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PO SUTARTIES DĖL VIETNAMO PASIRAŠYMO:
tai ji nustumiama metus vėliau. 
Saigonas laimi metus tam pasi
ruošti.

Trečia, per tuos tris mėnesius 
Amerika galėjo aprūpinti Saigo- 
ną lėktuvais, tankais, pa
trankom, karo medžiaga — kiek 
tik jos reikia ofenzyvai atremti. 
O pats Saigonas tinėjo gali
mybę suorganizuoti krašte poli
tinę atsvarą komunistų propa
gandai bei infiltracijai.
AR TIKIMA, KAD KOMUNIS
TAI SUTARTĮ VYKDYS?

Pirmos 60 dienų parodys, ar 
komunistai bus sukalbami Sai
gono ir Vietkongo pasitarimuo
se parenkant “neutraliuosius” 
į konsolidacijos organą,, kuris 
turės parengti rinkimus; ar kari
niai Vietkongo daliniai laikysis 
paliaubų. Žiūrima skeptiškai; 
tikima betgi, kad tai priklausys 
nuo komunistų^pžnugario — 
nuo Maskvos frZPekino laiky
senos. Neabejojama, kad komu
nistai dabar perkels kovą į po
litinę plotmę, siekdami propa
ganda ir subversija laimėti rin
kimus.

ar sutartis garantuoja Vietnamu! taiką? 
ar Pietų Vietnamo padalinimas į du Pietų 
Vietnamu tebus prietiltis komunistam 
j viso Pietų Vietnamo okupaciją?

PARYŽIUJE SAUSIO 27 SU
TARTIS DĖL PIETĮ VIET
NAMO PASIRAŠYTA KO
KIOS NUOTAIKOS PASI
RAŠIUS?

Paryžiuje sutartį pasirašant 
nuotaikos buvo labai šaltos. 
Amerikos ir Š. Vietnamo atsto
vai telinktelėjo vieni kitiem, pa
mojavo; Rogers pasirašydamas 
šyptelėjo, bet rankų vieni ki
tiem nepadavė.

Hanoi daugiausia džiflgavimo 
gatvėse. Sutarties * pasirašymą - 
vadino “Vietnamo ' tautos per
gale”.

Maskvos laikraščiai įtartojo 
“Vietnamo tautos pergale s” sa
kinį. Bet šiai žiniai buvo pir
mame puslapy mažiau domesio 
skiriama negu žiniom apie Eu
ropą. Vėliau skelbė jau sveiki
nimus Vietkongo vadam už lai
mėjimus prieš Amerikos ‘impe-

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI
Sausio 22-29:

Visi kiti įvykiai tebuvo su
tarties dėl* Vietnamo Šešėly: 

Paryžių; sausio 23 prezidentas 
paskelbė, kad sutartis priimta; 
sausio 24 paskelbtas sutarties 
tekstas; sausio 27 sutartis pasi
rašyta ir tą pat vakarę teoretiš
kai paskelbtos paliaubos. Ha
noi džiūgavimas; S ai® ne su
sirūpinimas; Washingtone pa
lengvėjimas; Maskvoje Liaupsė 
Vietkongui.

— Sausio 22 vyr. teismas 7 
balsais legalizavo abortus. Nu
matoma, kad abortai ptdidėsią 
iki 1.6 mil. per metus. Pasiprie
šinimas silpnas.

— Sausio 27 Amerika sustab
dė mobilizaciją į kariuomenę; 
tebus priimami savanoriai.

— Sausio 29 prezidentas pa
siuntė Kongresui biudžeto pro
jektą: 268 bilijonai išlaidų su 12 
bilijonų deficito. Įtampos lau
kiama tarp prezidento ir Kong
reso dėl biudžeto pozicijų.

— Pasiruošimas dėl karinių 
jėgų sumažinimo Europoje. Na- 
to atmetė Sovietų siūlymą, kad 
konferencijoje sausio 3L daly
vautų visos Europos valsty
bės, kurios suinteresuotos, pas- 

‘ kirai. Nato siūlymas, kad bū
tų deramasi dėl blokų, Nato ir 
Varšuvos bloko, jėgų suba
lansavimo.

— Vietnamo taikai garantuoti 
konferenciją Amerika pasiūlė 
sušaukti vasario 26. Joje turėtų 
dalyvauti 12 valstybių: 4, kurios 
pasirašė sutartį, 4 didžiosios: 
Anglija, Kinija, Pranctlzija ir So
vietai; 4 Vietnamo kontrolės na
riai: Kanada, Indonezija, Lenki
ja ir Vengrija, o taip pat J. Tau
tų gen. sekretorius.

— Sovietai vetavo vakarų 
Berlyno atstovam Vokietijos 
parlamente balsavimo teisę. ^Tų 
atstovų Bundestage yra22, bun
desrate 4. Turėdami balsavimo 
teisę, jie garantuotų Brandtui 
daugumą ne tik bundestage, bet 
ir bundesrate, kuriame dabar 
opozicija turi persvarą- 21:20.

— Sovietai atnaujino siūlymą 
Airijai užmegzti diplomatinius 
santykius. Už atstovybę Dubli
ne žadėjo prekybos sutartį. Ai
rija vėl atmetė.

— Amerikos prekybos balan
sas 1972 turėjo di džiutui ą defi
citą — 64 bil. — tris kartus 
didesnį nei 1971. Teigiama, kad 
jį padidino dolerio nuverti ni- 

rializmą”. Reiškė viltį, kad su
tartis duoda patogias sąlygas ga
lutinei pergalei.

Saigone jokio džiūgavimo 
gatvėse. Prezidentas Thieu į- 
spėjo, kad komunistų sutartim 
pasitikėti negalima; reikia būti 
pasiruošusiem atremti komu
nistų jėgą didesne jėga, ir lauk
ti, kad komunistai agresiją iš 
karinės plotmės perkels į poli
tinę plotmę.

Washingtone jokio gatvės 
džiūgavimo. Tik bažnyčiose 
maldos, varpų skambinimas. 
Prezidentas paskelbė padėkos 
dieną. Kaip spauda rašė, Ameri
koje palengvėjimas, kad iš Viet
namo išsinerta.

KAS SUTARTA IR KAS NE?
Sutarty daugiausia kalbama, 

ką Amerika įsipareigoja: pasi
traukti per 60 dienų iš Vietna
mo; išimti minas; gauti belais
vius. Ką įsipareigoja komunistai 
— apie tai tylima. Kas nesutar
ta, palikta tartis patiem Saigo- 
nui ir Vietkongui.

KAS IR KĄ SUTARTIMI
LAIMĖJO? \ __

Amerika atgauna belaisvius ir ofenzyvą, ir Saigonas nebūtų toliau pripažįsta P. Vietnamo 
išeina iš karo, kaip prezidentas pajėgęs pasipriešinti daugiau suverenumo reiškėju Thieu vy-

Saigonas išlaiko suverenumą, 
kurį reiškia prezidento Thieu 
vyriausybė, iki rinkimais P. 
Vietnamas pareikš savo valią.

Š. Vietnamas laimi tai, kad 
Amerika pasitraukia, o kariuo
menė, 145,000, pasilieka P. 
Vietnamo užimtuose plotuose ir 
virsta užnugariu Vietkongo 
tolimesnei veiklai. Vietkongas 
virsta politiniu veiksniu šalia 
Thieu vyriausybės P. Vietnamo 
likimą sprendžiant.

AR DERYBOSE BŪTA 
KOMPROMISŲ?

Kompromisų darė abidvi pu
sės. Amerika nebekėlė reikala
vimo, kad Š. Vietnamo kariuo
menė pasitrauktų iš P. Viet
namo. Š. Vietnamas nebe reikala
vo, kad Thieu vyriausybė būtų 
likviduota ir sudaryta koalici
ja prieš paliaubas pasirašant. 
Amerika nebe reikalavo, kad ka
rinė komisija turėtų savo žinioje 
5,000 kariuomenės; Š. Viet- 

mas, nes už prekes reikėjo duoti 
daugiau dolerių.

— Amerikos senatoriai Okla- 
homos H. Bellmon ir Colorado 
P. H. Dominick pasiūlė NĮxo- 
ną į Nobelio taikos premiją.

— Japonijos socialistai susirū
pino komunistų augimu Japoni
joje. Parlamente turėjo 14, da
bar 40 atstovų; socialistai turi 
118 (iš bendro parlamento ska’i-

"čiaus 491). Valdo liberalai. Ko
munistai esą jaunesni ir organi
zuotesni.

— D a vi d Rockefeller, Chase 
Manhattan Bank atstovas, dera
si Varšuvoje, Budapešte, Bel
grade dėl kapitalų investavimo į 
pramonės organizavimą. Jau 
pemaf jis atidarė banko ofisą 
Maskvoje. Amerikos kapitalo 
magnatai siūlosi ir Sovietų pra
monę organizuoti.

— Islandijoje sausio 23 išsi
veržė Helgatell ugniakalnis, ---y -- -- ----  r---- ,
neveikęs kokius 7000 metų. įteikti būtų prasminga.
Nuo išsiveržimo atsirado pus
antros mylios plyšys, salą pada
linęs beveik pusiau.

— New-Yorko biržoje Viet
name sutarties pasirašymo die
ną akcijos smarkiai krito.

— Lyndon B. Johnson, pradė
jęs 1937 kongresmano kar-

Parašų rinkimo organizatoriai, 
nuodugniai apsvarstę visas su 
šiuo klausimu susijusias proble
mas, apsisprendė surinkti bent 
šimtą tūkstančių parašų ir peti
ciją Jungtinėm Tautom įteikti 
šių metų balandžio mėnesio 

......— pradžioj, lygiai po metų nuo 
jeį, Taip sakoma”* be’ cento, okupuotoj Lietuvoj septynio- 
šeimai paliko 20 mil. turtą. likos tūkstančių pavergtų He-

namas nebereikalavo tik 250.
Sutarta 1,160. Kompromisas bu
vo ir dėl demilitarizuotos zonos 
laikinio pripažinimo tarp dviejų 
Vietnamu ir dėl vienos Vietna
mo tautos, bei valstybės pripaži
nimo, bet teisės patiem P. Viet
namo gyventojam nuspręsti 
savo likimą.
KOKIOS REIKŠMĖS TURĖJO L 
BOMBARDAVIMAS IR SU
TARTIES PASIRAŠYMO ATI
DĖLIOJIMAS IŠ SPALIO 31 
IKI SAUSIO 27?

Š. Vietnamas tvirtina, kad 
bombardavimas jo neveikęs. t 
Faktas betgi, kad tik po bom-Į 
bardavimo sutiko “rimtai” derė
tis.

Prezidento Nixono atsisa- 
kymas pasirašyti sutartį spalio *

--—3L, kaip reikalavo Š. Vietnamas, 
turėjo reikšmės ir Amerikai ir 
ypačiai Saigonui. Viena, papil
domos derybos dėl sutarties kai 
kuriuos dalykus susakė kitais 
žodžiais, kurie sustiprino pre
zidento Thieu valdžios tuo tar
pu išlaikymą, o tai davė pre
zidentui Nixonui teisę sakyti, 
kad Amerika pasitraukia “su 
garbe”. *

Antra, \sutarties nudelsimas 
davė Thieu tris mėnesius laiko. 
Kariniai sluoksniai mano, kad mavęs, kad prezidentas Nixonas 
sutartį pasirašius spalio 31, ko- tai pažadėjęs. Gal būt, Thieu 
munistai būtų turėję idealią ga- ' tokią išvadą pasidarė po pre- 
limybę pabaigti savo karinę 1 zidento žodžių, kad Amerika ir

ATNAU-
AMERI-

painfor-

šio 27 reiškia, kad Amerikos 
kariuomenė tepasitrauks kovo 
gale, ir nauja ofenzyva tegalėtų 
prasidėti balandžio — gegužės 
mėn., vadinas, vieną mėnesį vė
liau nei 1972 pavasario ofenzy
va. O tada jau artėja nepalan
kaus oro sezonas. Jei komunis-

nistam gali būti tam tikras įspė
jimas, kad Amerika pasilieka 
oro bazes Thailande, o taip pat 
jo karinis laivynas liekasi Paci- 
fike. To galimo naujo Ameri
kos* įsikišimo būgštaudamas, 
šen. Church pasiskubino siū
lyti Kongresui nutarimą, kad

Šventinama Simo Kudirkos šaulių kuopos vėliava sausio 21 Apreiškimo parapijos bažny
čioj. Vėliavą laiko krikšto tėvai dr. Juozas ir Alė Kazickai. Iš k. LŠST pirmininkas V. Tamo- 
šiūnas,S. Kudirkos kuopos pirm. A. Reventas, viešnia iš Montrealio p. Strėlienė, A. Poderie- 
nė, dešinėje E. Cibienė. Nuotr. L. Tamošaičio

UŽBAIKIM UŽSILIKUSI DARBĄ
Jau pusmetis, kai antrasis PLJ 

kongresas liko praeity, tačiau 
kai kurie jo darbai dar nėra už
baigti. Vienas iš jų yra jauni
mo peticija, kuri Jungtinėm 
Tautom turėjo būti įteikta šių 
metų Vasario 16 dienos proga. 
Deja, iki šiol tėra surinkta tik 
70 tūkstančių parašų. Abejoja
ma, ar su tiek parašų peticiją

VALSTYBES DEPT. ATSAKO 
REIKALULB ŽEMĖLAPIŲ

Kaip buvo skelbta, 1972 gruo
džio 14 JV LB delegacija lan
kėsi Valstybės departamęnte, 
kur pasikalbėjime su Vyr. JAV 
geografu Robert D. Hodgson ir 
Pabaltijo valstybių skyriaus vir
šininku Valstybės departamen
te Edward Hurwitz atkreipė 
dėmesį į federalinės valdžios lei
diniuose pasireiškiančias klai
das, nenuoseklumus ir priešta
ravimus JAV nusistatymui Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos in
korporacijos į Sovietų Sąjungą 
atžvilgiu. Įteiktame memo
randume LB atstovai nurodė 
klaidas dviejuose valdžios leidi
niuose ir paprašė Valstybės de
partamentą talkinti federalinėm 
valstybių ir vietovių valdžios 
agentūrom, kad. jų leidiniai 
atitiktų JAV politiką Baltijos 
valstybių atžvilgiu.

Šiomis dienomis JAV LB 
centro valdybą pasiekė vice- 
pirm. Algimantui S. Gečiui ad
resuotas E. Hurvvitzo laiškas, 
trumpai atpasakojąs buvusio po
sėdžio metu pareikštas mintis. 
Su įdomesnėmis minimo oficia
laus laiško mintimis supažindi
name:

“Kaip p. Hodgson pabrėžė, 
JAV valdžios potvarkiai reika-

JEI KOMUNISTAI 
JINS. AGRESIJĄ, AR
KA ĮSIKIŠ?

Prezidentas Thieu

m.,

už-

VIETNAMO 
KARO AUKOS

Per 12 metų, nuo 1961 
aukos buvo tokios:

Amerika neteko 45,933 
muštų, 303,616 sužeistų, 1,335 
dingusių, 587 belaisvių.

P. Vietnamas: 183,528 užmuš
tų, 499,026 sužeistų.

Š. Vietnamas: 924,048 užmuš
tų (Saigono vertinimu).

Civilinių asmenų:
Pietų Vietnamo 415,000 už

muštų, 935,000 sužeistu koVų 
metu; "3t;463^—užmušti - ir 
49,000 pagrobti Vietkongo akci
jos metu prieš civiliniu asme
nis; 20,587 užmušti Saigono ak
cijoje prieš civilinius viet- 
kongus..

Taigi P. Vietname civilinių 
asmenų žuvo beveik tris kart 
tiek, kaip karių. ,

Kviečiu Vasario 16 minėjimo 
dieną rinkti parašus prie bažny
čių, minėjimų salėse bei kitose 
vietose. Kiekvieną kviečiu ap
lankyti savo amerikiečius kai
mynus ir surinkti iš jų bent po

tuvių pasirašytos peticijos įtei
kimo.

Siekiant šį darbą užbaigti 
ir įteikti peticiją balandžio mė- „ 10 parašų, labiau įprasminant 
nėšio pradžioj, jaunimo kongre
so komiteto vardu dar kartą 
drįstu kreiptis į jus, mieli lietu
viai, kviesdamas iš naujo at
gaivinti parašų rinkimo dar
bą ir surinkti dar bent trisde
šimt tūkstančių parašų. _

Kviečiu Vasario 16 minėjimų 
rengėjus, besikreipiančius į 
vietos burmistrus dėl proklama
cijų, prašyti juos pasirašyti peti
ciją, kartu prašyti ir leidimot. 
jei tokio reikėtų, rinkti para
šus viešose vietose. Leidimą 
gavus, parašų rinkimą organi
zuoti ir vykdyti bent vieno sa
vaitgalio metu.

Nepriklausomybės šventės 
reikšmę konkrečiu,’ asmeniškai 
atliktu darbu.

Iniciatyvos prašomi imtis Va
sario 16 minėjimų organizato
riai, LB apylinkių valdybos, vi
sų kitų organizacijų valdybos ir 
pavieniai asmenys.

Peticijų blankai gaunami pas 
Antaną Būgą, 842 W. 33 PI., 
Chicago, III. 60608. Tel. (312) 
YA 7-3964.

Romas Sakadolskis
II PLJ kongreso 

komiteto pirmininkas 

lauja, kad visi žemėlapiai, pa
ruošti valdžios įstaigų, išskyrus 
tuos, kurie yra prijungiami prie 
sutarčių dokumentų, .turėtų 
prierašą, pažymintį, kad sienos 
ir vietovardžiai nebūtinai yra 
teisingi (authoritative)..”

“R. Hodgson taip pat atkrei
pė Jūsų dėmesį į Valstybės de
partamento leidinį Interna
tional Boundaries and DisclaL 
mers (International Boundary 
Study). šis kartografų naudoja-, 
mas , pagalbinis dokumentas 
specifiškai pažymi, kad JAV ne
pripažįstančios Estijos, Latvijos, 
ir Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą. R. Hodgson 
pažymėjo, kad šis dokumentų 
leidinys bus išleistas nauja lai
da ir paskirstytas valdžios ir 
kitų leidyklų kartografam.”

“Kiek tai liečia Valstybės de
partamento išleistuosius že
mėlapius, R. Hodgson pažy
mėjo, kad JAV diplomatinės _ 
tarnybos (Ų.S. Foreign Service) 
žemėlapis yra artimiausias ofi
cialiam departamento žemėla
piui. šis žemėlapis, kuris iš
statomas JAV ambasadose ir 
konsulatuose, specifiškai že
mutinėje vidurio dalyje pažymi, 
kad “JAV valdžia nepripažino 
(has not recognized) Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą.”

“Kiek tai liečia nebuvimą kai 
kuriuose žemėlapiuose pasta
bų (disclaimers) apie sienas ir 
vietovardžius, Jūs prisimenate 
p. Hodgson teigimą, kad žemė
lapiai pagrinde tarnauja kaip ty
rinėjimo priemonė, o ne kaip 
oficialios politikos pareiškimas. 
Todėl žemėlapyje nebuvimas 
pastabos, liečiančios Pabaltijo 
valstybes, jokiu būdu nereiškia 
pasikeitimo JAV nusistatymo 
nepripažinti smurtu įvykdytos 
š|ų valstybių ąnękąįįos į Sųvietų 
Sąjungą”. ■

LBInf.

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ

— Stasys Barzdukas, PLB 
pirmininkas, guli Clevelando 
ligoninėj dr. Henriko Brazaičio 
priežiūroj. Po nuodugnių šir
dies tyrimų pasiliks ligoninėj 
dar šiek tiek laiko.

— Antanas Mockapetris, tau
tinio ansamblio “Rūta” dalyvis, 
prieš kiek laiko pabėgo iš sovie
tinio laivo Graikijoj, kai trupė 
iš Sovietų Sąjungos buvo at
vežta gastrolėm. Kurį laiką pra
leidęs pereinamajam lagery 
Atėnuose, A. Mockapetris ruo
šiasi atvykti į JAV, nes doku
mentai jau sutvarkyti.

— Violation of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania 
— a Report for 1972, JAV LB 
centro valdybos finansuojamas 
leidinys anglų kalba, netrukus 
išeina iš spaudos. Pereitais 
metais tuo pačiu pavadinimu iš
leistas leidinys, apimąs 1971 
metų įvykius, susilaukė puikaus 
įvertinimo ir buvo užsakytas 
JAV, Kanados, Australijos ir Va
karų Vokietijos universitetų bei 
valstybinių bibliotekų.

— JAV LB tarybos rinkimų 
vyriausią komisiją sudaro: pirm. 
B. Graužinis, Santa Monica, Ca
lif., nariai — V. Šimoliūnas, 
Los Angeles, Calif., A. Rauli- 
naitis, Burbank, Calif., dr. G. 
Valančius, Los Angeles, Calif., 
dr. A. Milaknis, Santa Mo
nica, Calif. Rinkimai vykdomi 
1973 gegužės 12-22. Komisija 
sudaryta 1972 gruodžio 30.

— Dail. Romo Viesulo indivi
dualinė paroda Paryžiuj, Pran
cūzijoj, vyko sausio 5-26, "Le 
Soleil zdans La Tete” galeri
joj. Parodos atidarymo proga 
dail. R. Viesulas buvo išvykęs_
į Paryžių. Didesnę dalį išstaty
tų darbų sudaro paskutiniu lai
ku sukurtos "Raudos”.

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuj, Chicago, III., Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo 55-rių metų sukakties 
minėjimas rengiamas vasario 
25, sekmadienį, 4:30 vai. po
piet. Įėjimas laisvas.
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LYNDON B. JOHNSON 
36-asis prezidentas 

1908-1973
Amerika moka pagerbti savo 

mirusius prezidentus. Mirusius 
labiau nei gyvus. Pagerbtas ir 
Lyndon Baines Johnson, 36-asis 
prezidentas, miręs š.m. sausio 
22, nors gyvas buvo ujamas net 
savo partijos vienminčių labiau 
negu dabar 37-asis.

Pomirtiniuose vertinimuose 
Johnsonas vadinamas kontro
versiniu prezidentu, vadinas, 
vieniem priimtinu, kitiem ne. 
Gal būt, tolesnėje laiko per
spektyvoje tas' kontroversišku- 
mas sumažės, kaip tai nutiko ir 
su prezidento TrUmano vertini
mu po jo mirties. Po mirties 
vertinimai jau nebeprikaišiojo 
jam atominės bombos pavartoji- 

— mo karo metu prieš Japoniją.
Tevadino jį drąsiu, ryžtingu 
prezidentu, kada jam pasisekė 
pasiekti tai, ko norėjo — par
klupdyti priešininką. Johnsonui 
nepasisekė. Gal būt, ateity tik 
bus imta ieškoti, kodėl Johnso- 
has išdrįso ir kodėl jam nepasi
sekė.

Dabartinių pomirtinių balsų 
gausybėje iškyla trys Johnsono 
gyvenimo ir veiklos laiko
tarpiai: 1908-1938 jaunystė Tex- 
as, studijos mokytojų kolegijoje, 
mokytojavimas, vėl studijos 
Georgetown universitete: 1937- 
1960 Kapitoly kongresmanas, 
senatorius; 1960-68 Baltuo
siuose Rūmuose, vicepreziden
tas, prezidentas.

-o-
30 metų būdamas, Johnsonas 

buvo išrinktas į Atstovų Rū
mus, 40 metų būdamas, išrink
tas jau senatorium. Reiškėsi 
senate taip, kad po ketvertų 
metų, buvo išrinktas senato de
mokratų lyderiu — 44 metų, 
jauniausias iš viso tokis lyde
ris.'Jo partijos dfaugai javrtė juO 
pasitikėjimą už jo nemeluotą 
pahiėfažirią,'' mdk^įimą Vengti 
konfliktų ar kilusius konfliktus 
išlyginti įtikinančiais pasikalbė
jimais, surandamais komp
romisais. Žavėjo ir jo veiklu
mas, darbštumas, kurį sulėtino 
tik 1955 ištikęs širdies smū
gis ir, sakoma, privertęs John
soną mesti rūkius po tris dė
žutes cigarečių per dieną ir su
mažinti darbo valahdųz skaičių 
iš 18 iki 14.

‘‘intelektualus”, virtęs pats jų 
įrankiu.

Johnsoną baugino ta aplinka, 
ir jis buvo tai aplinkai sveti
mas. O būti jos įrankiu jis ne
norėjo. Bet čia ir buvo Johnsono 
tragedija: jis pats buvo daugiau 
veiksmo, impulsyvaus veiksmo 
žmogus, mažiau intelektualinio 
svarstymo; daugiau konkre
taus atvejo sprendėjas ir vykdy
tojas, mažiau. plataus horizonto 
planuotojas. Johnsonas žinojo, 
kad jis turi kuo atsiremti. Gam
tos vaiko instinktu jis jautė ne
pasitikėjimą Kennedy apsė
dusiais patarėjais. Gal to in
stinkto vedamas, jis išmanevra
vo ir Robertą Kennedy iš kan
didatų į viceprezidentus 1964 
metais.

Nauji patarėjai buvo nuosai
kesni, bet tai buvo žmonės tos 
pačios grupės iš New York 68 
gatvės, to Council for Foreign 
Relations, kuris užkulisiuose 
planuoja Amerikos politiką ir 
pasirūpina, kad prezidentas įso
dintų į atsakingas pareigas jo 
žmones tai politikai vykdyti.

Ne visais jais galėjo John
sonas atsiremti, pradėdamas 
prezidentauti ir skelbdamas sa
vo “The Great Society” sva
jonę.

ANTANAS J. SAVELSKIS —- lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaveo, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3081 (nuo 0 r. iki 9 v.)

SPARTA

JOSEPH GARSZVA
koplyčios. 281 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-8770.

kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administracijų, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

TA1SOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mr Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius. 4M 
Lafayette St, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172, Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

Darbini redaktorius Kornelijus Bučinys, OFM, sveiki
nasi su prezidentu L. B. Johnsonu priėmime Baltuosiuose 
Rūmuose 1968 kovo 28.

MATTHEW F. BALLA8 FUNERAL ROME — Moderni koplyčia, Air-ooe- 
dtttaMd. A. J. Balton-BaitrOnas, Licensed Manager and Notary Public. W 
Grand SU Brooklyn. N. Y. 112n; 8T 2-6048.

VAITKUS FUNERAL HOME. NoUry PubUc. 197 Wetater Av. Cunbri^e 
Mas*. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniika 
koplyčia Šermenims dykaL Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-8434.

■RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. DMelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Weodi»ven, N.Y. U42L Telef. 441-4712__________________ '_________ -

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, nanns 
automobilių, baldų ir k. Namų perdavimas, apdraudos, Income Taz užpO- 
dymas, Mutual Funda—pinigų investacijoa. Kasdien nuo S iki 8 vaL; Mtte- 
dieniąja iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodbaven N.T. 11421; VI7-4477

Bany Dr. R. Northport, N.Y. 11781. TeL (EIS) 757-005&,

1963 lapkričio 22 davęs pre
zidento priesaiką po prezidento 
Kennedy nužudymo, Johnsonas 
Baltuotuose Rūmuose atsidūrė 
kitokiam klimate, nei jis buvo 
papratęs. Johnsonas buvo Tex- 
as vaikas, gamtos, natūralios 
kultūros augintas. Kennedy bu
vo rytietis, miesto rafinuotos 
kultūros auklėtinis, sutelkęs 
Baltuosiuose Rūmuose visą tos 
kultūros -“dvarą” — patarėjus,

PRANCŪZAI PRIEŠ 
ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ 
INVAZIJĄ

Prieš porą metų Prancūzijos 
vyriausybė paskyrė komisiją 
angliškų žodžių invazijai į pran
cūzų kalbą tirti. Tokie žodžiai 
kaip “hit parade” ar “show bu- 
siness” buvo bepradedą įeiti į 
kasdieninę prancūzų vartoseną. 
Komisija dabar paskelbė “juo
dąjį sąrašą” — apie 350 žodžių, 
kuriuos pataria nevartoti ir jų 
vietoje duoda prancūziškus žo
džius. Komisija dirbo drauge su 
“Prancūzų akademija”, kuri yra 
autoritetas prancūzų kalbai. Kas 
dabar sakys “show business” 
ar “kitehenette”, susilauks pasi
piktinimo; jų vietoj turi vartoti 
'Tindūstrie de spectacle”, “cui- 
sinette”.

Great Society svajonė Johnso- 
nui kilo 1944, ir New Yorke 
jis kreipėsi į klausytojus:

“Aš prašau jus žygiuoti su 
manim keliu į ateitį — keliu, 
kuris veda į Great Society, kur 
jokis vaikas neliks nepapenėtas; 
jokis jaunuolis neliks be mokyk
los . . .; kur kiekvienas turės 
savo vertę ir kiekvienas dirban
tysis darbą; kur švietimui ne
svarbi bus spalva ir nedarbas dėl 
rasės bus nepažįstamas ...” 

■ Šiuo idealu Johnsonas tikė
jo. Pomirtiniai balsai pastebi, 
kad to idealo link buvo pasi
stūmėta įstatymais apie rasinę 
lygybę, kovą su skurdu, švie
timo pagerinimą, sveikatos ap- 
draudą medi care pavidalu. Jis 
paskyrė ir pirmuosius negrus į 
atsakingas pareigas — į vyriau
sybės narius (R. C. Weaver), 
vyriausią teismą (Thurgood 
Marshall).

Tikėjo dinamika į gerąją pusę 
Amerikos viduje. Tikėjo taip 
pat, kad už Amerikos ribų plis 
tarptautinis susipratimas.

Mėgino ir anapus Amerikos 
ribų kalbėtis, įtikinėti. Kas kijdy 
betgi kalbėtis su saviškiais, 
Įrita su tokiais kaip Sovietų 
syginas, kurio rėalistinidme 
galvojime Johnsonas turėjo! ro
dytis naivus. Tokių kaip soVie- 
tiniai valdovai kalbos neveikia. 
Jie supranta, kaip prezidentas 
Trumanas sakė, tik jėgą. Jėgos 
neišvengė ir Johnsonas dviejuo
se plotuose — Domininkonų 
respublikoje ir Vietname, mė
gindamas pastoti kelią komunis
tų agresijai.

Domininkonuose pasisekė. 
Vietnamas buvo slenkstis, .ant 
kurio Johnsonas suklupo — 
ne, tikriau, buvo parklupdytas. 
Parklupdytas ne priešo, bet 
greičiau saviškių.

buvęJohnsono kritikai, 
Kennedy patarėjai, dabar sutin
ka, kad Johnsonas Vietnamo ka
rą paveldėjo iš Eisenhowerio ir 
ypačiai iš Kennedy. Jų karinę

LONDONE KITAIP
NEI NEVY YORKE

. Londone sausio pradžioje 
policininkas nušovė vieną ban
ditą. Tai buvo retas įvykis Lon
dono gyvenime — ginklas buvo 
policijos pavartotas tik trečiu 
kartu nuo 1951 metų. New Yor- 
ke tik vienais 1972 metais buvo 
nušauti 67 banditai ir 5 polici
ninkai, o 1971 New Yorke 
buvo nušauti 10 policininkų.

