
Š. Vietnamo elgesys su JAV belaisviais 

šią savaitę atnešamas į Jungt. Tautas

Šį penktadienį pradeda H a antroji kelione į Menulį

Jungi. Tautos. — JAV vy
riausybe, nesėkmingai išban
džiusi visas turėtas priemones 
S. Vietnamo nelaisvėn pateku
sių JAV karių reikalams su
tvarkyti, apsisprendė eiti j 
Jungt. Tautų gen. asamblėją 
papildomos pagalbos prašyti. 
Nemanoma tuo reikalu rašyti 
dar vieną rezoliuciją, kurių jau 
yra visas maišas, bet kuriomis 
niekas nesidomi, nes jos netu-

Manoma (iš visokių netiesiogi
nių aplinkybių spėliojant), kad 
410 JAV karių tikrai yra š. 
Vietnamo nelaisvėje, gi 918 
vyrų yra laikomi dingusių be 
žinios sąraše, kurių gera dalis 
gali būti ir Vietkongo nelaisvė
je čia pat P. Vietname.

P. Vietname nelaisvėn paim
tus S- Vietnamo karius ameri
kiečiai perduoda P. Vietnamo 
karinei vadovybei. Tokių esa-

Jei visos sistemos gerai 
veiks pakilimui numatytu laiku, 
jei niekas iš astronautų nesu
siras, jei oras pakilimui bus 
tinkamas, trys JAV astronau
tai šį penktadienį lapkričio 14 
su Apollo 12 erdvėlaiviu pakils 
antrai kelionei į Mėnulį. Pa
kilimas numatytas 11:22 prieš
piet rytų pakraščio laiku. Ke
lionė truks 10 dienų.

Skridimą atliks trys astro
nautai, visi trys laivyno kari- 

’ ninkai: cmdr. R.F. Gordon, 
cmdr.: Charles Conrad ir lt. 
comdr, Alan N. Bean.

šį kartą astronautai Mėnu
lyje ilgiau pabus, daugiau ir į- 
vairesnių žinių surinks, nusi- 
veš sudėtingesnius instrumen
tus reikalingiem tyrinėjimam 
pravesti. Erdvėlaivio pilotas 
cmdr. Conrad tiek tuo reikalu 
yra pasakęs: “Apollo 11 paro
dė, kad žmogus gali ant Mėnu
lio nusileisti, Apollo 12 pra
dės smulkesnį geologinį Mėnu
lio paviršiaus tyrinėjimą”.

Astronautai išbus ant Mėnu
lio 31 su puse valandos, iš ku
rių valgiui skirta 3 valandos, 

- miegui 9, tyrinėjimams pasi
rengti ir juos pravesti esant 
išlipus iš “vežimėlio” 9 va
landos, darbui su nusileidimo 
“vežimėliu” po nusileidimo ir 
jį rengiant pakilti 10 su puse

strong ir Edwin Aldrin, moks
lininkų teigimu, nė savo aki
mis nė savo rankomis veik nie
ko nepridėjo prie tų žinių, ku
rias surinko Apollo 11 instru
mentai Dabar norima įsitikin
ti, kad ne tik vienas mašinos, 
bet ir žmogus su mašinomis tu
ri Mėnulyje savo misiją.

Apollo 12 nusileidimo vie
ta — Audrų jūra. Tai uolėta 
plokštuma, esanti 950 mylių 
atstume į vakarus nuo tos vie
tos, kur buvo nusileidęs Apol
lo 11. Nuo žemės žiūrint, ji 
yra kairėje Mėnulio “veido” 
pusėje. Tą vietą 1967 m. žval
gė viens pats nuskridęs erd- 
vėlaiviukas Surveyor 3 ir ten 
dabar tebestovi. Bandyta taip 
apskaičiuoti Apollo 12 nusilei
dimo vietą, kad astronautai 
pėsti galėtų nueiti iki Survey
or 3, jį gerai apžiūrėti, nufo

lto ir ten palikta daugiau ir su
dėtingesnių instrumentų. Saky
sim, seismometras bus padėtas 
kiek galima toliau nuo “veži
mėlio” ir aprengtas plastikiniu 
uždangalu, kad taip greit ne

tografuoti, pasirinkti dalių ir 
jas žemėn parvežti. Jeigu pilo
tui pasiseks nutupdyti vežimė
lį planuoto) vietoj, tai tarp jo 
ir Surveyor 3 nuotolis bus tik 
1,120 pėdų. To nebūtų galima 
padaryti tvarkant nusileidimą sušaltų labai šaltų Mėnulio nak- 
iš žemės. Nuotolis šiuo atveju 
labai svarbus dalykas, nes ast
ronautams vaikščioti Mėnulio 
paviršium yra sunkus dalykas.

Astronautai išlips iš "veži
mėlio" du kartus ir vaikščios 
bei dirbs 7 valandas. Per tą 
laiką jie turės daug darbų at
likti: pritvirtinti spalvotą tele
vizijos kamerą, išdėstyti septy
nis instrumentus septyniems 
tyrimams atlikti, parinkti uo- 
lėnų ir atlikti selenologijai rei
kalingus žvalgymus, aplankyti 
Surveyor 3, jį nufotografuoti, 
apžvalgyti ir dalių pasiimti.

Šį kartą bus nuvežta Mėnu-

tų metu. Netoli bus padėta 
centrinė radijo stotis, kuri siųs 
žemėn instrumentų surinktus 
duomenis. Tikimasi, kad ji ga- 

--- rįus juetus vį. 
ikalingą instru- 

gamtos atomi- 
genera-

lės veikti 
są energiją, 
mentams 
niu kuru 
torius. Žinias rinks penkios as
tronautų paliktos mašinos: dvi 
matuos Mėnulio magnetizmą ir 
atmosferą (abu, manoma, esą 
lygūs nuliui), du tyrinės Mė
nulio paviršiaus dulkes ir ra- 
diokatyvumą, penktoji matuos 
nuo saulės atskrendančių ato
mų greitį.

Ar būtinai reikalingas žmo
gus, ar to darbo negalėtų at
likti robotai? Galėtų, bet ne
pilnai — tiksliai Mėnulio geo
loginei žvalgybai pravesti rei
kalingas žmogus. Mašinų neuž
tenka. Apollo 12 misija yra pir
mas bandymas pradėti žmogų 
pratinti tą uždavinį atlikti.

Kai komandieriai Conrad ir 
Bean dirbs nusileidę ant Mė
nulio, comdr. Gordon valdys 
pagrindinę erdvėlaivio kabiną 
skraidydamas Mėnulio orbito
je. Jis fotografuos busimųjų 
nusileidimų vietas.

Grįždamas žemėn, erdvėlai
vis turi pasiekti Pacifiko van
dens paviršių lapkričio 24 die
ną. Jį palydėti į erdves ren
giasi vykti ir prez. Nixonas. 
Laimingo vėjo erdvių tyrinėto
jams!

Pirmieji ant Mėnulio kojas, 
padėję astronautai Neil Alin

— Kanada uždaro diplomati
nes atstovybes Urugvajuje, 
Ekvadore, Dominikonuose, 
Kipre, V. Berlyne ir prie Tarpt. 
Kontrolės komisijų Kambodijo- 
je ir Laose, šios pastarosios 
komisijos buvo sudarytos Ge- 
nevos sutartimis iš Prancūzi
jos Indokinijos sudarant tris 
valstybes: Laosą, Vietnamą ir 
Kambodiją. Misijos uždaro
mos taupumo sumetimais, bet 
esama priekaištų, kad esama ir 
politinių išrokavimų. Norėta ir 
daugiau uždaryti, bet tuo tar
pu susilaikyta Anglijai, Ameri
kai ir kitiems prašant.

— Britų alpinistai rengiasi 
lipti į Annapurnos kalną Hi
malajuose per pietinį šlaitą. 
Kalno aukštis 26,502 pėdos, 
bet pietiniame šlaite randasi 
didžiausios kliūtys, žygis bus 
pradėtas iš Nepalo.

— Gydytojų apklausinėjimo 
išryškėjo, kad jie nepritaria 
laisvam marihuanos pardavinė
jimui, bet pasisako už abortų 
legalizavimą.

—— Jemeno vyriausybė skel
bia, kad nori atnaujinti drau
giškus santykius su Amerika. 
Jie buvo nutraukti 1966, kada 
civiliniam karui prasidėjus at
sikėlė į Jemeną 70,000 Egipto 
karių.

— Filipinuose vykstančius 
rinkimus šią savaitę stebės pri
vačia iniciatyva suorganizuoti 
budėtojai, kad rinkimai nebū
tų klastojami. Budėtojai turės 
teisę pasikviesti policiją, jeigu 
pastebės pastangas padalyti

Po dviejų metų astronautai 
Mėnulyje pėsti nebevaikščios, 
bet važinės mažu džipu, čia 
matomas džipukas nėra dar tik
ras, tik iš turimo modelio kon
tūrų ir projektuotojų pasako
jimų nupaišytas. Bus varomas 
elektra, galės Imti sulanksty
tas ir sudėtas į erdvėlaivį kaip 
vaiko vežimėlis. Planuojama, 
kad tolų džipuką jau turėtų

astronautai, kurie keliaus 
Mėnulį su Apollo 17. Apollo 
12 astronautai galės pasišalin
ti nuo savo bazės ne daugiau 
kaip vieną mylią, gi su tuo dži
puku veikimo spindulys sieks 
iki 75 mylių. Jau užsakyta pa
gaminti keturis tokius džipu
kus. Kaina — 19 mil. dol. Ga
mins Boeing ir General Mo
tors kompanijos.

i

Užsienio spaudoj
RUSIJA IR KINIJA
Formozos kinų nuomone, 

pradėdama derybas su Rusi
ja dėl sienų, kom. Kinijos vy
riausybė padariusi dvi nuolai
das: sutikusi atnaujinti vyriau
sybinius (bet ne partinius) san
tykius ir derybų pagrindu pri
ėmė tas sienas, vkurios nusta
tytos 19 šmt. sutartimis su ca
rine Rusija. Kodėl tokia nuo
laida?

“Nuolaidos padarytos todėl, 
kad kom. Kinijos vadovybė pa
būgo, jog Rusija: gali sunaikin
ti kom. Kinijos atominius įren
gimus. Rusijoj žmonės buvo 
pradėti ruošti karui rugpjūčio 
mėn. Tuo pat laiku buvo baig- 

, tas Rusijos karinių pajėgų iš
dėstymas smogti į Kiniją per 
Sinkiangą ir Mongoliją. Po to 
sekė netikėtas Kosygino vizi
tas į Pekingą ir dvi savaites 
trukęs Rusijos propagandos 
prieš Kiniją sustabdymas. Tai 
buvo paskutinis Maskvos įspė
jimas, ir Petingas jį suprato”.

Taipei, Chma News

\

Cia matomas ženklas yra as
tronautu suprojektuotas Apol- 
lo 12 ššricfifnui atžymėti, ženk
lo tema — aplink Mėnulį plau
kia burinis laivas. Ženklas bus 
nuvežtas ir ant Mėnulio ir ten 
paliks pritvirtintas prie apati
nės “vežimėlio” dalies, kuri pa
liks Mėnulyje astronautams že
mėn išskridus.

ri įpareigojančios galios. Nori
ma tik išdėstyti padėtį ir pra
šyti Jungt. Tautų narių dary
ti spaudimą į S. Vietnamo vy
riausybę, kad ji nelaisvėje lai
komiems JAV kariams taiky
tų tą reikalą tvarkančią Gene- 
vos konvenciją.

Ką tuo reikalu JAV vyriau
sybė jau yra dariusi?

Pirmiausia, vos tik pradėjus 
taikos pasitarimus Paryžiuje, 
JAV delegacija prašė suteikti 
Hanojaus nelaisvėn patekusių 
JAV karių sąrašą, leisti juos 
aplankyti Tarpt. Raudonojo 
Kryžiaus komisijai, priimti be
laisviams skiriamus laiškus ir 
siuntinėlius konvencijos nusta
tyta tvarka.
. Hanojaus delegacija atsakė, 
ir ikšiol tebesako, 1— __ 
laisvių klausimas bus tvarko
mas tik tada, kada bus išspręs
ti pagrindiniai politiniai klau
simai. Be to, Hanojus mano, 
kad nelaisvėn paimti amerikie
čiai yra karo nusikaltėliai, to
dėl jų nedengia 1949 m. kon
vencija, kurią Hanojaus vyriau
sybė yra pasirašiusi 1957 m.

Be to, Washingtonas prašė 
diplomatinius santykius su Ha
nojumi palaikančių valstybių 
vyriausybes bei iki Hanojaus 
durų daeinančius privačius as
menis skatinti Hanojų suteik-

ma apie 6,000 vyrų. P. Viet
namo karinė vadovybė veda 
jų sąrašą, leidžia tarptautinių 
institucijų delegacijoms lanky
ti jų stovyklas ir per jas per
duoda belaisvių sąrašus. Deja, 
taip nedaro Hanojaus vyriau
sybė su jos nelaisvai pateku- 
riais amerikiečiais.

— Komunistai P. Vietname 
pradėjo stipriau puldinėti tas 
vietas, kurių apsaugą perėmė 
vietnamiečiai pasitraukus ame
rikiečiams. Amerikiečiai stebi 
jų pajėgumą orientuotis kritiš
kuose momentuose. Artilerijos 
ir aviacijos ugnis tebėra dar 
amerikiečių kontrolėj.

autuve, —‘ derlius P. Vietna-
kad be- me kasmet didėja, nes įvesta 

geresnė sėkla, vis daugiau kai
mų apsaugota nuo komunistų 
rekvizicijų. Jei dabartiniu tem
pu vykstančio 
proceso niekas
1971 metais P. Vietnamui jau 
užteks savo išaugintų ryžių.

— Indijai ir Pakistanui pa
tariama duoti ginklų, kad joms 
nereiktų remtis vien tik Rusi
ja. Tokį sprendimą padarė 
kongreso atstovų rūmų užsie
nio reikalų komisija. Prez. R. 
Nixonas taipgi raginamas duo
ti Chiang Kai-sheko vyriausy
bei modemiškų lėktuvų.

pacifikacijos 
nesukliudys,

Išgrobstė vargo vaikam skirtą paramą
Pradžios ir vidurinių mokyk

lų perėmimo įstatymas išėjo iš 
kongreso 1965. Nuo to laiko 
iki 1969 liepos 1 buvo paskir
ta 5,4 bilijono dol. ir išdalinta 
valstijoms paremti tas mokyk-

VOKIETIJA SU BRANDTU

Vyriausybių pasikeitimą V. 
Vokietijoje labai plačiai ko
mentavo anglų spauda. Štai vie-

— Wa$hingtonas buvo ėmęs 
skelbti, kad pasitarimai su Ru
sija Vid. Rytų reikalais esą to
li pažengę gera kryptim, bet 
Egipto užsienio reikalų minis- 
teris ką tik paskelbė, jog Ame
rikos naujasis planas atmestas. 
Nasseris ta proga parlamente 
pareiškė, kad karas su Izraeliu 
neišvengiamas. Sukviesta po
sėdžio Arabų Lygos saugumo 
taryba “arabų energijai karui 
prieš Izraelį organizuoti”.

mų belaisvių žmonų vyko į Pa
ryžių maldautii Hanojaus dele
gaciją atsakyti nors vieną klau
simą — ar jų vyrai tikrai yra 
š. Vietnamo nelaisvėje, žadėta, 
bet ikšiol netesėta.

Ir popiežius Paulius VI ir J. 
Tautų gen. sekretorius ne vie
ną kartą ragino Hanojų pada
ryti eilinį žmoniškumo patarna
vimą, bet Hanojus nė jų prašy
mo ikšiol nepatenkino.

Suorganizuotas JAV studen
tų laiškų rašymas Š. Vietna
mo prezidentui (jie siunčiami 
per Maskvą), bet Hanojus vis 
nerodo nusileidimo ženklų. 
Niekas negali atspėti, ką pa
dės JT gen. asamblėjoj ar jos 
trečiajame komitete pasakytos 
kalbos. Greičiausiai tai bus dar 
viena proga komunistinio blo
ko atstovams pakoUoti Ameri
ką už Vietnamo “agresiją”.

Kokią formą pasirinks Wash- 
ingtonas tam reikalui prista
tyti, paaiškės tik šią savaitę, 
kada manoma tą klausimą čia 
atnešti. Greičiausiai jis bus pa
keltas asamblėjos trečiaja
me komitete, kada jis prieis 
prie dienotvarkėj esančių žmo
gaus teises liečiančių klausi
mų.

Kadangi Hanojus žinių apie rytas saloje, bet jeigu kitas į- 
belaisvius neduoda, todėl ir sikurs pačiame L. 
jų skaičius yra tik spėliojamas.

Portugalijos opozicijai
vėl uždrausta viešai veikti. Jai 
buvo leista reikštis parlamento 
rinkimus organizuojant, bet
balsus suskaičius jos veikimas 
suspenduotas. Vyriausybė pri
mena, kad yra pasirengusi pa
rengti įstatymą opozicijos po
litinei veiklai reguliuoti.

Rockefelleris apie 
padėtį L. Amerikoj 
Washingtonas. — Gub. N. 

Rockefellerio pranešimas prez. 
Nixonui apie kelionėje patirtą 
padėtį P. Amerikoje jau pa
skelbtas. Dabar matyti, kad juo 
paremta prez. Nixono aną va
karą pasakyta kalba apie nau
ją kryptį, kuria norima pasukti 
gerinant JAV ir P. Amerikos 
santykius. Anot Rockefellerio 
ir jį lydėjusių ekspertų, dabar 
Lotynų Amerikoje vienas su 
kitu rungiasi trys izmai: mark
sizmas, nacionalizmas ir antia- 
merikanizmas.

