Moksleivių 
sąjunga surengė šešias vasaros 
stovyklas, globėjų suvažiavimus 
Toronte ir Chicagoje, išleido 
Jaunučiu Vadovą, kur atžymė
tos gairės jaunučių ateitininkų 
programai, ir suruošė mokslei
viams ideologinius kursus—Dai
navoje ir Putname.

Studentų sąjunga surengė 
studentų ideologinius kursus 
bei rekolekcijas Dainavoje ir 
po savo vasaros stovyklos Lake 
Ariel, Pa., turėjo dar savo su
važiavimą ir draugovių pirmi
ninkų konferenciją. Vienas 
SAS valdybos narys praleido 
vienuolika dienų, lankydamas 
studentų draugoves rytuose. 
Abi s-gos dalyvavo Ateitininkų 
Federacijos posėdžiuose ir 
pasitarimuose dėl 1970-tij metų 
ateitininkų kongreso Chicagoje 
ir dėl prieškongresinės stovyk
los, kuri vyks Dainavoje.

Kongresas
Į prieškongresinę stovyklą 

bus kviečiami sendraugių, stu
dentų ir moksleivių, sąjungų at
stovai. Stovyklos metu bus dis
kutuojama, kaip pritaikyti atei
tininkų ideologiją šiandieni
niam gyvenimui. Pirmoji sto - 
vykios diena prasidės su rimtu 
žvilgsniu j tuos žmones, kurie 
negalėjo tos ideologijos pritai
kyti ir kurie todėl išstojo iš 
ateitininkų organizacijos. Kitos 
dienos bus skirtos nagrinėti a- 
teitininkų pasaulėžiūrą po Vati
kano II susirinkimo ir patį atei
tininką šių dienų gyvenime — 
iš psichologinio ir sociologinio 
taško. Bus studijuojami kitų or-

STUDIJUOJA
Sekmadienio ryte po mišių ir 

pusryčių buvo paskutinis ’pa
šnekesys. Per jį bandėm sude
rinti pereito vakaro mintis ir 
giliau pasikalbėjom apie ateiti
ninkų misiją.

Po pietų prieš išvažiuodami 
studentai susirinko įvertinti 
mūsų savaitgalio darbą. Visas 
būrys, kaip vienetas, pajuto 
kad šis bandymas pasisekė. Nu
tarėm šį pavasarį pasikviesti ki
tą paskaitininką pravesti pana
šios studijos ta pačia tema. Ti
kimės, kad tai bus proga pri
eiti prie temos kitu atžvilgiu. 
O tuo tarpu nutarėm patys 
skaityt knygas, kurias kun. Yla 
mum pasiūlė.

Savaitgalio pasisekimas pri
klausė ne tik nuo organizatorių 
ir dalyvių, bet ir nuo pačio sti
liaus. Per tokį intensyvų susi
būrimą paskaitininkai ir daly
viai gali dalintis idėjomis ir pri
eiti konkrečių išvadų. Dažnai 
per paprastus susirinkimus to 
neįmanoma. Taip pat atkrenta 
tie studentai, kurie domisi tik 
pasilinksminimais.

Rytuose studentams niekas 
neruošia kursų, nes jie reika
lauja daug darbo. Bet studentai 
patys keletą šitokių savaitgalių 
gali pasiruošti per metus. Iš 
pirmo bandymo aišku, kad dar
bas neįdėtas veltui. Tokios 
studijos savo tikslą pasiekia. O 
jei metų bėgyje turėtumėm ke
lis tokius savaitgalius, tai ta 
dvasia, kuri susikuria per tokį 
suvažiavimą, vis atsinaujintų.

Keista, kad studentai tik da
bar suprato šią veiklos mintį. 
Ja toliau nesinaudoti būtų dide
lė klaida.

Gitą Merkevlčiūti 

ganizacijų veikimo metodai ir 
taip pat šeštasis ateitininkų 
principas — dinamiškas veiki
mas.

Stovyklos rengėjai pradėjo 
stovyklą net prieš metus pla
nuoti, kad būtų išnaudota kiek
viena minutė.

Detroito draugovė dabar da
ro planus išleisti leidinį ryšiumi 
su kongresu. Taip pat MAS ir 
SAS Valdybų buvo nutarta dėti 
visas pastangas surinkti 10 0 0 
dolerių, kad būtų galima į kon
gresą atsivežti kuo daugiau jau
nimo iš Europos ir Pietų Ame
rikos. * ■ '

Kur dingsta moksleiviai?
Pasitarime buvo ilgai kalbė

tasi apie moksleivių perėjimą į 
studentų ateitininkų sąjungą. 
Faktas yra, kad moksleivių yra 
pusantro tūkstančio, o studentų 
tik du šimtai. Trylika šimtų 
moksleivių kur nors pradings
ta. Tad kaip nors reikia pato
bulinti perėjimą į studentų ei
les. Pora siūlymų buvo verti dė
mesio.

MAS centro valdyba būtinai 
turi sudaryti moksleivių abitu
rientų sąrašą ir jį perduoti 
SAS valdybai. Tokiu būdu gali
ma užmegzti ryšius su tais, ku
rie iškeliaus studijuoti universi
tetuose toli nuo lietuviu koloni
jų. Gaudeamus, SAS žurnalas, 
gali palaikyti ryšį su išsisklai
džiusiais studentais. Kad išlai
kytų tęstinumą, Gaudeamus bū
tų siunčiamas moksleiviams a- 
biturientams. Šis darbas jau 
pradėtas.

Vietinės studentų draugovės 
turi rūpintis prieaugliu. Todėl 
mokslo metų gale studentai tu
rėtų suruošti vyresniems moks
leiviams susirinkimą. Tema ga
lėtų būti — Ką reiškia studen
tavimas? Tokiu būdu mokslei
viai gautų progos geriau susipa
žinti su studentais. Bendrai, — 
kad perėjimas į studentų sąjun
gą būtų sklandesnis, mokslei - 
viai yra raginami, kiek tai ga
lima, kviesti studentus jiems 
kalbėti per susirinkimus. Ir, aiš
ku, studentai raginami pasi
kviesti moksleivių į savo susi
būrimus, kiek programa tai lei
džia. Tąi duotų ir moksleiviam 
ir studentam progos vienus ir 
kitus geriau pažinti. Tai paleng
vintų perėjimą į studentų 
eiles.