SAN FRANCISCO
PRIEŠ ILGAPLAUKIUS

San Francisco viešbutis “Clift 
Hotel” turėjo nelaimę sulaikyti 
prie “Redwood room” durų ir 
neįleisti .. .seimelio nario J. 
Burton, kurio plaukai uždribę 
ant apikaklės. Įstatymų leidėjas 
grasino pateiksiąs įstatymą 
prieš ilgaplaukių “diskriminaci
ją”. Bet viešbučio savininkas 
atsakė: gaila, mes turim nuo
stolio, bet jo daugiau turėtume, 
jei mes savo viešbučio stilių 
pakeistume; jis žinomas nuo 
seno kaip konservatyvus ir prie 
įėjimo turi užrašą: "Neįprasti
niais drabužiais ar su plaukais 
žemiau apikaklės neįleidžiami.”

akciją pratęsdamas, Johnsonas vių taufos pastangas atgauti 
pasiųsdino j Vietnamą per pusę 
milijono kariuomenės. Johnso
no natūralus protas, kaip ir Tru- 
mano, suvokė, kad komunistų 
agresiją tegali sustabdyti tik jė
ga. Dar senate būdamas, jis gy
nė prezidentą Trumaną nuo kri
tikos dėl Korėjos,karo. Kritikai 
prikaišiojo Trumanui Ameri
kos invaziją į Korėją. Johnsonas 
kalbėjo: “Komunistai, ne pre
zidentas Trumanas buvo atsa
kingi už invaziją į Pietų Korė
ją. Juo, greičiau mes nukreipsi-, 
mę sąyo nedraugiškumą į prie
šą, o ne į savo vadus, juo grei
čiau reikalas bus atliktas.”

Johnsono tragedija betgi, kaip 
minėta, kad jis buvo apsėstas 
patarėjų^ kurių patarimai vedė 
į priešingą tikslą, nei Johnsonas 
norėjo. Dabar ir NYT pripa
žino, kad “jo kariniai ir dip
lomatiniai patarėjai tikino, jog 
užteks kelių mėnesių karinės 
akcijos, ir reikalas bus sutvar
kytas. Gal ir būtų sutvarkytas, 
jei ne patarėjų įsiūlytas ypatin
gas kariavimo būdas — “ribotas 
karas”, “gradualinis karas”. 
Kaip dabar Monitor rašo, “to
kį karo supratimą kariniai 
sluoksniai instinktyviai atmetė, 
suprasdami, kad jis nepasi
seks.”

Johnsono laikais žuvo 31,000 
amerikiečių ir 435.000 buvo 
sužeisti. Tos aukos dabar pri
skiriamos prezidentui Johnso- 
nui. Iš tikrųjų už jas turėtų 
būti atsakingi tie karinės poli
tikos civiliniai patarėjai. Vargiai 
galima pagalvoti, kad jie buvo 
naivūs ir nebūtų matę, kad 
jų projektai, veda į absurdą. 
Belieka manyti, kad jiem rūpė
jo kas kita, ne Great Society 
ir ne pasaulio taika.

Būti prezidentu, būti vėl kan
didatu į prezidentus tokioje ap
linkoje — emocingas Johnsonas 
neatlaikė. Anais 1968 rinkimi
niais metais kovo 31 jis pa
skelbė:

“Aš nesieksiu, ir aš nepriim
siu iš savo partijos nominacijos 
kitam tarpsniui būti jūsų pre
zidentu.”

Atitarnavo VVashingtonui 30 
metų ir grįžo į savo Texas.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1888 Madison 8L, 
Ridgeerood, N.Y. 11227, EV 2-8440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be' 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas ortailaisvę ir nepriklausomybę.

Kai 1964 spalio 19 dieną 
Chicagoje buvo Altos suvažiavi
mas, Johnsonas atsiuntė telegra
mą, kurioje buvo ir žodžiai: 
“Amerika draugę su jumis yra 
pasiryžusi, kad Lietuva vėl bū
tų atstatyta suverenine ir nepri
klausoma valstybe, laisva nuo 
komunizmo pančių. Kaip ameri
kiečiai, mes žinome, kokį 
svarbų vaidmenį tiek daug Lie-

.. ... «vru.nivn vvnr. vrrL^nArLA-F 31.
tuvoje gimusių Amerikos pilie- 10002, teief.AL,4-8319, .Vilnonės medžiagos jūsų ąrtimiejriei
čių ir jų ainių yra suvapęlįhę tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paišams ir sukjjėtefi*, 

mylimo krašto . forma- : TalP Pat ailkinė» maigytos, spal^otbs, lovoms užtiesalai, vilnonės’sltaros tr' 
Z A -b• T ' š^kai — geriausios MtiHes'pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn. 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price forWeddings and Parties. Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Beklng Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dadia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43^04 Junction Blv<L, Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5158.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRIC8 by — 
8UPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New Yoric, N; Y,

Natūralu, kad, minėdami kiek
vieną prezidentą, atkreipiame 
dėmesio ir į jo santykius su lie
tuviais ar Lietuva.

Tų santykių, atrodo, John
sonas turėjo mažiau kaip Tru- 
manas. L. Šimutis savo knygo
je “Amerikos Lietuvių Taryba” 
rašo, kad 1963 metais, kada 
Johnsonas davė prezidento 
priesaiką, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas pasiuntė 
jam telegramą su linkėjimais, 
idant Dievas laimintų jo pastan
gas vesti Ameriką gerovės, tei
singumo, taikos keliu. Ir prašė, 
kad prezidentas paremtų lietu

mūsų. .,.1 _ __ _  r .
vime” (Amerikos Lietuvių Ta
ryba, 321 p.).

Galima manyti, kad prez. 
Johnsono žodžiai buvo ne tik 
kurtuazija. Pakalbintas ir susi
pažinęs su tam tikru memoran
dumu apie Lietuvą, Johnsonas 
(dar prieš aną telegramą L. Ši
mučiui) norėjo padaryti bent 
simbolinį gestą, kuris pakeltų 
lietuvių moralę kovoje dėl lais
vės. Bet “kai prezidentas John
sonas, kai kurių amerikiečių 
skatinamas, 1964 metų vasario 
16 proga buvo sutikęs priimti 
Baltijos valstybių diplomatus ir 
jau paskyręs tam dieną, valsty
bės departamentas tą priėmi
mą užblokavo” (Vienų vieni, 
322 p.).

Ir čia prezidentas negalėjo 
pasireikšti tokis, kokis yra, pro 
pareigūnus, kontroliuojančius jo 
veiksmus.

Į Johnsono Great Society 
sampratą . tilpo ne tik lygybė 
piliečių spalvom, bet ir lygy
bė etniniam skirtumam. Buvo 
natūralu, kad jis mėgino paro
dyti gestą ir etninėm grupėm. 
Etninės spaudos atstovai buvo 
pakviesti į Baltųjų Rūmų pri
ėmimą 1948 metų kovo 28, ir 
Johnsonas pasakė jiem palankių 
žodžių. Bet po trejeto dienų 
buvo išgirstas anas Johnsono 
kapituliacijos aktas: “Aš nesiek
siu , ir aš nepriimsiu ... nomi
nacijos būti jūsų prezidentu”

ŠYPSNIS IŠ ANAPUS
GELEŽINĖS SIENOS

pamosiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ava. Richmond Hill, N. Y.

----------Gėlės įvairiom progom--------  
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454-9527; va- 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Lietuviško stiliaus paminkle ’ 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Statybos grellF*
Kitą' kartą amerikietis ginči

jasi su rusu, kieno statybos 
greitis didesnis.

Amerikietis sako:
— Pas mus viskas statoma 

negirdėtu greitumu: vieną na
mo galą dar stato, o kitame jau 
gyvena.

— Pas mus dar greičiau, — 
nenusileidžia rusas: — vieną na
mo galą dar stato, o kitą jau re
montuoja.

P. S. Johnsono duktė Luci 
1965 liepos 2 priėmė kataliky
bę ir 1966 rugpiūčio 6 ištekėjo 
už Patrick.Nugent, kuris yra lie
tuviško kilimo.

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTORA

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausiu kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų mettU~i
Patarnaujama vieueee 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI

' VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Grutes*)
.AUTOBUSAIS įdomių vietų 
.lankymas

INDIVIDAMS

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
3KIMOMB 1

f
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Naujos eros angoje
Žodžiais apie naują erą, pa

saulio taikos erą, prezidentas 
pradėjo inauguracinę kalbą.

Taikos eros ženklas galėtų 
būti ginčijamų klausimų spren
dimas šalių susitarimo keliu. 
Ne smurto, ne subversijos, ne 
karinės jėgos keliu.

Ar bus to kelio laikomasi san
tykiuose tarp Pietų ir Šiaurės 
Vietnamo, tarp Izraelio ir arabų, 
tarp Kinijos ir Sovietijos, tarp 
Sovietų ir Europos — reikia bū
ti dideliu optimistu, kad tuo pa
tikėtum.

Bet esama ir kitų ženklų, 
kurie gali rodyti, jog esame nau
jos eros angoje, ne būtinai tai
kos eros. Naujų ženklų pačioje 
Amerikoje. Monitor pastebėjo, 
jog “Tauta, kuri išnyra iš (Viet
namo) karo-, yra kitokia tauta, 
netu ta, kuri Į jį buvo pani
rusi”.

“Kitokia” savo nuotaikom. 
Laikraščio anketa rodė, kad 
dauguma buvo įsivaizdavusi ka
ro eigą kitokią, nei ji iš tik
rųjų buvo. Laikraštis surankio
jo įvairių laikų, įvairių atsakin
gų asmenų optimistinius pareiš
kimus, pagal kuriuos jau 1965 
metais priešas turėjo būti palū
žęs. -Kai tai neįvyko, -žmonės 
prarado . pasitikėjimą vyriausy
bėm.

tautąfr tuo, kad 
bartinib amerikiečio amžiaus 

vidurkis esąs 28 metai. Taigi 
didelė dalis nesijaučia sutapusi 
su įsipareigojimais, duotais 
prieš 10-12 metų.

Šioje “kitokioje” tautoje visai 
suprantamas prezidento pasi
sakymas už Amerikos įsiparei
gojimų siaurinimą, mažas polin
kis į izoliacionizmą. Supranta
mas seniau duotų pažadų tik 
dalinis vykdymas. Anot Moni
tor, “nei Johnsonas nei Nixo- 
nas negalėjo padaryti to, ko bu
vo laukiama iš pasižadėjimų 
1965 m.”

Pakito sąlygos, “pakito tauta”, 
kinta ir įsipareigojimai pagal 
naują realybę. Tai jau pragma

VIS DĖLTO PO KAUKE ’ 
---------------- PRELATAS LEONARDAS GIŽINSKAS---------

L.D. kritika, paskelbta Drau
ge sausio 20, manęs nenuste
bino. Aš jos tikėjausi. Ta kriti
ka, kaip ir cituojami poros en
ciklopedijų pasisakymai, tik pa
tvirtina mano mintį, kurią aš 
išreiškiau, pirmajam savo raši
nio skirsniui duodamas antraštę 
“Potvyniškai paplitusi .klaida”. 
Kodėl aš turėčiau manyti; kad 
L.D. turi prieš tą klaidą imu
nitetą?

Kalbant apie dalykus, ku
riuos tiria antropologija, biolo
gija irf pirmoj eilėj, palentologi- 
ja, aš tikrai nežinau, kokie yra 
L.D. “kredencialai”. Aš kadaise 
išklausiau rimtą antropologijos 
kursą, bet nelaikau savęs tos 
mokslo discįplinos ekspertu. 
Juo labiau — ekspertu biologi
jos bei paleontologijos, nes tų 
mokslų nesu studijavęs. Mano 
tikslas buvo parodyti, ką mano 
ir rašo kalbamuoju klausimu tik
ri, tarptautiniu mastu pripažinti 
žinovai. Tad, jei mano surinktos 
mintys ir žinovų pasisakymai 
L.D. nepatinka, jis turėtų tą 
savo nepasitenkinimą bei kriti
ką kreipti ne į mane, bet į 
Sir Julian Huxley, Patrick O’ 
Connell, B. D., Vincent J. O’ 
Brien, Douglas Dewar, Louis 
Bounoure, Jean Rostand ir dar 

tiškas galvojimas.
Kai pragmatizmas atsistoja 

vietoje principų, ateina pavojus 
nebepasitikėti ne tik priešų pa
žadais, bet ir draugų. O tai 
veda į visuotinio nesaugumo 
jausmą.

Tai yra vienas iš pirmųjų 
ženklų naujos eros angoje.

Taip pat nauja
Išeivijoje lietuviai parodė 

daug susidrausminimo ir sutari
mo veikloje Lietuvos reikalu.

Kilę nesutarimai buvo spren
džiami savo viduje. Kai Altą ir 
LB negalėjo surasti tarp sa
vęs sutarimo, trečios lietuviškos 
institucijos, Vliko, sprendimas 
pasisakė už tų dviejų bendruo
menių lygias teises rinkti aukas 
Vasario 16 proga Lietuvos rei
kalui. Tai sprendimas garbingas 
abiem pusėm, o svarbiausia 
naudingas pačiai veiklai.

Kitaip nutiko, kai nesutarimas 
atsirado tarp Balfo centro ir jo 
padalinio New Yorke." Jie nesi
tenkino aiškindamiesi savybėje. 
Nesišaukė tarpininkauti LB gar
bės teismo. Išskubėjo teisybės 
ieškoti amerikiečių teisme.
. Nors federaliniame teisme 
kada nors laimėtų, skudikas jau 
dabar yra pralaimėjęs lietuviš
koje" opinijoje kaip nusikaltęs 
lietuviško solidarumo dvasiai ir 
kompromituojąs lietuvių vardą.

Šios bylos abidvi pusės yra 
panašios į Dovydėno romano 
veikėjus Brolius Domeikas, ku
rie skubėjo į teismą, nesusitar
dami dėl gaidžio. Domeikos 
išeivijoje nori pasirodyti išlaikę 
aną atsineštą iš tėvynės “tauti
nį” charakterį bylinėtis su kuo 
nors ir dėl ko nors.

Išeivijos likime tai pirmas 
toks ženklas. Ar tai ženklas taip 
pat naujos eros?

Taigi pradedam Brolių Do
meikų bylos dėl gaidžio erą . . .

kitus, kuriuos aš suminėjau savo 
rašiny, kaip šaltinius.

Prieš duodamas savo rašinį 
spaudai, aš kalbėjau apie Jo 
turinį su vienu profesorium, 
dėstančiu biologiją viename 
Detroito universitete (pavardės 
neminiu). Išklausęs jam kon- 
spektiškai atpasakotas mano ra
šinio mintis (jis lietuvių kalbos 
nemoka), profesorius man pasa
kė: “Jūsų mintys visiškai teisin
gos. Bet ar jūs nebijot sujudin
ti širšių lizdą?” Man pasakius, 
kad ne, jis pridėjo, kad man 
gali būti nelengva rasti redak
torių, kuris rizikuos prarasti po
puliarumą tam tikrose sfero
se. Aš ir pats žinojau, kad tiek 
man, tiek redaktoriui reikia ne
maža "pilietinės drąsos” pasisa
kyti prieš smarkiai paplitusį 
prietarą, prieš labai “madingą” 
dalyką.

L.D. savo nusistatymą sten
giasi pagrįsti beveik be išimčių 
ištraukomis iš vienos kitos en
ciklopedijos. Darydamas tai, jis 
labai “užsiprašo,” sakydamas: 
“Lietuvių Enciklopedijos VI t. 
evoliucijos teoriją pripažįsta ir 
ją aprašo, kaip ir visos pasau
lio enciklopedijos . . .” Aš drįs
tu abejoti, kad L.D. patikrino 
visas pasaulio enciklopedijas. 
Vien prancūzų kalba, nuo pa
čios pirmos enciklopedijos, iš

Iš praeities
Jau 1242 Mindaugas turėjo 

sukūręs tokią valstybinę organi
zaciją, kad į mūšius galėjo pa
siųsti virš 30,000 karių (iš V.
Pašutos “Lietuvos valstybės 
susidarymas”, Vilnius, 1971). 1^ 
tai ne į kokį vieną mūšį, bet į 
mūšius. Tada žmonėms pasiekti 
nebuvo oro pašto. Nebuvo trau
kinio, autobuso.. Žinias nešė*, 
arklio kojos. Nešė takais, per 
miškus. Nebuvo’ laikraščių, ku
riuose galima aiškinti įvairių 
reikalų reikšmę, būtinumą. Pa
siuntinys tarė, žmonės darė.
“Garsios lietuvių kūlgrindos, 
tiek rūpesčių pridariusios rusų, 
lenkų ir vokiečių kariuome
nėms” (V. Pašuta, 242 pusi.), 
buvo tiesiamos klampynių dug
ne, klojant kelis akmenų sluoks
nius, juos užpilant smėliu, pa
kraščiais dedant rąstus, o ant jų 
skersai — kitus rąstus.

Tai vyko prieš 700-800 metų. 
Mus stebina organizacijos tobu
lumas, žmonių talkos milžiniš- 
kumas ir nemokyto lietuvio są
moningumas. Gal dievas Perkū
nėlis jį švietė? gyvenimą kūrę ant vargo. Tai

Kun. P. Dagys ir Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M., ekume
ninėse pamaldose, kurios buvo sausio 14 lietuvių evangelikų 
bažnyčioje, minint Klaipėdos atvadavimo 50 metų sukaktį.
Nuotr. L. Tamošaičio

leistos Dideroto ir d’Alamberto 
1751-1780, ligi šiai dienai buvo 
išleistos 5 kitos skirtingos.

Prie to aš dar drįstu pasaky
ti, kad enciklopedija man nėra 
“evangelija”. Man ji tėra tik 
straipsnių rinkinys, ir nieko 
daugiau. Aš nemanau paneigti 
enciklopedijų naudingumo. Jos 
yra parankus, lengvai prieina
mas paviršutiniško pasiinfor- 
mavimo šaltinis visiem tiem, 
kurie neturi laiko, sąlygų, noro 
ar net ir kvalifikacijų, kad galė
tų pasinaudoti tikrais, rimtais 
mokslo šaltiniais, kapitaliniais 
tyrinėtojų veikalais, specialio
mis studijomis, monografijomis, 
laboratorinių ir kitokių tyrimų 
protokolais. Bet tie, enciklo
pedijose randami, straipsniai 
dažnai esti daug silpnesni už 
kitur atspausdintus, kompeten
tingų autorių parašytus straips
nius. Todėl “pietizmas” en
ciklopedijom man kartais atrodo 
savotiškas galvojimo “simpliciz- 
mas”. Va, girdi, atvertei ati
tinkamą enciklopedijos tomą, ir 
jau viską žinai! Kaip paprasta ir 
patogu!

Jau vien dėl savo neišvengia
mo trumpumo enciklopedijos 
straipsnis dažniausiai negali nei 
aprėpti visos medžiagos, "nei 
kritiškai įvertinti pateikiamų ar
gumentų. Pavieniai ar kolekty
viniai enciklopedijų leidėjai 
ieško autorių įvairiem straips
niam. Nenorėdami apsijuokti ar 
turėti kitokių nepatogumų, su: 
prantama, jie dairosi daugiau ai 
mažiau kompetentingų žmonių

BE GINKLŲ IR ŽIRGO
VYTAUTAS VOLERTAS

Dabartis
v Kai pagalvojame apie lietuvį 

inteligentą išeivijoje, . išsiver- 
čiantį be Encyclopedia Lituani- 
ca, be Lituanus; be lituanisti
nės mokyklos vaikams, be LB 
apylinkės, be solidarumo įnašo, 
be aukos Lietuvių Fondui, kai 
išgirstame, kad iš jo kartais atei-
ną protestai (ir atkalbos kitiems) 
prieš būrimąši, taip ir prisimena 
Mindaugo santykiai su Treniota 
ir Daumantu. Kai žinai, kad 
visą finansinę naštą velka tik 
nežymus išeivijos procentas, pa
galvoji apie tryliktojo: ir dvi
dešimtojo amžiaus . skirtumus, 
apie Mindaugo kariuomenę, 
kūlgrindas, pylimus, apie soli
darią to laiko lietuvių tautą.

Lietuvių visuomenė šiame 
krašte turėtų remtis didoku 
skaičiumi, gal trečdaliu milijo
no. Tai ankstyvieji imigrantai, 

eilėse. Bet ar jiem pavyksta 
susirasti pačius geriausius 
bendradarbius, labai dažnai 
pasilieka atviras klausimas. Yra 
dar ir kitas dalykas. Beveik nie
kada negalima būti visiškai 
tikram, ar straipsnio rašytojas 
bus pilnai objektyvus, bešališ
kas; ar jam pavyks atsiriboti nuo 
savo asmeniškų simpatijų ir an
tipatijų.

Štai dėl ko, kada studentas 
siekia mokslo laipsnio ir jam 
duodama tema disertacijai ar ki
taip pavadintam moksliniam 
darbui, rimtas profesorius pri
mygtinai draudžia naudotis en
ciklopedijomis ir jas cituoti. Aš 
neabejoju, kad L.D. žino šitą 
visuotinę akademinės praktikos 
taisyklę.

Visos L.D. cituojamos encik-. 
lopedijos ištraukos vienais ar ki
tais žodžiais teigia, kad evoliu
cijos teorija esanti, jei ne vi
suotinai, tai bent daugumo 
gamtos mokslo atstovų priimta 
ir laikoma pakankamai įrodyta. 
Kaip aš tais teigimais galiu ti
kėti, jei ant mano darbo stalo 
guli knyga “Heredity: a Study 
in Science and the Bible”, ku
rią parašė ir tik 1970 išleido 
gamtos mokslų daktaras Wil- 
liam J. Tinkle, kurioj pateikia
ma 300 vardų pripažintų moks
lininkų gamtininkų, evoliucijos 
teoriją atmetančių? Kai kurie 
net taip toli nueina, kad tą 
teoriją pavadina absurdiška.

L.D. specialiai pabrėžia, kad 
kai kurios jo naudotos encik

po antrojo pasaulinio karo atvy
kę, į gerus laikus pataikę. Jie 
atsinešė mokslo šviesą; turėjo 
partijas; žinojo, ko jomis siekė; 
sudarinėjo vyriausybes; keitė 
vyriausybes. Ne tryliktojo am
žiaus Perkūno pavaldiniai, bet 
kultūrą ugdę, krikščionybės 
auklėti.

Trys mūšiai
Šiuo metu yra laukiama dė

mesio Lituanus žurnalui, lietu
vių enciklopedijai anglų kalba 
ir Lietuvių Fondui.

Lituanus žurnalas, jau per 
daugelį metų apie mus infor
muojąs amerikiečių aukštąsias 
mokyklas ir išsilavinusią šios 
šalies visuomenę, pradeda pre
numeratorių ir finansinį vajų. 
Tai mažiausiai mus pinigiškai 
varginusi institucija. Darbą pra
dėjo iš nieko; jį tęsė be di
delių aimanų; jį tęs ir toliau. 
Reikia stebėtis tvarka žurnalo 
redagavime ir jo administra
vime. Tačiau prisimintina: ga
vę laišką, raginantį pratęsti pre
numeratą, naują surasti ir šio
kią tokią auką pridėti, negalime 
jo šalin nustumti ir užmiršti. Li
tuanus yra būtinas; būtinas ir 
jam dėmesys.

Encyclopedia Lituanica, 
prieš metus patekusi į finansi
nius sunkumus ir su jais supa
žindinusi visuomenę, pradeda 
atgauti gerėlesnę nuotaiką. Kar
tas nuo karto atsiranda nau
jų prenumeratorių. Tai pirmasis 
ženklas, kad visuomenė išgirdo. 
Tiesa, per visą vasarą, ir jau ru
deniui įpusėjus, šie prenumera
toriai pasiekė dar vos pusšimtį. 
Taigi pagerėjo ne finansinė pa
dėtis, bet leidėjo nuotaika. 
Darbui pakeliama aplinka susi
darys tik su tūkstančiu naujų 
prenumeratorių. .Tačiau pirmas^ 
žingsnis jau reiškia judėjimą.

Iššiuntus prienumeratą Li
tuanus ir Enciklopedijai, šie du 
leidiniai pasiekia mūsų namus. 
Pajaučiame, kad pinigai nebuvo 
siųsti nežinion. Bet Lietuvių 
Fondo darbą ne kiekvienas savo 
rankomis paliečia.

Šiemet LF numato švietimo 
ir kultūros reikalams jau skirti 
virš 50,000 dol. — vienerių 
metų derlių. Jo pusė teks li
tuanistiniam švietimui. Milži
niška suma! Ryžtantis ją su
kaupti iš visuomenės, būtų 
daug rūpesčių. Vargtų rinkėjai,, 
vargtų aukotojai, būtų girdima 
niurzgėjimų.

lopedijos esančios katalikiškos. 
Šioj vietoj aš noriu jam pri
minti Tuebingeno universiteto 
profesoriaus Adams puikiai pa
rašytą knygą “Wesen dės Kato- 
lizismus”. Toj knygoj autorius 
labai primygtinai teigia, kad as
muo, korporacija ar spaudinys 
tik tol laikytini katalikiškais, 
kol jų tikimas, skelbiamas bei 
atstovaujamas mokslas pilnai 
sutampa su oficialiu Romos vys
kupo, vadinasi — popiežiaus, 
skelbiamu mokslu. O ką gi 
sako oficialus popiežių mokslas 
apie evoliuciją, kiek ji liečia 
žmogaus kilmę? Tuo klausimu 
įvairiais atvejais ir įvairiomis 
formomis yra pasisakę visi 20-jo 
amžiaus popiežiai, neišskiriant 
ir dabartinio, Pauliaus VI. Juos 
visus cituoti būtų per ilga. To
dėl aš pasirinkau, kaip pavyz
dį, stiprų Pijaus XII pasisaky
mą, randamą jo 1950 paskelbtoj 
enciklikoj “Humani Generis”. 
Primenu, kad nuo tos encikli
kos paskelbimo datos evoliuci
jos šalininkai nėra pasigyrę, kad 
būtų suradę tikrą, visų pripa
žintą “missing link”. Neturėda
mas po ranka “Humani Gene
ris” lietuviško vertimo, cituoju 
iš angliško teksto, manydamas, 
kad žmonės, kurie šitokiomis 
diskusijomis domisi ir šį rašinį 
skaitys, pilnai šią citatą supras. 
Štai ką Pijus XII sako: "Some 
will contend that the theory of 
evolution, as it iš called — a 
theory which has not yet been 
proved beyond contradiction 
even in the sphere of natūrai

Taigi LF talka mūsų vi
suomenei turėti} būti aiški. Vis 
dėlto tikslas iki šiol matomas tik 
iš tolo. Pagrindiniam kapitalui 
iki milijono dolerių dar stinga 
viso ketvirčio. Atrodo, buvo ra
ginta, prašyta, tačiau šis ketvir
tis nesikaupia, lyg kas mus už 
rankos laikytų ir tyčiomis šai
pytųsi, kad prie nustatytos ribos 
nepajėgiame priJliaužti.

Mindaugo laikais tauta buvo 
solidari visose savo dalyse. Soli
darumas ne mažiau reikalingas 
ir šiandien išeivijoje. Pasiunti
niai neragina imtis šarvus, sėsti 
ant žirgo ir išjoti, Lituanus, En
cyclopedia Lituanica ir Lie
tuvių Fondas prašo tik atiduoti 
auką, o tada galima sėdėti, var
tyti žurnalą, pasitikrinti žinias 
enciklopedijoj ir džiaugtis vai
kams gražiai išleista knygele 
ar kultūriniu veikalu. Mūšin ne
same šaukiami. Už mus vargsta 
Lituanus ir EL leidėjai, LF va
dovybė. Mes tik pasidžiaugia
me nauda.

Science — applies to the ori- 
gin of all things vvhatso- 
ever . . .”

Įdomu, kad 1970 Msgr. Knox, 
didelės išminties, takto ir ne
mažo mokslo vyras, darė apie 
tą encikliką pranešimą Londono 
katalikų teologų draugijos susi
rinkime ir, tarp kitų išvadų; 
padarė šią: “Katalikam yra drau
džiama mokyti, kaip įrodytą fak
tą, kad žmogaus kūnas esąs išsi
vystęs iš pirmiau buvusios (pre- 
existing) gyvos medžiagos, ne
žiūrint to, kokia būtų jų asme
niška pažiūra tuo reikalu.” To
liau kalbėtojas priminė, kad ši 
enciklika, kaip ir visos kitos po
piežių enciklikos, saisto kiek-, 
vieno kataliko sąžinę. ,

Jei L.D. abejotų, kad Msgr. 
Kno\ teisingai komentavo “Hu-, 
mani Generis” tekstą ir kad jo; 
išvados tebegalioja ir šiandieną, 
jam nėra kito kelio, kaip tik 
rašyti laišką kardinolui Juo
zapui Separ, tikėjimo mokslo 
kongregacijos pirmininkui, ir 
prašyti jį paaiškinimo.

L.D., atrodo, nepatinka, kad 
aš savo rašiny neskiriu darviniz
mo nuo evoliucijos. Taip, mano 
įsitikinimu evoliucijos mokslas, 
kiek jis liečia žmogaus kūno iš
sivystymą, pilnai sutampa su 
Darvino mokslu.

Mano kritikas daro didelį 
dalyką iš to, kad dviem atve
jais mano nurodytuose pusla
piuose jis neradęs tam tikrų ci
tatų. Girdi, aš tos knygos nesu 
net skaitęs. Gi reikalas yra daug 
paprastesnis. Nėra žinoma, ar 
jis vartė ir aš skaičiau tos pačios 
laidos knygą. Tos pačios kny
gos, bet skirtingų laidų, ne vi
sada yra to paties dydžio. Pri
klauso nuo spaudmenų ir pusla
pių dydžio. Galimas dalykas, 
kad mano skaitytoj knygoj tas 
pats posakis buvo 40 puslapy, 
o L. D. turimoj laidoj — 39, ar 
41, ar net tolimesniuose pusla
piuose.