Ūkinei, socialinei ir politi
nei padėčiai ten dar labiau 
suklikus, dabar esąs tik vienas 
Castro greit gali sulaukti kelių 
naujų. Tas pirmasis yra užda-

sinky vadovaus V. Semiono- 
vas, vienas iš Gromykos pava
duotojų užsienio reikalų minis
terijoj. Amerikos diplomatai 
pažįsta Semionovą kaip kietą, 
bet taktišką ir rimtą derybi
ninką. Pasitarimai su JAV de
legacija prasideda lapkričio 17. 
Jų metu turėtų būti sutarta 
dienotvarkė, tvarka ir vieta bū
simoms Rusijos-Amerikos dery
boms dėl raketinio ginklo ga
mybos ribojimo.

“Iš anglų interesų pusės Sū
rint, kai kuriais atžvilgiais W. 
Brandtas gali būti naudinges
nis už Kiesingerį. Lauktina, 
kad jis ryžtingiau panaudos di
delę Vokietijos jėgą britų įjun
gimui į Bendrąją Rinką parem
ti. Jis taipgi pabrangins pini
ginį vienetą (tai jau padary
ta. Red.). Bet kitais klausimais 
gali būti pavojingų bandymų.. 
Pavyzdžiui, jis yra įsipareigo
jęs stipriau gerinti santykius 
su Rusija ir R. Vokietija. Ru-

štai keli sauvaliavimo pavyz
džiai. Fresno, Calif., 1966-68 
m. iš gautų skirtam reikalui 
pinigų 930,000 dol. panaudojo 
televizijos sistemai įrengti, tuo 
tarpu kad mokyklos, kurioms

las, kuriose telkiasi neturtui- tie pinigai turėjo tekti, net nė 
gųjų vaikai. Pinigai turi būti vieno televizijos aparato netu

ri. Taigi pasinaudojo mokyk
los, kurios tų pinigų negalėjo 
gauti. Pinigai turėjo būti pa
naudoti moksle atsilikusių ne
turtingų šeimų vaikų papildo
mam mokymui, bet jie tos para
mos negavo. Vienur dalis pi
nigų buvo sunaudota mokyto
jų algoms, kitur visokioms sta
tyboms, dar kitur tvorų dažy
mui ir taip be galo.

Kaip pasiteisino pinigus pa
dalinusi federalinė agentūra? 
Girdi, taip atsitiko todėl, jog 
dalykas buvo naujas ir nie
kam galvon neatėjo tuo reika
lu net instrukcijas paruošti.
Todėl pritrūko tvarkos ir visas jų demokratų vadas. Besirūpin- 
reikalas labai nukentėjo. Da
bar greičiausiai visas reikalas 
ateis į kurią nors kongreso ko
misiją, kad pamėgintų tvarką 
padaryti.

panaudoti jų mokslo lygiui pa
kelti, nes dauguma jų negali 
spėti kartu eiti su geresnėse 

gyve-materialinėse sąlygose
nančiais vaikais.

Šiais metais dvi rimtos visuo-

nėjo pinigų sunaudojimą ir 
rado, kad dalis jų pavogta be- 
administruojant programas, ki
ta dalis iššvaistyta netikusiu 

nusikaltimą. administravimu, bet didžiausia
— Demonstracijų organizato- dalis panaudota visai kitiems 

riai protestui prieš Vietnamo tikslams negu jie buvo skirti, 
karą pareikšti mano sutraukti Mažiausiai jų teko tiems vai- 
į Washingtoną apie 200,000 da- kams, kam jie buvo skirti, 
lyvių. Kiti šaltiniai kalba apie žmonės žinojo, kad pinigai yra 
100,000. Rengėjai vis dar ne- skirti, bet nepajėgė jų sunau- 
pajėgė įtikinti teisingumo de- dojimo sukontroliuoti, 
partamento, kad demonstraci- Federalinis švietimo departa- 
jų metu riaušių nebus. Leidi- mantas tik pinigus paskirstė, 
mas demonstruoti duotas, bet bet pamiršo pasakyti, kaip ir 
neleista demonstruoti prie Bab kada reikia už jų sunaudojimą

kietijai vilioti. Gerai tik, kad 
naujasis krašto apsaugos mi
nistras Scbmidt neturi tuo rei
kalu jokių iliuzijų. Bet rūpes
čių kelia naujasis užsienio rei
kalų ministras Scbeel, laisvų-

damas savo mažos partijos atei
timi, jis gali susigundyti pasi
rinkti politinio kapitalo rizi
kingais pavaikščiojimais’’.

tųjų Rūmų. atsiskaityti.

kų nuolaidų keliu. Didelė Ru
sijos karinė persvara yra įspū
dinga parama deryboms. Ji tū

kymo proga

Amerikos 
kontinente ir gaus ūkinę bei 
karinę pagalbą iš komunisti
nio bloko, tai sunku įsivaizduo
ti, kokioje pavojingoje padėty
je atsiras visas kontinentas, ir 
kokios sunkios problemos susi
bėgs prie JAV vartų.

Prez. Nixono kalboj esan
čios santykių ir politikos kei
timo gairės paimtos iš Rocke
fellerio pasiūlymų, bet skiria
si padėties gerinimo tempas: 
gub. Rockefelleris ragina greit 
ir radikaliai veikti, prez. Nixo- 

, no kalboj skubėjimo nematyti. 
Rockefelleris tvirtina, kad už 
katastrofą, kuri gali ištikti L. 
Ameriką, bus kalta kontinento 
šiaurėje esanti Amerika. Taip 
mano ir L. Amerikos žmonės, 
todėl ten Amerikai jau nė ge

ti.



DARBININKAS 1969 m., lapkričio 11 A, no. 72

Du ar trys rusai dirba vieno amerikiečio darbą
Kanados profesorius Maskvoje — kę pas t epe jo ir ko išmoko

, , . .1 II. ■ _■■!■■■ m Į-I imliu ----- ----

Skaitykloj*. “Lenino” skai
tykloje yra daug medžiagos 
apie Vakarus. Bet ji nevieša — 
prieinama tik tam tikriem 

___ __________________ _____ rusam. Ir užsieniečiam dauge- 
vaites šią vasarą buvojo Mask- lis knygų n^rieinmnos. “Ame- 
voje ir’ savo įspūdžius plačiai

džius Vakarų korespondentų, 
apsilankiusių Vilniuje. Kreipla-

prisėdau prie stato, kur buvo Ava. Cambridg*

. kurie lankėsi Maskvoje... *■’
. Toronto universiteto sovieti
nės ir kinų politikos profeso
rius Michael Frolic keturias sa-

iki išsiaiškino, kad nuomos ui 
aparatą dienai 30 cn.

‘MetropoT ir ‘Nacionalinia
me* viešbučiuose ateina ir Lon
dono New York Times, He- 
rald Tribūne. “Tačiau per ke
turias dienas Metropoly tik šy
lu gavau. Padavėjos sako: ‘Dar

26). Kai kas iš jo pastebėjimų.

Po ketvertą metų Frolic vėl 
pamatė Maskvą. Daug naujos 

' statybos. , Didesnis judėjimas.
Žmonės tokie pat

Gatvėse tematė tik tris “mi- 
niskirt”. Greičiausiai tai užsie
nietės. šiaip “visi ’ rusai turi 
lietpalčius— nailoninius, mėr 
lynos- ar rudos spalvos. Tai 
greičiausia belgų ar rytų euro- : 

-piečių gamyba” (Lietuvoje pa
sitaikė tos rūšies lietpalčių iš 
Italijos ir kaštavo apie po 70- 
80 rublių! Red.). Akiniai kito
kį nei Amerikoje. E storų aki- 

— riių rėmų rusai pažišta, kad tai 
užsienietis.

• Gegužės pirmą daug gatvėse
• su šokiais ir dainont Jauni

mas daugelis su gitarom. Par
kuose mėgsta pasėdėti ant suo
lelių. Ypačiai senesni žmonės. 
Tai gera proga pabėgti iš 10 
kv. jardų gyvenamo ploto. Le
dai tebemėgstami ir geri.

Pastebėjo, kad..po ketverių ■ 
metų moterys atrodo gražiau— 
lieknesnės, savo išore labiau 
susirūpinusios, nors pagal so
vietinę statistiką esą penkiom 
moterim tenka trys gorsetėliai.

Krautuvėse prekių* kainos 
brangesnės nei Amerikoje, ne
kalbant apie kokybę. Palyginti ' 
pigūs gėrimai, cigaretės, kny
gos, autobusai, taksiai, bilietai . Vasario i« gimnazijos direktorių: 
į koncertą, kiną. - nio Cra i "atome *u

’ Uždarbiai — mėnesinis ruso 
uždarbis lygus savaitiniam ame
rikiečio.

Stebino pardavimo technika: 
stovėk eilėje, iki prekę išsi
rinksi, stovėk eilėje prie ka
sos, iki užsimokėsi, vėl stovėk 
eilėje, iki prekę atsiimsi. Dau- 
giausia eilių prie batų. Yra Į- 
rengtas naujas “supermarke
tas”. Dydis keturis kartus ma
žesnis nei Amerikoje. Prekių 
nedaug. Tačiau tarnautojų šta
bas — 30 žmonių; 5 kasininkės 
ir 6 tikrintojos, kurios patik
rina išeinančius. “Daugiau tar
nautojų nei klientų”.

Rusai sako, kad po ginklavi
mo pramonės antroje vietoje ei
na kita pramonės rūšis —juo
doji rinka. “Neapsižiūrėjęs bu
vau su akiniais. Prie manęs tuo
jau prisistatė du rusai speku
liantai ir norėjo nupirkti ma- 

' no akinius, švarką, 1______
valiutą, o man siūlė pirkti jko-

rikietis, kuris padavė sąrašą 
su 15 knygų vardais, gavo tik 
vieną: aštuomos buvo užsienie- neatėjo’ arba — ‘Jau išpar- 
čiam neduodamos, keturios din
gę, dvi paskolintos”.

Viešbuty. Apgyvendino ‘Met
ropolio’ viešbuty, skirtam la
biausiai turistam. Kambarys 
mažas, bet su atskira vonia. Pa
tarnavimas viešbuty — teko 
tris dienas derėtis, iki gavo į 
kambarį radijo aparatą. Rmkė- 
jo dar tuzino pasikalbėjnhų,

“Restoranuose vyrauja nera
cionali sistema.. Du trečdaliai 
vietų tuščios, o prie durų iška
ba: “Laisvų vietų dabar nėra”. 
Jeigu imsi ginčytis, patarnauto
jas pasakys: /Visi stalai rezer
vuoti”. Stalai iš tikrųjų nėra 
rezervuoti Bet padavėjai neno
ri aptarnauti daug žmonių vie
nu kartu. Dviem afrikiečiam 
buvo pasakyta, kad jie prie sta
lo sėsti negali. Po penkių minu
čių atsisėdo du rusai, ir juos 
aptarnavo. Ar tai dėl neracio
nalios sistemos? Ar dėl to, kad 
jie afrikiečiai?”

“Valgydamas ir sėdėdamas
kis — reikia poros valandų, iki prie stalo su rusais, kai ko iš- 
pavalgysi. moksti. Pavyzdžiui, vieną sykį

paiĮstamL Aptardavo mus ne- 
pefpuiktouriai. Pirma davė

ką. Vienas £ mūsų pakilo ir 
nuėjo prie kito stato. Kaimy-

TR 6-6434.

JfcUto GAMSVA — ORAMBIUS, BAUUkMUOtOJAS. 2 m 
fcoftyekM. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, NJt. 11231; EV 8-9770.

MATTHEW K BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air-con-

duota’.”
Restorane patarnavimas la

biausiai stebino. “Manau, pra
ėjo 35-40 minučių, iki sulau
kiau menu. Bet aš nesiskun
džiau. Buvau pasirengęs laukt. 
Maistas yra geras, ir aš tikrai 
dabar niekur neskubu”. Vidur-

Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

darni koplyčia. 423 Metropolitan Avanua Brooklyn, N.Y. 11311, EV 7-4330.

BUYUS FUNĖRAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 42$ 
Lafayetta St, Newark, NJ. 07105; tat MArket 2-5172. Paruošiamos gar-

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė Uetuvižka siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kita* dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 

Brooklyn, N.Y. Tetef. EV 4-4952'

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Eatate. Namų pirkimo, per*

Jamaica Avė, Richmond HH1. N. Y. 11418; teh VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato {vairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, a»v. Wintor Garden Tavern. 1883 Madiaon St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt_ pramogoms. B* 
to, duodami polaidotuvlnlai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška tr 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tmlaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________________________________________________
JUOZO ANDRUŠiO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacfjos. Kasdien nuo 9 Iki 8 vaL; iešta- 
Amiiais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

84 G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodbaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
ž-4329. Papigintam kainom priimama užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 

. Pristatom į namus ueL skilandžius, sūrius. We take all orders special pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bolognsu * Trečia nauja, modemiš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077,

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New Yoik, N.Y. 10902, 
AT. 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms Taip pat šilkinės, 

_ maišyt na, spalvotos, iovmns užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios

OKUPUOTOS LIETUVOS DVARAI IR SKLYPININKAI
Vilniuje leidžiamo Mokslo ir 

Technikos žurnalo 8-me nume
ryje, straipsnyje apie darbo jė
gos padėtį Lietuvoj, sustojama 
ir ties dirbančiais “asmeninia
me pagalbiniame” žemės ūky
je, tai yra, “arais” vadinamuo
siuose sklypuose, duodamuose 
šeimoms naudotis privačiu bū
du. Studijos autorius mano, 
kad iš čia dar galėtų atsipalai
duoti darbo rankų, jeigu ir šiai 
žemės ūkio šakai būtų parūpin
ta tinkamų mechaninių priemo
nių:

“Šiuo metu įsivyravusi pa
žiūra, kad tai nykstanti ūkio 
kategorija ir neperspektyvi ga
mybos procesų mechanizavimo 
požiūriu. Todėl asmeniniam pa

dienio Sai^iniam ūkiui skiriamas net
........  mažesnis dėmesys, negu na-

- nas. Jie tuojau dingo, kai aš ukiui PastaraJam gamina- nres, negu jos yra atiduoto kol- 
rusiškai pasakiau: *Įsivaizduo- mos skal*3®m0 mašinos, dulkių chozams su sovebozais, paganu- nines priemones, o žmonėms,

' kit, kad iš tikrųjų aš nesu tu- siurbliai it kiti mechanizmai, o na kone tiek pat, kap ir tie kad ir paliko 8-9 proc. aria-
ristas.’ ” asmeninių gyvulių priežiūrai iš “chozai”, krūvon sudėti.

esmės nieko. Tuo tarpu Lietu
voje asmeniniame pagalbinia
me ūkyje dar pagaminama be
veik pusė visu gyvulininkystės 
produktų. Be to, numatoma, 
kad šioje ūkto kategorijoje dar 
ir 1980 metais bus gauta apie 
trečdalį viso pieno ir apie ket
virtadalį mėsos."

Čia svarbu prisiminti, kad tų 
sklypelių, kuriuose prigamina
ma gyvulininkystės produktų 
maždaug tiek pat, kiek visuo
se kolchozuose ir sovehozuose, 
yra tik 6 proc. visos žemės ū- 
kiui skirtos Lietuvos žemės, ar
ba nepilni 9 proc. visos Lietu
voje ariamos žemės. Kitaip sa
kant, žmonės, privačiai naudo
dami apie 11 kartų mažiau že-

Užtat, sako studijoj, tuose 
sklypeliuose ^gaištama apie 
45 proc. viso žemės ūkio ga
mybai sunaudoto darbo laiko, 
kadangi juose viskas dirbama 
tik rankomis:

“Asmeninis pagalbinis že
mės ūkis atima iš kolūkiečių, 
darbininkų, tarnautojų ne tik 
laisvalaikio dalį, bet ir nema
žai darbo energijos... Antai 
asmeniniame pagalbiniame ūky
je vyrai sunaudoja apie penk
tadalį, o moterys net apie pu
sę savo darbo laiko, daugiau
sia asmeninių gyvulių priežiū- 
rai .

Kolchozai ir sovehozai yra 
komunistų partijos “kūdikė
liai”: per prievartą jų prigim- 
dė ir dabar globoja, grūste 
grūda į juos traktorius, maši
nas ir visokias kitokias mecha-

vis- 
dar 
ge-

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74tb Street Jackaon

ANTANAS J. *AVĖLOKI S — Ketinis advokatas — 80-30% JamaicaAva, 
Woodhaven, N.T. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vyku ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavtmaL 422 SL Ridgevvood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėja* Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69tb PL, Middle Village, N.Y. 11379.  ■ 

LOS ANGELES, CALTF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

PTTTT.adkt.PHTA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Greeh SU PMladelphia, Pa 19123; 
PO 5-0932.

Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

vysk. V. Brizgya,
minėjo 75 metų sukakti. Iškilmingam? bankete ii k. Į d. 

kun. J. JutkevKi us, vysk. Timothy J. Harrington. Nuotr. V. Maželio

mos žemės, tai tegu dirba ją 
plikom rankom... O vistiek 
žmonės, kad ir daug sunkiau 
dirbdami, sklypeliuose padaro 
tiek, kiek visuose tuose globo
jamuose dvaruose. Ir dar darys, 
nes tie globotiniai nežada nei 
1980 metais proporcingai susi
lyginti gamyboje su sklypinin
kais ... (Elta)

SKYRYBOS SOVIETUOSE

Literaturnaja gazeta Nr. 36 
paskelbė statistikos duomenų, 
pagal kuriuos skyrybų skaičius 
Sovietų valdomoje teritorijoje 
auga. Šimtui vedybų 1950 teko 
3 skyrybos, 1960 metais —10, 
1967 — 13.

