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Propaganda vienaip, 
biznis dar kitaip
Nors arabai ir kaltina Ame

riką esant Izraelio globėja, o 
Egiptas ir diplomatinius santy
kius yra nutraukęs, tačiau dvi 
Amerikos naftos bendrovės 
(Phillips Petroleum ir Standard 
Oil) tyliai tyrinėja ir vysto Egip
to naftos pramonę. Abi bendro
vės naftos ieškojimą vykdo sa
vo finansine rizika, bet naftą 
suradus sudaroma sutartis su 
valdiška Egipto naftos bendro
ve, ir nuo to laiko išlaidomis ir 
pelnu dalinamasi pusiau.

Komerciniai apsimoką naftos 
šaltiniai tuo būdu jau yra eks
ploatuojami prie EI Alameino 
(garsus vardas karo metu) Egip
to vakarinėje dykumoje, ir 
abi pusės yra labai patenkintos. 
Alameino šaltiniai dabar jau 
duoda per dieną iki 40,000 sta
tinių nevalytos naftos. Juos 
kartu valdo Amerikos Phillips 
ir Egiptas.

Naftos ieškojimas vyksta pil
nu tempu. Visus gręžimus ir ty
rinėjimus atlieka Amerikos geo
logai. Einama nuo Alameino i 
vakarus Libijos link ir tikima
si surasti turtingų naftos klo
dų, panašių Į tuos, kurie jau 
surasti Libijoje. Ir ten juos su
rado amerikiečiai su anglais. 
Netoli Aleksandrijos jau suras
ti turtingi gamtinių dujų klo
dai. ,

- t——
— V. Vokietijos - kancleris 

Brandtas lankys prez. Nixona 
balandžio 9 ir 10 d. Iš jau nu
matytų vyriausybių galvų susi
tikimų aiškėja, kad 1970 m. 
tarptautinė diplomatinė veikla 
bus labai gyva. Atsimintina, kad 
balandžio mėn. prasideda ir A- 
merikos-Rusijos esminiai pasita
rimai dėl strateginių ginklų ga
mybos apribojimo.

— Jordano upės slėnyje iš 
Jordano valstybės 1967 m. atim
toje žemėje Izraelis įkūrė jau 
ketvirtą kolektyvinį ūkį, kuris 
20 akrų plote augins daržoves. 
Jame apsigyvens žydų religinis 
organizacijų jaunimas, kurs ka
rinę tarnybą jungia su darbu 
žemės ūkyje — vienoj rankoj 
ginklas, kitoj koks nors žemės 
ūkio irankis.*

Persitvarko 
naujai fazei
Saigonas. — Jau pradėtas iš

vežti iš Vietnamo trečiasis kon
tingentas Amerikos karių. Iki 
balandžio vidurio turi būti iš
vežta 50,000 vyrų.

P. Vietnamo vyriausybė pa
mažu perorganizuoja savo kari
nius dalinius ir jų pagalbinin
kus taip, kad galėtų perimti ka
ro vedimą prisitaikiusi prie vi
sų aplinkybių — prie Amerikos 
kovos dalinių pasitraukimo ir 
prie spėjamų priešo planų.

Esama nuomonės, kad iš Š. 
Vietnamo nebegalės plaukti di
deli kiekiai karių, nes jų išlai
kymas P. Vietname pasidarė la
bai sunkus, kadangi komunis
tų kontrolėje beliko tik nedide
lis maistą begalįs parūpinti gy
ventojų skaičius. Bet tai ne
reiškia, kad komunistų karinė 
veikla tuoj sužlugs, tai reiš
kia, jog nebelauktina puolimų 
didelėmis masėmis, bet laukti
na komunistų sugrįžimo prie 
partizaninio kariavimo būdo. 
Saigono karinė vadovybė dabar 
planuojanti, kad šiam laikotar
piui būtų pasiruošta pirmiau, 
negu vietkongiečiai pradės par
tizanauti.