Ak, pagaliau, tas “teilhardiz- 
mas”! Jei L.D. nori riteriškai 
“trupinti rapyras” už Teilhard 
de Chardin garbę, tai jis turi 
šaukti į dvikovą ne mane, bet 
Jacques Maritainą, nes tai jis 
de Chardinui prikergė “mokslo 
apysakų rašytojo” titulą. AŠ tai 
pakartojau todėl, kad, mano 
nuomone, tai gana taiklus Teil
hard de Chardin kūrybos api
būdinimas. Galėčiau nebent jį 
pakeisti filosofuojančio poeto 
titulu. Bet niekada mokslinin
ko vardu! Kodėl? Aš tai gana 
aiškiai pasakiau savo rašiny

L.D. gal bus įdomu sužinoti, 
kad, rodos (už datą negalėčiau 
dėti galvos), 1958 iš tos Romos 
įstaigos, kurios pareiga saugoti, 
kad į katalikų Bažnyčios moks
lą neįsibrautų klaidų,rbuvo iš
siuntinėtas visiem vyskupijų or
dinaram dokumentas, pavadin
tas Monitum, su nurodymu, kad 
iš visų katalikiškų mokyklų kny
gynų turi būti pašalinti visi 
Teilhard de Chardin raštai. Da
bar nebeatsimenu, kuriais me
tais tas Monitum buvo Romos

(nukelta į 6 psl.)
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ADOS KARVELYTĖS DEBIUTINIS 
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS — X 
“NE TIE VARPAI”

PR. NAUJOKAITIS

Ada Karvelytė poezijos skai
tytojams yra pažįstama iš perio
dinės spaudos. Pradėjusi savo 
eilėraščius spausdinti dar Lie
tuvoje Ateities Spinduliuose, 
Ateityje; išeivijoje jos poezijos 
galima rasti Ateityje, Mote
ryje, Laiškuose Lietuviams, 
Tėviškės Žiburiuose, Drauge, 
Laisvojoj Lietuvoj, Šv. Pran
ciškaus Varpelyje ir kitur. Jos 
religiniam eilėraščiui Marijai 
komp. Juozas Strolia sukūrė 
muziką, kūrinys 1957 m. Kul
tūros Ėondo premijuotas. Jis 
buvo giedamas Šiluvos švento
vės pašventinimo iškilmėse 
Washingtono katedroje. J. Kar
velio išleistoje literatūrinėje 
plokštelėje “Antrasis literatū
ros vakaras” A. Karvelytė yra į- 
skaičiusi pluoštą savo poezijos.

A. Karvelytės eilėraščiuose 
žymi vieta tenka paliktos tė- 
vynės ilgesio motyvams. Ji nuo
širdžiai sako:

Savo parapijos medinės baž
nytėlės 

Varpų skambėjimo užmiršti 
negaliu ... 

svetimam krašte 
varpus, bet jų 

šaltumu atsimuša

Daug pasaulio matė poetės 
akys tremties kelionėje. Po jos 
kojomis čežėjo Neapolio, So- 
rento, Capri, Rivieros, Barče lo- 
nos takų žvyras, bet niekur ne
prigijo tremtinės širdis, net pa
ilsėti nerado ramios vietos, nors 
ir buvo labai gražu:

Neapoli, Sorento, Capri, 
Ak, čia išties labai žavu! — 
Bet kas iš to,'jei man tik ašara 
Nukrinta ant svetimų takų ...

Ji girdi ir 
skambančius 
skambėjimas 
poetės širdyje, ir ji sušunka:

Ne tie varpai, ne tas skambė
jimas, 

Ne tos bažnyčios ir ne tie 
takai. .. 

Ten toli, anapus vandenų, pasi
liko ir motulės glamonėjimai, 
jos švelnios rankos ir nuoširdūs 
žodžiai; ten prie Nevėžio, my
limos upės, pasiliko ir pirmo
sios meilės svajonės. Ji norėtų, 
kad ir po poetės mirties jos dai
nas artimieji pamėštų į gimtuo
sius namus:

Pasakykit, ~ kad negrįšiu, 
Mano sodams ir Šilams — 
Ir gegutės teišrauda
Tas dainas tėvų kapams . . .

Į savo tėvynę poetė žvelgia iš 
tolumų, pro svetimų kraštų 
vaizdus, pro gyvenimą mirgantį 
kitokiomis spalvomis, ir visada 
jai atrodo svetimos šalys dvel
kiančios šalčiu į širdį, nes:

O ne, — ne ta šalis čia, 
Ne tėviškė miela —
Čia žvaigždės tokios blyškios, 
Naktis čia taip juoda . . .

Einu, dairaus — taip ne
regėta,

Tiek neišsakomų vaizdų!
Bet kas iš to, jei sau čia vietos
Aš pailsėti nerandu . . .

Kur tik keliauja poetė, visur jos 
širdis primena, kad ji keliaujan
ti ne tuo keliu, kur turėtų ke
liauti:

Riviera, Nica, Monte-Carlo, 
Ekspresas nešasi žaibu . ..
O mėlynas dangus kartoja: — 
Ne tuo keliu, ne tuo keliu .. .
Tačiau didžiųjų praradimų 

kelyje poetė nepraranda vilties. 
Ji pati sau įsikalba neverkti, 
neraudoti. Savo nostalginėse 
vizijose ji mato savo tėviškės 
peizažą, pilną gyvybės ir lau
kiantį jos grįžtant:

Netikėki, jei tūkstančius 
kartų

Tau sakytų negrįši daugiau — 
Netikėki, — senos liepos prie 

vartų 
Tavęs lauks ir kvepės dar 

meiliau ...

O neliūsk, tavo upės dar 
plaukia,

Neišdžiūvę, melsvi ežerai — 
Tebėra ir akmuo tas

palaukėj, 
Prie kurio kartą širdį

glaudei S 
£ iį, p 'i

Čia negirdėt gegulės, 
Nei šienpiovio dainos — 

Čia nėr senos motulės, 
Nėr sesės mylimos . . .

Čia žvaigždės tokios blyškios, 
Čia vasara ne ta ...

Nauji Lietuvių 
Rašytojų Draugijos 

nariai
Į Lietuvių Rašytojų Draugiją 

nariais priimti šie asmenys:
Danutė Brazytė-Bindokienė, * 

mokytoja, gyvenanti Chicagoje, 
rašanti periodinėje spaudoje, 
išleidusi dvi savo beletristines 
knygeles vaikam ir buities ro
maną “Viena pasaulyje”.

Vacys Kavaliūnas, mokytojas, 
lietuvių ir prancūzų literatūros 
specialistas, gyvenąs Clevelan- 
de, Ohio, rašąs literatūrinėm te
mom periodinėj spaudoj, pa
skelbęs “Draugo” premijuotus 
du savo romanus: “Kalnų gies
mė” (1963), “Aidai ir šešėliai” 
(1971).

Agnė Lukšytė, mokytoja, gy
venanti Sydney mieste Austra
lijoje, bendradarbiaujanti pe
riodinėje spaudoje, 1970 išlei
dusi savo novelių knygą “Kalnų 
velnias”.

Vytautas Volertas, inžinierius, 
visuomenės veikėjas, gyvenąs 
Delran, N. J., spaudoj bendra
darbiaująs nuo 1934, suredaga
vęs poezijos almanachą "Verpe
tai” (1946), išleidęs šiuos savo 
romanus: “Upė teka vingiais” 
(1963), ‘.‘Gyvenimas yra dailus” 
(1964), “Sąmokslas” (1968), 
“Pragaro vyresnysis” (1971). 
Du paskutinieji laimėję “Drau
go” premijas.

Dabar Lietuvių Rašytojų 
Draugija turi 91 narį.

Į pasaulį ir į tėvynę poetė 
žvelgia giliai tikinčio žmogaus 
akimis. Ji ir svetimuose alto
riuose randa savo Kristų, savo 
gerąjį Dievą, prie kurio guo
džiasi maldoje. Ji ir savo grįži
mo tėvynėn viltį grindžia Kris
taus malone ir globa:

O neverk, neraudok 
nusiminęs,

Šviečia Kristaus dar tau 
spinduliai!

Jis prikels tavo brangią 
tėvynę,

Jis parves ir tave į tenai... 
Sielvarte, ilgesyje ir varguose 
poetė guodžiasi Marijai, jai 
nuoširdžiai meldžiasi.

Savo motinos meilės ir prisi
minimų motyvai taip pat A. Kar
velytės poezijoje užima deramą 
vietą. Švelniais meilės žodžiais 
poetė apipina tėvynėje pasiliku
sios ir jau kapuose besiilsinčios 
motinos paveikslą. Bet dukters 
širdyje ir mintyse motina tebė
ra gyva, reali:

Motin, šiandien palmių 
soduose paklydau,

O ateik, parveski į gimtus 
namus —

Čia nėra berželių, nei medi- 
~~ nių kryžių,

Be tavęs čia nyku, baisiai
neramu...

A. Karvelytė yra švelnių mei
lės svajonių poetė. Šitą sritį 
apgaubia svajinga melancholija, 
buvusios ir būsimos meilės il
gesys, noras mylimam pasiguos
ti, pabūti jo artumoje, nes:

Gyvenimas tik gyvas
Kitos širdies liepsna . . .

Lyrinės herojės meilė gili, tem
peramentinga, kartais beveik 
nesuvaldoma:

Tik aš žinau, kad mano lūpos 
Tave beprotiškai mylės.
Aš nežinau, kur žvaigždės 

krinta,
Ir kur pabyra jų liepsna — 
Tik aš žinau, kad mano

skruostai
Degs nenumaldoma aistra.

Poetė Ada Karvelytė

RAŠYTOJAI IR KNYGOS

•? t '■

ADA KARVELYTĖ

DIENOS ŠVIESA

Nėra kitų šviesų, 
Yra tiktai viena 
Dienos šviesa, 
Šventa ir palaiminga, 
Tekanti iš Viešpaties rankų .

Yra daug kitų
■ Spalvingų

Ir viliojančių šviesų,.
Tačiau jos netikros, 
Kaip netikra kartais būna 
Mana širdis.

Nėra kitų šviesų, 
Yra tiktai viena 
Dienos šviesa — 
Ir tik joje galiu įžvelgti 
Skausmo gilumą 
Savo brolio veide.

(Iš leidžiamo eilėraščių rinkinio 
“Ne tie varpai")

tarp rasotų žiedų” ... Ji prisi
pažįsta:

Gyventi apsvaigus norėčiau 
Vien meilės kuždėjime, 
Gyvenimas mano — tai

pasakoj 
Laumių kerėjimas.

Nors ji nesijaučia esanti nei lau
mė, nei čigonė, bet turinti jė
gos užburti meilės burtais:

Nei aš laumė, nei čigonė, 
Bet užburt tave galiu .. . 
Vėl bučiuosi mano lūpas, 
Vėl sakysi man myliu . . . 
Visus kitus A. Karvelytės poe

zijos motyvus vainikuoja didelė 
gyvenimo meilė. Ji sušunka: 
“Gyvenimas — pagunda, gyve
nimas — aistra”. Gyvenimas yra 
laikas —juoktis ir verkti, bet jis 
toks brangus savo lekiančiomis 
valandomis, pražystančiomis 
nepakartojamu žavesiu. Jauna 
širdis nelaukia, kad mirtis ateitų 
užmerkti gyvenimą mylėjusias 
akis. Susimąstyme kai kada at
rodo gyvenimas beprasmis ir 
mažytis, bet mylėti tą gy
venimą norisi kasdien daugiau. 
Lyrinė herojė net trumpą ir ne
reikšmingą dieną myli aistrin
gai — dėl jos šviesos.

Tik aš žinau, tau mano meilės 
Kita širdis neišsakys.

Meilės svajonė lydi poetę dau
gelyje jos žingsnių. Prisimini
mai veda į tuos laikus, kai mei
lės bučinių buvo negana, kai 
“svajonėje skendom abu — Kaina 2 dol.

— Prof. J. Eretas Šveicarijoje 
rengia jau ketvirtą Savo bro
šiūros “Die vergessenen Bal- 
ten” leidimą. Pirmas leidimas 
buvo 1969.

— Prof. Antano Maceinos! 
nauja knyga “Krikščionis pa
saulyje” baigiama ruošti spau
dai. Knyga bus leidžiama Krikš
čionis Gyvenime serijoj.

—Algirdas Grigaitis su kelio
mis savo meniškomis nuotrau
komis dalyvauja neseniai pa
sirodžiusioje jėzuito Mark Link 
fotografijos — poezijos knygoj. 
“Tyloje yra šokimas” (In the 
stillness is the dancing”). Kny
gą išleido Argus Communica
tions leidykla Chicagoj.

— Rašytojo V. Mykolaičio-Pu
tino atminimas pagerbtas oku
puotos Lietuvos kultūrininkų 
rūpesčiu. Jo 80-tosios gimimo 
dienos proga įruoštos ir ati
dengtos dvi pagrindinės len
tos: Tauro kalno papėdėje Vil
niuje, kur velionis 1944-1967 
gyveno, ir Vaižganto gatvėj nr. 
36, kur tebėra išlikęs buvęs 
velionies namas.

— Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyno antra laida išleista Vil
niuj. Apima 60,000 žodžių. Kny
gą paruošė kalbininkai: J. Kruo
pas, A. Lyberis, D. Lukšys, J. 
Paulauskas, J. Senkus..

— Konkursas, skelbtas JAV 
LB švietimo tarybos, parašyti 
jaunimui tinkamą veikalą, susi
laukė devynių kūrinių. Konkur
so vertinimo komisija sudaryta 
Montrealyje. Jai pirmininkauja 
dr. Henrikas Nagys. Laimėtojui 
premija bus įteikta Chicagoj, 
Jaunimo centre, balandžio 29.

— Vakarą su Balio Sruogos 
kūryba balandžio 7 ruošia Det- 
roit, Mich., Alkos dramos ko
lektyvas, kuriam vadovauja akt. 
Justas Pusdešris. Ta proga ko'- 
lektyvas' minės savo veiklos 20 
metų sukaktį......

— Rašyt. J. Marcinkevičiaus 
drama “Mindaugas” buvo pa- • 
statyta Sverdlovsko dramos teat
re Urale, kur susilaukusi di-

, džiausio dėmesio.

į — Apie Žemaitę nauja knyga j 
pasirodė Vilniuje. Skelbiami Į 
anksčiau dar neskelbti Žemai
tės raštai, laiškai, dokumentai, 
susirašinėjimas jos knygų leidi-' 
mo reikalu ir kita smulkesnė 
medžiaga.

— Gen. Stasio Raštikio kny
gos “Įvykiai ir žmonės” laida 
išparduota. Akademinės Skauti- 
jos leidykla praneša, kad'1972 
lapkričio pradžioj išleista laida 
išsibaigė. Per paskutinius du 
mėnesius iš leidyklos išpirkus 
1,500 e g z., susidaro naujas re-, 
kordas šio laiko išeivijos knygų 
rinkoj. Leidykla pasiliko 100 
egz. pakartotiniem platintojų 
užsakymam iš tolimųjų užjūrio 
kraštų ir JAV amerikiečių bib- 
liotekų reikalam. Nei JAV nei 
Kanados platintojų nei. pavie
nių užsakymų leidykla negalės 
išpildyti. Kreiptis į platintojus, 
kurie dar gali turėti neparduotu 
egzempliorių. . ,

SUKAKTUVININKAI
90 METŲ

Kan. Mykolas Vaitkus gimė 
1883 spalio 27 Gargdžduose. 
Į kunigus įšventintas 1908 ge
gužės 31. Pasireiškė kaip poetas 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, re
dagavo tuo metu Bažnytinę Ap
žvalgą, Ganytoją, bendradar
biavo Draugijoje, Ateityje, Va
dove ir k. Poetas, dramaturgas, 
beletristas, išleidęs visą eilę 
knygų. Gyvendamas Amerikoje, 
parašė keleto tomų prisimini
mus, kurie pradedami nuo vai
kystės ir tęsiami iki pasitrauki
mo iš Lietuvos antrojo pasauli
nio karo metu. Šiuo metu kan. 
Vaitkus gyvena Peace Dale, R.L

Kun. Kazimieras Žitkus, poe
tas, rašęs Vinco Stonio slapy
vardžiu, gimė 1893 gruodžio 17. 
Išleido eilių rinkinį Ašarėlės 
1924. Neseniai Lietuvoje išėjo 
jo poezijos rinktinė. Labiausiai 
paplitęs jo eilėraštis yra — 
Gražių dainelių daug girdė
jau . . . Dabar gyvena Kaune.

— Kazimieras Barėnas, nuo 
1957 redagavęs savaitraštį ‘?Eū- 
ropos Lietuvis”, nuo šių metų 
pradžios pasitraukė į pensiją. 
Jis ir toliau liks “Pradalgės” 
redaktorius įr savo suplanuotų 
literatūros veikalų kūrėjas.

— Juozas Lūža, inuo šių metų 
pradžios perėmė redaguoti sa
vaitraštį “Europos Lietuvis”. 
J. Lūža yra gimęs. 1911 spalio 
17 Kupšių km., Kartenos valsč., 
Kretingos apskr. Jis yra diplo
muotas agronomas, baigęs Dot
nuvos Ž. Ū. akademiją. Nepri
klausomoj Lietuvoj yra buvęs 
Lietuvos Cukraus akc;» b-vės 
vyr. agronomas. Jis yra Veikęs: 
aktyviai ekonominėse ir ideolo
ginėse?,’; organjBapijosieoinijUĄ,

- ateitininkuose? r ' I š e-Lįvri j-o jį 
Vokietijoj mokytojavo Grevene 
prekybos mokykloj, Anglijoj 
beveikia Bendruomenėj. 
Spaudoj rašė: J. Ūkininke, Ūki
ninko Patarėjuje, Ūkininke, Že-

■ mės Ūkyje, XX Amžiuje, Dar- 
• bininke, Europos Lietuvyje.

Visa šios knygelės poezija yra 
kiek melancholiška, bet kupina 
šviesos, spalvų, skambesio, gy
venimo meilės. Poetės nuošir
dumas, atviras savęs išsaky
mas — toks artimas kiekvie
nam širdies žmogui — sklinda 
iš kiekvieno posmo. O tie pos
mai skambūs, lengvučiai, lyg 
dainuote išdainuoti." Autorė nė
ra sustingusi senosiose ritmo ir 
rimo formose. Savo individualy
bei prisitaikyta apylaisvė kla
sinė forma prakalba originaliai 
įr sugestyviai. Skaitai rinkinė
lį nenuobodžiaudamas nuo 
pradžios iki galo, pagyveni gra
žiais poetės jausmais ir turi 
estetinį pasitenkinimą. Nedide
liame rinkinėly sudėti 55 eilė
raščiai. Tai pakankama puokš
tė. “Ne tie varpai” yra tikrai j 

gražus ir vertingas debiutas.

Ada Karvelytė, NE TIE VAR
PAI, lyrika. Viršelį ir aplanką 
piešė Paulius Jurkus. Išleido 
“Darbininkas”, Brooklyn, 1972.

80 METŲ
Jackus Sonda-Sondeckis, 

ekonomistas ir žurnalistas, gimė 
1893 sausio 15 Šašaičių kaime, 
Alsėdžių valsčiuje, Telšių ap
skrityje. Buvo Šiaulių miesto il
gametis burmistras, ligonių ka
sos direktorius. Spaudoje reiš
kiasi nuo 1910, buvo Aušrinės, 
Lietuvos Žinių, Lietuvos Ūki
ninko bendradarbis. Dabar — 
Bostono Keleivio redaktorius.

Juozas Pronskus, žurnalis
tas, feljetonistas, gimė 1893 ko
vo 19 Rumšaičiuose, Ylakių 
valsčiuje. Buvo Klaipėdos Žinių 
redaktorius, Lietuvos Žinių, 
bendradarbis, rašė aktualius 
feljetonus, dažniausiai pasirašy
damas Aklasmatės slapyvardžiu. 
Dabar dirba Naujienų dienraš
čio redakcijoje Chicagoje.

Dail. Adomas Galdikas šie
met būtų sulaukęs 80 metų. 
Jis gimė 1893 spalio 30 Gir- 
šinuose, Mosėdžio valsčiuje. 
Buvo visiem žinomas tapytojas, 
grafikas, Kauno meno mokyklos 
profesorius, mirė 1969 gruodžio 
7 Brooklyne.

Kazys Binkis, poetas, šiemet 
būtų sulaukęs 80 metų. lis gimė 
1893 lapkričio 4. Gudeliuose, 
Papilio valsčiuje, mirė 1942 ba
landžio 27 Kaune. Pagarsėjo 
kaip moderniosios poezijos at
stovas, vienas iš Keturių Vėjų 
sąjūdžio organizatorių ir ideolo
gų, taip pat rašė populiarias hu
moristines poemas (Tamošius 
Bekepuris ir kt.).

70 METŲ
Petras Babickas, poetas ir be

letristas, šiemet sulaukia 70 
metų. Jis gimė 1903 balandžio 
29 Laukminiškiuose, Pa
nevėžio apskrityje. Išleido ke
letą knygų. Mėgo keliauti, taip 
pat rašė ir savo kelionių įspū
džius. Dabar gyvena Rio De 
Janeiro, Brazilijoje.

Jurgis Baltnišaitis, meno isto
rikas, gimė 1903 gegužės 7 
Maskvoje, Rusijoje. Jis yra poe
to Jurgio Baltrušaičio sūnus. 
Meno istoriją dėstė Vytauto Di
džiojo universitete Kaune; pa
sitraukęs į Vakarus, apsigyveno 
Paryžiuje, kur pagarsėjo kaip 
meno istorikas. Prancūziškai yra 
išleidęs eilę veikalų iš meno is
torijos. Lietuviškai išleista stu
dija apie gotiką, angliškai — 
Lietuvių liaudies menas.

Vladas Andriukaitis, rašytojas, 
gimė 1903 rugpiūčio 18 Kaune. 
Mirė 1936 rugpiūčio 31 Kaune. 
Parašė nuotykių apysakas — 
Audra Žemaičiuose, Žvalgo už
rašai.

Simas Sužiedėlis, istorikas, 
gimė 1903 lapkričio 10 Petra
pilyje, Rusijoje. Bendradar
biavo daugelyje laikraščių, 
nuo 1950 iki 1965 redagavo 
Darbininką, dabar? redaguoja 
Encyclopedia Lituanica. Gy
vena Brockton, Mass. Redaguo
damas Darbininką, bendradar
biaudamas Lietuvių Enciklo
pedijoje, yra parašęs daugybę 
straipsnių Lietuvos istorijos 
klausimais. Atskirai išleista: Vy
tautas Didysis ir jo žygiai (1935), 
Kautynės ties Šiauliais 1236 
m. (1936), Lietuvos ir Livoni
jos konfliktas 1556-57 (1938), 
Šv. Kazimieras (1947), Jėzaus 
Nukryžiuotojo seserų kongre
gacija (1950), Šv. Pranciškaus

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdybos pirmas šiais me
tais susirinkimas įvyko Nelės 
Mazalaitės bute Richmond 
Hill, N. Y. Paliesti visi orga-. 
nizaciniai reikalai, ypač naujoj 
valdybos rinkimai ir premijos 
komisijos sudarymas. Dabarti
nė valdyba pradėjo eiti parei
gas 1970 vasario 14. Valdyba 
renkama trejiem metam:

— Janis Zarinš, lietuvių ra
šytojų darbų vertėjas į latvių 
kalbą, iš K. Barėno “Dvide
šimt viena Veronika” žurnalui 
“Treji Varti” išvertė “Skrynin
gą” ir “Mūsų laikų didvyrį”. 
Vertėjas domisi ir kitomis K. 
Barėno novelėmis.

Atsiųsta paminėti
AŠTUNTOJI PRADALGĖ. 

Literatūros metraštis. Redagavo 
K. Barėnas. Nidos Knygų Klu
bo leidinys. Nr. 87, 1972. 415 
psl. Kaina 4.50 dol. Nariams 
3.50 dol.

Iš visų tremties literatūros 
metraščių bei žurnalų šis bene 
tiksliausiai yra pataikęs į įvai
rių skaitytojų skonį. Redakto-' 
rius jame yra sutelkęs įvairaus 
“plauko” rašytojus. Šios, aštun
tosios, Pradalgės autoriai: Faus
tas Kirša, Petronėlė Orintaitė, 
Vyt.’ Alantas, Julija Švabaitė, 
Gražina Tulauskaitė, - Marija 
Jurgita Saulaitytė, Vladas Šlai- 

; tas, Eduardas Cinzas, Pranas 
t Milašius, Pranas Visvydas, Žen

tą Tenisonaitė, Algis L. Lapšys, 
Antanas Giedrius, Alfonsas 
Giedraitis, Aid. Prižgintaitė, Ka
zys S. Karpius, Jurgis Gliaudą, 
Algirdas Titus Antanaitis, Kazys 
Almenas, Rimas Cinką, K. Barė
nas, Alf. Šešplaukis, Pr. Naujo- 

’ kaitis. i

lietuvių parapija Lawrence 
(1953). Kunigas Jonas nuo Kry
žiaus (kun. J. Švagždžio bio
grafija) (1956) ir k. >
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IŠ LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VEIKLOS

JAV Lietuvių Bendruo
menės KraSto valdybos

Finansinė apyskaita 
nuo 1972 sausio 1 iki 1972

, gruodžio 31

1 PAJAMOS
Vasario 16 d. aukos Bendruo

menei — 7,581.13.
Vasario 15 d. aukos ALTai —
Vasario 16 d. aukos ALTai— 

1,254.93.
Vasario 16 d. aukos VLIKui— 

Tautos Fondui — 1,223.30.
Vasario 16 d. aukos Rez. 

Remti K-tui — 107.00.
Vasario 16 d. aukos Jaunimo 

kongresui — 25.00.
Solidarumo įnašai — 3,382.37.
Rugsėjo m. vajus— 2,076.80.
IV Dainų šv. likutis—1,125.38. 
įvairios pajamos ir aukos —

452.90.
Už broš. “Violations of Hu

nai) Rights in Soviet Occupied 
Lithuania” — 944.07.

P.L.B. Solidarumo įnašai —
108.90.

Pereinamos pajamos — 
119.20.

Procentai už ind. banke — 
442.48.

Viso — 18,843.46.
Likutis atkeltas iš 1971 m. 

— 11,218.05.
Viso pajamų per 1972 m. — 

30,061.51.
1972 m. išlaidos—23,808.42.
Lieką 1973 m. sausio 1 d. — 

6,253.09, kurių Liberty Federal 
Sav. and Loan Assn. — 5,717.01, 
First Pennsylvania Bank čekių 
sąsk. — 536.08.

IŠLAIDOS
ALTa — 1,254.93.
VLIKas — Tautos Fondas — 

1423.30.
Rez. Remti K-tas — 107.00.
Jaunimo kongresas ■*— 25.00.
Švietimas—- 1,184.59.
Visuomeniniai reikalai — 

2,867.56.

Administracija — 3,207.53.
Informacija — 1,802.77.
Jaunimo reikalai — 1,19746. 
Kultūrinė veikla — 770.46. 
Tarybos prezidiumas — 

1,252.06.
Tarybos narių kelionės — 

2447.90.
Organizacinė veikla—278.81. 
Pereinamos išlaidos —11940. 
Broš. “Violations of Human 

Rights in Soviet Occup. Lithua
nia” — 1,161.15.

Pasaulio Liet. B-nei įnašas 
— 1,000.00.

Pasaulio Liet. B-ei solid. į- 
našas — 108.90.

Avansas — Taut. Šokių Šven
tei — 4,000.00.

Viso išlaidų per 1972 m. — 
23,808.42.

Pastaba: a) 1971 m. apyskai
toje pažymėtas Jaunimo kongre
sui avansas 500 dol. dar negrą
žintas.

b) 1971 m. Tautinių Šokių 
Šventei ruošti už duotą avansą 
3,500 dol. pilnai atsiskaityta. Bu
vo suruošta Taut. Šokių instruk
toriam kursai.

c) Kiek gausime iš 1972 m. 
duoto Taut. Šokių Šventei avan
so 4,000, nežinome. Tačiau tiki
mės.

Pastaba: Vasario 16 d. aukos, 
skirtos ALTai ir VLIKui, yra į- 
rašytos tik tos, kurios buvo už
rašytos Liet. Bendruomenės 
vardu. Nemažesnė suma per 
centro v-bą persiųsta tiesiog 
ALTai ir VLIKui, kai čekiai 
buvo skirti (užvardinti) šioms 
organizacijoms.

Kaip iš piniginės apyskaitos 
matoma, Liet. Bendruome
nės pajamos labai menkos. Pla
tesnei kultūrinei ir visuomeni
nei veiklai išvystyti reikalingos 
lėšos. Prašome remti Liet. 
Bendruomenę. Aukas — čekius 
rašyti: Lithuanian - American 
Community of U.S.A., Ine. 
ir siųsti: P. Mitalas,* 7322 Oak 
Avė., Phila., Pa. 19126.

J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Skautų kūčiose Brooklyne. Nuotr. P. Bivainio

Organizuojant LF vajaus ko
mitetą, jo svarus žodis steigia
majame susirinkime pasiekė 
tikslą, ir pats buvo išrinktas k- 
to pirmuoju pirmininku. Balčiū
nai LF nariais yra dar pirma
jam šimte (98).

Ruošė rezoliucijas senato
riam, rašė peticijas, vadovavo 
delegacijom. Lituanica enciklo
pedijai paruošė medžiagą apie 
Hartfordo lietuvius. Skaitė daug 
paskaitų įvairiomis progo
mis.

Dr. P. Vileišis, prisiminęs 
keletą nuotykių bendrai dir
bant, sakėsi visiškai neliūdįs 
dėl Balčiūnų išvykimo, o prie
šingai — džiaugiąsis, kad, tiek 
daug dirbę, jie galės pasinaudo
ti labai užsitarnautu poilsiu sau
lėtoj Floridoj.

K. Marijošienė kvietė užpil
dyti jų pėdas ir tęsti darbą, 
bet LMKF Hartfordo klubas 
E. Balčiūnienės pasigesiąs.

Atsisveikinimo žodžius dar 
tarė Z. Strazdas, Danutė Gra
jauskienė (LB Hartfordo apylin
kės valdybos pirmininkė), A. 
Ramanauskas (New Haveno lie
tuvių vardu) ir dr. Stankaitis.

Ne visi susirinkusieji galėjo 
tarti žodį, nes trūko laiko, tad

iki 700 narių. Šiuo tarpu dar yra 
105 nariai.

Kitas susirinkimas bus vasario 
4, sekmadienį, 2 vai. popiet. 
Pradedant kovo mėnesiu susi
rinkimai bus kviečiami kiek
vieno mėnesio pirmą pirma
dienį 7 vai. vak.

Senas narys A.J.P.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas Hartforde įvyks sek
madienį, vasario 11, Svč. Trejy
bės bažnyčioje, Capital Avė. 10 
vai. ryto bus aukojamos iškil
mingos mišios, kuriose organi
zuotai dalyvaus įvairios vietos 
organizacijos. Pritaikytą pa
mokslą pasakys kun. kleb. Juo
zas Matutis. Tos dienos popie
tėje, 3 vai., Lietuvių Piliečių 
Klube, 227'*Lawrence St., įvyks 
iškilmingas minėjimas, kurio

metu pagrindinę kalbą sakys 
JAV LB centro valdybos pirmi
ninkas Vytautas Volertas iš Del- 
ran, N. J. Pasirodys Hartfordo 
šeštadieninės mokyklos tautinių 
šokių grupė.

