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Kam piliečių mokesčiai nueina ...
Žydų laikraštis iškėlė, kas yra tie, kuriuos jis vadina 
antisemitais ir kuriem' mokami piliečių pinigai

Viduriniai rytai gali greit virsti Nikono Vietnamu?

New Yorko riaušės iškelia 
daugel veidų. Nespėji pastebė
ti, kas jie yra, kokis jų socia
linis ar ideologinis pagrindas. 
Kai kuriuos betgi mėginam ryš
kinti iš to, kaip juos aprašė 
Jewish Press (gruodžio 27 — 
sausio 2).

Taip manę Nixono politiniai patarėjai, vertindami paskutinius įvykius tarp arabų 
- Izraelio ir Sovietų rodomų iniciatyvų sprendimui perimti į keturių rankas

Tie paskutiniai įvykiai, kurie mą svarstytų keturi didieji, 
perpildė taurę, buvo Izraelio Prancūzija tam pritaria. Izrae- 
lėktuvo sunaikinimas Atėnuose, 
po kurio ėjo Izraelio kerštas — 
13 lėktuvų sunaikinimas Liba
ne (gruodžio 28). šie įvykiai 
davė naują impulsą tarptautinei 
opinijai ir tarptautinei politi
kos mašinai.

OPINIJA nusisuko nuo Izraelio?
Saugumo Taryba gruodrio 31 

vieningai pasmerkė Izraelį. Pa
smerkė dar atskirai prez. John
sonas, o prezidentas de Gaulle 
įsakė sustabdyti dalių pristaty
mą lėktuvam, kurie Izraely 
yra prancūzų gamybos. Sovie
tai sustiprino diplomatinį spau
dimą, kad vidurinių rytų klausi-

LINDSAY IR ŽYDAI
Jewish Press sausio 3-9 rašė, 

kad Lindsay prieš 4 metus bu
vo išrinktas majoru su New 
Yorko žydų balsų parama. Da
bar jis esąs žydų paramą prara
dęs dėl mokyklų “decentraliza
cijos”.' Esą liberalų' partijoje 
žydai paveikė, kad partija nau
jiem rinkimam neįsipareigojo 
už Lindsay.

— Studentų negrų ir portori- 
kiečių streikas eina Queens ko
legijoje.— nuo sausio 8 ji už
daryta. Brandeis universiteto 
(Waltham, Mass.) informacijos 
patalpas sausio 8 užėmė 15 neg
rų studentų. San Francisco val
džios kolegijoje dėstytojų 
studentų streikas su riaušėm ei
na nuo sausio 6.

lio šalininkai Amerikoje mano, 
kad keturių konferencija nebus 
Izraelio naudai, nes Sovietai ir 
Prancūzija yra įsakmiai arabų 
pusėje. Amerikos pastangos Iz
raelio naudai gali būti parali- 
žuotos. Tad Amerika nesisku
bina tokį projektą priimti. Ta
čiau Washingtone manoma, kad 
susispyriavimas tarp Amerikos 
ir Sovietų vidurinių rytų sceno
je (ar keturių ar dviejų konfe
rencijoje) daros vis labiau ne
išvengiamas. O Sovietai reika
lą dar labiau aktualina, parem
dami arabų valstybes, kurios 
savo ruožtu remia teroristines 
grupes Izraelio teritorijoje. “Ti
me” vertinimu, dabar karo ga
limybė yra didesnė nei bet ka
da per pastaruosius 19 mėnesių 
nuo Izraelio — arabų karo.
IZRAELIO POZICIJA — akis 
už akį

Saugumo Taryba gruodžio 31 
mas Izraelį politiškai izoliavo. 
Izraelio vyriausybė ir spauda at
metė sprendimą ir pasmerkė jį 
kaip Saugumo Tarybos išsigimi
mo ženklą, kaip jos narių vie
našališkumą. Vyriausybė pakar
tojo pasiryžimą tartis su ara
bais tiesiogiai^ be tarpininkų.

Pakartojo pasiryžimą į teroris
tų veiksmus atsakyti represi
jom arabų kraštam. Smūgiais 
Egiptui, Jordanijai, Libanui Iz
raelis mano įtikinsiąs arabų vy
riausybes, kad neremtų teroris
tų. O tada teroristai būsią iš
gaudyti. Ligi šiol jų esą likvi
duota 2,650. Tačiau teroristų 
veikla Izraelio viduje gyvenimą 
daro neramų. Izraelis supranta 
gerai teroristų reikšmę, nes- 
prieš 1948 metus patys žydai 
taip veikė prieš anglus.
TERORISTŲ POZICIJA — lai
kas ir skaičius jų naudai?

Arabų teroristai vadinami fe- 
dajais (tai reiškia: pasiaukojimo 
žmonės). Jų esą 27 organizaci
jos, kuriose bendras kovotojų 
skaičius, Izraelio žiniom, esąs 
3,000. Jie parengiami daugiau
sia iš Izraelio dabartinės terito
rijos išvietintų prieš 20 metų 
ir tebegyvenančių lageriuose 
Jordanijos pakraštyje. Tų išvie
tintų buvo stovyklose 540,000, 
o po 1967 karo 
350,000. Iš jų ir eina pasiryži
mas atgauti savo buvusias tėviš
kes. “Jei mes to negalėsime pa
daryti, padarys mūsų vaikai; jei 
jie negalės — padarys jų vai
kai”.

Populiariausio fedajų vado

Arafato tvirtinimu, fedajai pra
dėjo veikti nuo 1967, žinoda
mi, kad arabai negalės dabar 
nuveikti Izraelio tiesioginiu ka
ru. Fedajai tad padarysią Izrae
liui gyvenimą tokį nepakenčia
mą, kad anksčiau ar vėliau 
sprogs naujas karas, kai arabai 
įsigys tokias pat technologines 
priemones kaip Izraelis. Atsime
nant, kad arabų yra 40 kartų 
daugiau nei Izraelio žmonių, lai
kas ir skaičius veikia prieš Iz
raelį.

— "Naujosios kairės" atra
ma “Students for a Democratic 
Sodety” planavo Nixono inau
guracijos metu padaryti de
monstraciją. Tačiau nuo demon
stracijos atsisakė, kai studentų 
grupės nerodė noro dalyvauti. 
Argumentas svarus: sako, tele
vizijos kameros bus nusuktos į 
prezidento iškilmes, o ne į de
monstrantus.

— East Palo Alto miestelis 
Kalifornijoje turi 24,000 gyven
tojų, tarp jų 20,000 negrų. Ka
ringieji negrų vadai sugalvojo 
miestelio vardą pakeisti į afri
kietiškų Nairobi. Balsavime pa
liktas senasis vardas 3:1 balsų 
santykiu.

— Filipinų už. reikalų minis- 
teris L. P. Romulo numatė per
žiūrėti santykius su Jungt. V- 
bėm, nes savo saugumą
remti sąjunga su J. V. esą ne
patikimas dalykas.

Izraelis už terorą sprogdina Jordanijos tiltus

rėš Vietnamo atnaujintu bom
bardavimu.

N. Y. Post sako, kad ši Nixo- 
no taktika panaši į Eisenhowe- 
rio taktiką Korėjos derybose.

Dėl Izraelio represijų News- 
week (sausio 13) mini feda- 
jų pareiškimą: esą Izraelis, su
naikindamas Libane 13 lėktuvų, 
teroristų nenubaudė, nes tie 
lėktuvai daugumas priklauso 
prancūzų bei Amerikos kompa- 
nijonf ir yra apdrausti Anglijos 
žydų pinigais.

Fedajų veikla palaiko įtampą 
ir verčia Ameriką ieškoti spren
dimo derybom su Maskva. Iš tų 
derybų Jewish Press daug gero 
nesitiki. Esą valstybės departa
mentas žiūri pragmatiškai .— 
žiūri naudos, kurios Amerika 
galinti turėti iš 40 kartų dides
nio arabų skaičiaus ir jų tu
rimos naftos. Sprendimą delsė 
Johnsonas, bet jo išvengti jau 
negalės Nixonas. Tai ir būsiąs 
Nixono Vietnamas viduriniuo
se rytuose.

Jis vadinasi Jesse Gray. Pir
mu kartu visuomenės buvo pa
stebėtas 1960 priešamerikinei . 
veikiai tirti komisijoje. Tada jis 
atsisakė pareikšti, ar priklauso 
komunistų partijai. Liudininkas 
po jo prisiekė, kad Gray esąs 
ne tik partijos narys, bet ir jos 
organizatorius Harleme.

1964 Harleme Gray organiza
vo riaušes su kitais Harlemo va
dais ir parengė kurstomą atsi
šaukimą, kuriam tarp kitko bu
vo sakoma: “Trys vaikai polici
jos nužudyti per tris savaites .. 
jūsų sūnus, duktė, sesuo, bro
lis gali būti eilėje! Ar jie bus 
daužomi policijos iki neatpažįs
tami?” Atsišaukimas ragino - 
Harlemo gyventojus į mitingą

presbiterijonų bažnyčioje. Mi
tinge Gray šaukėsi į “šimtinę 
juodųjų revoliucionierių”, ku
rie pasiryžę mirti. “Tėra vie
nas dalykas, kuris padėtį gali 
pagerinti — tai partizaninis ka
ras”.

Gray aktyviai dalyvavo “Har
lemo solidarumo komitetui” su
daryti. Tai grupė, į kurią įeina 
tokios revoliucinės marksistinės 
grupės vyriausybei nuversti 
kaip “Progressive Labor Mo- 
vement”, “Youth Against War 
and Fascism”, spartakininkai ir 
kt. Gray tikslas buvo kurstyti 
aistras riaušėm.

1967 Gray pasirodė policijos 
išaiškintame 17 karingų juodų
jų sąmoksle nužudyti nuosai
kiem juodiesiem — Roy Wil- 
kins, Whitney Young.

Tais pat metais buvo sureng
ti piketai Atstovų Rūmam. Tarp 
piketų rengėjų buvo Harlemo 
jaunimo grupė (Harlem Back- 
street Youth), kurią buvo suor
ganizavusi įstaiga “Office of 
Economic Opportunity”, esanti 
New Yorko miesto administraci-

----  jos žinioje. Ta jaunimo grupė 
gavo 10,633 dol. iš mokesčių 
mokėtojų pinigo, ir Jesse Gray 
buvo tos grupės “patarėjas” 
su atlyginimu dienai 50 dol.

Dėmesio taip pat verta, kad 
miestas mokėjo pinigus tai gru
pei, žinodamas, kad vienas iš 
tos grupės direktorių yra Maži
nę Green, buvusi Gray sekreto
rė, kuri sykiu su Gray dalyvavo 
grupėje, atvykusioje išardyti 
Baltųjų Rūmų surengtos konfe
rencijos ęiyilinių teisių reikalu 
(1966 birželio 1). ’ Sekretorė 
Green sykiu su Gray buvo 
areštuota 1964 Chicagoje drau
ge su grupės ACT nariais.

Tokius duomenis laikraštis 
pateikia apie tuos asmenis, sa
kydamas, kad jie dabar varą ra
sistinę, antisemitinę veiklą. Jie 
dėmesio verti ir kaip įrankiai 
tos taktikos, kurios stiprėjimą 
pabrėžė FBI direktorius Hoove- 
ris — teroro taktikos.

pa-

— Vietnamo kare nuo 1961 
iki 1968 gruodžio galo ameri
kiečių žuvo 30,543, sužeistų 
buvo 99,643. Pusė žuvusių ten
ka 1968 metam.

Vietname bombardavimą sustabdžius
Vietname demilitarizuotoje 

zonoje š. Vietnamas rengia pa
trankų ir raketų bazes, nepai
sydamas visų pažadų bombarda
vimą sustabdant. Mekong Del
toj amerikiečių kariuomenė su
siduria su didelėm ginklų ir 
maisto atsargom, kurias susida
rė komunistai, naudodamiesi 
nebombardavimu.

Atstovų Rūmų komisijoje 
bombardavimo sustabdymas bu
vo vertinamas: esą JV, sustab- ir laikys save opozicine parū
dydamas bombardavimą, leido ja.

šiaurės Vietnamu! savo tiekimą 
pastūmėti į pietus 500 proc... 
“Tai kelia klausimą, kiek išmin
tingas buvo prezidentas John
sonas, sustabdydamas bombar
davimus prieš lapkričio rinki
mus”.

— Paryžiuje P. Vietnamo 
delegacija pareiškė, kad jos vy
riausybė sutiko derėtis su Viet- 
kongu, jeigu jis padės ginklus

Washingtonas pritars...
Jewish Press būgštavimui yra 

pagrindo. N.. Y. Post (sausio 8) 
teigimu, šiom dienom JV atsa
kys Maskvai, kad sutinka su 
jos siūlymu keturiem didiesiem 
vidurinių rytų reikalus spręsti. 
Esą per paskutines 6-8 savaites 
vyriausybėje vis labiau stiprė
jo nusistatymas atsisakyti nuo 
paramos Izraelio siūlymui, kad 
tartųsi arabai su Izraeliu tiesio
giai. Šią politinę kryptį remias 
ir Nixono skirtas atstovas J. 
Tautom. Sovietai tebedaro šia 
kryptimi spaudimą ir per U 

. . .... Thant: Sovietų atstovas MalikasArabų merginos treniruojasi būti ........................... n „
kovotojom kalbėjosi su juo gruodžio 7.

Arabiukai treniruojami nuo aštuo- 
nerių metų

Nixonas dėl Vietnamo—kaip Eisenhoweris dėl Korėjos?
Prezidentas Nixonas numa

to Vietnamo reikalą pagreitinti 
— privačiai įspėti š. Vietnamą: 
jei Paryžiaus derybose jis nesi
leidžia į kompromisus, tai jis ri
zikuoja galimybe, jog J. Valsty
bės reaguos kariniu būdu — 
tarp kitų priemonių ir viso šiau-

Skirtumas tik tas, kad Nixonas 
negrasina atominiais ginklais.

Apie šį nusistatymą Nixono 
sluoksniai painformavę sovie
tinius diplomatus.

nesą 
buvo

— Vietnamo karui reikalin
ga pramonė nuo 1965 davė 
darbo 1 mil. civilinių asmenų.

— Kovai prieš infliaciją sau
sio 7 bankai pakėlė už pasko
las korporacijom palūkanas iki - 
7 proc. Tai jau trečias pakėli
mas per 6 savaites.

— Twin Girde Lyons atkrei
pė dėmesį, kad “sekuliaristinė 
spauda” išpūtė kunigų opozici
ją popiežiaus autoritetui. Maga
zinas Life parašė, kad daugiau 
kaip 400 “vadovaujančių teo
logų” pareiškė opoziciją enci
klikai. Tėvas Lyons paprašęs 
Life magaziną, kad nurodytų 
tų teologų pavardes. Negavo 
jokio atsakymo. * . »

LBJ neteks susitikti su Kosyginu
— Prezidentas LBJ iki metų

galo vis dar tikėjęsis susitikti gruodžio 30 Sovietų nota aiš- 
su Kosyginu, N. Y. Post skel- kinama, kaip sovietinės nuolai 
bia, kad tam nepritaręs Nixo- dos vidurinių rytų klausimu. Iz- 
nas h* apie savo nepritarimą da- 

‘ vęs suprasti sovietų diploma
tam. Tada Kosyginas nuo pasi
matymo atšalo.

— Čekoslovakijoje partijos 
prezidiumas sausio 7 nutarė 
parlamento pirmininku daryti 
P. Colotka, o ligšiolinį pirmi
ninką Smrkovsky skirti pava
duotoju.

— Sirhan B. Sirhan, kuris
prieš septynis mėnesius nužudė bas į Amerikos laivyno bazę 
šen. Kennedy, byla prasidėjo Guantanamo. Grupėje buvo 
sausio 7. 150, bet kiti buvo sugaudyti.

— Valstybės departamente

raelio diplomatai to optimizmo 
notoje neranda.

— Sovietai paskelbė karine 
provokacija Amerikos kariuo
menės manevrus Vokietijoje 
pne Čekoslovakijos. Jie pra
sidės sausio 20 — prezidento 

diena.Nixono inauguracijos 
Truks 2 savaites.

sausio 7 prasimušė pro sargy-

DIPLOMATIJOJE padarė 
versmą Pueblo

Diplomatijos istorijoje 
panašios sutarties, kokia 
padaryta tarp Amerikos ir šiau
rės Korėjos dėl Pueblo įgulos 
paleidimo. Sutartyje Amerikos 
atstovas gen. Woodword pripa
žino, kad Amerikos laivas įsi
brovė į š. Korėjos vandenis, kad 
laivas šnipinėjo. Bet sutartį pa
sirašius buvo leista čia pat Ame
rikos atstovui pareikšti, kad vi
sa tai yra netiesa.

Valstybės sekretorius Rusk 
pareiškė nustebimą: esą per 19 
savo tarnybos metų nieko pa
našaus nesąs girdėjęs. Bet to
kia diplomatija abidvi pusės pa
tenkintos ir tariasi laimėjusios: 
Amerika laimėjo vyrus, š. Ko
rėja laimėjo dokumentą propa
gandai.

Spėliojama, kad šiaurės Viet
namas norės dabar panašaus 
dokumento — prisipažinimo, 
kad Amerikos lakūnai, kurie 
yra dabar nelaisvėje, vykdė 
genocidinį nusikaltimą, bombar
duodami civilinius gyventojus.

Keliama mintis: o gal Pueb
lo diplomatija tiktų ir Vietna
mo klausimui spręsti, jeigu 
Amerika pvz. viešai prisipažin
tų, kad ji Vietname esąs ‘agre
sorius’; kad ji ėmėsi interven
cijos į Vietnamo ‘vidaus rei
kalus’, o atskiru raštu panei
gia tuos prisipažinimus...

- ApoHo 9 bus siunčiamas
vasario 28.

Amerikoj ar Europoj tikėjimas tvirtesnis
Gallupas rado, kad religija J. 

Valstybėse yra gyvesnė nei Eu
ropoje. Jungtinėse Valstybėse 
Dievą tiki 98 proc., Graikijo
je 96, Vokietijoje 81, Anglijoje 
77, Prancūzijoje 73, Švedijoje 
60.

J. Valstybėse gyvenimą po

NEMATYK, NEŽINOK, O 
SVARBIAUSIA — NESAKYK

Thailande iš Pentagono pri
statomų gazolino ir alyvos iš
teklių per 1967 buvo išvogta 
5.5 mil. galonų. Apie tai pra
šneko senate dem. Proxmir< 
Jis gavo žinių iš civilinio in 
pektoriaus John McGee, 
susekė vagystę, pareigūnų < 
sileidimo dėka.

Tas pats senatorius prašnel 
ir apie kitą Pentagono pash 
tį: esą aviacijos transportai ; 
sieis dviem bilijonais brangia 
nei oficialiai apskaičiuojama. : 
nias gavo iš civilinio aviacij 
eksperto A. F. Fitzgerald. B 
dabar senatorius turi kitą r 
pestį: abu tie tarnautojai drai 
mės keliu nubausti už pasla 
čių išdavimą.

— GaHupec tyrė, ar univen 
tetų tvarką nustatant reik 
duoti daugiau teisių studentar 
Atsakė J. Valstybėse “taip" 3 
“ne” 55, Anglijoje 35:46, K 
nadoje 47:40.

Federalinė aviacijos adminr 
tracija pareikaląvoTėktuvų g; 
minimo bendrovių, kad naujai 
gaminami lėktuvai būtų tylesni.

mirties tiki 73, Prancūzijoje 35, 
Anglijoje 38, Švedijoje 38.

J. Valstybėse pragarą tiki 
65, Graikijoje 62, Vokietijoje
25, Anglijoje 23, Prancūzijoje 
22, Švedijoje 17.

J. Valstyvėse velnią tiki 60, 
Graikijoje 67, Vokietijoje 25, 
Anglijoje ir Švedijoje 21, Pran- 
cūzijoje 17.

J. Valstybėse tikėjimas yra
išsilaikęs tvirčiau, nureligėji- L. Rugienienė, nariai: V. Bo- 
mas eina lėtu tempu. Europoje gutaitė-Keblienė, L. Gražulienė 
tai vyksta daug sparčiau. ir dr. K. Keblys.

