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Pasikeitė politika ar tik akiniai. . . 
Vakaruose ligšiolinis optimizmas dėl liberalizacijos So
vietuose užleidžia vietą rūpesčiui ir aliarmui dėl gali
mos sovietinės grėsmės. Ką tai reiškia?

Maskvos pyktis ir grasinimai nukrypo prieš Angliją

LIGI •ŠIOL: tarp optimizmo ir re- gal užtenka pamatyti trumpus 
zignacijos sijonėlius ir jau sustiprėti tikė-

Vakarų spauda maitino skai- jime apie liberalizaciją. Bet 
tytoją optimizmu: esą atslūgo 
sovietinės agresijos grėsmė Eu
ropai; esą sovietinė sistema kin
ta, suteikdama daugiau laisvių 
asmeniui; esą tautinių komuniz
mų nepriklausomumas nuo Mas
kvos auga... Tos tiesos buvo

išvados iš tokių atskirų fakte
lių per greitos — jos nerodo vi
sos plačios tikrovės.

Hamburgo laikraštis Die Zeit 
skeptiškiau pažiūri į visą sovie
tinės tikrovės eigą. Esą “libera- 
lizacija rytų Europoje neįmano-

Tuo tarpu Ameriką pulti sovietine propaganda vengia. Susi
laiko ir nuo Nixono kritikos, tikisi jo palankumo derybose

Kuo Anglija užsitraukė Mas
kvos rūstybę? — Paskutiniais 

Anglijos atstovą Duncan Wil- laikais Anglija pranešė apribo
sianti Sovietų atstovybės perso- 

tinimą: esą Anglija vaidina mi- nalo skaičių, kai eilė diplomatų 
litaristų rolę Nato organizacijo
je; kenkia santykiam, dengda- 
mosi Čekoslovakijos įvykiais. 
Gromyko grasino persvarstyti 
Sovietų ir Anglijos santykius.

Sovietę užs. ministeris Gro
myko gruodžio 2 pasikvietė

son ir jam paskaitė griežtą kai-

buvo sučiupti esą šnipai; Ang
lija taip pat atšaukė kai kurias 
kultūrinių mainų programas. 
Gal dar svarbiau, kad Nato 
konferencijoje prieš porą savai

POPIEŽIUS prieš kunigus, kurie ...
rie atmeta „mokomosios bažny
čioj autoritetą ir kurie patys 
nori spręsti, kas yra tiesa ir 
kas klaida. Apie tokius kalbėjo: 
“Kiekvienas pasirenka tiesą, ku
ri jam patinka. Tuo keliu tikė
jimas sunaikinamas. Tai jau ne
bėra tikėjimas, apie kurį kalbė
jo šv. Paulius”.

Popiežius kalbėjo, kad Bažny
čia turi stovėti pagrindinių 
sų sargyboje nepajudinama.

Konkrečiai nesuminėjo, ko
kius kunigus turi mintyje.
manoma, kad jo žodžius paža-

Popiežius Paulius VI gruo
džio 4 bazilikoje generalinėje 

. audiencijoje susijaudinęs pa
sisakė prieš tuos kunigus, ku

Kunigy ultimatumas

tie-

Bet

čių anglai buvo vieni iš tų, ku
rie redagavo pareiškimą prieš 
Čekoslovakijos okupaciją ir i- 
spėjimą dėl galimos agresijos 
prieš Rumuniją. Turėjo Sovie-

tus suerzinti ir tas faktas, kad 
jiem nepasisekė infiltruoti į 
Anglijos akademinį gyvenimą 
savojo agento rašytojo Jevtu- 
šenko. t

Sovietai, pasirinkdami taiki
niu Angliją, kuri lig šiol uo
liai tarpininkaudavo tarp Mas
kvos ir Washingtono ieškodama

kompromisų, tuo pačiu metu su
silaiko nuo propagandos prieš 
Jungtines Valstybes ir net 
prieš naująjį prezidentą, iš ku
rio neslepiamai tikisi derybų dėl 
nusiginklavimo.

J. Tautose prasidėjo metimas laukan
J. Tautos nubalsavo, kad Sau

gumo Taryba imtųsi represijų 
prieš Pietų Afriką. Balsavime 
14 valstybių susilaikė — tarp 
jų ir Amerika. Ekonominė ko
misija jau ir ėmėsi represijų? 
49:22 balsais nutarė išmesti iš

savo tarpo Pietų Afriką. Vaka
rų valstybės balsavo prieš to
kią rezoliuciją, Sovietai susilai
kė. Bet Azijos, Afrikos valsty
bės kėlė rankas, nors teisių pa
tarėjai aiškina, kad tai prieš J. 
Tautų statutą.

Sovietuose gina konstituciją nuo valdžios
Sovietuose 95 rašytojai pa

sirašė protestą prieš nuteisimą 
Litvinovo ir Mrs. Daniel, kurie 
buvo surengę demonstraciją 
Raudonojoj aikštėj dėl Čekos
lovakijos užėmimo. Litvinovas 
būsiąs išsiųstas 5
Krasnojarską, rytų Sibire, ar į 
Archangelską. Mrs. Daniel ser-

virtusios politinio “tikėjimo 
dogmom”.

Ir dabar dar gausu spaudoje 
atskirų pavyzdžių, skatinančių 
taip optimistiškai įsivaizduoti 
sovietinę raidą. Antai, prancū
zų L'Express su entuziazmu ra
šė, kad “įspūdis, jog Rusija 
esanti monolitinė, nyksta, kai 
iš Maskvos atvyksti į Rygą, į 
Latvijos sostinę, ir pamatai 
merginas su ‘miniskirt’, vitri
nas su paryžiška elegancija.” 
“Tada esą supranti, kodėl polit- 
biuro narys, latvis Pelsche bai
minasi; kodėl Latvijos partijos 
kongresas dar 1966 skelbė, jog 
“nacionalizmas tebėra gyvas ir 
protarpiais prasiveržia aikštėn’^ 
kodėl panašiai baiminosi ir 
Gruzijos partijos kongresas dėl 
jaunimo.

jspūdingam korespondentui

ŽMOGAUS TEISES — ar kas 
dar jom domisi?

šiemet gruodžio 10 sueina 20 
metų nuo Žmogaus teisių dekla
racijos paskelbimo. Pavergtos 
Europos Seimas tą dieną rengia 
simpoziumą dėl žmogaus teisių 
vykdymo rytų bei vidurio Euro
poje. Vadovaus Hal Lehrman, 
užsieninės spaudos klubo pirmi- 

x___* ninkas. ,Kalbės psel. J. Balkū-
11 l^TITlbn suinkimą, kuris priėmė čeko- nas> Ėoleslaw Biega, Feliks

“M?Sin?)erib-----KaS JI 1Sri™° lilXWlUl. slevakijos invaziją. Dėl to su Gross, Pavet Korbel, Imre'Ko-

metam į

ga, ir jai vieta dar nepaskirta. 
Jos vyras yra priverčiamuose 
darbuose jau treti metai.

Pažymėtina, kad protestą pa
sirašiusieji kaltina vyriausybę: 
esą ji nevykdanti konstitucijos, 
kuri garantuojanti žodžio lais
vę.

Andrei Gromyko — Sovietu 
ministeris kaltina Angliją

MASKVA prieš naują aferą?
Maskvon sukviesti svarbieji 

sovietiniai atstovai iš sostinių. 
Tarp jų Kuznecovas iš Prahos, 
Dobryninas iš Washingtono. Pri
menama, kad tokia atstovų kon
ferencija buvo prieš partijos su-

dėlklaidų olandų teologų pa- v „ --------- --------------— .. ...
ruoštame katekizme ir ėilfe ku- Nixono aštriausias kritikas Achesonas buvo pasisakęs už dėmesiu sekama, ką reikš da- vacs, Joseph Kovago, Jan Papa- 
nigų pareiskįnųį kurie tarėsi prof. Arthur Schtesinger, Jr., karinį spaudimą, bet nuo to at- bartinė atstovų konferencija.
turį teisę “^tesutikti” ir elgtis Americans for Democratic Ac- kalbėjęs Kissingeris, siūlyda-
pagal “savo sąžinę”. tion vicepirmininkas, pareiškė mas derybas. Kissingeris buvęs

džiūgavimą, kad prezidentas per paskutinius dešimtį metų

San Antonio arkivyskupas Ro- 
bert E. Lucey garsėjo pirma 
tarp liberalų — jis buvo laiko
mas liberalu, kaip Triumph ra
šo — dėl socialinio pažangumo. 
Dabar jis garsėjo vėl, kai 51 jo 
arkivyskupijos kunigas pasirašė 
raštą popiežiui, kad arkivysku
pą atšauktų; kad paskirtų ko
misiją padėčiai ištirti; kad ku
nigam ir pasauliečiam būtų duo- 

_______ , _ _ ____ __ r_____ ta rolė naują vyskupą paren- 
tas generalinis streikas. Tuo tar- kant. Laiške skamba kaip ūlti- 
pu Leone vyriausybė pasitraukė matumas, kad popiežius “pozi- 
nuo lapkričio 19. Nauja dar ne- tyriai atsakytų” per 30 die- 
sudaryta._______________________ nų.

. .. Vatikanas vietoj atsakymo į

— Italijoje sekama Ameri
kos pavyzdžiu — gruodžio 3 
sustreikavo studentai, darbinin
kai, užėmė patalpas įvairiuose 
miestuose. Gruodžio 5 paskelb-

Nixonas patarėju politikos rei
kalam pasirinko prof. H. Kissin- 
gerį. Pasisakė taip pat, kad Sch- 
lesingeris Nixonui Kissingerį 
pasiūlęs. Naują paskyrimą gyrė 
ir Amer. for Democratic Ac- 
tion pirmininkas prof. Gal- 
braith. O N.Y. Times vedamaja
me apibūdino jį kaip griežtą ato
minės sutarties, derybų su So
vietais dėl raketų apribojimo 
šalininką. James Restonas 
(New York Times) sako, kad 
Berlyno sienos krizės laikais D.

ma, jei ji neprasidės pačioje Ru
sijoje ... Aš netikiu bet kokia 
realia galimybe (rašo laikrašty 
buv. diplomatas-, kad Sovietuo
se kiltų revoliucija šiuo metu”.

Artėjimo su rytų Europa po
litiką, arba “taikingą koegzis
tenciją”, laikraštis laiko ženklu 
vakarų “ne aktyvios politikos, 
bet greičiau rezignacijos. Mes 
esame pavargusi generacija... 
Mes norim poilsiauti savo guli
mose kėdėse su naktiniais dra
bužiais ir su šlepetėm. Tokia 
yra tikrovė mūsų svajojamo su
gyvenimo, kurį mes, europie
čiai, mėgstame vadinti taip pat 
‘glaudesniais ryšiais’ ir ‘atvirom 
durim i Rytus’. Deja; tai svajo
nė, kuri nevirs tikrove”.
DABAR: nuo rezignacijos prie 
aliarmo

Po Čekoslovakijos tragedijos 
nematyt, kad sąžinė graužtų 
tuos optimistus, kurie savo teo
rijom klaidino viešąją opiniją. 
Tačiau matyt, kaip jie ima mai
tinti skaitytojus priešingom 
“tiesom”. Antai keletas:

1. Washingtone lapkričio 15 
baigėsi užsienių 'politikos eks
pertų konferencija, kurią su
rengė “American Foreign Ser
vice Association”. Dalyvavo 
profesoriai, dalyvavo valstybės 
departamento patarėjai. Priėjo 

Jjendrą išvadą: esą Sovietai trau
kiasi nuo taikingos koegzisten
cijos, kurią buvo paskelbęs N. 
Chruščiovas 1957. Ekspertų su
tarimu, Sovietų vadovybėje su
stiprėjusi grupė, kuri imasi rep
resijų prieš liberalistines ten
dencijas rytų Europoje, suvaržo 
ryšius su Vakarais ir atgaivi
na neostalinistinius blokus.

Atskiri dalyviai savo tvirtini
mais ėjo dar toliau. Prof. H. 
Kissinger (Harvardo universite
tas), dabartinis Nixono patarė
jas, manė, kad dabartinė Sovie
tų vadovybė esanti "didesnė 
pasauliui grėsmė nei Stalinas". 
Prof. Zb. Brzezinski (Columbi- 
jos uni-tas) ragino, kad Vakarai 
aiškiai įspėtų Sovietus dėl ag
resijos prieš Rumuniją, sustip
rintų atoslūgio pastangas tarp 
Rytų ir Vakarų, pastangas su
tarti su Sovietais dėl ginklavi
mosi kontrolės; ragini imtis nau
jos politikos kom. Kinijos atžvil
giu... Ir dar išvada: esą reikia 
reorganizuoti valstybės depar
tamentą, įvedant tris valstybės 
sekretoriaus pavaduotojus, pa
vedant jiem tokias ir tokias pa
reigas (Patyčiai iš viso projek
to betrūko dar, kad valstybės 
departamentui perorganizuoti 
valstybė paskirtų tokias ir to
kias sumas!).

2. N.Y. Times (dar lapkričio 
17) buvo kreipęs dėmesį į polit- 
biuro nario Kiril Mazurovo kal
bą bolševikų sukakties proga. 
Mazurovas kalbėjo: “Mes visa
da skyrėme ir skiriame daug 
reikšmės santykiam tarp Sovie
tų Sąjungos ir Jungtinių Vals
tybių sunormalinti”. Ką reiškia 
sovietinėje kalboje tas santy
kių “sunormalinimas". vienas 
valstybės departamento parei
gūnas viešai pamėgino atspėti: 
"Tikriausiai, sunormalinimas te
kis, kaip Čekoslovakijoje". So
vietai žadėjo atitraukti kariuo
menę iš Čekoslovakijos taip pat. 
kai joje padėtis bus “sunorma- 
linta”. Tas “sunormalinimas” 
Čekoslovakijoje tebevykdomas. 
Būdinga, kad departamento 
žmogus atkreipė dėmesį į Sovie-

• tų “sunormalinimo” siekimus ir 
Jungtinėse Valstybėse...

{nukelta į 2 |»l.)

nek, Bogdan Raditsa. Simpoziu
mas bus užsieninės spaudos klu-

— Karinis apmokymas Sovie- be, 54 W. 40 St., New York 
tuose nub šių metų pradedamas City. Pradžia 6 vai. 
su 10 metų amžium. AMERIKOJE revoliucija po 50patarėjas prezidentam Kenne- 

dy ir Johnsonui.
— Daily News Kissingerį ver

tina teigiamai. Esą jis nepasekė 
Rostowo ir Co. nuomone, kad 
Sovietų Rusijos tironai jau virs
ta laisvojo pasaulio žmonėm.

— Nixonas pakvietė H. Cabot 
Lodge, Jr. vadovauti delegaci
jai Paryžiaus derybose vietoj 
Harrimano. Sakoma, kad Lodge 
gerai sutaręs su dabartiniu vi
ceprezidentu Ky, būdamas at
stovu Saigone.

— LBJ, išeidamas iš prezi
dento pareigų, dar pasiūlysiąs 
pakelti algas — prezidentui iki 
150,000 — dabar gauna 100, 
000, viceprezidentui ir Atstovų

— Jungtiniu Tautę premija metu?
už kovą dėl asmens teisių buvo Herbert Markose, “naujosios 
skirta prof. P.E. Nedballo iš Uk- kairės” filosofas, savo naujoje 
rainos. Gruodžio 4 B’nai B’rith knygoje “An Essay on Libera- 
apkaltino, kad savo knygose tas tion” aiškina, kad J. Valstybės 
premijos laimėtojas esąs antise- dabar gyvena priešrevoliucinį 
mitizmo šalininkas. laikotarpį. Jis truksiąs iki re-

voliucijos apie 50 metų. Marku- 
Gallupas rado, kad pre- se (jabar populiarus ir Europo

je tarp “kairiojo jaunimo” kaip 
jų dvasios įkvėpėjas.
SOCIALINĖJ GLOBOJ kažkas

Gallupas paskelbė, kad 1968 
balsavimuose kolegijas baigusių 
54 proc. balsavo už Nixoną, 37 
už Humphrey, 9 už Wallace. Per 
33 paskutinius metus tik 1964 Rūmų pirmininkui iki 75,000— 
demokratai buvo laimėję per- 
svar? tarp kolegijas baigusių—

da rašė, kad Sovietai neleis įsi- Sško^arkivyskupas^atleido te Johnsono-Goldwaterio kovoje na 30,000. 
liepsnoti naujam karui ir pada- ------—*■- --2 T”T -------
rys visas pastangas taikai grą
žinti.