Daugiausia skyrybų esą Lat
vijoje. Antra vieta tenka Rusi
jai, trečia Estijai, ketvirta Uk
rainai. Miestuose skyrybų dau
giau. Bendrame Sovietų valdo
mame plote vienam tūkstančiui 
gyventojų tenka 2.7 skyrybų, 
bet Leningrade 5,9, Maskvoje 
6.0.

plaukis, rūstinosi dėl blogo pa
tarnavimo. Paklausė padavėją, 
ar čia toks paprotys, kad ant
rą patiekalą (sriubą) paduoda 
prieš pirmąjį (konjaką). Padavė
ja neatsakė, bet triukšmas pa
kilo. Metropolio vedėja atsku
bėjo padavėjos ginti. Įsikišo ir 
kaimynas iš kairės. Jis ap
kaltino vyresnįjį vyrą biurok
ratizmu: ‘Po 50 metų sovieti
nės valdžios .— sakė jis —ma
niau, kad tokis biurokratizmas 
kaip tamstos jau seniai išny
ko.’ ,

‘Kokį biesą tamsta turi gal
voje, kalbėdamas apie biuro
kratizmą? — atkirto vyresny
sis ir tęsė:: Aš kalbu apie 
patarnavimą ir apie nemanda
gumą, kada į mano klausimą 
neatsako. Jei negali gauti pa
doraus patarnavimo vienoje iš 
geriausių mūsų kavinių, tai 
kuriem velniam nuėjo sovieti
nės valdžios 50 metų?’

‘Taip, mes dar turime trūku
mų... Bet mes taip neturėtu
me kalbėtis ir taip blogai pasi
rodyti prie šio užsieniečio.’

“Mes baigėme valgyti, ir jau
nesnysis išėjo. Vyresnysis 
man kalbėjo: ‘Tąi mūsų didžiau
sia nacionalinė nešlovė, mūsų 
patarnavimas. Nelengvas tai 
sprendimas, kol mums trūksta 
darbo jėgos. Aš nežinau, kaip

išspręsti. Užsienietjs tikrai
tai pastebi, bet kaip mes gali
me pakeisti? Tikrai mes turime 
padidinti gimimų prieauglį, pa
didinti mūsų gyventojų' skai-

, j*.Autorius pridedaJ: savo pa
stabą: “ŠSŠK—‘iuP maniau pas
kiau du ar trys rusai dirba vie
no amerikiečio ar kanadiečio 
darbą. Jiem reikia ne daugiau 
darbo jėgos, bet daugiau pro
duktyvumo”.

PropagBnda. Gretimo namo 
vitrinoje įtaisyta Amerikos vie
no miesto (be vardo) paroda — 
gabalas negrų gyvenamo laužy
no (slums).

“Tačiau tas laužynas neatro
do toks gąsdinantis, palyginti 
su Maskvos kai kurių dalių 
siaurom gatvelėm ir mediniais 
namais. Vienas .paveikslo pasi
žiūrėjęs pratarė: ‘Atrodo, 
kas tvarkoje. Dėl ko jie 
skundžiasi? Jie apsirengę 
rai ir gyvena gerai.’

šiaip “visi domisi Amerika 
ir jos gyvenimu. Ar tikrai taip 
blogai, kaip jiem sako. Kaip su 
negrais? Ar darbininkai tik
rai turi automobilius? Kiek jūs 
uždirbate?”

Trejetą kartų per radiją gir- _ _____ ________ __ __
dėjęs, kad Aliaska turi plikiau-. A^ur sL, BrocktonJ Mass., teL JU 6^72W; FM bangomis 1079 mc. WHIL 
syti Rusijai.

Butuose kalba tyliai, iki pa
leis patefono muziką garsiai. 
Baiminasi galimų mikrofonų.

Sistomy skirtumas. Maskvo
je “partijos kontroliuojamos 
spaudos principas yra: ‘nepa
rodykite jiem, kad esate silp
ni’. Pravdoje mūsų (Amerikos) 
bendruomenė nuolat maišoma 
su purvais, mūsų laimėjimai 
menkinami, silpnybės didina
mos, iškraipomos”. Ir:

“Aš manau, kad po keturių 
savaičių Maskvoje, sistemoje, 
kurioje nėra įmanoma skirtin
ga nuomonė viešai, aš pats ta
pau daugiau autoritetinės tvar
kos šalininkas. Sunku ginti A- 
merikos bendruomenę ginčuo
se su Rusijos komunistais, kai 
skaitai apie riaušes^ studentus 
su ginklais, Fortas aferą, ko
rupcijas kariuomenėje, Jobn- 
sono eros palikimą ... Ką mes 
giname? Bendruomenę, kuri 
stengiasi save sunaikinti? Kaip 
ilgai mes daužysime savo siste
mą, kad ji suirtų? Ar galime ir 
toliau tvirtinti, kad mūsų siste
ma pranašesnė?”

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo !2 iki 1 p.p. — 273 Victorla Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROTT, MICH. — Lietuviškų melodijų radis valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit Mich. 48219, tek 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173

ROCHEStkR, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per VVCMT-FM, 96,5 thc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
WiDdns St. Rochester, N.Y. 14621.'

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

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojaa nekilnojamo turto, trumpalaikių paskdų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė. Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Investing Gim ine.
864)1 H4th Stroet, Richmond Hil. N.Y. 11418

Tel 212-441-6799

2422 Wesf Marųue+te Rd., Chieago, M. 60629 

Tol. 312-476-2242
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tartą perleisti vokiečiam Lietu
vos pietų vakarų ruožą toliau 
rašo:

Anas ruožas pradėjo gadinti kraują rusam ir vokiečiam

Įsipareigojimai ir prestižas
Dėl Vietnamo šiuo metu bū

dinga būtų tokia dialogo iškar
pa.

Vyriausybė: Karo nenorime 
ir siekiame jį baigti. Bet esa
me įsipareigoję apginti Pietų 
Vietnamo laisvę nuo šiaurės 
Vietnamo agresijos. Jei JV vie
našaliai pasitrauktų iš Viet
namo, jos netesėtų įsipareigoji
mo ir prarastų prestižą sąjun
gininko, pasaulio ir savo aky
se:

Vyriausybės pareiškimuose 
yra du žodžiai, kurie lemia jos 
apsisprendimą — įsipareigoji
mai ir prestižas.

Opozicijos atsakymą į tuos 
žodžius išreiškia Life magazino 
surinkti įžymiųjų politikierių 
žodžiai.

Hugh Scott, respublikonų 
vadas senate: “Krašto reputa
cija ir savigarba nukentėtų, jei 
mes paliktume Pietų Vietnamą 
tuojau pat. Bet vyriausybė nu
mato karą susiaurinti ir suviet- 
naminti, ir tai laimės Amerikai 
pasaulio respektą.”

Hubert H. Humphrey, bu
vęs viceprezidentas: “Mes vy
kome į Vietnamą agresijos su
stabdyti ir apsisprendimo tei
sės apsaugoti. Abudu Įsiparei
gojimus mes jau atlikome. Pa
sitraukimas iki 1970 nereikš 
atsisakymo nuo mūsų Įsiparei
gojimų”.

J. William Fulbright, senato 
užsienių komisijos pirminin
kas: “Supratimas, kad mes ne
turime ten intereso, savo klai
dos pripažinimas padidins mū
sų savigarbą”. • •

Eugene McCarthy, buvęs se
natorius: “Karas nepadidino 
mūsų prestižo, pasitraukimas 
jo nesumažins”.

Pareiškimę išvados: 1. Opo
zicija nenori tiesiai atmesti tų 
moralinių vertybių, kuriom re
miasi vyriausybė — įsipareigo
jimų vykdymo ir prestižo. Jos 
galvojimo raida nėra tiek toli 
nuėjusi, kad atvirai pasakytų: 
nusispjauti į tuos įsipareigoji

mus ir prestižą — mūsų elgesį 
turi apspręsti šios dienos “in
teresas”. 2. Tačiau tais žodžiais 
reiškiamas moralines vertybes 
nori apeiti sofistiniu aiškinimu: 
mes jau įsipareigojimus įvyk
dėm, prestižas nenukentės, net 
padidės. Tai panašus įsikalbė
jimas ar sau ar ir kitiem, ko
kio ėmėsi Hitleris: kai sovie
tai jau brovėsi į Rytprūsius, 
Hitlerio propagandos štabas 
aiškino: tai nėra pralaimėji
mas, tai tik fronto linijos su
trumpinimas, kuris padės mum 
sutelkti jėgas.

Sofistines iliuzijas griauja 
Life magazine dar vienas pa
reiškimas Maxwell Taylor, 
ats. gen., buvusio jungtinio šta
bo viršininko: “Pralaimėjimas 
bus didelis, nes jis parodys mū
sų vidaus silpnybę — būsim 
nugalėti ne išorinio priešo, bet 
pralaimėjimas bus .mūsų pačių 
užsitrauktas. Kada blaiviai 
žvelgsime atgal, suprasime, 
kaip mes save apgaudinėjome 
dėl Vietnamo karo priežasties: 
pamatysime žaizdas, kurias pa
tys darėm. Jei kitados šen. J. 
McCarthy savo apklausinėji
mo technikoje galėjo klausti 
“kas pakėlė į aukštesnį 
laipsnį majorą Peress”, tai nau
jos generacijos apklausinėto- 
jai, jei būtų pavartota tokia ty
rimo tradicija, susidurtų su 
klausimu “Kas įtikino JV nie
kais nuleisti tūkstančių žuvu
sių amerikiečių auką ir pames
ti sąjungininką reikalo nebai
gus?”

Pareiškimai dėl įsipareigoji
mų ir prestižo rodo kaiką nau
ja Amerikos gyvenime. Būtent: 
pokarinėje politikoje Kongreso 
žmonės stovėjo moralinių ver
tybių sargyboje ir jas gynė nuo 
vyriausybės žmonių slaptos po
litikos, siekiančios intereso. 
Dabar, atrodo, vyriausybės ir 
kariuomenės žmonės turi jas 
ginti nuo Kongreso žmonių so
fistikos.

“šis Lietuvos teritorijos ruo
žas (“Gebietsstreif”, — kaip 
jį vokiečiai vadina) netrukus 
pradėjo gadinti kraują rusam 
ir vokiečiam. Jau spalio 4 d.

cijai, kad teks gabalą teritori
jos atiduoti vokiečiam, ir tiks
liai nurodė, ko vokiečiai nori. 
Tai išgirdusi mūsų delegacija 
labai nusiminė ir nuliūdo. Toks 
ir buvo Stalino tikslas: mora
liškai priblokšti mūsų delegaci
ją ir parodyti, kad mes nega
lime tikėtis jokio vokiečių už
tarimo. Stalinas vakarykščiai 
buvo Vokietijos atstovui pareiš
kęs, kad reikia vienu kartu su
tvarkyti teritorinius reikalus 
su Lietuva: ji gaus Vilnių ir 
atiduos Vokietijai tą Suvalki
jos ruožą. Vokiečiams tas nepa
tiko: išeisią taip, kad rusai lie
tuviams duoda, o vokiečiai kaip 
plėšikai atima. Todėl Rihben- 
tropas spalio 4 d. prašė tuo 
tarpu lietuviams nieko nesaky
ti, tik palikti tą ruožą neužim
tą, jei sovietai įvestų į Lietu
vą savo kariuomenę, ir leisti 
vokiečiams pasirinkti laiką tai 
teritorijai užimti. Stalinas su 
tuo sutiko, tik pasakė, kad jis 
lietuviams jau viską išplepėjęs. 
Tada spalio 5 d. Zoechlinas 
Kaune Bizauską, o Weizsaecke- 
ris Berlyne Škirpą bandė nu
raminti: tokios “sienos ištaisy
mo” derybos buvusios, tik tas 
reikalas dabar esąs neaktualus, 
nors netvirtino, kad nuo to 
sumanymo iš viso atsisakyta. 
Visą reikalą prašė laikyti griež
toje paslaptyje” (Akten D VIII, 
Nr. 196, 197, 200).

Vokiečių prašomas, Moloto
vas raštiškai patvirtino abu rei
kalaujamu punktu: “nestatyti 
tame ruože sovietų kariuome
nės ir palikti vokiečiams pasi
rinkti laiką jį užimti (ib. Nr. 
218). Po to atrodė, kad vokie
čiai visą tą reikalą pamiršo.”
Kai sovietai užėmė ir ruožą:

“Kai raudonoji armija 1940 
m. birželio mėnesį okupavo Lie
tuvą, tai užėmė ir tą Suvalkų 
ruožą, tik kelias dienas vėliau. 
Gal laukė, ar vokiečiai nepasi-. 
ims savo dalies. Tačiau vokie-

Sovietų ir nacių byla dėl Užnemunės ruožo (2)
čiai nejudėjo. Jie nenorėjo 
Lietuvos pribaigti, kaip pasi
elgė rusai su Lenkija. Vokie
čiai tuojau pat ir neužprotes
tavo, kam rusai užėmė jų dalį. 
Tik liepos 8 d. Ribbentropas 
pavedė Vokietijos pasiunti
niui Maskvoje Schulenburgui 
susisiekti su Molotovu ir jam 
pareikšti, kad dabar vokiečiai 
norėtų atsiimti savo tautiečius 
ir iš Lietuvos, išskiriant tą pa
sienio ruožą,- kuris pažadėtas 
Vokietijai; jis manė, kad lai
kantis susitarimo ta teritorija 
nesanti militariškai okupuota 
ir vokiečiai ją inkorporuosią, 

vas prašo vokiečių vyriausybę 
labai rimtai pasvarstyti, ar, at-

Sopulingoji Dievo Motina, lietuvių liaudies skulptūra
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sižvelgiant į nepaprastai drau
giškus tarp dviejų valstybių 
santykius, nebūtų galima su
rasti būda tą teritorijos ruožą 
palikti Lietuvai. Molotovas pa
kartotinai pabrėžė tas sunkeny
bes, kurios susidarytų Sovietų 
Sąjungai atiduoti tą teritoriją. 
Jis tą savo ir Stalino prašy-

kai bus tinkamas laikas. (Ac- 
ten D X, Nr. 139). Schulen- 
burgas tatai išdėstė Molotovui 
liepos 12 d., šis pažadėjo tą 
reikalą išstudijuoti ir atsakyti 
vėliau. Jau kitą dieną Moloto
vas davė atsakymą. Stalinas 
stropiai ištyrinėjo tą klausimą 
ir pripažįstąs, kad vokiečiai tu
rį neabejotiną teisę į tą Lie- mą laikė labai svarbiu ir kelis 

išreiškė viltį, kad vo- 
padarysią koncesiją, 
t a u t i e č Lų s 

galį tuojau
Lietuvos ir iš to ruo-

kartus 
kiečiai 
Savo 
kiečiai 

vo- 
at-

tuvos teritorijos ruožą, tačiau 
šiuo metu atiduoti jį vokiečiam 
sudarytų sovietam nepaprastai 
dideli nepatogumą ir sunkeny
bę. Todėl Stalinas ir Moloto- siimti iš

žo. Schulenburgas prašė Berly
ną instrukcijų, pastebėdamas, 
kad tenkinant tą sovietų reika
lavimą gal galima būtų išreika
lauti daugiau ekonominės ir fi
nansinės naudos (ib. Nr. 162).” 
Sovietai spaudžia, vokiečiai 
delsia:

“Nuo šio momento sovietai 
išvystė dideliausį diplomatinį 
spaudimą tą reikalą kuo grei
čiau sutvarkyti. Tuo tarpu vo

KAS TAS “ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS”
Praeitame Darbininko nume

ryje pradėjom spausdinti Vaiž
ganto apysaką “Žemaičių Ro
binzonas”. Spausdiname ryšiu- 
mi su šio žymaus rašytojo šim
to metų gimimo sukaktimi.

Kodėl pasirinkta ši keisto 
vardo apysaka? Vaižganto 
“Pragiedruliai”, “Dėdės ir dė
dienės,” “Šeimos vėžiai,” “Ri
mai ir Nerimai” — yra plačiai 
žinomi kūriniai, apie juos daug 
prirašyta, išleisti net atskirom 
knygom. “Žemaičių " Robinzo- _ _
nas” stovi lyg nuošalyje. Jis nimą. Tas Robinzonas yra Vin- 
nėra toks populiarus, nors au
toriaus įdomiai ir patraukliai 
parašytas. Tad šio primiršto 
veikalo pristatymas bus visiem 
įdomus, nes savotiškai bus lyg 
naujas. Per šią apysaką skai-

1 tytojas susipažins su visom 
Vaižganto kūrybos savybėm — 
stiliaus platumu, žodingumu.

“Žemaičių Robinzoną” Vaiž
gantas parašė 1932. Tai vienas 
iš paskutiniųjų jo kūrinių. Ta
čiau nesijaučia jokio nuovar
gio ar išsisėmimo ženklų. Auto
rius pasakoja su jam įprastu 
temperamentu ir plačiu mostu.

Vaizduoja jis Žemaitiją. Gal 
tai spaudos draudimo laikai, o 
gal ir po spaudos draudimo, 
bet viena aišku, kad krašte vy-

kiečiai visiškai nesiskubino ir 
sąmoningai stengėsi viską už
vilkinti.