Broliai užsienyje
Abiejų sąjungų valdybos ap

gailestavo, kad nėra glaudesnio 
ryšio su užsienio ateitininkais. 
Jie neatsiliepia į laiškus, į ap
linkraščius. Todėl labai svarbu 
surinkti tą tūkstanti, kad būtų 
jiem proga atkeliauti į ateitinin
kų kongresą.

Abi valdybos sutiko, kad ki
tais metais Ateitininkų Federa
cijos Valdyba siųstų atstovą į 
Europą. Drauge turėtų keliaut 
ir studentų bei moksleivių at
stovai. SAS centro valdyba pa
klaus savo atstovės Danguolės 
Tamulionytės, kuri gyvena Pa
ryžiuje, ar ji galės aplankyti 
Vokietiją, Italiją ir kitus kraš
tus.

T rupučiai
Taip pat buvo aptarta bend

ra sąjungų veikla — lėšų rin
kimas, globėjų ir paskaitininkų 
parinkimas ir t. t. Nenorima 
remti veiklą vis tais pačiais žmo
nėmis, kai ir kiti pajėgia vado
vauti. Todėl ypatingai svarbi 
bus prieškongresinė stovykla, 
kur tikimasi užangažuoti visą 
daugybę pajėgių ateitininkų eiti 
globėjų ir paskaitininkų pa
reigas ateinančiais metais.

TEZĖS, ANTITEZĖS 
IR SINTEZĖS

Antrą 1969 m. Kalėdų dieną 
suvažiavo į Dainavą išvargę, 
bet linksmi lektoriai, vadovai ir 
70 kursantų. Jų misija — su
radimas ir studijavimas pilnu
tinio žmogaus veiklos dinami
kos.

Per keturias trumpas dienas, 
mūsų lektoriai bandė kuo dau
giausiai išaiškinti, kas iš tikrų
jų yra ta veikla, apie kurią 
daug kas kalba, daug mažiau 
kas vykdo, kurią vos maža sau
jelė supranta. Kursantai, su
skirstyti į dvi grupes, išklausy
davo dvi pagrindines paskaitas 
dienos bėgyje.

Veiklos dinamika — pagrindai
Prof. kun. St. Ylos temos bu

vo surištos su ateitininkų misi
ja, veiklumo idealu ir asmeni
ne veikla. Kun. Yla įvairiai ir 
palaipsniui išvystė gamtinės, 
asmeninės ir bendruomeninės 
veiklos derinimą ir jų ryšius su 
Kristumi.

Inž. Ant. Sabalis apibūdino 
mum ateitininkų ideologijos rei
kalavimą suderinti Rytų ir Va
karų kultūrų veiklos formas, pa
imant iš jų tai, kas vertingiau
sio. Jis aiškiai pabrėžė veiklos 
kryžkeles, kurias kiekvienas 
žmogus prieina, ir aiškino, kaip 
mes, bederindami tas kultūras, 
galim pasirinkti tiesų kelią. Jo 
įdomus skirtingų žmonių tipų 
ir charakterių apibūdinimas su
domino visus.

Mūsų kapelionas, Tėv. Ged. 
Kijauskas, S. J., per kiekvieną 
pamokslą perdavė vieną įdomią 
tos dienos diskusijose iškeltą į- 
dėją ir savo interpretaciją. Be 
to, jis supažindino mus su ki
tomis krikščioniškomis organi
zacijomis, palygindamas Jas su 
ateitininkais.

Dr. V. Vygantas, norėdamas 
parodyti, kaip sąjūdžiai skirtin
gai reiškiasi, žodžiu apvažinėjo 
mus per visą pasaulį ir aprodi- 
nėjo jo įvairius gyventojus. Pa
brėžė, kad reikia išskirti sąjūdį 
nuo organizacijos, ir išdėstė 
veiklos plotmes bei mūsų rolę 
jose.

Buvo sutarta sujungti MAS ir 
SAS jėgas vienam bendram dar
bui: platinti vieną lietuvišką 
knygą. Bus trumpai atsiklausta 
kitų MAS ir SAS Valdybų na
rių ir kuopų bei draugovių val
dybų, kaip tai padaryti. Knyga 
jau parinkta. Atrodo, kad jo
kių kliūčių nebus.

Daug kitų reikalų buvo dis
kutuota, — jų visų neįmanoma 
čia suminėti. Reikia tik pridėti, 
kad sumažinome savo bėdas, 
jomis pasidalindami vieni su ki
tais, ir savo džiaugsmus padau
ginom tuo pačiu būdu. Kai bė
dos ar džiaugsmas tiek padidės, 
kad neduos mums ramybės, 
tada susitiksim vėl.

Vytas Kliorys 
SAS -SIS vedėjas

1969 metų žiemos kursų Dainavoje dalyviai. II eilėj sėdi: Rimas Petr auskas, Algis Juzukonis, Tėv. G. Kijauskas, S Al.—kapelionas ir dva
sios vadas, Algis Puteris komendantas—MAS CV pirm., Laima Gus tainytė, dr. Justas Pikūnūas—Federacijos Vadas, kun. St. Yla, Gabija 
Juozapavičiūtė, sesuo Ignė, Gitą Merkevičiūtė, Vytautas Kliorys. Nuotr. K. Ęazgaičio

Gruodžio 26 - sausio 1 sniego apgultoje 
Dainavoj įvyko antri šių mokslo metų 

moksleivių kursai

Pov. Žumbakis nustebino ne 
vieną klausytoją, papasakoda
mas apie asmeninį susidūrimą 
su SDS (Students for a Demo
cratic Society) ir kaip jie iš 
tikrųjų veikia. Pasiremdamas 
faktais, jis parodė, kad SDS yra 
radikali, nihilistinė jaunuolių 
organizacija, veikianti kaip ko
munistinis įrankis.