J. GLIAUDĄ LAUREATAS 
PENKTU SYKIU

Detroite sausio 5 susirinkusi 
18-jo “Draugo” romano kon
kurso komisija paskelbė balsavi
mo duomenis — 1000 dol. pre
mijos laimėtoju yra rašyt. Jur
gis Gliaudą, gyvenąs Los Ange
les, Calif. Laimėtojo romanas 
— “Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai”.

Tai jau penktas J. Gliaudos 
laimėjimas “Draugo” konkur
suose. Anksčiau jis buvo laimė
jęs premijas už romanus: Namai 
ant smėlio”, “Orą pro nobis”, 
“šikšnosparnių sostas” ir “Del 
fino ženkle”.

šio konkurso jury komisiją 
sudarė: pirm. V. Alantas, sekr.

Ch. Sc. Monitor vaizduoja, kad prezidentas Nixonas susilauks paramos d 
demokratinis kongreso.



2 DARBININKAS 1969 m., sausio 10 <L nr. 2

P*W8ta»). Woodhavea, N.Y. 1142L SutMlda garUngas laido-

Koks "baisus" tas Vkh
——**■*&-***■ iMirtmaii ■Jim 'm ii.i.mi.i———-

VAITKUS FUUBRAL |Į»MF Notai? PubBc. 197 Webster Avė. Cambridge

Italai tik dabar sužinojo bai
sų dalyką: kai 1948 vyko par
lamento rinkimai, ItaRjai grėsė 
pavojus. Visą rinkimų sekma
dienį ir dalį pirmadienio į kiek
vieną Italijos miestą buvo nu
kreiptos amerikiečių VI laivyno 
kanuolės, pasiryžę tuojau šauti, 
jei tik rinkimus laimės komu
nistai. Laimei krikščionys de
mokratai laimėjo absoliutinę 

' daugumą, ir VI laivyno komen
dantas įsakė užkišti kanuolių 
žiotis. Ir žinote, kas tą paslap
tį atidengė? Ogi Maskvos ‘Prav
da’, kuri 1968 lapkričio 27 nu-' 
meryje atskleidė, koks pavojus 
tada buvo Italijai.

“Pravda” ir dabar nerami, 
nes panašus pavojus gresia 
trims šimtams milijonų gyven
tojų, esančių. Viduržemio jūros 
pakraščiuose, ypatingai pietų 
Italijos gyventojams, kuriais 
taip labai susirūpino “Pravda”. 
Juk jei yra kanuolės, tai jos bet 
kada gali būti panaudotos. VI 
Amerikos laivyno komendantai 
iš nuobodumo gali imti ir pra
dėti šaudyti į tris šimtus mili
jonų jūros pakraščio gyvento
jų, kurie, staiga užklupti svie
dinių lietaus, išlėks į orą, kaip 
seni skarmalai. Tokie jau yra 
amerikonai, ypač tie “marines”.

Tačiau nereikia nusiminti. 
Nuo dabar amerikiečiai jau ne
galės padaryti panašių “sposų”, 
nes, kaip tikrina Maskvos ‘Prav
da’, į Viduržemio jūrą atplau
kė Sovietų Sąjungos laivynas, 
sukliudyti amerikiečių laivų 
provokacinių planų. ■

O Viduržemio jūra yra gi Ru- 
. sijos jūra

Tie “humanitariniai” moty
vai privertė Sov, Sąjungos lai
vyną praplaukti Dardaneiius. 
Bet yra ir kiti — geografinio 
pobūdžio motyvai. “P&vd^fciš- 
kina, kad Rusija; nepaisant k!as 
ką galvotų ir sakytų, yra vis tik

Viduržemio jūrų valstybė ir to
dėl turi teisę naudotis šia jū
ra, lygtai kaip ir Juodąją jū- 
ra. “Pravda” Visai rimtai aiški
na, kad Sovietų laivyno atvyki
mui į Viduržemio jūrą prita-

je tik Alžyras ir Egiptas).

Bet čia kažkas neaišku: jei 
Sovietų laivynas turi teisę plau
kioti po Viduržemio jūrą tai 
kam dar tas arabų valstybių su
tikimas ar pritarimas? Jeigu jau 
kalbėti apie sutikimą, tai kodėl 
to sutikimo neprašyta iš Girai- . 
kijos, Albanijos, Italijos, Pran
cūzijos, Ispanijos ir kitų arabų 
valstybių, kurios irgi gyvena 
prie Viduržemio jūros? Kai 
turima neginčijama teisė, tai jai 
vykdyti niekeno neprašoma su
tikimo ar pritarimo. Įdomu ir 
tai, kad toji aukščiausia teisė 
Sovietų Sąjungos laivynui, plau
kioti po Viduržemio jūrą; at
sirado tik po to, kai Izraelis per 
šešias dienas sumalė arabų 
koaliciją, kitaip tariant, kada 
Sov. Sąjunga prarado savo 
prestižą arabų akyse. Taigi 
dabar reikia kas nors daryti, ' 
kad tą prestižą atgautų. Tam 
Sov. Sąjungos laivynas ir plau
kioja Viduržemio jūroje. Jis tar
si sako arabams: nebijokite da
bar nei izraelitų, nei amerikie
čių: mes esame čia pat...

Iš čia saugosima savojsianas
Bet “Pravda” paduoda dar r 

vieną argumentą, kodėl rusų lai- f 
vai persikėlė f Viduržemio jū- į 
rip “garantuoti savo1 pietinių 
sienų apsaugą”. Atrodo, kad 
didelė grėsmė tykojo Sovietų

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Vilniaus miesto “vizitine” kortelė
1968 gruodžio 15 vilniškėj 

Tiesoj buvo paskelbta “Vil
niaus vizitinė kortelė”, —šiek 
tiek statistikos duomenų apie 
Vilniaus miestą 1967 metų ga
le, tai yra, maždaug prieš me
tus.

Miesto plotos esąs 15,280 
hektary, arba beveik 153 kva- 

kHometrai (beveik

ti tuos, kurie nori varyti auto-

nsnomH tari lytėti atitinkama 
nedaro. Geriau apsisaugoti iš kad jau jryko atoslūgis, kad karinė jėga. “Prgvdcn 
anksto, negu po, kaip buvo su Sov. Sąjunga neturi aneksinių i *"* y * 
arabų sumušimu Staiga pašte- planų, kad ji siekia taikos. Vi- o titaravė įritąs; juoba 
beta, kad dėl VI amerikiečių lai
vyno buvimo Viduržemio jūro
je negali ramiai miegoti Sov. 
Sąjungos gyventojai, staiga pri
siminta, kad ji yra Viduržemio 
jūros valstybė ir kad jos {Meti
nėm sienom gresia baisus pa
vojus. Carai savo karstuose vir
pa iš džiaugsmo sužinoję, kad 
kas jiem nepavyko, tai padarė 
raudonieji carai, kurie, kaip ir 
jų pranokėjai, niekad neatsi
sakė ekspansijos siekimų.

šarvuoti rusų tankai prie V. 
Vokietijos sienos, raudona vė
liava plevėsuoja Viduržemio jū

ša tai sukėlė nacionalizmo aist
ras ir susilpnino Nato jėgas sau
sumoje ir jūroje. Senoji sovie
tų strategija — apsupti Euro
pą, buvo neįmanoma, kol AL 
lanto paktas buvo stiprus ir pa
siryžęs sukliudyti bet kokį Sov. 
Sąjungos ekspansijos bandymą. 
Tik prisiminkime Berlyno atve
jį. Susiskaldymas ir defenzyvos 
jėgos sumažėjimas, dėl atskirų 
valstybių ambicijų, paskatino 
sovietus bandyti. Ir to vaisiai 
jau konkretūs.

Nato pavėlintas drebėjimas
Paskutiniu metu Nato yra

rojė — štai vaisiai vakarų Eu- aliarmo padėtyje. Ir šupranta- 
ropos politikų kvailo galvojimo, ma kodėl. Reikia sustiprinti de-

lėj”, kiek iš 329 tūkstančių / 
Vilniaus gyventojų yra darbin- . 
go amžiaus ir kiek jų dirba 
bei kiek turi pajamų. Tik pami
nėta, kad jų tarpe esą 29,340 
(beveik 9 proc.) pensininkų,
47.300 (14 proc.) gimnazistų,
19.300 profesinių mokyklų mo
kinių (6 proc.), 24,100 (7 proc.)

dragai (bmik aukštui, mokyklų studentų.

12x13 km, arba apie 7 mylios Mažmeninės prekybos par- 
skersai ir išilgai). duotuvię mieste esą 637, t. y..

Iki 1945 metų miesto plotas vidutiniškai po vieną 517-kai 
buvo 10,390 ha, t.y., beveik 104 
kvadr. kilometrą (apie 10x10 
km.). Miesto plotas žymiausiai 
padidėjo, prijungus Naująją 
Vilnią. Prisidėjo ir keletas ki

i iš
vedžiojimai yra vienas dalykas,

nalttas Viduržemio jūros. Juk 
46ėkvienu momentu ten galėjo 
išsikelti amerikiečių marinai ar 
italų bersaljierai. Atsarga gėdos

Fred Sehmtctt, New Yorko valstybės atstovų rūmų nift*y% kalba Lietuvos 
vyčių 41 kuopos šventėje—koncerte sausio 5 Maspetho lietuvių par. salėje.

gyventoją. 1967 metais vilnie
čiai jose nusipirkę už 325 mili
jonus rublių prekių. Vidutiniš
kai tai yra už 2 rublius ir 71 
kapeiką kiekvienam gyvento- 

tų pakraščių. Jei praplėtimas jui kasdien. Bet neprasitaria
ma, ar į tų prekių apvartą į- 
skaityta ir apyvarta valgyklų 
bei restoranų, kurių mieste 
356. Nutylėta ir tai, ar į maž
meninės prekybos apyvartą į- 
skaityti tose parduotuvėse par-

būtų buvęs išdėstytas aplink 
miestą maždaug vienodai, tai 
miesto ribos būtų atitolusios 
nuo centro vidutiniškai po 2-3 
km. į visas puses.

Gyventojų skaičius 1967 ga
iš buvęs 329,100. Tai esą 153,1 
proc., lyginant su 1940 metų 
skaičium, atseit, su 215 tūks
tančių.

Miesto ‘gyvenamasis fondas’ 
dabar (1967 gale) buvęs — 
186.9 proc. 1940 metų to fondo, 
tai yra, gyventi tinkamos vie
tos. Išeitų, kad dabar Vilniuje^ 
gyvenama erdviau, negu 1940^ 
metais: gyventojų prisidėjo 53 
proc., o vietos — beveik 87 
proc.! Bet "v&itinė kortelė” ro
do tik gyvenamojo ploto padi
dėjimo nuošimtį, o visai nemi
ni nei 1940 metų nei dabarti
nio ploto metrais ... Vargu ar 
kada tas plotas buvo tiksliai 
apskaičiuotas. Bet tada ir padi- ligomu” ' rE) 
dėjimo nuošimtis tegali būti tik 
“iš lubų” paimtas. Nei apsilan
kiusieji, nei gyvenantieji Vilnių- Muogolly toMe

neliudija to padidėjimo. Los Angeles vyr. teismas įš-

i duotieji maisto gaminiai, rūka
lai ir gėrimai, skaitant alų ir

Visi toki nutylėjimai labai 
būdingi tos rūšies “vizitinėms 
kortelėms”. Taip po jomis pa
slepiama daugiau, negu parodo
ma. (Elta)

JO6KPM GAKBZVA — GRABORUIS, BAUSAMUOTOJA& 2 modemine 
topiyMNL 231 BeĖford Ąvmus, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-cou- 
J- Bettoo^ailžUne^Uotfised šlanegse and Nntary Fubiic. 660 

Gcand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.vedžiojimai yra pasijuokimas iš 
Vakarų. Stalinas, kaip turėjęs 
neblogą politinę uoslę, kai susi
kūrė Atlanto valstybių nauja ir 
stipri jėga, nedrįso nė žingsnio 
žengti pirmyn. Dabartiniai Sov. 
Sąjungos vadovai tų žingsnių 
padarė jau ne vieną kaip tik po 
taikaus sugyvenimo ir atoslūgio 
skraiste. Bet ypačiai po skrais
te neapsisprendusių Vakarų, ku
rie dėl savo silpnumo nenori su
prasti pavojaus, kuris ypačiai 
jiem gresia iš naujų Sov. Są
jungos ėjimų.

Paskutiniais įvykiais Vidur
žemio jūroje ypačiai susirūpinę 
italai. Jei kitados “grėsė” ame
rikiečių VI laivyno kanuolės, 
tai dabar jau visai rimtai gra
so sovietinių laivų ginklai. O 
tie sovietiniai kariški laivai sto
vi visai netoli: ant ribos tarp te
ritorinių vandenų ir laisvos jū
ros. O tų laivų, visokio tipo, Vi
duržemio jūroje yra jau per 60. 
Jie lanku apsupę Italijos ir jos 
salų pakraščius.

Kam dar vis vaidenasi Sovie
tų Sąjungos taikaus subuvimo 
ir taikos meilės miražai, gal ati
darys akis komunizmo taktikos 
ir tikslų žinovo Milovan Gilas 
straipsnis “New York Times” 
skiltyse, kur jis tvirtina, kad 
Sovietų Sąjunga yra ne kas ki
ta, kaip didžioji imperialistinė 
valstybė, kuri sudaro Vaka
ram pavojų dėl savo kariškos

- ekspansijos, kuri buvusi ir carų
Rusijos siekimas. Tarp švento- ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel VI 3-3544. 
sios carų Rusijos veržimosi į “ "
Vakarų Europą ir Viduržemio 
jūrą, bei dabartinių Maskvos

STEPHEN AROMISKIS (Artnakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE W0LINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto* 
rtus. Moderni koply(aa. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BiUTAlN, CONN. Tel. BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Nevvark, NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar* 
bmgoa laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statytu — Si-34 80th Street Woddhaven, N.Y. 11421, (212) M1 2-4343 ir 
2U30 Merrick Avė. AierncK, N.Y. 11566 (.516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntimus ir uzsaaant 
lutas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais rei Halais kreipkitės į musų įstaigą, r'ilaūiui nuėsto, vaisty- ' 
bes ir federalinės valdžios moKescių (liicome Taxj paieisiomai. — 110-04 f 
Jamaica Avė., Kichmond Hill, N. Y. 11416; tek Virguua 6-lbou. t

ANDRIUS ARM0NA8, statybininkas — Long Islande stato jvairtūis dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti, rmmam uzsaaymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant musų aroa pirkėjo žemes, statyną aUieaam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tek (.516) AN 1-Z864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno daroų nuotrausos ir kiti loto 
patamavimat 422 Menahan SU Ridgewood, N.Y. 11237; Tek HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms u ku pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietus. Pirmos rusies netuvisaas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortak 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg bu Brooklyn, N.Y. 112U6;
ST 2-5938.__________________________________________________________

JUOZO. ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, aparaudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų ihvestacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 -Inmaica Avė., VVoodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū-

vavosi panslavizmo ir ’ pravos- 
lavijos doktrina, o dabartiniai 
Kremliaus vadai vadovaujasi le
ninizmu. Bet tikrovėje esame

sų imperializmo ir tradicinio ca
rų ekspansionizmo.

Buvo laikai, kada romėnai 
šaukdavo: “Hannibal ad por- 
tas” (prie miesto vartų Haniba
las). Dabar prie Italijos sienų 
stovi kitas Hanibalas, atvykęs 
ne iš Afrikos, bet iš Juodųjų 
jūrų. Dr. V. Ma

SPAUDA

šia-

Aklai gruodžio numery užpi
la šalto vandens eilei “tiesų”, 
kurios šiuo metu visuomenėje 
yra šiltai priimtos kaip patiki
mos ir neginčijamos.

Labiausiai užkliudyta
me numeryje Teilhard de Char
tijų teologija bei filosofija. 
Prof. A. Maceina tęsia Teil
hardo Dievo supratimo analizę 
ir galutinėj išvadoj teigia: 
“Nors subjektyviai Teilhardas 
ir buvo giliai religingas, tačiau 
objektyviai jo sistema yra nu
tolusi nuo krikščionybės pa
grindų, kiek jie liečia Dievą 
kaip kūrėją, žmogų kaip kūri
nį ir religiją kaip dviasmeninį 
žmogaus santykį su Dievu”.

Teilhardą paliečia ir prof. J,

NEGINČYTINUS KLAUSIMUS PADARĖ GINČYTINUS
Ar Teilhardo evoliucionizmas krikščioniškas? Ar Čiurlionis 
abstrakto pionierius? Ar Tikiu Dievą, ar Tikiu į Dievą?

koma: “Tikiu ingi (ing) Jėzų 
Kristų...” Autorius leidžiasi ir

“teilhardinio evoliucionizmo”, i lotyniško teksto istorinę ana- 
priminė, kad popiežiai Jonas Lotynų kalboje žodis “cre- 
XXIII ir Paulius VI įspėjo raš
tais ir žodžiais vyskupus, vie
nuolynų viršininkus, katalikų 
universitetų rektorius ir biblio
tekas prieš Teilhardo doktriną.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatcnn į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
fpr Weddings and Parties. Home-made Bologna. 1___________________

8UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30*4 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; tel. TW 7-3061, namų 849-1060 (nuo 9 r. iki 9 v.)

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.
GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama "Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3dol., 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 5O£. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Bok 9112, Newark, N J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 VVilloughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas 

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIENfi — TeL 497-065 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Platfltų dažymas

Influenza, Amerikoje vadina
ma “flu”, o Lietuvoj tebeišlai- L. Navickas, informuodamas 
kius seną “gripo” vardą, kėliau- apie Fordhamo profesoriaus 
na be vizų net ir per griežčiau- Dietrich von Hildebrand naują 
šiai saugomas užtvaras. Vii- knygą “Trojos arklys Dievo 
niaus laikraščiai skelbia pamo- mieste” (Trojan Horse in the 
kymus, kaip nuo tos ligos sau- City of God, Chicago 1967) ir 
gotis, ir sako, kad “jau yra už- 
registruota nemaža gripu ser-

Kita “tiesa” jau iš meno isto
rijos, tiesa, kuri buvo popu
liarinama, bet Aidų šiame nu
meryje virsta kontraversine. 
Tai populiarinamasis teigimas, 
kad Čiurlionis savo kūryba bu
vęs “abstraktinio meno pionie
rius”, Kandinskio pirmatakas. 
Stasys Goštautas straipsnyje 
apie Kandinskį šiame numery 
išnašose sako, kad laikyti Čiur
lionį “pirmu abstraktistu” yra 
sunkiai įrodomas dalykas. 
“Klausimas pasilieka atviras to
limesnėms studijoms”.

Ja, kad gyveną nepaprastai rasi- kurie nuogi vaikščiojo — iš- 
^kimšę. 
r Nepaminėta "“vizitinėj korte- savoje teritorijoje.

suminėdamas knygos nuomonę 
dėl Teilhardo Įtakos. Esą “po
sūkiui į sekuiiarizmą lemiančios 
reikšmės turėjo- Teilhard de 
Chardino teologinė fikcija, ku
rioje nesą vietos nei gimtajai 
nuodėmei, nei atpirkimui”.

Dar ir trečia visuotinai pri
imta “tiesa” — kalbinė... Pau
lius Rabikauskas pasisako 
prieš lietuvių kalbininkų patar
tą ir teologų priimtą formulę 
“Tikiu Dievą Tėvą ...” Pasisa
ko už "Tikiu į Dievą Tėvą ...”

Net ir dr. Tomas Žiūraitis, Su didele istorine erudicija au- 
teisino, nes jie buvo savo nuo- O P., informuodamas apie nau- torius duoda ištraukas iš pir- 

jas knygas kitom kalbom dėl mųjų lietuviškų raštų, kur sa-

do” šiaip jau vartojamas be pri 
linksnio “in”. Tačiau krikščio
nybės įtakoje lotynų tekstuose 
atsirado “Credo in unum De- 
um...

Autoriaus teigimu, “tikėti 
Dievą ir tikėti į Dievą yra dvi 
gan skirtingos sąvokos. Kas ti
ki Dievą, tiki tiek, kiek jis ti
ki ką nors kitą, asmenį ar daik
tą (esant).. .tikėjimas į Dievą, 
Jam visa būtybe atsidavimas, į 
Jį įsijungimas. Jo prigimtyje da
lyvavimas yra tikras tikėjimas”.