Molotovas liepos 17 d. pasi
kalbėjime su Schulenburgu vėl 
pabrėžė, kokią didelę reikšmę 
sovietai skirią to Suvalkijos ruo
žo palikimui prie Lietuvos 
(Mic. 740/357775). Ta proga 
Molotovas įteikė ‘informaciją’, 
gautą iš Pozdniakovo Kaune, 
kurioje kažkoks Ivanovas, rem
damasis Lietuvos Statistikos 
biuro daviniais, apskaičiavęs 
to ruožo gyventojų skaičių ir 
tautybę, rasdamas, kad 1939 m. 
gruodžio^ mėn. bendras gyven
tojų skaičius buvęs 134, 
108, jų tarpe 151,186 lietuvių 
(82,3 proc.), tik 13,475 vokie
čių (8.3 proc.), žydų 13,963 
(7,6 proc.) ir tt... Tame so
vietų dokumente Vokietijai s pa
žadėta teritorija yra taipsapru- 
bežiuota: pietvakariuose ribo
jasi Lietuvos -Vokietijos sie
na, o šiaurės rytuose ribą su
daro linija, jungianti šias ap
gyventas vietas: Širvintai, Pil-

(nukelta į 4 psl.)

rauja rusų administracija. Že
maitiją jis gerai pažino. Vika
raudamas įvairiose parapijose, 
turėjo progos stebėti žmones, 
įsiklausyti į žemaičių kalbą.

Čia jis pasakojo dviejų kai
mynų paprastą istoriją. Nuei
na senoji karta, ateina tos se
nos kartos gabi ir patraukli at
žala. Senoje sodyboje jis pa
sijunta kaip anas Robinzonas 
Kruze negyvenamoje saloje. 
Viską reikia iš naujo pradėti 
ir sukurti didėlį ir gražų gyve- 

cas Kaniava, išradingas ir 
šmaikštus žemaitis, iškilęs viso
je apylinkėje. O vis dėlto jis 
pražūva, — pražudo jį deg
tinė.

šalia jo pasirodo ir darbš
taus berno tipas. Jis daugiau 
kuklus, užsidaręs, bet — pamė
gęs savo darbą ir tvarkingas. 
Tai Antanas, kurį žemaičiai va
dina Onte. Tas bernas atveda
mas iki pat viršūnės — iki ūki
ninko sodybos.

Yra čia ir keletas kunigų,— 
senas klebonas, asketas, jau
nas vikariukas, altaristas, pa
mėgęs stikliuko draugystę.

Gražiausios apysakos vietos 
— darbų aprašymai, štai Vin- 

(nukelta į 4 pslJ

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(2)
Prietelystei privalu būti ne

priklausomai. Ir tokia buvo Ka
niavų su Vaurais. Geriau nė 
negalėjo betrati. O dėlto dar 
pagerėjo ar, tikriau, tik paįvai- 
rėjo, kai Kaniavoms po ilgokų 
sugyvenimo metų Dievas davė 
sūnelį Vencę ir pasikrikštijo 
jį kas gi daugiau, jei ne abudu 
Vaurūs. Tėvams buvo sūnus, 
Vantoms krikšto sūnus, o abie
jų tos pat pareigos — gražiai, 
dievobaimingai jį išauklėti, kad 
ir pats būtų laimingas, ir kiti 
juo pasidžiaugtų.

Krikštynos buvo jau ką gi! 
Vauruvienė atvažiavo važiuota, 
prisikrovusi pilną brikelę kepa
lų, sūrių, varškės ir mėsų. Vie
na pati būtų pamylėjusi visą 
kaimą, o čia ir Kaniavienė ne- 
apsileido. Buvo net abudu kuni
gai atvažiavę ir iki vėlumui 
džiaugės gera kaimynų nuotai
ka ir santarve.

Dabar Vauruvienė ir šiokio
mis dienomis kaip skraistė la
kiojo per slėnį Kaniavienės mo

kyti: ši pirmą kartą gimdė, o 
ta buvo jau daug kartų gim
džiusi, tai jau prisityrusL Be 
to, Vencė iš karto laimėjo vi
sų malonę. Jis buvo gražus, 
baltas, riebus, kad net riešuo
se buvo įsiveržę, plaukeliais 
garbiniuotais.

Vaikelio pasirodymas pado
rioje švelnioje šeimoje buvo ly
gu dangaus būtybės, kurios gi
na tuos namus nuo pikčiaus. 
Jo riksmas pripildė namus, pa
gyvino juos. Nors motina viso
mis priemonėmis ramino kūdi
kėlį, kad jie nebliautų, — ir tė
vas tada nerimavo, — vis dėlto 
abudu nepyko už tai; gal net 
velijo, kad jis nerimtų, bet tik 
nesirgtų. Tada troba rodės pil
na jaukios, šventos muzikos; ji 
išlygina visas rūpestingo veido 
raukšles, visai sielai duoda tu
rinio, pripildo ją, pasotina ją. 
Susilaukti kūdikio ir netekti jo, 
tai katastrofa tėvams; net sti 
bėtina, kaip motina ją perken- 
čia. Vencė to nelabai paisė. Jis 
miegojo kaip meškiukas per vi
są parą, tepakildamas pasi

maitinti, ir ramus didinos svo- 
4

Vencės kūno ir sielos savu
mus abidvi moterys jau šimtą 
kartų išžiūrėjo vis nauju, vis 
didėjančiu pasigėrėjimu. Kūdi
kis nenuobodus; jis vis naujas, 
vis kitas kas metai. O kai kitais 
metais pradėjo žingsniuoti, tai 
Kaniavienė, persinešusi jį per 
slėnį, tyčia paleisdavo pėsčią 
pabaigti kelionę į kūmas. Vau- 
ruvienei tai padarydavo neap
sakomo džiaugsmo, ir ji nebe
žinodavo, kuo bepavaišinti sa
vo podę: tai kiaušinį prieždoje 
kepė, tai sviesto tepė ant duo
nelės, tai medaus kimšo į 
burnelę. Kad jį vieną būtų mo
tina palikusi, gal kūma būtų ir 
užpenėjusi.

— Gana, jau gana, kumele: 
po tam da susarginsi, — ginda
vo.

O Vencė ėdė viską, nė ne
manydamas nuo to sirgti.

Taip iki penkių metelių. Kai 
gyvenimas ėmė tiekti vis didė
jančių vilčių, kad Kaniavoms 
neilgai betrukus ims lengvėti 
ir šviesėti tuo pavaduotoju, ėmė 
Dievulis ir tą vieną žiemą pa
kirto abudu Kaniavas. Netvirti 
jie buvo, tai tiesa, bet ir ne- 
jeibingi; traškėdami braškėda
mi .būtų galėję pagyventi. Bet 
kai vieną suėmė kažkokia lige- 
lė, tai jai ir neatsispyrė. O kai 
po keleto mėnesių ir antrą su
ėmė, tai tas ir spirtis nebeno
rėjo.

— Einu pas savo draugą... 
— Ir tiek tos kalbos bebuvo. 
Nė kūdikio nebeminėjo; jam 
liko geraširdžiai kūmos. Ir nu
ėjo pas draugą, palikdamas Vau- 
rams širdyje nepagydomą žaiz
dą ir vaikelį.

Žemaičiai podėmis vadina 
krikštavaikį, o krikštotėvius— 
kūmomis, kai kitur buvo kaip 
tik antraip — krikštatėviai bu
vo krikštavaikiui podės, o jo 
tėvams kūma ir kūmas ar kū- 
minas

Vencė atiteko kūmoms, ir 
būtų buvę ten jam dar geriau 
negu pas mažiau pasiturinčius 
tėvelius. Savo auklėtojams jis 
davė to, ko buvo netekę, lai
dodami savo vaikelius -— ne
kalto švelnaus džiaugsmo ir to 
didelio rūpesčio, kuriuo niekas 
nesibodėja, kai visos mintys 
kaupias aplink vaikelį, ne ap
link avinėlį ar ką kitą pigą.

Vencė augo sveikas, nener- 
vingas, tad nesiožiavo ir neį
kyrėjo; mėgo prie savo kūmų 
glaustytis, ant kelių jiems lai
pioti ir už kaklo kabinėtis. Se
niams toks vaikiūkščio 
mylavimasis labai patiko, tad 
atsimyluodami glostė jį per gal
velę, per nugarėlę ir net per 
pasturgalėlį.

Visa tai sukėlė tiesiog šuniš
ką giminaičių pavydą ir baimę, 
kad jiems jis nepasidarytų kliū
tis. Tad už kiekvieną podžių 

pamylavimą Vencė ėmė gauti iš 
giminaičių nežmoniško žiauru
mo smūgių per pakaušį, kad 
net kniūpsčias gaudavo par
pulti; arba tokį peštelėjimą už 
duobystėlės, kad suklikdavo it 
dicinu perveriamas.

Vaurūs pyko, barės, Dievu 
baidė, net mušės, nieko nepa
dėjo: Vencė laikės vos gy
vas, primuštas, suspardytas, į- 
bailintas kaip žvėrelis; laikės 
vien kūmos sijono įsikibęs; žu
vo bet kuris vaikiškas jo 
džiaugsmas. Rodės, lyg nebe- 
mėgiamas šunelis, kuris betai
ko plutą praryti ir tuoj į pa- 
suolį pasibraukti.

Už keliolikos kilometrų buvo 
nutekėjusi už pasiturinčio ir ge
ro žmogaus Kaniavienės nabaš- 
tikės seselė Spaustinė (Kaus
tinė), tokia pat rami ir taiki. 
Vieną sekmadienį susitiko ją 
kūma Vauruvienė ir, gailiai 
gailiai verkdama, taip sau, kad 
nebuvo kam kitam širdgėlos iš 
lieti, ėmė skųstis:

— Vaikiūkštėlis našlaitėlis 
ramus kaip angelėlis; o paklus
nus, o lipšnus, nuglosto, nubu
čiuoja abudu savo kurnąs kaip 
tikrasis sūnelis. Ir mums su juo 
gera, jau ką! O tie mūsų ne
vidonai nori jį mušte užmušti. 
Nebežinome nė ką bedaryti. Tė
vų nabaštikai tikrai verkia, vi
sa tai iŠ dangaus matydami...

' Ir vėl pasileido verkti taip 
gailiai, kaip kitkart jos pačios 

vaikams žūvant. Ciocė Spaus
tinė buvo taip pat minkštašir
dė, tai tik beištarė:

— Vai, Dievulėli.. .Tai pago- 
nai! — Ir jai lūpelės ėmė vir
pėti.
— Argi jie pamiršo katekiz

mą, kad už skriaudimą našlių 
ir našlaičių pats Dievas kerši
ja? — pridūrė taip piktai, lyg 
Vauruvienė būtų taip dariusi.

— Nesitikime Dievo palaimos 
nei jiems, nei mūsų nameliams, 
jiems valdant juos. Bet kas da
bar daryti?

— Ogi imk ir atvežk Vencę 
man. Aš jam negi svetima. Pa
valgyt mums yr, ačiū ponui Die
vui. Mano vaikagaliai nepikti, 
jie našlaitėlio tikrai neskriaus, 
kai aš jiems įgrasysiu. Vencelis 
nebe taip ir mažas. Dar antra 
tiek, ir galės būti ūkyje nau
dingas. Teaugie sveiks su ma
naisiais lygiomis. Bet algą mo
kėt ir paskui neapsiimsime, 
nes ir patys ištesime.

— Eik eik, kaimynėle šeše
te! Kokio čia mokesčio! Dar 
mes primokėsime, bet tik pas 
jus Dievo garbės išmoktų, učil- 
stvoj aketes pramerktų. Pinigų 
jam bus. Tėvams mirus, jo ūkį 
išnuomojom geram žmogių, jų 
pačių buvusiam pusininkui; bet 
dvidešimčiai metų; kitaip neė
mė. Bankelyje Vencelio vardu 
atidengėm einamąją sąskaitą ir 
pirmai pradžiai Idėjom, ką iš
vertėm iš nabaštikų palikimo. 
Paskui kas metai dėsime nuo

mą. Lai auga procentėliai tam 
laikui, kai pačiam teks savo tė
viškėlė atsiimti. Biednas nebus 
ir be jūsų algos, tegu tik jums 
savo darbu atsilygina už visa 
gera, už nedarbo metus, už duo
ną, dangą ir mokslą...

Nurimo moterys, sutarė, ir 
jau kitą dieną Vencelis atsira
do toli nuo savo kūmų, nuo ar
timųjų gerų savo tėvelių, nuo 
savo tėviškėlės, šeštas savo 
tetėnų būryje, pas trečiuosius 
tėvelius. Čia Vencė veikiai už
miršo savo kūmas, kaip pas 
juos buvo užmiršęs tėvelius ir 
augo drąsus, laisvas kaip bajo
raitis.

Venceliui išvažiavus, pabaigė 
aptemti Vaurams dienos. Jie 
paniuro. Vaurus visai nieko ne
kalbėjo, Vauruvienė nebeturėjo 
į ką beprašnekti, tai vis daž
niau ir ilgiau žiūrėjo maldų 
knygon arba, kur už kamino už- 
siglaudus, suko ražančėlį. Il
giau ūkininkauti nebebuvo nei 
noro, nei tikslo. Tai pasitrau
kė į priešininkę karšti ant iš
imtinės ir laukti laimingo my
rio. Manė dar bent kiek pa
gerinsią santykius su giminai
čiais, kurie, matės, labai jau pa
siilgę patys šeimininkauti. O 
tuo tik pasilHogino. Giminėms 
ūkininkauti nesisekė, o jie vis 
labiau ėmė dairytis g Vaurų 
priedo pinigais, kurių manė 
juos turint devynias galybes.
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Ar Čiurlionis išsaugojamas?
Kas atsimena mano straips

nių seriją apie Čiurlionio sona
tas (Drauge 1951-52), ten ras 
mano pastabą apie Čiurlionio 
palikimo galimą sunykimą. Jau 
tada minėjau, kad Čiurlionis, 
mėgęs simboliais nusakyti liki
mą — paukštis, žuvis, žaltys, 
demonas, ištiesta ranka, balta 
žmogaus figūra baltame debe
sy — pats neišvengė to liki
mo baisumo, nes savo paveiks
lam naudojo blogą medžiagą.

Dar būdamas gimnazijoje iš 
mokytojo V. Kairiūkščio, vė
liau Kaune iš Ig. šlapelio ir A. 
Žmuidzinavičiaus (jie visi Čiur
lionį asmeniškai pažino) jau 
buvau girdėjęs, kad Čiurlionis 
visai nesiskaitė su medžiagos 
kokybe, medžiagą net menkai 
pažino.

1943-45 metais, studijuoda
mas Vienoje, šalia tiesioginių 
meno mokslų dar turėjau pa
ėmęs specialų kursą apie dažų 
chemiją. Kai 1951 m. Draugui 
rašiau aną straipsnį, tikrai ži
nojau, ką rašau ir kas gali nu
tikti Čiurlioniui.

Šią vasarą lietuviškoje spau
doje pasireiškę “aliarmo” 
straipsniai manęs jau nebenu
stebino. Čiurlionis turėjo to su
silaukti, — turėjo jo kūrybą 
sunaikinti laikas ir atmosferos 
sąlygos. Mane stebino tik fak
tas, kad tas ‘'mirimo” proce
sas taip ilgai užsitęsė, ir da
bar staiga kažkas pasidarė kal
tas.

Kas tas ^ŽemaiciŲ 
Robinzonas*’

(atkelta iš 3 psl.) 
cas su Onte girią kerta, drū
čiai ateina rąstų piauti. Kiek 
ten pastabumo, vaižgantiško 
temperamento, meilės ir pagar
bos darbo žmogui.

Autorius vartoja labai žodin
gą kalbą. Tiesiog mirgėte mir
ga pilna retų žodžių. Įvedamos 
ir žemaitiškos lytys. Štai pagal 
seną barbarizmą degtinė že
maitiškai vadinama "vorielka". 
Tai kūriniui suteikia epinio 
platumo ir savotiško archainio 
grožio.

Tad kviečiame skaitytojus iš 
amerikoniškos aplinkos nusi
kelti į senąją Žemaitiją, kurio
je vyksta įdomus gyvenimas.

Sv. Kazimiero bažnyčia Worcester, Mass. atremontuota tos parapijos 75 
metų sukakčiai. Remonto ir dekoravimo darbujatl*^0 dail. V. K. Jonynas.

Nuotr. V. Maželio

' DAIL. K. ŽOROMSKIS

Vasarą lietuviškoji Elta bu
vo paskelbusi bent du straips
nelius tuo reikalu. Iš tų Eltos 
pranešimu susidaro įspūdis, 
kad vienas iš čia nori nuva
žiuoti ir padaryti stebuklą. Jis 
net jau turis vizą. Jei turi vi
zą, tegu važiuoja! Kam ta “mui
lo burbulų” priedanga?

Blogiausia, kad tas Eltos siū
lomas “stebukladaris” neturi 
nė vienos dienos praktikos to
kiam “stebuklui” padaryti. Ne
turi nei reikiamų instrumentų. 
Minimi preciziniai foto apara
tai be praktikos vargiai ką ga
li. Ką paskui sakys tie Eltos su
minėti rusai. Sakys: buvot pa
sikvietę specialistus net iš A- 
merikos. Ko daugiau norit?!

Tos Eltos siūlomės priemo
nės, kaip išsaugoti Čiurlionio 
paveikslus, nurašytos į šalį. 
Girdi, padarykim “faksimiles”, 
o po to pačius originalus, kaip 
sugedusius, sunaikinkime ... 
Ar tai nesąmonė?!