Biafros gyventojai dar nesulaukė pagalbos
Nors Nigerijos informacijos 

ministeris pykdamas kaltino už
sienio spaudą, Voice of Ameri
ca ir Londono BBC, kad skel
bia melagingas žinias apie Ni
gerijos karių brutalų elgesį su 
Ibo genties žmonėmis ir nesu
gebėjimą ar nenorėjimą prista
tyti maisto į buv. Biafros teri
toriją, bet jo priekaištus panei
gė ne kas kitas, kaip J. Tautų 
gen. sekretoriaus pasiųstas tarp
tautinių stebėtojų grupės pirmi
ninkas, buv. Pakistano karinin
kas Saiduddin Khan. Jo prane
šimas jau pasiekė New Yorką ir 
žinomas Lagoso vyriausybei. Jis 
buvo Biafroje penkias dienas 
ir apvažinėjo visą plotą, kurs 
buvo Biafros kariuomenės žinio
je prieš pat kapituliaciją.

Jis tvirtina tai, ką vogčiomis 
surinkusi žinias skelbė ir ap
kaltinta užsienio spauda: buvo 
plėšikaujama, be atodairos 
graibstomas turtas, niekinamos 
moterys, žiauriai elgtasi su 
žmonėmis be jokio reikalo, nes 
niekas niekur nesipriešino. 
“Tas smurto ir kraujo taškymo 
siaubas greit pasibaigs, tik ba
das, skurdas ir mirtis bus dar 
daugelio mėnesių rūpesčių prie
žastim ir pareikalaus valstybi
nių ir privačių institucijų di
džiulių pastangų,”—rašo tas sa
mariečiu tapęs Pakistano kari
ninkas J. Tautų gen. sekreto
riui. ~ -e
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Yasiras Arafatas 
kalėdoja
Palestinos arabu teroristinė 

organizacija Al Fatah, didžiau
sia ir veikliausia tokiu amatu 
prieš Izraelį užsiimanti grupė, 
švenčia penkių metų veiklos su
kaktį. Per tą laiką jos pirmasis 
82 vyrų būrys išaugo iki 20,000 
narių, jos metinis biudžetas da
bar siekia 5.5 milijono dol., jos 
pirmieji iš patvorių surankioti 
surūdiję ginklai pakeisti nau
jausiais rusų ir kinų ginklais.

Jų prestižas arabų masėse 
pakilo iki Alacho dangaus, nes 
per tris karus arabų valstybių 
armijos nesugebėjo Izraelio su
naikinti, gi jų vadas Ya
siras Arafatas ban
do juos įtikinti, kad jis su
naikins Izraelį partizaninio ka
ro vedimo taktiką pasitelkęs. 
Arafato prestižas tiek pakilo, 
kad jis jau kviečiamas į arabų 
vyriausybių pasitarimus, kur 
kalbama apie Izraelio sunaikini
mo planus.

Buvo jis prieš Kalėdas ir Ra
bate (Maroko) arabų valstybių 
galvų pasitarime, kur turėjo bū
ti paskirta ir jo organizacijai 
35 mil. dol., bet konferencijai 
pabirus jis liko be pinigų, šian
dien jis asmeniškai lanko kiek
vieną arabų vyriausybę rink
damas aukas. Ypač terorizuoja 
tas, kurios renka milijonus iš 
naftos.

Juo toliau, juo pinigų rinki
mas bus sunkesnis, nes juk vi
si mato, kad Palestinos geogra
finis veidas nėra palankus par
tizaninei veiklai, kad už kiek
vieną Izraeliu įmestą partizanų 
granatą atkeršijama tai valsty
bei, iŠ kurios toji granata at
mesta. Ir tai yra didžioji prie
žastis, kad žavėjimasis partiza
nų veikla pradeda blėsti, gi jo 
vietą užima susirūpinimas pavo
jais, kurie kasdien didėja toms 
valstybėms, iš kurių teritorijų 
partizanai operuoja.

J. TautŲ stebėtojas demaskavo Lagoso tuščiažodžiavimą
Jis tvirtina, kad ikšiol Biaf- 

rą pasiekianti pagalba yra ma
žiau negu lašas jūroje. Maisto 
ir kitų dalykų dar yra iš kur 
paimti, bet jo atgabenimas į 
nelaimės vietą dar nesuorgani
zuotas, nes nėra nė sunkveži
mių nė transportinių lėktuvų. 
Nėra dar nė tinkamos organi
zacijos tai operacijai tvarkyti. 
Daug kalbama Lagose, bet nie
kas nejuda už ministerių kabi
netų durų. Tvirtinama, kad da
bar kariai jau šaudomi už mo
terų skriaudimą jr plėšikavimą, 
bet kol toks įsakymas pasiekė 
Ibo genties žemes, buvo pada
ryta didelių skriaudų.