Hartfordo apylinkės ir kitų 
vietovių lietuviai yra nuošir
džiai kviečiami atlikti savo pa
triotinę pareigą ir dalyvauti 
šiuose minėjimuose. Moterys ir 
mergaitės prašomos atvykti su 
tautiniais drabužiais. Dėl pla
tesnių informacijų prašom 
kreiptis pas Hartfordo LB apy
linkės valdybos narius.

— Dr. Algiui Žemaičiui, gy
venančiam Romoj ir dirbančiam 
Jungtinių Tautų ūkio ir ekono
mijos komisijoj, už nuopelnus 
Bažnyčiai sausio 13 buvo su
teiktas Šv. Karsto vyčio titulas. 
Jo žmona taip pat pakelta Šv. 
Karsto dama.

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Richmond Hill, N. Y.
J. Audėnas 50, anksč. 25.
A., D. Šilbajoriai 100, anksč.

P. I. Gvildžiai, Staten Island, 
N. Y., 100, anksč. 35.

B. Smetonienė, Flushing,

HARTFORD. CONN.
&

Išyuksta E. ir
Hartforde^Lietuvių Piliečių 

Klube sausio 14 atsisveikinta su 
Elena ir Valerijonu Balčiūnais. 
Atsisveikinimą suruošė LB 
Hartfordo apygardos valdyba. 
Vaišes paruošė klubo vedėjas 
J. Maslauskas. Apygardos valdy
bos pirmininkas Algimantas 
Dragūnevičius vakarui vesti pa
kvietė valdybos sekretorę Zitą 
Dapkienę. Savo gražioj prade
damoj kalboj vakaro vedėja jau 
palietė liūdną gaidą, nes kiek
vienas atsiskyrimas yra liūdnas 
įvykis. Supažindinus vietinius 
su svečiais, atvykusiais iš kitų 
kolonijų, pirmąjį kalbėti ji pa
kvietė Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos kleboną kun. J. Matu
tį. Klebonas sakėsi savo kalbą 
galįs pasakyti dviem žodžiais: 
pavyzdingi lietuviai. Praplėsda- 
mas šiuos du žodžius, įvertino 
išvykstančiuosius kaip lietu
vius , parapiečius ir žmones.

A. Dragūnevičius arčiau su
pažindino susirinkusiuosius su 
E. ir V. Balčiūnais.

V. Balčiūnai
apie bolševikų žemės ūkio re
formą Lietuvoj 1940-1941.

Vokietijoj, Goettingene, V. 
Balčiūnas buvo tarptautinės DP 
studentų stovyklos vadovas.

Į JAV atvyko Onos ir Jono 
(mirusio) Seikų kvietimu. Ne
bepajėgdama atsisveikinime da
lyvauti, Ona Seikienė pasakė: 
“Su vyru atsikvietėm 25 lietu
vius. Iš jų tik vieni Balčiūnai 
manęs nepamiršta ir palaiko su 
manim nuolatinį ryšį.”

Padirbęs kurį laiką Hartfordo 
rašomųjų mašinėlių Royal fab
rike, nutarė įsigyti profesiją ir 
pradėjo studijas. Pradžioj vaka
rais, • o vėliau studijuodamas 
pilną laiką, baigė Hiller kolegi
ją “eum Įaudė”, būdamas 54 
metų. Ketverius ir pusę metų 
dėstė toj pačioj kolegijoj. Vėliau 
perėjo dirbti į technikos mokyk
lą Middletown, Conn. Iš šios 
mokyklos išėjo pensijon.

Elena Balčiūnienė, iš profesi
jos dantų gydytoja, čia negalė-

Z. Dapkienė ir už juos tarė 
keletą gražiai parinktų žodžių.

Perskaitytas J. Bernoto ir 
jo žmonos atsisveikinimo laiš
kas.

Balčiūnam padovanota knyga 
apie Lietuvos universitetą ir 
perskaitytas gen. St. Dirmanto 
laiškas. Sugiedota Ilgiausių me
tų.

Į atsisveikinimo kalbas ir 
linkėjimus atsakė V. Balčiūnas. 
Kaip ir visada, kiekvieną žodį 
apgalvodamas ir pasverdamas, 
sakėsi nesijaučiąs tiek padaręs. 
Kodėl dirbęs, dirbąs ir dirbsiąs, 
paaiškėjo, kai perskaitė savo 
mintis apie rugiagėlę, kurią nu
siskynė palikdamas tėvynę. Po 
keletos mėnesių, užtikęs nu
džiūvusią rugiagėlę savo mal
daknygėje, surašė savo pergy
venimus, to meto įvykius: kaip 
nyko ir dingo viltys greitai tė
vynėn grįžti, kaip gimė ir iš
augo pažadas dirbti, dirbti, kad 
Lietuvai vėl išauštų laisvės ry
tas.

Connecticut LB apygardai di
delis nuostolis; juo labiau, kad 
palyginti per trumpą laiką ne
tenkama trečio labai aktyvaus 
bendruomenininko. Kiek anks-

402.
Dr. I. Skeivys 100, anksč. 100.
Z. Ž. Jūriai 50, anksč. 192.
A. P. Petraitis 100, anksč. 

320.
S. VI. Vasikauskai 100, anksč. 

210.
M. Vilkas 50, anksč. 20.
J. Tumultus 50.
V. Urbonienė 80, anksč. 20. 
Alb. Verbyla 50, anksč. 1020.
M. A. Vasiliauskai, 100.

Woodhaven, N. Y.
S. Kreivėnas 30, anksč. 213.
Dr. R. Saldaitienė 100, anksč. 

300, pažad. 500.

M. Kemzūra 30, anksč. 60, 
pažad. 200.

P.E. Minkūnai 100, anksč. 
245.

J. B. Dičpinigaičiai, M.D., 
100, anksč. 150, pažad. 1000.

J. Blaževičius 100, anksč. 150.
J. Sirusas 100, anksč. 50, pa

žad. 300.
A. V. Zikarai, 800, anksč. 200, 

įamžina ana. prof. J. Zikarą.

Brooklyn, N.Y.
P.P. Ąžuolai 400, anksč. 613.
Vyt. Maželis 10, anksč. 182.

N. Y., 100, anksč. 10.
V. Vaičaitienė, Maspeth, 

N. Y., 90, anksč. 10.
V. Gays-Gajauskienė, L. I. 

City, N. Y., 100, anksč. 200.
Ch. Petrams, Jersey City, 

N. J., 50, anksč. 550, pažad. 
1000.

K. A. Jonynai, Rego Park, N. 
Y., 100, anksč. 352.

V. I. Alksniniai, Flushing^N. 
Y., 100, anksč. 110.

J. Šlepetys, Jackson Heights, 
N.Y., 100.

Dr. H. J. Montvilai, Bayside, 
N. Y., 200, anksč. 100.

M. Pamkevičius, L. I. City, 
N. Y., 90, anksč. 10.

M. Zipkas, Greenport, N.Y., 5.
V. L. Milukai, Plainvievv, N.Y., 

50, anksč. 260.
Anna Dombrowski, L. I. City, 

N.Y., 25, anksč. 120.
A. M. Walker, Middle Villa- 

ge, N. Y. 3, anksč. 98. s
J. I. Vilgaliai, Great Neck, 

N. Y., 100, anksč. 250.
Dr. M. ir A. Žemaitis, Leo- 

nia, N. J., 500, anksč. 1500.
K A. Barčiai, Elizabeth, N.J., 

100, anksč. 5.
A. M. Bražėnai, Elizabeth, 

N. J., 100, anksč. 5.
Valerijonas Balčiūnas — spor- 

t i n i n k a s, visuomenininkas, 
ekonomistas. 1923-27 su Stepo
nu Darium ir V. Stašinsku jis 
sudarė Lietuvos futbolo varti
ninkų elitą. 1924 dalyvavo Pa
ryžiaus olimpinėse žaidynėse. 
Penkis kartus žaidė už Lietu
vos futbolo rinktinę, {steigė 
Lietuvos futbolo lygą ir teisėjų 
kolegiją. Pirmininkavo lygai ir 
kolegijai. Penkiose tarptauti
nėse futbolo rungtynėse buvo 
teisėju. Paruošė ir išleido fut
bolo taisykles lietuviškai. Lie
tuvių olimpinėse žaidynėse 
Kaune 1938 buvo vyriausias tei
sėjas.

VDU-te Kaune 1932 baigė 
ekonomijos fakultetą. 1938 iš
spausdintas jo veikalas — Lie
tuvos kaimų žemės tvarkymas. 
Lietuvių Archyvo pirmame 
tome išspausdinta jo studija

dama šia profesija verstis, susi
rado sau įdomų ir produktyvų 
darbą State Comptroller įstaigoj 
ir dirbo 13 metų.

Į lietuvišką veiklą V. Balčiū
nas įsijungė tuoj atvykęs į šį 
kraštą. Pirmininkavo Hartfordo 
lietuvių tremtinių komitetui, 
LB Hartfordo apylinkės valdy
bai ir LB Connecticut apy
gardos valdybai. Paskutiniu me
tu buvo LB tarybos narys. Lie
tuviškoj Tėvynės Garsų radijo 
programoj buvo vėliausių pa
saulio politinių įvykių komenta
torius. Patriotas, griežtas, be 
kompromisų, komunizmo prie
šas, kiekviena proga drąsiai pa
reikšdavo savo nuomonę. Tai 
kai kam nepatiko; ir radijo 
WPOP stotis pareikalavo su
stabdyti pasaulinių įvykių ko
mentavimą, o tenkintis vien lie
tuviškomis žiniomis.

čiau Floridon išsikėlė buvęs 
apygardos pirm. Vilius ir sekr. 
Edna Bražėnai.

Albina Lipčienė

Nauja valdyba

Šv. Jono Evangelisto drau
gijos susirinkimas įvyko sausio 
7. Apsvarsčius draugijos reika
lus, išrinkta šiem metam nauja 
valdyba: pirmininkas Antanas 
Stanuiis, vicepirmininkas Sta
sys Šrupšas, finansų raštininkas 
Albertas Petraitis, nutarimų raš
tininkas Albinas Stanuiis, iždi
ninkas Danielius Medaška.

Visi valdybos nariai yra jauni, 
čia gimę (išskyrus vicepirmi
ninką), sutartinai ir nuoširdžiai 
darbuojasi draugijos naudai. 
Šie jaunuoliai veikloj prisimena 
savo tėvus, kurie šią draugiją 
įsteigė. Draugija buvo išaugus

Dr. A. Starkus 50, anksč. 6540.
Ed. Baltrūnas 140, anksč. 160.
B. Stramaitis 10, anksč. 100, 

pažad. 300.
M. Stramaitytė 5, anksč. 60, 

pažad. 250.
K. J. Norvilai 100, anksč. 323.
Ed. B. Liogiai 100, anksč. 15.
J. Jankus 50, anksč. 70.
B. K. Gedeika 100, anksč. 

1040.

Įvairios vietovės
P. Petrauskas, Centereach, N. 

Y., 10, anksč. 10, pažad. 100.
H. ir A. Budries, Port Ches- 

ter, N. Y. 50, anksč. 100, pažad. 
300.

K. G. Matoniai, Ocean, N.J., 
100.

A. Mikniutė, N.Y. City, 20, 
anksč. 40, pažad. 100.

S.S. Vashkys, So. Ozone Park, 
N. Y., 100, anksč. 360.

S.P. Rasimas,Lindenhurst,N.
Y., 100, anksč. 25.

V. S. Aukštikalnis, Maspeth, 
N. Y., 100, anksč. 110.

G. R. Rajeckai, Maspeth, N. 
Y., 100, anksč. 400.

J. Jančeris, Flushing, N.Y., 
50, anksč. 215.

Žurnalas “Karys” — 50.
N. Y. M. Pečkauskaitės 

moksleivių ateitininkų kuopa 
— 50.

Laukiama aukų na tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet Ir 
užraials testamentuose. Aukas siųsti:

BUILDING FUND
Franciscan Monastery 
ttO Bushwlck Avenuo 
Brooklyn, N.Y. 11221

ĮiŠ visurJ
— Jaunimo peticijos komisija 

Š. Amerikos, Australijos ir Angli
jos atstovam išsiuntinėjo specia
lų aplinkraštį, raginantį jungtis į 
parašų telkimo darbą. Pridėta 
po 20 peticijos lapų.

— Skautų akademikų žiemos 
iškyla įvyks Dainavoj vasario 
3. Dalyvaus ne tik apylinkės 
akademikai, bet ir svečiai iš 
Chicagos bei Clevelando.

— Wilkes Barte, Pa., Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 55 
m. sukaktis bus minima vasario 
11,= sekmadienį, l.-val. popiet 
per radijo stotį WlLK (980 kil.), 
Wilkes Barte, Pa. Programą ves 
Nelė T. Bajoras, kalbės kun. P. 
Ališauskas, V. Paulauskas, P. 
Katilius, M. Brussock. Bus skai
toma gubernatoriaus M. Shapp 
proklamacija ir rezoliucija. Me
ninę programą sudarys lietuvių 
liaudies dainos. Programą ren
gia SLA 7-ta apskritis, JAV LB 
apylinkė, S.R.A., LRKSA 5-ta 
apskritis ir Wyoming klonio 
Taurų klubas.

— Kun. Jonas Dėdinas, Vasa
rio 16 gimnazijos kapelionas, 
sausio 16 skubėjo į lietuvių ku
nigų susirinkimą Dieburge. Ma
šinų sangrūdyje ant jo užlėkė 
sunkvežimis. Kun. J. Dėdino 
Volkswageną sutrynė į šipu
lius, bet jis pats kaip per ste
buklą liko sveikas, tik truputį 
apdaužytas ir labai išgąsdintas. 
Gaila kunigo Dėdino, gaila ir jo 
Volkšwageno, nes jis neišgalės 
kito nusipirkti. Gal atsiras gera
darių, savo auka padėsiančių 
jam nusipirkti kitą automobilį, 
kuris jam labai reikalingas.

— Belgijos lietuviai 1972 gale 
paminėjo 25 m. Lietuvių Bend
ruomenės Belgijoj egzistavimo 
sukaktį. Minėjimas įvyko Lie- 
že. Organizuotai lietuvių bend
ruomenei vadovauja pirm. St. 
Baltuvienė.

— Inž. Jurgis Mikaila skai
tė paskaitą tarptautiniame auto
mobilių inžinierių kongrese, 
kuris sausio 8-.12 vy^o Detroi
to Cobo Hali patalpose. Daly
vavo 25,000 inžinierių ir spe
cialistų iš viso pasaulio. Paskai
tos tema — Dviejų laipsnių 
plokščių spyruoklių skaičiavimo 
teorija ir gamyba. Paskaita susi
laukė didelio dėmesio ir įver
tinimo. Inž. J. Mikaila yra bai
gęs Lietuvoj Vytauto D. uni
versitete mechaninę inžineriją 
ir šiuo metu dirba General Mo
tors korporacijoj.

— Lituanistikos Instituto 
naują prezidiumą sudaro: pirmi
ninkas dr. Jurgis Gimbutas, Ar- 
lington, Mass., vicepirmininkas
— prof. Simas Sužiedėlis, 
Brockton, Mass., sekretorius — 
Vladas Kulbokas, Gulfport, Fla., 
iždininkas ir atstovas Chicagoj
— dr. Tomas Remeikis, Chica- 
go, III., narys specialiem 
reikalam bei atstovas Washing- 
tone — dr. Aleksandras Plate
lis, Bethesda, Md. Pirmininko 
adresas: dr. J. Gimbutas, 119 
Woodside Lane, Arlington, 
Mass. 02174.

— Baltijos penketuku, kuris 
sėkmingai koncertavo sausio 
20-21 Chicagoj, yra didelis susi
domėjimas, ir jis kviečiamas 
koncertuoti ir kitose lietuvių 
kolonijose. Jaunuoliai po šių 
koncertų turi tuoj grįžti namo į 
Vokietiją, prie studijų ir darbų. 
Juos išgirsti geriausia proga — 
klausytis plokštelės “Kokiais 
keliais aš keliaučiau”. Stereo, 
kaina 6 dol. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj.

— Grandinėlė, Clevelando 
tautinių šokių ansamblis, daly
vavo prez. Nixono inauguracijos 
parade Washingtone.

— Los Angeles, Calif., trijuo
se simpozijumuose vasario 3-4 
bus nagrinėjamos aktualios lie
tuviškos išeivijos problemos: 
Jaunimas laisvės kovoje, Bend
radarbiavimas su pavergtu kraš
tu, LB Lietuvos laisvinimo dar
be. Diskusijas Los Angeles Hil- 
ton viešbuty organizuoja Los 
Angeles Lietuvių Fronto Bi
čiuliai.

— Detroit, Mich., Alkos dra
mos kolektyvas balandžio 28 
Lietuvių Namuose statys graiko 
Aristofanio komediją “Moterų 
valdžia".
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Adv. Dr. M. SYHKAUSK1ENE sutiko 
Šamo laikraštyje duoti pasiikinimų ir 
patarimų tauiniats HatMŠmats Darbi
ninko dcaftyfojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai stųstmi jos adresu: Dr. M. L 
SvoAauskas — Atfcmoy-at-Law, Co- 
oparativo Bank Flaza, 1864 Centro 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

SIOUXCITY, IOWA

NEKILNOJAMOJO TURTO 
PIRKIMO-PARDAVIMO 

SUTARTIS

Klausimas
Kodėl Tamsta vis. sakai, kad, 

perkant namus, reikia samdyti 
advokatą? Ar toks pasakymas 
yra tik advokatų profesiniam la
bui, ar taip yra iš tikrųjų?

Aš pats esu teisininkas. Nors 
šio krašto įstatymų nežinau, bet 
logika man sako, kad taip negali 
būti. Juk daugumas žmonių 
perka namus imdami paskolą 
(mortgage) iš banko. Bankas, 
prieš duodamas paskolą, turi 
pats dėl savo saugumo apsižiū
rėti, kad nuosavybės- popieriai 
ir visa kita būtų tvarkoje. Ban
kai retai klysta. Jei vėliau pasi
rodytų, kad įsibrovė klaida, man 
atrodo, kad bankas už tai at
sakytų. Juk bankas iš pirkėjų 
ima procentus, tai jo pareiga at
sakyti, jei jis prastai atliko savo 
darbą.

Pasakyk Tamsta tiesiai ir atvi
rai: ar reikalingas advokatas, jei 
namai perkami per banką, t.y. 
jei jie yra perkami su banko 
“mortgage” — paskola?

Namų savininkas

Atsakymas
Taip, reikalingas.
Bankui atstovaująs advokatas 

turi pareigų tik banko atžvilgiu', 
jis neturi jokių pareigų pirkėjui. 
Massachusetts valstijoj dabar 
net aplikacijos paskolai gauti 
turi tam tikrą klauzulę, kuri 
tai pasako. Tokiu būdu, jei, 
pavz., įsibrauna klaida, tada nei 
bankas, nei bankui atstovaująs 
advokatas nėra atsakingi už pir
kėjui dėl tos klaidos susidariu
sius nuostolius.

Antras dalykas. Bankai, sko
lindami pinigus, samdo žmo
nes nekilnojamojo turto “nuosa
vybės stoviui” ištirti (title exa- 
miner). Vadinamasis “title 
examination” yra labai detalus 
reikalas, ir jį reikia atlikti nuo
dugniai ir kruopščiai. Daugu
mas tokių specialistų savo dar
bą atlieka nepaprastai gerai. 
Tačiau klaidų pasitaiko. Jei pir
kėjas turi savo advokatą, šis 
nuodugniai peržiūri vadinamąjį 
“abstract of title”. Radus kokių 
nors neaiškumų, jo prievolė yra 
pačiam pasitikrinti ir išsiaiš
kinti. Tokiu būdu du žmonės 
turi progos patikrinti visas nuo
savybės dokumentų fazes, kaip, 
pvz., “turto perleidimus” (con- 
veyances), paveldėjimus (pro- 
bate), surištus su tuo turtu, 
paimtas paskolas (mortgages), 
tų paskolų apmokėjimus (dis- 
charges), releases ir t.t., taip pat 
visus klausimus, surištus su mo
kesčių (nekilnojamojo turto, 
vandens ir kai kur “sewer”) 
apmokėjimu.

Reikalas liečia ne vien pasku
tinį perleidimą. Čia yra reikalo 
tikrinti daugiau negu pusšimtį 
metų. Per tokį laikotarpį namų 
savininkai galėjo pasikeist 
daug kartų. Tie patys namai ga

lėjo būti paveldėti keletą kartų. 
Paveldėjimo reikalai galėjo bū
ti netinkamai sutvarkyti vienu 
ar kitu atveju. Galėjo likti nesu
mokėti ir paveldėjimo mokes
čiai.

Iki šiol aš kalbėjau vien apie 
“nuosavybės stovį” (title). Ši 
fazė yra svarbi ir pirkėjui, ir 
bankui. Tačiau yra ir kitų rei
kalų, kurie bankui yra visai neį
domūs, o pirkėjui gali būti itin 
svarbūs; pvz. “easements”, 
“right of way” ir panašūs daly
kai. “Easement” arba “right 
of way” yra tokios teisi
nės privilegijos, kurios kar
tais yra duodamos kaimy
ninių namų savininkam, lei
džiant naudotis nekilnojamu 
turtu, kuris jiem nepriklauso; 
k.a. naudotis tam tikrais takais 
arba dėti požeminius vamz
džius (kuriem sugedus, gali rei
kėti iškasti daržą) ir panašiai. 
Tokios teisės “eina” iš vieno sa
vininko rankų į kito savininko 
rankas ir niekuomet neišnyksta 
savaime (running with the 
Jand).

Taip pat reikia neužmiršti, 
kad bankas yra suinteresuotas 
tik vienu dalyku: atgauti savo 
investuotus pinigus. Kai skola 
bankui jau apmokėta, jo rizika 
baigiasi. Tuo tarpu pirkėjas, t. 
y. namų savininkas, pasilieka su 
pirktu turtu. Jei yra koks nors 
defektas jo nuosavybės popie-. 
riuose, jis dažnai apie tai su
žino tik tada, kai rengiasi namus 
'parduoti.

Dėl banko: pirkėjas atsako 
bankui ne tik savo namais, ku
rie yra bankui užstatomi (mort- 
gaged), kol skola bus apmokėta. 
Pirkėjas juk duoda hfenkui vek
selį (note). Jei, sakysime, namų 
vertė kristų, pasirodžius, kad 
.namam yra nenaudingas “ease
ment”, arba dėl bet kurios ki
tos priežasties, bankas, jei namų 
savininkas nepajėgtų jam ap
mokėti visos skolos, parduotų 
namus, pasiimtų už namus gau
tą pinigą ir, jei to pinigo neuž
tektų pilnai skolai apmokėti, 
jis turėtų pilną teisę ieškoti iš 
namų savininko neapmokėto 
likučio (deficiency).

Jei pirkėjo kreditas yra geras, 
bankas, duodamas paskolą, ma
žai te rizikuoja. Rizikuoja pir
kėjas, kuriam niekas neatsto
vauja, jei jis netun savo advoka
to. Žmonės be reikalo yra įsi
tikinę, kad banko advokatas 
jiems atstovauja automatiškai. 
Faktas yra tas, kad jo pareiga 
yra atstovauti tik banko intere
sam, o ne pirkėjo.

Norėčiau dar ypatingai pa
brėžti, kad yra labai.' svarbu, 
jog pirkėjas turėtų savo advoka
tą, prieš pasirašydamas pirkimo- 
pardavimo sutartį (purchase-sa- 
le agreement). Daug kas mano, 
kad nekilnojamojo turto pirki
mo-pardavimo sutartis yra tik 
formalumas ir neturi daug svar
bos. Tai yra visiškai neteisingas 
supratimas. Pirkimo-pardavimo 
sutartis uždeda pirkėjui ir par-

Dosnūs parapiečiai
Šv. Kazimiero parapija yra 

vienintelė lietuvių parapija vi
soj Iowos valstijoj. Ji turi 80 
šeimų. Parapiečiai — paprasti 
darbininkai, daugiausia pensi
ninkai.

Klebonas kun. Simonas Ma
kūnas paruošė metinę auko
tojų knygą su bažnyčios nuo
trauka, kurioje matyti Nekal
čiausios Marijos Širdies pa
minklas ir klebonijos pastatas. 
Už atspausdinimą sumokėjo]. 
Rutledge laidotuvių namai.

Praeitais metais buvo' 22 
krikštai (pakrikštyti ir du kon
vertitai), 7 jungtuvės (dvi mit
rios), 12 mirimų, išdalinta 20,500 
komunijų.

1972 metais turėta pajaroą 
51,122,76 dol., išlaidų — 32, 
917,97. Sausio 1 parapijos pini
gų bankuose — 211,250.97, iJjiį 
parapijos statybos centro fonde
— 208,000 dol.

Didesnės sumos išleistos: 
11,581.84 dol. centrinei aukš
tesnei katalikų mokyklai išlai
kyti (8 parapijos mokiniai lan
ko šią mokyklą), 3,362.17 dol. 
parapijos nuosavybei pagerinti, 
diecezijos reikalam ir misijom.

Praeitais metais stambesnes 
sumas aukojo: R. Hamilton (ne
turtinga našlė, pensininkė, gy
venanti viename mažame kam
barėly) — 1,523 dol., J. Piro g
— 1,183, G. O’Day — 805, 
W. August — 575, W. Calhoun
— 566, J. R. Mahon — 5<J0, J. 
Mikėnas — 414, B. Žybas (sar
gas) 412, M. Balčiūnaite — 
405, C. Vakulskas (5 asmenų

Šeima, vienas dirbąs) — 344, 
L. O. Haefs (7 asmenų šeima, 
4 vaikai lanko mokyklą, vienas 
dirbąs) — 352, M. Kuncienė
— 344, kun. S. Morkūnas — 
665, be to, jis aukojo savo 70 
metų jubiliejaus proga Lietuvių 
Katalikų Religinei šalpai — 
-1,000-dol., Kultūros Židiniui — 
1,000, misijom — 1,000, Lietu
vai laisvinti — 1,000, spaudai 
paremti — 500, siuntiniam j 
Lietuvą, Sibirą ir kitur, ligo
niam, giminėm ir negiminėm
— 6,000 dol.

Ir parapijos vaikai dosnumu 
neatsilieka nuo savo tėvų. Per 
21 metus mažytė vaikų grupė 
suaukojo 17,216,17 dol.

Kun. Simonui Morkūnui pa
ėmus mirštančią mažytę parapi
ją į savo rankas vadovauti, nuo 
1951 balandžio 14 iki 1973 
sausio 1 iš 70 su viršum šei
mų (375 asmenų) surinkta 766, 
677.58 dol. Didesnės sumos 
išleistos: bažnyčiai, klebonijai, 
salės parapijos nuosavybei pa
gerinti — 93,902.58, centrinei 
aukštesnei mokyklai išlaikyti 
bei padidinti — 143,881.50, 
tos mokyklos skolai sumokėti
— 2 0, 6 9 2.2 0, diecezijai, 
seminarijai ir misijom
— 33,769.25; būsimam parapi
jos centrui sutaupyta 208,000 
dol.

Praeitais metais daugumas 
turtingų, didelių Sioux City 
diecezijos parapijų turėjo .nema
žą deficitą, kai mažytė lietuvių 
Šv. Kazimiero parapija sutaupė 
stambią sumą parapijos centro 
statybos fondui.

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis (v.), būdamas Chica- \ , į 
goję, aplankė Lietuvių kultūros muziejų. Nuotraukoje iš k.
K. Baltramaitis — muziejaus meno reikalų direktorius, kai* 
rėje — K. Petrauskas — muziejaus kuratorius. Nuotr. St. Balzeko.Jr.

Waterbury, Conn.
Parengimas Vasario 16 

gimnazijos naudai
Šalia visuomeninio Nepri

klausomybės šventės minėjimo, 
kuris paprastai įvyksta sek
madienį, Danutė Venclauskaitė 
jau keliolika metų pačią vasa
rio 16 dieną suruošia pobūvį

Šios parapijos klebonui talki
na komiteto direktoriai H. De 
Marest ir B. Žybas ir kolekto
rių pirmininkas S. Ostinas su 
45 kolektoriais.

Korespondentas

Vasario 16 gimnazijai paremti 
ar Balfui palaikyti.

Vaišių maisto išlaidas D. 
Venclauskaitė padengia iš savo 
išteklių, tokiu būdu paren
gimo dalyvių įmokos eina lab
darybei.

Palaikydama savo motinos 
a.a. Stanislavos Venclauskienės 
labdaringų darbų atminimą, 
D. Venclauskaitė tokį pobūvį 
ruošia ir šiemet: vasario 16, 
penktadienį, 6:30 vai. vak. lie
tuvių klube — 48 Green St., 
Waterbury, Conn., Vasario 16 
gimnazijai paremti.

Visi lietuviai labai maloniai 
kviečiami dalyvauti. K.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Jurgio Spurgio nuotykiai

VIS DĖLTO PO KAUKE

(atkelta iš 3 p si.)

atšauktas. Tačiau būtų klaidinga 
tą atšaukimą suprasti, kaip ano 
rašytojo netiesioginę rehabilita- 
ciją. Kai kas manė, kad tai 
buvo kokio nors spaudinio re
zultatas. Aš to nemanau. Ro
mos įstaigos yra spaudimam la
bai atsparios. Tai buvo mostas, 
suderintas su nauja Bažnyčios 
liberalėjimo srove. Iš tiesų, bū
tų nenuoseklu tam tikrų rašy
tojų veikalus šalinti iš moltylclų 
knygynų tuo pačiu laiku, tada 
Draudžiamųjų Raštų Indeksas 
atšaukiamas ir jo kongregacija 
panaikinama. Tačiau Monitum 
incidentas vis tiek, daug h pa
sako nuosekliam katalikui...

Negaliu praeiti nepaminėjęs 
L.D. entuziazmo, kad pasauly 
sudaromos diskusijų gru[>ės, 
steigiami klubai, net leidžiami 
specialūs žurnalai tirti bei po
puliarinti Teilhard de Chardin 
mokslui, filosofijai. O, aš tai 
visa labai gerai žinau. Aš žinau 
mados galybę. Būtų klaida ma
nyti, kad žodis “mada” tėra tai
kytinas vien žmonių apdarui, 
nešionei. Yra madų visosegyve- 
nimo srityse, neišskiriant net to
kio praktiško bei pritaikomo 
mokslo, kaip medicina. Gyve-

davėjui pareigas ir teisines 
prievoles, kurių beveik neįma
noma išsižadėti. Todėl kiekvie
na proga stengiuosi patarti žmo
nėm nesirašyti tos sutarties, ne
pasitarus su savo advokatu. Pa
rodyti sutartį advokatui,prieš ją 
pasirašant, yra paprastai it ne
brangiai atsieinąs reikalas. Tai 
padarius, dažnai gajima išvengti 
nemalonumų ir sutaupyti pini
gų-

nęs ilgai, artėjąs prie savo gy
venimo aštunto dešimtmečio 
pabaigos, galėčiau papasakoti į- 
domių prisiminimų apie viso
kias mediciniškas sensacijas, 
kurios buvo skelbiamos visų 
gatvių kampuose ir beveik “nuo 
namų stogų” kaip didžiausias 
mokslo išradimas. Po kelerių 
metų pasirodė tai buvus ne dau
giau, kaip mada. Tai kur čia 
tau nebus susijaudinimo dėl ši
tokio labai originalaus “revo
liucinio” teologijos, filosofijos, 
poezijos ir visų įmanomų ir neį
manomų žmonijos žinijos šakų 
šiupinio! Praeis.