Visi paskaitininkai savo en
tuziazmu uždegė klausytojus: 
pasisekė ne tik ištraukti idėjų 
iš kursantų, bet ir sukelti svei
kos įtampos, kad vyktų gyves
nės diskusijos. Gal mūsų lek
toriai turėjo tokį didelį pasise
kimą .dėl to, kad jie ne tik žo
džiu, bet ir asmeniniu pavyz
džiu parodė, kas yra dinami
ka.

Neužtenka kalbėti
Vakarais vykdavo atskiros bū

relių diskusijos. Belyginant se- 
kuliarizmą su krikščionybe, be
diskutuojant vienišumą ir įsi
jungimą, beduodant diskusijų 
pranešimus, nejučiom užsimez
gė ryšiai su naujais draugais.

Bet neužteko kalbėti —rei
kėjo idėjas vykdyti. Ta proga 
atsirado per pratybinius dar
bus. Pratybiniai darbai pamokė 
kursantus, kaip pravesti iškil
mingą posėdi, įžodžio davimą, 
teisingai nešti vėliavą įvairio
mis progomis. Turbūt įdomiau
sias pratybinis uždavinys buvo 
plakatų paišymas. Kursantai, su
skirstyti į mažas grupes, turėjo 
išreikšti ant popieriaus vieną 
daugiausiai įstrigusią idėją. Po 
valandos kiekviena grupė turė
jo paaiškinti savo užbaigtus kū
rinius kitiems. Darbas buvo 
įvertintas dideliu pasisekimu.

Moksleiviu 
ateitininkui 
suvažiavimas
Moksleivių Ateitininkų Są

jungos rinkiminis suvažiavimas 
įvyks Dainavoje liepos 4-5 moks
leivių ateitininkų stovyklos me
tu.

Į suvažiavimą kviečiami visi 
moksleiviai ateitininkai. Spren
džiamąjį balsą turi rinktieji 
kuopų atstovai. Atstovu gali bū
ti kiekvienas moksleivis ateiti
ninkas, užsimokėjęs nario mo
kestį, išskyrus jaunučius. ' At
stovai renkami slaptu būdu vie
nas nuo 5 vyresniųjų mokslei
vių iš kiekvienos kuopos ir 
nuo likučio, nemažesni© kaip 3 
asmenys.

Suvažiavime bus daroma są
jungos apžvalga, svarstomas są
jungos statutas ir nagrinėjami 
narių iškelti klausimai bei pa
siūlymai. Taip pat bus renkama 
nauja centro valdyba.

MAS CV

Tapom šeima
Šalia pratybinių darbų buvo 

progos pasireikšti ir vakarinėse 
programose. Buvo ne tik rim
tų, bet ir labai linksmų valan
dėlių. Savos kūrybos vakarui 
buvo įdėta gana daug pastangų, 
tad gerai pasiruošę skaitytojai 
įdomiai atliko programą. Kitą 
vakarą turėjom progos atsi
traukti nuo sunkios ideologijos 
ir sutrenkti kojas į grindis “pa- 
siutvakaryje”. Nebūtų galima 
užmiršti ir Naujų Metų išvaka
rių. Po susimąstymo valandė
lės, per kurią kiekvienas sura
šė savo rezoliucijas ateinantiem 
metam, buvo iškilminga vaka
rienė. Pasikeisdami vietomis, 
vadovai aptarnavo kursantus. 
Mes, kursantai, už tai džiaugs
mingai įvertinome vadovybės 
nuoširdų draugiškumą. Skaniai 
pasisotinę, visi ėjo ruoštis šo
kiams.

Labai linksmoj ir viltingoj 
nuotaikoj sutikom Naujus Me
tus, sugiedodami Lietuvos 
himną. Tada buvo koncele- 
bruotos mišios, per kurias bu
vo paaukotos kursantų rezoliu
cijos. Po mišių visi, susijungę 
į vieną ratą, dainavo beveik iki 
aušros. Buvo realizuota tikra 
ateitininkiška šeima.

Suvažiavimas
Paskutinę kursų dieną įvyko 

MAS suvažiavimas, kuriame da
lyvavo ir At-kų Federacijos va
das dr. Justinas Pikūnas. Per 
iškilmingą posėdį 16 kuopų pa
darė pranešimus apie jų meti
nę veiklą. Po pranešimų Algis 
Puteris kartu su Laima Gustai- 
nyte, Gabija Juozapavičiūte ir 
Algiu Juzukoniu apibūdino MA' 
S centro valdybos veiklą ir pa
siryžimus ateinantiem metam.

DR. J. PIKŪNUI 50 METŲ
Sausio 25 Detroito sendrau

gių skyriaus iniciatyva Detroi
te buvo suruoštas pobūvis, mi
nint dr. Justino Pikūno 50 me
tų sukaktį. Programą pravedė 
dr. Vyt. Majauskas. Pagrindi
niai kalbėtojai šiame minėjime 
buvo Jonas Valiukonis ir dr. A. 
Damušis, kurie apibūdino gar
bingo profesoriaus spalvotą ir 
mokslišką gyvenimą. Sveikini
mus bei dovanas iteikė Detroi
to sendraugių, studentų ir 
moksleivių vienetų atstovai.

Vienas dalyvavęs mums taip 
rašo: “Minėjimas buvo be pom
pos ir be tuščių pataikavimų. 
Jis dvelkė nuoširdumu, šeimy
niškumu ir visų Detroito ateiti
ninkų pagarba vyriausiam orga
nizacijos vadui. Tai galėjo įvyk
ti tik dėl to, kad dr. Pikūnas, 
nors ir būdamas Federacijos va-

Kursantai, norėdami parodyti 
savo dėkingumą MAS centro v- 
bai už praėjusių metų darbą, į- 
teikė mažą dovanėlę. Po iškil
mingo posėdžio uždarymo buvo 
klausimai ir atsakymai apie į- 
vairias kuopų problemas.