- . ,gr?otoo laiška pasirinko tyla, o laiško
autoriai pasinnko “bylą” per 
Spaudą. Po šešių dienų nuo to

3 puolė Jordanijos ir Irako ar
tilerijos lizdus. Maskvos Prav-

— Čekostovakai kreipėsi Į 
Maskvą, kad sustabdytų rusų 
okupacinės kariuomenės lei
džiamą propagandinį laikraš
tį rusų kalba.

— Prancūzija frankui gelbėti 
biudžeto deficitą sumažino 42 
proc. Teko atšaukti vandenili
nės bombos bandymus, naujo 
tipo lėktuvo gamybą.

turis seminarijos profesorius, 52 proc. atiduota už LBJ, 48 
tarp jų ir rektorių; jie visi bu- Goldwaterį. Didžiausias pro- 
vo pasirašę aną raštą. Bet įdo- centas buvo 1956 metais už Ei- 
miau, kad visi keturi buvo senhowerį — 69:31.
prieš metus to paties arkivysku
po į seminariją paskirti.

Tuo metu nuėjo į Vatikaną 
ir kitas laiškas, pasirašytas jau 
127 (iš 161) klierikų, kurie ap
gailestavo, kad neatsakė į aną 
kunigų laišką.

— 78 angliakasiai taip ir li
ko palaidoti šachtose Marion ap.

— Amerika užtikrino R Viet- W. Va. Ta proga pastebima, kad 
namą, kad nevers organizuoti nuo 1952 anglių kasyklose žu- 
koaliciją su Vietkongu —komu- vo 5,000 ir rimtai sužeistų 
nistais. 250,000.

— Paltas daros nebepatiki
mas Kalifornijoje. Pagal Tri- 
umph informaciją esanti ten 
sukčių gauja, kuri nuvogė iš Ka
lifornijos pašto siuntinių už 
250,000 dol. Daugiausia siunti
nių į Vietnamą.

(Deja, ir New Yorke Darbi
ninkas negali nepasiguosti, kad 
keliasdešimt laiškų su prenume
ratos pinigais ar čekiais taip pat 
dingo).

— Mokyklų krizė New Yor
ke nesibaigia. Iš Ocean Hill- 
Brotmsville gruodžio 4 persime 
tė į Harlemą. Ten tėvai ir ne- 
tėvai pastojo kelią į mokyklą 9 
unijos mokytojam — instrukto
riam.

Mokyklų krizė palanki paaug
lių riaušėm, kurios gruodžio 3 
persimetė į požeminius trauki
nius su vadalizmu, su keleivių 
užkabinėjimais.

zidento LBJ opinija po rinki
mų pakilo. Po rinkimų jo veik
lai pritaria 43, nepritaria 44 
proc. Prieš rinkimus, spalio _____
mėn., pritarė 42, nepritarė ne9ero 
51. ™ '

— Dean Rusk iš valstybės 
sekretoriaus pareigų, pareiškė, 
grįšiąs į Rockefellerio fondą. 
Rusk buvo jo rezidentas 1952- 
1960.

dabar gauna 43,000, Kongreso ^ostowas’ Prezidento
nariam iki 50,000 — dabar gau- LBJ patarėjas, eisiąs profeso

riauti Texas universitete.

— Nixonas pasiūlė Humph- — Vyr. teismo pirmininkas 
rey būti atstovu J. Tautose. Tas Warren, Nixono prašomas, suti- 
atsisakė. Greičiausiai profeso- ko pareigose pasilikti iki bir- 
riausias. želio mėn.

Oficialiai J. Valstybėse yra 
3,6 proc. bedarbių. Kai kurios 
privatinės Įmonės pasiūlė 162, 
000 nuolatinių darbų. Norinčių 
juos imti susirado tik 35,000. 
Įstaiga “National of Business- 
men” surado darbo 84,000. Pa
ėmė darbą tik 23,000.

Susidaro įspūdis, kad kai ku
rie bedarbiai nori gyventi la
biau iš pašalpos negu iš uždar
bio. New Yorke oficialiai socia
lia globa naudojasi 935,733 — 
tai 11 proc. visų gyventojų.

Amerikos Lietuvių Taryto* valdyto, toigvai kadencijų — H k.: Teodora* Bttnstruto*. Eugenijus A. Bartkų* (pirm.), dr. Piju* Grigaitis, 
Leonardas Simuti* (garbi* pirm.). Povilą* Dargi*; stovi: Jonas Jasaitis, dr. Vlada* Simaiti*, kun. Pranas Gartvs, Jonas Talpias. Mikas 
Vaidyla, Stephen Bredes (iždo globBjų pirm.). Nnntr. V. Noreikos



Kąįp amerikietis pristato amerikiečiui Baltijos reikalą
WŪ$ų PPezidęBty Fran^ R^ft- 
Sėvelto vyriiWto S* 

B#* ęježig ųgpriMr

tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Vlrginia 7-4499.

duoda progą apie ją prabilti. 
Tik pereitą savaitę teko čia 
skelbti Philadetyhijes aririvys- 
kupo kardinolo John Krol laiš
ką p. A. Gečiui, baltiečių ko
miteto pirmininkui, apie pa
vergtų tautų ekumeninį susiti
kimą, kuriame būtų ypačiai pa
ryškintą padėtis Baltijos kraš
tuose. Tai būsią ateinančių me
tų birželio 15.

Dabar vėl tenka minėti, kad 
tų pačių veikėjų dėka amerikie
čių žmonių dėmesys buvo nu
kreiptas į Baltijos reikalus Lat
vijos nepriklausomybės sukak
ties proga. Ta progą Philądel- 
phijos televizijos stotis WCAU 
(10 kanalas — CBS afiliacija) 
11 vai. davė savo žinių ko. 
mentatoriaus Donald Bamhou- 
$e pranešimus apie Baltijos rei
kalus lapkričio 18 ir lapkričio 
19.

Barnhouse pranešimų žinios 
imtos iš lietuviškų šaltinių, ku
riuos jam parūpino dar seniau 
jubiliejinių metų komiteto na
riai R. ir G. Mironai. Dėmesio 
betgi verte, kaip tais šaltiniais 
pasinaudoja amerikietis infor
matorius ir kuriuo būdu jis pra
šneka į amerikietį klausytoją, 
kad praeities faktai būtę su
sieti su dabartimi ir kad Bal
tijos tauty likimas rodytųsi kaip 
dalis visos Europos istorijos, 
vykstančios dabartiniu metu.

Duodame tuo sumetimu čia 
Barnhouse kalbos ištraukas 
(kurios tarp kitko padeda ir 
pačiam lietuviui priminti vėl ir 
vėl tuos faktus, kurie neturi | 
būti niekada pamiršti!). J
LAPKRIČIO 18 |

D. Barnhouse kalbėjo:
Tragiškas Latvijos likimas ir 

šios dienos žinios apie rytų Eu- į 
ropą viena su kita glaudžiai šie- į 
jasi. Nepriklausomos nuo 1918 l 
ligi antrojo pasaulinio kari) Bal- L 
tijos valstybės — Lietuva, Lat- ;; 
viją ir Estija — buvo įduotos i 
Rusijai ne slaptu susitarimu su i
Jungtinėm Valstybėm, bet slap- '

"U!UH ffl.l.Jl.M.UĮ -.I1!11 ■'!■■»

tų susitarimu su Adolfu Hit
leriu ...

194Q birželio Vidury, tuo pa
čiu metu, kada krito Prancūzi
ją, Bąltijos valstybės buvo pa-

sijos kariuomenė okupavo 
kraštus, ir iškąmšiniai parla
mentą! buvo išrinkti taip juo
kingai, kad Sovietų pareigūnai 
Londone jau paskelbė rinkimų 
rezultatus vieną dieną prieš rin
kimam pasibaigiant.
F Tokiu būdu aukščiausio laips

nio tarptautinis nusikaltimas 
buvo Įvykdytas prisidengiant 
karu prieš Hitlerį, kaip žmog
žudystė įvykdoma radijo garsus 
atsukus, kad nustelbtų aukos 
pasišriešinimo garsus, šiame pa
sipriešinime daugelis baltiečių 
neteko gyvybių, buvo įvykdy-

Politika ar 
akiniai

(atkelta iš 1 psl.)

3. Chr. Sc. Monitor, atsiliep
damas į Brežnevo doktriną apie 
Sovietų teisę kištis į vidaus rei
kalus komunistinės valstybės, 
kai joje kyla grėsmė socializ-

- mui, komentuoja tą pareiškimą 
plačiau: esą Brežnevo aiškini
mas gali reikšti, kadMaskva vie
ną dieną nu$prę$ atgaivinti sa
vo karinę avantiūrą ir Kuboje. 
Ir tada esą Pravda aiškins, kad
visa tesąs dafenzyvinis veiki- *

tos masines deportacijos Į Si- riu”. “Sutikti s» Sąvjetų oku- 
birą ūr kitus sovietinės teritori- paeija — sąkė Okurchilty — 
jos kampus. “būtų prieštarąvimas visiem

Washingtonas vis tai stebėjo, principam, vardan kūnų mes 
Mes dar nebuvom kare. Sumner dabar kariaujame, ir tai užtrauk- 

. . _ , . .. ------ tų negarbę visai mūsų tylai”.
Daugiau apie šią istoriją ir 

kaip ji susiliečia su šios die
nos Europos krize — rytoj.
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D. Barnhouse tuo pačiu rei

kalu kitą vakarą vėl kalbėjo:
Kaip pažymėjome vakar vaka- kad dabartiniai Sovietų vadai, 

ra, Rusijos invazija į čekoslo- kaip ir Stalinas, mieliau norė- 
vakiją nebuvo (pirmas įspėjimas 
Nato valstybėm apie Rusijos 
smurto galimybes prieš kaimy
nines valstybes.

Kadangi šią savaitę švenčia- 
ma penkiasdešimt metų Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklau
somybių laimėjimo pirmojo pa
saulinio karo pabaigoje sukak
tis, mes prisimename šią savai
tę specialiai faktą, kaip Rusijos 
kariuomenė Įžygiavo Į šias vals-

WeUes, tada valstybės pasekre- 
toris, 1940 liepos mėn. pasi
sakė prieš tai, ką jis pavadino 
— trijų Baltijos respublikų, Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos, po 
litinės nepriklausomybės ir teri
torinio integralumo “deliberate 
annihilation”. Jis pareiškė 
griežtą oficialią Amerikos opo
ziciją šiai intervencijai, šiai 
“predatory activity”, kaip jis 
tai pavadino. Taip padarė ir 
Winstpn Churchill, kuris kalbė
jo: “Mes niekad nepripažinome 
1941 Rusijos sienų... Jos Įsi
gytos agresijos veiksmais ir gė
dingu susibaudimu su Hitle-

televizijos komentatorius

mas. Vakarai stovi — rašo laik
raštis — prieš mažesnį ar di
desnį grėsmės pavojų.

4. Daily Column lapkričio 
18) aiškino, kad Sovietų nauji 
veiksmai atvėrė vakarų Euro
pai “tikrovės pajautimą”, kuris 
buvo ilgai prarastas patogiose 
pusiau pacifistinio “elito” sva-

fcuo. Kmtveltap ąpęftMto kše- 
tai į Stotiną, ką* jis grąžintų 
Baltijos valstybėm jų nepri-

jos ir nugalėjimo, bet Stalinas 
buvo tam kurčias.

Rusijos ekspansiniai siekimai 
Baltijos srity siekia carus — 
Ivaną Žiaurųjį Petrą, Ękateri- 
ną. Su Stalinu tie siekimai iš
ėjo vėl aikštėn. Yra visai aišku,

tų būti bijomi, negu gerbiami. 
Tai nelemia nieko gėro kitų Ru
sijos kaimynų saugumui bei ne
priklausomybei ar pasaulio tai
kai.

D. Barnhouse žodžius mes 
vertiname. Juo labiau, kad jis 
kalba tuo reikalu nebe pirmą 
kartą.

Tais žodžiais jis pasitarnauja 
. - - . Baltijos tautę likimui — pade-

ir sulaužė jų apsisprendi- ja ardyti tylos uždangą, kurią 
Maskva nori palaikyti Vakaruo
se. Būdinga, kad Vakarų spau
doje ryšium su Čekoslovakijos 
okupacija buvo bijoma siekti 
toliau į praeitį kaip tik iki 1956 
Vengrijos okupacijos.

D. Barnhouse, siekdamas to
liau — iki Baltijos okupacijos 
ir iki carų politikos, pasitar
nauja Amerikos ..visuomenei, 
nes padeda ardyti uždangą, ku
ria ir čia, Amerikoje, stengia
masi nuslėpti nuo Amerikos vi
suomenės sovietinės ekspansi
jos tikrovę. Tą tikrovę, kuri tu
ri užsimojimų ne tik į Europos 
vakarus, bet ir šį kraštą.

mo teises daug anksčiau, nei tai 
ji padarė Vengrijoje 1956 ar 
Čekoslovakijoje 1968...

Priminęs prezidento Eisen- 
hovverio žodžius apie Baltijos 
valstybių užgrobimą ir to fak
to nelemtą Įspūdi amerikiečiam, 
komentatorius tęsė:

Lig šiol Jungtinių Valstybių 
vyriausybė tebepripažįsta nepri
klausomų Bąltijos valstybių dip
lomatinius atstovus. Kongresas 
priėmė rezoliucijas, ragindamas 
Jungtines Tautas Įvykdyti Bal
tijos valstybėse laisvus rinki
mus. Bet jų palikimas po Mas
kvos padu buvo nulemtas, kai

Maskvoje šiuo metu vyksta 
taikomosios -dekoratyvinės dai
lės paroda. Parodos vyriausias 
dailininkas-planuotojas — Albi
nas Purys, lietuvis architektas, 
ruošęs parodas Lietuvoje, Mas
kvoj ir kitur užsieny, Ekspona
tai parodoje sugrupuoti “res
publikomis”. Apie Lietuvos sky
rių meno kritikas Stasys Bud
rys taip rašo Tiesoj (spalio 13): 

“Iš karto reikia pasakyti, 
kad mūsų respublikos ekspozi
cija atrodo skurdokai, nes pa
lyginti su kaimynais atvežta 
per mažai eksponatų. Pavyz-

42 estų dailininkai patei
kė 328 darbus, 52 latvių — 
209 kūrinius, 75 gruzinų — 
200. Ir kokie tai darbai —pui- Mozūraitė, neparodyti įdomūs 
kūs, “ ...............
vių

kūrinius, 75 gruzinų

rinktiniai, geriausi. Uetu- 
ekspozicijos 35 auto-

KODĖL NEGALIMA MENO KŪRINIŲ RESTAURUOTI

VAITKMf FŲMBAAL MeME. Notazy Public. 197 W«bster Avė. Cambridge 
MasĮį, Vaitkus, trintuvių ^faktelius ir baįĮMUnuotojas. Modemiška 
kopMto irrmdiįjnn dyfciaL Aptamaujfr Cambridge ir Bostonų, TR 6-6434.

SUĮm pjUSI Į -■ , ■' ■!» ■

49SUM GARSIA — GRASOMUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
kflnMlM* 231 BųdBVd Aljsnue, BuNktyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

Jl-US-J JH.J..SĮĮIĮ Į.H...III 1.1 III 1

«|AT«HIKW 0ALLA8 fUNKRAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dMansd. A. J. Batton-BaMzūnas, Ucensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SU, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STKPHRN AROM IŠKIŠ (Armakauskas) — Graborius-baBamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEOOORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue FuneraI Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.X. 1ižu8; 
tek 277-5604. ■ -

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TA1N, CONN. TeL BA 9-1181.