"Darbininkas” čia tiksliau 
pastebi — “nuotraukos blun
ka”. Tai kas gali užtikrinti, kad 
tokių spalvotų nuotraukų am
želis bus ilgesnis už palengva 
gendančius originalus? . . .

Išmintingiausia būtų ištirti 
gedimo priežastis, jei tas dar 
nėra padaryta. Tada reikėtų 
paieškoti būdų, kaip tą gedimą 
sustabdyti. Tai nėra beviltiška.

Jei nėra natūralių priemo
nių tą "mirimo” procesą su
stabdyti, tai tegu miršta bent 
labai palengva. Vis tiek dar ke
lios generacijos galės juos ma
tyti.

Didžiausi tokio gedimo kal
tininkai yra tamsa ir šaltis, ku
rio metu atsiranda drėgmė. 
Temperatūrai nukritus iki pa
togaus laipsnio, užpuola grybas 
— pelėsiai. Grybas sukelia che
minę reakciją net dažo pigmen
te, nekalbant apie dažo jungia
muosius skysčius arba gruntavi
mo ar klijavimo klijus. Toks 
grybas net pačią pastoviausią 
medžiagą kaip aliejų gali su
naikinti per pusę metų. Grybas 
suėda ret dažo pigmentą, che
miniu būdu jį paversdamas į 
sukalkėjusi degutą. Tokio pa
veikslo nebegali išgelbėti nei 
visos restauravimo mandrybės.

Tiesioginė saulės šviesa 
blukina vandeninį dažą ir po
pierių, bet ji naudinga alieji
nei tapybai, nes aliejai saulėje 
šviesėja, be saulės — tamsėja.

Žalos dar daug padaro ang
lies dvideginis, kuris patenka 
į orą iš krosnių, šildymo siste
mų, fabrikų kaminų, šis che
minis elementas visuose alieji
niuose dažuose, lakuose, taip 
pat popieriuje ir drobėje su
kelia didelį tamsėjimo procesą. 
Todėl lietuviškai vadinamas 
smalkes reikia kuo toliausiai 
laikyti nuo paveikslo.

Nėra abejonės, kad Čiurlio
nio paveikslai tuos didžiuosius 
priešus kur nors sutiko. Pa
veikslai buvo gabenami iš Var
šuvos į Druskininkus, į Vilnių, 
iš ten į Petrapilį. Kokią kelio
nę jie turėjo atlikti, kol pate
ko į Čiurlionio vardo galeri
ją! Sako, kad Kaune jie buvo 
padėti kažkur garaže, tik pas
kui jiem buvo pastatyta specia
li pastogė. Kiek šalčio, kiek 
tamsos, kiek saulės, kiek drėg
mės, kiek smalkių, kiek viso
kių kilnojimų, kratymų, tryni
mos! turėjo jie pakelti! Ką pa
darė vadinamieji “Berlyno spe
cialistai”, kuriuos minėjo “Dar
bininkas” š.m. 69 nr., man taip 
pat nežinoma.

Taip mes galutinai nežinome, 
kas tuos paveikslus užklijavo 
ant tų rudų kartonų, kurie 
kaip tik dabar ir genda ir da
ro tą didžiausią žalą. Bet yra 
teigimų, kad ne tie Berlyno 
specialistai, o pats Čiurlionis 
savo paveikslus suklijavo ant 
tų tamsiai rudų kartonų Vil
niaus parodų metu. Tai atrodo 
labai įtikinančiai, nes reikėjo 
stangresnio “pamušalo”, kad 
juos būtų galima iškabinti pa
rodoje.

Jei klijavo pats Čiurlionis, 
galime įsivaizduoti, kokie tie 
klijai buvo.

1933 m. iš Vilniaus lenkų iš
tremtas V. Kairiūkštis atsirado 
Panevėžyje ir buvo gimnazijo
je piešimo mokytojas. Jis mum 
pasakodavo, kad Čiurlionis 
blunka — visai nebe tas, kas 
buvo Vilniuje pirmųjų parodų 
metu. Taigi, pagai V. Kairiūkš
tį, Čiurlionis, pasiekęs Kau
ną. buvo jau nebe tas. Dar pri
dėkime antrojo karo sąlygas— 
menkai kūrenamą muziejų ar 
jo patalpas — ir tada gausi 
tikrą šios ligos vaizdą.

Kas dar liko ir kas dar 
galima padaryti?

Tų paveikslų nuo 1940 me
tų nesu matęs, todėl sunku įsi
vaizduoti, kas dar liko. Iš to, 
kas buvo rašyta mūsų spaudo
je, ir iš privačių pokalbių da
rosi vaizdas, kad to gedimo 
priežastys bus čia suminėtos. 
Dėl jų dabartinio stovio yra 
teigimų, kad dar nėra taip blo
gai, kad gedimo procesas einąs 
labai pamažu. Ne visi, o tik 
kai kurie paveikslai genda.

Spalvotas, geras, normalaus 
dydžio reprodukcijas, sugrie
bus kapitalo, reikėtų padaryti. 
Tai būtų savotiška atsarga, kar
tu reprodukcijos galėtų eiti į 
vietinę rinką.

Skiros leidykla Šveicarijoje 
tai atliktų geriausiai. Po karo 
ši leidykla geriausiai užsireko
mendavo. Valiutos klausimas 
gali sudaryti tam tikrų sunku
mų, bet sunku patikėti, kad 
kokie “šnipai” galėtų Kaune 
ką nors sušnipinėti.

Mes neturime šios rūšies 
prityrusių ar bent trupučiuką 
tuos reikalus pačiupinėjusių 
specialistų. Tad Eltos minimi 
preciziniai aparatai nieko ne
reiškia. nes nėra tinkamo žmo
gaus.

Girdėjau, kad dabar Lietuvo
je puoselėjama mintis tuos gen
dančius kartonus nuo paveiks
lo nupjauti. Sako, ieškomi tam 
darbui specialistai.

Jei dar nėra vėlu, būtų ge
rai tuos kartonus pašalinti. Bet 
gali būti pats paveikslo popie
rius jau taip susenęs, kad ne-

M. K. Čiurlionio paveikslas—Rex

DISKUSIJOS BAIGTOS-A TĖJO VALANDA VEIKTI
Nepaprasto vyskupy sinodo — žymieji dalyviai 

apie sinodų ir ateities darbus
Ar būta pasidalinimo Į kon
servatorius ir progresistus?

Niekas negali neigti, kad pa
sibaigęs nepaprastas vyskupų 
sinodas buvo sukėlęs visame 
pasaulyje didelį susidomėjimą. 
Apie jo darbų eigą, diskusijas, 
apie dalyvių pasisakymus, apie 
žymiuosius sinodo protagonis
tus rašė viso pasaulio spauda, 
neišskiriant ir komunistinių 
kraštų.

Viena spaudos dalis rodė 
aiškią tendenciją sudramatinti 
ir suasmeninti diskusijose iški
lusius skirtumus. Toji spauda 
ypač mėgdavo paminėti du kar
dinolus, kaip dviejų, tariamai 
nesutaikomų, polių atstovus. 
Tačiau kas iš arčiau turėjo 
progos sekti ką tik pasibaigu
sio sinodo darbus, tas galėjo 
matyti, kad vyskupų tarpe to
kių priešingų nesutaikomų po 
lių nebuvo, nebuvo nė pasida
linimo į konservatorius ir pro
gresistus. Bet juose visuose 
buvo gilus noras toliau vystyti 
ir vykdyti Vatikano II visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo prin
cipinius nurodymus.

Visai natūralu, kad tame vys

BYLA DĖL UŽNEMUNĖS RUOŽO
(atkelta iš 3 psl.)

yiškiai, Marijampolė, Simnas, 
Zapockinė (aptarimas tik apy
tikris, Marijampolė ir Simnas 
yra už ribos, žr. žemėlapį). Į tą 
sritį įeina beveik visas Vilka
viškio aps., trečdalis Marijam
polės aps., vienas penktadalis 
Seinų aps. ir vienas penktada
lis Alytaus aps. Taip apskaičia
vo rusai (MIC. 740 357754). Sa
vo prašymą p a s k u b i n- 
ti reikalo sutvarkymą Moloto
vas pakartojo liepos 29 d. 
(Mic. 740/357757).

Vokiečiai nesiskubino atsaky
ti. Jie turėjo svarbesnių reika
lų. Pradėjus “liaudies vyriau- 

galėsi jo nė pajudinti. Jis bus 
praradęs elastingumą ir pradės 
trupėti, byrėti. Gali ir dažai 
byrėti pajudinus, ypač storesnį 
potepiai. Plonos dažo vietos ga
li pavirsti į nematomas dulkes. 
Dažas tai gali padaryti. Tiek 
metų jis gavo drėgmės, saus
ros. taigi piovimo metu atsipa
laidavęs nuo stiklo, jis norės 
“atsikvėpti" šviečiame ore ...

(Bus daugiau) 

kupų troškime iškilo pluraliz- 
mas. Bet toks daugialypršku- 
mas kaip tik ir yra gyvybinė 
dialektika.

Iš tokio taško žiūrint, pra
ėjęs sinodas buvo gražus bend
ruomeninės ir drauge laisvės 
dvasios pavyzdys, iš kurio ga
lėtų pasimokyti visi kiti didie
ji pasaulio žmonijos sambūriai.

Darant konkrečius sprendi
mus, visi vyskupai, be jokio 
skirtumo, be jokio pasidalini
mo į vadinamuosius konserva
torius ir progresistus, pasiro
dė norį tų pačių dalykų, tik 
gal kiekvienas kitaip savo no
rą pagrįsdamas.

Bažnyčioje visada taip būna. 
Jai nėra nugalėtų ar nugalėto
jų. Jai egzistuoja tik rūpestis ir 
darbas, kuris pagaliau nugali 
visas įtampas, šitai galima ma
tyti iš dviejų vadinamųjų pro- 
gresistų ir konservatorių kardi
nolų: Leono Suenenso ir Jean 
Danielou atsakymų į vienodus 
klausimus, kuriuos jiem davė 
plačiai skaitomas Italijos katali
kų dienraštis “L’Avvenire”.

Šį kartą skaitytojam perduo
sime kardinolo Danielou atsa
kymus.

sybėms” turtų nacionalizavimą 
Pabaltijo kraštuose (VI 1.2 2) , 
vokiečiams rūpėjo, kad nenu
kentėtų jų tautiečiai. Padarė 
demaršą Maskvoje, prašydami 
paspausti Pabaltijo vyriausy
bes, kad neliestų vokiečių tur
to (Mic. 201 146557 ir 106/ 
112347). Į tai Molotovas liepos 
29 dieną trumpai atsakė, kad 
nuo šiol visi tie klausimai turi 
būti aptariami tiesiog su Mask
va. kadangi formalus Pabaltijo 
kraštų įjungimas Į Sovietų Są
jungą įvyksiąs už kelių dienų 
(Akten dx. Nr. 251).
O ką už tai duosite:

Ribbentropas rugpiūčio mėn.
2 d. pavedė pranešti Moloto
vui. kad Vokietijos vyriausybė 
priima dėmesin sovietų norą 
palikti jiems tą Lietuvos sritį, 
kuri pagal 1939.IX.28 Maskvos 
susitarimą paskirta Vokietijai. 
Tačiau tai sudarytų žymų susi
tarimo pakeitimą vokiečių ne
naudai. Todėl Vok. vyriausy
bė. prieš padarydama tuo rei
kalu sprendimą, būtu suintere
suota išgirsti, kokį sovietai už 
tai galėtų pasiūlyti atlyginimą 
(ib. Nr. 275)".

Kas yra kardinolas Danielou?
Kardinolas Danielou yra 

prancūzas, jėzuitas, teologas. 
Yra didelės erudicijos žmogus, 
parašęs daug istorinių knygų 
apie Bažnyčios tėvus ir apie 
pirmuosius krikščionybės šimt
mečius. Vatikano II visuotinia
me Bažnyčios susirinkime jis 
buvo ekspertu; dalyvavo komi
sijoje. kuri peržiūrėjo schemą 
apie ateizmą; yra Paryžiaus ka
talikų instituto teologijos fa
kulteto dekanas; skaito paskai
tas Nanterre universiteto stu
dentam katalikam. Y’ra Sekre
toriato santykiam su nekrikš- 
čionimis narys. Aktyviai daly
vavo įvairiose neseniai įvyku
sio sinodo komisijose.

Dienraštis “L’Avvenire” pa
teikė kardinolui Danielou aš
tuonis klausimus. Gi visą su 
juo pasikalbėjimą pavadino: 
Baikite diskusijas, nes atėjo 
valanda veikti.

Ar sinodas pasiekė 
savo tikslus?

Pirmas klausimas: Ar mano
te, kad neseniai pasibaigęs si
nodas pasiekė savo tikslus 
principų nustatymų srityje ir 
praktikoje?

Kardinolas Danielou atsakė: 
“Taip, aš manau, kad sinodas 
pasiekė savo užsibrėžtus tiks
lus, kaip principinius, taip ir 
praktiškuosius. Principų srity
je sinodas išryškino, kad po
piežiaus primatas ir vyskupų 
kolegiališkumas visai nėra dvi 
priešingos, bet tik dvi viena 
antrą papildančios realybės. 
Paaiškėjo, kad šiuo laiku yra 
reikalinga sustiprinti kaip po
piežiaus primatą, taip ir vys
kupų kolegiališkumą. Iš vienos 
pusės — popiežiaus primatas 
iš sinodo išėjo sustiprėjęs, nes 
visi sinodo dalyviai, be jokios 
išimties, jį išpažino. Iš kitos pu
sės — iš sinodo išėjo sustip
rėjęs vyskupų kolegiališkumas, 
nes vyskupai iš sinodo išvyko 
su pagyvintu ir paaištrintu pa
jautimu atsakomybės už visa 
Bažnyčią."

“Praktiškoje plotmėje, —tę
sė kardinolas Danielou. — si
node labiau paaiškėjo, kad rei
kia sustiprinti ir padaryti veiks- 
mingesnius santykius tarp šv. 
Sosto ir vyskupų konferencijų, 
kurios nuolat veikia įvairiuose 
kraštuose. Paaiškėjo, kad nėra 
reikalo sudarinėti naujų struk
tūrų ar įstaigų, bet reikia jau

(nukelta į 6 psl.)

Knyga—geriausias 
draugas

Jonas Aistis, Elegijos
— 2.50 dol., Penktoji Pradalgė
— Literatūros Metraštis 1968
— 3.50 dol., Šekspyro Sone
tai. Vertė Alfonsas Tyruolis— 
4 dol., Šventadienio Žodis, Ku
nigas Ant. Valiuška—3 dol., A. 
Škėma, Raštai It. — 6 dol. 
V. Kavolio Lietuviškasis Libe
ralizmas — 3 dol., Liūnės Su
temos Bevardė Šalis — 3 dol., 
A. Landsbergio Penki Stulpai
— 2 dol., J. Meko Gėlių Kalbė
jimas — 1 dol., J. Meko Pavie
niai žodžiai — 4 dol., K. Al
meno Gyvenimas tai kekė vyš
nių — 5 dol., V. Kavolio Nu
žemintųjų Generacija — 2 dol.

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 

zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 dol. Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudės 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 dol.

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 doleriai, Lie
tuvių literatūra svetur, 
redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vii
neles tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 3 dol. 
Dangus debesyse, J. Švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psl. 
minkštais viršeliais 4 dol., kie
tais — 5 dol. Labai graži do
vana ypač jaunimui. Išleido dr. 
Vydūno fondas Chicagoj.

R. Spalio anksčiau išleista 
Alma Mater, kurios kaina kie
tais viršeliais 5 doL

Aguonų gaisras, VI. šlaito ei
lėraščiai, 2 dol. Tik tau ir 
man, O.B. Audronės eilėraš
čiai, 3.25 dol. Trapus vakaras, 
K. Grigaitytės lyrika, 3 dol. 
Gimtinės takais, P. Narvydo 
pasakojimai, 3 dol. Bažnyčia 
susirinkimuose, kun. V. Zakaro, 
1 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, B. Vrublevičiaus, nuoty
kiai, kaina 2 dol. Gyvenimas tai 
kekė vyšnių, K. Almeno, no
velės, kietais viršeliais 5 dol. 
Lietuviškasis liberalizmas, re
dagavo V. Kavolis, kaina 3 dol. 
Senprūsių laisvės kovos su vo
kiečių riterių ordinu. Dr. M. 
Anyso, kietais aplankais, kai
na 7.50 dol. Škėmos raštai I 
tomas, redagavo A. Landsber
gis, kietais viršeliais, kaina 6 
dol. Penki stulpai turgaus aikš
tėje, A. Landsbergio, drama, 
kaina 2 dol. šv. Kazimiero pa
rapija Los Angeles, Calif., J. 
Gliaudos, kietais aplankais, kai
na 5 dol. šv. Jurgio parapija 
Shenandoah, Pa., Dr. A. Kučo, 
kaina 4 dol., Gėlių kalbėjimas, 
J. Meko eilėraščiai, kaina 1 
dol. Pavieniai žodžiai, J. Meko 
vaizdai, kietais aplankais, kaina 
4 dol. Tau, sesute, P. Lember- 
to eilėraščiai ir trumpa velio- 
nies biografija, kietais aplan
kais 5 dol., minkštais 4 dol. Tik 
tau ir man, O. B. Audronės 
eilėraščiai, kaina 3.25 dol. Tra
pus vakaras, K. Grigaitytės ci- 
raščiai, kaina 3 dol. Bevardė ša
lis, L. Sutemos eilėraščiai, kie
tais viršeliais, kaina 3 dol. The 
Lithuanian Woman, redagavo 
komisija, kuriai vadov. B. No- 
vickienė, kaina 3 dol. Spheric 
and Linear Laws of Geometry 
by A. Stelingis. 2 dol.. Vysk. 
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir 
darbai, kaina 2 dol.