Nuotaika — ir pusnis
Šis Dainavos žiemos kursų ap

rašymas būtų tikrai nepilnas, 
jei nebūtų paminėta kursų at
mosfera. Dalyvių nuotaika bu
vo tikrai stebėtina. Ištisai per 
keturias dienas girdėjosi ūži
mas, juokas, lietuviška daina. 
Jutosi noras padėti draugui ar 
tai besiaiškinant lektorių sun
kias mintis, ar padedant atsi
kelti iŠ po sniego karo. Dieno
tvarkė buvo taip suorganizuota, 
kad užteko laiko ir padiskutuo
ti ir pačiuožti. Kursantai net 
suspėjo išleisti atitinkamai pa
vadinta laikraštėli "Pusnis“.

Ačiū ir sudiev
Ypatinga padėka tenka tiem, 

kurie padėjo sukurti šią šei
mos nuotaiką — visai vadovy
bei: komendantui Algiui Pute- 
riui, mergaičių vadovėms — 
Gabijai Juozapavičiūtei, Laimai 
Gustainytei ir Gitai Merkevičiū- 
tei; berniukų vyr. vadovui Ri
mui Petrauskui; vakarinių pro
gramų vedėjui Vytui Klioriui, 
šeimininkėms už rūpestingai 
paruoštus valgius; ponams Saba- 
liui, Vygantui ir Žumbakiui už 
nepailstamą norą ugdyti jauni
mą; mūsų kapelionui Tėv. Ki- 
įauskui, Sės. Ignei už kursų ko
ordinavimą ir šypseną, ir prof, 
kun. Ylai — mūsų kursų pro
gramos vyriausiam vadovui ir 
globėjui. Visų kursantų vardu 
reiškiu jiems širdingą ačiū.

Nei nepajutom, kaip laikas 
prabėgo. Juk tai buvo tik pra
džia. Nuliūdę, bet su kaitriu už
sidegimu grįžom atgal į na
mus: bemąstantys, besiekian
tys tiesos.

Rita Čepulytė

Dr. Justas Pikūnas su žmona
Nuotr. J. Rubono

du, mūsų tarpe visada reiškiasi 
tiktai kaip primus inter pares. 
Tai Dievo duota būdo dovana 
jam, o tuo pačiu ir palaima 
mums.”

Ir mes linkim dr. Pikūnui 
dar penkiasdešimts metų!
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LIETUVIŠKOS
Vivat Academia. L.S.T. Korp. 

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos scli/tai ir choras. K"š a- 
vo 12 del., dabar su parsiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

PLOKŠTELES
Tykus buvo vakarėlis. —Nau

jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje Įgrota: Tykus 
buvo' vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

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

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

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

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

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

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

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

Šios bei kilęs lietuviškos mu
zikes p’okšu l's gaunamos Dar
bini! ko Spaudos kioske, 910 
Wiilcu'hby Ave., Brooklyn, N 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol.).

PLOKŠTELIŲ ]
4Q Lietuvišku Meliodijų įgro

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

KNYGOS VAIKAM
Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 

N. Jankutė, — 2.50 dol.
Labas Rytas, Vovere, J. Mi

ll eiga, — 2.50 dol.
Bitės, L. Germanienė, — 

3.50 dol.
Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 

nė — 3 dol.
Tėviškės Sodyba, J. Plačas,

— 3 dol.
Meškiukas Rudnosiukas, V. 

Nemunėlis, 3 dol.
Algis ir Alytė, spalvinimo 

knygutė, 75 c.
Pupučio Skėtis, spalvinimo 

knygutė, — 1 dol.
Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,

— 2.25 dol.
Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 

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

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

nė, — 1.25 dol.
Lapė Snape, S. Tomarienė,

— 1.25 dol.
Keturi Valdovai, S. Džiugas, 

2.25 dol.
Neklaužados, S. Džiugas, — 

2.25 dol.
Kregždutė, II dalis, A. Rin- 

kūnas, 3.50 dol.
Kregždutė, III dalis, A. Rin

ktinas, 4 dol.
Jaunojo Galiūno Keliu, Kun. 

P. Gavėnas, 2 dol.
Visos knygelės gražiai spalvo

tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.

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

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS 
“Atsiminimai iš Baito 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

Prnf. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muziko? 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.
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Lietuvos Senos ir Naujoj 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę. 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau. Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

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

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

New Yorko Lietuviu vyrų 
choras Įdainavo: Tėve mūsų. Oi 
broli broleli, Aš pas tėveli, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmvn i kova, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

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

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

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

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

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

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

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi Fi nauji plokštelė. Vaidina 
proCisicnalai aktoriai žemaičiu 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonyn tones. angliškas teks
tas S. Makailytės. Kaina 5 doL

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo rr»injonus'

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 52/2 % on all accounts.
Dabar moka m už visų rūšių taupomus pinigus.

MR. TUCKER
138-29 232 Street, Laurelton, L.I. 
PAINTING OUTSIDE & INSIDE 
Fully insured, $25 and up per room.

Call: 528-7649

Mrs. HOWARD—Reader & Advisor 
Gives never-failing advice on all 
affairs of life, love, marriage, sick
ness, business. Reunites the separ
ated. Confidential. 229 E. 67 Street 
(Apt. B) N.Y.C. Bet. 2nd & 3rd Ave. 
Open daily 9 AM - 9 PM. 734-7363

Mrs. DAY Reader & Advisor solves 
all problems. One visit will convince 
you that she is superior to any other 
reader you have seen. Confidential. 
She tells what you want to know. 
162 East 85th St. N.Y.C. Open from 
9 AM to 9 PM. Call 628-5530.

Madame Edith gifted Advisor and 
Reader can help & advise you with 
your marriage, love & business pro
blems. No problem, too great. Con
fidential. — 212 W. 82nd St. N.Y.C. 
Daily and Sunday 9 AM to 9 PM. 

Call 873-2839

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 dienų 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiyskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

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

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.

Service Station Men — exp’d also 
mechanics exp’d, 5 day week, top 
dollar for top men, Heathcote Ser
vice Inc., Heathcote & Weaver St., 
Scarsdale, N.Y. - • (91-4) SC 3-1573

SHORT ORDER COOKS
Must be experienced.

Salai y open, for all shifts.