Autorius laiko, kad begry- 
ninant kalbą, nebuvo atkreip
tas dėmesys į tikėjimo tikrąją 
prasmę.

Tai trejetas temų, kuriom 
Aidų autoriai eina “prieš plau
kus”. Jei skaitytojas nebus įti
kintas, jis bus paskatintas gi
liau susimąstyti ties klausimais, 
kurių sprendimas priimtas iš 
tradicijos, be kritikos.

Skyrium tektų minėti Antano 
Rubiko str. “Bažnyčios demo
kratinimas po Vatikano II su
sirinkimo” — aktualus istorinis 
žvilgsnis į pasauliečių rolę Baž
nyčios gyvenime, parašytas 
lengvai, patrauktai, su prakti
nėm išvadom.

267 SL Nichobs Avė., Ridgewood, N.Y.

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

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

DEXTER PARK

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

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mldūgan 2-4130

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing €o^ Ine.
specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akciją 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra išparduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijų išplatino jas užregistruodama Securities Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

LITAS Investing Co., Ine. 
Investment. travel Service & Insurance
86-01 1141 h Street, Richmond Hill, N. Y.
Mielu Pirmininke,

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

Vardas ir pavardė

Adresas

DAR.
ZipCode
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LalkraMJ tvarko REDAKCIN* KOMISU A.
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Dainų šventės ruošiamos kas 
penkeri metai. JAV ir Kanados 
lietuvių centro valdybos susita
rė IV-ją dainų šventę ruošti 
1971.

Suruošus tris dainų šventes, 
kito mintis pasitarti dėl ketvir-

ciniai reikalai, 2) IV-rios dainų 
šventės pobodis, 3) muzikinės 
komisijos klausimas, 4) kiti

Pereitų metų Darbininko pas
kutinio numerio paskutiniam 
puslapy pasirodė žinutė, kad 
Darbininko metinė prenumera
ta nuo 1969 sausio 1 pakelia
ma nuo 7 iki 8 dolerių.

Kai už Darbininką buvo 5 
doleriai prieš 20 metų su vir
šum, tai šiandien toji penkinė 
savo verte yra per pusę suma
žėjusi, o uždarbiai dvigubai pa
kilę. Tad laikui bėgant teko kel
ti prenumeratą iki 6, vėliau iki 
7 dolerių. Eilę metų prenume
ratos kaina nekelta, nors kilo 
popieriaus, dažų ir kitų spaus
dinimo priemonių kainos bei 
pašto persiuntimo išlaidos. Pas
kutiniu metu spausdinimo ir 
pašto išlaidom vėl žymiai paki
lus, teko ir Darbininko metinę 
prenumeratą pakelti vienu do
leriu. Darbininko administraci
ja tikisi, kad skaitytojai supras 
esamą padėti. \

Kreipiamasi į skaitytojus taip 
pat ir su prašymu laiku atsily
ginti už prenumeratą ir nepa
likti skoloje. Atsilyginant už 
laikraštį laiku, jam daug pade
dama. Atkrinta nereikalingas 
triūsas raginimam ir pašto iš
laidos. Gal ir atrodo, kad jos 
nedidelės prie vieno laiškelio, 
bet kai susidaro jų krūva, tai 
geroka suma nusirašo nuo pre
numeratos pajamų. Vėluoją atsi
lyginti už laikraštį savo nuožiū
ra prenumeratą sumažina.

Atsilyginimas turi ir morali
nę reikšmę. Kai ką nors gauna
me, turime ir atsilyginti, šiuo

Vieno dolerio talka
Kreipiamasi į skaitytojus ir 

trečiu reikalu: Darbininko skai
tytojai prašomi pasiūlyti laik
raštį kitiem ir prikalbinti užsi
sakyti.

Administracija tam tikslui 
yra suteikusi nuolaidą: naujiem 
prenumeratoriam laikraštis vi
sus metus bus siuntinėjamas pa
gal seną privilegijuotą 5 dolerių 
kainą. Žinoma, tokia žema įžan
ginė prenumeratos kaina nepa
dengia laikraščio leidimo išlai
dų. Vis dėlto na j jiem prenume
ratoriam toji nuolaida daroma 
kad lietuviškas žodis pasiektų 
mūsų visuomenę.

Visi esame susirūpinę lietu
vybę išlaikyti ir gaivinti. Sten
giamasi, kad lietuviškose šė
mose būtų lietuviškai ir kalba
ma: kad mūsų jaunimas nepa
mirštų tėvų kalbos besimoky
damas mokyklose, kur jos visai 
negirdi. Lietuviška knyga ir 
laikraštis yra būtinas savo kal
bai ir lietuviškai dvasiai išlaiky
ti. Laikraštis dar įjungia į 
plačiąją lietuvių visuomenę ir 
bendruomenę, jos rūpesčius 
reikalus ir siekimus. Jis infor
muoja apie Lietuvos laisvinimo 
pastangas ir pačią pavergtą Lie
tuvą. Naujų laikraščio skaityto
jų telkimas yra kartu ir organi
zavimas mūsų bendro fronto už 
lietuvybės išlaikymą ir Lietu
vos išlaisvinimą. ■ • =.

tosios su muzikais, lituanistinių 
mokyklų mokytojais ir JAV LB 
centro valdyba. Kadangi sun
kiai įmanoma sukviesti JAV ir 
Kanados visų lietuvių muzikų 
suvažiavimą, tai apsiribota AL- 
RK bei kitų muzikų s-gos vado
vybe, Chicagoje bei jos arti
mesnėse apylinkėse gyvenan
čiais muzikais, Chicagos litua
nistinių mokyklų atstovais ir 
JAV LB centro valdyba.

Pasitarimas įvyko 1968 lap
kričio 25 JAV LB centro valdy
bos pirmininko inž. Broniaus 
Nainio namuose.

Dalyvavo: muzikai — kun. L. 
Budreckas, Algirdas Kačanaus- 
kas, Juozas Bertulis, Alice Ste- 
phens, Petras Armonas, Bro
nius Jonušas, Balys Chomskis 
ir Antanas Skridulis, Marųuet- 
te Parko lit mok. ir Kr. Do
nelaičio lit mok. atstovas Gu
tauskas, LB Chicagos apygar
dos valdybos atstovė Irena 
Smieliauskienė, lietuvių spau
dos atstovas Jurgis Janušaitis, 
JAV LB centro valdybos atsto
vai — Bronius Nainys, Kostas 
Dočkus, Stasys Džiugas ir ku
nigas Jonas Borevičius.

Buvo svarstomi: 1) organiza-

Organizaciniai reikalai
Bus sudarytas vykdomasis 

organas, kurio pirmininku bus 
JAV LB pareigūnas, vicepirm. 
— muzikas, aktyvus chorvedys. 
Pirmininką renka JAV LB 
centro valdyba, o vicepirm. — 
ALRK bei kitų muzikų s-gos 
centro v-ba. LB pareigūnas rū
pinsis administraciniais šventės 
reikalais, o muzikas — tik mu
zikiniais.

Pobūdis
Turi būti stengiamasi pakelti 

dainų šventės lygį. Programoje 
turės būti masinis suaugusių 
choras, lituanistinių mokyklų 
mokinių choras; jei bus galima, 
kanklių palyda, gal ir kiti lie
tuviški instrumentai. Repertua
re giesmės, dainos, kantata.

Galutinai tai nuspręs muziki
nė komisija. Su jos sprendi-, 
mu bus sutikta.

Muzikinė komisija
Muzikinės komisijos pirmi

ninkas (vykdpmojo organo vice
pirmininkas) bus parinktas iš 
tos vietos, kur IV ji dainų šven- rinkti. Giedojimas ar dainavi- 
tė įvyks. JAV LB centro valdy
ba suras vietą. Muzikų sąjun
gos parinktas muzikas suda
rys muzikinę komisiją.

KH1 rtafraiii — žvelgti į chorų pajėgumą. Bet
pareikšto* minty* * repertuaro nemėnktatL Dainą 

Vieta, Buvo minimi Cteve- šventės išvakarėse bttą galtaa 
landas ir New Yorkas. Bet čia organizuoti chorų Varžytynes.
reikia atsižvelgti, ar yra tin- Reikėtų su chorais iš aukšte 
karna salė. Ar tinkama akusti- susitarti. Repertuaras tari būti 
ka? Ar pataika pajėgs salę už* paruoštas 1963 žteoftą. 1969 ra 
pD^yti. Į Clevelandą iš Chica- denį chorai galės ptėdėti mo* 
gos gal nuvažiuotų koks tūks- 
tantis. Ar bus žmonių adminis

Daiyviai. Suaugusių chorai 
mažėja. Mokinių chorai didėja. 
Šie pereito j šventėj gerai pa
sirodė. Būtinai reikia pagalvoti 
apie kankles ir kitus lietuviškus 
instrumentus. Galėtų padainuo
ti vyrų choras, moterų choras, 
kartu suaugusiųjų ir mokinių. 
Ar negalima būtų padainuoti 
vieną kitą dainą ir visiem — 
publikai ir choristam? Galima 
vieną dalį skirti tik giesmėm, 
kitą dainom. Logiška. Chorų 
daugumą sudaro kaip tik baž
nytiniai chorai.

Repertuaras. Dainos, gies
mės, kantata. Bet kantatai kon
kurso nereikėtų skelbti. Muzi
kai Budrumas, Gaidelis, Bertu
lis jau turi jų sukūrę. Gal tu
ri ir kiti. Reikėtų sužinoti ir pa-

mas turi būti vienodinamas. 
Galima tai padaryti lankantis 
vieniem pas kitus ar net juos
telę nusiunčiant Reikia atei

nom ir muzikai. Pasirodė, kad 
šis pageidavimas iki šiol vykdo* 
mas. Busimoji muzikinė komi*

3,000 doL muz. leidimam,

kad

1500

Dirigentai pageidautini tie, 
kurie aktyviai su chorais dirba.

Režhoriu*. Butų gera, kad 
vienas asmuo režisuotų visą 
programos apipavidalinimą.

Vaikę dainos. Jų trūksta. 
Nedera naudotis okupuotos Lie
tuvos kūriniais. Būtų gera, kad 
lituanistinės mokyklos naudotų
si Muzikos Žinių patarnavimais. 
Tuo būdu jos būtų remiamos. 
Organizuotini konkursai 
vaikų dainom sukurti. Bet rei
kia naudoti ir - vadovėlius, ku-

Oficialioji dali* turi būti kuo 
trumpiausia. Jei tęsiasi valan
dą, tai išvargina dalyvius.

tracinis organas gaus 2,500 dol. 
salei ir kt Pinigai yra JAV LB 
centro valdybos kasoj. Lėšos 
reikalingos ir paremti Muzikos 
Žiniom, ir išteisti prof. Žilevi
čiaus parašytam veikalui ‘Var
goninkas išeivijoj’, ir muzikos 
archyvui.

Chorų sąjunga. Ji pagyvintų 
veiklą, palengvintų sutelkti lė
šas ir tt Bet šis pasitarimas 
nėra tam kompetentingas. Rei
kia šaukti suvažiavimą, kuriame 
dalyvautų ir chorų valdybų at
stovai. Gal bus galima per dai
nų šventę suvažiavimą sušauk
ti?

Pareiškę šias mintis, daly
viai pasisakė, kad sutiks su JAV 
LB centro valdybos ir muzikos 
komisijos sprendimais. Tuo bū
du minimi organai gauna įga
liojimą spręsti ir vykdyti.

Kazy* Barzdukas

Katalikiškas laikraštis turi 
dar specialius uždavinius. Tikė
jimas lietuviui tiek pat brangus. 

a't^l^iuUetuvi^'nėra'per daug * taut>bė; Ab“ *?
si ir vienas antrą remia. Ame
rikoje žinome, kad lietuvybė 
ten neatsilaikė, kur neįsikūrė ar 

solidarumo įnašai, atrodo, ne- neišsilaĮkė pMapija. Mūsų pa- 
saisto. Lyg būtų laikomasi dės- re«a gaikytl PaĮarbi! » P1* 
nio - noriu moku, noriu ne. 0 7“.^Tcvy"eL Toks yra u- Dar- 
iš tikrųjų tuo būdu parodoma, imn 0 sie mas- 
kiek savo paties įsipareigojimai Darbininko leidėjai tikisi, 
vykdomi. Tė parodo taip pat kad skėtytojai jų triūsą įverti- 
mūsų nusistatymą, drausmingu- na ir jų prašymam gausiai atsi- 
mą ir visuomeninį susipratimą, lieps.

uolūs, ypač spaudos ir organi
zacijų reikalam. Prenumeratos 
ir organizacijų mokesčiai bei

JAUNŲJŲ PREMIJA
čios Eglutė* rašinius kritikuoja, 
kad šeštadienines lanko, pri
klauso tom pačiom organizaci
jom. Mokytojam paraginus, tarp 
balsavime dalyvaujančių mokyk 
lų ar organizacinių vienetų gali 
užsimegsti susirašinėjimas. 
Bent JAV mokyklose susiraši
nėjimas su bendraamžiais kito
se šėyse (‘pen pals’) mėgiamas.

Įjungdami į tą patį darbą vi
sokiose šalyse gimusius ir au
gančius lietuviukus, duodam 
jiem pajusti, kad kur jie bebū
tų gimę, kur jie begyventų, jie 
priklauso vienė tautai. Tapę 
studentais, jaunuoliai gal su di- 
desniu entuziazmu jungsis į pa
saulio lietuvių studentų sąjun- 
gą, vėliau glaudžiau ir efektin
giau iš visų šalių dirbs Lietu
vė

Kodėl balsavimui pasirinkta 
Eglutė? Mūsų šeštadieninės mo
kyklos ir organizacijų susirinki
muose laikas toks ribotas. Ar 
verta dalį to brangaus laiko 
gaišinti skaitant pasakėles?

Mūsų mokyklos išmoko vai
kus skaityti, bet dažniausiai ir 
įkala, kad lietuviškai skaityti

Ko siekiama? Ko tikimasi?
Mūsų, “užsienio lietuvių”, 

svarbiausias uždavinys — viso
se šalyse auginti pavergtai lie
tuvė laisvą, kūrybingą tautos 
atžėyną. Skelbimas Jaunęję 
Premijos yra dar vienas, visiš- 
kė naujos rūšies mėginimas pil
niau tą sunkų uždavinį atlikti.

Vaikus patraukia konkursai, 
dideli skaičiai, Štai kviečiam 
balsuoti visus laisvojo pasaulio 
lietuviukus. Jau vien JAV šeš
tadieninėse mokyklose yra 
virš 3,000 mokinių, o kur dar 
kitos šėys, o kur dar skautai,
moksleiviai ateitininkai, pavie
niai Eglutės skaitytojai! Balsa
vime dalyvaus daug žmonių. 
Nors rinkimas geriausiai patiku
sio kūrimo Eglutėje ne visai 
lygu konkursui, bet vaikė jį to
kiu padarys, nes vaikam visad 
svarbu, kad jo nuomonė laimė
tų.

Jaunuolius žavi mintis, kad
daugely šalių yra bendra
amžių, su kuriais jie turi daug 
bendro. Tė ypač patyrėm per 
Jaunimo metus. Užmegskim 
ryšius tarp lietuviukų ankščiau. 
Leiskim gimnazistam pajusti, 

Lietuvos vyiių 41 kuopa, atlikusi programą savo koncerte sausio 5 d. Maspetho lietuvių parapijos salėje. kad jų yra VISUT, kad jie tOS pa* (nukelta į 4 psl.)

JONASJAŠKAUSKAS
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(14)
Uršulė, paruošusi vakarienę, atėjo kviesti. Saulė 

jau buvo netoli lėdos. Jos spinduliai žėdė medžių vir
šūnėse, o klėties šešėlis riekė gyvenamojo namo sieną. 
Sode, vienas kitam neužsileisdami. įvairiais balsais čiul
bėjo paukšteliai. Ant namo stogo vaikštinėjo ir burkavo 
pora pilkų balandžių. Buvo malonus ir gražus vasaros 
pavakarys.

Adomas, pamatęs pilną dubenį žuvų, nustebo. Jo
nas papasakojo apie jas, pastebėdamas, kad, jei Ado
mas pats nebūtų atėjęs, tai Jonas būtų ėjęs jo kviesti.

— Aš nebepamenu, kad tiek žuvų esu matęs. Taip 
jų negalima valgyti. Juk visos žuvys mėgsta 
plaukti. Aš gavau Palomėj butelį kažkokio gėralo. Prie 
tokios vakarienės labai pravers po vieną kitą stiklelį 
išgerti. Aš tuoj grįšiu. Tik nesuvalgyk visų žuvų, — ir, 
nežiūrint draudimo, nėrė pro duris.

Netrukus grįžo nešinas į popierių įvyniotu buteliu.
— Ne pro šalį, būtų ir merginų pasikviesti, — 

įėjęs pasakė.
— Kur jas dabar rasi. Visos laukuose dirba.
— Eidamas mačiau dvi iš lauko pareinant. Pa

žiūrėk išėjusi. Jeigu gražios, gal galima būtų ir į vidų 
pakviesti, — kreipėsi į Uršulę.

Uršulė, priėjusi prie lango, pažiūrėjo į tą pusę, 
iš kur merginos turėtų ateiti.

— Tai Surdegiu Onytė ir Zabulių Liuda.

— Pakviesk jas čia! — pasiūlė Adomas.
— Galiu pabandyti, — ir Uršulė išėjo.
Beveik tuo pačiu metu prisiartino merginos, ir vi

sos pradėjo kalbėtis.
— Tą antrą aš šiandien mačiau pieninėj. Ji su kita 

mergaite buvo liudininkė dalies mano pasikalbėjimo su 
pienininke. Tik vėliau pienininkė panoro jomis nusikra
tyti, ir aš užleidau joms vietą.

— Kitaip tariant, pienininkė norėjo kalbėtis be 
liudininkų. Ateina visos... Bravo Uršulė — įkalbėjo...

Ant slenksčio pasirodė Onytė, o vėliau ir kita, daug 
žemesnė šviesiaplaukė, kokių šešiolikos metų mergaitė. 
Už jų šypsodamasi stovėjo Uršulė, lyg užstodama kelią, 
kad mergaitės nesusigalvotų pasprukti. Iš pradžių kiek 
sumišo, bet, matydamos, jog atgal grįžti nepatogu, įėjo 
į vidų.

— Tai kurgi tas audeklas, kad nė staklių nema
tyti? — kreipėsi Onytė į Uršulę.

Antroji mergaitė stovėjo kiek nukaitusi, nežinoda
ma, ką daryti, nieko netardama. Ji panėšėjo į sugautą 
paukštelį.

— Jei nebūčiau pasigyrusi audžianti naujais raš
tais staltiesę, nebūčiau jūsų įviliojusi, — pasiteisino Ur
šulė.

Jaunuoliai pasikėlė nuo stalo ir pasisveikinę kvietė 
arčiau.

Uršulė, padėjusi lėkštes, kvietė prie stalo:
— šiandien Jonas sugavo žuvų, tai visi paragausi

me.
— Bet mums laikas namo, — priešinosi Onytė.
— šiandien ne šventė, — jai pritarė Liuda.
— Kai darbai baigti, galima ir pašvęsti, o namai ne 

blynais dengti, — pasakė Adomas, imdamas mergaites 
parankių ir vesdamas prie stalo.

— Tai kas čia per pokylis? — teiravosi Onytė.
— Šiandien Palomėj gavau šį skystimą. Ta proga, 

kad Jonui pasisekė žūklė, na, ir dar kai kas, sutarėm pa
tikrinti, ar tas gėralas kam nors tinka.

— Aš poną Joną šiandien mačiau pieninėj, — jau 
kiek drąsiau pasakė Liuda. — Jūs gal neprisimenate, 
kad buvome susitikę?

— Prisimenu. Jūs buvote su kita mergaite.
— Jūs ten su pienininke vedėte rimtas diskusijas.
— Per vėlai atėjote. Pats įdomumas jau buvo pra

ėjęs. Bet kodėl mūsų viešnios nevalgo?
— Jūs didesni svečiai, kaip mes viešnios. Mes tik 

užėjome pažiūrėti naujų audeklo raštų, o ne valgyti. Aš 
nemaniau, Uršulyt, kad moki taip apgaudinėti — kal
bėjo Onytė.

— Už tai, kad Uršulei pasisekė jus įvilioti, turime 
išgerti, — imdamas butelį, kalbėjo Adomas.