Savo straipsnio pabaigoj L.D. 
pažymi, kad Sir Julian Hux- 
ley parašė de Chardin knygai 
“Phenomenon of Man” įvadą 
ir tuo lyg ir atsisakęs nuo savo 
kritiškų pastabų apie evoliucio
nizmą, randamų jo knygoj 
“Evolution in Action”. To 
L. D. aiškiai nepasako, bet to
kią jo mintį galima spėti iš to 
sugretinimo. Apie tą įvadą aš 
gerai žinau. Ir tai yra kaip tik 
reikšminga aplinkybė, dėl ku
rios skaitytojas katalikas, lyg su 
suprantamu nustebimu, aukštyn 
pakelia antakius ir patraukia pe
čius. Kodėl kunigas ir vienuo
lis savo knygai įvado paprašo 
žinomą ateistą? Argi nėra gamti
ninkų katalikų ar kad ir kitaip 
tikinčių?

Tačiau iš to, manyčiau, neten
ka daryti labai didelių išvadų. 
Įvado parašymas kartais gali bū
ti tik kurtuazijos reikalas. Be to, 
čia svarbi ir chronologija. Aš 
nežinau, kas įvyko pirmiau: ar į- 
vado parašymas, ar knygos 
“Evolution in Action” paskelbi
mas. Sąžiningi mokslininkai 
kartais pakeičia savo nusistaty
mą, suradę savo tyrimuose nau
jų davinių.

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir L L
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės, prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
afįiliated urith PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamuJcatalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ilOisuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMĖSI I NAUJĄ ADRESĄ:

FLOOR 2lrf
488 MADISON AVENUE

Now York, N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
N«w York, N.Y. 10003 — 30 Seeond Avsnue Tel.: AL 4-9490 
N«w York, N.Y. 10011 — 139 W. 14 Street CM 3-2988
Boston, Mass. 02118 —- 271 Ohawmut A ve nuo Ll 2-1707
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 208-0008
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenu* TL 6-2074
Chlcago, III. 90922 — 2222 W*st Chtoaęo Avsnue BR 0-0090
CMeago, III. 60600 — 3333 South Malstsad Street WA 9-2737
Cleveland, Ohkj 44134 — 9879 Stata Road 804-1738
Irvlngton, N J. 07111 — 78Ž Opringfleld Avenu* EO 2-4009
Irvlngton, N J. 07111 — 1082 Opringfleld Ava. 374-8448
Grand RapMs, Mich. 40904 — <38-38 Brkfge SL N.W. GL 03290 
Hamtramck, Mleh. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenu* 389-9298 
Hartford, Conn. 08114 — 200 Franklln.Avenu* 240-9274
Lakevveod, N J. 08701 — 241 Fourth Street FO 3-8980
Los Angolos, Calif. 00022 — 000 0. Atlantic Blvd. AN 1-2004 
New Havon, Conn. 06911 — 1320 Boutevard LO 2-1448
Newark, NJ. 07106 — 608 Oanford Avsnue 378-0700
Pasoste, N.J. — 179 Msrkst ttrsst GR 2-8387
Patorson, N.J. 07505 — 60 Broadway 345-2028
Phlladelphla, Pa. 19122 — 1214 N. 9th ttrsst PO 3-4010
Ptttsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street HU 1-2790
San Frandsoe, Cal. 04119 — 2070 tuttor ttrsst Fl 9-1571
W8terbury, Conn. — 909 Bsnk Street PL 0-8700

TRAUKIA DANTĮ

Warr*n, Midi. 40092 — 29200 Oe Gulndrs Bloek North 
of 12 MII* Road 751-9700/1

Woodhav*n. N.Y. 11421 — 04-08 JamtlCS AVS. 441-4712
Worcester, Mass. 81610 — 144 Mlllbury Street SW 8-2088
Yoonostawn. OMo 44800 — 300 W. Federai ttrsst Rl 3-0440
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KNYGA GERIAUSIA
DOVANA

IJA, FILOSOFIJA
kankiniai, Mato Raišupio .................
Senasis Testamentas, I tomas .........
Senasis Testamentas, II tomas ........
Naujasis Testamentas, didelio form.
Naujasis Testamentas, mažo form. ..

es 
ito 
ito 
ito 
ito 
s kančia, J. Talmanto .........1...................................
ūkime aukurų, vysk. V. B rizgi o ..................... ; 
Ities kryžiaus, dr. J. Prunskio ...............................
no kelias, Šv. Pranciškaus Filioteja .....................
iienio žodis, kun. A. Valiuškos .............................

Brazys, jo gyvenimas ir darbai ........... ................
ia susirinkimuose, kun. V. Zakaro ......................
jų gyvenimai, kun. K. Matulaičio ........................
is vadovėlis, katekizmas paaugusiem ...................
>s ir Evangelijos sekmad., šventad.........................
zimieras, dr. Z. Ivinskio ........................................ .
ės mėnuo, T. K. Bučmio, O.F.M......... ..................
us X, kun. J. Petrėno ............................................
>rieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo .....................
ai, pasaulėžiūra ir politika ............. ........................
> apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio ...............
ystės apie pasaulio pabaigą ....................................
tanas Paduvietis, Nello Vien .................................
mciškus Asižietis, T.D. Daveau, O.F.M...............
kuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl ................
kuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 
imo šaltiniai, sakramentai, kun. S. Žilio .............
is ir religija, dr. J. Prunskio ...................................
tio Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba ...............
s šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto .................
; sutemose, kun. St. Ylos ........................................
is be Dievo, dr. J. Girniaus ...................................
igustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio versta .......
; ir žmogus, prel. F. Bartkaus tikėjimo tiesos .... 
s garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros .... ...............
inis Kristus, vertė T.K. Butkus ..............................
- Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) ................
ties sutemose, Br. Zumeris ....................................
, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė ........................
is ramybės šaltinis, prel. P. Juro ..........................
is Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis ..........
Dievą, maldynas, kun. S. Ylos ..............................
cų katekizmas paaugusiems ....................................
tiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečo ..........................
gok Aukščiausias, kun. P. Aleksos..........................
ėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias .....................
is sekimas pagal Tomą kempietį ...........................
su Dievu, kun. J. Prunskio ...................................

anciškaus pėdomis, III ordinas .............. ..............
-anciškaus regula ir konstitucija .............................
ranciškaus III ordinas, T.V. Gidžiūno ..................
riškimai Fatimoje, kun. J. Kidyko ..........................
izimiero himnas Marijai, A. Tyruolio ..................
•s tikime, prel. P. Celiešiaus .................................
; giesmė, A. Maceinos (kietais 5.00) .....................
ii dabarties klausimai, A. Maceinos .....................
čia ir pasaulis, dr. A. Maceinos .........................
oji padėjėja, dr. A. Maceinos ................... ..............
drama, dr. A. Maceinos ............................................
ybės paslaptis, dr. A. Maceinos .............................
i Avinėlis, dr. A. Maceinos .....................................
is nerimas, dr. P. Gaidos .........................................
aas, didvyris, šventasis,*?. Gaidos .........................

paslaptis, kun. J. Danieliaus .................................
aoji auka, kun. V. Pikturnos ....................................
j kankiniai, J, Paduviečio ...... ,................................
a, kun. L. Jankaus ......................................................
jus kapucinas ................................................................

darbininkui, kun. K. Širvaičio ..............................
a kalba pasauliui, kun. M. Vembrės .....................
lūs sekimas ...................................................................
tikano susirinkimo darbai ........................................
ikos liet, katalikų darbai ...........................................
ė Dievui, kun. K. Senkaus giesmynėlis ................
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Konradas Valenrodas, A. Mickevičiaus .... 
Rinktinė poezija, 6 knygutėse .—i............
Poezijos pavasaris, rinktinė poezija .........
Nemarioji žemė, antologija. A. Tyruolio 
Vilnius lietuvių dainose, G. Krivickienės 
Lietuviškos svotbinės dainos, A. Juškos . 
Brangmens, V. Joniko ................................
Rudens sapnai, K. Grigaitytės ...................
Lietuvių poezija, K. Bradūno red...........
Graži tu mano Tėvyne, antalogija ...........
Cascata Cristalina, V. Ališo lyrika ...........

BELETRISTIKA
Vilniaus rūbas, P. Tarulio romanas ........... ......
Bėgiai, K. Almeno novelės ................................
Veidu prie žemės, K. Grigaitytės novelės .....
Pavasario lietus, A. Barono romanas ................
Smilgos (apsakymai), A. Giedrio .....................
Gyvenimas tai kekė vyšnių, K. Almeno .........
Runcė ir Dandierinas, J. Zmuidžino ..............
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės ..................
Gundymai, J. Gailiaus .........................................
Pabučiavimas, J. Grušo ......................................
Vytis ir Erelis, J. Kmito .....................................
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis ........... .
Antroji pradalgė, literatūros metraštis .............
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis ........
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metraštis .........
Penktoji Pradalgė, literatūros metraštis '..........
Šeštoji Pradalgė, literatūros metraštis .............
Septintoji pradalgė, literatūros metraštis .......
Pulkim ant kelių, romanas (2 tomai) ..............
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos legendos ....;— 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės ... 
Dailininkas Rauba, V. Ramono .................... .
Ant Vilnelės tilto, P. Jurkaus ...........................
Karklupėnuose, A. Baranausko .................... .....
Ošiančios pušys, H. D. Mošinskienės ...........
Aidas taip dangoraižių, O. Nendrės ...............
Don Camillo, G. Guareschi ..............................
Meilė trikampy, R. Rasos romanas ..................
Grožvydės meilė, P. Orintaitės ........................
Radvila Perkūnas, B. Sruogos ..........................
Kalnų velnias, A. Lukšytės novelės ...............
Viena pasaulyje, D. B. Bindokienės romanas 
Anapolio papėdėje, K. Pažėraitės romanas ... 
Geroji vasara, C. Grincevičiaus romanas .... .

Ir nevesk į pagundą, J. Ignatonio 
Nemuno sūnūs, A. Valucko .........

Lemtingos dienos, J. Jaškausko apysaka . 
Sakykim, vyrai, taip nebuvo, B. Zumerio 
Antroji banga, O. Nendrės ..........................
Rožės žydi raudonai, A. Bieliausko .........
Nemunas teka per Atlantą, V. Alanto ......
Šventaragis, V. Alanto istorinis rom.........
Pragaro vyresnysis, V. Volerto ...................
Gyvenimas yra dailus, V. Volerto ............

Gluosnių daina, A. Vaičiulaičio ................
Valentina, A. Vaičiulaičio ............. ...............
Mūsų mažoji sesuo, A. Vaičiulaičio .......
Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaičio ....
Rezistencija, R. Spalio (kiet. viršeliais) ... 
Gatvės berniukas, R. Spalio .......................
Agonija, J. Gliaudos ......................................
Aitvarai ir giria, J. Gliaudos .......................
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, J. Gliaudos 
Namai ant smėlio, J. Gliaudos ..................

Pasisėjau žalią ratą, J. Naujokaičio

.(kiet. 6)

.(kiet. 5.00)
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Antanas Smetona, V. Šliogerio ..................
Martynas Jankus (monografija), P. Alšėno 
Vaidevutis, Z. Raulinaičio ........................
Kelias į Lietuvos atstatymą, J. Puzino .... 
VI. Nagius-Nagevičius .................................
Krepšinio išvyka Australijon .....................
Kelionė į Pacifiką, J. Bachuno..................
Blezdingėlės prie Torenso .........................

Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučo ...........................
Senprūsių laisvės kovos su vokiečių riterių ordinu, M. Anyso . 
Lietuviai legionieriai Vietname, B. Vrublevičiaus ...... ................
Gimtinės takais, P. Narvydo (pasakojimai) .....................................
Šv. Kazimiero parapija Los Angeles, Calif., J. Gliaudos ............
Religinis jpradas Maironio kūryboj, dr. A. Šešplaukio ...............
Amerikos lietuvių istorija, dr. A. Kučo .......................................... .
Kazys Pakštas, J. Ereto .......... .-..... .......................  (kietais 12.00)
Lietuvių kryžiai ir koplytėlės, dr. J. Griniaus ..... .......................
V. Krėvė savo laiškuose, V. Maciūno .............................................
A. Vanagaitis ir Balutis (2 knygos) .................................................
V. Endziukaitis ir A. Olšauskas (2 knygos) ..................................
Lietuvos vaizdeliai, A. Žemaičio ..." 
Nutolusios dienos, A. Žemaičio .... 
P. Gudas-Gudavičius, V. Tercijono 
Šiluva žemaičių istorijoj, kun. S. 
Nepriklausoma Lietuva, R. Skipičio 
Lietuvos sukilimas 1862-64 m. K. R. Ju^ėlos 
Amerikos Lietuvių Taryba, L. Šimučio 
Lietuvių švietimas Vokietijoj, V. Li 
Atsiminimai, prel. M. Krupavičiaus 
Gana to jungo, K. Bielinio atsiminimai ................
Jaunystės atsiminimai, VI. Požėlos .......................
Lietuvis vargonininkas išeivijoj, J. Žilevičiaus .... 
Didysis jo nuotykis, J. Eretas tarnyboje Lietuvai 
Prisiminimų fragmentai, K. Musteikio ..................
Kaip jie mus sušaudė, J. Petruičio .......................
Laisvę ginant, J. Petruičio, I ir II tomas ............

„Mes valdysim pasaulį, L. Dovydėno, 2 tomai .... 
Algimantas, V. Pietario II-ras tomas ...................
Mano atsiminimai, dr. V. Tumėnienės .................
Vyrai Gedimino kalne, St. Butkaus .......................
Nemuno pakrantėmis, A. Garinus ......................... .
Lietuvos Vyčio pėdsakais, J. Strolios ...................
Simas Kudirka, J. Gliaudos ....................................
Panevėžys, J. Masilionio 1.......................................
Vinco Krėvės raštai (5 tomai) ................................
Škėmos raštai, A. Landsbergio (2 tomai) ............
Rinktiniai raštai, P. Andriušio ................................
Dialogas su lietuviais, B. Railos ...........................
Versmės ir verpetai, B. Railos ..............................
Plieno sparnai, Lietuvos karo avijacija ................
Atsitiktinio kareivio užrašai. I. lanuškio .............
Alpis, K. Karpiaus apysaka ..... ..............................
Grįžimas į laisvę, S. Rokienės ..............................
Į laisvę ir mėnulį, J. Parojaus ...................... ........
Tolimieji kvadratai, J. Grišmanausko ...................
Išlikom gyvi, T. Angelaičio ...... .............................
Užrašai, arkivysk. J. Matulaičio ............................
Milžinų rungtynėse, VIII tom...... .................. ........
Mistiniame sode, atsiminimai M. Vaitkaus .........
Kun. Mykolo Vaitkaus atsiminimai: 
Su Minija į Baltiją ............................
Baltijos gražuolė .................................
Šiaurės žvaigždė .................... .....
Per giedrą ir audrą ............................
Nepriklausomybės saulėj V tom., ... 
Nepriklausomybės saulėj VI tom., .. 
Nepriklausomybės saulėj VII tom. . 
"Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Metraštis 1 tom..........

II tomas 7.00 ir V tomas 16.00, Suvažiavimo darbai V 
tomas 7.00, VI tomas 10,000, III t. 10.00

vičiaus

...................(Įdėtais 2)
.(kiet. viršeliais 3.00)
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ZIJA
Hevo antspaudais, L. Andriekaus ................
tieji akmenys, F. Kiršos .................................
is ir laikas, V. Bogutaitės ..............................
į kryžiuose, L. Andriekaus ............................
igonė, L. Andriekaus ......................................
jos žemė, A. Tyruolio .....................................
ės pakopos, J. Baltrušaičio .............................
ir Omega, M. Vaitkaus ..................................
cvijos, Nerimos Narutės ..................................
i Via, A. Tyruolio .............................................
ija, J. Aisčio ......................................................
tublika, S. Lauciaus ............. ............................
cščių šilelis, A. Baranausko ............................
liai ir šventieji, E. Tumienės .......................
onio baladės, iliustravo P. Lapė ..................
sos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai __
os žvaigždė, A. Tyruolio, eilės .... ..........
tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Lynas Fierro, J. Hemandez poema .........
mos, J. Narūnės dienraštiniai posmai ... 
ių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 
odas, A. Jasmanto eilėraščiai .............
ies pardavėjas, B. Rukšos poezija ... 
izanų akys, J. Parojaus eilėraščiai ... 
uia žemė, S. Šakytės eilės ................
noraštis, M. Vaitkaus ...........................
alės, A. Baužinskaitės-Kairienės .......
mes nutylam, J. Saulaitytės ..............

ari langai, S. Santvaras .....................
:os taurė, S. Santvaras ........................
:siniai rageliai, Pr. Naujokaitis ..........
žų pasakos, O. B. Audronė ................
esi mano žemė, D. Sadūnaitė ..........
arė banEf. G. Tulauskaitė .................
tų vingiai, A. Tyruolis .........................
i sesute, P. Lemberto ..........................
L tau ir man O B Audronės..............
įpus vakaras, K. Grigaitytės ................
žardė šalis, L. Sutemos .......................
uonų gaisras, Vi. Šlaito .......................
lių kalbėjimas, J. Meko .......................
dieniai žodžiai ^vaizdaiL J^Mfiko .....
cspyro sonetai, vertė Alf. Tyruolis .... 
ioai, J. Kėkšto .................. ....................
sčios dienos, V. Mykolaičio-Putino .. 
i rijos Litanija eilėse, pagal M. Putiną 
mybė man, J. Kėkšto ............................
•na saulė danguje, M. Saulaitytės .....
ezijos pilnatis, B. Brazdžionio ............
dudienio sodai, B. Brazdžionio ..........
tnelaičio kapas, K. Bradūno ................ .
ipestis, J. Vaičiūnienės ........................
rika, -V. Stonio .......................................
iužai ir kibirkštėlės, O. B. Audronės .

.(kietais virš. 5.00)
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Maži žingsneliai, J. Naujokaičio 
Dangus griūva, K. Borutos .........
Žvaigždė viršum girios, A. Rūtos 
Žemės šauksmas, A. Rūtos......
Kelias į kairę, A. Rūtos ...........
Vieniši pasauliai, A. Rūtos ....
Prisikėlimas, A. Rūtos .............
Trumpa diena, A. Rūtos ..........
Vaišvilkas, J. Kralikausko ........
Brolio Mykolo gatvė, E. Cinzo 
Aidai ir šešėliai, V. Kavaliūno 
Vėjas lekia lyguma, A. Barono 
Aišvydo pasakos, A. Giedriaus 
Tūboto gaidžio metai, K. Barėno ...........................
Tėvų pasakos, B. Bulotaitės .....................................
Ištikimoji žolė, A. Kairio ...........................................
Mieste nesaugu, D. Bindokienės apysaka ............
Viena pasaulyje, D. Bindokienės ręrrmnas ...........
Kaimynai, J. Paukštelio 1........................... ..
Proza, A. Landsbergio, Mekų ir L. Lėto novelės 
Moters širdis, romanas, Maupassant .......................
Petras ir Liucija, romanas, Romain Rolland ........
Paklydę paukščiai, J. Jankaus, du tomai ..............
Eldorado, romanas, J. Švaisto ..................................
Literatūros metraštis, Gabijos leidinys .................

novelės

.(kietais 4)
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VAIDINIMAI — DRAMOS
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama .........
Žvakidė, A. Škėmos ........ ...........................
Žiurkių kamera, J. Griniaus ......................
Vaidinimai, V. Frankienės ........................
Curiculum vitae, A. Kairio (angliškai) ....
Gims tautos genijus, Kun. J. Voisekausko 
Dramos veikalai, V. Švaisto .......................
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio ....

4.00 
4.00 
1.50
2.00 
3.00 
1.00
1.50
3.50

ikso ruduo, M. Vaitkaus ... 
•paraiyti laiškai, M. Vilties

Be namų, A. Norimo apysaka ..................................
Naujas veidas, A. Norimo noveles .........................
Dailininko žmona, J. Tininio ...................................
Rugsėjo šeštadienis, B. Pūkelevičiūtės ..................
Naktys Karališkiuose, Dovydėno .............................
Išdžiūvusi lanka, Barono ............................  ...
Sudiev, aš išeinu, romanas Birutės Kemėžaitės .. 
Mėnuo, vadinamas medaus, Mazalaitės ................
Užgesęs sniegas, romanas, A. -Barono ...................
Trečioji moteris, premijuotas romanas A. Barono 
Lūžiai, romanas, J. Ignatonio ... 
Kalnų giesmė, V. Kavaliūno ....
Lietuvių beletristikos antologija, 

red. B. Brazdžionio,.

3.00
2.50
5.00
5.00
2.00
4.50
4.50
2.50
1.50
2.50
3.00
2.50

.tomas I — 10, t. II — 7.00

VERTIMAI
Sūnus palaidūnas, vysk. F. J. Sheen . 
Visi mes broliai, L. Evely ..................
Lietuvių apysakos, H. Sudermann ....
Medinis arklys, E. Williams ................
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermans 
Gyvačių lizdas, F. Mauriac ................
Širdies priepuoliai, M. Gertler, MD. . 
Dr. A.C. Cursius-Curtius .....................
Šekspyro sonetai, A. Tyruolio .... ........
Pilnutinis Kristūs, E. Guerry .............
Draugas don Camillo, G. Guareschi .. 
Don Kamiliaus mažasis pasaulis ........
Kryžiuočiai, H. Sienkievičiaus 3 tom. 
Pasisekimo paslaptis, J. B. Chautard 
Dažytas vualis, W. S. Maugham .........
Verkianti Marija, O. Musumeci ........

2.00
2.50
3.00
2.00
1.50
2.00
3.00
2.00
3.00
5.00
3.00
2.00

10.00
1.00 

-3.00

ISTORIJA, ATSIMINIMAI
Kontržvalgyba Lietuvoj, J. Budrio atsiminimai . 
Vysk. P. Bučio atsiminimai (I tomas) .................
Vysk. P. Būčio atsiminimai (II tomas) ...............
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai ........
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai ........
Iš sutemų į aušrą. A. Ramūno atsiminimai .......
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos ....

3 00 Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 
3.00 
2.00 
1.00 
4.00 
4.00 
1.50 
2.00 
1.25 
1.00 
4.00

10.00 
4.00 
5.00 
3.50 
1.50 
3.00

2.00
2.00

Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus ............... ...................................
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus .................................
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai .................................................
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom....................................
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio .....................................
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos ...........................................................
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos .............................
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo ...............................................
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais ............ .............
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko ..............
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai ..................................
Dangaus debesyse, J. Švaisto išgyvenimai ......................................
Teroro ir vergijos imperija — Sovietų Rusija, K. Bielinio .... ....
Didžiojo šiaurės karo frontas, O. Urbonas. I ir II dalis .............
Atsiminimai iš Balio veiklos, prel. J. B. Končiaus ....(kiet. 5.00) 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio ............................
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais ........................
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo ..........................................
Antanas Smetona, A. Merkelio -a..................................... . ............................................
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1.25
1.50
3.50

12.50

MUZIKA
Mūsų šokiai, II šokių šventės repertuaras ..................................
Liaudies dainos, K. Banaičio ..........................................................
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus giesmynėlis ..............................
Lietuviais esame mes gimė, J. Žilevičiaus .................................
Dainos aukštam balsui su pianu II, Vi. Jakubėno ...................
Dainos Lietuvai, S. Cerienės-Mulks, solo balsui ir pianui.......
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. Cerienės dainos po 50c ........
Dainų gijos, J. Stankūnas, chorui, solo .......................................
Lietuvos aidai, J. Stankūnas, akordeonui ................... ................
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas .................................................
Laisvės kovų dainos, red. J. Aistis ..............................................
Su daina, red. G. šimukonienės rinkinys ............................ .......
Dainų sūkury, red. G. Šimukonienės rinkinys ......... .................
Dainuok linksma jaunyste.................... ...........................................
Vai lėkite dainos ..............................................................................
Broniaus Budriūno:
Gyvenimo Aidu — žemam balsui ................................................
Dainos Gimimas — solo balsui su fortepijonu ..........................
Marija, Motina Malonės, su posmu vestuvių mišioms .............
Mišios “Garbė Tau, Viešpatie” ......................................................
Audringi Debesys virš Kauno, iš sonatos "“Mano Tėvvnė”........
P. Matekūno — “Kur mūsų Nameliai” ...................................... .
P. Matekūno — “Aidų Aidužiai” ................................„įs,............
P. Matekūno — “Ten Gintarėliai” .............................. > ui 
J. Žilevičiaus — "Vytauto Didžiojo” kantata ............................
Naujalio — “Burtai”, balsui su fortepijonu ................................
P. Ambrazo — “Motina Šventoji. Alleliuja,

Kristus Kėlės”, mišriam chorui ..............................................
S. Cerienės — “Dainos Lietuvai” solo balsui ir fortepijonui .. 
S. Cerienės— "O Tėvyne Manoji” ..... ........................................
S. Cherry Mulks — "Keep Us, Oh God”, invocation ..............
Antano Bačiulio — Įvairios Dainos .............................................
J. Kačinsko — “Missa” ...................................................................
K. V. Banaičio "Liaudies Dainos” mišriam chorui ...................
J. Stankūno— "Lietuvos Aidai” akordeonui ...............................
J. Žilevičiaus operetė "Lietuvaitė” .............................................
Įvairios Dainos po .................... ................ .....................................
Norėčiau skristi, 17 dainų dainorėlis ..... ......................................

3.00 
1.00 
3.00
4.50
3.00
1.00
1.00
3.00
1.50
3.00
5.00
2.00
1.00
2.50
2.00

0.75 
1.00 
1.00 
2.00
1.50 
0.50 
0.50 
1.00
1.00 
0.50

0.50 
1.50 
0.50 
0.50 
1.00
1.00

‘ 1.00 
2.00 
3.00 
0.50 
2.00
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS t
Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Aldutės dainuoja, A. Stepherts mergaičių choras ..............  Stereo
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ............................... Stereo
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................................ Stereo
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko.......... Stereo
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato .........................
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ............. .........................................
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ...................................
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos................... ............................... ..
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-Sokiai ...... ....... .........
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ....................................
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .......................................
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ........................................
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, choru — solistų įdainuota.........
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika ...............  Stereo

’ Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ......    Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ....................... .........................
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos .........................Stereo $7.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....._..........
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių ...........
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ..................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ......................
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika .................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .............................. ..................
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. .. .Stereo $6.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .. 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6.00 
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Varpas, Toronto choro liet. dainos ir operos (Stereo) 
7 Kristaus žodžiai, Šv. Kazimiero parapijos choras ..........................
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių ..................................................
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ....................Stereo $2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet dainų ................
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės .................
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys ..............................
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų........................................ Stereo
Dainos ir arijos, V. Daunoro .....................................................................
Linksmieji broliai, juokų ir šokių rinkinys ............. ..........................
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ...................................................
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ......................................
Lietuvos kanklėm, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stereo 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ........................................ Stereo
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid.................. Stereo $5.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ....................................................
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų.................... Stereo
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 .........................................
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ...........................
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ....... ..............................
Muzikos rinkinvs 28 (Karo mokykla ir kit.) ..........................................
Motule mano, T. Serapineinės dainos .....................................................
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos .......................
Dainos ir arijos, K. Petrausko ....................................................................
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ......... .........................................
Tra-lia-lia. 18 skautišku dainų .........................  Stereo
Tulės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .................................... Stereo
Lietuviškos giesmės, 12 liet giesmių.......................................... Stereo
Lietuvos 5O-ties m. minėjimo giesmės su himnu .................  Stereo
A. Sabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo —................—......... ..
Lietuvos Atsiminimu radijo jubiliejus. Stereo .....................................
Lionės Juodytės dainų-operų rečitalis ...................................................
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singers .......................................................
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės, rečitalis ................................ ...........
Kai krinta lapai, A. Trečiokienės, dainos-arijos ...................................
Dainos ir arijos, J. Armonienės ........ .........................................................
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės................................................ ..............
Skambėkite dainos, J. Krištolaitytės ....................................................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ............................
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių .............................
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ................................

- Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo ................................
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikos kūrinėlių ..................................
Svajonių muzika. 12 muzikos-šokių dainos. Stereo ..............................
Tėviškės vėjas, 13 muzikos-šokių dainos. Stereo .................................
Ar tu meni, 13 muzikos-šokių dainos. Stereo ......................................
Sek pasaką vaikam, L. Rastenytės ir D. Lapinsko, Stereo ................
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės .....................................
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo ...................<..................................
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo .....................................................
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ....................
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ....................................
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo ............................................

Sodauto, Vilniaus vyru choro 8 dainos.....................................................
Oi, toli, toli ... Phila. choro "Viltis” 12 dainų. Stereo ......................
Labą rytą, N. Y. vyrų choro "Perkūnas” 15 dainų. Stereo ...............
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ....................
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės ..................................
Vestuvinės dainos, dainuoja Urugvajaus liet, choras ..........................

- Kokiais keliais aš keliausiu, dainuoja vyrų kvint. "Baltija” ..............

5.00 
5.00 
8.50 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.50 
6.00 
6.00 
2.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
6.00 
2.00 
2.00 
3.00 
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5.00 
5.00 
5.00 
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5.00 
5.00 
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5.00 
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5.00 

. 5.00 

. 5.00
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DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęto 
sąskaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios 
išparduotos.)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Encyclopedia Lituanica, vol. I. $18.00.
Encyclopedia Lituanica, vol. II. $18.00.
History of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00.
Vytautas the Great-Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. 

$1.00.
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00.
Map of Lithuania. $3.00.
Curriculum vitae, by A. Kairys. $ 3.00.
We Will Conąuer the World, by L. Dovydėnas. $5.00.
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys 10.00.
Avvakening Lithuania, by Dr. J. J. Stukas, $2.00 (kietais v. $3.00).
Introduction to Modem Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika anglų 

kalba, by L. Dambriūnas, A. Klimas, W. Schmalstieg. $8.00.
The Slavs, by Marija Gimbutas. $10.00.
Simas, by Jurgis Gliaudą, $5.00.
Sin at Easter, by Vaižgantas. $6.00.
Timeless Lithuania, by Owen J. C. Norem, BD, LLD. $4.00.
Cultural Wellsprings ofFolktales,by Rev. V. Bagdanavičius. $6.00.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla VV arfa r e on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas, $3.50.
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Sbort Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus 

kūriniai. $5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymas. $4.00.
House U po n the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
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.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės 

lietuvių-anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais vir
šeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $3.00.
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė, $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00.
Lithuania,by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 

50 c.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žo
džių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) 

$5.00.
- Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
RejuvenationofSiefgriedImmerselbe,a novelby Ig.Šeinius.$5.00.
Noon at a Country Inn. by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulaitis. $4.00.
The Deluge, aLove Story of Ancient Times, by M. Vaitkus $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N.M. Zobarskas. 