TWIN MAPLES RESTAURANT
(914) LY 2-5126 or LY 2-6296

H. W. FEMALE

EXPERIENCED OPERATORS 
on Better Dresses, most do complete 
garment. Steady work, nice work
ing conditions. BOLD . FASHION 
INC. 126-11 Liberty Ave. Richmond 
Hill Queens. Call 843-9530

Bakery Sales Girl experienced, full 
time, steady. 6 day week — Good 
working cond., work near home — 
Parisenne Bakery, 77-20 21st Ave., 
Astoria, N.Y. Call: 728-5847

$ 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

MALE - FEMALE

GENERAL FACTORY HELP 
PACKAGING

Steady work — Chemical manufac
turer. Day shift. Must apply in per
son — SIKA CHEMICAL CO., 875 
Valley Brook Ave. Lyndhurst, N.J.

DISPLAY

SCHOOL BUSES

GOOD FOR CAMPERS 
Come take you pick. 

We’ll take out the seats if you wish.
----- $1500 each.------

(516) MO 9-0309 MR. SMITH

HIGHEST WAGES!!
That’s right! We pay the highest wages in town. We also 
offer excellent benefits, comfortable working conditions, 
paid vacations and a convenient location (on MBTA line). 
We are looking for full time persons experienced in the 
linen industry or we will TRAIN you in our business.

For information Write, Wire or Call Russ Johnson at 
617-547-4430

GORDON UNEN SERVICE, INC.
60 Aberdeen Ave., Cambridge, Mass.

(Off Mt. Auburn St.)
Division of Work Wear Corp. • An Equal Opp’ty Employer

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.

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nės pasaka vaikam su iliustraci
jom. kaina 1 •* 1., Bitės, L. Ger- 
manienės, i’iustraoijos Z. So- 
deikienės. kietais aplankais, kai
na 3.50 dol. , |

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratų 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 skola už____m. $-----------------

5



DARBININKAS 1970 m., kovo 3 d., no. 15

DARBININKAS
mmiojįs
MfflJIENOSL

Apreiškimo parapijos choras, 
diriguojamas Algirdo Kačanaus- 
ko, kovo 22, Verbų sekmadie
nį, 5 v. popiet rengia religinės 
muzikos koncertą. Be choro dar 
dalyvauja solistai: L. Senken, E. 
Marcis ir St. Citvaras. Vargo
nais solo gros kompozitorius 
J. Stankūnas. Koncerte taip pat 
dalyvauja Elizabetho, N. J., Sv. 
Petro ir Povilo parapijos cho
ras, diriguojamas V. Namaičio. 
Koncertą globoja kun. J. Alek- 
siūnas. Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus kovo 11 
d., 7:30 v.v. pas Pauliną Sie- 
maškienę, 102 Elderts Lane, 
Woodhavene, N. Y.

Mykolas Liuberskis, Angelų 
Karalienės parap. vargoninin
kas, jau kuris laikas serga ir 
gydosi namie. Ligonis dabar 
pamažu sveiksta.

Lietuvos Kankinių koplyčios 
šventinimo apeigas liepos 7 at
liks Šv. Tėvas Paulius VI. Lie
tuvos vyčiai rengia nepaprastą 
ekskursiją: sprausminiu lėktu
vu iš New Yorko išskris birže
lio 30, antradieni, ir grįš liepos 
14 antradienį. Ekskursijos daly
viai ne tik dalyvaus koplyčios 
pašventinime Vatikane, bet taip 
pat per tas dvi savaites autobu
su aplankys garsesnes vietas I- 
talijoje: Milaną, Stresą, Veneci
ją, Florenciją, Neapolį, Pompė
ją, Sorrento, Pizą, Genuą ir ki
tus miestus. Kaina asmeniui 
557 dol. Tai apmoka spraus- 
minio lėktuvo kelionę į abi pu
ses, dviejų savaičių kelionės iš
laidas, kambarį, maista du kar
tus dienoje pirmos rūšies vieš
bučiuose. Vyčių ekskursijos da
lyviai turi išvykti ir grįžti kar
tu, kad galėtų pasinaudoti že
mesne Atlanto perskridimo kai
na. Jau dabar siųskite užsaky
mus su 100 dol. užstatu adre
su: Trips n’ Tours Travel Agen
cy, Route 35 and Sea Girt 
Crossroads, Sea Girt, N. J. Tel. 
(201) 449-7775.

Ordo Missae — tokiu vardu 
išleistas lietuviškas -lotyniškas 
mišiolėlis su kirčiuotais teks
tais. Formatas didelis, pritaiky
tas kunigam mišias laikyti. Šį 
mišiolėlį gali užsisakyti ir kiti 
—iki kovo 6 turi kreiptis į Lie
tuvių Religinę Šalpą. Kaina 5 
dol. be persiuntimo. Išleidžia
mas ir mažo formato mišiolėlis, 
skirtas vartoti tikintiesiem baž
nyčioje. Jo kaina gali būti apie 
50-75 et. Abu mišiolėliai at
spausdinti Romoje. Juos galima 
gauti per Liet. Religinę Šalpą, 
64-09 56 Rd. Maspeth, N. y‘, 
11378.

RAUDONOJI KEPURAITE
MAIRONIO LITUANISTINES MOKYKLOS 

VAIDINIMAS

kovo 15, sekmadienį
4 vai. popiet

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
259 N. 5th Street Brooklyn, N.Y.

• Šokiai — Jadvygos Matulaitienės
• Režisūra — Tado Alinsko
• Tekstas — Pauliaus Jurkaus
• Garso efektai — Algimanto Prekcrio
• ApSvietimas — Vytauto Kidolio

Pasaka turi 4 veiksmus, spalvingas dekoracijas, kostiu
mus, palydėta muzikos. Po vaidinimo — loterija, vaišės.