BU YU8 FUNERAL HOME, Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Nevvark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruosianius gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N.: F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street VVooanaven, N. Y. 11421, (2.12) M1 2-4343 u 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) VR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRŲ2Ų vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieKa visus patarnavimus suaarant siuiiluuus ir uzsaKaiiL 
knas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemus Kainus. 3<0 Umuu 
Avė., Broeklyn, N.Y. 'relei, fc.V 4-4952 - . ;.,.į

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate.-Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Bliaunu nuėstu, valsty
bės ir federalinės valdžios mosesėių (income Tax) pareisKimai. — 1IU-U4 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Varginta 6-lsuo.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti, rrmnam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant musų aiua pirkėjo aemes. statybų atiieaam 
sąžiningai pagal susitari mų už labai prieinamų Kainų. TeL (016) AN 1-2064.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juooa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno aaruų nuoirausus ir kili toto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tąvem. 1883 Madison Sl, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietu viskas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Slagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki & vai.; Šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaiča Avė., Wopdhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

iti įvairiausios rū- 
rinkimas degtinės

Tuo vyno- 103-55 Ležferts Blvd, Richmdnd HfiL N.Yv 11418. TeL VI 3-3544.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ

tarpu mūsų respublilunė taiko- s < G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
mosios-dekoratyvinės dailės pa- “ 
rodą ypač turtinga, jai kone 
150 autorių pateikė kelis šim
tus darbų. Iš tiesų, ar nebuvo 
ko atrinkti? Kažkodėl neat- 
vežta daug labai svarinu, pačių 
geriausių respublikinės paro
dos eksponatų. Visi prisime
name įspūdingą “kiemelį” Vil
niuje — stambių eksterjerinės 
keramikos pavyzdžių ekspozici
ją... Parodoje nedalyvauja to
kie savaimingi mūsų dailiosios 
tekstilės atstovai, kaip K. Zim
blytė, V. Gruzdaitė, L Kaziu- 
kaitė, talentingi keramikai V. 
Liautukaitė, G. Jasudytė, J.

Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2^4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom i namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
for Weddings and Parties. Home-madę Bologna.________ _________ ______

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

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.____________________________________________
DOVANŲ SIUNTINIAI j LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamų patar
navimų. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grųžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimų ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimų įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, kų tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 Kast 36th St. New York, N.Y. 10016, Aplankykite niūsų skyrius: Chicago, 
HL 2219 W. Chicago Avė. 60622; Ims Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

L. Virbicko kaltos geležies dar
bui ir pan. Labai menkai pa
teiktas dailusis gintaras (tik du 
autoriai.'), o juk Lietuva — gin
taro šalis... Ta proga verta pa
minėti, kad tikrai puikių gin
taro papuošalų matome latvių 910 
ekspozicijoje, o taip pat 
Maskvoje veikiančioje lenkų tai
komosios dailės parodoje. Pa
prastai šio tipo parodose gerai 
būna atstovaujama lietuvių vit
ražui, užimančiam pirmaujan
čią padėtį šalyje. Deja, gal dėl 
organizacinį nesklandumų, gal 
dėl vietos stokos vitražas šioje 
parodoje neeksponuojamas, 
kas irgi sumenkina lietuvių de
koratyvinės dailės įspūdį. Tuo

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3doL, 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50£. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta, P.O. Bok 9112, Nevvark, N J. 07104, arba j Darbininko administraciją, 

N.Y. 11221.šiuo metu Lietuvos muziejuo
se yra keti šimtai tūkstančių 
eksponatų, kuriuos jau dabar 
reikia, jei ne restauruoti, tai 
bent skubiai konservuoti, nes 
vertingi meno kūriniai tolydžio su visa iš jos specifikos iš

plaukiančia aplinka, ši parduo
tuvė savo prekes, dėžes, mai
šus ir visas atliekas, aišku, 
krautų ir terštų teritoriją, ypač 
kiemą (kito nėra), priklausantį _ . - . A - - • •’ i ’Parodų Rūmams. Tuo tarpu Sii Sąjungos vaktybmmms mokslo 
je teritorijoje ...1969 balau- >r t^kos premųorms apdo- .

rektorius ir tarptautinės mu- džio mėnesį muziejus atidaro _au^eatH . e tarpu patiektųjų darbų tarpe
ziejų tarybos narys korespon- pirmą respublikoje skulptūros 

ekspoziciją po atviru dangum.

kūrinys, o kartu yra didelis ir 
labai lankomas kultūros cent
ras (čia vyksta ne tik dailės pa
rodos, bet ir koncertai), atsi
durs kaimynas — parduotuvė

nyksta. Tarp daugelio restau
ruotinų kūrinių yra visas M. K. 
Čiurlionio palikimas, Pažaislio 
vienuolyno freskos, liaudies me
no kūrintai ir t.t

Suminėti pavyzdžiai daro įs- jaį Pranas Gudynas, 
pūdį, kad opinija dėl Sovietų Vilniaus Dailės Muziejaus di- 
keičiama. Tačiau tai nereiškia, 
kad Sovietų pelitinė linija kei
čiama. Ji greičiau buvo tokia vi- lentas.
są laiką. Tik ji ima atrodyti čia Restaųrąyimo specialistų da- Vadinasi, ši didelė ir graži te- 
vienaip su akiniais, kitaip aki- bar esą 21, bet jie neturi ritorija bus dar labiau lanko- 
nius nusiėmus. tam darųjį tinkamu patalpų, ma. Nejaugi greta šio grožio

Arčiau tikrovės yra vertini- Salia nauju Paradų Rūmų, Ma
mas, kad dabar Vakarų spauda ‘
mėgina žiūrėti be akinių. Ta
čiau jos išgąstis ir aliarmas dar 
nereiškia, kad Vakarai pabudę 
iš sapnų. To nematyti nei Euro
poje nei Amerikoje. Tematyti 
greičiau tas prof. A. Maceinos 
minėtas paukštelio drebėjimas 
prieš gyvatės akis.

jonėse, kad nesą daugiau gink
luoto pavojaus iš tarptautinio 
komunizmo pusės.

IŠVADA: tai reiškia pabudimą?

Apie tą parduotuvę jau prieš 
porą metų, berods, net gana į- 
takingi asmenys viešai kėlė 
triukšmą ir reikalavo rasti jai 
kitą vietą. Pasirodo, ji vis dar 
tebėra, kaip “ištisa bėda”..

(Elta)

Keturi laureatai
Tarp 190 šių metų Sovietų

rutė Kasperavičienė ir Bronius Geriausiai toje parodoje pa-
Krumink — ir du statybos in- T •Aiuuuus u uu m- an^ estai Apie savuosius S.

Budrys taip kalba:
“Lietimų ekspozicijoje bene

žinieriai — Vaclovas Zubrus ir 
Šmuelis Libeckis. Premija jiem ____
paskirta už Vilniaus Žirmūnų 
gyvenamojo rajono architektu- 'bus sukrauta parduotuvės tara?

P. Gudynas viešai reikalauja 
skubiai persvarstyti kalbamojo 
pastato paskirties klausimą. 
Bet ar “griežtai planingoj” san- 

Sujungus tas patalpas su Pato- tvarkoj tai pavyks, neaišku. P. naujinta J. Kamavičiaus opera nes kilimas

statas, kurį Muziejus prašo per
duoti restauravimo dirbtuvėms.

Avenue,

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
VVTLLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

DEXTER PARK 
K! PHARMACY l|g| 
•4^ Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Mkhigan 2-4130

NEW YORK

LITAS Investing Co., Ine.
CHICAGO

(Elta) tės gtiiai poetiški gobelenai 
“Lietuvaitės” ir “Karvutės”, Z.

specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va
dovybė* žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kurt 
akcijas išplatino ja* užregistruodama Securities Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

Gražins ir Kaune Kaipokoyaitės modernus kili- 
Kauno muzikiniame teatre at- mas “Jubiliejinis”, M. Dūdie- 

Daina tėvynei”, 
dų Rūmais, būtų galima visai Gudynas straipsnio pradžioj “Gražina”. Režisavo Stasys Dau- J. Balčikonio “Liaudies šven- 
tinkamai tas dirbtuves bei la- mini kitą panašų atvejį: tartas (prieškariniuose tos ope- tė”, J. Adomonio interjeras su
boratorijas įkurdinti. — Štai, pavyzdžiui, Gorkio ros spektakliuose dainavęs ope- keramine krosnim. Traukia dė-

— Bet, — rašo Pr. Gudynas, gatvėje (Ties buv. Aušros var- ros chore). Diriguoja Stasys Do- m^į L Strolio, E. Tulevičiū-

LITAS Investing Co.» Ine.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N. Y.

Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitų.

Vardas ir pavardė „

Rostowo pakeitimas Baltuo- • —šiuo metu dideliu tempu te- tų gatvės pradžia. E.) esanti malkas. Dekoracijas sukūrė dai- tės-Veackevičienės ir kitų tie
siuose Rūmuose Kissingeriu dar me pastate ruoKama atidaryti skalbimo mašinų ir šaldytuvų liniukas Liudas Truikys, irgi to koratyvinės vazos bei kerami-
nėra ženklas, kad drebėjimas chemijos ir buities prekių par- parduotuvė. Ji nepatogi pirkė- paties teatro dekoratorius ve- niai indai. Deja, nemaža čia
virs pasipurtymu ir aktyviu pa- duotuvė.. .Taigi prie Parodų jam. o judėjimui, transportui, teranas iš Lietuvos nepriklau- ir pilkų, savo menine išraiš-
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lietuviais, latviais ir estais Vo
kietijoje susitinka Pabalti
jo draugijoj (Baltische Gesell- 
scbaft in Dėutąęhland, e. V.), 
įkurtoj 1955. Ją sudaro trysda-
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Vliko seimui renkantis
Mūsų didysis priešas visuo- Pereito seimo aprašyme su- 

meniniame darbe yra — tuščia- minėta informacija apie 1967 
žodžiavimas, bendrybės, nekon- Vliko “santykių išplėtimą su lie- 
kretumas... tuvių visuomene ir spauda”. To

kia informacija pagundo sekti, 
kiek 1968 metais tie santykiai 
su visuomene ir spauda buvo gy
vi; kiek visuomenė jautė Vliko

Tokia išvada peršasi atsklei
dus pereito Vliko seimo apra
šymus bei jo nutarimus.

Teisinga ir naudinga sakyti:
būkime “tvirto ryžto kovoje dėl opiniją, Vliko įkvepiančią kryp- 
Lietuvos laisvės”. Gražu karto
ti: "Būkime tad vieningi ir išti
kimi mūsų bočių palikimui ir 
mus įpareigojančiai Lietuvos is
torijai”. — Bet to neužtenka.
Reikia dar žinoti, kokie konkre
tūs uždaviniai prisiimta ir ko
kiom priemonėm jie pasiryžta į- 
vykdyti. Tais sumetimais teko 
pasklaidyti pereito Vliko seimo 
nutarimus, kad būtų aišku, kas 
įvykdyti pasisekė tais laisvės 
kovos metais, kurie pradėti 
1967 Spalio 21-22 Washingtone 
veiksnių konferencija ir jos 
šaunia prasminga deklaracija.

**£££« %SSM&am*6£i bniat vokiečių-estų, vokiečių- 
4 u imŽh !•*•*&* «—<-*■>-■ latvių ir vokiečių-lietuvių su

sivienijimai, kuriems, deja, iki 
ttllrantic šiol kažkodėl nepasisekė išvys-
' ■ lyti didesnės veiklos. Draugijos
eito seimo aprašyme su- tikslas: puoselėjimas ir gilini 
a informacija apie 1967 mas kultūrinių santykių bei 
“santykių išplėtimą su lie- draugiškumo tarp > vokiečių tau- 
visuomene ir spauda”. To- tos ir estų, latvių bei lietuvių 
formacija pagimdo sekti, tautų, skleidimas informacijų 
1968 metais tie santykiai apie Pabaltijo tautas, jų kultū-

tį degančiais dienos klausimais?
Toks įsipareigojimas neį

trauktas į “kalendorių”, bet jis 
priklauso prie Vliko esmės — 
vadovauti kovai, taigi vadovau
ti ir opinijai. O tai ypačiai svar
bu, kai neorientuotam lengva 
pasimesti laisvės kovos priešo 
naujuose taktikos vingiuose.

tikslas:
mas

Įsipareigojimus tektų sky - 
rium vertinti atskirų veiksnių: 
Bendruomenės, Alto, diploma
tų... Betgi pasitinkant Vli
ko seimą dera ribotis tik jo vie
no įsipareigojimais. Tuos įsipa
reigojimus Elta įtraukė į spe
cialų “laisvės kovos metų ka
lendorių”.

“Kalendoriuje” Vliko įsipa
reigojimai, atrodo, nedideli: iš
leisti “naują V. Vaitiekūno 
Lithuania laidą”, taip pat 6 
psl. “sąlanką, vardu The Supre- 
me Committee for Liberation 
of Lithuania”. Tai ir padaryta.

Jau konkretaus “veiksnio” 
neminint, pažadėti kiti darbai: 
“bus rengiamos peticijos” su 
atitinkamų kraštų visuomenės 
žymių asmenų parašais; “bus 
kreipiamasi į bažnyčių hierar- 
chus”; “bus organizuojamos 
spaudos konferencijos”; “bus 
stengiamasi gauti progos.. .Lie
tuvos klausimą paliesti televi
zijos ir nulijo programose”...

Žinom, kiek toje srityje pa
darė pats vienas Vliko pirmi
ninkas. Tektų betgi laukti, kad 
seime išaiškėtų, kiek tie visi 
kiti užsimojimai įvykdyti.

Vlikas atlieka daug juodo ne
įvertinamo darbo, leisdamas 
biuletenius keliom kalbom. Sun
ku pasakyti, kiek jie pasiekia 
taikinį. Bet prieš metus ir Vil
ke, ir Bendruomenėje, ir ypa
čiai atsakymuose į Darbininko 
anketą buvo šaukte šaukiama: 
duokit informacijos, tinkamos 
informacijos; suorganizuokit 
tam reikalui informacijos cent
rą... Ar ir šiandien šis reika 
las beviltiškas? Priežastis—nė
ra pinigo?

Pinigai buvo vienas iš kon 
krečių pereito seimo nutarimų 
— organizuoti jungtinį fondą 
100-150,000 dol. Fondo pirmi
ninkas preL J. Balkūnas Chica 
goję kalbėjo, kad tesurinki 
32,000. Seimas gal įžvelgs, kac 
pinigai šiandien neateina ape 
liacija tik į sentimentą. Ar ne 
metas “valstybiniu” mastu or 
ganizuoti biudžetą: pramatanl 
konkrečius darbus, jiem reika 
lingas lėšas; pramatant, kiek 
kurioj apylinkėj lietuvių; kiek 
kiekvienai tektų surinkti. Žmo 
nės negaili pinigo, kai mate 
konkrečius darbus?

Tai mintys akivaizdoje sei 
mo, kurį sveikiname. Laikyda 
mi, kad Vlikas reikalingas ii 
šiuo metu, manom, kad jo veik 
la būti efektyvesnė, jei būti 
mažiau gražių, daugiau konkre
čių žodžių.

ir gilini- 
santykių bei 

tarp .vokiečių tau- 
bei lietuvių 
informacijų 

tas, jų kultū
rinį bei istorinį išsivystymą ir 
dabartinę padėtį, mezgimas ir 
puoselėjimas asmeniniu ryšių. 
Draugija kasmet ruošia Pabal
tijo kultūros dienas įvairiuose 
Vokietijos centruose. Iki šiol 
tokios dienos įvvko Stuttgarte, 
Bremene, Wuerzburge, Muens- 
tery, Bad Oevnhausene, Biele- 
felde, Luebecke, Freiburge, 
Braunschweige, Cellėj, Hanno- 
very, Bonnoj ir Tuebingene. Sa
vo kultūros dienomis prisista
to pabaltiečiai vokiečių visuo
menei kaip vakaru kultūros tau
tos, kain bendros europinės 
civilizacijos kūrėjai ir paveldė
tojai. ....

Pabaltijo kultūros draugijoj 
lietuviai užima vadovaujamas 
pozicijas: dr. A. Gerutis yra tos

kaip Vakarų kultūros tautos
, . 4 ■ ' • »' • . \ '

■ Pabaltiečių kultūros dienos Vokietijoje
draugijos vicepirmininkas, o 
Valt. Banaitis — vokiečių-lietu
vių susivienijimo vadovybėje.