Antroji bėda po maisto yra 
Biafros pinigų dingimas, nes su 
valstybe paprastai dingsta ir 
jos pinigai. Ikšiol tuo klausimu 
Lagos diktatoriukai nieko ne - 
padarė ir greičiausiai dar ne
žino ką reiktų padaryti. Tam 
reikalui sutvarkyti yra du ke
liai: iškeisti buv. Biafros pini-

Eugene loneaco, rašytojas drama
turgas, vienas iš avangardinio 
teatro pradininkų, išrinktas Pran
cūzijos Akademijos nariu. Tėvas 
rumunas, motina prancūzė, gimęs 
prieš 57 metus, nuolat apsigyvenęs 
Prancūzijoj 1938 m. Dabar Pran
cūzijos pilietis.

AI Fatah apleido 
pabėgėlių stovyklas

Beirutas. — Libano vyriausy
bei galop pasisekė pašalinti iš 
Palestinos pabėgėlių stovyklų 
jas užvaldžiusius teroristinės 
Al Fatah organizacijos narius 
ir vėl grąžinti stovyklų apsau
gą Libano kariuomenei ir poli
cijai.

Libane yra 15 pabėgėlių sto
vyklų su 85 tūkstančiais gyven
tojų. Al Fatah užvaldė stovyk
las pereitą rudenį, kada susirė
mė su Libano kariuomene dėl 
leidimo puldinėti Izraelį iš Liba
no teritorijos ir be Libano ži
nios ir kontrolės.

Stovyklų užėmimas labai atsi
liepė į pinigų rinkimą stovyk
loms išlaikyti. Juos sudeda sa
vanoriškai Jungt. Tautų nariai 
ir privačios organizacijos, dau
giausia tarptautinės, nes pabė
gėliais rūpinasi speciali J. Tau
tų agentūra. Savo aukas J. Tau
tų nariai praneša kasmet meti
nės sesijos metu, bet šį kartą 
prieš Kalėdas surinkti pažadai 
sudarė tik pusę kitais metais 
gautų pažadų. Būta ir daug 
priekaištų bei kritikos klausimą 
svartant politinėj komisijoj. 

gą nustatytu kursu arba duoti 
žmonėms nors po mažą sumą 
Nigerijos pinigų.

Lagoso karinei diktatūrai J. 
Tautų stebėtojo pranešimas ne
patiko. Jos atstovas spaudos 
konferencijoj pradėjo šūkau
ti, kad tarptautiniai stebėtojai 
turi tuoj susipakuoti savo sku
durus ir apleisti Nigeriją, nes 
ji priklausanti tik nigeriečiam, 
o ne iš kitur atvykusiems paša
liečiams.

Ir Tarpt. Raudonasis Kry
žius tebėra prirakintas prie 
žemės, nes neturi transporto 
priemonių maisto ir medika
mentų iki Biafros davežti. Ir jis
turi gauti leidimą Biafron vyk
ti. Dabar TRK jau gavo iš A- 
merikos 9 transporto lėktuvus, 
bet dar neturi Lagos karininkų 
leidimo tokiai operacijai vykdy
ti. Pati JAV vyriausybė gavo iš 
Lagos pranešimą, kad sutikta iš 
jos priimt 50 sunkvežimių mais
tui iki Biafros vežioti. Prie to

— New Yorko meras Lindsay 
vis dar tebemano, kad jam pa
siseks numušti požeminių trau
kinių bilieto kainą iki 25 cnt. 
Niekas negali suprasti, kaip jis 
tai galėtų padaryti, jei guber
natorius ikšiol yrą atmetęs vį- 
sus-jo-pasiūlyiaus. :y

Parūpo nužydėjimo 
sustabdymas 
Rytuose

Sidnėjus. — žydų bendruo
menės Azijos ir Pacifiko valsty
bėse čia Įkūrė tarptautini cent
rą, kurs planuos pastangas žy
dų nužydėjimui sulaikyti. Į 
šią organizaciją Įsijungė Austra
lijos, N. Zelandijos, Hong Kon
go, Indijos, Japonijos, Filipinų, 
Singapore ir Tailando žydų 
bendruomenės, su sena i Rytus 
nuslinkimo istorija.