Viri valgė, juokavo. Vyrai po keletą stiiiukų išgėrė. 
Mergaitėms pasipriešinus ir Uršulei jas užtarus, joms 
nepylė ir gerti nevertė. Baigus valgyti, mergaitės, tarp 
savęs susižvalgiusios, suskato eiti namo. Jonas su Ado
mu pasisiūlė jas palydėti, ir visi išėjo. «

Onytė gyveno pačiame kaimo gale, o Liuda ar
čiau.

Adomas nuėjo su Onyte. Jonas su Liuda, sutoję po 
medžiais, pradėjo kalbėtis, o Liudai pasiūlius, įėjo į prie
butį laukti, kol grįš Adomas. Nors jau buvo sutemę, 
bet troboj žiburys nedegė, tįk girdėjosi besikalbančių 
balsai. Taupydami žibalą, vakarienę valgė patamsy. Po 
kurio laiko išėjo iš trobos Liudos tėvas, su kuriuo Liu
da Joną supažindino. Netrukus atėjo motina ir, nors ne
piktai, pradėjo ant Liudos bartis:

— Tai kur pražuvai? Laukėme su vakariene, o ne
sulaukę, sėdom ir pavalgėm.

— Aš, mama, jau po vakarienės.
— Kas gi tave pamaitino? Lyg namuose nebūtų 

ko valgyti.
—Namuose nebūčiau taip skaniai gavusi. Susipažin- 

kim, mama, čia Morkevičienės Intais.
— Patamsy nė nepastebėjau. Tai kviesk svečią vi

dun.
— Ačiū, teta čia geriau, — padėkojo Jonas.
— Aš nė nekviečiau, manydama, jog priebuty ge

riau. Troboj daug musių, tvanku, — teisinosi Liuda.

— Prašom ir tetą su mumis pasėdėti, — pasiūlė 
Jonas.

— Tai ką čia mes, seniai, su jaunais, — bet at
sisėdo. x.

Liudos tėvas rainus, mažakalbis, o motina gana 
plepi. Tuoj užvedė kalbą, pasakodama, ką šiandien gir
dėjusi iš buvusių pieninėj moterų; kaip Jonas užtarė ba
ramą vaiką; ir Joną pagyrė:

— Taip jai ir reikėjo. Jeigu tokių, kaip jūs, atsi
rastų daugiau, tai nebūtų tokia akiplėša... vokiečio...

— Mama!.. .—sudraudė Liuda.
— Ar aš netiesą sakau?
— Ką mama gali žinoti?
— Žmonės pasako.
— žmonės irgi nežino. Ir tai ne mūsų reikalas.

— Teisybė.. .gal ir nėra reikalo... — nusileido 
motina.

Grįžo Adomas, palydėjęs Onytę. Senieji nuėjo ilsė
tis. Jaunimas taip pat nebeilgai kalbėjosi. Jaunuoliai žy
giavo namo, o Liuda įėjo į vidų. Ėjo abu tylėdami, kiek
vienas atskirai mąstydami. Medžiuose dar vis nerimo 
paukšteliai Kažkur toli lojo šunes, patvoriuose žiogai 
derino savo balsus. Laukuose žvangėjo geležiniai arklių 
pančiai ir šūkavo arkliaganiai Kalbėti nesinorėjo. Gaila 
buvo drumsti vakaro nuotaiką. Po kurio laiko prabilo 
Adomas:

— Ką rytoj veiki?
— Nieko konkretaus. Į nuolatini darbą vis dar ne

įsitraukiu. Ūkį tvarko sesuo, tai nenoriu kištis ir jai 
trukdyti, juo labiau, kad nedaug nusimanau. Bet darbo 
vis tiek turėsiu susirasti. Taip bastytis lyg netinka, na, 
ir pinigų reikia užsidirbti.

— Pinigų? O ar negali iš manęs paimti?

— Ačiū! Paimti tai lengva, bet kai nesimato, iš 
kur jų gausiu, kai reikės grąžinti, tai negaliu ir imt. Jau 
ir taip daug kuo esu tau skolingas.

— Jei nenori supykinti, daugiau taip nekalbėk. O 
jei esi ne tik giminė, bet ir geriausias draugas, tai še, 
paimk šituo* du šimtus mariau ir nesirūpink dėl grą
žinimo. Galėsi apie tai pagalvoti, kai turėsi. Pagaliau 
ką mes žinome, kuris kuriam ateity būsim labiau reika
lingas ar naudingas.

Ties Adomo sodyba abu atsisveikino.
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Kerta šaką, kurios laikosi
(Tąsa iš pereito numerio) MONSIGNORAS L. C.

GIŽINSKAS, T.L bando įtaigoti skaitytoją, kad

jo Ntežiatate katalikiškas sa le formoje. Todėl bus naudinga žmogus, gali padaryti nuodėmę,

tą: **Pope is a man. ?. He is a 
imte. .4 man”. Tai buvo pats rė. Jisai deda kirtį ant žodžio 

“žmogus”.

rantas” (sic!).

bet lodą buvau spaudoje ma
tęs. Tai buvo nelietuviškas, pe-

yra ir lietuviškoje spaudoje pa
minėtinas, kaip labai simpto
miškas mūsų gyvenamo laiko-

tas, esu tikras, kad aš nesu vie
nintelis lietuvis, kuris tą 
straipsnį skaitė. Pagaliau, pa-

ŠŪVIAI PRO ŽAL| 
JIE BUVO NET TRYS

Kad popiežius yra žmogus 
yra tikra teologine arba, jei no
rime — zoologine, prasme. Va
dinasi, jisai priklauso antropo
loginei gyvijai. Bet kalbamojo 
straipsnio autorius siekia ne šį 
faktą nustatyti. Net nebandy
damas savo tikslų pridengti

tis dėl pirmos galimybės. Dėl 
antros mes galime duoti tik la
bai kvalifikuotą (sąlyginį) suti-

Sos istorija, teisė ir tradicija

žinoma), negali priimti trečios 
prielaidos, kuri sako, kad popie-

norantas”. Tuoj mes tai pama-

KELIAS į SV. PETRO SOSTĄ

žmonės, kurie nėra “desperatiš
ki ignoruotai”, žino arherit na 
jaučia, kad patapti popiežiau 
yra kur kas sunkiau negu Ame 
rikos Jungtinių Valstybių pa
ridenta RitodmaMs poptetim, 
nors to nesiekdamas ir nežino
damas kas jo lankia, tari per 
keliasdešimt metų pereiti daug 
laipsnių arba parengiamųjų eta
pų, kuriuose vyksta tiesioginė 
ar netiesioginė treniruotė ir b 
bai griežta bei tiksli atrinka. 
Netenka abejoti, kad sietas, per 
kurį busimasis kandidatas auto
matiškai būna per nfttų si
jojamas, yra labai, labaktankus.

Pradėkime nuo .kunigystes. 
Kada aš prieš 57 metus įstojau 
į Kauno kunigų seminariją, mū
sų klasė (mes vadindavome kur
su) buvo labai didelė. Joje ta
vo, berods, 43 klierikai. §1 
straipsnį rašant, teta suminėti 
keletą skaitmenų. Tie skaitme
nys imtini ne aritmetiškai, bet

JAUNŲJŲ PREMIJA
(atkelto iŠ 3 pšl.)

yra nemaloni pareiga. Eglutę 
skaityti ypač vyresniesiem, tu
rėtų būti nesunku. Nebus rei
kalaujama atpasakoti ar nuo
monę raštu pareikštų Gal tai 
bus pats pirmas kartas, kada 
vaikai ir jaunuoliai pajus, kad 
jie moka skaityti lietuviškai ir 
supranta ką skaito. O pajusti, 
kad gali ką nors atlikti, yra vie
nas iš pačių geriausių paskati
nimų tą pati užsiėmimą kartoti.

Vyresnieji savo valia Eglutės 
į rankas neimtų (ne jų amžiui), 
tačiau “priverstinai” perskai
tę dešimt numerių, gal įsitikins, 
kad lietuviškai skaityti gali būti 
ir pramoga. Pagaliau, skaityda
mi lengvas pasakėles, gabesnie- 
ni gal nutars, kad parašytų ir 
įdomiau ir geriau. Kadangi pa
sakėlių ilgis yra 2 ar 3 maši
nėle tašyti puslapiai (ir dar pra
leidžiant dvi eilutes’), tai ne vie
nas (tikėkime) net rašyti pa
mėgins.

O rašančių Eglutei verkiant tais, ar ką nors naujo. mėgin- 
retkia. Kiekvienam Eglutės nu
mery yra originalios kūrybos,

Balsavimę rezultatai bus skel
biami spaudoj, minint mokyklų 
vardus, organizacijų vienetus, 
vietoves. Ieškodami rezultatų, 
balsuotojai turės lietuvišką laik
raštį pavartyti. Geriau skaitan- g 
tieji gal šį tą ir daugiau pasi- I 
skaitys, ypač jei redakcijos pa- j 
sinaudos proga ir tam pačiam g 
puslapy sutelks jauniesiems į I 
domių, lengvai perskaitomų ži- I 
nučių. Daug vaikų ir jaunuo- I 
lių, kurie lietuviško laikraščio į I 
rankas neimtų, eilę mėnesių ja- I 
me ieškos jiem įdomių žinių. I

Balsavimas pradedamas pa- I 
vėluotai. Gal vertėtų laukti ki- I 
to rudens ir pradėti tvarkingai, I 
laiku? Tačiau vien “dėl tvar-1 
kos” nesinori tiek laiko praleis- I 
ti. Viena, šeimos ir švietimo1 
metais labai tiktų jaunimui ypa- I 
tingu bdu pasireikšti ir paskir- I 
ti pirmąją jaunimo premiją. Be I 
to, pradėdami dabar, kitą ru- 1 
denį jau žinosim ar apsimokėjo-1 
—ar balsavimą tęsti kitais me- |

Prieš porą metų knygų rinko
je pasirodė knyga “Making of 
a President”. (Kaip padaromas 
prezidentas). Man neteko ma
tyti specialaus veikalo, nusa
kančio kaip “padaromas” po
piežius. Bet ir be tokio veikalo

moraliai, kadangi šiuo momen
tu neturiu po ranka naujausių 
statistikos davinįų.Kiekžjnau; 
iš tos didelės mano jdapės pa-

rintes taisai. Jei anie atpuo- 
idteii nflltavo atmesti, bet 
patys “atsimetė”, tai šis takas 
mM^^tema atraates dėsnio. 
AtpMiiteep patys nustatė, 

jų turimi tatriektaatedai, 
moraliniai. eknMUMniai ar kito
kie resursai nebuvo priaugę 
jiem utatamtea reikalavimam. 
Mano kursas nebuvo išimtis. Ki
tais atvejais atkritusių ar ab 
mestų nuošimtis buvo ir yra 
daug aukštesnis

čia mes pritiname prie ata
rė atrautas tapento. Nepaisant 
tokio ankšto nuošimčio tų, ku
rie buvo užsimoję, bet vėliau 
turėjo atsisakyti kunigystės, 
šiuo meta yri pasaulyje virš 
300,000 katalikų kunigų. O kiek 
vyskupų? Gi tik truputį virš 
3000. Kitaip sakant, tik vienas 
iš šimto kunigų gali tikėtis pa
tapti vyskupu. Vadinasi, čia at
ranka yra daug griežtesnė, 
■daug tankesnis sietas vartoja-

IWn, wte H A, nr. Ž

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Mė MtiCt
prisiminti: Pulkim ant ktiby

OvCBUB) SfCft" 
tas; Malda už tėvynę; Heteros 
būtinas; Graži ta mano tėvyne; 
Mano malda; Patikta tatia; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos preL Kemėšio, vysk. V. 
Sriegta St BaČkio, vysk. Bo- 
land, W. Rudino ir kit Stereo, 
bet galima naudėti ir ulono, 
kaina 5 doL Išleido Dr. J. Stri
kas per Eurotone Int Ltd.

mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad bučiau, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausto-

tapo kunigais apėe-2*.*( 
atpuolė daugiau ne$Ų 
centų. Tai jau sudėtoj

mas.
Ir čia dar ne galas. Yra dar 

trečias atrankos laipsnis. Tai 
kardinaliatas. Kiek yra kardino
lų? Du paskutinieji popiežiai 
nesilaikė tradicinio skaičiaus. 
Ankščiau tas skaičius buvo ne
daugiau, kaip 70. šiuo laiku kar 
dinolų yra apie 100 visame pa
saulyje. Vadinasi, iš šimto vys
kupų mažiau nei trys gali turė
ti galimybę tapti kardinolais. 
Tiesa, teoretiškai kalbant, kar
dinolai galėtų išrinkti popiežių 
ne iš savo tarpo. Bet praktiko
je daug šimtų metų tokio at
sitikimo nėra buvę.

Taigi, žinant, koks ilgas ir 
nepaprastai sunkių kliūčių pil
nas kelias vada prie šv. Petro 
sosto, kad popiežius galėtų bū
ti “desperatiškas ignorantas” 
tegali galvoti ir sakyti tik tas, 
kas pats priklauso šiokiai žmo
nių kategorijai.

Kibkim į darbą, iš karto —| 
tačiau rašo mažas skaičius žmo- ir būsim prisiviję Eglutę dar , 

' šiais metais. Pirmasis balsavi-- 
cija ir tie tėvai, kurių vaikai mas yra už rugsėjo mėnesio tris j 
Eglutės amžiaus. Tam skaičiui kūrinėlius. Spalio mėn. balsavi-; 
sugebančių rašyti gal ir būtų, mas atkrenta. Jei, kai skaitysit e

nių. Eglute rūpinasi tik redak-

bet pamėgina tik viena kita šiuos žodžius, jau bus išėjęs ir 1 
motina. Skelbdami viešai baisa- lapkričio numeris, neužilgo pra-: 
rimą už kūrinius Eglutėje, tiki- veskite balsavimus ir už jame jį 
mės atkreipti dėmesį visų, ku- esančius originalius prozos kū

rinėlius. O po to reikės balsuo
ti gavus kiekvieną naują Eglu
tės numerį.

rie, neturėdami namuose vaikų, 
Eglutės senai nėra matę. No
rim pranešti, kad reikia rašan
čių. O rašytojam sudaromos 
idealios sąlygos — kūriniai tu
ri būti trumpi ir garantuojami

Dr. Elona Vaišnienė,

JAV LB Švietimo Juz4 Augaitytė dainuoja Albino ir Ievos Trečiokų fs niaį-tvikik-
Tarybos nare ties pagerbime gruodžio 15 Elizabethe, N J. Nuotr. V. Gruzdžio

POPIEŽIAUS AUTORITETAS 
NEPRIKLAUSO NUO TIKIN

ČIŲJŲ SKAIČIAUS
Kita klaida yra kalbamojo 

straipsnio autoriaus pasakymas, 
kad popiežius turėtų skaitytis 
su pasauliečių populiariomis pa
žiūromis, nes jo autoritetas di
džia dalimi pareinąs nuo to 
fakto, kad jis yra vadas labai 
gausios tikinčiųjų bendruome
nės.

žinoma, didelis tikinčiųjų 
skaičius popiežiaus autoriteto 
nemažina. Bet tas skaičius nė
ra jokiu būdu pagrindinis po
piežiais autoriteto šaltinis. 
Priešingai tegalėtų galvoti tik 
nekatalikas arba silpnas katali
kas, stipriai paveiktas neseniai 
vykusių prezidentinių rinkimų 
stiliaus bei technikos. Katalikas 
žino ar bent turėtų žinoti, kad

ptąuežiaus autoritetas pareina 
nuo to, kad jis yra ne alegori
ne, bet tiesiogine prasme, Kris
taus Vietininkas žemėje. Tai 
nėra jokia nepagrįsta pretenci- 
ja ar nepateisinamas savinūna- 
sis. Tai yra reali dalykų padėtis, 
pagrįsta Naujojo Testamento 
neginčijamais, nors nekatalikų 
kitaip interpretuojamais, teks
tais ir istorijos bei archeologi
jos daviniais. Pastarieji ypačiai 
sustiprėjo nuo Pijaus XII įsa
kytų ir sėkmingai kompetentin
gų mokslininkų metodiškai pra
vestų tyrinėjimų.

Visi šie bibliniai, istoriniai 
bei archeologiniai daviniai savo 
logiškoje sąrangoje pristato 
mums popiežių kaipo tikrąjį 
Kristaus Vietininką, o ne kokį 
nors titulo pasisavintoją Jis 
yta neabejotinas šv. Petro įpė
dinis ir jo teisių bei prerogaty
vų paveldėtojas. Gi šv. Petrui 
pats Kristus suteikė vyriausią
ją valdžią savo įkurtoje Baž
nyčioje.

įsidėmėtina, kad joks rimtas 
ir tikrai kompetentingas moks
lininkas nekvestijonuoja auten
tiškumo to teksto, kurį randa
me šv. Mato 16,19. Mes nema
tome reikalo nutylėti, kad kai 
kurie kitatikiai bando to teks
to aiškinimą pritaikyti prie ‘sa
vo kurpalio’. Be tai jiem sun
kia sekasi, nes gausūs patristi
kos (senovės krikščionių litera
tūros) liudijimai visiškai nepa
remia jų tezės. Pravartu įsidė
mėti, kad minėtame šv. Mato 
tekste “Tau aš duosiu dangaus 
karalystės taktas” tarp žodžių 
“tau” ir “aš” nėra jokios gali
mybės įsprausti sąvokos būrio

(nukelta į 6 psl.)

ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateita. Iš
pildo soL A. Brazis, L. Štokas 
su ŽUmokbų moterų okteto, 
♦komponuojant A. Kačanaus- 
tan. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 doL Išlei
do Dr. J. Štokas per Eurotone 
Int Ltd.

. Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuvą Auksinis ru
duo, Sningant Rudens pasaką 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomaršą Lietu
viškas lettas, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
MiAko takais. Mano gimtinė. Iš
pildo soL V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Išleido 
Mimtrealio liet radijo vaL ve
dėjas X. Stankevičius. Kaina 5 
doL

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių dainą Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėle: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A. Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Eleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopih; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 doL

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

NELĖ MAZALAITĖ

KETVIRTASIS

I
Atskleiskime Evangeliją Ma

to liudijime: Trys Išminčiai at-
keliavo, skaitan, iš rytų atvyko 
jie į mažą vietovę Betliejų, nes 
Zvaig^ė buvo vedusi juos, ir 
jie žinojo kodėl, jie stačiai klau-
sė: — Kur yra gimusis Kara
lius, atėjome Jo pagarbinti.

Ir labai išsigando Erodas, 
skaitome, ir melagingai vaišino 
Išminčius, ir prašė, kad jie pra
neštų radę, nes ir jis nori nu
silenkti jų ieškomajam.

O žvaigždėj vedė juos iki Kū
dikio, skaitome, ir pagarbino Jį 
dovanomis ir širdimis, ir buvo 
perspėti sapne, todėl aplenkė 
nedorėlį, ir kitais keliais grįžo 
į savo žemės nešdami Gerąją 
žinią

Tačiau Erodas, skaitome, ne
siliovė, ir ieškojo nužudyti Kū
dikį, išžudė begales vaikų, kad 
nepraleistų Vieno. Tačiau Jis 
buvo Viešpaties angelų globoje,

ir Jo Motiną ir Juozapas sl^pė 
Jį Egipte iki Erodas mirė.

Atsiskleiskite Mato Evangeli
ja.-

n
Negali įtrenkti perkūnas. Ne

gali ištikti naikinanti ugnis. Ne
gali atidaryti vagis. Niekas, nie
kas negali padaryti nieko pikta, 
o mažiausia pats nelabasis, kad 
ir labai geistų: nepraeisi pro 
duris, nes. Trys Karaliai nepa
liaujamai joja vienas po kito, 
atsitikdami, kad matytų vienas 
kitą, tačiau ne krūvoje: kad ga
lėtų apmatyti visas duris. Sau
godami.

Ne, man.nė vienas namiškis 
nepasakojo tokiu pavidalu —ta
čiau argi būtina viską pasakoti 
— aš žinojau ir tiek. Ir skaityti 
neskaičiau niekur — aš žino
jau. Nes kaipgi kitaip galėjo 
būti, kad mūsų sodyba buvo 
saugi ir sveika? Net medžių vėt
ros nebuvo nulaužę, išskyrus

vieną kriaušę, tačiau juk sodas 
neturi durų, tai nenuostabu. Ir 
mes visi buvome sveiki, visi, ir 
neišblaškyti iš namų — tai kie
no nuopelnas?