Šiemetinės pabaltiečių kultu- kas J K- Valiūnas, kultūros ,, do. Solistas Longinas Apkalns 
ros dienos vyko lapkričio 9-17, Banaitis, dr. ---------
Duesseldorfe. lapkričio 9 Vo- * 
kiečių rytų namuose (Haus dės 
deutschen Ostens) Dancigo 
kambary atidaryta Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos pašto ženklų, 
pabaltiečių tautinių drabužių ir 
liaudies meno dirbinių paroda, 
kuri tęsėsi iki lapkričio 17. Stik
linėse vitrinose buvo išstatyta 
daug knygų vokiečių kalba apie 
Pabaltijį ir vertimų, iš pabaltie
čių literatūros, sienos nukabi
nėtos pabaltiečių dailininkų pa
veikslais. Suminėtinas medžio 
drožinėtojo St. Motuzo iš Vech- 
tos uolumas, kuris atskubėjo su 
savo gausiais dirbiniais į paro
dą ir praturtino lietuvių sky
rių. Audinius (tautinius drabu
žius, juostas, gintarą ir k.) pa
rodai paskolino Nordrhein - 
Westfalijoj gyvenančios lietu
vės.

Lapkričio 15 įvyko spaudos 
konfe’-enciia. Joje lietuviam at
stovavo Elta-Pressedienst re
daktorius V. Banaitis.. Lapkri
čio 15 d. 3 vai. popiet Duessel- 
dorfo vyr. burm’stro atstovas 
priėmė 15 vadovaujančių pabal
tiečių. E lietuvių dalyvavo Vo-

J. LUKOŠIUS

kieti jos b-menės

Mišrų chorą sudarė daugiausia 
latvių jaunimas (daug mokslei- 

pirminin- vių) iš Miunsterio ir Rheinlan-

A. Gerutis ir kit.
PABALTIJO FOLKLORO 

KONCERTAS
Kulminacinis Pabaltijo kul

tūros dienų taškas buvo pasiek
tas lapkričio 16. Tą dieną 8 
vai. vak. Robert Schumann sa
lėje įvyko Pabaltijo tautų folk
loro koncertas, , kurio klausėsi 
ir kurį stebėjo apie 700 žmo
nių (salėje per 900 kėdžių). Pir
mieji pasirodė estai. Iš apie 
dviejų dešimčių vidutinio ir se- 
nesniojo amžiaus dainininkų su
sidedąs mišrus choras “Leelo”, 
vadovaujamas Willu Laidsaar, 
padainavo estiškai ir vokiškai. 
Vilma Brinkmann - Poeldoja 
(sopranas) atliko ketvertą dai
nų. Po to vėl sugrįžo choras su 
keturiom dainom. Stipresnis bu
vo latviu pasirodymas. Jiems, 
kaip ir lietuviams, gražiai talki
no vokiečiu Julicho muzikos 
mokvklcs orkestrėlis, susidedąs 
iš 14 moksleiviu, vadovaujamas 
mokyt. G. Bischof, pagrojęs 
penkis latviu šokius. Gražiai 
dainavo per 50 asmenų jung
tinis choras, vadovaujamas ga
bios chorvedės Tiklos Ilsterės.

(tenoras) atliko šešias latvių 
kompozitorių dainas. Po jo vėl 
sugrįžo choras su pora dainų.

Antroji programos dalis pri
klausė lietuviams. Ji buvo ge
riausia. Pirmiausia tris lietu
viškus šokius pagrojo Julicho 
muzikos mokyklos mokinių or
kestrėlis. Po to Vasario 16 gim
nazijos tautinių šokių būrelis 
gražiai pašoko Kepurinę ir Jon
kelį. Tris liaudies dainas nuo
taikingai padainavo solistė Ma
rija Panse-Simaniukštytė (sop
ranas).

Didžiausią pasisekimą turėjo 
Romuvos moksleiviai su Sadu
te ir ypač Malūnu. Publika, vi
są laiką plojusi į muzikos tak
tą (akordeonu palydėjo specia
liai į vakarą iškviestas Bundes- 
wehro karys, buvęs Vasario 16 
gimnazijos mokinys Stanikas), 
pasibaigus šokiui nenutilo ir 
vis reikalavo kartoti. Kas žino, 
kokių jėgų įtempimo iš šokėjų 
pareikalauja Malūnas, tam 
aišku, jog šio šokio kartoti ne
įmanoma. Vietoje šokėjų sceno
je vėl pasirodė solistė Panse

ir išraiškingai padainavo Pamy
lėjau vakar, Kas ant žirgelio, 
Bernužėli, nesvaliuok.

Klumpakojis, kitais atvejais 
didelio pasisekimo nesusilau
kiąs šokis, turėjo būti paskuti
nis. Nebuvo tikėtasi, kad ir šį
kart publika kitaip reaguotų. 
Juo labiau, kad Duesseldorfas 
yra nepertoli Olandijos sienos 
ir klumpės čia jokia naujiena. 
Bet šokėjų laukė staigmena. Pa
baltiečių žiūrovai inteligentiš- 
kesni. Jie įdėmiai sekė ir aiškiai 
suprato visus šokėjų judesius. 
Baigus šokį, vėl pasipylė gau
sūs plojimai ir šūkiai, reikalau
ją kartoti. Bet kartoti vieną 
kurią Klumpakojo dalį būtų ne
įdomu, o visą šokį — dar ne
įdomiau. Vedėja Tamošaitienė 
buvo šį atveją numačiusi ir pa
siruošusi už staigmeną atsily
ginti staigmena. Užuot kartoju
si Klumpakojį, ji išsiuntė į sce
ną penkis šokėjus su komiškuo
ju Lenciūgėliu. Pasisekimas ne
paprastas. čia pasižymėjo sep
tintokas Sonsas.

Romuvos šokėjai atkreipė vi
sų dėmesį gražia savo laikyse
na, drausme, grakštumu ir ne
paskutinėje vietoje patvarumu, 
įgalinančiu ir ilgesnį laiką pa
kelti didelę spartą. Salia repor- 
tašo autoriaus sėdėjęs estų at- 

(nukelta į 4 psl.)

Kariuomenės Šventės minėjime Elizabethe dainuoja solistė Lionė Juodytė. Akomponuoja Liudas Stukas.
Nuotr. V. Maželio

demokratų jaunimo veikla *
nių Demokratų kongresas (tre
čias iš eilės), turėjęs įvykt gruo
džio mėn., yra nukeltas į va
sario ar kovo mėnesi ir įvyks 
Vina dėl Mar, Čilėje. Kiekvie
nas kraštas į kongresą siųs de
legatus, kurių dviem Čilės vy
riausybė ir KD partija apmokės 
visas pragyvenimo išlaidas Či-

Tarptautinei veiklai Lietuvių 
rikščionių Demokratų Sąjun- 
i visuomet skyrė ypatingo dė- 
esio. LKDS atstovai dalyvau- 

pasaulinės krikščioniškosios 
‘mokratijos kongresuose pil- 
iteisiais nariais, kur ne kartą 
?m pavyko pasitarnauti Lietu
ms laisvės bylai
Neseniai LKDS delegacija ak- Įėję. Šiuo metu yra komplektuo- 
viai dalyvavo Europos Krikš- jama lietuvių delegacija. Joje, 
onių Demokratų Sąjungos jau šiuo metu žinoma, dalyvaus 
mgrese Venecijoje. dr. Jonas Norkaitis iš Vokieti

jos. •
■ Tarptautinės Jaunųjų Krikš

čionių Demokratų Sąjungos pir
ui in. Antonio Aranibar specia
liu laišku šiame kongrese pa
kvietė dalyvauti ir LKDS CK 
pirmininką A.J. Kasulaitį gar
bės nario titulu. Tai pakartoti
nis krikščioniškosios demokra
tijos patikinimas, jog jos visą 
pasaulį apimančiame sąjūdyje 
Lietuva ir lietuviai nėra už
miršti, jiem solidarizuojama ir 
su jais kartu kevojama už vi- 

Pasaulio Jaunųjų Krikščio- sų laisvę. (KDI)

Sausio mėn. Luksemburge į- 
yks Europos Jaunųjų Krikščio- 
ių Demokratų Sąjungos kon- 
resas. Jame dalyvaus lietuvių 
elegacija, vadovaujama Algir- 
o J. žemaičio ir dr. Jono 
orkaičio. Jaunimo kongresai 
ra ypatingai prasmingas lais- 
ės kovos laukas, nes jame da- 
rvauja žmonės, kurie netru- 
us vadovaus savų kraštų par- 
jom ir vyriausybėm (kai ku
te jau vadovauja dabar).

SgoĮoĮcg

JONAS JASKAUSKAS

LEMTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(8)
— Labai ačiū, ponas mokytojau, bet šiandien mes 

negalime, — atsiprašė Onytė. — Mama lauks namuo
se, ten yra reikalų. Bet jei ponas mokytojau sutiktumėt, 
būtų labai malonu, kad su Jonu ir ponu Adomu šiandien 
pas mus ateitnmėt Aš manau, mes visos eisime namo, 
o tu, Jonai, nepalik pono mokytojo ir pono Adomo.

— Prižadu visus pristatyti! — atraportavo Jonas.

— Tai lauksime visų. Nė neatsisveikinu, — užbaigė 
Onytė.

— Iki pasimatant, — pasakė mokytojas, ir abu su 
Jonu pasuko į miestelį, o mergaitės į namus.

— Nežinojau, kad panelės Surdegytės jūsų pus
seserės. Abi labai malonios ir gražios mergaitės, — kal
bėjo mokytojas.

— O tą jų draugę tamsta gerai pažįsti?
— Pažįstu gerai. Bet... negalvokit nieko bloga, jei 

aš, pirmą kartą jus susitikęs, kai ką apie ją papasako
siu. Slėpti nėra reikalo, nes, jei ne iš manęs, tai iš kitų 
greit išgirsite, ką žmonės apie ją Šneka. Gal net bus 
geriau, jei papasakosiu aš, nes kitas gali ją nupiešti 
perdaug tamsiomis spalvomis.

Jonas klausėsi, o mokytojas pasakojo.
— Reikalas, kaip čia pasakius, širdies. Jei tai liestų — Jau beveik metai. Bet pastaruoju laiku ji vis 

lietuvį vaikiną, viskas būtų natūralu, niekas nekreiptų labiau komplikuojasi, — užbaigė mokytojas, ątidaryda- 
dėmesio ir nešnekėtų, bet čia liečia vokietį. mas kiemo vartelius ir įleisdamas Joną.

— Jei teisingai suprantu, ji myli vokietį. Ką gi, šir
dis internacionali, tautybių nepripažįsta.

— Jūs mane supratote teisingai, tačiau ne visai. Aš 
daug tuo klausimu su ja esu kalbėjęs ir tikiu, ką ji sako. 
O ji tvirtina, kad visos tos kalbos yra melas, bet ji neturi 
galimybės jų paneigti.

— Tačiau jei žmonės šneka, yra kokia nors prie
žastis, — paabejojo Jonas.

— Priežastis yra, ir gana rimta. Bet jai tiksliau 
suprasti reikia pažinti čionykštį dabartinį gyvenimą. Vo
kiečiai žmones spaudžia. Skundikų ir iš savųjų tarpo at
siranda. Sau ir savo turtui apsaugoti žmonės griebiasi vi
sokiausių priemonių: vieni vokiečius paperka, kiti kvie
čiasi pas save vaišėms, treti vėl kokių gudrybių išsi
galvoja. Ne vienam ir pavyksta. Tokie ir gyvulių už kitus 
daugiau laiko, jiems ir pyliavų mažiau uždedama, na, ir 
kitokių lengvatų gauna. Atleiskite, jei aš perplačiai 
pasakoju, bet, jei ir netiesiogiai, tai liečia ir panelę 
Liulytę.

— Pasakokite toliau, tai labai įdomi tema.

— Savo įžangą, jei taip galima išsireikšti, aš kaip 
ir baigiau. Dabar apie panelę Liulytę. Nežinau, ar jums 
žinoma, kad ji su motina turi nemaža 45 dešimtinių ūkį. 
Motina, Imdama apsukri, susigiminiavo su vokiečiais. 
Daugiausiai su Palomės viršininku. O tam labai į akį kri
to Stasė. Kur buvęs, kur nebuvęs, vis pas jas atvažiuoja 
ir Stasei neduoda ramybės. Dabar jos norėtų jo atsi
kratyti, tačiau nebegali. Neseniai Stasė verkdama pa
sakojo, kaip, vieną karta atvažiavęs girtas, norėjęs bū
tinai ją matyti, su motina visai nesileidęs į kalbas. Girdi, 
arba čia turinti būti Stasė, arba jos iš ūkio išlėksiančios
ir atsidursiančios stovykloj.

— Tai žiauri mergaitės padėtis.

— Tikrai žiauri. O dar žiauresnę ją padaro savie
ji, nekaltai šmeiždami. Vieni iš pavydo, kad jos geriau už 
kitus gyvena, kiti iš įsitikinimo, kad Stasė pati kalta.

— Ar jau senai ta komedija tęsiasi?

Mokytojas Zaranka jau trečius metus mokytojavo 
Kalnų pradžios mokykloj. Dėl savo paprastumo ir nuo
širdumo apylinkės žmonių buvo labai mėgiamas ir ger
biamas. Dažnai jam tekdavo pabūti vertėju ar net tar
pininku tarp vietos žmonių ir vokiečių. Už tokius pa
tarnavimus jokio atlyginimo iš nieko neimdavo. Buvo 
dar jaunas, 25 metų amžiaus, kilęs iš neturtingų tėvų, 
gyvenančių gretimame Liūnų valsčiuje keturių dešimti
nių ūkely. Iš savo kuklios algos ne tik pats pragy
veno, bet ir tėvams kiek galėdamas padėdavo. Gyveno 
prie mokyklos, mažame kambarėlyje. Patsai gamindavo
si valgį ir patsai viską apsitvarkydavo. Tik mokyklos sar
gienė išplaudavo kambario grindis ir išskalbdavo balti
nius.

Svečių pas save nesikviesdavo, nebent kas iš apy
linkės jaunimo kai kada užeidavo trumpai pasikalbėti, 
šiandien dviejų jaunų vyrų — Adomo su Jonu — ne
tikėtas atsiradimas ir dar netikėtesnis su jais susipaži
nimas sudarė progą pasikviesti juos pas save pasikalbė
ti ir arčiau susipažinti. Kartu pakvietė Kazį ir Antaną 
šalčius, su kuriais jau nuo seniau draugavo.

Kai mokytojas su Jonu atėjo, rado Adomą su šal
čiais besikalbant Su šalčių pagalba parengė lengvus už
kandžius ir iš spintos iškėlė butelį vokiško konjako.

— Kur buvai dingęs? Mes jau manėme, kad vėl koks 
žandaras nusivedė, — kreipėsi Adomas į Joną.

— Ponas Jonas buvo patekęs į daug blogesnę būk
lę. Trys jaunos paneles buvo į nelaisvę jį paėmusios 
juokavo mokytojas.

— Aš mielai į tokią nelaisvę pasiduočiau. Bet kuri 
mane galėtų be pasipriešinimo nusivesti. Ypač ta su 
žaliom akim, kuri prie Jono buvo priėjusi. Kitų iŠ tolo 
negalėjau gerai įsižiūrėti, bet atrodo, irgi vertos, kad 
į nelaisvę pasiduočiau, — juokavo ir Adomas.

— Jei nori patekti į nelaisvę, šiandien bus proga. 
Esam užkviesti į svečius. Ir ponas mokytojas eis.

— Ar pas tą žaliaakę?
— Taip.
— Ir mane kvietė?
— Kvietė. Ir atsiprašė, kad netiesiogiai, o per ma

ne.

— O iš kur tos mergaitės yra?
— Dvi iš mūsų kaimo — Surdegytės, mano pusse

serės, o trečia — jų draugė Liulytę. Tu jų negali pri
siminti, nes kai išvažiavai buvo dar mažos.

Kurį laiką pasikalbėję ir pasivaišinę, visi išėjo pas 
Surdegius.