Smilgos, apsakymai A. Gied
rius, kaina 2.50. Pradalgė, šeš
tasis literatūros metraštis, re
dagavo K. Barėnas. kaina 3 50 
Taip pat gaunami ir pirmieji 
metraščių tomai, kurių kaina 
po 3.50.

šios bei kitos knygos ir lei
diniai gaunami Darbininko ad
ministracijoje.
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IŠ VISUR Į

mingąg Damaldas už minMHOr 
dm: Per mišias skautai ir atter- 
gaitAgj pasipuošę toų|wiais 
drabužiais, stovėjo prie yėlja- 
vos. Po pamaldų visi susirink© 
į šv. įlinko prieglaudos salę, 
kur parapijos klebonas dr. Jo
nas Petraitis pasveikino gany
toją visų lietuvių vardu. Atsa
kydamas vyskupas linkėjo vi- 
šiem išlikti ištikimiem ne vien 
tik religijai, bet ir lietuvybei. 
Pasidžiaugė, kad Memmingene 
dar veikia vargo mokykla, Iši
ri per tikrfą vargą gali palaiky
ti lietuvybę svetimoje šalyje.

i' 
kur

dar \ 
ri per menine programa. Worcesterio 

ir apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti ir tuo pa-

skautų pasirodymo, nes kiek
viena organizacija auklėjanti 
jaunimą. Visus pasveikino 
skautiškai ir palinkėjo būti iš-

remti Bendruomenės plačiu 
mastu vykdomą lietuviškos

ffnsfeflfiiii vadovavo A. Venc- 
lauskas. Naujiem metam val
dyba palikta ta pati (Ą. Venc- 
lauskas, Pr. Račhikaitis ir Alg.

mininkės pagamins skanius 
pietus. Be to, bus progos pasi-

tą dviem nariais (S. Staškaitė ir 
B. Račhikaitytė).

Po posėdžio buvo kavutė.

ALKOS MUZIEJUI TRŪKSTA LĖŠŲ
Popiet vyskupas apsilankė 

vietos kapinėse, kur atliko, pa
gal lietuvišką apeigyną, Vėlinių 
pamaldas. Pirmoje stotyje, prie

ruomenininkų atliekama pro
grama.

■šeštadieninės .mokyklos

Kristaus Valdovo šventė

Kristaus Valdovo šventė 
Philadelphijoje ir šiais metais 
buvo gražiai paminėta

Išvakarėse moksleiviai a- 
teitininkai davė specialią pro
gramą per L B. radiją. Sek
madienį, spalio 26, į lietuviš
kai pamaldas Šv. Andriejaus

Šiais metais sušlubavo šešta
dieninės mokyklos veikla. Dėl 
rimtų priežasčių eilė mokyto
jų pasitraukė iš mokyklos dar
bo. Po ilgesnių LB vietos apy
linkės pirm. Pr. Stanelk) pa
stangų pavyko įtraukti į mo
kyklos darbą du studentų atei
tininkų draugovės narius — 
M. Kurliandskaitę ir K. Pau
li ukonį.

Lapkričio 1 Maironio parke 
vyko Tautinės Sąjungos pobū
vis, kurio metu humoristas A. 
Gustaitis paskaitė savo naujai 
sukurtų eilėraščių, kuriuos jis 
pats kartais vadina “blevizgo- 
mis”. Pobūvis buvo gausus. At
silankė svečių ir iš Bostono.

Iš ateitininkę gyvenimo
Stario Šalkauskio kuopa išsi

rinko naują valdybą. Jai vado
vauti apsiėmė jau į studentus 
išėjusi Zuzana Paųliukonytė. 
Vicepirmininkas — Arv. Kli
mavičius, sekretorė — Onilė

_ - , .. -j -- „i ' Vaitkutė. Kuopos globėjos yraam aptarti posėdyje dalyvavo Vaitkute a^nUato- 
I<jetiivi.il Bendruomenes apy- .. , ■ .... r .nyte. Jaunučių globėja — Oni

lė Vaitkutė.
Padėkos savaitgalį Putname 

rengiamos moksleivių ateitinin
kų studijų diedos. Kuopos na
riai rūpestingai jom rengiasi.

Worcesteryję nemaža yra ir

PreL P. Juro suorganizuotos - O trobesio reikia! Chicagos 
Alkos muziejus Nekaltai Pra- lietuvių muziejus mum pertoli. 
dėtosios Marijos seserų so- Alkoj, kuri jau yra, kaip tik 
dyboj, Putnam, Conn., šaukiasi vieta šio Atlanto pakraščio lie- 
pagalbos. Prieš keletą metų tuvių muziejiniam daiktam, 
pastatydintas jam trobesėlis 
jau pilnas. Tuo tarpu jame pa
dėtinu daiktų ateina ir ateina. 
Prelatas sakosi statydinsiąs 
šalia antrąjį trobesį, tik kažin 
kaip bus su lėšomis, nes jis 
pats jau “pensininkas” ir gyve
na prisiglaudęs vysk. Matulai
čio vardo namuose...

Nustebau, Alką iš vidaus ap
žiūrėjęs. Kiek ten prelato pa
dirbėto, kiek labai įdomių (ir 
mažiau įdomių) eksponatų su
glausta! Gintaras, medžio dro
žiniai, statulėlės, maldaknygės, 
senoviniai rateliai, skrynios; 
laikraščių komplektai, žurna
lai, knygos; reljefinės lentos,

SPALIO MENESIO AIDAI
-- nių. Studentai ir moksleiviai 

ateitininkai pamaldose dalyva
vo su trim vėliavom.

Parapijos salėje įvykusiame

skaitė paskaitą, klausytojam

Rąčiukaitis, V. žįdžįūnas, 
K. čėsna, V. Dabrila, J. Tama
šauskas ir Pr. Pautiukonis), mo
kyklos vedėjas J. Raškys, mo
kytoja Juodaitienė ir tėyų ko
miteto atstovai K. Podolskis ir

šventišką nuotaiką pakėlė ir J. Svikla. Nutarta mokytojam studentų ateitininkų. Jie pasta- 
meninė dalis, kurią gražiai atli- mokėti tvirtai nustatytą atlygi- roojū metu subruzdo orgąni- 
ko Violeta Bendžiūtė, padai- nimą už pamoką, o ne simbo- žiotis ir Išsirinko valdybą, ku- 
nuodama solo, ir Virginija Mi- liškai jį voke įteikiant per Ka- rios pirmininkas yra Gediminas 
kėnienė, solistę palydėdama ledų eglutes ir mokslo metų Rąčiukaitis. Jis buvo išvykęs į 

užbaigimo iškilmes. Pamokas Studentų Ateitininkų S-gos su- 
nutorta pradėti 9 vai. iš ryto, važiavimą, kuris įvyko lapkri- 
o ne 1 vai. popiet. Ir mokiniam čio 1-2 Dainavoje. Pr.

pianinu.
V. Mikėnienė paskaitė Vyt. 

Mačernio “Aš pažinau Kara
lių Tavyje” ir fragmentą iš B. 
Brazdžionio poezijos “Vieš
patie”. Jos dailųjį žodį gitara 
palydėjo Danutė Juzaitytė.

ir mokytojam rytinis laikas yra 
žymiai patogesnis.

nauto auditorijos pritarimo, o 
iš jaunučių ateitininkių — po 
puokštę gėlių..

Po programos pasivaišinto 
bendrais pusryčiais.

Salė buvo pilna svečių- Jų 
tarpe matėsi atvykusių ir iš to
limesnių vietovių.

Minėjimą rengė ąteitininkai 
sendraugiai. K.R.

šauktos lapkričio 2 Maironio 
parke. Rašytojas Ą. Giedrius 
skaitė trumpą paskaitą apie lie
tuvių kalbos vertę biologi
joje ir įvairių pasaulio lingvis
tų pasisakymus apie lietuvių 
kalbos grožį, jos senumą ir tur
tingumą. Po paskaitos buvo dis
kusijos.

tė ištraukų iš savo sukurtos

UŽBAIKIME VYSK. K. 
PĄLTAROKO TŪKSTANTINĘ

Vysk. K. Paltarokas mirė 
1958 sausio 3- ; Artinan-

raus ganytojo vardą įamžinti 
Lietuvių Fonde. Pasiryžta su
daryti 1000 dol. atmintinį įna-

Surinkta 610 doL, dar trūks-

Daugelis geraširdžių lietuvių 
atsiliepė ir prisidėjo savo au
ka: po 190 dol.: kun. M. Vemb
rė ir Agota Kuodytė; 50 dol.: 
Ąnna Fedorovich; 30 doL: Ma
tilda Veličkienė; po 25 doL: pa
nevėžiečių klubas ir prof. St 
Yla; 15 dol.: Kazė Pavydienė; 
po 10 dol.: Irena Eivienė, Elz.

Tamošauskas, dr. R. ir A. Zalu-
K. Janonienė, M. Vaičai

tytė, A. ir E. Daugirdai, K. 
KeblinSkienė, prof. S. ir A. Sų-
žiedėliai, M. Jaskeiiavitienė, A. 
Ambrazaitienė, kun. V. Zaka
ras, O. Ivaškienė, J. Vembrė,

statistikos iš Lietuvos gyveni
mo; paveikslai...

Deja, nėra jėgų viskam mu- 
ziejiškai sutvarkyti. Organiza
torius teturi vieną kiek pasto
vesnį ^padėjėją (savanorį kūrė
ją atsargos kapitoną B. Mikai
lą). Dar daug dalykų nėra su
rašyta. Dalis tebestovi dėžėse, 
kaip buvo atgabenti.

Dideli, per visą sieną, nuo 
grindų iki lubų A. Galdiko, P. 
Kalpoko, Ad. Smetonos pa
veikslai, vaizduoją kryžiuo
čių pasidavimą po Žalgirio ko
vos Vytautui, Napoleoną Vil
niuje ir Batoro įkūrimą Vil-

Straipsniai: Juozas Girnius— sų laikų apaštalas (šv. Prancis- niaus universiteto, reikalingi
Sveikiname mokslininkų sų- kus Asyžietis); Leonardas Dam- ypatingo dėmesio.
važiavimą; Ant. Maceina — briūnas - Dar dėL “tikėti" l^s ' lėšos... žvilgterk)
Ateizmas ir komunizmas; Zeno- vartojimo. me vyresnieji ; te^.
nas Ivinskis — Lietuvos ir S. Recenzijos: Ramunė Stanely- mpntllg Gal gi rastume ten 
Sąjungos santykių dvidešimt- tė — Milfardo gatvės elegijos tokiem svarbiem Uetu.
mėtis (1919-1989); Aleksandras (J. AisgoU vybės reikalam?
Stulginskis; Juozas Jakštas — Viršelio 1 ir 4 psl. — Juo-
Lietuvos metraščiai (Apie M. zas Balčikonis: sienos kilimas Beje, Alkos muziejus yra to- 
Jučo knygą); Antanas Paškus Sutartinė (batika, 1968) ir ki- -kioje vietoje, kad ir karo metu 
— Psichoanalizė ir jos kūrė- limas Žalčiai karaliai (linas, ba- galėtų išlikti. Putnamas —kai- 
jas.

Iš grožinės literatūros: Vla
das šlaitas — Eilėraščiai; Gra
žina Bacevičūtė — Iš at
siminimų (vertė J. Kėkštas).

Apžvalgoje rašo: K. G. Ai- 
tis — Amerikos lietuvių kong
resas; J. Girnius — Atsisveiki
nant Antaną Bendorių; Vikto
ras Gidžiūnas, O.F.M. — Vi-

tika, 1966). Sis numeris ilius
truotas M. Ambrozaitienės, O. 
Baužienės ir R. Jautokaitės kū
rinių nuotraukomis.

Aidus leidžia lietuviai pran
ciškonai: redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122- administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas, O. 
F.M., 680 Busbwick Avė., Broo
klyn, N. Y. 11221.

mas, provincija, strateginiu at
žvilgiu gerokai nutolęs nuo 
svarbesnių punktų. Taigi, vie
ta daug saugesnė ir katastro
fos atveju, negu būtų, sakysim, 
Detroitas, Chicaga ar New Yor-

Alkos adresas: ALKA Mu- 
seum, RFD No. 2, Putnam, 
C<»ųi., 06260.

J. Žvilgutis

— Prol. dr. L. Tulaba, P.A., 
popiežiškos šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijos rektorius, atvy
ko į JAV. Laikinai sustojo 
Maspethe, Viešpaties Atsimai
nymo klebonijoj. Vėliau lan
kys kolegijos rėmėjus ir pažįs
tamus JAV-bėse. Romon grįš 
gruodžio 20.

— Jonas Jasaitis, JAV LB 
Tarybos narys, Alto vicepirmi
ninkas ir spaudos bendradar
bis, Kr: Donelaičio aukštesnio
joje lituanistinėje mokykloje 
pradėjo dėstyti Lietuvių Bend
ruomenės mokslą, kuriuo api
mama lietuvių išeivijos veikla, 
spauda, organizacijos ir kt. Pa
mokos dėstomos septintai ir 
aštuntai klasei. J. Jasaitis gim
naziją ir universitete teisės 
mokslus baigė Vokietijoj, gau
damas teisių magistro laipsnį 
už išnagrinėtą temą Gemein- 
schaft und Gesellschaft (Bend
ruomenė ir visuomenė). Be to, 
kurį laiką mokytojavo Diephol- 
zo lietuvių gimnazijoje. Nuo 
pat atvykimo į JAV J. Jasai
tis aktyviai reiškiasi visuomeni
nėje veikloje.

— Lietuvių Tautos Genoci
do paroda jau kuris laikas yra 
užbaigta ir sukrauta transpor- 
tacijai specialiai padarytose dė
žėse. Tuo būdu komisija jai pa
vestą uždavinį įvykdė. Parodai 
rengti komisija baigia paruoš
ti parodos katalogą. Komisiją 
sudaro: prof.-Ad. Varnas, dail. 
Z. Kolba, D. Valėnas, J. Kark
linis, J. Skorubskas, L. Prapuo
lenis ir J. Jasaitis (kom. pir
mininkas). Parodos išstatymui 
amerikiečių ir lietuvių visuo
menei bei kitais su išstatymu 
surištais reikalais rūpinasi inž. 
E. Bartkaus vadovaujama Al
to valdyba^’ ~ —

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
Urmininkas, iš Europos grį
žo lapkričio 1. Lapkričio 3 su
šauktame Vliko valdybos posė
dyje padarė išsamų pranešimą 
apie Vliko veiklą liečiančius jo 
Europoje turėtus pasimatymus 
bei pasitarimus. (E.)

— Lituanistikos Instituto 
naujai išrinkta valdyba spalio 
25 turėjo Washingtone posėdį, 
kuriame taip pasiskirstė parei
gomis: dr. V. Maciūnas — pir
mininkas, dr. A. Plateris —vi
cepirmininkas ir A. Vaičiulai
tis — sekretorius. Valdyba bu
vo išrinkta korespondentiniu 
keliu. Rinkimų komisijos pir
mininkas buvo dr. J. Gimbu-

ATSIUSTA PAMINĖTI
G. Česienė — RŪTELĖ, li

tuanistinių mokyklų antrajam 
skyriui, LA V LB Kultūros Fon
do leidinys, nr. 32, išleista 
1968 m. Iliustravo Zita Sodei- 
kiėnė, 138 psl., įrišta į kietus 
viršelius, kaina nenurodyta.

Dr. Pranas Skardžius—LIE
TUVIŲ KALBOS KIRČIAVL 
MĄS, išleido Pedagoginis Litua
nistikos Institutas Chicagoje, 
mecenatas — Lietuvių Fondas, 
117 psl., kaina5 dol.

SOCIALISTINIS REALIZ
MAS, redagavo Domas Velič
ka. Išleido Pedagoginis Litua
nistikos Institutas • Chicagoje, 
1968 m. Mecenatas — Algiman
to Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas. 59 psL, kaina 2 dol.

BRO1 Sulietuvino Nekal-

kun. J. Pragulbickas, F. Jano- Putliame. Išleisto 1968 m., 103 
nis, J. Visockis, S. ir A. Mar- psl., kaina nepažymėto.
tinšauskai; po 5 dol.: D. Kas- J. Vaišnora, MIC, — KE- 
perienė, A. Michaliut, A. Ski- LIAS Į ALTORIAUS GARBE, 
rius, Alb. Skirtus, L Jokštas. Dievo Tarno arkivysk. Jurgio

Matulaičio beatifikacijos bylos 
apžvalga, išleido generalinė 
marijonų pcstulacija 1969 m.,- 
32 psl., iliustruoto.kinius, vyskupijos gyventojus 

prašydami aukų, 
kad iki dvyliktų mirties meti
nių surinktume visą tūkstanti- lewood Avė., Cbicago, UI. 60- 
nę. 629, arba Rev. M. Vembrė, 21

1 Pinigus galima siųsti: Lithua- Sawteil Ąvenue, Brockton, 
Nuotr. K. axoto nian Foundation (vysk. K. Pal- Mass. 02402.

taroko “1000"), 6643 & Map-

Jamimo centrui aukojo
209 <W.: A. Garlauskienė, 15 dol.: J. Legis, Union City, 

Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 500 N. J.
doL).