Užtatai niekuomet neatsili
kau nuo Senelio — kaip perkū
nijos meta sekiau Močiutę su 
šventu varpeliu — aš žengiau 
jo pėdomis, jis tyčia turėjo min
ti tankiai, ištakuoti man kelią— 
aš ritausi paskui, kailiniuotą su 
tūbais ir cūpkomis, iki buvome 
Priėję.

Duris.
Keistą keista — ūmai galvo

ju, — kaip galėjau būti tokia 
kukli, kad nesiveržiau ir aš ra
šyti? Aš tiktai iškeldavau akis 
aukštyn, kai Senelio ranka, so
dybos valdovo ranka, nusitrauk
davo tumpinę ir rašė:

BtG+M
Ant kiekvienų dunį, prašiau 

jį, kad būtinai ant kiekvienų, 
kiekvieno trobesio, ir nors jis 
aiškino, kad užtenka tiktai ant 
priekinių, aš nesilioviau: argi 
negali kas pasikėsinti įlįsti pro 
užnugarines? Ir kai jis šypso
josi, jog ne dėlto rašome, kad 
kas neužpultų, bet kad Tris Ka
ralius pagerbtume — aš nė į 
ausis neįsileidau, o prašiau, 
kaip prašius, ir mes brisda- 
vome į kitą stoginių pusę, ir už

jaujos, ir prie trisienio, ir pa
čioje jaujoje buvo durų, nė 
pirties negalėjai apteikti, juk 
žiemą ten buvo avys, o kai 
džiorma linte, jie taipgi tari 
būti saugūs.

Ir visi tvartai buvo apvaikš- 
tomL Karvės ir arkliai gali bū
ti ramūs, 4 neužmiršau jų du
rų —. o kiek daug jų atsirasda
vo tuo metu! Juk negalėjai ap
lenkti nė vištų. Nė pašiūrės, 
kur buvo didžiausias Senelio 
varstotas, kur gyveno nebaig
ti drožti grėblių dahtys ir 
šaukštai — jie miegojo striukų 
pagaliukų pavidale, bet jie bu
vo svarbūs vistiek.

Mes grįždavome labai sniege- 
ni, kartais, jis turėjo pasilenk
ti, latel didėti®, ir pakelti savo 
pagelbininką kartais jis man 
duodavo panešti šventą krei
dą — o kartą ji išsprūdo išma-. 
no delno ir įkrito į sniegą: bal
ta į baltą sniegą

Viduje — aš maldavau, kad 
ir viduje iftfes eitame kaip lau
ke, tuo patiu nenutrūkstamu žy
giu, kaip, žinojau, Karaliai ne
nustoja joti—sargyboje. Ir tro
bos buvo pridalgstytas durų! 
Tek ir tiek. Bet tada, kai ir ten, 
kai jau visos, tiktu, TlfcRAt vi
sos durys būto apkaustytos ga

lingomis raidėmis, į kurias pats 
nakairis nusilaužytų nagus — 
aš galėjau liautis rūpintis. Taip, 
prieš pūt tą rašymo kelionę ap
imdavo baimė, jog reikia skubė
ti apsiginti ~ ir atlikus išti
sus metas visiškai nerūpi, ir bu
vo labai lengva kai nustoji rū
pintis. Bet ir to negalėjai jiem 
pasakoti, jie gal tiktai galėjo 
jausti, iš kalbos — jie sta
čiai be reikalo tiek daug klausy
davosi mano žodelių — dabar 
galvoju. Ir dėkoju jiems.

Bet sr galima visai nusikra
tyti rūpesčio? Net kai iškelia
vau iš tėviškės, tadą kai dėdės 
valdoma, ji man buvo beveik ne
tekus tėviškės vardo — man 
buvo ramiau kai regėjau raides, 
aiškias žiemą ir Munkančias va
sarą kad būtų atnaujintos prieš 
kitą Karalių dieną Galėjau bū
ti rami, šventieji papročiai bu
vo pildomi, ir užrašas saugojo.

Iki Atėjo Erodas.
Jis tarnauja ištikimai savo 

pragaro ponui, ir palietęs silp
nus žmones perteikia jiems išda- 
vimo nuodėmę. Ir kai visa ta jė
ga negali praeiti pro pašven
tintas duris— jie prasikasa po 
Žeme, kad sugriautų pamatas, 
iT sunaikintų pastatą ir duris- 
ir viską gera ir šventa drauge.

III
Kas turi ausį teklauso, skel

bia Apreiškimas.
Ir pasigirdo trys balsai, ir 

atėjo į žemę, ir krito jie iš 
aukštumų, ir plaukė jie iš 
mėnesio spindėjimo, iš mums 
nežinomos tamsos ir tylos.

Ir žemėje buvo nuostaba, ir 
šventa baimė, ir kartojo ir kar
tojo vienas nuo kito, ką buvo 
girdėję. Ir nebuvo gąsdinantis 
pranašas, nei keistos būtybės iš 
nežinomų vietų — jų balsus pa
žįsta jų artimieji ir dabar visas
pasaulis.

Jie atvyko iš žemės, i mėnu
lio šviesą, kaip į žvaigždę ke
liavo jie, ir tenai išvydo ir pa
juto, jog tapo liudininkai Pra
džios. Kaip Trys Išminčiai jie 
atnešė dovanas — savo drąsą, 
viltį ir gyvenimus — ir jie re
gėjo kaip susiliejo Kalėdos ir 
Sukūrimas. Nes niekuomet, nuo 
paties Įvykimo, niekur, niekas, 
po Visagalio nebuvo ištaręs — 
gal būt toje pačioje Kūrimo vie
toje. kaip skaitė astronautai:

Ir Dievas sukūrė žemę. J
Žemė niekuomet neužmirš to 

liudijimo.
Tačiau pamažu pradeda išlįs

ti kirmėlės ir reikalauja, kad 
šlovė priklauso tiktai Erodui.
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Suvažiavimo išvakarėse į Los 
Angeles atvykęs JAV LB cent-

lais), pasiuntusi $v. Sosto vai-

Cicognani memorandumą dėl
nius Nainys gruodžio 14 Ka
lifornijos lietuvių Centre daly
vavo pasitarime su apygardos 
ir apylinkių pirmininkais ir vai- žiavimą, kuriame buvo skaityta 
dybų nariais. Buvo nušviesti c. 
valdybos numatyti atlikti dar
bai, iškeltos apylinkių veikloje 
pasitaikančios kliūtys ir ieško
ta priemonių organizaciniam 
užsimojimam sėkmingiau atlik
ti.

Vakarų apygardos suvažiavi
mas įvyko gruodžio 15 prie pat 
Ramiojo vandenyno neseniai 
pastatytame Royal viešbutyje, 
Santa Monica mieste. Suva
žiavimą globojo šiais metais čia 
įsisteigusi LB apylinkė, kurios 
pirmininku yra M. Kevalaitis. 
Suvažiavime, be c. v. 
ko B. Nainio, dar 
Lietuvos generalinis 
dr. Julius J. Bielskis 
sios tarybos narys Bernardas 
Brazdžionis.

Suvažiavimą pradėjo apygar
dos pirmininkas L Medžiukas, 
pasidžiaugdamas, kad suvažia
vime dalyvauja iš JAV lietuvių 
sostinės Chicagos atvykęs ener
gingas ir judrus c.v. pirminin
kas ir generalinis konsulas, už
sigrūdinęs kovotojas dėl Lietu
vos laisvės. Suvažiavimui pir
mininkauti pakviestas bendruo
menės darbe pasižymėjęs ats. 
maj. K. Liaudanskas. Sekreto
riavo žurnalistas A. Gustai
tis. Dr. J. J. Bielskis sveikin
damas pabrėžė vis didesnį LB 
vaidmenį lietuvių tautos išsilai
kymo, Lietuvos laisvinimo ir ne
priklausomos valstybės atkūri
mo (pastangose. B. Nainys savo 
kruopščiai paruoštoj kalboj iš
ryškino LB užimtas pozicijas ir 
ateities užsimojimus. Iškelda
mas naujų projektų, kvietė vi
sus darniam darbui dėl didžių-

lankymo Vatikane; 1267 be

jos. Apygarda, vykdydama šuva-

limybes sušaukti suvažiavimą

pirminin- 
dalyvavo 
konsulas 

ir LB V-

Į iš VISUR I
,. — Pranešama Dartininko 
skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituose kraš
tuose nuo 7 doL pakeliama iki 
• dol. Siunčiant prenumeratą 
už 1969 metus, praiom pridė
ti vieną dolerį. Ta pačia proga 
raiškiame padėką skaitytojam, 

' kurio laiku apsimoka metinę 
f prenumeratą Atrilikusiy pra- 
i šom irgi nedelsiant prisięsti, 
| nes laikraštis skolon daugiau 

nebus siunčiamas. Medžiagom 
ir spausdinimo išladom paki
lus, administracijai susidaro di
deli nuostoliai, kai didesnis 
skaitytoj^ skaičius lieka skolin
gi. — Darbininko administra- 
cija.

— Romas Viesulas buvo 
jury komisijos nariu darbų at
rankai ir premijom skirti Penn- 
sylvanijos Academy of Fine 
Arts 164-tai metinei parodai 
Philadelphijoje. Paroda atsida
rys sausio 17 ir tęsis iki kovo 
2. Brooklyno Muziejaus sureng- 
toj apžvalginėj parodoj “Ame
rikos grafikos du dešimtme
čiai” dailininkui buvo paskirta 
premija už litografijos reljefą 
“Yonkers”. Tas pats grafikos 
darbas yra reprodukuotas ant 
tos parodos katalogo viršelio, 
kvietimo parodai ir ant plaka
tų New Yorko požeminiame 
traukinyje. Paroda truks iki 
sausio 26.

— Aleksandros Kašubienės 
judanti plastikinė konstrukcija 
“Gateway” yra išstatyta Brook
lyno Muziejuj surengtoj meni
ninkų ir technologų parodoje 
“Some More Beginnings”. Pa
roda surengta EAT (Experi- 
ments in. Art .and Technology) 
organizacijos, bendradarbiau
jant su Modernaus Meno Mu
ziejumi New Yorke. Kašubie
nės konstrukcija yra aukštos 
sienos dydžio, ir judantys švie
sos šaltiniai sudaro nuolat besi
keičiančius transparentinio 
plastiko šešėlių efektus.

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas su žmona sausio 3 dalyvavo 
naujai išrinkto JAV prezidento 
Nixono priėmime ir oficialiuo
se iškilminguose pietuose, ku
riuose Sheraton —Bląckstone 
viešbutyje suruošė Chicagos 
multimilijonierius Clement W. 
Stone. Pietų metu taip pat pa
gerbti ir trys chicagiškiai Nix- 
ono kabineto nariai — David 
Kennedy, George Schultz ir 
Robert Mayo. Baliuje dalyvavo 
apie 500 kviestinių svečių. In
žinierius B. Nainys buvo kvies
tas oficialiai kaip JAV LB cent
ro valdybos pirmininkas.

joje Bahgore studijavo litera-1 
tuną ir ėmė rašyti pirmuosius | 
poezijos bandymus. J

Poetę pristatė rašytoja Alėj 
Rūta. B pradžių Sadūnaitė pa- j 
skaitė keletą savo trumpų eilė- 1 
raščių, o kitus jos eilėraščius 1 
skaitė rešisorė D. Mackialienė, 
ką tik grįžusi £ Chicagos su S 
pelnytais L A dramos sambū- 
riui laurais teatro meno fes- tĄ 
tivaly. Poezijos mėgėjai čia pat 
galėjo įsigyti poetės Danguolės 
Sadūnaitės poezijos rinkinius 
ir gauti jos autografą.

Prof. Rafaelį Sealey, dėstan
tį UC Berkeley, Calif., prista
tė rašytojas Jurgis Gliaudą. Tei
singai jis lygintinas su prof. 
Juozu Eretu, kuris anomis Lie
tuvai sunkiomis dienomis ry
žosi iš ramios ir neutralios Švei
carijos keliauti į karo gaisrų 

,*siiun«- 
™ ------- damas į jos valstybinį visuome

ninį ir mokslinį darbą. Panašiai 
ir prof. R. Sealey, anglas, ge
rai išmokęs lietuvių kalbos, lie
tuvių tautos •nelaimės laikotar
py atėjo jai dirbti, įsijungda
mas į okupantų praretintas lie
tuvių intelektualų gretas, 
versdamas lietuvių rašytojų vei
kalus į anglų kalbą.

Subatvakaąb buvo paįvairin
tas solisto Antano Pavasario 
dainomis. Pradėjęs dainininko 
karjerą Pietų Amerikoj, solis
tas, prieš keletą metių apsigy
venęs Los Angeles mieste, jau Toronte, Pasaulio Lietuvių 
spėjo savo švelniu balsu atsi- Bendruomenę, Vliką, Altą, Bal- 
žymėti visoj Amerikoj. Jis yra fą, Ateitininkų Federaciją, Stu- 
išfeidęs savo arijų plokštelę, dentųir Sendraugių Ateitinin- 
kurią trumpai aptarė rašyt. J. —
Gliaudą, iškeldamas solisto ver
tingą

yra A Šalkauskas. Remia Lie- 
IUThĮ r OnOą.

Portbnd apylinkė gražiai vei
kt, pirmininkaujant M. Kubi
man-Tūbelytei, kori neseniai iš
vyko su vyru į Formozą. Apy-

Apylinkė įstojusi į Lietuvių 
Fondą narių. Atžymėjo Vasario 
16.

San Frandsco mieste ir
suvažiavimą sušaukė Santa Mo
nica mieste.

Apygardos valdyba rūpinosi 
lituanistiniu švietimu. Lūs An
geles ir Santa Monica miestuo
se lietuviškas mokyklas lanko 
185 mokiniai. Vykdant LB švie
timo tarybos paskelbtą vajų, 
buvo kreipiamasi į tėvus susi
rinkimuose ir spaudoje dedama 
reikalinga informacija, straips
neliai ir šūkiai. Palyginus su 
praėjusiais metais, mokinių 
skaičius padidėjo. Apygardos v- 
ba rūpinosi, kad UCLA lietuvių 
kalbos dėstymas nebūtų nu
trauktas dėl per mažo paskaitas 
lankančių studentų skaičiaus. 
Tuo reikalu kreiptasi į patrioti
nes jaunimo organizacijas, ra
ginant aukštuosius mokslus ei
nantį jaunimą studijuoti lietu
vių kalbą ir literatūrą.

Apygardos valdyba buvo at
stovaujama įvairiomis progo
mis: šventėse, pagerbimuose, 
minėjimuose, pagaliau Pasaulio 
LB. seime New Yorke. Be
veik visur apygardą reprezenta
vo jos pirmininkas. Dar yra už
planuota ar pradėta daug dar
bų, kuriuos teks atlikti naujai 
apygardos valdybai

Apygardos kontrolės komisi
jos pranešimą padarė dr. J. Jur
kūnas, pažymėdamas, kad pa
tikrinta kasos knyga, pateisina
mieji dokumentai ir susirašinė
jimo byla. Rasta; jog viskas 
vedama tvarkingai.

vinius gyvena beveik 1000 lie
tuvių, bet iš jų ape 70 proc. 
gimę Amerikoj. LB apylinkė į- 
kurta tam. dr. V. Pavalkio. I 
jos rengiamus minėjimus ir pa
silinksminimus atsilanko apie 
100 žmonių. Renkami sobdaru-

vinti, remia Lietuvių Fondą,

Nauja valdyba
Naują vakarų apygardos val

dyba, slaptu balsavimu išrinkta, 
pasiskirstė pareigomis: pirmini

kas J. Činga ir A Stalius, iždi
ninkas B; Kortas, sekretorius 
A. Tumas; kontrolės komisija: 
dr. J. Jurkūnas, dr. j. Jusionis 
ir M. Kevalaitis.

Dar buvo diskutuojama įvai
riais orgamzacinias ir LB veik
los reikalais. IM

Jaunieji moksleiviai ryžtasi darbam
Po Kalėdų švenčių Dainavos 

stovykloje prie Detroito vyko 
moksleivių ateitininkų studijų 
dienos, o gruodžio 30-31 — 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos nepaprastas suvažiavimas, 
kuris išrinko naują centro val
dybą. Suvažiavimas, baigda
mas darbą, priėmė keletą rezo
liucijų, padarė siūlymų naujai 
centro valdybai ir taip pat pa
skelbė viešų pasveikinimų.

Suvažiavimas sveikina: Lietu
voje esantį to paties amžiaus 
jaunimą ir tikisi, kad jame ne
išblėso laisvės troškimas.

Toliau sveikina kardinolą Sa- 
more, vysk. V. Brizgį, lietu
viškas vienuolijas — pranciško
nus, jėzuitus, marijonus, Putna- 
mo seseles, Lietuvos atstovą 
Washingtone, Lietuvos gen. 
konsulus New Yorke, Chicago-

adresai iš- 
kuopom, 

programą 
Prašoma,

tema liktų ta pati. Siūloma nau
jai centro valdybai periodiškai 
kuopom siųsti anketas įvairiais 
aktualiais klausimais, anketos 
daviniai siūloma paskelbti 
spaudoje. Centro valdyba pra
šoma nustatyti, kada mokslei
vių kuopos turi išsirinkti valdy
bą; naujos valdybos 
siuntinėjami kitom 
Prašoma sudaryti 
jaunučių globėjam,
kad bent vienas centro valdy
bos narys per metus bent kartą 
aplankytų visas kuopas.

Suvažiavimas priėmė rezoliu
cijas: daugiau bendradarbiau
ti su dvasios vadais ir sendrau
giais, rengti bent vieną susirin
kimą per mėnesį, stiprinti ry
šius su kitomis lietuviškomis 
jaunimo organizacijomis, supa
žindinti svetimtaučius su lietu
vių klausimais, reikštis šio kraš
to bendruomenėje, dalyvauti 
lietuvių parengimuose, Lietuvių 
Bendruomenės veikloje, ugdy
ti lietuvišką kultūrą, skaityti ir 
rašyti lietuviškai, kursų idėjas 
paskleisti savo kuopos narių 
tarpe.

Laisvės kovų darbas dar ne
baigtas, tai suvažiavimas siūlo 
pratęsti laisvės kovos • metus 
dar vienerius metus.

KuHūrinls subatvakarh
Gruodžio 14 šv.- Kazimiero 

par. salėje LFB sambūrio su
ruoštas kultūrinis subatvaka- 
ris buvo vertingas įnašas į Los 
Angeles Metinių kolonijos gy
venimą: '

Čia pirmą kartą teko išgirsti 
savo poeziją skaitančią Danguo
lę Sadūnaitę-Sealey. Poetė gi
musi netoli Kauno, Pažaislio

Iš apylinkių veiklos praneši- apylinkėse. Aplinkos grožis ne
užplanuotus darbus. Apygardos mų paaiškėjo, kad didžiausiu abejotinai darė įtakos jaunai

apvaldant pia- 
Kaip visada, so- 
itiktas labai šil-

kų Sąjungų centro valdybas, 
buvusius Federacijos vadus, bu
vusius MAS pirmininkus ir ypa
tingai Rimą Laniauską, Ateities 
redakciją, kitų, kraštų mokslei
vių ateitininkų kuopas, skau
tus, L vyčius, Neo-Lituanus, 
Liet Studentų Sąjungą, lietu
višką spaudą, radijo valandėles,

listas buvo 
tarir 
nai dainuoti.^Jam akompanavo 
ir kai kuriuos kitus kūrinius 
atliko neseniai čia muzikos 
mokslus baigusi Raimonda Apei- lietuviškas mokyklas 
kytė, be kurios neapsieina jo- , _
kia didesnė meno šventė. Vie- Suvažiavimas dėkoja: kun. S. 
tiniai muzikos kritikai amerikie-

Angeles apylinkė. Ruošė kon- būdama tik 13 metų. Ša- Sai apie ją yra ne kartą labai 
certus, minėjimus, įsteigė klu
bą radijo valandėlei atgaivinti, 
pravedė Lietuvių dieną, orga
nizuoja studentus ir mokslinin
kus. žinoma, tokioj plačioj užsi- 
motoj veikloj neišvengta klai
dų, ką ir pats pirmininkas A. 
Audronis pripažino.