Einant keliu, Jonas mokytojui kažką pašnibždėjo. 
Mokytojas galvos linktelėjimu pritarė, o kiek paėjus. 
Jonas su Adomu atsiliko, ir Jonas papasakojo, ką ne
seniai iš mokytojo buvo girdėjęs apie Liulytę.

— Ar ponas Zaranka tiki, kad ji pati čia nėra kalta 
— paklausė Adomas.

— Jis tiki visu šimtu procentų.
— Reikėtų su juo tuo ir kitais klausimais išsikalbė

ti plačiau. Jis atrodo gana rimtas vyras.
— Panašų įspūdį ir aš susidariau. O tie du vyru

kai taip pat ne iš kelmo spirti. Jei pritartų ir jie, jau 
būtume penki ir galėtume pradėti ką nors planuoti.

— Gerai, aš pasiliksiu su tais dviem, tu su mokytoju 
pasikalbėk ir išsiaiškink, — pasakė Adomas ir šūktelė
jo: Ponas mokytojau, kur taip skubate? Ar norite pir
miau už mane patekti į nelaisvę?

— Ne! Mes, kaip vietiniai, einam išžvalgyti padė
ties, kad jums nebūtų pavojaus,—tarė atsisukęs mo
kytojas.

Kurį laiką ėjo visi drauge. Vėliau Adomas ėmė kal
bėtis su šalčiais, o Jonas su mokytoju kiek atsiliko.

—-Atleiskite užmano įžūlumą,—kalbėjo Jonas. — 
Mes, gyvendami Rusijoj tarp bolševikų įpratome būti 
atsargūs, pasirinkdami naujus draugus. Nors jus matau 
tik pirmą kartą, bet kažkaip greit įgijau pasitikėjimo 
jumis. Tam padėjo jūsų atvirumas, apibūdinant pa
nelės Liulytės problemą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę 
apie tuos du jaunuolius. Kadangi jie mažai kalba, su
sidaryti apie juos savo nuomonę be kitų pagalbos kiek 
sunkoka.

— Jei mano nuomonė jus domina, mielai ją pasa
kysiu, nes ir aš jumis , pilnai pasitikiu. Kazys ir Antanas 
šalčiai visais atžvilgiais yra labai garbingi jaunuoliai ir 
mano artimi draugai.

(Bus daugiau)
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Rūpestis kaip išlaikyti lietuvišką parapiją
Antano Šakalio pranešimas LFB suvažiavime lapkričio 9 d. vtenįielementą — p* 

> . * rapieaus. Kur parapiniai fie*
Maspetho lietuviu parapijos saleje (2> v tuviai, ten ir parapija betuviš-

PatiuEefiai sako Galime ginčytis, kad tos at- 
Pasauliečiai gi sako: ko aš stirai vyskupijas yra tik kitų 

turiu eiti į lietuvišką parapiją apeigų, nei mes, ir todėl Ame- 
— ar klausyti lietuvio- kunigo likos episkopatui nepriklauso.

Bet tuoj man prisimena vie
nas -moksleivio Clevelande iš-

Parapinės mokyklos
Atskiras elementas prie pa

rapijos yra jos mokykla, bet jos 
svarba sumažėjo, nes daugelis 
parapijų mokyklų jau nebeturi. 
Manau, kad proporcija būtų ge
ra, palyginti su New Yorku,— 
iš 4 parapijų tik viena turi mo-

blogai pasakyto pamokslo ang
liškai? Kaip galiu priklausyti 
dviem parapijom, kai aš turiu 
priklausyti savo kaimyninei pa
rapijai, kur yra mokykla ir kur 
aš leidžiu savo vaikus. Jei lie
tuviška parapija neturi mokyk 
los, amerikoniška turi gerą, aš 
turiu tai parapijai priklausyti, 
kitaip — mano vaiko nepriims. 
Tokiu būdu priklausau dviem

tai ar dėl to mes turime Im
ti pasmerkti ir įsilieti į anglo 
saksų bendruomenę?

Mažėja kunigu skaičius
Toliau reikia žinoti, kad atei

na didelė kunigų krizė. Per de
šimt ateinančių metų mes tu-

Mokyklos yra greičiau pra
randamos, nei visi kiti pasta
tai. Sunku pasakyti, ar tai są
moningas sistemos veikimas 
Bet viena yra aišku, kad mo
kykla yra labai sunku išlaiky
ti. Taip, kaip dabar mokyklos parapijom ir abi išlaikau. Bet 

jūs negalit reikalauti, kad aš rosime labai mažai kunigų. Jau 
priklausyčiau tik lietuviškai pa- dabar matome, jei galėtume su- 
rapijai, nes mano vaikai lanko rinkti visus jaunus kunigus, sis- 
kitos parapijos mokyklą.

Daugiau dialogo
Iki šiol buvo rimti kaltinimai 

vieni kitiem, bet nebuvo rimto 
pasikalbėjimo. Yra buvę gražių 
bandymų, pvz., kun. V. Dabu- 
šio rašinys “J Laisvę” — “Ko
dėl jaunoji generacija nepri
klauso parapijai?” Bet atsaky
mo nesulaukta. Tų atsakymų, 
manau, yra. Viena iš nelaimių 
yra ta, kad esame nutarę, jog 
lietuviškas'parapijas reikės nu
rašyti ir todėl apie jas kalbėti 
neapsimoka.

Man atrodo, kad reikia pa
kalbėti. Taip greitai jų nenu- 
rašykim. Parapija turi pradėti 
dialogą. Kunigai turi pripažinti, 
kad reikia ne tik pinigų prašy
ti, bet ir lietuviškas pamaldas

yra suorganizuotos, jos visiš
kai nesiskiria vienos parapijos 
nuo kitos. Lietuviškos parapi
jos mokyklos nesiskiria nuo ne
lietuviškos parapijos mokyklos.

Ar visi kunigai supranta, 
kur nori nuvest toji sistema? Aš 
manau, kad taip. Man atrodo, 
kad parapiją, kaip tautinė at
rama, išliks tol, kol mes turė
sime sąmoningų kunigų, kurie 
norės lietuvišką parapiją išlai
kyti. Žinoma, antros ar trečios 
generacijos lietuviam kunigam 
kartais ateina noras nusigręžti 
nuo viso, kas lietuviška, .ir pir
moje vietoje rūpintis, kaip į 
dangų patekti.
f LB uždaviniai parapijai

Dabar einame prie trečiojo 
klausimo: Lietuvių Bendruome
nės uždaviniai ir galimybės at
einančių 5 metų laikotarpyje 
išlaikyti parapiją tautiniu 
veiksniu.

Man daug kas sako, kad šis . įvesti. Taip pat reikia išspręs
ti, ar turėsime savo religini lietuviškos parapijos likimas, 
centrą, kuris visa koordinuotų Apie jį daugiausia kalbėta.
ir tuo sumažintų sistemos įta
ka.

klausimas netikslus. Daug kas 
sako, kad lietuviška parapija, 
kaip tautinė bendruomenė, nė
ra veiksnys.

Aš manyčiau, kad padidėjo 
vienuolynų įtaka. Vienuolynai, 
kurie turi lietuviškas parapijas, 
jas moka geriau panaudoti lie
tuviškiem reikalam.

Vyskupų klausimas

temos pasiųstus į nelietuviškas 
parapijas, mum vistiek būtų jų

Neturiu po ranka statistikos, 
bet atrodo, kad kunigo viduti
nis amžius yra su viršum 50 
metų. Romos kolegija išleidžia 
vos porą kunigų per metus. To
dėl prof. Maceina ir sako:zatei- 
na laikas, kada lietuviškoji 
krikščionybė bus Dievo tauta 
be dvasiškuos. Dievo tauta ga
li išlikti, jeigu yra žmonių, o 
nėra- dvasiški jos, bet tai yra 
klausimai, kuriem išspręsti rei
kia dar gyvesnio ir nuoširdes
nio dialogo.

DISKUSIJOS
Po visų trijų pranešimų į 

diskusijas įsijungė klausytojai. 
Didžiausio dėmesio susilaukė

J. Ardys kalbėjo, kad 
kai gautų lietuvišką

gero lietuviško katekizmo, 
per religijos mokymą vaikau 
pripratinti prie lietuviškos b 
nyčios.

nenormalią kunigų padėti. - 
nigai, būdami 60 metų, yra dar 
vikarais. Taip jie negali prieiti 
prie jaunimo. Jauni kunigai ne
skiriami į lietuvių parapijas. 
Taip pat priminė, kad lietuviai 
turi jausti pareigą lankyti savo 
parapiją.

J. Giedraitis nurodė keletą 
konkrečių pavyzdžių, kaip vie
noks ar kitoks kunigo elgesys 
kenkė parapijos lietuviškumui.

V. Sidzikauskas sustojo ties 
Liet Bendruomenės veikla ir 
klausė, kiek PLB veikla gali at
siliepti į krašto padėtį ir kokie 
tos PLB artimiausi uždaviniai 
krašto atžvilgiu.

Dr. B. Radzivanas pasisakė 
dėl informacijos centro, kuris 
jau seniai bandomas ir vis neį- 
kuriamas. Siūlė jaunimo ir vy
resniųjų dialogą ir skatino lan
kyti lietuviškaspamaldas.

V. Radzivanas kalbėjo,- kaip 
jaunimą įtraukti į darbą.

J. Pažemėnas pažymėjo, kad 
jaunimas nesidomi istorija ir 
neturi istorinės perspektyvos.

V. Banelis prisiminė ryšį su 
kraštu ir pasisakė dėl mišrių 
šeimų.

Diskusijas baigiant, dar atsa
kė visi prelegentai į jiem pa-A_ Benderius, papildydamas

A. Sabalio mintis, iškėlė dar teiktus klausimus.

: Marija, Marija; šventas, šven
tes; Malda už tėvynę; Lietuvos 

JttBUias; Graži tu mano tėvyne;
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos preL Kemėžio, vysk. V. 
Brizgiu, St Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir- mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu
kas per Eurotone lot Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

. Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys, 

to veikėjus, kurie- nepalaužia Tėvynė Lietuva, Auksinis ru- 
._ dU0, sningant, Rudens pasaka, 

Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Išleido 
Montrealio liet, radijo vaL ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
doL

Amerikos Lietuvių Tarybos rezoliucijos
PRIIMTOS ALT METINIAME

SUVAŽIAVIME 1968 LAPKRI- skirtinai dėkoja už genocidinės 
CIO 23 CHICAGOJ, BISMARK parodos sutvarkymą ir jos su

organizavimą visiem to svar
baus darbo talkininkam bei rė
mėjam.

Amerikos Lietuvių Taryba iš-

VIEŠBUTYJE
Amerikos Lietuvių Taryba, 

išklausiusi Alto valdybos pirmi
ninko, valdybos narių ir iždo 
globėjų pranešimų, dėkoja val
dybos pirmininkui, visai val
dybai ir iždo globėjams už jų 
atliktą darbą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
reiškia vilti, kad gražiai vykdo- 
mas vieningas Alto valdybos 
darbas su kitais laisvinimo 
veiksniais bei lietuvių organiza
cijomis bus tęsiamas ir ateity
je.

Amerikos Lietuvių Taryba 
dėkoja visai lietuvių visuome
nei, radio valandų vedėjams ir 
organizacijoms, už jų talkas ir 
nuolatinę finansinę ir morali- džiojo laisvinimo uždavinio įgy- 
nę paramą. vendinimo.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas, įvykęs Lietuvos 
laisvės kovos sukakties metais, 
gerbia mirusius ir didžiai verti
na gyvuosius ilgamečius Al-

mu ryžtu kovojo dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės ir 
kurie giliai tikėjo pačių laisvų
jų tautų apsisprendimu.

Matydami jų kovos sėkmingu
mą, mes, gyvieji lietuviai, netu
rime palūžti, bet sustiprinę vie
ningumą privalome siekti di-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama Aukuras: Kalėdos Lietu-

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė voje Tau brangi tėvyne UetU- 
vos paukštelių daina, Tekėjo

Reikia rimtai pažiūrėti į vys- 

ja ranka — čia tik PABALTIEČIŲ KULTŪROS DIENOS Lithuanian Reader for Setf-lnstruction, by William R. Schmalstieg and An- saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim
* i i.. radimas! Jaunimas gi galvoja,Bet gal didžiausia problema ka<J galj^ ats- „

ateinančių 5 metų laikotarpyje sistemos ir išlaikyti reli- stovas prie Bonnos vyriausy- kvarta d-moll, op. 6.
bus žmonių problema. -

(atkelta iš 3 psl.)

Kunigai sako
Čia turiu galvoje dvejopus 

žmones — kunigus ir pasaulie
čius. šiuo metu, jei galėtume 
pasiklausyti vienos ir antros 
pusės, tai išgirstume dvejopus 
atsakymus. Kunigai štai ką sa
ko:

dalį AHegretto iŠ antro stygų Tlmeles* Lithuaifia by Owen J. C. Norem, BJ>., L.LJ). $4.00. nurijanti jaunystė, Pavasaris,
■ ■ - “ " Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00. Rudenėlis Žiema ir Vasarėle'

Pasveikinimo žodį vietoje gy- The Balt*, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50. j- dainos u
S111V Lauilllt uvuuiuvmvnv. v . ‘ -... I Cn.lJ. K., 17 C a 1 W ii. -Vi
si dalykai pagerėtu, jei mes tu- džių susižavėjimui išreikšt Nuo- įsvykusio Pabaltijo drau-

širdžiai apgailestavo, jog estai £9^ pirmininko dr. H. Kehren 
Vokietijoje neturi savo gimna
zijos, kur galėtų taip gražiai 
lavinti ir auklėti savo jaunimą. 

Visų trijų Pabaltijo tautų 
choristai ir šokėjai buvo apsi
rengę savo gražiaisiais tmiti- 
niais drabužiais. Kadangi Ro
berto Schumanno salės scena 
didelė, tai dalis jų per visą pro
gramą pasiliko scenoje^ Tuo bū
du buvo sudaryti spalvingi rė
mai orkestrui, chorams, solis
tams- ir mūsų šokėjams.

Tenka tik apgailestauti, jog 
nedaug vokiečių teatsilankė į šį 
koncertą, nors įėjimas buvo vi
siems laisvas. Sunku pasakyti, 
kas dėl to kaltas: ar prasta 
organizacija ir reklama, ar ne- 
sidomėjimas folkloru. Tiesiog 
nesuprantama, kad įstaigos duo
da lėšų plačios apimties kultū
rinėms manifestacijoms organi
zuoti, o tų įstaigų pareigūnai 
nesiteikia net pasižiūrėti, kas 
už tuos pinigus padaryta.

ginę tautinę bendruomenę. Vi- bės nesigailėjo gražiausių žo-

retume vavo vyskupus.

Daug kas to klausimo bijo. 
Nenori net kalbėti. Aš šiuo tar
pu noriu priminti, kad jau 
1906 Šveicarijoje susirinkę lie
tuviai svarstė, kaip Amerikoje

Jūs neremiat savo parapijų, turėti savo vyskupų. Noriu dar 
Jūs ateinat tik į mūsų sales, ku- priminti ir tai, kad Amerikoje 
rias pusvelčiui gaunate. Kada yra 5 tautinės vyskupijos. Vie- 
reikia atiduoti prievoles, jūs na iš jų yra ukrainiečių, kita 
mum nepadedate. melhitų ir kitokių apeigų.

ŠVENTINIS POSĖDIS
Vokiečių nesidomėjimą Pa

baltijo reikalais dar aiškiau pa
rodė sekmadienį (lapkričio 17) 
Vokiškųjų rytų namų didžiojoje 
salėje įvykęs šventinis susirin
kimas. I jį atsilankė vos apie 
W asmenų, jų tarpe tik keletas 
vokiečių. Programa tikrai buvo 
verta didesnio dėmesio, ypač 
buv. Nordrhein - Westfalijos 
darbo ir socialinių reikalų mi- 
nisterio, Landtago nario ir 
CDU pirmininko Konrado 
Grundmano kalba, kuria jis iš-
ryškėjo kaip nuoširdus ir atvi
ras pabaltiečių draugas.