Po 100 dol.: J. Valiušaitis, 
Stamfori, Conn., V. S. Savuky
nas, Woodhaven, N. Y. Ignas

70 M.: E.
Brooklyn, N. Y. (pažadėto 100 
doL).

Raman čionis,

N. Y. (pažadėta 100 dol.) E.
Jankauskas, Woodhaven, N. Y.

Conn. A. Ramaikas, Brooklyn,

dol.)
»&P. A. Daukša, Wood-

doi.).

Po 10 dol.: A. Linkonis, Mid- 
dle Village, N. Y. (pažadėta 
100 dol.) P. Mingėla, Philadel- 
phia, Pa., J. Waitkus, Philadel- 
phia, Pa., T. Staugaitė, New- 
ark, N. J., V. Butkys, Great 
Neck, N. Y., P. Juzapaitis, Mid- 
dle Village, N.Y. (pažadėto 100 
dol.).

Manchester, Conn., A. Tama
šauskas, Elmhurst, N. Y. (pa
žadėto 100 dol.) S. Zobarskis, 
Brooklyn, N. Y., J. Stonkus, 
Brooklyn, N. Y.

■ 1.75: J. Venckus, Elm- 
burst, N. Y.

I įM~ S. Vielis, Brooklyn. 
n. y. . x \

m*H«. Dabartie* ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Buikflng Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick • Avenue, 
Brrtlp, »Ly. 11221.

— "Minties" leidykla Vilniu
je išleido Z. Kondrato parašy
tą knygelę “Pirmasis lietuvių 
skridimas per Atlantą”. Leidy
klos pranešime knygelė apibū
dinama, kaip “pirmas kuklus 
bandymas tarybiniais metais 
nušviesti Dariaus ir Girėno ke
lią į oro erdves. Joje taip pat 
mėginama išaiškinti šiurpios 
katastrofos priežastis”. (E)

— Prof. dr. Bronius Vaške
lis, Mokslo ir kūrybos simpo
ziume, savo moderuojamame 
lietuvių literatūros posėdyje 
skaitys paskaitą: “Partizaninio 
judėjimo pavaizdavimas sovie
tinėje lietuvių literatūroje”.
*** — Dr. Vytautas Klemas, In
formacijos ir erdvių technologi
jos posėdžio moderatorius. 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
skaitys paskaitą: “Optimalinis 
fotografavimo spalvų parinki
mas paviršiaus išryškinimui".

— Prof. dr. Rimvydas Šilba
joris atvyksta į Mokslo ir kū
rybos simpoziumą Chicagoje ir 
lięįuvių literatūros posėdyje 
skaitys paskaitą: “Poetinio
vaizdo ieškojimai naujoje lietu
vių literatūroje".

— Amerikos Lietuvių Tary
ba stengiasi palaikyti ryšius su 
visomis JAV lietuvių organiza
cijomis. Geresniam ryšių palai
kymui Užtikrinti Alto valdyba 
prašo visas organizacijas pra
nešti adresus Alto v-bai. Al
to adresas: 6818 So. Westerii 
Avė., Chicago, IllinoLs 60636.

tiivi.il
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JONAS RAMONAS - SUKAKTUVININKAS
Jonas J. Romanas, Sr., minė

jo savo 75 metų amžiaus su
kakti. Gimė 1894 rugsėjo 12 
Tryškių parapijoje, Lietuvoj. 
Būdamas 7 m. amžiaus, atvyko 
į JAV su savo motina ir sese
rim pas tėvą, kuris dirbo ir gy
veno Rumford, Maine. Lankė 
pradinę mokyklą.

Tėvas darbe buvo sužeistas. 
Pasveikęs persikėlė Į Brookly- 
ną, N. Y., kur gavo lengves
ni darbą. Po kiek laiko persi
kėlė i Brocktoną, Mass., kur gy
veno daugiau lietuvių.

Jonas, užbaigęs pradinę mo
kyklą. Įstojo Į Brocktono gim
naziją. Po dvejų metų, para
gintas kleb. prel. K. Urbanavi
čiaus ir klieriko Virmauskio, į- 
stojo Į Šv. Lauryno kolegiją 
Montrealy, Kanadoj, kurią bai
gęs, grižo Brocktonan; įstojo i 
Bostono kolegiją.

Kad užsidirbtų šiek tiek pi
nigų mokslui, įsisteigė mažą 
spaustuvėlę. Atliko smulkius 
spaudos darbus ir leido savai
tinį laikraštuką Bitelę.

Kan. F. S. Kemėšis, sužino
jęs apie jauną studentą spaus
tuvininką, atvyko pas Joną ir 
jam pranešė, kad suorganiza
vo Lietuvių Darbininkų Sąjun
gą, kuri planuoja išleisti laik
raštį Darbininką. Jis jam pasiū
lė perleisti Darbininkui sa
vo spaustuvę ir kvietė 
jį Darbininko administrato
rium. Jonas sutiko. Po kiek lai
ko patyrė, kad lankyti kolegi

ŽURNALISTUI J. CICĖNUI - 60 METŲ
Jeronimas Cicėnas gimė 

1909 liepos 24 Garšvinės kai
me. Dūkšto valsčiuje. Švenčio
nių apskrity.

Minime šį uolų žurnalistą 
vilnietį ne tiek dėl jo amžiaus, 
kiek dėl daugybės jo atliktų 
svarbių darbų.

1934-36 jis buvo Vilniaus 
Žodžio literatūros skyriaus re
daktorius; 1936-39 "Kūrybos ir 
Kritikos” red.; 1940 “Nowe 
Slovvo” redakcijos narys; 1939- 
40 Vilniaus Balso redakcijos 
narys; Lietuvos Žinių. Naujo
sios Romuvos, Lietuvos, Atei
ties. Kūrybos. Naujosios Lietu
vos bendradarbis.

Vokietijoje J. Cicėnas reda
gavo Kelyje Tėvynėn ir Akira
tyje. Bendradarbiavo Lietu
viuose. Tėviškės Garse, Mūsų 
Kelyje. Mintyje. Lietuvių žo
dyje. Tremtinių Žiniose, Gin
tare, Žiburiuose, Aiduose. At
sikėlęs į JAV, jis rašė Naujie
nom (vedė Dienų Skeveldrų 
skyrių). Draugui. Kariui, Sėjai, 
Nepriklausomai Lietuvai. Aust
ralijos Lietuviui. Lietuvių Die
nom. Be pavardės ir inicialų, 
naudojo slapyvardžius — J. 
Garšva, P. Bražas, Br. Lukša 
ir A. Rimkus.

Paskelbė šias knygas: Vil
niaus tautosaka (1934), Dvaruo

Miesto vaikam tai didžiausia retenybė — karvės. C jų vis dėl to esama, ypač jų daug New Yorko valstybės
Šiaurėje. Nuotr. V. Maželio

ją ir sėkmingai atlikti adminis
tratoriaus darbą neįmanoma. 
Rezignavo. Administratorium 
buvo pakviestas Antanas F. 
Kneižys, o Jonas Romanas pa
siliko laisvu nuo mokslo laiku 
dirbti spaustuvėje.

•
Baigdamas Bostono kolegiją, 

1918 kovo 28 buvo pašauktas 
JAV kariuomenėn. Karui pasi
baigus, iš kariuomenės buvo 
garbingai atleistas.

Tais laikais Amerikos lietu
viai buvo susirūpinę Lietuvos 
likimu. Jonas ir daug kitų ma
nė, kad Lietuvos gyventojam 

Jonas Romanas

se praėstcs dienos (1937), Dau
gėliškiu burtai (1934), Lietuva 
pro Vilniaus Žinias (1944). Vil
nius tarp audrų (1953), Omą- 
hos lietuviai (1954).

Vertingų sukaktuvininko 
straipsnių randame Lietuvių 
Enciklopedijoj. Tremties Me
tuose. Gabijoj ir almanachuo
se.

LŽS-gos centro valdyba ne
gali tylomis praeiti pro su
kaktuvininko atiduotą duoklę 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungai. 
Hanau, Vokietijoj. 1946 gegu
žės 11-12 įvykusiame LŽS at
kuriamajame suvažiavime į 
centro valdybą buvo išrinktas 
ir J. Cicėnas. Antrajame LŽS 
suvažiavime, sušauktame 1947 
rugsėjo 30-31 Schweinfurte, J. 
Cicėnas vėl buvo išrinktas į 
centro valdyba ir ėjo sekre
toriaus pareigas. Jis ir šiuo me
tu priklauso LŽS-gos centri
niam skyriui ir su juo palaiko 
ryšius.

LŽS-gos centro valdyba su
kaktuvininkui Jeronimui Cicė
nui. lietuviškų vizijų kūrėjui ir 
nenuolaidžiam kovotojui už 
Lietuvos laisvę, linki geros svei
katos: kad jį užgulusioji liga 
pranyktų ir kad jis vėl taptų 
toks kūrybingas, kaip praeity
je. V. Mingėla 

reikia daugiau ekonominės pa
galbos. Sumanė ir įsteigė akci
nę bendrovę — Lithuanian Sa
les Corporation, prie kurios ga
lėjo prisidėti kiekvienas lietu
vis, įnešęs penkis ar daugiau 
dolerių. Iš viso geraširdžiai lie
tuviai sudėjo apie milijoną do
lerių. Pirmiausia bendrovė su
organizavo piniginių perlaidų 
persiuntimą į Lietuvą; vėliau 
priiminėjo siuntinius į Lietuvą, 
atidarė į Lietuvą kelius ir or
ganizavo ekskursijas.

Bendrovė įgaliojo Joną Ka
rosą ir Praną Viraką vykti į 
Lietuvą. Nuvykusieji patyrė, 
kad reikalingas vadovas. Kvie
tė Joną Romaną. Jis jau nebe
galėjo grįžti į Harvardo uni
versitetą. 1920 Jonas jau buvo 
Lietuvoje. Patyrė, kad yra 
trūkumas įvairių reikmenų ir 
pinigų. Bendrovės atstovai pa
siūlė Lietuvos valdžiai išleisti 
paskolos lakštus ir sutiko juos 
platinti. Jonas Romanas, su
grįžęs į JAV, pradėjo pasitari
mus su bankais. Tačiau Lietu
vos valdžia nutraukė sutartį su 
bendrove ir atsiuntė Amerikon 
trijų asmenų komisiją, kuri pla
tino paskolos lakštus.

Jonas Romanas grįžo į Lie
tuvą ir pradėjo pardavinėti 
Fordo automobilius ir įsteigė 
dirbtuvę, kurioje statė autobu
sus ir remontavo automobilius, 
pardavinėjo Fordson trakto
rius; įsteigė krautuves Kaune, 
Vilniuje, Šiauliuose. Mažeikiuo
se ir Skuode. Kaune įsteigė Lie
tuvos tarptautinį banką su sky
riais Skuode ir Klaipėdoje.

Ostmarkei smunkant, bend
rovės vadovybė pasiūlė Lie
tuvos valdžiai išleisti savo pini
gus, paremtus doleriu. Lietu
vos valdžia sutiko ir įsteigė 
Lietuvos banką, prie kurio pri
sidėjo ir bendrovė su 100.060 
dol. To banko tarybon buvo 
išrinktas ir Jonas Romanas. 
Šiaulių miestas neturėjo elekt
ros. Bendrovė įsteigė elektros 
stotį.

Visą laiką dirbdamas bend
rovėje, jis ėmė algos tik pragy
venimui. Tikėjosi, kad, bendro
vei klestint, akcininkai jo ne
pamirš ir už jo darbus atlygins. 
Po dešimties metų Jonas Ro
manas grįžo į JAV ir pradėjo 
importuoti Birutės fabriko ir 
Maisto bendrovės produktus. 
Nepavyko. Uždaręs krautuvę, 
nuėjo dirbti pas kitus.

Bostono lietuviai per 20 me
tų stengėsi gauti Amerikos Le
giono leidimą įsteigti lietuvių 
legionierių poetą Stepono Da
riaus vardu. Postas buvo įsteig
tas. Įsigijęs savo namus, sėk
mingai darbavosi.

JAV Kongresas negalėjo pri
imti įstatymo, kad išvietinti 
žmonės būtų įleidžiami į šį 
kraštą, nes Amerikos Legio
nas buvo tam priešin-. 
gas: reikalavo, kad būtų 

duota pirmenybė kariams. Ste
pono Dariaus postas įgaliojo 
Joną Romaną vykti į Ameri
kos Legiono seimą New Yor- 
kan ir bandyti tokį veteranų 
nusistatymą pakeisti. Jonas Ro
manas, pasikalbėjęs su tarybos 
nariais, įteikė memorandumą. 
Taryba nutarė legionierių nu
sistatymą pakeisti ir pasiūlė 
Kongresui įstatymą priimti.

Išlaikęs egzaminus, Jonas 
Ramonas gavo 'paskyrimą dirb
ti Massachusetts valstijos dar
bo apsaugos departamente. Dir
bo virš 25 metų. Išėjęs į pen
siją, jis padėjo Antanui Knei- 
žiui vesti lietuvių radijo va
landos programą. Pastarajam 
susirgus, perėmė programos ve
dimą. Po penkerių metų ir Jo
no sveikata sušlubavo. Progra
mos vedimą perėmė ir veda 
Petras Viščinis.

Jau pora metų Jonas sirgu
liuoja ir gyvena sūnaus namuo
se, 3 Lynn Folls Parkway, Mel- 
rose, Mass. 02176, kur marti 
jį slaugo.

Pažymėtina, kad Jonas Ro-
manas iš pat jaunų dienų daly
vavo mūsų organizacijų ir vi
suomeninėje veikloje. Būdamas 
studentu, jis rašinėjo žinutes 
laikraščiam, važinėjo kartu su 
kitais studentais ir skaitė pa
skaitas. A.

ATĖJO VALANDA VEIKTI
(atkelta iš 4 psl.) 

esamąsias daugiau suveiksmin- 
ti, ypač rūpinantis nuolatiniais 
asmeniniais kontaktais, infor
macijomis.”

Kas būtu svarbiau?
Į klausimą, — kas, jo ma

nymu, po sinodo būtų svar
biau: ar tęsti teoretinius aiš- 
kinimusis, ar eiti 'prie konkre
taus nutarimų vykdymo, — 
kardinolas Danielou atsakė: 
“Mano manymu, po sinodo turi 
eiti, pirmoje eilėje, praktiška
sis dalykų įgyvendinimas, čia 
darbo labai daug. Reikia su
stiprinti tikėjimą, reikia atnau
jinti kunigystės supratimą. Teo
loginius klausimus reikėtų pa
vesti nagrinėti Romos įstaigų 
tarptautinei teologijos komisi
jai ar kitom specialistų gru
pėm. Tie teologijos žinovai tu
rėtų studijuoti klausimus, ku
rie liko studijuoti. Bet, pagrin
diniai principai, pabrėžė kardi
nolas Danielou, jau yra gerai 
nustatyti, ir diskusijos tegali 
suktis tik apie atskiras dėta - 
les.”

Nauji Darbininko 
skaitytojai

P. Mažulaitis, Watertown, 
Conn., J. Laucius, Elizabeth, 
N. J., A. Beard, Forest Hills, 
N. Y., A. Gudelis. Oakland, 
N. J., P. Mingėla, Phila, Pa. ,G. 
Armalis. Baltimore, Md., B. Lu
koševičius, Richmond Hill, N. 
Y., F. Janonis, Brockton,, 
Mass., A. Tozzi. Newport News, 
Virg., J. Batisa, Rochester, N. 
Y., M. Waškis, Elizabeth, N. 
J., R. Edelman, Phila, Pa., A. 
Bleming, Willow Grove, Pa.,
R. O. Fielding, Pittsburgh, Pa..
S. K. Zubkus, Potomac, Mad., 
A. M. Wackell, Worcester, 
Mass., V. Vitkus, B'klyn, N.Y.,
M. C. Bucelavičius. Concord, 
Mass., J. Jackevičius, Chicago, 
III., S. Tupčenka, France. K. 
Jonaitis, France, G. Evans, 
Campbells Bay, Canada, S. 
Prapuolenis, Richmond Hill, N. 
Y., R. V. Penikas, Pt. Washing- 
ton, N. Y., A. Balkus, B’klyn,
N. Y.

Užsakė kitiem: J. Lonski, 
New Britain. Conn., — S. Bro- 
nicki, Winnipeg, Man. Canada; 
M. Vidūnienė — Onai Kilmo- 
nienei, abi iš Worcester, Mass.; 
Darbininko administracija — 
Lietuviam Studentam, Colum- 
bus, Ohio, ir jaunavedžiam 
G. Evans, Campbells Bay. Ca
nada; kun. F. Baltrūmas, Ray. 
No. Dak. — S. Jackevičiui, Bs. 
Aires, Argentina

Maironio mokykla šiais metais mini 20 metų sukaktį. Mokykloje ilgą laiką dirba šokių mokytoja Jadvyga 
Matulaitienė. Vienos mokyklos šventės metu mokinės — Rūta Gerulaitytė ir Ligija Birutytė įteikia jai gėlių 
už programos paruošimą. Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Spalio 15 Lietuvos atstovas 

J. Kajeckas su žmona dalyva
vo Saudi Arabijos ambasado
riaus ir ponios Al-Sowayel pri

Išlaikyti vienybę ir įvairumą
Į klausimą apie santykius 

tarp atskirų kraštų vyskupų 
konferencijų ir Apaštalų Sosto, 
kardinolas atsakė, kad atskirų 
kraštų katalikų Bažnyčios yra 
pašauktos labai svarbiam užda
viniui: išlaikyti vienybę pagrin
diniuose klausimuose ir išlaiky
ti įvairumą klausimuose, kurie 
priklauso nuo vietos kultūrinių 
ir socialinių faktorių.