$3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo for
matas. $6.00.
the Way ofthe Nation,by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
The Battle of Grunwald, a Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas, ed. $5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. 

$4.00.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. 

Tautvaiša. $1.75.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian 

Poetry, $5.00.
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folk- 

songs, $6.00. >
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated. $3.50. 
Lithuania 700 Years, red. A. Geručio $12.00.
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės $3.00.
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis $2.00.
Modem stories from many lands, edited by Charles Angoff $8.-
A statė of almost happiness, a novel by Bryn Beorse $5.-

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunamos:
DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 VVilloughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

(atkelta iš 7 psl.)
MENAS ALBUMUOSE
Lietuva — vaizdai, V. Augustino .................................................... 6.00
Art Collection, pranciškonų turimas menas ................................... 5.00
Tautos keliu, J. Juodžio menas ....................................................... 7.00
J. Bagdono kūrybos bruožai, iliustruota ......................................... 4.00
A. Kezio foto kompozicijos ......................-...................................... 6.00
A. Kezio Šventoji auka ..................................................................... 3.00

11 lietuvių dailininkų Australijoj ..................................................... 6.00
Laužai liepsnoja vakaruos, skautų jamborė .................................... 4.00
Vilnius — grafika — tapyba ..................................   3.00
Liaudies menas vaizduose ................................................................ 3.00

L NAUJAUSIOS

PLOKŠTELĖS

I
i

Vai, lėkite dainos, Vyčių cho
ro Chicagoje įdainuotos dainos:' 
Parveski, Viešpatie, Oi, toli, to
li, Tekėjo saulelė, Narsuolių 
daina, Įsisodinčiau, Klevelis, 
Ūdrio daina, Saulelė raudona, 
Naujienos, Gegutėlė, Kad galė
čiau, Laisvės daina, Rugiagėlės, 
Mergužėlė,lelijėlė, Saulelė nu
sileido, Valio, dalgeli. Stereo. 
Kaina 5 dol.

Lebų Rytų. New Yorko lietu
vių vyrų choro “Perkūnai" įdai- 
muotos dainos: Ramovėnų mar
ias, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, .Vienuma, Alutis,

Gina čapkausidenė dainuoja.. 
Stereo. Pirmoj pusėj: Lakštinga
lėlė — A. Kačanausko, Oi nė
ra niekur — K. V. Banaičio, 
Už balto stalo sėdėjau — K.V. 
Banaičio, Oi, tu, kregždute — 
G. Gudauskienės, Šauksmas — 
B. Budriūno, Lakštingalos gies
mė — V. Kuprevičiaus, Gėlės 
iš šieno — V. Jakubėno. Ant
roj pusėj: Viliojanti peteliškė 
— A. Campra, Lakštingala ir ro
žės — C. S. Saint-Saens, Be ta
vo meilės — M. Sandoval, Vy
turėlio daina — H. R. Bishop, 
Solveigos daina — 'E. Grieg, 
Mėlynasis Dunojus — J- 
Strauss. Stereo. Kaina 6 dol.

Sol. Antanas Kučingis su or
kestru dainuoja: Kur lygūs lau
kai, Oi žinau, žinau, Dar nepa
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka. "Jūra” — simfoninė 
poema. Svajonėlė (kanklių an
samblis), Blusa, operų arijos: 
Don Žuanas, Eugenijus Oniegi-

“Kokiai/keliais aš keliau
čiau ...” Dainuoja Vokietijos 
lietuvių jaunimo kvintetas “Bal
tija”., kuris tiek daug pasiseki
mo sulaukė pereitą vasarą jau
nimo kongreso proga koncer
tuodamas Chicagoj talentų va-‘ 
kare ir kongreso uždarymo me
tu Toronte. Plokštelėj kvintetą 
palydi Neo-Lithuanų orkestras. 
Įdainuota: Kokiais keliais beke
liaučiau, Karių daina, Kauno 
gimnazistų valsas, Užstalės 
daina, Vyrai prie jūros, Batukai, 
Pilkais keliais, Mėlynos akys, 
Dobiluos, Kai pamačiau aš ją, 
Oi neverk motinėle. Stereo, kai
na o dol. \_

Su knygų ar plokštelių už
sakymais nesiųskite pinigų. Ga
vėjas sumoka sąskaitą, kai gau
na ją kartu su knygomis ar 
plokštelėmis. Kai kurių knygų 
ar plokštelių yra tik ribotas kie
kis, ir didesniam skaičiui skaity
tojų užsisakius, gali visiem ne
užtekti.

ĮVAIRIOS ;
Tautiniai rūbai ir juostos .......................................................... ....... 1.75
Pasaulio lietuvių žinynas, A. Simučio ............................................ 5.00
Lietuvių literatūra svetur, red. K. Bradūno ................................... 10.00
Nužemintųjų generacija, V. Kavolio ................................................ 2.00
Sodybų pievelės, A. Šeštoko.............................................................. 1.25
Valgių gaminimas, kietais viršeliais .................................   7.50
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio ............................... 1.50
Karališka diena, K. Barėnas ...................................    1.50

Lietuvos spalvotas žemėlapis ........................................................... 3.00
Žemės ūkio švietimas, dr. J. Daubaro ............   " 5.00
Visgailis, J. Vėgelio padavimai ........................................................ 3.00
Vardynas, A. Rūko ..........   3.00
Religinis pradas Maironio kūryboje, A. Šešplaukio ........... .......... 2.00
Komunizmas^- Antikristo religija, K. Čibiro ................................ 1.00
Kad ji būtų gyv’a, E. Čekienės straipsniai .............     5.00
Žymios lietuvės moterys, dr. V. ir M. Anysų ...........   7.00
Lietuvos miškai ir jų ūkis, dr. A. Skėrio ....................................... 5.00
Būkite sveiki, dr. S. Biežio .............................................................. 1.00
Numizmatika, J. Kario ......................................................................... 10.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Kario .................................... 5.00
Silpname kūne, J. Prunskio .........    1.50
Kelionės įspūdžiai, kun. J. Pauliuko ............................................... 2.00
Mįslės, J. M. Puikūno ....................................................................... 3.50
Lituanistikos darbai, II-ras tom........................   2.50
Anglų kalbos gramatika lietuviams .................................................. 2.00
Vadovėlis Esperanto kalbos, K. Vidikausko...................     1.00
Lietuvių kalbos žodynas, 8-tas tomas ............................................. 8.00
Tėvynės ilgesys, Meškučio .........................     1.00
Bendravimas su Lietuva, V. Vaitiekūno ......................................... 1.00
Kolektyvinė prausykla, V. Kastyčio ................................................. 2.00
Tremtinio keliais ..................................   1.00
Moderni mergaitė, kun. S. Ylos ....................................................... 4.00
Ateitininkų vadovas, kun. S. Ylos ................................................... 4.00
Jaunystės maršas, kun. A. Sušinsko ................................................ 2.00
Laisvė ir būtis, dr. J. Girniaus ........................................................ 2.00
Lietuviškas auklėjimas šeimoj, L. Dambriūno .............................. 1.00
Vaikų auklėjimas šeimoj, kun. J. Danieliaus ......   1.50
Tautinis auklėjimas šeimoj, V. Čižiūno .......................................... 1.50
Meilė-20-tame amžiuje, P. Maldeikio ............................................. 5.00
Lietuvių kalbos gramatika, J. Ambraška........................................... 2.00

KNYGOS VAIKAMS
Gatvės berniuko nuotykiai, R. Spalio ........... 4 dol. Kietais virš. 5.00
Baltasis stumbras, G. Ivaškienės, premijuota apysaka ................. 3.75
Ten, kur Nemunas banguoja, A- Tyruolio ..................................... 3.50
Jaunieji daigeliai, J. Narūnės eilėraščiai ............................1........... 1.50
Snaigių karalaitė, J. Narūnės ............................................................ 1.00
Birutės rytas, J. Narūnės....................................................................... 1.00
Gintaro takais, J. Narūnės................................................................... 1.80
Ambarella, J. Narūnės (anglų kalba).................................................. 1.00
Tėviškėlę aš regiu, P. Imsrio............................................................. 1.00
Diena prie ežero, A. Barono eilės..................................................... 3.50
Šaunus penketukas, J. Švaisto.............................................. ............. 3.00
Nardžio pulkas..............................................      2.00
Lapė Snapė........................................................................................... 2.00
Pelytė geležytė......................................... .......................;................... 2.00
Paskendusi pilis.............................................................. «................... 2.00
Liūdnai linguoja lelija......................................................................... 2.00
Archimedas................................................................................... ....7.. 3.00
Katekizmas, K. Žitkaus......................................................................... 2.00
Ugnies žirgas........................................................................................ 4.00
Gyvenimo keliu.................................................................................... 2.00
Šiai dienai ir rytojui....................................................................... „... 1.50
Širdies nuolaužos................................................................................. 2.00
Gintarėliai, E. Ruzgienės spalvotas elementorius........................... 5.00
Didysis Reizas.....................................................   2.00
Tinginė ir Darbštutė ......................... ,.............................................. 2.00
Dantės Naujasis gyvenimas ...................................... —..................... 2.00
Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo N. Jankutė............................................. 2.50
Labas Rytas Vovere, J. Minelgos .................................................... 2.50
Bitės, L. Germanienės ..........................   3.50
Lietuvos Laukai, S. Jonynienės.......................................................... 3.00
Tėviškės Sodyba, J. Plačo..................................   3.00
Meškiukas Rudnosiukas, V. Nemunėlio.......................................... .. 3.00
Algis ir Alytė, spalvinimo knygutė.................................................... 0.75
Popūčio Skėtis, spalvinimo knygutė.................................................. 1.00
Ukė-Wagūu, A. Golbacchini, ....................................... s.................... 2.25
Laumė Daumė, S. Petersonienės..........-..................   5.00
Keturi Valdovai, S. Džiugo................................................................. 2.25
Neklaužados, S. Džiugo....................................................................... 2.25
Jaunojo Galiūno Keliu, kun. P. Gavėno............................................ 2.00
Kregždutė, I dalis, A. Rinkūno ......................................................... 3.00
Kregždutė, II dalis, A. Rinkūno ....................................................... 3.50
Kregždutė, III dalis, A. Rinkūno........................................................ 4.00
Valiulio pasaka, T. Vaižganto.............................................................. 2.00
'Lietuvos istorija, V. Liulevičiaus, V klasei....................................... 1.50
Du broliukai, A. Kairio 3 veiksmų pasaka........................................ 2.50
Vyskupo katinas, Č. Grincevičiaus .£............................................... 2.50 
Trumpos pasakaitės kaip kiškučio uodegaitė.................................... 1.00
Gintarėlė, J. Narūnės.................................................................-........ 1.00
Jūratė ir Kastytis, Maironio................................................................. 1.00
Čirikšas siaube, M. Vaitkaus ............................................................. 1.00
Laužai ir kibirkštėlės, O.B. Audronės............................................... 3.00
Elementorius U. I. Malėno ...................... ........................................ 3.00
Vysk. M. Valančiaus vaikų knygelė..............................................  2.00

Lietuviškos knygos ir plokštelės gaunamos:
DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

p NAUJAUSIOS KNYGOS

Dainelė apie gaidelį, Daina, 
daina, Pražydo jazminai, Jau 
pravertos dvaro stonios, Lopii- 
uė, Labų rytų. Baltos gėlės, Bal
nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo, nas ir Pagrobimas ii Seralio.

dol. Galima naudoti ir mono. Stereo 6 dol.

thuanlan. Puikus lietuvių kai* 
bos vadovas su 40 pamoku 
gramatikos priedu, skaitymais 
fa* žodynėliais. Tekstas ir paaiž*. 
kinimai anglų kalba. Netno- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmabtieg. 
Išleido lietuviai prandškonri 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 8 <frL.

— Ados Karvelytės “Ne tie 
varpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys. Kaina 2 dol.

— Stasio Raštikio “Įvykiai ir 
žmonės”, atsiminimų III tomas. 
Didelio formato, kietais virše
liais. Kaina 15 dol.

Fausto Kiršos “Palikimas”. 
Eilėraščių rinktinė. Didelio for
mato, 318 psl. Kaina 6 dol.

Kipro Bielinio “Gana to jun
go”, 5 dol. ė

Kazys Pakštas, prof. J. Ereto 
parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 dol. kietais — 12 
dol. Išleido L. K. Mokslo Aka
demija Romoj.

Didysis jo nuotykis — Prof. J. 
Eretas tarnyboje Lietuvai. Ko
lektyvinis veikalas, redaguotas 
prof. J. Brazaičio. Kaina 5 dol.

M. Raišupio “Dabarties kan
kiniai”. Lietuvos dvasininkų 
aukos rusų dfcupacijoj. Kaina 
10 dol. W

Jurgis Krasnickas, 50 m. mir
ties sukakčiai paminėti. Red. V. 
Liulevičius. Kaina 4 dol.

V. Čižiūno “šeima tautinėj 
bendruomenėj”. Kaina 1.50 dol.

Vytauto Alanto Amžinasis 
Lietuvis, I knyga 4.50 dol., II 
knyga 6 dol.

Aštuntoji pradalgė, literatūros 
metraštis, 4.50 dol.

K. Ališausko Kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės, I tomas. 
15 dol.

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

Ką mes tikime. — Prel. P. 
Celiešiaus tikėjimo tiesų san
trauka jaunuoliam. Iliustruota. 
Kaina 4 dol.

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se
novę; Kaina 3 dol. Kietais vir* 
Sėliais — 4 dol.

Šamo ežero sekliai. N. Janku
tės pasakojimai — novelės vai
kam. Kaina 4 dol.

Stovi pasakų žalis. Tai nauja, 
vaikam skirta knyga, para* 
Syta P. Kalvaitienės. Kaina 2 JO 
dol.

Šios ir kitos lietuviikos kny
gos bei plokžtelės gaunamos 
Darbininko administractyęj.
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LIETUVIŲ MOTERŲ DELEGACIJOS 
VVASHINGTONE
General Federation of VVo

men’s Clubs naujoji pirmininkė 
Kermit W. Haugan lapkričio 
viduryje buvo priėmusi Lier;l(, 
tuvių Moterų Klubų Federaci
jos’ ir Pabaltijo Moterų Tarybos 
atstoves, kad susipažintų ir pa
sikeistų nuomonėmis rūpimais 
klausimais^

Pasikalbėjimo su Pabaltijo 
Moterų Tarybos atstovėmis me
tu Tarybos pirmininkė Mali 
Jurma išreiškė didelę padėką 
Mrs, Haugan už ilgametės Lie
tuvių delegacijos pirmininkės 
Galios Žilionienės paskyrimą 
GFWC pareigūne Jungtinėse 
Tautose. Mrs. Haugan pažadė
jo ateinančių metų GFVVC su
važiavime Baltimore, Md., re
zervuoti vietą Pabaltijo moterų 
ruošiamai parodai.

,Drauge su latvių ir esčių 
delegacijų pirmininkėmis Hel- 
ga Ozolins ir Mali Jurma mum 
atstoyavo lietuvių delegacijos 
piijnininkė Margarita Sama
tienė ir narė Irena Veblaitienė.

LMKF delegaciją sudarė _ 
LMKF pirmininkė Irena Banai
tienė, vicepirmininkė dr. Marija 
Kregždienė, patarėja tarptauti
niam reikalam Galia Žilionienė, 
VVashingtono klubo pirminin
kė”' Aldona Bačkaitienė, buv. 
VVashingtono klubo pirmininkė 
Rūta Perikiūnienė ir Nevv Ha- 
veno klubo pirmininkė ir LM
KF valdybos narė Salomėja Va- 
Ii tokie nė.

LMKF priėmimui praside
dant, pirmininkė Irena Banai
tienė pasveikino Mrs. Haugan, 
.įteikė jai puokštę rožių ir pri
statė mūsų atstoves, kuriom bu
vo pavesta kalbėti klausimais, 
rūpimais mūsų Federacijai.

Aldona Bačkaitienė kalbėjo 
apie religijos laisvės varžymą 
L^ettivoje, ’ prašydama GFVVC 
praryti spaudimą per Jungti- 
nijĮ;.jl\męrikos Valstybių, misiją, 
ka>d.Religijos. persekiojimas. So- 
vfelų okupuotuose kraštuose 
bįjtų neatidėliojamai svarstomas 
Jungtinėse Tautose.

Rūta Penkiūnienė iškėlė 
Amerikos mokyklose vartojamų 
vadovėlių ir žemėlapių ne
tikslumus, neparodant tikrosios 
Pabaltijo kraštų padėties ir tuo 
klaidinant šio krašto mokyklinį 
jaunimą. Prašyta, kad GFVVC 

VADOVAUJA SPAUSTUVEI
Vanda ir Bronius Sutkai iš 

Richmond Hill Kalėdų ir Nau
jųjų Metų šventes praleido 
pas dukrą Virginiją ir žentą 
Anątblijų Butus tolimoje VVa
shingtono valstybėje, Seattle. 
Naujųjų Metų išvakarėse kar
tu atšventė jaunųjų vedybinę 
7-ių metų sukaktį.

Abu jaunieji iki vedybų gyve
no su savo tėveliais — Virgi
nija Richmond Hill, Anatolijus 
VVoodhavene. Virginija lankė 
Bishop McDonell mergaičių
gimnaziją ir 1961 baigė Hunter 
kolegiją New Yorke kaip chemi
kė, vėliau įsigijo magistro laips
nį. Savo profesijoje dirbo 
Sųuibb chemijos laboratorijo
je kaip skyriaus vedėja.

Anatolijus baigė Nevv Yorko 
School of Printing gimnaziją, 
įstojo į Columbijos universitetą, 
kur ir baigė inžinerijos ir in
dustrijos vadovavimo mokslus. 
Vėliau gilinosi New Yorko uni
versitete ir American Press In
stitute Columbijos universitete.

Baigęs mokslus, dirbo kaip 
reikalų vedėjo asistentas vieno-

Virginija Sutkutė - Butienė

pravestų Kongrese rezoliuciją, 
reikalaujant, kad mokyklų vado
vėliuose aiškiai būtų pasa
kyta, kad Pabaltijo valstybės bu
vo neteisėtai užpultos ir oku
puotos Sovietų Sąjungos, nes 
tas sutiktų su oficialia JAV lai
kysena, nepripažįstant tų kraš
tų aneksijos de jure.
. Dr. Marija Kregždienė iškėlė 
reikalą įtraukti į GFVVC kon
vencijų pramoginę dalį įvairių 
tautybių menines programas, 
tautodailės parodas, tuo pasitar
naujant didesniam savitarpio 
susipažinimui.

Salomėja Valiukienė informa
vo apie LMKF klubų veiklą, į 
Irena Banaitienė paprašė 
GFVVC kredencialų mūsų ko
respondentei Australijoje Adai 
Saudargienei. Pabaigai Galia 
Žilionienė padarė išsamų pra
nešimą apie savo darbus, atsto
vaujant GFVVC Jungtinėse Tau
tose.

Mrs. Haugan kalba
Mrs. Haugan pasakė kalbą, 

sveikindama pabaltietes mote
ris už jų budrumą ir įspėji
mus Amerikos moterim, atsklei
džiant tikrąjį Sovietų Sąjungos 
Veidą. Ji kalbėjo apie didelį 
pavojų, kuris yra >istemingai in
filtruojamas Sovietų propa
gandos, į šį kraštą, apie reikalą 
priešintis šiam viešosios opini
jos įtaigojimui, kviesdama Pa
baltijo moterų organizacijas tal
kon, Mrs. Haugan buvo viena 
iš Amerikos organizacijų va
dovų, pakviestų pereitą vasarą 
į NATO centrinę būstinę Briu
selyje, kur jiem kruopščiai pa
ruošta informacija buvo vaiz
džiai parodytas Sovietų Sąjun
gos įtakos įsigalėjimas laisvaja
me pasaulyje nuo antrojo pasau
linio karo pabaigos. Pabaltie- 
čių ir lietuvių atstovės iš- 
areiškė savo dėkingumą ir en
tuziazmą, girdėdamos GFVVC 
pirmininkės: šiandien taip retai 
blaivią pažiūrą į laisvojo pa
saulio didžiausią priešą.

Po oficialiosios dalies LMKF 
ir PMT delegatėm buvo aprody
ta GFVVC įspūdinga būstinė, 
ištaigiai apstatyta organizacijos 
narių sudovanotais autentiškais 
senais baldais ir išpuošta ver
tingais meno kūriniais. Pabaigai 
viešnios buvo pavaišintos arba
ta ir lengvais užkandžiais.

Anatolijus Butas
je Long Island spaustuvės 
bendrovėje. Po trejų metų buvo 
pakviestas užimti mechanikos 
inspektoriaus vietą Nevv York 
Post laikraščio spaustuvėje. 
Dėl aukštos kvalifikacijos dar
be Anatolijus gavo pasiūlymą 
iš savo bendrovės užimti nau
jos gamybos vedėjo pareigas 
Seattle miesto didžiausio laik
raščio The Post — Intelligen- 
cer spaustuvėje.

Jaunieji Butai sutiko keltis į 
naują vietą ir, pardavę savo 
Kevv Gardens apylinkėje na
mus, rudenį išsikėlė į Seattle. 
Čia nusipirko gražius ir erd- 
vitts modernius namus, iš ku
rių matosi aukšti kalnai, kartais 

’ 'viršūnėse sniegas spindi, apie 
'miestą žalia gamta, parkai.

Seattle mieste ir apylinkėse 
lietuvių yra mažai. Jie naujaku
riam Butam surengė susipažini
mo vakarienę. Iš pabaltiečių 
latviai užima savo skaičiumi 
pirmąją vietą. Jie surengė N. 
Metų sutikimą, kuriame daly
vavo ir lietuviai. Jaunieji Bu
tai augina penkių mėnesių duk
relę Viliją. Anatolijaus tėveliai 
Apolonija ir Andrius Butai iš 
VVoodhaveno jau svečiavosi pas 
anūkėlę Padėkos savaitėje.

T

Lietuvos atstovybėje \Vash- 
ingtone, 1972.XI.15. pagerb
ta General Federation of 
VVomen’s Clubs prezidentė 
Mrs. Kermit V. Haugan.

Iš k. j d. sėdi: LMKF 
pirm. I. Banaitienė, Tarp
tautinių Klubų direktorė 
Mrs. John F. Cloutman. O. 
Kajeckienė, GFWC prezi
dentė Mrs. Kermit V. Hau
gan, GFWC pareigūnė prie

Priėmimas Lietuvos 
pasiuntinybėje

4 v. popiet Lietuvos atsku
bėję VVashingtone įvyko pa
ėmimas ir puikios vaišės pager
biant didelę mūsų draugę G F 
WC pirmininkę Kermit \V. Hau
gan. Mūsų atstovas J. Kajec
kas pasakė sveikinimo kalbą, 
p. Kajeckienė visų lietuvių mo
terų vardu įteikė viešniai tau
tiniais drabužiais papuoštą lėlę,

Į KULTŪROS ŽIDINIO
STATYTOJUS ĮRAŠĖ
SKULPTORIŲ JUOZĄ

Sūnus Vainutis Zikaras su 
žmona Aldona Mikulskyte, gy
venantys VVoodhaven, N.Y., pa
gerbdami tėvo garbingą prisi
minimą, šio specialaus vajaus 
proga aukoja tūkstantinę Kul
tūros Židinio statybai, įsijung
dami į gražias tūkstantininkų ei
les, kurios Kultūros Židinio pa
saką pavers talkos realybe ir 
didelės vertės palikimu už- 
augančiom kartom.

Didysis dai 1 i ni nkas-skul p- 
torius prof. Juozas Zikaras, ku
rio vardu ši dovana įprasmi
nama, auklėtas Petrapilio aka
deminėje dvasioje, kruopštus 
gamtos vaizduotojas, liko ištiki
mas . realizmui. Tematinėje 
skulptūroje ir reljefuose reiškė
si kaip istorinių ir mitologinių, 
o taip pat ir buitinių bei psicho
loginių scenų iliustratorius. Zi
karas yra autorius M. K. Čiur
lionio antkapio Rasų kapuose 
Vilniuje, Laisvės ir Knygnešio 
statulų Karo Muziejaus sodely 
je Kaune, reljefo “Už tėvynę 
Nežinomojo kareivio paminkle. 
Iš jo portretų žymiausi darbai 
yra impresionistiškai traktuotas 
ir su daug išraiškos skulptoriaus

Skulptorius Juozas Zikaras

J.T. Galia Žilionienė, M. 
Jurma PMT pirm., J. Kur- 
man Esčių Fed. Klubų pirm.

Stovi iš k. i d.: Washing- 
tono klubo valdybos narės: 
L. Pliaterienė, R. Liogienė 
vicepirm., B. Tautvilienė 
rev. kom., A. Bačkaitienė 
klubo pirm., dr. M. Kregž- 
dienė LMKF vicepirm., S. 
Valiukienė New Haven 
klubo pirm., H. Ozolins lat

<> LMKF \Vashingtono klubas 
— rožių puokštę. Priėmime da
lyvavo Lietuvos atstovybės pa
tarėjas dr. S. Bačkis su žmona, 
GF\VC tarptautinių klubų di
rektorė p. Clautman, GFVVC 
pareigūnė Mrs. Steele, Pabalti
jo Moterų Tarybos ir LMKF 
atstovės ir VVashingtono klubo 
valdyba, kuri gražiai talkino p. 
Kajeckam ruošiant šį priėmi
mą. SLNV

ZIKARĄ
P. Vaivados biustas, I. Šlapelio, 
arch. V. Dubeneckio, Vydūno, 
Basanavičiaus. Kudirkos, Mai
ronio ir kt. portretai. Jis buvo 
paruošęs ir Lietuvos monetų 
projektą, 1929 m. Nepriklau
somybės medalį ir kt.

-o-
Dail. Zikaras gimė 1881.XI. 

18 Paliukų k., Pumpėnų. vlsč., 
Panevėžio apskr.. mirė 1944.XI. 
10 Kaune. Dar vaikystėje dro
žinėjo dievukus, nudažydamas 
juos skirtingomis spalvomis, 
pardavinėjo turguje kasdieninei 
duonai ir veržimuisi į mokslą 
ir šviesą. Gal tų pirmųjų Zi
karo darbo medinių statulėlių 
ir dabar tebėra kur muziejuo
se ar laužynuose.

Paaugliu būdamas, išmoko 
groti smuiku, kas irgi buvo prie
du kasdieninei duonai. Pagal 
varganas galimybes tarnavo 
piemeniu, mokyklos sargu, gro
jo smuikininku kaimo kapeloje, 
daraktoriavo, šalia to vis drožė 
statulėles, tapė portretus, gam
tos vaizdelius ir kt.

Atrastas rašytojos Gabrielės 
Petkevičiūtės-Bitės ir kalbinin
ko J. Jablonskio paremtas, 1904

vių klubų pirm., Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas, R. Pen- 
kiūnienė VVashingtono ki. 
narė, p. O. Bačkienė, Mrs. 
Steele, Mrs. Udris VVashing- 
tono latvių kl. pirm., M. 
Buss latvių atstovė, L Veb- 
laitienė lietuvių delegatė, 
M. Samatienė lietuvių dėl. 
prie PMT pirm, ir G. Ge
nienė VVashingtono klubo 
sekret.

Knygnešys, Juozo Zikar 
skulptūra.

išvažiavo į Vilnių mokytis dai- | 

lės, kur lankė J. Montvilos ir ! 
akademiko P. Trutnevo pieši- j 
mo mokyklas. Jo šio laikotarpio j 
darbai jau prašoko mokyklinio ! 
tipo darbus. Tai tėvo biustas, 
poeto A. Mickevičiaus barelje
fas ir kt.

1906 vasarą, nebaigęs Vil
niaus mokyklų, išvyko Petrapi- 
lin. Tuo metu dalyvavo Vilniu
je pirmoje lietuvių dailės pa
rodoje. suorganizuotoje P. Rim
šos ir A. Žmuidzinavičiaus, pa
siųsdamas geriausius savo dar
bus. Tai trys nedidelės skulp
tūros: iŠ Tilžės (vaizdavo knyg
nešį). Mergaitė su gėlėmis ir 
Bedarbis.

Petrapilyje studijuoti » buvo 
priimtas tik 1907. Iki tol patyrė 
ten daug vargo, skurdo ir sun
kiai sirgo. Buvo remiamas vie
no lietuvio advokato ir iš Lietu
vos Žiburėlio draugijos. 1910 
išlaikė egzaminus į Petrapilio 
Dailės akademiją, kurią baigė 
1915. Konkursinis diplominis 
darbas Motina buvo gerai įver
tintas, randant dailininke die
viškosios ugnies. Kilus karui, 
buvo pašauktas į kariuomenę.

Jau būdamas kariuomenėje, 
.'1916 gavo skulptoriaus diplomą 
ir sidabrinį akademijos ženklą. 
Kariuomenėje tarnavo iki 1917 
vasario revoliucijos.

1918 grįžo su šeima į Lie
tuvą, mokytojavo Panevėžyje, o®- 
nuo 1929 persikėlė į Kauną, 
kur vadovavo Meno mokyklos 
skulptūros studijai iki 1940. So
vietam okupavus Lietuvą, jam 
suteiktas profesoriaus vardas ir 
pavesta vadovauti skulptūros- 
keramikos fakultetui.

Jo vaikai su didele meile į- 
rašo žymųjį skulptorių Juozą 
Zikarą į Kultūros Židinio stam
biųjų rėmėjų eiles. Aldona ir 
Vainutis Zikarai su vaikais Ša
rūnu ir Eglute tikrai yra gražus 
pavyzdys. Kitas sūnus. Teisutis

]iŠ visurJ
— Pietų Amerikos lietuvių 

penktasis kongresas prasidės 
vasario 22 Sao Paulo mieste, 
Brazilijoj. Po kongreso planuo
jama jaunimo studijų savaitė 
— stovykla. Dieninę programą 
sudarys pašnekesiai, diskusijos, 
pratybiniai būreliai, sporto 
varžybos, dainos ir t.t. Vakari
nės programos: tarptautinis va
karas, talentų ir kūrybos, lite
ratūros, susipažinimo, tautinių 
šokių, žaidimų ir dainų vakarai, 
laužas, teatras.