Salė buvo papuošta nuo lu
bų iki grindų siekiančiomis Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Nord
rhein-Westfalijos ir Federal. Vo
kietijos vėliavomis. Iškilmingam 
aktui muzikinius rėmus sutei
kė Bonnos Jūreivių kvartetas 
(Schiffer-Ouartett). Pradžiai jis

R-M. pirm. <r. v. B-m—K. («.) pmmy, j. Kmuviflaus antrą).
(k).

Lithuania under the Soviete, by V. S. Vardys. Portrait o£ a Nation 1940-65, , . ,, C , .. „- 300 psl., kietais virSs. $7.00. tais. Vysk. Valančiaus lituams-
. Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $3.00. tinės mokyklos mokinių Choras,

tarė JO pavaduotojas dr. A. Ge- Twenty Years* Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2^0.
rutis. Jis priminė, kad Duessel- War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25. 
dorfo miestas yra Pabaltijo d- Guerrilia Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00. 
jos globėjas. Seniai jau buvo Leave Your Tears in Moscow, by b. Armonas. $4.00.
laikas suruošti Čia Pabaltijo Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
kultūros dienas. Nors vėliau, The Refugee, by K. C. CSrtautas. $3.50
bet jos rengiamos svarbia pro- Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
ga __ jubiliejiniais Pabaltijo Se,ected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
tautų nepriklausomybės atstaty- Lithuanian Guartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai, piskėnų vyresniosios kartos me- 
mo metais. Proga nelinksma, Lith^n Foik Talės. $4.50. no kolektyvo etnografinis vaidi

nes nė Viena Šių trijų tautų Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
Šiandien negali naudotis laisve. House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00. 
Padėkojo Nordrhein -West-' _ ■ _ _
falijos vyriausybei, kad ji fi
nansiškai parėmė pabaltiečių 
kultūros dienų suruošimą. Taip 
pat dėkojo vyr. miesto burmis
trui ir spaudai už atkreipimą į 
jas dėmesio ir pakvietė 
Grundmaną pasakyti šventinę

kam vadovauja 0. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
doL

Lietuviškos Vestuvės. Ku-

nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek-

kalbą.
(Bus daugiau)

Visi padėkime

LIETUVOS
KANKINIŲ 
VARDĄ
įamžinti paminklinėje 
lietuvių koplyčioje 
šv. Petro bazilikoje Romoje. 
Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir savuosius koplyčios 
kūrėjų tarpe.
Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL FUND
2701 We*t68th Street
Chicago, III. 60629

The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00. 
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00. 
The Temptation, by v. Krėvė. $3.00. leido Montrealio Mažosios Lie -
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00. Bičiuliu draugija. Kaina
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - - . .

į anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50. d
p, Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50 

Lithuanian Seif-Taught, by m. Variakojytė. $1.25. navo operų arijas ir dainas:
Art Collection of the Lithuanian Frandscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių . . vmenininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00. Adriana LecOUVreur - mUZ. F.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00. Cilea; Mefistofele — A. Boito,
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50^. Perlų ieškotojai — G. Bizet, La
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. JutL 50f. Boheme — G. Puccini ir La
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 5O£. Wally — A. Catalani. Mergaitės
Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 50f. troškimas ir lietuviška daina—
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00. ahį pr Chonin* Kur Dranuolė
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. , . .. . ..

v. Petraitis. psl. Kietais vlrteltate. »7X». *KlehS Abe‘OneS ~ At
Lithuanian-English & Englrsh-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Pfiotographs / Algimantas Kezys, S J. — meniškas albumas. $4.00 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack’J. Stukas. $5.00. 
FootbrMges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00. 
Rejuvenatton of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00. 
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00. 
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Dėvės and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50. pilimi Vytauto Klovos ketu 

^el^^U angly ri„ veifa'mu '
Elevsn Lithuanian Artistą in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00. . ?. . • „ ..

Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su pershinti- 
mu — 6 dol. Graži dovana Ka
lėdų proga. Teliko tik keliolika 
albumų. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). >7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
The Forėst of Anykščiai, by A. Baranauskas. 62.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $1.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3X10 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūne, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Eseay* in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Wlnnowing Winda, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanianc in Canada. by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis. J. Puzinas. A.

Rinktinas, J. Sungalla. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 dol.

lamacijomis ir pašnekesiais. Iš-

Sol. Janina Liustikaitė idai-

KaČanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu- 
___ _ w __ _____ ____________ _ __ _____w____ tikos plokštelės gaunamos Dar- 

Ths Cemstsry of Nation* in the Siberlan Tundra, by H. TautvaUa. Kaina bininko Spaudos kioske, 910 
1.75 dol

•tos ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama: 
DARBININKO ADMINISTRACIJA

Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 cn Kanadoje 1 dol).



(t)sinys iš 78 nr.)

Širdis nėra vien kraujo
v. zaMMUhkas

— r rniFiirirfftĮįiiiiiįiri

siurblys
Diskusijų metu paaiškėjo, 

kad širdis nėra visa tik teta* 
jo siurblys, bet ji yra karta 
ir pihiirtinift jo MZDB-
nybės simbolis. Osservatore Be
mano vyriausias redaktorius pė 
šių diskusijų televizijoje įdėjo 
į minėtų Įąjkraš^ straipsnį, ku
riame iškėlė medicinos mokslo
l 
riame

išvadą, jog
tik
nant grynai anatomiškai — ti

apie širdį yni dauų 
ko gydytojo, kamurtito vysku
po Niels Steįęen — Nšeošam 
Steuonis (1638-1686). Dedamos 
pastangos jį paskelbti šventuo
ju. šis mokslo vyras yra nema-

Sektam prigimties ir poizity- 
viuesti* {statymus, katalikų mo- 
ralistai bandė gana paėjai jjfanjį. 
kinti, kiek šioje srityje takia 
ar kftekia problema moraliai 
yra pateisinama, šiais klausi
mais yra daug pasisakęs popie-

gi širdis yra ne vien tik bū>

raumenų srityje. Jo surinkta ne
maža davinių ir iš širdies ste
bėjimo. Nuo senų laikų tikėta, 
kad širdis yra sensityvios sielos 
buveinė, — rašo jis, — ir kad

žius Pijus XEL Klausimus kėlė 
ir aiškino jis pats, arba juos 
iškeldavo gyvenimo aplinkybės. 
Dažnai ir gydytojai kreipdavo-

Phiiadelphijos jaunimas Kristaus Karaliaus Šventės minėjime Nuotr. K. Cikoto

kitai klausimu

LOS AMGELES. CALIF. Šiądien chirurgija taip tidi
šv. Kazimiero lietuvtų po- Smuikininko Izidoriaus Vasy- pažengusi, kad jau pnanoma 

rapijos choras, vadovaujamas liūno ir jo sūnaus Vytenio Va- 
komp. Br. Budrumo, smarkiai 
ruošiasi Kalėdų šventėm. Ber
nelių mišių metų dinas atliks 
naujas mišias, kurias Marijos— 
Taikos Karalienės garbei para
šė kun. šūkis. Chorui talkina 
Ona Metrikienė. Choro narių 
susirinkime lapkričio 15 iš
rinkta nauja valdyba: pirminin
kas Algis Raulinaitis, viceįūrm. 
Antanas Polikaitis, sekr. Pra- 

,.,nas Visvydas, ižd. Albinas Mit- 
kevičius, nariais Birutė Dab- 
šiene ir Salomėja Šakienė.

Uršulė Naginienė, uoli šv. 
Kazimiero parapijos ir parengi
mų darbininkė, lapkričio 14 mi
rė 80 mylių už Los Angeles, 
Sun City, Calif., mieste. Į lai
dotuves iš Los Angeles buvo 
nuvykę prel. J. A. Kučingis, 
kompozitorius Bronius Bud- 
riūnas ir artimieji. Prie velio- 
nies duobės sustojo jos vyras 
Bernardas, šešios dukros, sū
nus, 28 anūkai ir 4 proanūkaL
Tai buvo gražiausais vainikas, Prel. dr. Vytautas Balčiūnas, 
kurio gali pavydėti kiekviena 1969 pravesti vienos savaitės 
lietuvė motina.* ..... misijas Los Angeles šv. Ka-

Bendras Kūčias parapijos sa- zimiero lietuvių parapijoje. Mi
lėje rengia L. Bendruomenės sijos vyks kovo 23-30. - x "• >• , •je arba socialiniame bei šeimy- negali pakeisti prigimties ista-

. niniame gyvenime. Jie gali bū- tymo. Tiesa, kad žmonių bend-

syliūno smuiko-fortepijono kon
certas įvyko šv. Kazimiero pa
rapijos salėje gruodžio 7.

Lietuvių Fronto Bičiulių kul
tūrinis subatvakaris įvyks, gruo
džio 14 d. 7 vai. vak. parapi
jos salėje. Programoje dalyvau
ja prof. Sealey su paskaita. Da
nutė Sadūnaitė — Sealey skai
tys poeziją. Muzikinę subatva- 
kario. dali atliks pianistė Rai
monda Apeikytė ir solistas An
tanas Pavasaris.

Kultūros klubas, atgaivintas 
Lietuvių Bendruomenės namuo- ? 
se, gruodžio 15 d. 6 vai. vak. 
ruošia viešą paskaitą, kurią skai
tys prof. dr. Elena Tumienė. Te
ma: karas ir moralė sakralinėje 
ir sekuliarinėje literatūroje.

Naujų Metų sutikimą organi
zuoja Los Angeles Lietuvių 
Bendruomenė. Vakarienė bus 
ukrainiečių salėje.

diskutuojama, dėl ko buvo abe
jojama, šiandien jau yra aišku

lių iš to paties asmens į jį pa
tį. Išaiškinta, kad tokios opera
cijos yra leistinos tik gydytojų 
sprendimu. Tai pateisinama, 
nes šios operacijos paliečia tik 
mažą kūno dalį, kuri patarnau
ja visumai. Gi gydytojų spren-

tų nustatyta, ar operacija kar
tais nepadarys organizmui dau 
giau žalos negu naudos.

Apie autoplastinius perkė
limus daug buvo diskutuoja
ma. Ypač buvo svarstomas to
kių operacijų leistinumas išei
nant iš estetinio motyvo, kaip, 
sakysim, grožio. Buvo kreiptasi 
net į popiežių Pijų XII, ir jo 
buvo prašoma šį klausimą iš
aiškinti. Popiežius atsakė (1958 
spalio 4), kad tokios operacijos 
turi daug pateisinamų motyvų. 
Kai"

perkeliama kūno dalis iš vieno 
individo į kitą? Tai daroma ta
da, kai davėjas yra dar gyvas.
Tokios transplantacijos yra leis- {imas praėjo tikrai iškilmingai 
tinos, kai iš organizmo paim- Minėjimą rengia paprastai ke-

* x. — j-,.. .._i Toronto organizacijos: sa-
vanoriai-kūrėjai, karių sąjunga, 
šauliai. Taip buvo ir šiemet 
Tik šiemet, dėl 50 metų su
kakties, programa buvo sustip
rinta. Sustiprinta ta prasme, 
kad buvo pakviestas iš Chica- 
gos šaulių teatras su Čiurlionie
nės drama “Aušros sūnūs”. Ofi
ciali dalis buvo palyginti labai 
trumpa, su J. Matulionio įveda- ‘ metu visi žiūrėjo skaidrių iš 
muoju žodžiu. Pats veikalas, 
daug kieno matytas dar nepri- 
klausomoj Lietuvoj, , dabar, 
esant Lietuvai vėl okupuotai, 
šviežiai priminė ir jungė se
nus laikus su esamaisiais. Pub
lika veikalą priėmė labai šiltai, 
nors vaidino ir ne profesiona
lai. Bažnyčiose tą dieną buvo 
laikomos specialios pamaldos 
su pritaikytais pamokslais. Bu
vo daromos rinkliavos. Pagal se
ną paprotį kariai savanoriai vusio torontiškio Br. Vaškelio 
renka aukas ir šelpia Vokietijoj paskaitą su skaidrėmis, dary- 
esančius karius savanorius. tomis Lietuvoje.

ta tam tikra jo dalis vėl pasi
pildo, sakysim, kraujo perpyli
mas, odos, sausgyslių, kremzlių 
perkėlimas. Tokiais atvejais or
ganizmas vėl atstato tai, kas iš- 
jo buvo paimta, ir davėjo orga
nizmui nepalieka skaudžių pėd

Bet kai organizmas prarastos 
kūno dalies neatstato, tai reiš
kia, kad yra padary tas kenks
mingas sužalojimas, ir todėl to
kios operacijos nėra leistinos. 
Jos neleistinos, nes tam prieš
tarauja nenuneigiamas princi
pas, kad žmogus nėra savo kū
no šeimininkas, o tik juo nau
dojasi kaip jo užvaizdą. Tikra
sis gi žmogaus kūno šeiminin
kas yra Dievas. Taigi žmogus 
neturi nuosavybės teisės į sa
vo kūną, tat ir jo galia elgtis 
su juo yra ribota, kaip sako 
popiežius Pijus XII.

Tie, kurie .skelbia, kad žmo
gus su savo kūnu gali elgtis 
kaip jam patinka, patiekia ar
timo meilės motyvą arba sa
ko, kad žmonių giminė sudaro 
vienumą. Tačiau popiežius Pi
jus XII atmetė šiuos abu moty
vus ir pareiškė, kad meilės moty

_ ie kūno, veido sudarky
mai ' ar kitokie netobulumai jų 
turėtojam yra kliūtys karjero- vas savaime yra kilnus, bet jis

pylinkė ir skautai.

ŽINIOS IŠ TORONTO
ini. M. Gvildys ir vet. dr. 

Girdamkas staiga mirė. Abu vi-

Pensininkai posėdžiauja. Pri
sikėlimo parapijai parodžius 
iniciatyvos, Toronto pensinin
kai jau beveik ir susiorganiza
vo. Jie sykį per mėnesį ren
kasi parapijos salėje ir “po
sėdžiauja”: pasidalina įspū
džiais, išklauso kokio nors pra
nešimo, pažaidžia. Paskutiniu

Europos. Būreliui vadovaują 
Valatkienė, Miniotienė, Kara- 
siejienė ir Smolskis. Manoma, 
kad šis būrelis ir ateity turės 
pasisekimo, nes pensininkų 
skaičius didėja.

Akademikę draugija, gyvai 
veikusi pereitais metais, ir šie
met rodo didelių pastangų pa
gyvinti Toronto lietuvių veiki
mą. Lapkričio 30 surengė bu-

BALTIMORE, M D.

ti tiesioginėmis kliūtimis pilnu- ruomenė yra laikoma vienuma, šomas . kleboniją
tinei veiklai viešo gyvenimo ar bet ji sudaro moralinę, o ne 
meno srityse. Bet šalia savo po- fizinę vienumą.

Parapiečių metinis lankymas Šv. Alfonso parapijos sodalie- 
pasibaigė. , Klebonas prel. L. tės rekolekcijų dieną turėjo pir- 
Mendelis ir vikarai dėkoja vi- mą advento sekmadienį. 8:30 
šiem už suteiktas aukas ir mato- vai. mišias jom aukojo dvasios 
nų priėmimą. Jei kas norėtų vadas kun. A. Dranginis. Tuoj 
gauti daugiau plotkelių pasiųs- po mišių šv. Alfonso mokyklos 
ti giminėm į kitus -miestus, pra- patalpose buvo bendri pusry

čiai ir posėdis. Toliau tęsiama

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros ™"un/ . " M baigėsi
■- - _ . - - j 't r j pr Scremin savo žody- , , j-,. , ® ckyklos vaikai, įvyks gruodžio ne, skirtame gydytojam (Dia- » . »

(mario di morale professiona- 
le), rašo: Jei kalbama apie pori-

kuriuos iš jų popiežius Pijus 
XH savo kalboje primena. Visiš
kai neleistinos tokios operaci
jos, kurios nusikaltėlį nuslėp
tų nuo atsakomybės. Arba jei 
būtų sužalotos reguliarios orga- 

. , „ „ _r _ nizzno funkcijos. Ar pagaliau
110 <M.: Mr. Mrs. V. Omun^, Woodhaven, N.Y. ja būtų jos daromos tik gry-
Po 100 dol.: Aleksandra ir Jonas Bačanskai, Jamaica, N. Y. (pa- nai iš tuštybės ar dėl mados.