Santa Monica apylinkė stipri 
maliai į LB sistemą nesi jungęs, savo intelektualais. Dar nesu- 
bet su ja bendradarbiauja ir at
lieka daug svarbių darbų. Ari

jų tautos idealų.

Apygardos veiklos plotas 
ir nuveikti darbai

dziukas kalbėjo apie atliktus ir
Apylinkių veikla

veiklos plotas — labai didelis, 
nes apima 9 Amerikos vakarų 
valstijas. Tačiau tik Kalifornijo
je gyvena didesnis skaičius lie
tuvių, daugiausia Los Angeles 
mieste, kur veikia seniausia ir 
pajėgiausia LB apylinkė, šioje 
valstijoje yra dar San Francis- 
co ir Santa Monica apylinkės. 
Taip pat yra ir Long Beach 
lietuvių klubas, kuris, nors for-

aktyvumu yra pasižymėjusi Los poetei, kuri Lietuvą turėjo pa-

dūnaitė yra išleidusi jau tris gėrisi atsiliepę.
savo eilėraščių rinkinius lietu- Subatvakarį pradėjo LFB

— Batun atstovai gruodžio
Ylai, Ateitininkų Federacijos pabaigoje lankėsi Kanados at-

zonos valstijoje LB apylinkė yra 
Phoenix mieste, o labiausiai į 
šiaurę nutolusios yra ’Portland, 
Oregon, Seattle ir Washington, 
apylinkės.

Be eilinių darbų, kuriuos nu
mato LB įstatai, įpareigoja c.v.

spėjo pilnai įsijungti į darbą. 
Surengė gegužinę su originalia

bos tematika — įvairi, čia ir nys. Programą vadovė buvo Z. 
metų laikai, besikeičiantieji su Brinkienė. fvo atsilankę: 

JAV LB centfo valdybos pirm, 
inž. B. Nainys iš Chicagos, 
inž. J. Ardys iš Philadelphijos, 
Lietuvos gen. konsulas dr. Ju
lius J. Bielskis su žmona.

I. Medžiukas

žmogaus išgyvenimais, ir reli
giniai motyvai. Eilėdaros forma 
savita. Ji nesilaiko priimtų for
mų, su kuriomis susiduriame 
klasikinėj mokykloj: rimas, rit
mas. Kai kas pastebi, kad jos

dvasios vadui, kuris suplanavo 
šiuos kursus, tėv. G. Kijauskui, 
SJ., MAS dvasios vadui, R. 
Laniauskui, kuris buvo MAS 
pirmininku trejus metus; kursų 
lektoriam: A. Sabaliui ir dr. V. 
Vygantui, buvusiai MAS centro 
valdybai.

stovybėje prie Jungtinių Tautų. 
Tris valandos ketvirčius truku
siame vizite Kanados ambasa
doriui George Ignatieff buvo 
priminta Pabaltijo kraštų padė
tis ir teirautasi apie geriausią 
būdą pristatyti Pabaltijo klausi
mą Jungtinėse Tautose. Amba-

j Suvažiavimas siūlo naujai sadorius G. Ignatieff yra grafo 
centro valdybai, kad Sąjungos Ignatieff, laisvoj Rusijoj pasku- 
suvažiavimai būtų kasmet, nors tinės vyriausybės švietimo mi- 
centro valdybos rinkimų sis- nisterio, sūnus.

aplinkraščiai ir apygardos at
stovų suvažiavimas apygardos 
valdyba savo kadencijos metu

kultūrine programa ir Naujų 
Metų sutikimą Turi ir kitų or
ganizacinių planų.

Seattle pusmilijoniniame 
mieste pasklidę negausūs lietu
viai 1962 susiorganizavo į LB 
apylinkę. Vėliau, kai kuriem iš 
ten išsikėlus, apylinkės veikla 
susilpnėjo, tik 1957, inž. B.
Masiokui pirmininkaujant, vėl

yra pravedusi rinkimus į V-tą pagyvėjo. Buvo ruošiami daž- 
ją LB Taryba, suruošusi pager- nai susirinkimai, miesto muzie- 
bimą šokau instruktoriui ir Vii- juje surengta parodėlė, su ki- 
ties žurnalo anglų kalba leidė- tais pabaltiečiais dalyvauta TV
jui V. F. Beliajui (kartu su ta pasirodyme. Deja, veiklusis pir-

Tėvų pranci^onų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

1000 dolu Charles ir Nellie Johnson, Brooklyn, N.Y. įrašo Jondžių, 
Siakevičių ir Johnsonų šeimas.

Po 100 dol.: Eugenija Kėzienė, Woodhaven, N. Y.
R. Franco, Rego Park, N.Y.
John Liobė, Woodhaven, N.Y.
Ona Lukoševičienė, Woodhaven, N.Y. Įrašo vyrą Joną 
ir sūnų Joną.
J. Lukoševičius, Woodhaven, N.Y.
Antanina ir Albertas Ošlapas, Long Island City, N.Y.
Kazys Skarulis, Woodhaven, N.Y.
Dr. Ibsenas P. Skeivys, Richmond Hill, N.Y.
Mr. Mrs. A. šimukonis, Richmond Hill, N.Y.

80 dol.: Stasys ir Anelė Nutautas, Woodhaven, N.Y.

50 dol.; Mrs. M. Shalins, Woodhaven, N.Y., motinos Cecilijos 
Antanaitienės vardu.

30 dol.: Mr. Mrs. G. D. Grajauskai, Richmond Hill, N. Y. (aukos 
300 dol)

Po 25 dol.: Dr. Antanas Kučas, Scranton, Pa.
Olga ir Jonas Sinkevricz, New Hyde Park, N.Y.

Po 20 dol.: Mr. Mrs. L A. Sodaitis, Woodhaven, N.Y.
J. Vebeliūn tenė, Richmond Hill, N.Y w

Po 10 dol.: E. Balionis, Pittsburgh, Pa.
Edvard Balkūnas, Woodhaven, N.Y.
Edvard Karmazinas, Woodhaven, N.Y. (pažadėėjęs 100 
dol.).
Mr. Mrs. R. Mahany, Woodhaven, N.Y. (pažtuiėj^ 100 
dol).
Marie Mardas, Woodhaven, N.Y.
Mr. Mrs. Vyt. Marijošius, W. Hartford, Conn 
Dr. Domas Jasaitis, Mount Vernon, N.Y.
Klemensas ir Veronika Lakickai, Woodhaven, N. Y 
(vietoj Kalėdinių sveikinimų).
Jonas Pakalka, Woodhaven, N.Y.
Miss J. Sagewich, Woodhaven, N.Y.
J. Sakalauskas, Woodhaven, N.Y. įrašo žmoną Teresę 
(aukos 100 deri.)
Miss. A Rainys Woodhaven, N.Y.
George Zabelskis, Flushing, N.Y. įrašo adv. Jul Zabiels- 
kį.
M. Žvirblis, Woodhaven, N.Y.

Po 5 dol.: A. Butas, Alb. Matukonis, Mr. Mrs. Mickevičius, Sophie 
Lusas, M. Petrulonis, A. B. Leonard, A. Petrauskas, E. 
Ramonis, V. Gudelis, Mr. Mrs. John Karoli. M. Stučius,

Mažiau nogu 5 dol.: John W. Boris, M. Andrikis, A. Augaitis, 
Konst. Hubienė, K. Bobinas, A. Patrick, J. Bareika, P. 
Navadauskas, A. Anderson, M. White, M. T. Lisauskie, 
O. Britas, M. Aleknas, K. Barzdukas.

Visiem aukųjusiem teatlygina Visagalis! —

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės latrai. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwkk Avenue, 
Brooktyn, N.Y. 11221.

— Prof. Vladas Stanka-Stan- 
kevičius gruodžio 25 staiga 
mirė Washingtone ligoninėje, 
Velionis buvo gimęs 1884 gruo
džio 4 Biržuose. Mokėsi Biržuo
se, Rygoje ir Petrapily. 1913 
baigė Petrapilio universiteto 
teisių skyrių ir gavo magistro 
laipsnį. Lietuvoje prof. V. 
Stanka advokatavo ir buvo Kau
no universiteto baudžiamosios 
teisės profesorium. Tremtyje 
jis buvo Pabaltijo universiteto 
prezidentas ir lietuvių skyriaus 
rektorius.

— "Atžalyno" ansamblis Ar
gentinoje po ilgesnės pertrau
kos, žuvus jo vadovei Zuzanai 
Vanagaitei, vėl pilnai Įsijungė 
į veikimą, vadovavimą perėmus 
Hektorui Levanavičiui.

—- Draugo leidėjai praneša, 
kad dėl kylančių dienraščio lei
dimo bei atlyginimų išlaidų 
nuo 1969 sausio 1 pakeliama 
metinė prenumerata. Chicagos 
bei apylinkių (Cook founty) 
prenumeratoriam ji sieks 17 
dol., kitur JAV ir Kanadoje gy
venantiem — 15 dol.

— Ieškomos dr. Algis Liau
koms. Apie jį turį žinių pra
šomi pranešti adresu: Mis. An- 
na Zubritsky, 87 Pottsville St., 
Cressona. Pa. 17929.



DARBININKAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA

Baltimores žinios

su

riais. Po posėdžio svečiai pa-
turna, St. Lūšys, prel- J. Balkonas, dr. J. Jerome, V. Radzivanas, A. Benderius, A. Radzivanienė, dr. A. 
Skėrys, E. Vaišnoraitė. Nuotr. P. Ąžuolo

New Yorke lankėsi K. Fed pirmininkas
Dr. X Jerome, Amerikos Lie

tuvių Katalikų Federacijos pir
mininkas, prieš Kalėdas buvo 
atvykęs iš Chicagos į New Yor- 
ką ir dalyvavo KF New Yorko 
ir New Jersey apskrities valdy
bos posėdyje Angelų Karalie
nės parapijos klebonijoje. Be

apskrities valdybos narių, posė
dyje dalyvavo pret J. Balkū
nas ir kiti katalikų veikėjai.

Svarbiausias dr. J. Jerome 
apsilankymo tikslas buvo susi
pažinti su N. Y. ir N. J. ap 
skilties veikla, išgirst pageida
vimus bei pasiūlymus. Buvo 
paliesti lietuviškų parapijų

šv. Alfonso mokyklos Kalė
dų atostogos pasibaigė sausio 
2. Dabar vaikai rengiasi vidur- 
mečib egzaminam.

N. Metų sutikimą rengė lie
tuvių salės šėrininkai ir Lietu
vių Bendruomenė. Žmonių at
silankė labai daug, šokiam gro
jo Jono Lekevičiaus orkestras.

Parapijos vargonininkui Char
les Chapelle buvo padaryta 
sunki operacija. Jis dabar

iš
ry-

KLEBONO LAIŠKAS 1359 NAUJIEM METAM
valandų užteka ir kitoje vietoje 
leidžiasi; suskaityk skaičių — 
ir tai yra laikas! Norime mes 
ši laiką apraudoti, šiuo laiku 
skųstis? Ne laikas yra geras ar
ba blogas. Kokie mes esam, toks 
yra irgi laikas. Vienok kaip 
neišmintinga yra, kai mes kaltę 
metame ant dienos, kuri mum 
sušvinta, ir ant nakties, kuri 
mus maloniai apgaubia! Kiek
vienas sau kuria laiką. Gyvena 
jis gerai, tuomet ir laikas yra 
geras, kuris jį apsupa. Tuomet 
kad ir audros ateitų — išorinės 
ar išvidinės, Dievui galima tar
nauti visose laiko aplinkybėse 
ir darbuotis savo sielos išgany
mui. Eikime mes su laiku, for
muokime mes jį, ir taip iš visų 
laikų pasidarys šventi laikai.”

“Visi kartoja: ‘Kokie dabar 
blogi laikai!’ Tačiau tegu kiek
vienas daro gera, ir laikai pa
sikeis”.

Populiarus austrų rašytojas 
kun. Alban Stoz, visada Naujų 
Metų proga savo parapiečiam iš 
sakyklos perskaitydavo laišką. 
Prieš 100 metų, 1869-tiem Nau
jiem Metam, jis parašė:

“Čia kiekvienas Naujų Metų 
proga savo artimiem ir pažįs
tamiem linki laimės. To paties 
ir aš linkiu jum, brangieji 
rapiečiai. Be to, noriu dar 
sakyti, kad kai kam kai 
nauja įvyks. Tačiau viena 
tikra: kiekvienas iš jūsų,
išimties, gali padaryti, kad Nau
jieji Metai būtų jum laimingi, gus neišsilaisvina iš painių nuo-

. Nes kiekvieno, kuris tą proga 
nors vienos vienintelės klaidos 
atsisako arba nors vieną vie
nintelę dorybę įsigyja, Naujieji 
Metai bus laimingi.”

Aš dėkoju už jūsų maldas, kad 
esu sveikas. Ir ateity maldauju 
jūsų maldų savo sielos sveika
tai.”

pa- 
pa- 
kas 
yra 
be

Naujųjų Metų tikslas nėra, 
kad mes privalėtume, bet kad 
turėtume naują sielą ir naują 
nugarkauli, naujas ausis ir nau
jas akis. Jei kuris nepadaro jo
kių ‘Naujų Metų pasiryžimų’, 
tuo pačiu jis nepadaro jokių 
ryžtų. Jei tūlas žmogus nieko 
naujai nepradeda, tai jisai nie
ko veiklaus nepasieks. Jei žmo-

monių, kad jis anksčiau nieka
da. neegzistavo, tikrai yra, kad 
jis ir po to neegzistuos. Jei 
žmogus vėl neatgims, jokiu bū
du jis neįeis“! dangaus kara-

"Su laiku viskas praeina. Tik K- Chesterfon
gėris ir blogis, kurį žmogus i Broliai, kas yra laikas?" — 
audė į savo gyvenimo laiką, pa- klausia šv- Augustinas ir pats 
silieka sieloje, taip pat ir pa- t°^au tęsia: Saulė po dvylikos 
šaulyje, kaip garbės ar negar-

Ūkiškų organizacijų klausimai 
bei jų svarba.

Newyorkiečiai pageidavo 
centro valdybos tampresnių 
šių ir daugiau informacijų.

Dr. Jerome pasimatymas
vietinės valdybos nariais buvo 
labai reikšmingas, nes toks ar
timas ir draugiškas pasikalbėji
mas išaiškina daug organizaci
nių klausimų. New Yorko ir 
New Jersey KF apskrities val
dyba labai dėkinga centro val
dybos pirmininkui už toki pa

sveiksta ir tikisi greit grįžti vyzdingą rūpinimąsi savo sky- 
prie vargonų. i * " .

Sodaliečiy susirinkimas buvo .vaišinti kavute, 
sausio 5 po 8:30 v, mišių. Bu
vo išrinktos kandidatės, iš ku
rių bus renkama valdyba kita
me susirinkime vasario 2.

Lietuviška radijo valandėlė 
sausio 18, šeštadienį, lietuvių 
namų didžiojoj salėj rengia sa
vo metinį šokių ir juokų vaka
rą. Programos vedėjai A. Juš
kus ir K. Laskauskas kviečia vi
sus atsilankyti į šį parengimą. 
Vakaro pradžia 8 v.v. šokiam 
gros Jono Lekevičiaus orkest
ras.

Marė Martinaitienė -Martin, 
pirmos kartos Uetuvė, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė gruodžio 
30 Bon Secours Ugoninėje. Kai 
sveikata leido, buvo uoli para- 
pietė, veikli sodaliečių narė, da
lyvavo įvairiuose lietuviškuose 
parengimuose. Gedulingos mi
šios už jos sielą aukotos sausio 
3 šv. Alfonso bažnyčioje. Palai
dota Holy Redeemer kapinėse. 
Liko nuliūdusi dukra Darata.

Jonas Obelinis

Introduction to Modom Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem

Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. 57.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction. by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

TimeleSs Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D.. L.L.D. 54.00.
Lithuania and Lithuanians. compiled by J. Balys. Bibliography. 55.00.
The Balta by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Platės. 286 psl. 57.50.
Lithuania under the Soviete, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. 57.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania. by Dr. J. B. Končius. 53.00. 
Twenty Years' Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. 52.50. 
The War Against God in Lithuania. by Dr. J. Savasis. 51-25.
GuerriKa Warfare on the Amber Coast. by K. V. Tauras. 53.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. 54.00.
Tannenberg. by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. 52.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. 53.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. 54.00. _
Selected Lithuanian Short Stoties. Lietuvių rašytojų kūriniai. 55.00.
Lithuanian OuarteL Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

55.00.
Lithuanian Folk Talės. 54.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. 54.00.
House U po n the Sand. by J. Gliaudą. Romanas. 54.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs. of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gode, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation. by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wisbingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes. by J. Daužvardis. $2.50
Lithuanian Self-Taught. by M. Variakojytė. $1.25.
Art Coilection of the Lithuanian Franciscan Fathers. by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 500.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 500.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 500.
Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 500.
Engiish-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $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.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00. 
Photographs / Algimantas Kezys, S.J. — meniškas albumas. $4.00 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kaina 4 dol. 
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00.. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of tearus, 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.
Litfyuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys. J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais. 370 psl.. kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina

• 1.75 dol. ------ . , _< ■

j

Kiekvienas
Naujų Metų proga pasiryžkite 
kam nors geram, bet pasiryžk,- LIETUVIŲ FONDO NA.
te tvirtai, kad paskui ištvertu- R|A| ĮST0Ję vAKAR1ENĖS 

. .. PROGA 1968 LAPKRIČIO 17 As nonų jum vieną toki pa
siryžimą nurodyti. Jis pagelbės !na®u: Juozas ir
kiekvienam krikščioniui, šie- Marija Ročkai, Gyd. korpora- 
kiančiam tos brangios dorybės c^a * Fratemitas Lituanica , 

dr. V. ir dr. J. Dubinskai, Juo
zas ir Antanina Vasiukevičiai, 
dr. Ona ir dr. Albinas Garū- 
nai, dr. Valentinas ir Birutė 
Bagdonai, Stasys ir Milda Ta- 
mulioniai ir dr. Vytautas ir 
Leontina Dargiai.

Su 500 dol. įnašu M. Kujus.
Su 250 dol. Įnašu M.D.

(pavardės prašė neskelbti).

LIET. FONDO NAUJI NARIAI
mėt

— tikro nusižeminimo bei nuo
lankumo. Kiekvienas pasiryžki-

kalbėti nieko blogo, tiktai ge-

“Kiti Naujuose Metuose mirs. 
Nėra jau tokia paguoda, jei Die
vas ką pašauktų iš mūsų tarpo 
šiais ar kitais metais ...”

“Dievas tesaugo jus visus!

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJAna Stropai, Albinas ir Regina 
Smolinskai, inž. Jonas ir Glio- 
rija Sadūnai, Jonas ir Veroni
ka Simonavičiai, Jonas ir Ange- lietuviškai — puiki galimybė iš- 
lė Jadviršiai, Vladas Bartuška, mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
Pranas Eigelis, Jurgis ir Stasė A. Klimas ir W.R. Schmalstieg.

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

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

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn, N. Y, 11221

Jakuboniai, JIS (pavardės pra
šė neskelbti), Petras ir Elena 
Sniegaičiai, dr. Henrikas ir Vi
ta Venclauskai, Vilius Rapšys,

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian RecordsSu 200 dol. įnašu: dr. Stepas 
ir Ona Biežiai, Vytautas ir Sa
lomėja Janulaičiai, Zuzana ir 
Petras Pupiai.