— Kun. Bronius Liubinas 
sausio 20 Mitlosheime prie 
Saarbruecken atlaikė vakarines 
pamaldas ir, vėlų vakarą grįž
damas namo, turėjo sunkią auto 
katastrofą. Kelias buvo slidus, 
matomįįgąs — blogas. Greit
kelyje gulėjo palikta mašina. 
Kun. Liubinas per vėlai ją pa
matė; jau negalėjo išvengti jos 
neužkabinęs, ir į ją atsitrenkė. 
Iš paskos važiuojanti kita maši
na visu greičiu trenkė į kun. 
Liubino mašiną ir jį patį nu
bloškė ant grindinio. Iš naujos 
mašinos liko tik laužas, o kun. 
Liubinas, sunkiai sužeistas, pa
guldytas St. Ingberg miesto li
goninėj. Atrodo, kaulų sulaužy
mų nėra. Gyvybei pavojaus irgi 
nėra. Tačiau turės keletą savai
čių išgulėti ligoninėj dėl stip
raus galvos sutrenkimo.

— Teresės Gečienės, JAV LB 
informacijos tarnybos narės, pa
stangomis radijo stoties WFLN 
vadovybė ir šiais metais su
tiko Lietuvos nepriklau-. 
somybės šventės proga pusę va
landos skirti programai apie 
Lietuvą. Jau šeštieji metai ši 
plačiausiai klausoma Phila- 
delphijos klasikinės muzikos 
stotis nemokamai skiria laiką 
lietuviškam reikalui. Programa 
bus girdima vasario 17, šeš
tadienį, 10:05 vai. ryto, AM 
banga 900. Programarnsošia Te
resė' GeČien^Vr ^aj^ubio kon
kurso laimėtojas Juozas Gaila.

— Lietuvių tautos rezisten
cija prieš okupantus domi
na amerikiečius studentus. Per
eitų metų pabaigoj į JAV LB 
centro valdybos vicepirmininką 
Alg. Gečį kreipėsi airių kilmės 
amerikietis David Smyrle pra
šydamas suteikti informacijų 
apie Lietuvą ir pasisakyti jo 
profesoriaus parinktais įvai
riais klausimais, liečiančiais 
Lietuvą ir lietuvius. Miųimas 
Temple universiteto paskutinio 
Lurso politinių mokslų stu
dentas Lietuva susidomėjęs 
perskaitęs dr. V. Vardžio knygą 
“Lithuania under the Soviets”. 
Reikiamą informaciją jam su
teikus, prieš keletą savaičių 
LB centro valdybą pasiekė jo 
paruošto darbo nuorašas su 
maloniu padėkos laišku. Laiške 
rašoma: “Aš dabar suprantu, 
kaip labai mes, amerikiečiai, 
nevertinam turimų laisvių. Nie
kada nepamiršiu Pabaltijo vals
tybių išgyvenimų. Tikiuosi, kad 
kada nors būsiu pozicijoj jom 
padėti.”

— Dr. Vytauto Vardžio pa
skaita “Liberalinis protestas ir 
nacionalizmo klausimas Sovietų 
Sąjungoje” įvyks Chicagoj, Jau
nimo centro mažojoj salėj, va
sario 4. Rengia Chicagos ateiti
ninkai sendraugiai.

— “Antrasis Kaimas”, Chica
gos lietuvių teatrinis vienetas, 
švęsdamas savo veiklos 10 metų 
sukaktį, kovo 10-11 Jaunimo 
centre sukaktuviniuose spek
takliuose šalia naujos progra
mos įtrauks ir geresnius gabalus 
iš pirmųjų metų repertuaro.

— Detroit, Mich., didžiojoj 
bibliotekoj vykusią lietuvių tau
todailės parodą aprašant įsibro
vė klaida. Eksponatus bibliote- 
kon vežti padėjo ne inž. Vytau
tas Vitkus, bet Vytautas Kutkus, 
J r. Parodos aprašymas buvo 
atspausdintas Darbininke sau- 
s£jl9. nr. 3, psl. 5.

Zikaras, taip pat skulptorius, 
gyvena ir dirba Australijoje. 
Dar vienas sūnus, Vaidutis Zi
karas, gyvena Irvington, N.J., 
o duktė Alytė Zikaraitė yra 
inžinierė Lietuvoje.

O.B.
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Gegužės 12-13 — dail. M. Do
bužinskio apžvalginė paroda

*

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Vasario 3, šeštadienį, Darbinin

ko redakcijos šventė Kultū
ros Židinyje. Praeitų metų 
apžvalga, iškiliųjų žmonių 
atžymėjimas.

Vasario 10, .* šeštadienį, Liet. 
Bendruomenės banketas ar
mėnų salėje Manhattane. Va
jus skiriamas K.Ž. vajui atžy
mėti.

Kultūros Židinyje.
Birželio 9 — Moterų Vienybės 

pavasario balius Kolumbo vy
čių salėje, 616 Jamaica Avė.,

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalendo
rių ir šiaip spaudai paremti:

A. Fedronas, New Hyde Park, 
N. Y.. J. Vėgėlis, Hudson, N. Y., 
A. Audrotas, White Plains, N.Y., 
V. Veršelis, Kings Park, N.Y.,

Vasario 17-25 — ketvirtoji dai
lės paroda Kultūros Židinyje. 
Rengia Lietuvių Bendruo
menės N.Y. apygarda.

Vasario 18 — Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėji
mas.

Vasario 24, šeštadienį, 5 v. 
popiet Camegie Beeitai Hali 
Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas.

Vasario 25, sekmadienį, L. K. 
Moterų Sąjungos 29 kuopos 
Užgavėnės. Pelnas skiriamas 
K. Židinio statybai.

Kovo 17-18 — “Jaunimas ir jo 
menas 1973” — jaunųjų me
nininkų' paroda Kultūros 
Židinyje. Kviečiami visi jauni 
kūrėjai nuo gimnazijos 
amžiaus iki 30 metų. 
Registruotis pas Bernadetą 
Tutinaitę, 223 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11208. Ren
gia ateitininkai.

Kovo 25, sekmadienį, 3:30 v. 
Kultūros Židinio patalpose 
prof. dr. Antano Salio minėji
mas—akademija. Rengia L.K. 
Mokslo Akademijos New 
Yorko židinys.

Kovo 31 ir balandžio 1 Mari
jos Žukauskienės tapybos 
darbų paroda Kultūros Ži
dinyje.

Balandžio 28-29 dail. J. Kele- 
čiaus tapybos darbų paroda 
Kultūros Židinyje. Rengia 
skaučių seserija. .

Gegužės 5, šeštadienį, 7 v.v. 
skautam remti tėvų komiteto 
balius Maspetho lietuvių pa
rapijos salėj.

Gegužės 6,. sekmadienį, 5 v. 
popiet Liet. Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko klubo 
Atvelykio stalas Kultūros Ži
diny.

Darbininko skaitytojai, keis
dami adresą, prašomi admi
nistracijai pranešti naują ir seną 
adresą, taip pat persikėlimo 
datą. Kitais atvejais paštas laik
raščius grąžina: administracijai 
susidaro nuostolių, nes tenka 
papildomai primokėti, o skaity
tojai negauna laikraščio.

(j? SPORTAS
Rengia slidinėjimo 

savaitgalį
VVorcesterio moksleivių at-kų 

St. Šalkauskio kuopa kviečia 
visus moksleivius ir studentus 
atsilankyti į rengiamą slidinė
jimo savaitgalį, kuris įvyks va
sario 3-4 dienomis Mt. Wachu- 
sett, Princeton, Mass.,

Jei bus blogas oras, minėtas 
savaitgalis nukeliamas į vasario 
10-11.

Visus kviečiame atvažiuoti 
penktadienio vakarą apie 6 vai. 
į Šv. Kazimiero parapijos salę, 
Waverly gatvė. Iš čia susitvar
kysime nakvynes.

Šeštadienio rytą visi kartu 
vyksime slidinėti. Vakare links- 
mavakaris Vaitkų namuose, 20 
Lynnvvood Lane, Worcester, 
Mass.

Jei dar kojos nebus pavar
gusios, slidinėjimas bus tęsia
mas sekmadienį.

B. Miliauskaitė
ŠVEITĖ BOSTONE

Vasario 10\ šeštadienį, Ran- 
dolph aukštesniosios mokyk
los patalpoj, Memorial Park- 
way, Randolph, Mass., bus lie
tuvių sporto šventė. Pradžia 
9 v.r.

Į šventę kviečiami šiaurinių 
apylinkių Rytų apygardos lietu
vių sporto klubai iš Ansonijos, 
Worcesterio, Hartfordo, New 
Yorko, New Jersey, Philadel- 
phijos. Bus krepšinio ir tinklinio 
varžybos.

Taurių įteikimo vakaras bus 
Liet, piliečių klube, 368 West 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Vakarą rengia to klubo krepši
nio komanda.

Broo klyne.

Apie naujus parengimus pra
šom pranešti Darbininko redak
cijai. Kitas parengimų kalendo
rius bus paskelbtas kovo 2 d. 
numeryje.

0 ŠACHMATAI
Vada Kasys Merkia

Hastingso- turnyras Anglijo
je užsibaigė. Jį laimėjo Dani
jos didmeistris Bent Larsen, 
surinkęs 11.5 taškų iš 15 gali
mų. Sekė W. LThlmann (R. Vok.) 
11 ^anglas Hartstone 9.5, čekas 
Hdirt 9, Tukmakov (Sov), Ra- 
tulov (Blg.) ir australas W. 
Browne po 8.5 tš.AŠiame tur
nyre puikiai pasirodė anglas 
Hartstone, kuriam tetrūko pus- 
taškio, kad gautų didmeistrio ti
tulą. Nekaip pavyko Sovietų 
didmeistriam: Tukmakov dalijo
si penktą vietą, o Smyslov baigė 
devintu su 7.5 taško.

Vilnietė kandidatė į meistrus 
M. Kartanaitė išvyko į Čekoslo
vakiją dalyvauti tarptautiniam 
moterų šachmatų turnyre Čeko
slovakijoj.

Bostono tarpklubinėse sausio 
19 d. So. Bostono lietuviai į- 
veikė Harvardo klubo šachmati
ninkus 3.5-1.5. Mum taškus lai
mėjo Algis Makaitis 1, Algis 
Leonavičius, Kazys Merkis ir 
Jurgis Zoza po pustaškį, o jau
nasis Tomas Girnius penktoje 
lentoje uždirbo pilną tašką. Tai 
antras iš eilės Tomo Girniaus 
laimėtas taškas.

Kęstutis Makaitis, buv. Bosto
no lietuvių antrosios šachmatų 
komandos kapitonas, išrinktas 
NEEP (New England Econo- 
mic Project) organizacijos pir
mininku. The Boston Globė 
sausio 10 laidoj įdėjo platų tos 
organizacijos suvažiavimo, Pro-

17 dol.: O. Jankevičiūtė, 
N.Y.C.

10 dol.: kun. J. Bakšys, Flo-t 
rida.

Po 7 dol.: M. Baltaduonis, 
Broruc, N. Y., K. Grajauskienė, 
Don Mills, Ont., A. Šeputienė, 
VVoodhaven, N. Y., P. Tribušis, 
Providence, R. I.,

Po 6 dol.: S. Juras, Chicago, 
III., S. Jankauskienė, Woodha- 
ven, N. Y.

Po 5 doL: Ė. Witkus, Brook
lyn, N. Y. O. Oberaitienė, Wil- 
kes Barte, Pa., A. Meidūnas, 
Baltimore, Md., J. Ambrozaitis, 
Basking, N. J., E. Zelinsky, 
Belleville, N. J., V. Radzevi
čius, Elizabeth, N. J., M. Stat
kienė, Keamy, N. J., B. Ash- 
montienė, Linden, N. J;, A. 
Bražinskas, S. Orange, N. J., 
V. Gružas, Paterson, N. J., O. 
Jukna, Bridgeport, Conn., P. 
Stankus, Hartford, Conn., A. 
Zdanys, Nevvington, Conn., J. 
Shatas, Waterbury, Conn., J. 
Ceasar, Windsor, Conn., Bendo- 
raičiai, Trumbull, Conn., O. 
Ulevičienė, S. Boston, Mass.

Po 4 dol.: J. Vaineikis, K. 
Gimžauskas, P. Ličkus, J. Ma- 
čėnas, Chicago, III., B. Pūras, 
E. Chicago, Ind., A. Dagilis, 
Westland, Mich., Z. Stanaitis, 
Monrovia, Calif., S. Bunumas, 
Thompson, ^Conn., J. Karys, 
Bridgeport,Conn., S. Augaitis, 
Watertown, Conn., M. Pečiulis, 
Downsview, Ont., L. Kukanau- 
za, Providence, R. L, P. Bra
zauskas, Paramus, N. J., A. Če
kas, Metuchen, N. J., dr. S. 
Kungys, Newark, N. J., B. Stan
kaitis, Paterson, N. J., A. Leo- 
nard, N. Arlington, N. J., S. 
Makauskienė, Somerset, N- J., 
V. Vaškūnas, A. Noreika, Brook
lyn, N. Y., dr. P. Legeckis, 
B. Arminas, K. Buragas, P. Min- 
kūnas, F. Lukas, Jamaica, N.Y., 
J. Valaitis, Great Neck, N. Y.,

A. Balsys, N.Y.C., I. Povilavi- 
čius, V. Staškus, Yonkers, N. Y., 
J. Stelmokas, Landsdowne, Pa., 
L. Eurkoos, Washington, D.C.

Chicago, III.: po 3 dol.: A. 
Alęksiejūnas, B. Miniataitė, dr. 
J. Kižys, E. Repsys, B. Paliu- 
lionis, I. Serapinas; 2 dot:.J. 
Jasėnas, J. Žadeikis, kun. A. 
Stanevičius, K. Keblys, P. Ma- 
siokas, G. Babrauskienė, Ą. Če
pėnas, J. Jankauskas, Balys 
Radio, K. Barzdukas, P. Pupius,
J. Šlajus, P. Žumbakis, K. Ku
ras, J. Ambražas, O. Sinkevi
čius, B. Masiokas, J. Arlauskas,
B. Užusienis, K. Garbačiauskas, 
A. Skrupskelis, J. Baužys, S. 
Džiugas, B. Lesčinskas; po 1 
dol.: A. Panuskis, P. Žibūnas,
K. Šidlauskas, M. Rimeikis, B. 
Jablonskis, P. Bumeikis, A. Du- 
bauskienė, A. Kareiva ir J. Vai
čiūnas.

HAPPY 
BROTHERHOOD WEEK

LEATHER HIDE-OUT INC.
Leather Goods for the Road or home 

80 Livingston Mali, Livingston, N.J.
Call 994-3853 (201)

PAUL P. CARLINO AND 
ASSOCIATES 

500 Baldvvin Avenue 
Lodi, New Jersey

MITCHELL’S WASTE REMOVAL 
North VVoodbury Road 

Pitman, N.J. 
Call 609 589-7400

H & G METAL PRODUCTS CO.
4 Cary St West Orange, N.J. 

Call 201 678-3463

Kęstučio Makaičio nuotrauką. 
Šiuo metu Kęstutis yra Bostono 
National Shawmut Banko “mar- 
keting officer”. Jis yra žinomo

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
Intertrade Ezpress Corp. taip 
Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta

Tik Intertrade Expre$s Corp. 
patarnauja jums ko greičiausiai 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio vefr- 
tė yra 2.35 dol. Ši vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų. Galite siųsti bet kokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE

EXPRESS CORP. 
125 East 23rdSt.

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 13214.00
MOSKVITCH 412IE 

(EXPORT MODEL) $3298.00 
MOSKVITCH 408 IE $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — 

$2026.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentųl

šachmatininko Algio Makaičio 
brolis.

Chess Horizon (Mass. Chess 
Ass’n organas) sausio laidoj tal
pina Bostone ’įvykusių turnyrų 
lenteles, iš kurių matome, kad 
Algis Leonavičius New Eng
land pirmenybėse laimėjo ati
tinkamą prizą, surinkęs 4-2 tš., 
o Pillsbury atminimo turnyro 
rezervinėj grupėj pasidalijo ant
rą vietą, surinkęs 4-1 tš.

ANGE AND MIN’S RESTAURANT 
Open Seven Days a Week 

Finest of Cuisine
Blvd. and 26th Street 

Kenihvorth, N.J.
Call: 241-0031 (201)

COLONY RESTAURANT 
1033 Commumpaw Avenue

Jersey City, N. J.
Open Every Day for Breakfast, Lunch, 
Dinner. Specializing in Steaks, Chops 
Seafood. Ali Baking Done on Premises. 
Plenty of Parking Call: 201 434-3100

---------------------- JOHNSON MEMORIAL

LYNDON BAINES JOHNSON

Aug. 27, 1908 —Jan. 22, 1973 
36th President of the United States

Nov. 22, 1963 —Jan. 20. 1969
-o-

FIRST NATIONAL BANK OF HOPE
HOPE, N.J.

Dr. Richard A. Levine
Optometrist 

Announces the Opening of His Office 
at

E. 71 Route 4 
Poramus, New Jersey 07652 

Telephone: 843-2579

REMARKABLE DISCOVERY
Best ta USA and Europe, "JIB HAARPFLEGE-LOTTON” 
— patented ta Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hatr, ttching acalp, 
splttti.ng end*, strengthenlng halr root growth, and restor- 
tag natūrai halr color. Ustag JIB you will never be bald or 
grey 100%. Usted ta Phannacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
Ictae Lių. 8 o*, a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.

JXB. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, m. 60650. 
FUI: 2498 Dougall R<L, Wtadsor 12, Ont Canada; FUI. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7«10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J4J, 
2557 W. 69th St; 5000 W. 16th St; 4754 So. Wood St; 2923 N. 
Mllwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

Her* it The AR New "CARINE TOIUT tm "

KMT YORK — Lietuvos atstailnfrnų radio valanda Mttadieniais nuo 4 iki 
5 vai. WEVD 1330 kU. — AM ir 97S meg. FM. bangomis. Direktorius dr 
Jok. J, Štokas, 1467 Force Dr., Mountataside, N J. 07092; tel. 201—232-556T

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: G L2-2923

J. WYNN MOVING AND 
STORAGE CO. 

>Ye Go Anyvvhere 
Reasonable Rates 
VVelfare Accepted 

Call Anytime (201) 833-1512

TO1BERTS ARCO SERVICE 
STATION

Ali Major and Minor Repairs, Brake 
Tune Up. Engine Tune up. Parts,tires 
Accessories, Batteries, etc. In Most 
instances Šame Day- Service 1401 

Absecon Blvd. Atlantic City, N. J;

_ ______ SERVICE

Double your Income. We are In- 
terested in people primarily in the 
management Field. A minimum in- 
vestment of $350. is reąuired. On a 
part tune basis. You canzeam as high 
as $6000 in 6 months or less. This is for 
people with character and common 
sense. More so than a Specific Edu- 
cation for people interested in a Stan- 
ford Interview call from 1-6 daily. (212) 
459-1317.

We will painLApartmenfs and Hall- 
ways, Hang Wall Paper, Plaster. Com
mercial or Residential. All Work will be 
Guaranteed. Call (212) 426-3015, Day 
or Night or write in your order to Mr. 

Ray Bell 2208—A 93rd St Queens, 
New York. 

— - • ................

Headlight Toe-in, Toe-out, Wheel 
Allignment and all minor repairs and 

complete inspection
MARIO S AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell B?y Avė. Mayville, N.J.

Cape May Court House Opp. Insp—.- 
tion Station (609) 465-5607

FRED AND HEINZ DELICATESSEN
Imported and Domestic Products 

Catering for all Affairs, 977 First Avė. 
at 54th St., N.Y.C. Phone 755-3592

Ask for Fred Hagen — Hans 
Kuehlewind Proprietors

OUTENS AUTO REPAIRS
All Auto Accessories and Used Part. 
For Cars. We Take Profesional pride 
in Our Work. Located at: 11 Rankin St.

Newark, N. J.
Call Pete (201) 622-9122

Air Conditioning & Refrigeration, 
Commercial & Industrial. Call Today 
for Fast Service. Refrigeration Ine. 
(201) 876-4444. 49 Mountain View Avė. 
Long Valley, N.J. 07853. We Service 
and repai r all Makes of Eųuipment 
ranging from fractional Horsepovver 
through Absorption and Centrifūgai 
systems.

PAPER HANGING 
AND 

PAINTING 
Free Estimates 
Call: 891-0587

>

EXPERT FLOOR SCRAPPING AND 
REFINISHĮNG

$18 and up per Room. Ali VVork 
Guaranteed. All Boros. Nassau & Suffolk 
County. 24 Hr. Service. Call (212) 
534-1519.When it Comes to Your 

Floor we do it Ali
BOOKER PLUMBING AND 

HEATING
189-33 Linden Blvd. St. Albans, Queens 

\Ve do Everything in Plumbing 
Ali VVork Guaranteed Call 291-9058

FORT LEE DELICATĖSSEN 
Open 7 Days a Week 

Finest of Imjjorted and Domestic 
Foods and Beverages 

We do Catering for all Occasions 
2034 Lemoine Avenue, Fort Lee, N.J 

Call: 201 947-1337
SjEAFARE AND BEEF INN 

Open 7 Days Bring the Family for 
Sunday Dinner

580 North Avenue, Union, New Jersey 
Call: 201 352-4100 

Ask for Gus or Spiro
TEBESI AUTO SERVICE INC.

Brake, Tune up, Transmission and' 
Engine, 247 West Shore Avė., Bogota, 

New Jersey. Call: 201 487-0901

Prime Office Space Available 
Ix>cation VVestport Route 33 & Post
Road. Easy Access to Tumpike & Park- 
way.Wall to Wall Carpeting. Climate 

Control. Call (203) 226-6777 Daily

History of Lithuania. Tai ang
lų kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos 
istorija.^Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

UPHOLSTERY
Expert VVork Done, Reasonably, All 
Fumiture, Drapeš :and Sbp. /Cover^, 
Ali VVork Guaranteed. VVe go to .the

Home. Call 798^1405*Mt.Bttiie- -
DEXTER PARK fil PHARMACY ® 

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\Er«UE 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

BROOK LODGE NURSING HOME
A Home Away From Home 

410 Orchard Street 
Cranford, N. J.

Catholic Church within the Area 
Call 201 276-5893

WANTED OPERATOR ON 
RIMOLDI OR MAUSER 
MACHINE. STEADY WORK. 
“Alka” Knitwear, Ine. 60-84 
Myrtle Avė. Ridgevvood, 
Queens.

O & C DEVELOPMENT CO. 
CONTRACTING

LIC. NO. 694000 No Job Too Big or 
Too Small

Call 212 738-7296 for free estimates

Nmt Jtasoy — "Mūšio of Ltthuanla” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vaL vak 
WKX7>n<, 894 v>»g. -r anglų kalba, per Seton Hali Univ. radijo stot* 
DM. fret. dr. Jokūbas Štokas, So. Orange, NJ. 07079.

raw YORK — Laisves žibury*, Hetavtų ir anglų kalbomis atimadleniab 
►U vaL ryto WHBI 10W FM banga. Vedėjas Romas Kasys, TW 4-1288 
M-1S «th PL, lOdffle Vmage, N.Y. 11379.

B0VIUN, W0RČE8TER, BROCKTON, Mase. — Vedėjas P. VHMnta, 17> 
Arter St, Broekton, Maek, tek JU 6-7200; FM bangomia 107.9 me. WHIZ. 
/ 8 kfl. Medford, Mase, eekmadieniala nuo 11-13 vld.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkue, WLYN 1360 klloeyeles ir FM 
1RLT banga aokmadi«ri*ls nuo 1-1:30 vai p.p. — 502 K. Broadvray, Sout* 
BaateU Mae* 02137 Tel. 268-0489.

iH T A S
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

/•

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIONAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service,
87-18 Leffierts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212)846-1650
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PARNESKITE JĄ Į LAISVĄ LIETUVĄ
Simo Kudirkos šaulių kuopos šventėje

Sausio 21, sekmadienį, New 
Yorke buvo Simo Kudirkos šau
lių kuopos šventė. Kuopa įsi
kūrė maždaug prieš metus. Ru
denį įsitaisė vėliavą. (Valdyba 
sumokėjo vėliavos pasiuvimo 
išlaidas, o J. Poderis — koto iš
laidas). Vėliavos pašventinimas 
buvo atidėtas į sausio mėnesį 
ir sujungtas su Vlado Pūtvio, 
šaulių steigėjo, šimto metų gi
mimo sukakties minėjimu.

Iškilmės buvo ne kartą skelb
tos spaudoje, taip susirinko vi
sos apylinkės buvę šauliai Lie
tuvoje. Suvažiavo ir iš tolimes
nių vietų, iš Worcesterio, Mont- 
realio. Iš Detroito atvyko pats 
c.v. pirmininkas Vincas Tamo
šiūnas.

Pašventinama vėliava
Apreiškimo parapijos bažny

čioje 11 vai., buvo iškilmingos 
pamaldos. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia.

Prieš mišias buvo vėliavos 
pašventinimas. Šventinimo 
apeigas atliko klebonas kun. 
Pranas Raugalas. Vėliavos krikš
to tėvais buvo dr. Juozas ir 
Alė Kazickai.

Vėliava iš Lietuvos
Iškilmingas koncelebracines 

mišias aukojo kun.'P. Raugalas, 
kun. A. Račkauskas ir Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM. Pamokslą 
apie šaulius ir jų veiklą, apie 
Vladą Pūtvį pasakė kuopos ka
pelionas Tėv. Paulius Balta
kis, OFM. Giedojo Apreiškimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
Algirdo Kačanausko. Pamaldos 
baigtos Marija, Marija ir Lietu
vos himnu.

Pamaldose gražiai ir įspūdin
gai atrodė vėliavos. Bene pir
mą kartą buvo tiek daug. Čia 
buvo ateitininkų, skautų, vete
ranų, ramovėnų vėliavos, naujai 
pašveritintoji b* vėliava ir pati 
svarbiausia ar pati puošniausia 
— visų vėliavų motina, iš Lie
tuvos atgabenta ir iki šiol iš
saugota Šaulių Sąjungos centro 
valdybos vėliava, kurią iš Det
roito į šventę atsivežė dabarti
nis centro valdybos pirminin
kas Vincas Tamošiūnas.

Vėliavos pirma sustojo šalia 
altoriaus, o paskui išsirikiavo už 
altoriaus. Tai ir sudarė gražų 
foną trim baltai apsirengusiem 
kunigam.

Iškilminga akademija
Pasibaigus pamaldom, visi 

persikėlė į tos pačios parapijos 
salę, kuri buvo specialiai šiai 
šventei papuošta, išdekoruota 
scena, su VI. Pūtvio didele nuo
trauka. Į salę susirinko per 200 
žmonių.

Antanas Reventas, S. Kudir
kos šaulių kuopos pirmininkas, 
pradėjo iškilmingą akademiją, 
visus pasveikindamas ir pa
kviesdamas įnešti vėliavas. 
Vėliavų įnešimui vadovavo šau
lys Julius Kumpikas. Vėliavos 
sustojo scenoje.

Toliau himnus sugiedojo N. 
Y. lietuvių vyrų choras Perkū
nas, diriguojamas Vytauto Stro- 
lios.

Pagerbiant žuvusius
Invokacijai sukalbėti pakvietė 

kun, A. Račkauską, šaulį iš ne
priklausomos Lietuvos laikų, 
dabar irgi įsijungusį į S. Kudir
kos kuopą. Savo maldoje ku
nigas prisiminė Lietuvą, prisi
minė ir tuos, kurie yra žuvę 
kaip šauliai, gindami Lietuvos 
laisvę, ištrėmime, Sibiro kalėji
muose.

Užbaigiant maldą, vyrų cho- 
ras sugiedojo gražų “Amen”. .

Pameškite ją į 
laisvą Lietuvą

Pirmasis sveikino Lietuvos 
gen. konsulas'A. Simutis, prisi
mindamas šaulių veiklą Lietu
voje, prisimindamas ir laisvės 
ieškojusį Simą Kudirką, kurio 
vardu pasivadino kuopa. Linkė
jo šauliam dirbti Lietuvos labui, 
visur ir visada kovoti dėl jos 
laisvės.

Dr. J. Kazickas, vėliavos 
krikšto tėvas, pasakė gražią 
sveikinimo kalbą, išryškino šau
lių siekius Lietuvoje, skati
no čia susitelkti ties kultūrine 
veikla, Simo Kudirkos pavyz
džiu ginti Lietuvos laisvės rei- : 
kalus..ir 'šią 3ieną pašventintą 
kuopos vėliavą parnešti į laisvą 
nepriklausomą Lietuvą.

Apdovanojami šaulių žvaigžde

Į sceną pakviestas centro 
valdybos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas po trumpo žodžio 
pranešė, kad atvežė įteikti du 
šaulių žvaigždės ordinus. Šio 
šauliško ordino taryba veikia 
visai nepriklausomai nuo centro 
valdybos, ir ši taryba tokia šau-

lių žvaigžde apdovanojo dr. K. 
Valiūną už gražų darbą Vlike 
ir Lilę Milukienę, skautų sese
rijos vadę, už veiklą skautų 
tarpe.

Pagal nusistovėjusią tradiciją 
ordiną prisegti gali jau ordinu 
apdovanotas žmogus. Toks bu
vo prof. Vaidievutis Man- 
tautas. Jis buvo pakviestas tų 
dviejų žvaigždžių prisegti.

Apdovanoti tarė trumpą pa
dėkos žodelį.

Tuo ir buvo baigta ši iškil
minga dalis. Išneštos vėliavos.

Paskaita apie Vladą Pūtvį
Toliau vadovauti buvo pa

kviesta Vanda Galbuogytė. Ji ir 
pakvietė šios dienos paskaiti
ninką prof. Vaidievutį Man- 
tautą, Vlado Pūtvio anūką. f

Jis kalba laisvai ir įdomiai. 
Nenuobodu klausytis, bet šiuo 
atveju paskaita pasidarė per 
ilga. Pradžioje buvo išryškinta 
visa Pūtvių istorija nuo seniau
sių laikų. Ilgai kalbėjo, kaip 
Pūtviai dalyvavo 1863 metų su
kilime, apie Vlado Pūtvio tė
vą, jų dvarus, jų papročius, pa
galiau įdomiai kalbėjo ir apie 
patį Vladą Pūtvį, kaip jis studi
javo, kaip iš tradicinės bajoru 
lenkiškos kultūros pasuko į lie
tuvišką veiklą, jo pastangos 
šviesti žmones, šaulių įsteigi- < 
mą, kovas dėl Lietuvos laisvės 
ir — pabaigai jo laidotuves, 
šeimos tradicijas.

Pasirašomas aktas
Tuoj po paskaitos buvo pasi

rašytas vėliavos pašventinimo 
aktas. Jį perskaitė Vanda Galb
uogytė. (Patį aktą nupiešė ir 
sceną papuošė Paulius Jurkus). 
Perskaitytas aktas perduotas J. 
Kumpikui, kuris prie stalo pa
kvietė kleboną kun. P. Rauga
lą, krikšto tėvus dr. J. ir A. 
Kazickus, Lietuvos gen. konsu
lą, centro valdybos pirmininką, 
kuopos pirmininką.