1000 dol.: N. N. Brooklyn, N.Y.

300 dol.: Anthony Arūnas, Woodhaven, N.Y.

nius organus, vieną iš jų lei
džiama paimti, nes dėl to orga
nizmo funkcija nesustos, ji 
veiks ir toliau. Bet tai turi būti 
daroma iš meilės artimui. Leis
tina vieną inkstą pašalinti, jei 
jo funkcija yra sunykusi, kaip 
lygiai galima pašalinti nepagy-

žadėję daugiau)
John J. Butkus, Bridgeport, Conn.
Ona Danisevičius, Woodhaven, N.Y. įrašo motiną Oną Ką reikia manyti apie homo- domai sergančią akį.

plastines operacijas, tai yra kai (Bus daugiau)Danisevičienę (aukos iki 500 dol.).

IŠ VISUR
— ALRK Federacijos valdy

ba lapkričio 22 posėdyje nuta
rė: 1. Kan. V. Zakarauską, Leo
ną Jarą, Kazimierą Kleivą ir Jo
ną Jasaitį pasiųsti savo atsto
vais į Altą; 2. Steigti religinį 
centrą ALRKF kongrese priim
tais pagrindais ir įgaliojo dr. J. 
Jerome kontaktuoti vysk. V. 
Brizgi ir Kunigų Vienybės pir- 
min. kun. E. Abromaitį: 3. Už
megzti oficialius ryšius su kito
mis konfesijomis; 4. {galioti 
jaunimo skyriaus direktorių A. 
Tamulį užmegzti ryšius su jau
nimo komitetu žygiui į Romą 
ir įstoti į jų veiklą; 5. Pavesti 
dr. J. Jerome ištirti galimybes 
turėti Amerikos lietuvių katali
kų globėją prie Amerikos vys
kupų ir susirišti su Detroito ar- 
kivysk. John F. Dearden, Ame
rikos vyskupų pirmininku; 6. 
Su New Yorko ir Chicagos vei
kėjais apsvarstyti ALRKF kur
sų surengimo reikalą.

— Motina M. Teofilė, bu
vusi vyriausia šv. Kazimiero se
serų yienuolijos viršinirfkė, da
bar dirbanti Argentinoje, Cor- 
dobos mieste, lapkričio 15 at
vyko į Chicagą ir apsistojo Ma
rijos aukšt. mokykloje. Ji da
lyvaus šy. Kazimiero seserų 
kongregacijos kapituloje ir pa
bus čia iki ateinančių metų sau
sio mėnesio.

— Inž. Eug. Bartkus, Alto 
-pirmininkas, lapkričio 22 Chi
cagoje, Jaunimo centro didžio
joj salėj skaitė paskaitą Lietu
vos laisvinimo klausimais. Pa
skaita buvo gerai paruošta ir 
lietė eilę šiandien aktualių klau
simų. Kitą paskaitą gruodžio 6 
skaitys Vliko pirmininkas dr. 
K. J. Valiūnas, 
ruošia Lietuvių 
liai.

— Tradicinė
vię studentę šiaurės stovykla 
ir naujų metų sutikimas įvyks, 
gruodžio 29 — sausio 1 Alpi
no Lodge viešbuty, 45 mylios 
nuo Montrealio, Vai Morin vieto
vėje, Laurentian kalnų cent
re, prie pat geriausių slidinėji
mo centrų. Registruotis adre
su: Lilė Bakaitytė, 2322 Pauli
ne St., Lasalle, Montreal 660, 
Que. Mokestis 
įmokama su registracija.

Paskaitų ciklą
Fronto Bičiu-

Kanados lietu*

Lietuvių postas 154 — Ame- 
15, sekmadienį, šv. Alfonso mo- rikos legionierių organizacijos 
kyklos salėje. Jau kuris laikas nariai — kalėdinį parengimą 

ruošia gruodžio 22, sekmadie
nį, lietuvių svetainės didžiojoj 
salėj. Visi legionieriai raginami 
dalyvauti su šeimomis. Kalėdų 
senelis vaikam išdalins dova
nėles, o suaugusiom bus ska
nių užkandžių ir gėrimų. Ge
ra proga legionieriam susipažin
ti su draugais legionieriais.

22 dol. Pusė

Poeto Henriko Nagio nau
ją eilėraščių rinkinį “Broliai bal-

vaikai nuoširdžiai repetuoja pro
gramą. Pradžia 3 vai. popiet. 
Bilietus bus galima įsigyti prie 
durų.

Kilnų gailestingumo darbą 
atliks sodalietės, kurios prieš 
Kalėdas aplankys su dovano
mis senelius, prisiglaudusius į- 
vairiose senelių prieglaudose, o 
taip pat ir savo namuose. ’ Jonas Obelinis

Dr. Regma Saldaitis, Woodhaven, N.Y. (pažadėjusi 500 
dol)

Valentiną (pažadėjo* 100 dol.)

HARTFORD, CONN. r
Lietuvos kariuomenės Maldą — invokaciją sukalbėjo £

jubiliejaus minėjimas kun. Albertas Karalis. Paskaitą £
Lapkričio 23 hartfordiečiai apie Lietuvos kariuomenės at- £

lietuviai paminėjo T .ietnvr>s ka- sikūrimą ir reikšmę Lietuvai t
30 dol.: S. Kreivėnas, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 100 dol.). riuomenės atsikūrimo 50 metų skaitė B. Balčiūnas iš New Jer- J
Po 25 dol.: Mr. Mrs. Alg. Gustaitis, Wcodhaven, N.Y. sukaktį. Minėjimą surengė Lie- sey- Po paskaitos dar kalbėjo £

Mr. Mrs. M. Povilaitis, Woodhaven, N.Y. (pažadėjo 100 tuvos veteranų s-gos Hartfordo 
dol.). “Ramovės” skyrius.

Po 20 dol.: A. Kreivėnas, Woodhaven, N.Y. švč. Trejybės lietuvių para-
Mr. Mrs. L Rauba, Woodhaven, N.Y. (pažadėję 100 dol.) pijus bažnyčioje mišias aukojo
Alb. Sakalas, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 100 dol) ir gražų, šventei pritaikytą pa

moksią pasakė klebonas kun. 
Juozas Matutis.

Prieš mišias į bažnyčią įneš
tos vėliavos, dalyvaujant orga-

Po 10 dol.: K. J. Krušinskas, Woodhaven, N.Y. (pažadėję iki '200 
dol.)
Vladas Kalytis, Great Neck. N.Y. (pažadėjęs 100 dol).
Antanas Pažemėms, Queens Village, N.Y.

Jurgis Dragunevičius ir inž. Va- > 
ler. Balčiūnas. Choras sugiedo- > 
jo tris dainas. Keletą eilėraščių » 
padeklamavo lituanistinės mo- » 
kyklos mokiniai — Aleksam * 
dravičius ir Kovaitė.

Po minėjimo visi buvo pa- ► 
kviesti prie kavos. >

Visi galėjo pasigėrėti scenos £
nizuotai skautai ir Sabonio įrenginiu ir išdekorevimu. Bu- l M yisom Amer!kos gimnazijų teisėm
P®?“*- , yo pastatu Kauno karo muąe- Į . k?le„ja, Mnl-iLMjŲ

Per mišias giedojo muz. Jur- jaus paminklo nežinomam ka- > Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek 
gio Petkaičio diriguojamas cho- reiviui imitacija. Ją padarė sta- > kalbos. Duodami kreditai.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 
Keimebunkporte, Maine.

J. Povilaitis, Woodhaven, N.Y.
A. Žukas, Woodhaven, N.Y. (pažadas iki 100 dol.)

Po 5 <tot: Mr. Mrs. Karvelis, Mr. Mrs V. H. Michaete, E. Valis — r--------------------- - ---------------- -- ---------------------r----------------------- r w .
Woodh»ven, N.Y., JonM Prakapas, BakersfieM, Ca- MiSų Į-baigoje sugiedoti tytainkas Pranas Spakauskas. Į 1^

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda moki
niams įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas — atsižvelgiama j kiekvienos iei-

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis! fas Maslauskas. Programą pra- ninkienė (lietuvių švenčių me- [
Tamfinkito save ir savn lUjmns minaciiie Siamu, lilniama risrho resti VaMybos Sekreto- tu ji Visuomet pasirodo SU Sa- Į paimami bernukai' baigė'"^skyrius.
lamįge u miruay š ame kilnuune darbe rfai jįSd SmnnMnkid. vo meniniais darbais). a™,.., I

Dievo garbei ir Tėvynes labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi . . ►
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite Trimitam grojant, įneštos vė- f15 . . kanuomenes £ 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir liavos. Sugiedoti himnai. Pa- J
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: gerbti žuvusieji už Lietuvos f^rGI2Jt.,al>ai Pav-vk<>t tikrai 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, laisvę. Sugiedotas Antano Vai- aU“ ° 50"ties metU sukakų-.
Brooklyn, N.Y. 11221. čiūno maršas žuvusiem kariam.

ti aitvarai” leidžia Algimanto 
Mackaus vardo knygų leidimo 
fondas.
— Pedagoginio Lituanistikos 

Instituto absolventų vakare bus 
sutinkama naujai iš spaudos iš
einanti prof. dr. Rimvydo Šil- 
bajorio ir kitų literatūrinės kri
tikos knyga “Socialistinis rea
lizmas”. Leidžia P. L. Institutas. 
Mecenatas — Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas. Ab
solventų vakaras bus gruodžio 
28 Chicagoje, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje.

— Mečys Ilgūnas, dirbąs lėk
tuvų susisiekime San Francis- 
co, Calif., įstojo į Los Angeles 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos chorą ir kiekvieną penkta
dienį atvyksta į repeticijas; sek
madieniais gieda bažnyčioje ir, 
praleidęs savaitgalius Los An
geles. sekmadieni vakarop grįž
ta į San Francisco. Taip jam 
tenka padaryti 1.0 0 0 mylių 
kelionę į savaitines choro repe
ticijas. Keliauja lėktuvu.

— Partizano Juozo Lukšos 
atminimui pagerbti gauta auka 
100 dol. jaunimo stovyklai sta
tyti Putname. Už auką nežino
mam geradariui visa širdimi dė
koja seserys ir jaunimas, kuris

lifomia Natūralią Ugnį uždege savano- > viai raiytojai, muzikai, solistai, dailininkai.

Po 2 dol.: St. Cibulskis, Detroit, Mich., B. Jalinskienė, Woodha- _ df!is .7*® ►
ven. N Y L.A.P. klubo salėje. Minėjimą G1 sceną lietuviškais omamen- »

pradėjo “Ramovės” pirm Adol- tois išdekoravo Aldona Saimi- ► 
fas Maslauskas. Programą pra- ninkienė (lietuvių švenčių me- t

J. Bernotas

Lietuviai tėvai, branginki) šią gimnaziją, kol ji yra. 
Jos ateitis jūsų rankose!

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit: 
Rev. Rector 
St. Anthony High School 
Kenntbunkport, Maine 04046

ta stovykla naudosis.
— Komp. K. V. Banaičio “Jū

ratės ir Kastyčio" operos kla- 
vyras jau pradėtas ruošti spau
dai. Paruošimo darbas užtruks 
ilgesnį laiką. Nadas Rastenis 
yra padaręs puikų libreto ver
timą į anglų kalbą, tad tekstas 
po gaidomis bus anglų ir lietu
vių kalbomis. Išleidimo fonde 
yra pinigų, kuriuos sudėjo lie
tuviai. tačiau jų dar gerokai 
trūksta.

1
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KVIEČIAME Į DIDĮJĮ 
KONCERTĄ

KONCERTE DALYVAUJA:
Angelų Karalienės parapijos choras iš Brooklyno. Vadovas Mykolas Liuberskis • Apreiškimo 
parapijos choras iš Brooklyno. Vadovas Algirdas Kačanauskas • V. Atsimainymo parapijos 
choras iš Maspetho. Vadovas Vytautas Kerbelis • Šv. Petro ir Povilo parapijos choras iš 
Elizabeth, N.J. Vadovas Vincas Mamaitis • Šv. Juozapo parapijos choras iš Waterbury, 
Conn. Vadovas Aleksandras J. Aleksis • Sopulingosios Dievo Motinos parapijos choras iš 
Kearny, N.J. Vadovas H. Muzur • Operetės choras iš Brooklyno. Vadovas Mykolas Cibas 
• Rūtos ansamblis iš Nev/arko, N.J. Vadovas Algirdas Kačanauskas • Žibuoklių sekstetas 
iš Newarko, N.J. Vadovas Liudas Stukas • Dvi mamytės ir dvi dukrytės • Solistas kun. 
Kęstutis Balčys iš Amsterdam, N.Y.

šv. Petro ir Povilo parapijos choras Elizabeth, N.J. Viduryje prel. M. Ke 
mežis, parapijos klebonas, ir Vincas Mamaitis — choro vadovas.

DIRIGENTAI

Apreiškimo parapijos choras. Viduryje kleb. kun. J. Aleksiūnas; pirmos eilės kairėje — choro vadovas — 
Algirdas Kačanauskas.

V. Atsimainymo parapijos choras Maspethe, N.J. Vidury — prel. J. Balko
nas, parapijos klebonas, kairėje — buvęs vargonininkas ir choro vadovas 
A. Visminas. Dabar chorui vadovauja Vytautas Kerbelis.

Aleksandras J. Aleksis

ilulilliiliilnl I liiliilliliiliiliilnliiliiliM

PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI 
LIETUVOJE PAMINĖTI 

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS 
METAMS UŽBAIGTI

1968 m. gruodžio 8, sekmadienį
4 vai. p. p. punktualiai

FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL
- salėje

Jamaica Avė. ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y.

- Koncerto programą išpildys:
2 LIETUVIŲ CHORAI iš Brooklyn, N.Y., New Jersey ir
2 Connecticut
2 Solo programą atliks kun. K. Balčys
2 Diriguos: A. Aleksis. M. Cibas, Alg. Kačanauskas ir
2 M. Liuberskis
2 Pianu akomponuos: A. Prižgintas

2 --------BILIETAI ----------
2 gaunami pas rengėjus ir prie įėjimo — auka $3.00, $2.00
2 ir $0.50 jaunimui. Visas pelnas skiriamas LKR šalpai.

Z Aukas siųskite:
1 Litlmanian Catholic Religious Aid, Ine.
2 64-09 56th Rd„ Maspeth, N.Y. 11378
2 Jūsii dovanos v r p atleidžiamos nuo mokesčių.

2 Rengėjai:
2 L K R ŠALPA
2 LIET. K AT. MOTERŲ KULTŪROS DR-.IA
2 VARGONININKAI IR MUZIKAI

New Yorko Operetės moterų choras su vadovu Mykolu Cibu.

Mykolas Cibas

Rūtos ansamblis su savo dirigentu Algirdu Kačanausku ir chormeisteriu Liudu Stuku (d).

Algirdas Kačanauskas

Mykolas Liuberskis

I



MATUKE TYPIST

CANCEL OR CHANGE
Tol.: GL2-2923

SERVICE

NEW YORK

HELP WANTED

ExceUent Opportunity for Men 
looking for new future in 

high paying ešsvątor Industries

GOOd Ponmanohin
Hrs. 9-5 (Sai_ Bonus), Uberal bene- 
ftts 11 bohdąys. Apply: Diocesan 
Ometeries 31 Mulberry St New- 
w*rk» N«J.

RECOLOR CARPET1NG 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Glow' 
Ali Work Guaranteed 
-----  Cail M U 9-1910 ------

MULLAR EJLEVATORS
501 West 42nd Street, N. Y.C.

CLtM TYPIST
Šone experience

General Office Work
Midtown

CaH LO 4-5370—Ext.25

DETAILER— Structural Steel ex- 
perienced with building and bridge 
detailing. Min. 5 years experience. 
Salary commensurate with ability 
KARL KOCH ERECTLNG, 233-0816

PLANNING 
A PARTY or A DANCE 

At your Service 
Band and Entertainment 

Call AT 9-1027 ask for Mr. Dailey

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: ĮOAumotA solistu ir 
choro H net dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybes, Barbute ir Pilypas, Šią 
naioeie, Prieš tohmą Keiiouę, 
Užstales daina. Tinginė bobu
te, Ui laukiau, laukiau, Oi, tu 
jieva, Jnvuže, Augu pas teve
li, StiKBukėbs.