Tendencijos ir skirtumai
Paklaustas apie sinode pasi

reiškusias tendencijas ar skir
tumus, kardinolas atsakė: “Jei
gu visuotiniame Bažnyčios su
sirinkime buvo galima pastebė
ti kai kurių priešingumų tarp 
vadinamųjų konservatorių ir 
vadinamųjų progresistų, tai 
praėjusiame sinode to visai ne
buvo arba labai mažai. Vietoj 
to pasirodė naujas reiškinys: 
iškilo jaunos bažnyčios, ypač 
vadinamojo trečiojo pasaulio, 
prie kurių, sako kardinolas Da
nielou, reikėtų priskirti ir Ry
tų Europos bažnyčias. Tos 
bažnyčios yra ekspansijos ir 
išsivystymo kelyje.”

Ateities darbai
Apie ateities sinodų darbus 

kardinolas Danielou pasakė: 
“Jau praėjęs sinodas padarė 
kai kurių sugestijų dėl ateities 
sinodų darbų. Ateityje sino
dai turės svarstyti kunigystės 
problemą. Bet aš netikiu, sako 
kardinolas, kad dar būtų ke
liamas kunigystės prigimties ar 
struktūros klausimas. Nema
nau, kad būtų svarstomas iš 
naujo celibato klausimas. Bet 
bus svarstoma: kokia yra esmi
nė (pagrindinė) kunigo funkci
ja (vaidmuo) naujai dabar ku
riamoje civilizacijoje, šalia to 
galės būti svarstoma 
bažnyčios socialinių ir tai
kos atžvilgiu. pabrė
žiant B a ž n y č i o-s ir krikš 
čionių atsakomybę šiuo
se klausimuose ir pabrė 
žiant, kad Bažnyčia savo dvasi
ne veikla, kuri yra pagrindinė 
jos misija, veikia į civilizaciją.

Ar teisingas priekaištas?
Į klausimą, ar yra teisingas 

kai kieno daromas priekaištas, 
kad praėjusiame sinode buvo 
perdaug ribotasi vidujinių Baž
nyčios klausimų svarstymu ir 
permažai buvę kalbėta apie šių 
laikų žmogų, apie jo rūpesčius 
ir viltis, kardinolas atsakė: 
“Ne visai taip. Aš esu įsitiki
nęs, kad vyskupai, svarstyda
mi vidujines Bažnyčios proble
mas. nuolat turėjo mintyje ir 
šių laikų aktualias pasaulio sun
kumų problemas. Iš kitos pu- 

ėmime, ruoštame princo Fahd 
Al Saud garbei. To priėmimo 
aprašyme The Evening Star 
spalio 16 įdėjo nuotrauką, vaiz
duojančią Prancūzijos ambasa
doriaus žmoną Charles Lucet, 
besikalbančią su O. Kajeckie- 
ne (žiūr. Darbininkas, nr. 70, 
p. 5).

Spalio 21 O. Kajeckienė da
lyvavo Jamaikos ambasado
riaus priėmime, ruoštame Ja
maikos tautinių herojų Geor
ge William Gordon ir Paul 
Bogle garbei.

sės, šio sinodo vaisius — su
stiprinta popiežiaus ir vysku
pų vienybė — ar nėra pagrin
dinis atsakymas į tas proble
mas? Nes šių laikų drama kaip 
tik ir yra visuotinis suskilimas.

Pareiga dirbti vieningai
Paklaustas, kuriais būdais ga

lėtų būti padidinta kunigų ir 
pasauliečių katalikų atsakomy
bė - jų vyskupų nutarimų ir 
sprendimų atžvilgiu, kaip 
vystysis toliau kolegiališku- 
mas, kuris liečia mus visus, kar
dinolas Danielou atsakė: “Ku - 
nigam yra labai svarbu, kad 
jie įsisąmonintų visa tai, kas 
buvo sinode kalbėta apie hie
rarchijos atsakomybę,’ nes ir 
kunigai priklauso tai hierarchi
jai. Ypač pabrėžtina pareiga 
dirbti išvien, vienybėje. Iš ki
tos pusės, vis daugiau prakti
kuojama kviesti klero atstovus 
į kai kurias vyskupų konferen
cijas, kad ir kunigai būtų į- 
traukti į didesnį atsakomybės 
pasidalinimą. Pasauliečiai, daly
vaudami katalikų akcijoje, pa
kviesti dalyvauti tame ar kita
me vyskupų susirinkime, turi 
progos pasakyti savo nuomo
nę ir prisiimti dalį hierarchinės 
atsakomybės. Bet Bažnyčios 
ir pasauliečių uždaviniai nėra 
tie patys. Pagrindinis pasaulie
čių vaidmuo, kaip buvo, taip ir 
lieka: perduoti Evangelijos dva
sią įvairiom šeimyninio, profe
sinio ir socialinio gyvenimo sfe
rom.”

Nuomonė apie žurnalistus
Kardinolas Danielou sinodo 

metu kartą labai kritiškai išsi
reiškė apie žurnalistus. “L’Av- 
venire" dienraščio atstovas 
paklausė, kokių priekaištų jis 
galėtų padaryti žurnalistam.

Jis atsakė: “Nenoriu nieko 
prikišti tiem žurnalistam, kurie 
stengėsi savo skaitytojam pa
teikti objektyvių ir įdomių in
formacijų. Tačiau yra žurnalis
tų. kurie. norėdami patekiti 
skaitytojam sensacingų žinių, 
iškreipia faktus, nepaprastai iš
keldami antraeilius dalykus ir 
šešėlyje palikdami ar visai nu
tylėdami pirmaeilius ir pagrin
dinius. Arba teskelbia tik to
kius visiškai šalutinius daly
kus. kurie atitinka jų idėjas, 
apie visa kita visai nutylėda
mi.” Z. Ig.

Minint Jungtinių Tautų dvi
dešimt ketverių metų sukaktį, 
spalio 25, globojant JAV prezi
dentui ir jo žmonai, valstybės 
sekretorius su žmona, kartu 
su Jungt. Tautų koncerto ir 
vaišių pirmininku bei jo žmo
na, suruošė koncertą ir vaišes 
diplomatinių misijų šefų JAV- 
se ir jų žmonų garbei. Į iškil
mes buvo pakviesti ir jose da
lyvavo ir Lietuvos atstovas su 
žmona.

Spalio 28 protokolo šefo 
Emil Mosbacher, Jr., kvietimu 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
ir dr. S. A. Bačkis dalyvavo 
informaciniame priėmime “cof- 
fee reception”, kuris vyko vals
tybės departamente. Priėmimo 
metu diplomatinio korpuso 
kviestieji svečiai buvo supažin
dinti su protokolo skyriaus pa
reigūnais ir jų darbo sritimis.

Tą pačią dieną Lietuvos at
stovas su žmona dalyvavo The 
Metropolitan Washington 
Board of Trade ruoštame “Em- 
bassy Liaison” priėmime vals
tybės departamento patalpose.

Spalio 31 jie dalyvavo Viet
namo ambasadoriaus ir ponios 
Bui Diem suruoštame priėmime 
jų tautos šventės proga.

KNYGOS VAIKAM

Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 
N. Jankutė, — 2.50 dol.

Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 
nelga, — 2.50 dol.

Baltasis Stumbras, G. Ivaš- 
kienė, — 3.60 dol.

Bitės, L. Germanienė, — 
3.50 dol.

Senolės Pasakos, S. Toma- 
rienė, — 3.50 dol.

Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 
nė — 3 dol.

Tėviškės Sodyba, J. Plačas,
— 3 dol.

Meškiukas Rudnosiukas, V. 
Nemunėlis, 3 dol.

Algis ir Alytė, spalvinimo 
knygutė, 75 c.

Pupučio Skėtis, spalvinimo 
knygutė, — 1 dol.

Ukė-Wagūu, A. Golbacchini.
— 2.25 dol.

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nė, — 1.25 dol.

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

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

Lapė Snape. S. Tomarienė,
— 1.25 dol.

Keturi Valdovai, S. Džiugas.
2.25 dol.

Neklaužados. S. Džiugas. — 
2.25 dol.

Kregždutė, II dalis, A Rin
kimas. 3.50 dol.

Kregždutė, III dalis. A Rin
kimas, 4 dol.

Jaunojo Galiūno Keliu. Kun 
P. Gavėnas, 2 dol.

Visos knygelės gražiai spalvo
tai iliustruotos ir gaunamos 
"Darbininko" administracijoj
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Šio banko ArektoHų taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A.
O. Shaltaa ir^ddv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga- 

< Įima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

i .< Current dividend 5l/2% on all accounts.

Dabar moką. už visų rūšių taupomus pinigus.

sėj Nemunėlio, UHoja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei Mono 2 dol. Stereo 3 doL

Tėvynės Meilė Nemari, A.

******

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

pės Kęstutį. Birutes Pukateri- į SUkiiukėU. Mono ŽdoL Ste- 
čiūtės režisūra. Dainos ir jau- 4.50 doL 
akinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
nas doL /

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išteista . ilgo grojimo lietu- 

na anie tilta, O, ramunėte, paša-,

ir iš op. “Dana” moterųd

ta su simfonijos orkestru: te 
rytų šaleles, Atskrend š

relis, Kam šėrei žirgelį, Tylim 
vakaras, ES, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktų-

ptokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarais, J Laivai, šiū 
naktely, Kas' bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks' laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas," Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 doL

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke- 
lėj, Augau aš pas tėveli, £a- dainelę, Tykus buvo vaka- 
mylėjau vakar. Augo putinas, ~ -- - - - — -
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas*’, Verdi — “Na- 
bucco” ir ' “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In ųuesta 
tomba obseura” ir Meler - žėlė, Aušta 'aušrelė, šviesi pa- 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro- Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

Su užsakymais kreiptis į 
“Darbininko” administraciją: 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Persiuntimui' pridedama 350 
centų? r‘*

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 doL, dabar. su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų Gaunama Dar
bininko administracijoje.

“Tautos keliu7' — daiL Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 doL 

tėvelio dvaro/ Aš pasiejau 
Ims, Kur tas šaltinėlis, Ramo* 
venų maišas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupe/Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai-

zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vaitu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar-, 
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 doL 
Stereo 4.50 doL
.. New Yorko Lietuviu vyry 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo-

thuanian. Puikus -lietuvių kaL 

gramatikos priedu, skaitymais 

kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietas vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių

pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai ris vyksta Bert Wbeeler teatre, 250 43rd Street, Hotel Obelė, tel. 524-2323.
’TiilnAc Tivvnac meilė Vaidinimai su Janina vyksta trečiadieniais, penktadieniais, šeštadieniais du 

Kasi. lUipes, Aevynes mene kartus jr sekmadieniais du kartus. Nuotr. V. Maželio
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 3 doL

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 3 
doL Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū

DEXTER FARK

Mchtean 24190

77-81 JAMAICA AVINUS 
(Cvr. 77»fc Street)

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

Virpinta 9

IdoL
"Awakening Lithuania". Pro

fesorius X Štokas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 doL Kietais virše
liais 4 doL

Dainę Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 doL

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

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 3 dot Stereo 4.50 do..

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

SERVICE

ALL VENT CORP.

Rubbisb Removal and Carting
Demolition, Lic. No. 6736 90 (665- 

. 394) — Free estimates. 324-8470 - 1

STENCI LING 
CHEAPER TKAN VVALLPAPER 

Ali Colors — Many Designs 
- $15 Per Room ------- 

FRED STRENGER 
(516) 731-1304

CARL TRUCKING 
SCRAP IRON & METALS 

HOUSE VVRECKING 
and SALVAGING

396 15th Avenue Newark 
Dial 201-374-3443

CASTELLl
Complete automotive service, tune 
ups, front end, brakes, transmis- 
sions. Automobile eleetrie service, 
Air conditioning. GE 6-4918. Large 
indoor facilities. 500-06 Coney Is- 
land Avė. (off Church Avė.)

TENNIS ROOFING CO.
Specializing- in flat roofs, new re- 
construction—all work guaranteed, 

4 for free estimate call — 
682-4777

■ ' -VifnlLIsbkUTO
Transmission clinic '

Open 6 days a week. All work done 
at reasonable rates, we guarantee 

. all< our work — 172 Thomas Street
Newark, N. J. Call (201) 242-8847

FILES 
LIMOUSINE SERVICE

.SPECIAL RATES FOR GROUPS 
Service to all airports, railways 

and steamships.
Insured Air Conditioned Car 

Dial (201) 926-1790

M and M RĘST HOME 
Perrinville

A Place Away from Home 
Where. “Ręst” is our Motto 

Reg’d Nurse Always in Attendance 
Rt. 1 Box 456A Heightstown 08520

Dial (201) 446-9884

HAVE YOUR ROOFING 
& SHEET METAL WORK DONE 

at reasonable price by 
KENTON VVILSON A SON 
368 Atkins Avė. — 385-9192 

896 Clarkson Avė. B’klyn 385-4239

H. W. FEMALE

MASSEUSE 
PAKT TIME AM

$50.00 per week plūs tips 
PARBIZON HOTEL FOR WOMEN 

110 East 63rd Street 
TE 8*9888

H W. MALK

• PRODUCTION WORKERS
• WAREHOUSE MEN
• TRtTCK DRIVERS

Good Paying Company Bcnefits 
CaMS. Tarty— (617) 894-4020

GENERAL BATTERY 
A CERAMIC CORP. 
99 Rsmford Avenue, 

Wamiam, Man.

An Equal Opportunity Employer

Km MMHty tentetis Darbimnk» 

•LmurbTO >2923

Pr 911 amu 8l8i m, pakeisdami

800 RIDGEWOOD AVĖ. 
Brooklyn, N. V. 11208 

--------- AUen R. ShfpJey-----------

TO HJkCK 
YOUBAD .

CANCEL OB CHANGE
Tol.: GL2-2923

H. W. MALK

DISPLAY

SMITTY'S MOVING 
& TRUCKING

LOCAL and LONG DISTANCE 
New and Usėd Fumiture 

Bought and Sold 
174 Belmont Avė. Newark 

Call (201) 242-8898

8OOKER ABERNATHY
PAINTER & PAPER HANGER 
All work done at reasonable rates 

All Work Guaranteed.
730 Macon Street. Brooklyn 

Call (212) 452-1642

Freeport Collision Ine. — Your one 
stop shop—If it’s banged up we’ll 
fix it. Insurance estimates given on 
location. Auto painting, auto glass 
installed. Corvette specialists; for- 
eign and American. Freeport, 182 
E. Merrick Rd. (516) 868-3388 Ask 
for Buddy or George.

Gaetaway Steak House special din- 
ner every day exc Sat Prime Rib of 
Beef $4.95 incl appetizer, hors d’oeu- 
vres, salad, soup, spare ribs, 2 veg- 
etables, baked potato, dessert or 
cake. Huntington Station, 855 East 
Jericho Tpke. — (516) HA 3-1777

GENERAL
PLANT

WORKERS
IMMEDIATE OPENINGS 

ALL SHIFTS
• Year round work
• Pension Plan
• Paid hospitalization
• Life Insurance
• Paid vacations.
Good starting salary 

Also pert time hours arranged 
Transportation ppovided 
(Depending on resuits of 
employment-interview)

Technical Tapė
248 Tiorpnda Ava. 

BEACON, N. Y.
Tel. (914) 831-3800

An Equal Opportunity Employer.

MR. MICHAELS 
HOUSE OF BEAUTY

WIGS and HAIR PIECES sold and 
serviced — Late nites Thurs & Fri. 
274 Stuyvesant Avė. Newark, N J.

Dial (201) 3Š9-9790

Tet (212) 887-8881

Alfa Jeweler 
A. ŪSELIS - 

Garantuotas laikrodžių taisytas * 1
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio {vairūs laik
rodžiai • Puikus importuoti indai • Įvairūs papuošalai Baot^rtm.

Chanu Beauty Shoppe 
REGINA ŪSEUENK — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas 
Plaukų dažymas

267 St. Kichotas Aveu, lUdgevvood, N.Y.

Visi Zenith, Olympia, Tele- 
funken, Grundig, Burroughs, Graži ir vertinga dovana Ka-
Royal, ITC ir kt. firmų produk
tai galima Įsigyti pigiau ir sąži
ningai per “Spartą”. Pranešę 
kuo domitės, gausite autentiš
kus firmų katalogus iš: J. L 
Giedraitis, 10 Barry Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731. Tele-

lėdcms. Vyriški šveicariški HY 
MOSER 18 karatų aukso laik
rodžiai už pusę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras — Importer, 
23 Mendon St., Worcester, 
Mass. 01604. Tel. 757-2034.

fonas: 516-757-0055.

YougetV 
a littleover*4 
for eyery$3 
įyouinvest

Kviečiame talkon!
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 

laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO skaitytojai 
gauna laikraštį už 8 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.

Norint ir toliau už* tą kainą mūsų laikraštį Mtoiltyti, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasi&tyti 
savo draugams DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu gaus susipažinimui 
Ha šią metų pabaigos. Kas prisius 6 dol., gaus vienerius me
tus; už 7 dol. Darbininką gauna šiuos ir 1970 metus.

Kviečiame pasinaudoti šiuo laikinu metų pabaigos papi- 
ginimu ir užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimie
siems. Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite 
auka, kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
nepajėgia užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume
ratorių padės administracijai ilgiau išsilaikyti nepakėliant 
laikraščio kainos. Administracija taip pat prašo nedelsti atsi* 
lyginti už 1969 ir 1970 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų Išlaidų.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą dedama ši atkarpa. 
Prašome ją užpildyti ir pasiųsti acteesu: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė ....

Laikrašti užsakė ................................................. .............

Siunčiu už prenumerata ...............