Taip pat pakviesta aktą pa
sirašyti ir visi šventėje dalyva
vę žmonės.

’ - Sveikinimai —'----
Šventės proga kuopa gavo vi

są eilę sveikinimų. Sveikino 
turbūt visos šaulių kuopos ir 
didžiosios organizacijos. Svei
kinimų jau ištisai nebeskaitė, 
nes nebeleido laikas, programos 
vadovė tik suminėjo, kas sveiki
na.

Aleksandro Kačanausko (diri
gentas šią dainą skyrė salėje 
esančiam jūrininkui Vytautui 
Gadliauskui, kuris visai ne
seniai buvo atvykęs iš Graiki
jos į New Yorką ir čia daly
vavo pirmame lietuviškame pa
rengime); Jojau dieną — J. 
Štarkos, Naktis graži — Albino 
Jasenausko ir pabaigai — Ra
movėnų maršas — E. Gailevi- 
čiaus. Bisui pridėjo Schroederio 
Keleivio dainą.

Choras buvo geroje for
moje ir dainavo pakiliai ir itin 
darniai. y,

Tuo ir baigta ši šventė.
Pirmininkas A. Reventas pa

kvietė visus į apatinę salę, kur 
buvo vaišių stalai.

Vaišėse
Į apatinę salę susirinko apie 

200 žmonių. Čia buvo gražiai

užtiesti stalai. Buvo šalti užkan
džiai, pyragaičiai, kava. Veikė ir 
šaulių baras.

Po visų vaišių dar Julius 
Kumpikas su žmona ir su duk
ra savo namuose surengė pri
ėmimą vėliavos krikšto tėvam 
ir tolimesniem svečiam bei pa
čios kuopos valdybai.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liOnas, dailiosios muzikos puo
selėtojas ir atlikėjas bei kon
certų rengėjas, vasario 25, sek
madienį, 3 vai. popiet rengia 
koncertą Jordan Hali mažojoj

Įsigijusi vėliavą ir prisistačiu
si, šaulių kuopa dabar tegu ple
čia savo veiklą. Detroito kuopa Sa.lėj. Jam akomponuos prof. dr. 
turi gana daug jaunimo, kurį Vytenis M. Vasyliūnas. Jis šiuo 
labiausiai pritraukia šaudymo metu dirba Berkeley universite- 
sportas. Tegu jaunimą ir čia |e, Califomijoj, bet tuo laiku 
telkia, jungia į sportą, į kultū- bus Bostone. Programoj bus at- 
rinę veiklą. Tegu ir patys šau- liekami Mozarto, S. Francko, 
liai būna čia viso gyvenimo ju
dintojai, lietuviškumo gynėjai, 
tegu jie visus jungia į bendrą 
darbą Lietuvai! (p.j.)

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
gen. konsulas A. Simutis mišių 
metu prie pulto sukalbės invo- 
kaciją. Aktorius Juozas Boley- 
Bulevičius aukojimo metu, cho
rui giedant, padeklamuos maldą 
iš Sibiro maldaknygės. Choras 
gieda kun. Gedimino Šukio 
“Taikos Karalienės” mišias. Di
riguoja Algirdas Kačanauskas. 
Po mišių parapijos salėje pasi
svečiavimas ir užkandžiai.

Šv. Kazimiero, Lietuvos glo
bėjo šventė, iškilmingai šven
čiama kovo 4, sekmadienį, 11 
vai. Bus koncelebracinės mišios 
ir kunigo svečio pamokslas.

Gavėnios misijos — reko
lekcijos bus vedamos per šešis 
gavėnios sekmadienius, Pa
mokslus sakys Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M. Pradedama 
kovo 11. Taip bus žymiai pa
togiau ir geriau. Prašomi visi 
dalyvauti šiose sekmadienių 
rekolekcijose.

Parapijos choro susirinkimas
■ buvo sausio 21 po 11 vai. mi

šių - klebonijoje. Dalyvavo kle
bonas kun. P. Raugalas, diri
gentas Algirdas: Kačanauskas, 
valdyba ir choro nariai. Klebo
nas padėkojo chorui už gražy 
giedojimą pamaldose, valdybos 
pirmininkui Petrui Baltrulio- 
niui ir visai valdybai už darbą ii 
visus parengimus.

Choro naujon valdybon iš
rinkta: pirm. Louise Senken, 
vicepirm. inž. Vytautas Radzi- 
vanas, sekr. Birutė Radzivanie- 
nė, ižd. Jonas Jankus, valdybos 
narys. Antanas Mazgay, knygi 
ninkė Ramutė Ceiliutė, jos pa
vaduotojas Vincas Skripkus.

Kun. Kenneth Wicks-Vėževi- 
čius nuo vasario 1 iškeliamas 
vikaro pareigom į Šv. Gabriė- 
liaus parapiją Brooklyne. Nuo
širdžiai dėkojame kun. K. 
Wicks ' už jo darbą Apreiškimo 
parapijoj ir linkim Dievo pa
laimos naujoj parapijoj.

Marijos Įvedybų šventėje, va
sario 2, šį penktadienį, bus- 
šventinamos grabnyčinės žva
kės. Kiekviena šeim^H^alo tu
rėti namuose ber^^rvi grab- 
nyčines žvakes, kurios naudo
jamos kunigui su Švč. Sakra
mentu atsilankius'pas ligonį ar
ba ligoniui mirštant.

Šv. Blažiejaus šventėje, va
sario 3, po kiekvienų rytinių 
ir vakarinių mišių bus laimina
mos su žvakėmis gerklės.

Kun. Liongino Jankaus, ilga
mečio Balfo reikalų vedėjo, in
tencija draugai ir pažįstami už
prašė mišias, kurios bus vasa
rio 4 d. 11 vai. Po mišių pa
rapijos 'salėje visi bus pavaišin
ti kabute'ir pyragaičiais.
j Lietuvos nepriklausomybės ' 
155-fa sfoka'ktišZ muTii 'p'arAjffidje 
iškilmingai minima vasario 18 
su koncelebracinėmis mišiomis. 
Pamokslą sako Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M. Lietuvos

IV7. Pistono ir Balio Dvariono 
kūriniai.

Marija ir Stasys Lūšiai persi
kėlė gyventi iš Quincy, Mass., 
į Braintree, Mass. Jų naujas ad
resas: 72 Congress St., Brain- ' 
tree, Mass. 02185. Tel. (617) 
848-4922.

Svarstyta gavėnios metu su
ruošti religinės muzikos kon- 
c-ertą ir išleisti plokštelę, kurios 
vienoje pusėje būtų kun. G. Šu- 
Icio “Taikos Karalienės” mišios, 
a kitoje pusėje — Marijos 
giesmės.

Nauja valdyba kviečia visus, 
ypač jaunimą, jungtis į chorą.

PADĖKA

' Visiem, pareiškusiem mum užuojautą dėl mūsų 
brolio Edmundo Laucevičiaus mirties Vilniuje, šir
dingai dėkojame.

Sesuo S. Gedvilienė ir brolis Bagdonas
Laucevičius su šeimomis

A.A. Kun, Norberto Pakalnio 
Apreiškimo parapijos klebono emerito,

giminės, artimieji, draugai ir parapijos kunigai reiškia 
gilią padėką kunigams, laikiusiems koncelebracines 
mišias, sakiusiems pamokslus, kleb? kun. Pranui Bu
lovui ir kun. Jonui Pakalniškiui, visiems parapiečiams, 
atsilankiusiems į šermenis, dalyvavusiems laidotuvių 
pamaldose bei užprašiusiems mišias už jo vėlę, ir taip 
pat Marytei Shalins už gražiai paruoštas šermenis kop
lyčioje ir tvarkingą palydėjimą į Šv. Jono kapines.

Pradedama su poezija
Po trumpos pertraukos buvo 

antroji meninė dalis. Pradėjo ją 
Algimantas Bružas su eilėraščių 
skaitymu. Jis paskaitė J. Aisčio
— Mes neleisim ir P. Babicko
— Tėvynė. Šis jaunas vaikinas 
turi gražaus tembro balsą ir pui
kiai be akcento kalba lietuviš
kai. Deklamuoja ar skaito jis su 
deramu jautrumu, įsijautimu ir 
su skoniu.

Vyrų choro dainos
Tolimesnę programą atliko 

N. Y. lietuvių vyrų choras Per
kūnas, vadovaujamas Vytauto 
Strolios. Choras buvo specialiai 
pasirengęs šiai šventei, bet, 
programai užsitęsus, jis turėjo 
sutrumpinti dainas.

Pirmoji daina buvo Oi kad iš
auštų, klaipėdiečių daina, har
monizuota J. Žilevičiaus. Ši dai
na buvo skirta Klaipėdos atva
davimo 50 metų sukakčiai atžy
mėti. Toliau sudainuota šios 
dainos: Atsisveikinimas —

Mūsų mirusieji: kun. kleb. 
Norbertas Pakalnis, 84 m. am
žiaus, mirė sausio 11, palaido
tas sausio 16 Šv. Jono kapinė
se; Marijona Jokubaitienė (buv. 
Strumskienė), 72 m., mirė sau
sio 8, palaid. sausio 11 Šv. Ka
rolio kapinėse Long Island; 
Kenneth Maxwell, 40 m., mirė 
sausio 22, palaidotas sausio 25 
Moly Sepulcher kapinėse Long 
Island; Margarita Žalnieraitie- 
nė, 60 m., mirė sausio 25, 
palaidota Šv. Karolio kapinėse 
Long Island.

------------------- ---------- J.—

Išnuomosiu du kambarius 
antrame aukšte vienam asme
niui. Gali naudotis virtuve. 84- 
07 96 St. Woodhaven, N. Y. 
11421. Tel. HI 1-2778.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodininką 
Stasį Citvarą. Taip pat jis laik
rodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634,

KONSTANTINO Ir SOPHIE 
KAZLAUSKIŲ, gyv. B roo kly
ne, penkių metų mirties su
kaktis bus paminėta minio
mis su egzekvijomis Ap
reiškimo bažnyčioje vasa
rio 4, sekmad., 10 vai. ry
to. Draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti pa
maldose ir pasimelsti už 
abu mirusius. Kviečia sū
nūs Konstantinas Ir Ray- 
mundasbei dukra Sophie.

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
16 DIENŲ Kaina nuo $641.00

Vyksta: Liepos 18
Gegužės 23 Rugpiūčio 8
Birželio 6 Rugsėjo 5
Birželio 27 Spalio 3
Liepos 11 Gruodžio 21

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų, Maskvoje arba 
Leningrade 2 dienas ir Helsinkyje 2 dienas

Grupių dalyvių skaičiusribotas — NESIVELUGKITE 
Smulkesnių žinių ir rejislracijos reikalu kreipkitės į

Mielam Bičiuliui

A.A.

Jonui Remezai

mirus, jo žmonai Kazei, sūnums Sauliui, Ringaudui, 
Evaldui su šeimomis reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime

Bronė ir Antanas Reventai

TRANS-ATLANIIC TRAVEL SERVICE 
393 We$l Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas:(€17) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air f arės subject titZovernment approval

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1883

' 460 We«t Broadway, Sotrth Boston Massachusttts 
"Kur tūkstanfiai taupo milijonus 

ALTRCD W. ASCHIBALD, fchtosMertt

*k> banko direktorių taryboj! yra *<**. Jo'haa J. Grfgafr.a. Raikato 
au patarnautojais gailina miaftiTbėti ir lietuviškai b Turtas—Ataria 
vlr* >113,000,000.

CURMfNTDIMDfcND RATKS

o Ragular a/c —• 1 ysarTermftojtoett — 
Spodal Nodoe a/c— 5% • ly&r TermDeporit —

AU AriHrtMtiOttpotoaM Ttotfly —
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Lietuvos nepriklausomybės 
šventė New Yorke minima va
sario 18, sekmadienį. Tą dieną 
visose lietuvių katalikų ir evan
gelikų bažnyčiose bus pamal
dos už Lietuvą. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje mišių metu 
kalbės Lietuvos gen., konsulas 
A. Simutis. Organizacijos daly
vaus su vėliavomis. Minėjimas 
bus 3 v. popiet Richmond Hill 
aukštesniosios mokyklos salėj, 
113 St. Ten pagrindinę kalbą 
pasakys PLB pirmininkas Sta
sys Barzdukas iš Clevelando. 
Meninėj programoj dalyvauja 
mergaičių kvintetas iš Philadel- 
phijos, kvintetą moko operos so
listė Juzė Augaitytė. New Yorko 
liet, tautinių šokit; grupė, vado
vaujama J. Matulaitienės, pasi
rodys su nauja programa. Minė
jimą rengia New Yorko Lietu
vių Taryba, kuriai šiemet pirmi
ninkauja P. Ąžuolas.

Į
Paveikslus į ketvirtąją didžią

ją parodą reikia pristatyti vasa
rio 10, šeštadienį, nuo 12 vai. 
iki vakaro 8 v., sekmadienį nuo 
10 vai. iki 5 vai. 0ailininkai 
kviečiami pristatyti 3-5 paveiks
lus. Parodoje bus iškabinta pa
gal vietą. Jei bus daugiau vie
tos, bus ir daugiau paveikslų 
iškabinta. Jokios jury komisijos 
nebus. Parodai sutvarkyti bus 
pakviesta pora dailininkų.

IV Didžioji dailės paroda 
šiemet rengiama vasario 17-25. 
Iškilmingas parodos atidarymas 
bus vasario 17, šėštadienį, 7 
v.v. Parodoje sutiko dalyvauti 
per 30 dailininkų. Bus išsta
tyta apie 120 įvairaus žanro kū- 
rinių. Visuomenė iš anksto 
kviečiama parodą aplankyti. Pa
rodą rengia N. Y. L.B. apy
gardos valdyba.

. Butkio, lan-

prenumera- 
auką Darbi-

Vincas Tamošiūhas, LSST 
centro valdybos pirmininkas, iš 
Detroit, Mich., atvykęs į Simo 
Kudirkos šaulių šventę New 
Yorke, palydėtas V. 
kėši ir Darbininko redakcijoj, 
supažindino su šaulių veikla ir 
sąjungos rūpesčiais. Atnaujin
damas Darbininko 
tą, pridėjo 7 dol. 
ninkui paremti. Be to, Stasio 
Butkaus šaulių kuopos vardu 
paaukojo Darbininkui 10 dol. 
Už aukas administracija nuošir
džiai dėkoja. V. Tamošiūnas 
sausio 25 išvyko
Bostono šaulių.

aplankyti

Vincas Tamošiūnas, LSST 
centro valdybos pirminin
kas, atvykęs į šaulių šven
tę New Yorke, palydėtas V. 
Butkio, lankėsi Darbininko 
redakcijoje.

Redakcija ......455-7281
Administracija ...........452-2923
Spaustuvė •••••••••••••••••e 453-6916
Vienuolynas .^...........455-7068
Kultūros Židinys........ .837-9865

Kun. K. A. Trimakas iš Liur- 
do Marijos parapijos Brooklyne 
persikėlė į Sopulingosios Dievo 
Motinos lietuvių parapiją Kear- 
ny, N.J.

Algimantas Siemaška mirė 
sausio 29 po sunkios ir ilgos li
gos. Buvo pašarvotas M. Šalins- 
kienės šermeninėje. Laidojamas 
vasario 1 Cypress Hills kapinė
se.

Kun. Stasys Raila, Liet. 
Religinės Šalpos reikalų vedė
jas, serga ir guli Mary Im- 
maculate ligoninėje Jamaicoje. 
Kambarys 430.

Dail. Česlovas Janušas, ištik
tas širdies priepuolio, serga ir 
guli St. John’s Hospital, 
Queens Blvd., Elmhurst, N.Y. 
11373. Kambarys 442. Jo svei
kata eina geryn .

Kun. K. A. Trimakas, ryšium 
su persikėlimu į naują parapiją, 
pasitraukė iš Maironio lituanis
tinės mokyklos mokytojų. Jis 
ten dėstė religiją vyresniuose 
skyriuose. Kiti religijos moky
tojai yra Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, ir sesuo Urbana. Jiedu 
pasidalys ir užims pasitraukusio 
pamokąs.

New Yorko Liet. Tarybos 
posėdis bus vasario 9 
Fifi restorane Woodhavene. Tai 
bus paskutinis posėdis prieš 
Vasario 16 minėjimą. Bus deta
liai aptarta minėjimo programa 
ir kiti reikalai.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom lietuviškom knygom 
ir plokštelėm pakviestas į. Lie
tuvos nepriklausomybės atkū» 
rimo minėjimą, kuris New 
Yorke įvyks vasario 18. Rich
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėj. Bus gera proga į- 
sigyti dovanom ar siu lietuviš
kų knygų ir plokštelių ar užsi
mokėti Darbininko prenumera
tą-

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinio bus šį sekmadienį, va
sario 4 d., 11 vai. Po pamaldų 
specialios vaišės, kurias rengia 
lituanistinių kursų mokiniai. 
Bus įvairūs užsiėmimai. Visas 
jaunimas kviečiamas dalyvauti. 
Bus galima nusipirkti namie 
keptų pyragaičių.'

DARBININKO 
REDAKCIJOS 

ŠVENTĖ
Darbininko redakcijos šventė 

bus šį šeštadienį, vasario 3 d. 
7 v.v. Kultūros Židinyje. Bus 
paskelbtas metų žmogus, ap
žvelgta praėjusių metų kultūri
nė, visuomeninė, politinė veik
la. Iš Bostono atvyksta poetas 
Stasys Santvaras ir jis padarys 
praėjusių metų literatūrinę ap
žvalgą. Iš Philadelphijos .at
vyksta Algimantas Gečys, JAV 
LB vicepirmininkas visuome- 
niniam-politiniam reikalam. 
Jis padarys praeitų metų visuo- 
meninio-politinio gyvenimo ap
žvalgą. Muzikos apžvalgą pa
darys muzikas Vincas Mamaitis 
iš Elizabetho. Bus paskaityta ei
lių iš Fausto Kiršos knygos Pa
likimas. Knygą spaudai parengė 
Stasys Santvaras. Jis ir paskaitys 
keletą eilėraščių. ’

Bus atžymėti praėjusių metų 
žymieji žmonės. Po visos pro
gramos vaišės. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Kun. Lionginą 
Jankų 
prisiminus
Vasario 4 sueina 5 metai, kaip 

mirė kun. Lionginas Jankus, tas 
uolusis Balfo reikalų vedėjas. 
Mirė po Balfo vakaro, kuriuo 
buvo baigtas rudens vajus ir ku
riuo buvo atžymėta jo dešimties 
metų darbo sukaktis Balfe. Išėjo 
neužskleidęs Balfo knygų, pali
kęs visus rūpesčius ir visą šal
pą kitiem. Išeidamas dar pali
ko ir šviesų prisiminimą. Štai, 
rodos, regi jį su malonia veido 
šypsena, visada gerai nusiteiku
sį, su visais draugaujantį.

Dešimtį metų jis išbuvo Bal
fe, visu nuoširdumu jam dirb
damas, išplėsdamas šalpą be
veik po visą pasaulį, kur tik 
atsirado vargstančių lietuvių. 
Jis siekė net Sibiro tremtinius. 
Todėl kartais juokaudamas sa
kydavo, kad jis yra pačios di
džiausios lietuviškos parapijos 
klebonas, parapijos, kuri pra
sideda New Yorke ir baigiasi 
Sibire.

-o-
Buvo bene 1958 metų žiema, 

kai jis pasirodė Nevv Yorke. 
Atvyko iš Kalifornijos, iš palmių 
krašto, kur buvo išgyvenęs apie 
dešimtį metų. Kalifornijoje 
buvo vikaras įvairiose parapijo
se. Mokėjo gerai anglų kalbą, 
tai teko net mokytojauti di
delėje mergaičių aukštesniojoje 
mokykloje. Bedirbdamas tarp 
svetimų, jis vis ilgėjosi savųjų 
žmonių. Tad, kai Balfas ėmė 
ieškoti relkąlų vedėjo, jis atsi
liepė į jo balsą.

Kalifoijnjoje buvo karšta. Įli
pus į automobilį, būdavo net 
vairas įkaitęs. Ir tokią valandą
jis prisimindavo šiaurę, kur bū
na rudenys, žiemos. Gi Balfo 
centrinė kaip tik ir yra žiemos 
zonoje.

Traukė jį ir mėgstamas šal
pos darbas. Gyvenimas jam 
atrodė beveik tuščias, jei negali 
atsidėti šalpai — šelpti kitus, 
vargstančius žmones.

Dar būdamas Vokietijoje, 
anais tremties laikais, jis kalbė
jo apie organizuotą šalpą ir no
rėjo šioj srity dirbti.

Taip jis Balfe surado save, o 
Balfas jo asmenyje rado tikrai 
uolų ir atsidavusį reikalų vedėją.

Pats gyveno labai kukliai vir
šum Balfo įstaigos, kad tik būtų 
patogiau dirbti pačiame Balfe. 
Čia pat buvo viskas: ir centri
nė raštinė, sandėliai, ir jo bu
tas. Tad ir atidavė visas savo 
dienas, visą laiką Balfui.

-o-
Velionis buvo gimęs 1912 m. 

sausio 27. Baigė Telšių kunigų 
seminariją 1939 m., kunigu į- 
šventintas tų metų birželio 3

Kun. Lionginas Jankus

Aktorius Henrikas Kačinskas skaito sausio 20 Kultūros Ži- 
dinyje,kai Vaižganto Kultūros Klubas surengė jo 70 metų 
minėjimą. Nuotr. R. Kisieliaus

VAKARAS SU AKTORIUM 
HENRIKU KAČINSKU
ATŽYMĖTA 70 METŲ SUKAKTIS
Vaižganto Kultūros Klubas 

sausio 20, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje surengė dramos akto
riaus Henriko Kačinsko 70 metų 
sukakties minėjimą. Žmonių at
silankė labai daug. Viso buvo 
apie 140. Visi norėjo pagerbti 
šį žymųjį aktorių ir išgirsti jo 
skaitymą.

Židinio patalpos buvo gražiai 
papuoštos.. Prie bibliotekos 
kambario durų buvo ant pedes- 
talo gėlės, gi viduje buvo į- 
rengta lyg koks iškilmingas ma
žas teatras. Buvo pakabinta nau
ja didelė draperija, kuri priminė 
teatro uždangą. Ant pedestalo 
buvo pastatytas V. Kašubos Rū
pintojėlis. Ant grindų buvo iš-

d. Kapelionavo Skuode, Kretin
goje, iš kur pasitraukė į Vaka
rus.

Vokietijoje buvo Lich- 
tenfelse, šiaurės Bavarijoje, pas
kui Hanau lietuvių stovykloje 
gimnazijos kapelionu. Iš ten iš
vyko į Ameriką.

-o-
Kun. L. Jankus ilgą laiką 

buvo mokytoju. Tad ir susidarė 
gyvą jaunų draugų ratelį, kuris 
visada jį prisimena. Prisimena jį 
ir visi Balfo veikėjai Amerikoje, 
visi direktoriai. Labiausiai pri
simena tie, kuriuosj jis sušelpė 
Vokietijoje, Lenkijoje, pavergto
je Lietuvoje, Sibire.

Tai buvo didelė ir toli sie
kianti ranka, ranka dariusi gera.

Pamaldos sukakčiai paminėti
Jo mirties 5 metų sukakties 

proga Apreiškimo parapijos baž
nyčioje vasario 4- d., sekmadie
nį, 11 vai. bus koncelebracinės 
mišios. Po mišių žemutinėje 
parapijos salėje akademija ir ka
vutė.

Visi kviečiami dalyvauti ir pa
gerbti šį uolų Balfo darbuotoją, 
visuomenininką. 

tiestas tamsiai mėlynas pliu
šas ir ant jo buvo padėtas di
delis gėlių krepšis.

Tolimieji svečiai
Programą pradėjo klubo pir

mininkas Paulius Jurkus. Pir
miausia pristatė tolimuosius 
svečius. Jų šį vakarą buvo iš 
Stamfordo, VVaterburio, iš kele- 
tos New Jersey miestų ir net 
iš Chicagos. Iš Chicagos spe
cialiai sukaktuvininko pagerbti 
atvyko Dalia Sruogaitė-Bylai- 
tienė su savo dukra ir su savo 
drauge.

Paskaita apie 
sukaktuvininką

Apie sukaktuvininką Henriką 
Kačinską kalbėjo dramos akto
rius Jurgis Blekaitis iš VVashing- 
tono. Paskaitoje buvo apžvelg
tas visas H. Kačinsko nueitas 
kelias teatre, apžvelgti jo sukur
tieji vaidmenys ir kaip jis teat
re augo ir kaip iškopė į pačias 
viršūnes.

Paskaita užtruko apie 40 mi
nučių. Ji buvo, puikiai paruoš
ta, labai vaizdinga, šilta ir 
puikiai perduota.

Prof. J. Brazaitis, dėl ligos ne
galėjęs tą vakarą atvykti, savo 
žodį buvo įteikęs raštu. Tą žo
dį perskaitė Algimantas Bružas. 
Perskaitė gražiai ir aiš
kia dikcija. Prof. Brazaitis pa
lietė sukaktuvininko literatū
rinius skaitymus ir išryškino tų 
skaitymų prasmę ir vertę.

Tolimesnei programai vado
vavo klubo vicepirmininkas Jo
nas Rūtenis.

Pirmas skaitymas
Jis pakvietė sukaktuvininką 

paskaityti. Triukšmingais plo

DARBININKO REDAKCIJOS ŠVENTĖ 
VASARIO 3, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. V. 
KULTŪROS ŽIDINY.VISI KVIEČIAMI.

jimais pasitiko publika žymųjį 
aktorių, šis pradėjo Putino Rū
pintojėliu, tuo įprasmindamas ir 
šio vakaro papuošimą. Drauge 
tai buvo pirmasis eilėraštis, ku
riuo H. Kačinskas pradėjo savo 
literatūrinius skaitinius Kaune.

Po Rūpintojėlio paskaitė il
gesnę prozos ištrauką. Tai buvo 
Pulgio Andriušio sultinga -ir 
vaizdinga Naktis parugėje.

Vaizdai ekrane
"Čia buvo įterptos skaidrės iš 

sukaktuvininko teatrinės veik
los. Kiek šiose sąlygose -buvo 
galima rasti, tiek ir buvo su
rinkta. Čia buvo kelios nuotrau
kos iš Lietuvos.

Skaidres fotografavo R. Kisie
lius, jas parengė ir čia rodė 
P. Jurkus. Skaidrėse buvo kelio
lika nuotraukų iš Lietuvos teat
ro, o visa kita jau buvo iš 
Vokietijos ir iš Amerikos.

Antras skaitymas
Išnešus ekraną ir rodymo apa

ratą, sukaktuvininkas dabar pa
deklamavo ilgą monologą iš Ba
lio Sruogos dramos “Kazimieras 
Sapiega”. Monologas, tragiškas 
ir liūdnas, čia didelio aktoriaus 
lūpose praskambėjo visa jėga.

Ipmažam “bisui” paskaitė Bi
rutės Pūkelevičiūtės premijuotą 
eilėraštį “Paskutinis birželis”.

Sveikinimai ir dovanos
Toliau buvo sveikinimai.

Vaižganto Kultūros Klubo vardu
įteiktas Vaižganto raštų tomelis 
angliškai. Į knygos prielapius 
pasirašė visi'to vakaro dalyviai.

Žodžiu sveikino Liet. Rašyto
jų Draugijos pirmininkas Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
NY Liet. Dailininkų Sąjungos, 
pirmininkas dail. Albinas Els- 
kus, dramos studijos vardu į- 
teikta 7 rošės.

Sveikinimus raštu skaitė Van
da Galbuogytė. Jų buvo labai 
daug. Pats pirmas buvo iš Lie
tuvos pasiuntinio Juozo Kajecko 
Washingtone. Toliau sveikino 
brolis kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas, Bostono tfeatro sam
būris, Hamiltono teatras Auku
ras, Los Angeles dramos teatro 
mėgėjai, Chicagos teatralai at
siuntė telegramas. Daugybė 
laiškų ir linkėjimų’.

Sveikinimai visi iškėlė dide
lius sukaktuvininko nuopelnus 
lietuviškajam teatrui. Džiugu, 
kad ir kolegos aktoriai, iš kitų 
miestų atskubėję su sveikini
mais, jį pavadino didžiuoju lie
tuvių aktoriumi.

Iš - dovanų paminėtina V. 
Sruogienės-Daugirdaitės ir jos 
šeimos dovana — tai Balio 
Sruogos rankraščio ziraksinė ko
pija. Dail. Aleksandra Merker 
padovanojo savo skulptūrą.

Sukaktuvininko žodis
Pabaigoje kalbėjo pat su

kaktuvininkas Henrikas Kačins
kas. Jo kalba buvo originali ir 
įdomi. Jis nagrinėjo aktoriaus ir 

publikos santykius, ryškino 
savo kelią scenoje.

Publika vienoje vietoje kal
bą pertraukė ir atsistojimu bei 
audringais plojimais pagerbė 
sukaktuvininką.

Vaišės vyko prie puošniai pa
rengtų apskritų stalų. Vaišių 
metu sugiedota ilgiausių metų, 
pakeltas tostas ir p. Kačinskie
nei. Ji atsakė trumpa kalba.

-o-
Sis minėjimas buvo vienas iš 

geriausių parengimų. Buvo pui
ki ir gera programa, buvo pa
kili šventiška nuotaika.

NEVY YORKO IR NEW JERSEY LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAJUS 7 vai. kokteilis, Kiekvienas, paaukojęs šio vajaus proga Kultūros Židinio
KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI PAREMTI 8 vai. vakarienė 

— filet mignon,
statybai 50 dol. ar daugiau, gali gauti pakvietimą j balių. Ka
dangi salėje vietų skaičius ribotas, negalėję patekti j šį

prasidėjo 1972 gruodžio 10 d. Ir baigsis 1973 vasario 10 d. didžiuliu puošniu
šampanas balių turės teisę nemokamai eiti į pirmąjį balių, kuris bus 

surengtas naujame Kultūros Židinyje.

BANKETU šokiams groja

J 0 E

Rengėjai prašo stalus ir vietas rezervuotls ne vėliau kaip 
vasario 4 d. Dėl evantualiai laisvų vietų prašom skambinti:

Armėnų Kultūros Židinyje, Second Avė. ir 34 St. Manhattan, N.Y., Tnk) m a s
Irenai Alksninlenei tel. (212) 886-5695 arba Loretai Vainienei, 
tel. (212) 296-6860 arba (212) 296-8607.

dalyvaujant filmų ir televizijos aktorei orkestras.
RŪTAI LEE - KILMONYTEI L.B. VAJAUS KOMITETAS