Kur Banguoja Nemunėlis, 
SoL Algirdo' nraao, {dainuota 
16 liet kurinių; Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvutas, Palė
kėk aušrine, Siuntė mane mo
tinėlė, Pilu stiKieų, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir Šventa Nakus.

urruvĮSKV ptonsTęuv _ uetuvmkos M-OMTseas 
^DAMlUYtM A <

Trys Upe grojimo lįętuygkM
piescsteiBs penios datanus

BELLE CREST 
A DU LT HOME

Home Away from Home
On beautiful shelter island. excel- 
lent food, care and ąccomodations 
24 hour supervision, Catholic church 
within the area. N.Y. certification. 
State Road Shelter Island — Phone 

516 - 749-0541

RANDAZZO RUG CLEANING
Floor polishing upholstery cleaning 
all work done at reasonable rates 
we guarantee all our work — 3026 
Avenue U, Brooklyn, N. Y. Call: 

DE 2-5281 or 769-4249

SCAGLIONES Bowling 
Fishing Supplies 

Bowling Balte - Bags - Shoes 
87 Victory Blvd — Open 6 days a 
week for the Holidays 12-9 PM. 

Call SA 7-7373

NEW YORK 
Telejihone

Textured vinyl and wrinkle spray- 
ers modcrn water vashed booths, 
steady year round work, fringe be- 
nefits including Blue Cross, Blue 
Shield & paid holidays — NANES 
METAL FINISHING — 305 Third 
Avenue West, Newark, N J. (201) 
484-6406.

■ Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Sopinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

WOMEN
WILL TRAIN LIGHT FACTORY 
vork 7 AM - 3:30PM A 3:30PM to 
mfrfrdgbt, premhun pay for evening 
shifts Cosmetic Finu air-cond'nd. 
Liberal benefits, near 241st St sub- 
way Nice Pak Products, Ine. 150 N. 
MacQuestin Pkway MtVernon, N Y

GENERAL PAINTING
CEILINGS $12 - ROOMS $35 

Also plastering. Old walls repaired 
with sheetrock or paneling. Clean 
and dependable. Call: 846-9624

CABINET MAKERS Woodworkers 
- Maciūne Men - Draftsmen - Bench 
Men - Wood Finishers - Helpers - 
Apprentices. — steady job, lots of 
overtime, good working conditions 
Pilot Woodworking Co. 105 Amor 
Avė. Carlstadt, NJ. (201) 438-0200

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Sniniė inane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na' Dzimdzį Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

40 Lietuviškę Meliodiję įgro
ta su simfonijos orkestru: E 
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

tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras.

; Liatuviy Tautiniai Šokiai 
Švedo ansamblio ir Aitvarų 
kvarteto 14 liet šokių: AšUm> 
nytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadute, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

. ŽSbudUM* L. Stuko moto- 
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, E op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir E op. “Dana” moterų cho
ras.

EXP DINING ROOM CAPTAIN 
t and £XP WAITERS

Nice working conditions
LARCHMONT LODGE ■

1890 Palmei- Avenue 
CaU 914 - 834-0100

IblSPECTORS: Elęctrical & Mecha- 
nical, Sheet metai, Wire men, As- 
semblers, Machinists Millers, Drill 
press, Power press and Tool crib 
attendants with some experience — 
TALLER & COOPER INC. Div. 
LITTON INDUSTRIES, 75 Front 
St, Brooklyn (212) 858-0500

DELIVERY MEN
Hand truck deliveries, steady, per- 
manent, $2.50 per hour, mušt have 
good references. Call 947-9405 be- 
tween 10 AM & 5PM.

“Lietuvos Atsiminimų" 
25 m. Jubiliejaus koncertas: 
su solistaE ir choru įdainuota: 
TėvEkės namai, O, ramybe, Oi 
berneli vienturį, Avietėlė, My
liu tave, Man ne vEtiek, Pa
likta šalE, iš op. “Eglė žalčių 
karalienė”, Lietuva, E op.“Gra- 
žina”. Taip pat “Dominikas ir 
Motiejus, ir jų draugas Timo
tiejus”.

Šios 4 lietuvEkos muzikos il
go grojimo plokštelės gauna
mos už penkE dol. Paskiros 
plokštelės kaina 1.50 doL Šių 
plokštelių yra nedidelE kiekE 
(anksčiau buvo parduodamos 
po 4 dol.). Norį įsigyti prašomi 

: putinėli, Gieda gaideliai, Lietu- kreiptE: Darbininkas, 910 Wil 
4 va brangi, Aš padainuosiu dai- loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
5nų dainelę, *^kus buvo vąka- 11221.
j rėlE, -®-geiį- Tylos Persiuntimui pridedama 50 c.
1 vakaras, Ei, Lietuvos kareivė

liai, Lietuves himnas, Per tam- 
šią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar ■ 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys ’ *" • (
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, E ;/ 
0 čia, čia, Oi lekia, lekia. Jo- 
jau dieną, Sutems tamsi naktų- 
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- | <
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte- ,,v-
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, l f 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar- 
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais L

ENGINEERS—JUNIORS 
Electronic and Mechanical in lab on 
electro-mech Products knOwl AM/ 
FM phono, chassis layout testinę, 
mfg. Salary commensurate. Min. 5 
yrs. exp. Brooklyn 385-7880.

Maciūne AssenūMers - Machinist - 
Model Makers immediate positions, 
steady excellent conditions; Stein- 
way Station on IND Subway Tele- 
Sonic Packaginę Corp 37-11 35th 
Avenue Long Island City .— CaU 
361-2550

» Deal with the Public
• Ūse your initiative
• Are exposed to a variety 

of activities
SALARY IS 

EXCELLENT! 
and rangės up to:

$128.50 per week! 
with unlimited opportunities 
to movė on to management 

positions paying

$10,000 PER YEAR 
or more!

FOR ADDHTONAL 
INFORMATION 
or to arrange for 
an interview call:

Mr. A lannone 
Between SitAM and 5 PM 
MoT*7jįttiįiii£  ̂FriiĮ-r

esame mes gimę.
E šio sąrašo išsirinkus tris il

go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doi (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Has Severai career 
positions available as: 

CUSTOMER 
REPRESĘNTATIVES

Many opportunities are available 
if you are either a High School 

Graduate, or an evening 
COLLEGE STUDENT...

WE ARE SEEKING POISED, 
ALERT INDIVIDUALS WHO 
WANT PRESTIGE AND WlLL 
ACCEPT RESPONSIBILITIES

Ą. ftamhrMKdraitėR įdainuota Pereito sekmadienio pralai- 
13 liet dainų: Ramunės dainai mojimas prieū Coltege Poinl 
O naktuže rami. Pradalgiuose^ SC užtarnautas, bet pasekmė 

" 3 . 0 (1:0) per aukota. Prieš CoL
lege PQiM;mūsiškįtt žaidė šios 
sudėties* Jankauske; Bandžjn- 
kas. Budraitis, Remeza H, Krei- 
cas; Vainius n, Mrorinskas; Ma
linauskas D, KRvečka n, Mali- 
nanskas I, Maricet Šiose rung
tynėse, kaip retai kada, mūsiš
kiai buvo išsikovoję lauko per
svarą, tik nesugebėjo prieit pne 
šūvio ar rasti vartų. Gynime E 
vi»| 4 gynikų vien tik Krekąs 
patenkinamas. Viduryje aikštės 
pavyzdžui galėjo būti komandos 
kapitonas Vainute n, ištvermin
gai dirbęs visą rungtynių lai
ką. Jo dėka ir įgauta lauko per
svara.

Jaunučiam pereitą šeštadie
nį rungtynių nebuvo paskirta, 
o mažučių — atšauktos.

Ateinantį šeštadienį mažučiai 
1:45 vai. žaidžia prieš Kolping, 
o jaunučiai 2:45 prieš Oceansi- 
de. Abejos rungtynės vyksta 
mūsų aikštėje, Kissena parke, 
Flushing, L.I.

Sekmadienį pirmenybių sezo
ną pradeda jauniai. New Yor- 
ko mokyklų sporto vadovybė 
šiaE metaE dėl pavėluoto se
zono pradžios pareiškė nedary
sianti kliūčių už mokyklas žai- 
džiantiem žaidikam startuoti pa
skiruose klubuose. Mūsiškiam 
paskirtos rungtynės sekmadie
nį 11 vai. pas bavarus. Tikėsi
mės, kad mūsų vadovai jau bus 
sutvarkę žaidikų regEtraciją.

Pirmoji komanda 12:45 vai. 
keliauja į Throgs Neck stadio
ną, Bronx, N.Y., kur bandys 
atsigriebti už pirmojo rato pra
laimėjimą 1:2 prieš Schwaben 
SC. , Aitotas

Prisiuntimui pridedama 50
centų.

Veda K. Merkis

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliai. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo-

įskyiusis jav didmeistris Bobbv kantiem ar nedaug mokantiem 
Fischer, kuris savo nedalyvavimu lietUVEkai — puiki galimybė 1Š- 
padarė didelę skriaudą jav ko- mokti. Parengė L. Damtriūnas. 
mandai Lugano olimpiadoje, sugri- °
žo iš Europos į New Yorką. Čia jis 
sužaidė už Manhattan klubą, lemia
mose New Yorko MET lygos rung
tynėse prieš Marshall klubą. įveik
damas D. Anthony Saidy. Laimėjo 
Manhattan 8-6.

Ignas Žalys, buv. Montrealio ir 
. Quebeco Čempionas, šiuo metu da

lyvauja Montrealio atvirose. Po 4 
‘ ratų, jis turėjo 3 laimėtus taškus. 
• Dalyvių — '59; lošiama sekmadie

niais po 2 partijas. Pirmauja 3 vy
rai. sukalę po 4-0 taškų. 1 dol.

Bostono tarpklubinėse. Lietuvių 
B šiandieną rungiasi su B lygos 
pirmūnu — Harvardo universitetu. 
Iki šiol Lietuvių B gana gerai va
rosi, turėdama 3 laimėtas rungty
nes, 1 pralošimą ir iš nebaigtų 
rungtynių (su Northeastern tinlv.» 
tikisi laimėjimo, arba lygiųjų.

Pasaulio čempiono vardui. 24 par
tijų maCas. tarp Petrosjano ir 
Spaskio prasidės balandžio 14 d.,. 
Maskvoje.

A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytE lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina

DARBININKAS 
910 VVilloughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221

RESTAURANT

Full Hong formerly TheNewWorld 
Inn for finest of Chinese food spe- 
cial family dinners open 7 days a 
week we specialize in take out or- 
ders catering for all types of parties 
under the personai supervision of 
Tommy Yuen 1554 Myrtle Avė cor. 
Wycoff Avė Ridgewood — 456-8673

PARTS MAN — exp. for Truck 
Dealership pleasant vvorking condi
tions many benefits. Apply DODGE 
TRUCKS INC. 58-80 Borden Avė. 
Maspeth N.Y. 894-3430 An Equal 
Opportunity Employer

DISPLAY

PAULMAX WIGS

Prenumeratoriai, pakabdami

racijai pranaiti ne tik naują,

LPN’s
or

RN’s
Apply in Pcrson

JONĖS NURSING HOME

Naugatuck, Conn.; 203 - 729-4529

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Manfd & Doren, Ine. 
88-12 dooper Avenue 

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

I’M WILD ABOUT

GIRLS—GIRLS—GIRLS
3 ncedcd for swinging firm! Salary plūs.

WHAT’S IT ALL ABOUT —CALL ALFIE

Saturday between 9-12 Noon — (203) 236^2955

Wigs - Falls - Wigglets 
Custom and Ready-Made 

166 West 72nd Street N. Y. C. 
Tele 799-4030 — Special Prices

PAT’S AUTO BODY 
COLLISION SPECLALISTS

Top quality Body and Fender work 
on foreign and domestic cars 

You Can’t Bwtf Pat's 
For Quaiity and Service

YE 2-7542
61-15 32 Avenue, Woodside 

90% of our customers are
reconunended

RETAIL TAILOR & DROP STORE 
for sale Parkchester area Bronx — 
very reasonable. This is a great op
portunity to become well-to-do — 
great potcntiaL CaU LARRY, 655 - 
9342

Live In Facilities

JEWELRY MEN
Modem Shop — Excellent vvorking 
conditions 40 hours plūs overtime 
fringe benefits TOWN & COUN- 
TRY JEVVELRY MFG Ine. — 36 
Crystal Street Malden Mass call 
for appointment 617 - 321-1282

TRUCK MECHANICS
Experienced — full beenfits hospi- 
talization and pension plan — Fair 
emptoymeat practice >335 per hour 
REA EXPRESS 39th St. & North
ern Blvd. Long Island City, 784-0378

Iron Worker» — experienced men 
wanted steady all year round work 
and good working conditions. Start- 
ing at $3.25 an hour with excellcnt 
chance for advancement — S.A.S. 
IRON VVORKS 88 Vente St. Farm- 
ingdale L.I. Tel. 516-249-2218

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofteaa. Plačiai žinomi vais
tai bei mostia nuo reumatizmo. LaUtal pelninga |m<mA Rašyti: P. Deken, 
timtb F-O- *ž Vmark, N J. 97104.

gaįgT.-.7W»-.-r------t—įT~wnHrr»”T-ML«Mw,-Ttar-r------ amte--------r»—

| KODĖL?
I O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepakeisti į 
I knygą? Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai 
I skaitote. Ir Jūsų šeimos biblioteka dar nėra pilna. Lietu- 
I vių Enciklopedijos leidykla kviečia Jus pasirinkti:

1. Lietuvių Enciklopedijos 35 tomus
J 2. Vinco Krėvės Raštų 6 tomus
• 3.. “Mūsų Lietuvos” 4 tomus

4. Pulgio Andriušio raštų 3 tomus.
; Kas pageidautų, atskiru susitarimu galėtų gauti labai pa- 
; lankias išsimokėjimo sąlygas. Rašyti šiuo adresu:
! LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
! 361 W. Broadway, P.O. Box 95

So. Boston, Mass. 02127

TeU (212) 497-8865
jjĮįĮĮgįh Alfa Jeweler

A. ŪSELIS 
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

MEISTERIšKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 Earf 86th Street — Tel. TR 94)400

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

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

Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 3.50
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota 5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės Ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 350
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai____ ... 5.00
Ar žinai tą salj, K. Mastienės, 13 lietuviškų dainų solo ____ 5.UO
A. Sabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
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 3.50
Dainos Lietuvai,- S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ................................... 5.00
Dainos, A. Stempužienes 24 liet, dainos ....'...........Stereo $7.00 6.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos...... . 4.00
Dainuojame su Rūta, -Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 3.50
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 3.50
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 3.50
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės ..... 3.00
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 4.00 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ....................... 4.50
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių ..... 2.00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 2.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 I. patriotinių maršų 7.00 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ........... 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Lz. Vyt. Vasiliūno ....... 5.00
Lithuanian 2-speed reęord course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.)---------  3.00
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 1. dainų ir šokių 4.00
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 4.00
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose. Stereo 4.50 2.00
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
Operų Arijos, SoL SL Baro......... ............. ...........  Stereo $7.00 6.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ....... 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ..... 3.00
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtas Lietuvos (3 plokšteles) ....... 6.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ..............................  5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių inuzika solo ....... Stereo $6 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Tėvynei -aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Trijų metų Irutė, Ir. Gieėiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 3.00 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... 2.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ..........  3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 HeL operos,. sL $6.00 #5.00 
7 Kristaus žodžiai, Sv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 4.00
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai ........    2.00
Lietuvos Himnas ir simfonija .......      2.00
Baltic Countries National Anthems (33*4 RPM) .............  1.00
National Anthem of the U.S. (33^ RPM) ............................... 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.Ū0 2.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos .......  5.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ........................... 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių ... 6.00
New Ysrko. Liet. Vyrų Choro 16 liet, dainos. .. ........ sterco$5 4.00
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d. Stereo 4.50 
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ............... Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 Bet. giesmių...................... Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės. —.......... Stereo 5JM)

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WINoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221 

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