Su 100 dol. įnašu: Feliksas Juozas ir Stefanija Cesnai, Dan 
ir Eleonora Sereičikai, Petro
nėlė Skrinskienė, Kūrėjas-sava- 
noris “NN” (pavardės prašė ne
skelbti), Vincas Avižius, Stasys 
ir Sofija Džiugai, Marija Vizgai- 
tienė, Petras L. Gagle, Kazys 
ir Ida Bartašiai, Stasys ir Ve
ronika Mykolaičiai, Antanas ir 
Irena Sprindžiai, Vytautas Kon
čius, Ona Petkus, dr. Sofija Pa- 
rokienė, Janina ir Pranas Žit- 
kai, Kazys ir Marija Jasiulevi- 
čiai, dr. Baltras Atkočiūnas 
(83 metų), MJT (pavardės pra
šė neskelbti), Liucija Stasiūnie
nė, Vytautas Aglinskas, Aleksas 
ir Vena Lauraičiai, Emilija ir 
Jurgis Genčiai, Vladas ir Aldo-

Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 3.50
Lietuvos senos ir naujos dainos. 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.GO
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota.......  5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 3.50
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai —------ 5.00
Ar žinai tų R- Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ....... 5.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
Aurelia. Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo . 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ...............  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .........................
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos...............Stereo $7.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos ....
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 
Garbi Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės .....
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų' akomp. gitara 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .......................
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .....
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ..... .
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .......
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ..... ......
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 E dainų ir šokių 
Lietuvių ■ dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St.5 
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose. 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų 
Operų Arijos, Sol. SL Baro.............. ...................  Stereo $7.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės, 12 niuzikos šokių .......
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2. 12 liet, dainų-šokių .... .
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) .......
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ...»......... ....... ............
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo....... Stereo $6
Rotos Ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Tėvynei aukojant, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 .
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 3.00 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų   2.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ..................
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras .....
40 liet dainų muzika. Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai.............................. .......... ..
Lietuvos Himnas ir simfonija ......... .............................................
Baltfc Countries National Anthems (33*4 RPM) ...................
National Authem of the U.S. (33*4 RPM) .... ..... ....................
žibuoklės.. L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos .......................
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ...........................
Operų arijos. J. Liustikaitės 12 kūrinių ............... ............ .......
New Yorko Liet. Vyrų Choro 16 Met. dainos........... Stereo$5
Suk, spk ratelį. Vilniaus choro T4 lietuviškų d. Stereo 4.50 
Mes žengiame su daina. N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4 50 
Aukuras, valkų įdainuota 14 liet, dainų ............... Stereo 5 00
Lietuviškos giesmės, 12 MeL giesmių............ ......... Stereo 5 00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės. ....... ...... ' Stereo. 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
•10 Willoughby Avė, Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50e; j Kanadų $1.00)

Kuraitis, Juozas ir Eleonora Ra
džiūnai, Marcelė ir Kostas 
Arai, Filatelistų D-ja “Lietuva”, 
Klemas Dundulis, arch. Vytau
tas ir Rima Rėklaičiai, Juozas 
ir Stella Grabauskai, inž. Juo
zas ir Jonė Bružai, Bronius ir 
Ona Gudoniai, Edmundas ir 
Emilija Vengianskai, Vladas 
Gricevičius, arch. Vytautas 
Krikščiūnas, Balys Jablonskis, 
Antanas ir Janina Cukurai, ar
chitektas Petras A. Bulika, My
kolas Galeckas, “XY” (pavar
dės prašė neskelbti), Arūnas 
Zailskas, Olimpija Jaksibaga, 
Pranas ir Elena Sidzikauskai, 
Ona Giedraitienė, dr. Tomas 
ir Nijolė Remeikiai, Frank Žio
gas, Algimantas ir Jūratė Urbu- 
Čiai, dr. Jonas ir Sofija Narbu
tai, Jonas ir Ida Valauskai (jų 
specialus įnašas), Antanas ir 
Veronika Kriščiūnai, kun. An- 
sas Tralas, Vytenis ir Vida 
šilai, Leon Chaikus, Aleksas 
Smilga, JIS (pavardės prašė ne
skelbti), Edmundas Jasiūnas, 
Jadvyga Dočkus, Jean Vencė, 
Kazys Kalinauskas, Antanas ir 
Marija Koncė, Viktoras ir Ve
ronika Sutkai, Veronika Tu- 
masonis, Sr., Normas ir Sofia 
Buršteinai, Pranas Mickus, Erd-

5.00
3.50
3.50 
5.00 
6.00 
400
3.50
3.50 
3.50 
5.00 
3.00 
4.00 
4.50 
2.00 
2.00 
2.00 
7.00 
5.00 
5.00 
3.00 
4.0G 
4.00

LIETUVOS

per

Visi padėkime

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
Kennebunkporte, Maine
su visom Amerikos gimnazijų teisėm

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek 
anglų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 
viška gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami 
viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda 
niams įstoti j kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas — atsižvelgiama į kiekvienos šei
mos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

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

/n formacijos ir regint racijos reikalais raigkit:
Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04046

lietu- 
lietu-

mokt-

KANKINIŲ 
VARDĄ

Kerta šaką ...
(atkelta iš 4 psl.) 

minios, kaipo laidininko, 
kur iš to “aš” (Kristaus) teiltia-
moji jėga turėtų pasiekti tą 
“tau” (Petrą). Savo vyriausią 
Bažnyčioje valdžią, autoritetą 
Petras gavo iš Kristaus tiesiog 
ir be jokių tarpininkų. Lygiai 
taip pat visi teisėti Petro įpėdi
niai gauna savo valdžią iš to 
paties Kristaus. Didesnis ar 
mažesnis tikinčiųjų skaičius ga- _____ ___
U pridėti ir gal tikrai prideda įįįį Masiulį* 
pepiežijai socialinio bei politi- ip adresas: 6643 S. Maple- 
nio svorio. Bet tas skaičius yra wood Ave., Chicago, m. 60629. 
bereikšmis kada kalbama apie 
popiežiaus grynai religinį bei r 
moralinį autoritetą. Kitaip gal- | 
vojant, išeitų, kad pats men- t 
kiaųsias, labiausiai bereikšmis | 
popiežius buvo.. .žinote, kas? 
Gi Petras Pirmasis! Pirmojo po
piežiaus pontifikato laikais ka
talikų tikrai nebuvo arti pusės 
biliono, kaip šiandieną.

(Bus daugiau)

{amžinti paminklinėje 
lietuvių koplyčioje 
Sv. Petro bazilikoje Romoje. 
Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir savuosius koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL FUND

2701 We«t 68th Street 
Chicago, III. 60629

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East Mth Street 

r tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y

TsL RE 4-4429
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. pp.

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobili.

Stereo 4.50 2.00
6.50 
6.00 
600 
6.00 
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5.00 
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5.00 
4 no 
4.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
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5.00 
6.00 
4 0*1



DARBININKAS

LIETUVIŠKŲ PLOK1TEUŲ
išpardavimas

choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią

NEW YORK -

seniai laimėjo 1968 m. Pietų Aust
ralijos Šachmatų pirmenybes, ku
rios buvo nepaprastai stiprios sudė-

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
TeL: GL2-2923

benefits 40 tas vreek ptus overtime 
Call Mr. Tim Byrne — Vince Byrne

N.Y. 014 MO 6-5144

Užstalės daina Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

— Lietuvos Kanklės: 0. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

Lietuvos Aidėt Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšaimukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet dainų: Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vieniu* 
ri ir Vakaras.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, 0, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive- 

•' lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

Pietų Australijos ar Adelaidės čem
pionų vardais. Arlauskas pav. buvo 
1950 m. P. Australijos čempionas, 
š. metų p-bėse Arlauskas 3 partijas 
sužaidė lygiomis, kitas laimėjo, ta
me skaičiuje prieš Australijos jau
nių čempioną Craske, didmeistrį L. 
Endzelinį ir kitus. Pasekmės: 1-2. 
Arlauskas ir Craske po 6%. 3. L. 
Endzelins 5 tš., Sulik 4V», Dr. Ka- 
linovski 3%, Herter 3, Sanders ir 
Cunfala po 2’A, Cohen 2 tš.

Partija, kurioj Arlauskas matuo
ja didmeistrį L. Endzelinį:

TU 4-1288, 82-15 08th PL» Middle 
VUlage, N.Y. 11878.

WLYN — 1960 kttecyciea 
ir FM W 3 banga 

nadionitfsmao 1 - 1:30' vaL

BOSTON. MAS* 
Vortfijai 

8TEP. M1NKU8

HELP WANTED

FORTERS —NITE SHIFT 
8 PM to 4 PM A 11 PM to 7 AM 

Steady jobs for large restaurant — 
good salary excellent benefits and 
ftee meals for International Hotel 
J.F.K. Airport. Call 995-9000 ask 
for Mr. Gus.

----------------- ,,
DARBININKO SKAITYTOJAM

dedamas šis lapelis. Prašome iį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 9ia WiUougM»y Avė., Broakl;/*, N. T. 11221 

Prašau pratęsti prenumeratų 1969 metams.

Vardas ir pavardė

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

White — Endzelins

Black — Arlauskas

1 P-QB4 — PK4
2 N-QB3 — P-Q3
3 P-KN3 — N-QB3
4 B-KN2 — P-KN3
5 P-K3 — B-KN2
6 KN-K2 — KN-K2
7 0-0 — B-KN5
8 P-KR3 — B-K3
9 N-Q5 — Q-Q2

10 P-Q4 — 0-0
11 K-R2 — P-KB4
12 NxN — NxN
13 QPxP — BxBP,
14 PxQP —PxP
15 R-Kl —QR-B1
16 N-Q4 — N-QB3
17 Q-R4 — P-QN4
18 BxN —RxB
19 Q-Q1 — R-R3
20 P-QN3 — B-Q4
21 B-QN2 — B-QR1
22 Q-Q2 — Q-N2
23 P-KB3 —R-Kl
24 R-K2—P-QN5
25 R-B2 — R-R4
26 P-QR3—QR-K4
27 QxNP — RxKP
28 R-QB1 — QxQ
29 PxQ — R-Q6
30 N-N5 — BxB
31 RxB — BxBP
32 NxRP —B-Q4
33 N-N5 —KR-K6
34 R-KN1 — P-KB5
35 P-KR4 — PxPch
36 K-R3 — P-N7 d.ch
37 K-N4 —R-N6ch ’
38 K-B4 — QR-B6 mate

BROCKTON, » 
VE^ėjes P. VMCSNI3

TeL JU 6-7209

Sekmaiiieniah •-Ovai. ryta

Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vM.

OETROIT..MICH.
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1400 ’ 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia Bandža tel. 278-3265

Algis Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesure Detroit, Mich. 48227 
telef. 273-2224

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAV1CIUS 

WBMI-FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A, YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh., Penus. 15228 

TeL 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. P4».

PHILADELPHIA, PA. 
WTEI_ 860 kilocydes 

BENDRUOMENSS BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
teštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 pųn.

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 iki 10:30 ryto

Machine Assemblers - Machinist - 
Model Makers immediate positions, 
steady exeellent conditions; Stein- 
way Station on IND Subway Tele- 
Sonic Packaging Corp 37-11 35th 
Avenue Long Island City — Call 
361-2550

General Helpers men & women shift 
8:30 to 4:30 PM & 4:30 to 8:30 ex-

tena. Loft Candy Corp. 40th Avė. 
Vernon Blvd. LJ.C. Bus 102 from 
Queens Plaza get off at 40th Avė. 
Tek 784-3200

CAKE BAKER
Salary $250 — 6 days 

all around 
GREENPČHNT B’KLYN 

Call 383-9288

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced on single needle 
multiple machines: Steady vvork — 
nice vvorking conditions.

SVVITLIK PARACHUTE CO.
1325 E. State &t. Trenton, N.J. 

609 - 587-3300 
Ask for

Mr. RICHARD SVVITLIK, Jr.

PORTERS— 
CLEANING WOMEN

and

Night shift for Scarsdale - B’klyn 
area. Steady job^ good salary. Call 

U L 8-7579

SERVICE

Už kalendorių
MECHANICS 
Experienced
Steady Work

ONEIDA MOTOR FREIGtlT
Commercial Avė Carlstadt NJ.

(201) 933-6000 — Ext 207

Sales Career future managemetlt op- 
portunities, starting salary + com- 
mission to mature applicant with 
drive & initiative, for you and your 
family unlimited earning potential 
call Mr. Anderson for interview JA 
3-1300, after 5 PM 523-1919 — An 
Equal Opportunity Employer. M/F

EXP CLiCKĘR
Salary open Fringe benefits 

MAJESTIC LOOSE LEAF INC. 
824 Bergen Street Brooklyn N.Y. 

Call ST 9-0100

Trainee Wall St become a reg’d rep. 
Excellent opportunity for aggres- 
sive, hard working Lithuanian with 
initiative to develop a Lithuanian 
division leading to nianagement. 
Minimuni salary, liberal commis- 
sions, after training period. — Call 
943-5967 for appointment.

Kas norėtę skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Siunčiu už prenumeratą $.

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už___ m. $.

MEISTERISKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

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

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 Easf 86th Street — Tel. TR 9-0400

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

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ.DOVANAS į LIETUVĄ
--- ir įvairius USSR kraštus

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

Iš šio sąrašo išsirinkus tris ii* 
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
doL 'Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

PO ŠVENČIŲ...
Lietuvių Atletų Klubo pirmo

ji futbolo komanda tarpušven- 
tyje susilaukė dovanos. Į už- 
pereita sekmadieni paskirtas 
pirmenybių rungtynes BW 
Poughkeepsie pranešė nagalįs 
atvykti ir-taškus atiduoda be ko
vos. Ne taip sėkmingas buvo 
pereitas sekmadienis. Mūsiškiai 
nuvyko į Stamford, Conn., pa
sirodo, deja, be reikalo. Teisė
jas dėl apledėjusios aikštės at
sisakė rungtynes pradėti. Neįvy
ko dėl tos pačios priežasties ir 
jaunių rungtynės Oceanside,

Jei ĮĮlanuoįate ką pirkti ar 
dovanoti — pirma gaukite ka- 
talogėlius apie rašomas, skaičia
vimo mašinėles, radio, TV, 
magnetofonus ir kit vokiečių ir 
vietinių firmų gaminius su la
bai sumažinta kaina. Klauski
te: J. L. Giedraitis, 10 Barry 
Dr., E. Northport, N. Y. 11731. 
TeL (516) 757-0055.

RECOLOR CARPETING 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Glow 
All Work Guaranteed 
------  Call MU 9-1910 ------

GENERAL AUTO BODY 
SERVICE

Open from 7 AM to 6 PM 
Over 30 years of experience 

• Ferry Avė & Fillmore Street 
Camden N J.

Call 609 - 966-8678

EXP ČAttFENTRY

H. W. FEMALE

Persiuntimui pridedama 50 c.

šį sekmadienį pirmoji koman
da paskirta žaisti prieš BW 
Poughkeepsie jų aikštėje, t. y. 
Germania Recreation Field, 
Overtook Drive ir Dergamo Rd. 
Poughkeepsie, N.Y. Rungtynių 
pradžia 2:30 vaL Mūsiškiai da
bar po 12 rungtynių turi 9 taš
kus ir stovi lentelėje iš 12 ko
mandų 9 vietoje. Beje, nuo 7 
iki 9 vietos stovinčios koman
dos turi tą patį taškų skaičių 
9, bet skirtingą įvarčių santy
kį. Laimėjus sekmadienio rung
tynes, galima būtų pakilti net 
iki 6 vietos.

Jauniai žaidžia sekmadieni 
namie, ty. East N.Y. aikštėje 
11 vai. prieš German-Hunga - 
rians SC. Atletas

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

(Licensed by Vne>posyllorg)
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Broadway, New York, N. Y. 10019

Sewing Machine Operators experi- 
enced on Single Needle & Multiple 
Machines. Steady work—nice work- 
ing conditions. Switlik Parachute 
Co. 1325 East State St. Trenton, 
N J. (609)587-3300 — ask for Mr. 
Richard Switlik, Jr.

Wood Paneling Ceilings Closets 
All work guaranteed 

Call 24 Hours 
335-5995

DISPLAY

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

AR UŽTEKO?

PAMATYKITE 
NAUJĄ

Microscopic Office Cleaning Co. w. 
25 yrs experience. Modern methods 
& eųuipment. Train our personnel 
in nevvest methods. Specialize ac- 
counting for Office cleaning. We 
save on paper work. time & money. 
10% discount. Call 372-5937 or write 
1818 Anthony Avė. Bronx, N.Y.

Once in a lifetime litter. gigantic 
ft-om 2 of the world’s largest Ger- 
man Shepherd’s. 10% discount to 
firemen and policemen. From $75 - 
$350, Aachen German Shepherd’s, 
Ine. 171-09 Northėrh Blvd. Flushing 
N.Y. — FL 9-4080.

FLORIDA
Modeliai Hicksville, L L

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDA2YMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Manfel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

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

Psichiatro pagalba
Prasunkus ilgesniam laikui, 

susitinka du draugai.
— Girdėjau, kad pats lankai

si pas psichiątią; Ar padeda 
jis tau?

— Ir dar kaip! Anksčiau aš 
bijodavau atsiliepti į skamban
tį telefoną, bet dabar aš visada 
atsiliepiu, nežiūrint telefonas 
skamba ar ne...

Jerasaiem Are. ir OM Ceantry Road kampas

Nauji privačiai statyti auksinio medalio 
1, 2 ar 3 miegamųjų FLORIDOS NAMAI

- $8,870 “S"
Naujas gyvenimo būdas

Fiesta modelis

MARCH OiMES

Aplankykit mūsų normalaus 
dydžio modelius arba rašykit 
ar skambinkit dėl iliustruotų 

broMOrų.
ModeUo telef. 

(516) WE 8-4488

N. Y. C. telef. 
(212) 523-6160

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MUSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ------------
• BALTI MORE, MD. — 1900 Fleet Street------------------
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue -----------
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue-----------------
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ----------
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenifworth Avenue----
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ------
• FARMINGDALE, NJ. — Freevvood Acres................
• HAMTRAMCK, MICH.---- 11339 Jos Campau Avenue
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė.............
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street -------
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue _
• NEWARK, NJ. — 250 Market Street----- ---------------
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue —■.-----------
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue-----
• RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway 
• SOUTH RIVER, N J. — 41 VVhitehead Avenue ....
• SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcelhn Street
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street

PIRMAUJANTI DBBBŲ PREKYBA NEW Y0BKE

HE 5-1654 
Dl 2-4240 
IN 7-6465 
TX 5-0700 
HU 6-2818

„ 365-6780 
__ 363-0494 
.... 365-6740 
... 249-6216 
.. HE 5-6369 
_ DU 5-6550 
_ Mi 2-2452 
. OR 4-1540 
_ PO 9-^OT 

381-8997

AN 8-1120
CL 7-6320 
. 475-9746
EX 2-0306
RE 2-7478

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai —- kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite įtttikšntitef

9 DIDŽIULES KRAUTUVAS 9
New Yorke: 1654 2nd Avc. (85-86 St) — TR 9-3047 
RMgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Aatorijeje: 28-28 8teinway Street AS 4-3210 
Florai FarU L.I.: 250-17 HttlsMe Avė, — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A kark Field Rd. 516-757-0801

Franklin 8q^ UI.: 981 HempMead Tpke. 437.7577 

FkHMngt: 41-06 Maln 8tre«t — H1 5-75*? 

JackaMi Helght*: K2-10 37th Avanut — DE 5-1194
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Lietuvos vyčių centro valdy
bos susirinkimas įvyks sausio 
12 Bostone. 9:15 vai. ryto mi
šios New Government Cen- 
ter patalpose. Mišios bus trans
liuojamos per televiziją. 11:30 
vai. užkandis Lietuvių Piliečių 
klubo patalpose, o 1:30 vai. po
piet posėdis Sheraton-Boston 
viešbuty, Prudential Center, 
Bostone.

Tomas Arūnas Žičkus, studi
javęs Bostono universitete geo
logiją, universitetą baigė gruo
džio 20, gaudamas bakalauro 
laipsnį. Jis yra priimtas į gra- 
duate school, kur sieks magist
ro laipsnio toje pačioje srityje. 
Nuo sausio pradžios išvyksta Į 
Washingtoną dirbti ir tęsti stu
dijas. Jo brolis Raimundas pra
eitą pavasari yra gavęs magist
ro laipsnį ir dabar yra Techni- 
cal operations bendrovės mana- 
ger ir taip pat pradėjo 
daktaro laipsniui.

Bostono jūros skautę 
no tuntas gruodžio 22
bendras Kūčias, Tautinės S-gos 
namuose, su programa. Dalyva
vo jūros skautai, jų tėveliai ir 
mamytės, o taip pat eilė svečių. 
Kūčių programą pravedė tun- 
tininkas Gintaras Čepas. Kūčių 
reikšmę ir jų istorinę apžval
gą padarė tėvų komiteto pirm. 
Bronius Utenis. Kapelionas ku
nigas A. Janiūnas sukalbėjo 
maldą ir palaimino valgius. Vi
si dalyviai giedojo kalėdines 
giesmes lietuvių ir anglų kalbo
mis. Giesmių tekstus atnešė ir 
išdalino kūn. Janiūnas.
Vasario 16-os gimnazijai rem

ti būrelis, kuriam vadovauja 
Juozas Vembrė, nuo įsisteigi- 
mo iki dabar surinko ir pasiun
tė tai gimnazijai 5,226 dol.