Įeinant aukoja: 2 dol., studentai — 1 dol.
Visus maloniai kviečia atsilankyti

MAIRONIO MOKYKLA

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

ČL 5-7068
GL 2-6916
GL 5-7281
G L 2-2923

Maironio lituanistinės moky
klos tradicinis vakaras bus ko
vo 15, sekmad., 4 v. popiet. 
Kaip žinia, .mokykla kasmet su
rengia pačius -puošniausius ir 
gražiausius vaidinimus, kurie 
galėtų būti vaidinami ir kituose 
miestuose ir kurie būtų visų su 
džiaugsmu priimti. Tik mūsų vi
suomenė per maža dėmesio 
kreipia į juos, manydama, kad 
tai vaikų darbas vaikam. Taip 
— tai vaikų darbas, skirtas vi
siem. Tai vaikų teatras, kur pa
tys mažiukai vaidina, šoka, dai
nuoja. Šių metų vaidinimui pa
rinkta visiem gerai žinoma pa
saka Raudonoji Kepuraitė. Pa
saka suaktualinta ir pritaikyta 
mūsų miesto laikam, čia R. Ke
puraitė ir vilkai gyvena mieste, 
vilkai net apžėlę plaukais ir gi
tarom skambina. Pasakoje vai
dina gėlės, varlės, žvėrys, poli
cininkai, vaikai ir t. t. Pilna 
linksmų šokių, išdaigių scenų. 
Šokius parengė Jadvyga Matu
laitienė, režisuoja — Tadas A- 
linskas. Tekstą parašė Paulius 
Jurkus. Į pastatymą įsijungė ir 
garso specialistai, — inž. Al. 
Prekeris, apšvietimą tvarko Vy
tautas Kidolis. Mokykla šiemet 
švenčia 20 m. sukaktį. Šiai su
kakčiai atžymėti ir rengiamas 
vaidinimas. Kartu išleidžiama 
programa, kur bus pridėta svei
kinimų ir skelbimų.

LB New Yorko apygardos v- 
ba, baigusi tvarkyti parodos vi
sus reikalus, nuoširdžiai dėkoja 
visiem,' kurie atskubėjo į talką 
ir savo darbu prisidėjo prie 
šios parodos surengimo. Pir
miausia dėkoja dail. Juozui Bag
donui, kuriam teko daugiausia 
dirbti. Jis parodai pritaikė pa
talpas, išklodamas sienas mai- 
sonetu, jis atrinko paveikslus ir 
juos sukabino. Jam uoliai talki
no Juozas Sodaitis. Valdyba 
taip pat dėkoja: V. Leskaitie- 
nei, M. Bulvičienei, M. Kliveč- 
kienei, kurios tvarkė parodos 
atidarymo vaišes ir parūpino 
punšą; dėkoja visiem, kurie pa
rodoje budėjo: M. Navickienei,
A. Balsiui, A. Radzivanienei, S. 
Vaškiui, K. Norvilai, J. Jankui,
B. Bobeliui, V. Sutkuvienei ir k. 
Tik jų nuoširdžiu darbu buvo 
galima šią parodą suorganizuo
ti ir tvarkingai pravesti.

Kazys Būdvytis, trumpai sir
gęs, mirė vasario 18. Palaido
tas vasario 21. Buvo viengun
gis, čia paliko du pusbrolius. 
Buvo gimęs 1913 Žemaitijoje, 
Švėkšnos apylinkėse, į JAV at
vyko 1949, visą laiką dirbo siu
vykloj. Susirgo labai staiga sun
kia liga, kuri dar susikomplika
vo ir buvo jo mirties priežas
tim.

N.Y. tautinių šokių grupė šie
met mini savo veiklos 20 me
tų sukaktį ir ta proga gegužės 
16 rengia savo šventę su iškil
mingu aktu ir grupės pasirody
mu. Iškilmėm yra išnuomota di
delė Švabų salė, prie Wyckoff 
stoties.

Bumbulis ir Dundulis, links
ma komedija, vaidinama gegu
žės 2 d. Franklin K. Lane mo
kyklos salėje. Veikalą pastatė 
Chicagos dramos grupė. į New 
Yorką kviečia LMK Federaci
ja.

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
kviečia susirinkimą kovo 8, sek
madienį, 1 vai. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje, Brookly- 
ne.

Prel. J. Balkūnas kovo 1 bu
vo nuvykęs į Clevelandą, kur 
pravedė maldos ir aukos dieną 
už persekiojamą Bažnyčią Lietu
voje. Šias apeigas rengė abi lie
tuviškos parapijos ir specialus 
komitetas.

Kun. A. Petrauskas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, 
vasario 22 buvo surengęs vaišes 
bingo žaidimų darbuotojam, 
vaišių metu buvo prisimintas ir 
kun. V. Pikturnos gimtadienis.

Kun. J. Pakalniškis šiuo me
tu buvo išvykęs atostogų, kurių 
metu lankė apylinkės bičiulius 
ir daug laiko skyrė skautų rei
kalam. Jis yra New Yorko atei
tininkų ir skautų dvasios vadas.

Kun. A. Matulis vasario 28 
perkeltas vikaru iš Šv. Petro 
ir Povilo parapijos, Elizabeth, 
N. J., į Šv. Mykolo parapiją, 
Bayonne, N. J.

Darbininko redakcijoje yra 
laiškas iš Lietuvos Mrs. Anna 
Zidai, gyvenančiai Maspeth, N. 
Y. 11378. Bet nėra nurodytos 
gatvės. Laiškas atėjęs iš Baga
slaviškiu pašto, Širvintų rajono. 
Prašom Mrs. Anna Zidai kreip
tis į redakciją ir laišką pasiim
ti.

Algirdas Kačanauskas, Apreiški
mo parapijos vargonininkas, choro 
dirigentas, atgaivino tradiciją ir 
Verbų sekmadienį, kovo 22, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje ren
gia religinės muzikos koncertą.

SPORTAS
STALO TENISAS

Rytų apygardos lietuvių sta
lo teniso pirmenybės įvyks ko
vo 7, šeštadienį, 2:30 vai. p.p. 
New Jersey Table Tennis Club 
patalpose, 124 Coit St., Irving
ton, New Jersey.

Pirmenybės įvyks suaugusių 
ir jaunių klasėse; dviejų minu
sų sistema arba kiekvienas su 
kiekvienu esant 5 dalyviams ar
ba mažiau. Registracija vieto
je, tačiau prašome pranešti iš 
anksto P. V. Gvildžiui, 93 
Wheeling Ave., Staten Island, 
N. Y. 10309, tel. 212 356-7871. 
Registracijos mokesčio nebus.

Apsinuoginimo...
(atkelta iš 3 psl.)

užsidarys, vaikus turės priimti 
valdinės mokyklos. Tai padi
dins N. Y. valstijoje išlaidas 
metam 210 mil. dol. Jei šiemet 
pradėtų veikti antras siūlymas, 
valstija papildomų išlaidų turė
tų 50 mil.

Esą gub. Rockefelleris remia 
pirmą įstatymą, priešingas ant
ram. Toks nepridengtas nusi
statymas reiškia: esu palankus 
katalikų mokyklom ir jas re
miu, kai jau jų nėra...

Raudonosios Kepuraitės repeticijos Maironio šeštadieninėje mokykloje. Režisuoja Tadas Alinskas. Mokyklos 
vaidinimas bus kovo 15 d. Nuotr. R. Kisieliaus

Daugiausia reikia, be abejo, 
pinigų. Labai reikia gabių ir pa
sišventusių organizatorių-dar- 
buotojų. Bet pirmiausia reikia 
išpopuliarinimo, t.y. Balfo užda
vinių ir reikalų išaiškinimo ir 
išgarsinimo kiek galint plačiau 
tarp lietuviu. Pcpuiiarinimo-re- 
klamos reikšmę Amerikoje žino 
kiekvienas, žino ir Balfas. Dėl 
to Balfo centro- valdyba vasa
rio 20 centro patalpose Brook- 
lyne sušaukė žymiai praplėstos 
sudėties posėdi. Posėdyje daly
vavo ne tik centro valdyba su 
pirmininku kun. V. Martinkum 
ir reikalų vedėju kun. P. Geis- 
čiūnu. bet ir direktoriai S. Ero
des. Jr.. dr. D. Jasaitis, M. 
Kregždienė. kun. V. Pikturna, 
buvęs direktorius A. Trečiokas, 

Dirvos redakcijos narė E. Le
kienė. Draugo spec, koresp. V. 
Alseika, New Yorko 100 sky
riaus valdyba su pirmininku dr. 
E. Ndaku ir nemažas būrys N. 
Y. Balfo veikėjų-veteranų. Po
sėdis tir'.'jo bėgamųjų reikalų 
dienotvarkę, ir i jų svarstymą 
buvo įtraukti visi posėdyje daly
vavusieji. Taip norima, kad ir 
eiliniai Balfo darbuotojai pama
tytų. kaip jų surinktos lėšos 
skirstomos reikalingiesiems, kad 
prieš jų akis atsidengtų šelpia
mųjų vardai ir vargai, kad jie 
suprastų, koki rūpesčiai vargina 
centro valdyba. Tokių praplės
tų.centro valdybos posėdžių jau 
yra buvę ir kitose kolonijose 
ne vienas.

Iš tikrųjų po.' dvjc paaiškėjo, 
kad centro \.iū’ bos ir direkto
rių veikia dai o: ti?.; -r • sąlygose 
darosi labai .vain apima ne tik 
pačią šalpa, bet ir kitas greti
mas sritis. Balfas darosi neat
skiriama lietuviškos veiklos da
lis.

Štai, ką tik praėjusi Nepri
klausomybės šventė kai kur bu
vo paminėta per amerikiečių te
leviziją. { minėjimo programą 
buvo sėkmingai Įtrauktas pokal
bis su Balfo reikalų vedėju kun. 
P. Gcisčiūnu apie lietuvių šalpą 
visame pasaulyje. Tą pokalbį 
pravedė kun. K. Pugevičius jo 
vadovaujamo] Baltimorės vys
kupijos televizijoj, kur dalyva
vo dar vielos lietuviškas jauni
mas. O New Yorke toks |x>kal- 
bis su kun. P. Geisčiūnu buvo 
Batuno pirmininko K. Nikio 
suorganizuotoje programoje per 
WL1R televizijos stoti.

Nauja Balfo veiklos sritis - 
palikimai ir testamentų vykdy
mas. Suprantama, kad įvairios 
šalpos organizacijos gauna ir rū
pinasi gauti palikimų Ir Balfas 
gauna kas kart daugiau paliki
mų. Tą darbą pradėjo buvęs a. 
a. Balfo reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus, dabar jį tęsia Balfo val
dyba, visus painius teisinius 
klausimus tvarkant valdybos na
rei dr. E. Antanienei. Apie 
viena ka tik sudaryta testamen
tą buvo pranešta ir šiame posė
dyje.

Visos lietuvių organizacijos 
turėtų kiek galima plačiau pa
skleisti žinią, kad tinkamas tęs-

KO REIKIA BALFUI?
tamentų surašymas ir tinkamo 
vykdytojo paskyrimas yra be 
galo svarbus tiems, kurie palie
ka turtą paveldėtojams Lietu
voje, nes testamentui patekus 
į sovietų vykdytojų rankas, pa
veldėtojas tegaus palikimo tru
pinius.

Vis dėlto pats svarbiausias 
Balfo rūpestis — teikti pašal
pą tam, kuris jos prašo ir yra 
jos reikalingas. O prašymų tik
rai netrūksta. Štai valdybos po
sėdyje sausio 13 nutarta pa
siųsti Lietuvon 14 šeimų siunti
nius po 150 dol. ir dviem šei
mom po 100 dol. (Reikia pažy
mėti, kad i šias sumas ieina 
siunčiamų gėrybių kaina ir visi 
muitai.) O šiame posėdyje, tai
gi tik po mėnesio, jau vėl gau
ta du tuzinu prašymų iš Lietu
vos, Argentinos, Urugvajaus, 
Prancūzijos ir kitų kraštų. Įdo

BOSTONO ŠOKĖJAI LIETUVIAI
AMERIKONU

Ch-

Onos Ivaškienės Įkurtas 
(1938 m.) Bostono Lietuvių tau
tinių šokių sambūris nuolatos 
kur nors atstovauja- lietuviam. 
Dabar per paskutines šešias sa
vaites sambūris yra pakviestas 
programas Įvykdyti šiuose ame
rikiečių susibūrimuose:

Kovo 5 — kūno kultūros at
stovų suvažiavimo pokylyje Bos
ton Statler Hilton viešbučio sa
lėje, kur šoks lietuvių ir škotu 
grupės: mūsiškių šoks 12 poru 
vyresniųjų.