Baritono kun. Vinco Valkavi- 
čiaus pirmas pasirodymas savo 
gimtam mieste — Hudson , 
Mass., miesto bibliotekoj —į- 
vyks sausio 19, sekmadienį, 4 
v. popiet. BrocktOno lietuvių 
parapijos vikaras giedos ir dai
nuos Caldara, Handel, Dvorak, 
Dubois, Schubert, McDowell ir 
keturius lietuviškus kūrinius. 
Mėnesinę rečitalių seriją Hud- 
sone įsteigė pats kun. Valkavi- 
čius. Jam akomponuos Vytenis

■ - Vasyliūnas.

Dr. Genė Stapulionienė vie- 
’ toj šventinių sveikinimų paau

kojo Vasario 16-os gimnazijai 
15 dol.

Darbi- 
y City, 
pasižy-

Kryžiaus globos komitetas šį 
sekmadienį, sausio 12 d., 2:30 
vL popeit Maspetho liet pilie
čių klubo salėje kviečia visų mi moksle ir sporte, 
organizacijų atstovų pasitarimą. 
Yra labai svarbių reikalų, pra
šom dalyvauti.

* Rūta Lee šios savaitės pra
džioje buvo atvykusi į New Yor- 
ką ir dalyvavo tris vakarus TV 
programoje — Snap Judge- 
ment Programa matoma 4 ka
nale.

Lietuvių Fondą švenčių metu 
parėmė visa eilė dosnių aukoto
jų Dr. Vytautas Avižonis, įne
šęs vieną tūkstantį, į Fondą į- 
nešė 400 doL ir pradėjo nau
ją tūkstantį. Dr. Br. Radziva- 
nas paaukojo 100 dol., dr. Bro
nius Kazlas — 1000 doL Vie
na daktarų šeima, kuri prašė 

„pavardės neskelbti, paaukojo 
1000 dol Fondo vajaus komi
tetui pirmininkauja dr. J. Ka
zickas. Jis šį penktadienį savo 
namuose New Rochelle kviečia 
vajaus reikalu pasitarimą. Bus 
sudarytas platus komitetas, ku
ris surengs labdaros pietus.

Vija Vėtra, latvių balerina, 
ši ketvirtadienį ir penktadienį 
6:30 vaL vak. Lincoln centro— 
Library of Performing Arts au
ditorijoje duos Indijos šokių 
spektaklį. Programoj taip pat 
dalyvaus jos partneris iš Indi
jos ir jos studijos lankytojai. 
Įėjimas: 111 1 Amsterdam Av. 
Balerina turi Indijos ir mo
dernių šokių studiją. Adresas: geidaujama, kad turėtų leidi- 
872 Avenue of Americas (prie mą vairuoti automobilį. Infor- 
31 St.). Telef. 689-4169.

niuko skaitytojo iš Jersey 
N. J., visi trys sūnūs

lietuvių i.
‘Baltija**,,1 
Melynis. 1

das priklauso Newarko 
tautinių šokių grupei 
kuriai vadovauja V. 
Romualdas ketvirtus 
ko St. Michael aukštesniąją 
kyklą. 1968 žaisdamas 
los krepšinio komandoje, 
gavęs 3 taures:

«■ Ali Star Team ir Jersey 
Jo gražų žaidimą 
rungtynėse vaizdžiai 
The Jersey Journal gruodžio 
31. Jo broliai Bonaventūra ir 
Ksaveras Vyžai studijuoja St. 
Peter kolegijoje ir taip pat žai
džia krepšinį. Jie taip pat pri
klauso 1968 m. kolegijos čem
pionam ir yra laimėję po tau
rę. Kolegijoje studijuoja jau 
antri metai ir ten pat lanko at
sargos karininkų mokyklą. Svei
kinam brolius Vyzus ir linkim 
sėkmės akademiniame ir spor
tiniame gyvenime.

iisey CityL 
kalėdinėse ruoštis

Lietuvos vyčh# 41-mos kuopos sukakties minėjime dai nuoja tos kuopos choras. Akomponuoja A. Mrozinskas.

Vyras laiko mažo buto arba 
kambario. Reikalui esant gali 
prižiūrėti žmogų. EV 7-1422.

Išnuomojamas 4 kambarių su 
baldais butas nuo vasario 1. 
Teirautis telef. 847-5522.

laikomas (aunas vyras, kuris 
norėtų išmokti ir interesuojasi 
apie vandentiekio darbus (plum- 
bing). Geras atlyginimas. Pa

LIETUVOS VYČIŲ KUOPA PAMINĖJO SAVO SUKAKTĮ
Lietuvos vyčių 41 kuopa be- i 

ne bus viena iš jauniausių i 
kuopų. Ji veikia tik dešimt me- ! 
tų, kai kitos tos organizacijos ] 
kuopos savo veiklą žymi puse 
šimto metų. Be to, šios 41-mos 
kuopos visi nariai jauni. Tai 
daugiausia antros, trečios kar
tos lietuviai, nors keletas yra ir 
vadinamų “dypukų”.

Kuopa šiai dešimties metų 
sukakčiai atžymėti sausio 5 Mas
petho lietuvių parapijos salėje 
surengė koncertą, kurio pro
gramą atliko jos nariai.

Žodinė dalis
Pradžioje sugiedojo Ameri

kos ir Vyčių himnus. Toliau 
rengimo komiteto pirmininkė 
Joana Mažeikaitė pasveikino vi
sus susirinkusius. Invokaciją šu- '

Paieškojimas
Žinantieji apie ALFONSĄ KAIR|, 
ar jo likimą, atvykusį į U.S.A. prieš 
I Pasaulinį karą H Prauslių kaimo, 
Ukmergės aps. ir gyvenusį iki II 
Pasaulinio karo E. Boston, Mass^ 
prašoma rašyti:

Jonas Putna
P.O. Box 167 
% Saudi Arabian Airlines 
Jeddah, Saudi Arabia

macijai skambinti tarp 8-9 vaL 
ryto. TeL GL 3-5488. ?

Richmond Hill sekcijoj iš
nuomojamas vyrui atskiras 
kambarys be virtuvės. Butas 
prie gero susisiekimo. Kreiptis 
teL 441-9720.

Woodhaveno sekcijoje i š - 
nuomojamas kambarys su vi
sais patogumais, galima naudo
tis virtuve. Teirautis vakarais 
po 6 vai. teL 296-6860.

nizacijos. Pradžioje kalbėjo lie
tuviškai, toliau angliškai. Savo 
kalboje nagrinėjo galimybes, 
kur vyčiai gali pasireikšti ame
rikiečiu visuomenėje, keldami 
Lietuvos reikalus.

Jauniausias choras
Baigus žodinę dali, pasirodė 

kuopos choras, vadovaujamas 
Aleksandro Mrozinsko. Tai jau
niausias choras šioje apylinkė
je, — jis neseniai suorganizuo
tas. JĮ sudarė jauni kucpos na
riai. Tuo jis ir gražus ir vertin
gas. kad jis jaunas. Bedainuo
damas jis mokosi lietuvių kal
bos ir palaiko lietuvišką nuo
taiką.

Choras padainavo: Daug daug 
dainelių, Siuntė mane motinėlė 

ouo o <401144* a (40X140. luvvrvuvija 0(4-- *■ . - '

kalbėjo kuopos dvasios vadas *r W. Gąthrie — Ta šalis mūsų 
kun. J. Pakalniškis. Invokaciją (daina visai sulietuvinta), 
sukalbėjo lietuviškai, šiaip vi
sa programa buvo vedama ang-

dėl techniškų kliūčių filmo ne
parodė.

Tautinių šokių grupė
Kuopa turi nemažą tautinių 

šokių grupę, kuriai vadovauja 
Kazytė Visockaitė. Grupė nuo
taikingai pašoko Audėjėlę, Gy- 
vatarą, Per girią girelę, Malū
ną. Pianu palydėjo Al. Mro
zinskas.

Pabaigai Į sceną išvestas ir 
choras ir šokėjai. Drauge sugie
dojo Lietuvos himną.

Parodėlė
Vienoje salės užuolankoje 

buvo įrengta lietuviškos tauto-

dailės ir numizmatikos, pašto 
ženklų paroda. Įrengė Robert 
Novak. Paroda buvo gražiai ir 
skoningai sutvarkyta. Buvo au
dinių, gintaro, odos išdirbi
nių. Daugiausia dėmesio patrau
kė lietuviškų pašto ženklų ir lie
tuviškų pinigų rinkiniai. Buvo 
ir kioskas, kuris pardavinėjo į- 
vairius sukaktuvinius vokus, 
ženklus, suvenyrus.

Rengėjai visus pavaišino už
kandžiais. Šokiam grojo iš toli
mas Pennsylvanijos atkeliavęs 
orkestras.

Dalyviam buvo įteikta prog
rama — 32 puslapių sukaktu
vinis leidinėlis, smulkiai apra
šąs kuopos komitetų veiklą. Lei
dinėlis skoningai išleistas, gau
siai iliustruotas ir be skelbimų.

(p-i)

Nemu- 
turėjc

BOSTONE PRISIMINTA PUTNAMO SESERŲ SUKAKTIS

A. t A.
/ IEVAI BALTRUVIENEI 

mirus,
vyrui inž. Jonui Baltrui gilią užuojautą reiškia

ALT S-gos 11-tas Richmond Hill 
skyrius

Pirmą kartą pasirodžiusiam 
_ jaunučiui chorui reikia linkėti,

Jų kalba, žodelį tarė ir kuopos kad susirastų daugiau draugų ir 
pirmininkas Ronald Volodkevi- juos atsivestų į chore. Nesigai- 
čius. •- lėsite dainuodami. Sėkmės!

Toliau vadovavimą perėmė 
Antanas Mažeika, Jr. Jis pa
skaitė keletą sveikinimų.

Į minėjimą buvo atsilankęs 
New Yorko valstybės atstovų 
rūmų narys Fred Schmidt. Jis 
tarė ilgesnį žodį, nagrinėjo ko
munizmo įsigalėjimą ir diktatū
rą, prisiminė ir JAV politiką.

Minėjimo paskaitininkas bu
vo dr. Algirdas Budreckis, pats 
išaugęs iš Lietuvos vyčių orga-

jubiliejaus žymenimis. Vakarie- zą nr. 6; Nijolė Baškytė ir B. 
nės maldą sukalbėjo už nuošir- Adomavičiūtė švelniai ir skam- 
dų lietuviškumą mūsų pamiltas biai pasdainavo porą duetų: 
klebonas Baltrušūnas. Svečiai “Gražių dainelių” ir “Pievose”, 
linksmai vaišinosi; jaunimas tu- B. Adomavičiūtė kartu ir akom-

AJA

MORTAI STUKIENEI
mirus, prof. dr. Jokūbą Stuką ir jo žmoną, brolius bei 
gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

New Yorko MAIRONIO
Lituanistinė mokykla

Patyręs plaukę kirpėjas Jo
nas Malinauskas perėmė kir
pyklą vyram. Kirpykla yra 80- 
12 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N. Y. Kirpykla atidara kasdien, 
išskyrus trečiadienius. Atvyks
tant iš toliau — 
jamaica linija ir 
Parkway stotyje.

T. Liveikienė,
wood, N.Y., kiek susirgusi ieš
ko moters, kuri galėtų jai pa
gelbėti 3-4 dienas po 3-4 vai. 
Dėl sąlygų skambinti 386-3698.

važiuoti BMT 
išlipti Forest

gyv. Ridge-

Vai gra-

Joana Mažeikaitė ir Philip 
Skabeikis (piano duetas) pa
skambino Beethoveno sonatą 
op. nr. 6 ir Koelling — Veng
rų rapsodiją.

Maloni staigmena buvo ir 
jaunutė Astra Vilija Butkutė, 
kuri solo padainavo:
žu, gražu — A. Kačanausko, II 
Bacio — L. Arditti ir Summer- 
time iš Gershwino Porgy and 
Bess. Geriausiai iš jos dainų 
nuskambėjo 11 Bacio. Akompo- 
navo A. Mrozinskas.

Muzikinės nuojautos daug 
parodė Daniel Skabeikis, solo 
smuiku atlikęs Mozarto sonatą 
nr. 3, akomponavo Philip 
Skabeikis. Marina Sidtis gitara 
padainavo amerikiečių liaudies 
dainų. Gaila, kad nesinaudojo 
mikrofonu, nes šiaip jos švel
nus balsas toliau sunkiai gir
dėjosi.

Pertraukos metu buvo rengia
masi parodyti filmas iš Penn- 
sylvanijos lietuvių dienos, bet

1968 gruodžio 8 N. P. Mari
jos Seserų Kongregacijos Rė
mėjų Bostono skyrius surengė 
dvigubam jų jubiliejui — 50 
metų gyvavimo ir 25 metų va
saros stovyklos — paminėtti rėjo 3 atskirus stalus; valgius ponavo, 
šventę su iškilminga vakariene. 
Mišias aukojo ir pritaikinta pa
mokslą pasakė kleb. kun. A. 
Baltrušūnas. Vakarienė buvo 
Piliečių klubo salėje 5 v.v.

Rengimo komitetas: č. Alek- 
sonienė (ateitininkų atstovė), 
A. Čereškienė (stovyklautojų 
tėvų atstovė), A. Dabrilaitė, O. 
Ivaškienė, V. Kleinienė (skautų 
atstovė), M. Raškauskaitė, S. Ta
mošaitienė, O. Ulevičienė, E. 
Valukonienė, dr. P. Kaladė, J. 
Vembrė ir P. Žičkus, vadovau
jamas energingos pirmininkės 
V. Kulbokienės, įdėjo daug nuo
širdaus darbo. Vakarienė buvo 
puikiai parengta ir visuomenės 
dosniai paremta.

Kadangi vakarienės pelnas 
skiriamas Jaunimo stovyklos 
statytei, tai šeimininkės visas 
vaišes gaminosi pačios. Viską 
supirkti, pagaminti ir sugaben
ti uolioms šeimininkėms reikėjo 
gerai kojas “atkelti”.

Salė gražiai parengta, scena 
papuošta auksinio ir sidabrinio

h

VISI, DIDELI IR MAŽI, į
MAIRONIO M-LOS VAIDINIMĄ!

sausio 19 sekmadienį
APREIŠKIMO PARAFUOS O. SAIRJE

rašyt. P. Jurkaus surimuotas 6 pav. jaunimui vaidinimas

Miegančioji Gražuolė

nešiojo tautiškai apsirengusios 
mergaitės; visur skambėjo tik tautinių šokių sambūris įspūdin-

. lietuvių kalba.
i Dr. P. Kaladė pasveikino 

Vienuolyną jubiliejaus proga ir
, įteikė dail. Laurinaičio dovano

tą paveikslą. Gilios prasmės ir
J pilną lietuviškumo rūpesčio 
’ kalbą pasakė dr. J. Girnius, iš- 
j keldamas Putnamo seselių nuo- 
; pelnus lietuvybei ir linkėdamas

ištvermės ateityje. “Kol Putna- zikų ir šokėjų parengimą! 
me vienuolynas bus lietuviškas,

. ir mes būsime lietuviai, nes tu- 

. rėsime lietuvybe spinduliuojan- 

. tį centrą!” — baigė dr. Girnius. 
t — Paskui ėjo meninė dalis, ku- 
. riai vadovavo Kulbokienė, pro

gramai atlikti sutelkusi tik jau-
. nimą. Norėta sudaryti progą 
. pasirodyti mūsų jauniems me- 
. no mėgėjams ir patį jaunimą 
i įtraukti į savo stovyklos kūri- 
; mą. Abu tikslai pilniausiai pa-
> siekti. Džiugu buvo klausytis 

atžalyną puikiai lietuviškai de-
, klamuojantį, gražiai skambi- 
, nantį, grojantį, dainuojantį, šo

kantį. Programos vedėja, bū-
; dama pedagogė, kiekvieną da

lyvį apibūdino nurodydama, 
kaip kiekvienas reiškiasi lietu
viškoj veikloj, kuriuo menu do
misi

Į Programą atliko: Vilija Leš-
■ činskaitė su puikia dikcija pa- 
į deklamavo B. Brazdžionio “Tė- 
f vų sodybos žiburėlį; Andrius 
, Krisiukėnas, dr. Krisiukėno sū-
■ nūs, — mažutis smuikininkas
> drąsiai ir gyvai pagrojo Beet

hoveno choralą iš 9-sios simfo
nijos, Mozarto 6-sios sonatos 
melodiją ir kalėdinę Burgundi-

Pabaigoje Onos Ivaškienės

gai pašoko: “Suk, suk, ratelį” 
“kubilą” ir “Landytinį”. Kas 
per tautinių drabužių mirgėji
mas! Kas per energija! Rodos, 
luš mažutė scena, žiūrovai di
džiausiais plojimais nulydėjo 
juos nuo scenos.

Dėkui J. Gaideliui, I. Vasy- 
liūnui ir O. Ivaškienei už mu-

Jaunimas gražiai svečius 
linksmino, šeimininkės skaniai 
vaišino, o svečiai dosniai atsi
dėkojo. V. Kulbokienė paskel
bė stambesnes sumas aukoju
sius: po 100 dol. Česlovą ir Ta
das Aleksoniai, Birutė ir Pra
nas Bernotai, Stasė ir Edmun
das Cibai, Alė ir Jonas Čereš- 
kai, Vita ir Joseph Hodges, Ona 
Ivaškienė, dr. Alfonsas Krisiu
kėnas, Irena ir Pranas Nava- 
zelskiai, Irena ir Juozas Rasiai, 
Veronika Ivanauskienė, p. Vel
tai; po 50 doL^-X.Y. ir L. Vein- 
gartenienė; po 25 dol. — Pa
baltijo Moterų klubas ir inž. J. 
Stašaitis.

Daugiausia aukų surinko ir 
bilietų išplatino: č. Aleksonie- 
nė; toliau: A. čereškienė, V. 
Kulbokienė, A. Dabrilaitė, O. 
Ivaškienė, O. Ulevičienė, Pavy- 
dienė. P. Stašaitis nemokamai 
davė stereo muzikos. Ko
miteto šeimininkėms uoliai pa
dėjo žinįauskienė, V. Ivanaus
kienė, Leščinskienė, V. Šimkie
nė ir kt

Seselės išplatino daug lietu
viškų knygų. Kai kas užsakė 
vaikams ir kalėdinę dovaną 
“Eglutę". Nuoširdžiai rengėjom 
talkino klubo šeimininkas Gri-

Vaidinime dalyvauja net 45 Jauni artistai, kuriuos spalvingam

Po vaidinimo tradicinė mugė -> laimėjimai, loterijos, bufetas, 
žaidimai ir kiti margumynai • • • dirdingai esate kviečiami !-

Pradžia 4 vai. — Įėjimo auka 1 ir 2 dol.

ponavo sesutė Lora Krisiukėnai-
tė. Rita čereškaitė sąmoningai ganavičius. Visiem šventės ren- 
paĮKsakojo įspūdžius iš paskuti- gėjam, aukotojam bei svečiam 
nės stovyklos pas seseles; Sau- širdingai padėkojo kongregaci- 
lius Cibas energingai, su jatfno jos atstovė Sės. Augusta.
pianisto mostu, paskambino Malonu buvo praleisti vaka- 
Chopino Polonezą ir Lecouana ra. kur tėvai, jaunimas ir se- 
Malaguena; Birutė Adomavičių- neliai sutartinai riapinas lietu- 
tė su giliu įsijautimu padekla- viškaislais reikalais. Jauti, kad 
mavo J. Aisčio “Šilainę’’; Al- ir mes broliškai atsiliepiame į 
dona Dabrilaitė didžiai nuotai- šauksmą iš Lietuvos — auklė- 
kingai paskambino Lisrto ‘Mei- ti lietuviškai jaunimą, tikėti 
lės sapną" ir Chopino Polone- Lietuvos laisve! Dalyvis

Matonu buvo praleisti vaka-