Kovo 20 — Cambridge, 
Mass., Holy Ghost Hospital sa
lėje, kur šoks 8 poros vyresnių
jų, o žiūrės šokių 450 ligoniu. 
Kvietimo rašte pažymėta: Jūs 
lietuviai šventėt Lietuvos vals
tybės atkūrimo 52 metų sukak
tį. ir mes norime jus lietuvius 
pamatyti ir kartu pasidžiaugti.

Balandžio 4 d. The Interna
tional Institute of Boston. Stat
ler viešbučio salėje kartą me
tuose vis rengia didelį pokyli, 
ir tada suvažiuoja ligi 50 0 0

ATEITININKAI DĖKOJA

Užgavėnių-kaukių vakaix> rcn 
gėjai — New York — New 
Jersey ateitininkai nuoširdžiai 
dėkoja visiem vakaro svečiam 
bei dalyviam. Džiugu, kad visi, 
jaunesnieji ir vyresnieji, buvo 
patenkinti ir linksmai praleido 
vakarą draugiškoje -nuotaikoje. 
Ateitininkų valdyba dėkoja vi
som poniom, šeimininkėm už 
paaukotą darbą, triūsą ir dova
notus savo keptus pyragus ir 
pyragėlius. Dėkojame mokslei
viam, studentam ir vyresnie
siem vyram, kurie sutartinai ir 
vieningai organizavo šį vakarą 
ir sunkiai dirbo. Salės puošėjos 
ir jom talkinę draugai nusipel
no didžios padėkos, nes ilgai ir 
daug dirbo, kol taip šauniai iš
puošė salę. Ačiū visiem!

NY-NJ At-kų Valdyba. 

mus vienas prašymas iš Lietu
vos. invalido paraližuotomis 
kojomis. Jis. prašo kailinių dra
bužiu šąlantiems sąnariams pri
dengti ir automobilio, kurio mo
toro valdymas būtų pritaikytas 
rankoms, o ne kojoms. Valdy
ba tokio automobilio jam pa
siųsti negalėjo, bet kuo galėjo, 
sušelpė.

Taigi, lietuvių invalidų, palie
gėlių, grįžusių iš Sibiro ar dar 
tebesančių ten, našlaičių, visuo
menės veikėjų, senatvėje pali
kusių be turto ir globos, yra 
daug ant šios plačios žemelės. 
Ir jų niekad netruks. Balfas tu
ri visada išlikti jaunas ir tvir
tas. kad galėtų jiems padėti, 
iBalfo adresas: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand St.. Brooklyn, 
N. Y. 11211. Tel.: 212 EV 7- 
1422. (jb)

PASAULYJE
šviesuolių bei visų tautų kon
sulai. Musų sambūriui čia daž
nai teko dalyvauti su savo šo
kių programa. Šiemet pakvies
ti programą atliks lietuviai, in- 
donezai ir filipinai. Publika 
kviečiama atsilankyti su tauti
niais draoužiais, o už geriausius 
tautinius drabužius bus skiria
mos dovanos. Mūsų dalyvaus 13 
poru vylesniųjų šokėjų.

Balandžio I Bostono televi
zijos studijoje juoston {rekor
duos. musų šokanti sambūrį: 12 
porų studentų ir mokinių. O 
televizijos Įstaiga vėliau praneš, 
kada mūsų šokius rodys pačioje 
televizijoje.

Balandžio 18 d. New England 
Folk Festival Assoc., — garsu
sis festivalis truks tris dienas 
Natick mieste. Mass. Tai liau- 
tlies dainų, muzikos ir šokių 
šventė, rengiama kasmet skir
tingose vietose. Jau 25 metus 
kviečiami dalyvauti ir lietuviai. 
Programoj dalyvaus ligi 20 tau
tu — lietuviai, latviai, estai, 
ukrainiečiai ir kt. Lietuvių šoks

Eliza bet h’o skautai ir skautes
ruošia tradicinę

KAZIUKO MUGĘ 
sekmadienį, kovo 15 d.
Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje 

Ripley Place, Elizabeth, N.J.

PROGRAMA: 11 vai. Mišios; 12 vai. Sueiga; 12:30 vai. 
Mugės atidarymas; 1 vai. Pietūs; 3 vai. Meninė programa. 
• Namų darbo pyragų išpardavimas po kiekvienų mišių 
nuo 9 vai. ryto parapijos salėje. Į mugę įėjimas nemoka
mas. Pietūs: suaugusiems $3.00; vaikams nuo 6 iki 12 m. 
ir visiems skautams — $1.00. Pietums bilietus prašome 
įsigyti iš anksto pas platintojus, tel. 201—355-8265. Lau
kiam visų atsilankant!

Elizabeth’o Skautai ir Skautės

Parengimai New Yorke
Kovo 14, šeštadienį — Lietuvių 

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

Kovo 15, sekmadienį — Maironio 
lituanistinės mokyklos metinis pa
rengimas — vaidinimas “Raudona 
Kepuraitė” Apreiškimo parapijos 
salėje, North 5th ir Havemeyer St., 
Brooklyn, N.Y., 4 vai. popiet.

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

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

Balandžio 5, sekmadienį — Vely
kų stalas Knights of Columbus sa
lėje. Rengia Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubų New Yorko klubas.

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

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

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

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

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

Balandžio 25-26, šeštadienį - sek
madienį — skulpt. V. Dragunevi- 
čiaus paroda Kultūros Židinio pa
talpose, 361 Highland Blvd., Brook
lyn. N.Y. Rengia New Yorko Skau
tų Tėvų komitetas.

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

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

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

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

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

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

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

FILATELISTAI I
Siunčiame Lietuvos pašte 

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

16 porų jaunimo ir 12 porų vai* 
kų. Taip pat bus įvairių tautų 
stalų valgių svečiam.

Bostoniškis