Kai kurie Indijos žydai riša 
savo kilmę net su Saliamono lai
kais, kada jo laivai vyko Į Ry
tus dramblio ilčių, beždžionių 
ir gražiųjų povų ieškoti. Daug 
žydų persikėlė Į Rytus bėgda
mi nuo Ispanijos inkvizicijos, 
daug atkilo ir nuo Hitlerio bei 
bolševikų persekiojimų slėpda
miesi. Pirmieji žydai atvyko 
Australijon 1788 m. su pirmąja 
kalinių grupe iš Anglijos, kad 
ten įsikurtų ir daugiau nebe
grįžtų Į senąsias vietas.

Dabartinių žydų bendruome
nių tarpe yra turtingų ir gar
bingų gyvenamųjų kraštų pilie
čių, bet per ilgą laiką žydai pra
dėjo nužydėti. Tuo dabar susi
rūpino Amerikos žydų rabina- 
tas ir atsiuntė pagalbą gelbėji
mo akcijai planuoti.

Australijos žydų bendruome
nėj esama dabar 70,000 narių, 
bet jų būtų du milijonai, jei ne
būtų pradėję kurti šeimų su ki
tos tautos nariais. Indijos bend
ruomenė dabar turi 10,000 na
rių, Singapore 2,000, N. Zelan
dijos 8,000, Filipinų 600, Japo
nijos sostinėj ir Hong Konge 
po 400, kitur tik maži būreliai, 
bet visur vyksta spartus bend
ruomenių mažėjimas. Australi
jos žydų 70 proc. jaunimo bai
gia universitetus, todėl didžiau
sios pagalbos planuojant žydiš
kumo atgaivinimą laukiama iš 
tų intelektualų. Bet ir su jais 
dar kas nors turi stipriai padir
bėti.

dar bus pridėta 60 elektros ge
neratorių, 10,000 blanketų ir 
10,000 uragano lempų. Pirma
sis lėktuvas su dovanomis ką 
tik išskrido į Nigeriją.

Dabar teks laukti išaiškinimo 
kodėl per ilgas dvi savaites Ibo 
žmonės nesulaukė pagalbos. Ty
čios darbas ar nemokėjimas dar
bo dirbti? Buv. Biafros vadas 
gen. Ojukwu savo pasauliui pa
skelbtame rašte tvirtina, kad 
pagalba bus tyčia trukdoma, 
nes Lagos vyrai yra užsimoję 
sunaikinti Ibo žmones. Argi vėl 
genocidas pasauliui lėbaujant ir 
šokant?

ISPANIJA SUAKTYVINA UŽSIENIO POLITIKU 
Per menesį kontaktavo septynias valstybes

Madridas. — Naujoji Ispani
jos vyriausybė, paremta krašte 
atsiradusia nauja politine ba
ze, susikristalizavusia Opus Dei 
sąjūdyje su stipria technokra
tų priemaiša, užsienio politikoj 
pradėjo rodyti didelį judrumą.

Po civilinio karo atsiradęs 
naujas Ispanijos režimas II pa
saulinį karą laimėjusios koalici
jos buvo hermetiškai uždarytas 
savo sienose. Tdks buvo ĄĮask- 
vest poiiiikošr tiKBlasr‘kąri~pra- 
džioje aklaijJarėęąė Londonas, 
Washingtonas if labai nenoriai 
Paryžius. Net dešimt metų Ispa
nijai nebuvo prieinamos net J. 
Tautos.

Per paskutinį dešimtmetį Is
panijos ūkis vystėsi dideliais 
tempais. Jai pasisekė prisika
binti ir prie Europos Ūkinės 
Bendruomenės specialia muitų 
lengvatų sutartimi ir tokiu bū
du praplėsti rinką savo produk
tams palengvintomis sąlygomis. 
Ir jos darbo jėgos perteklių su
naudojo ūkiškai išbujojusi V. 
Vokietija, todėl Ispanijoje ne
darbas šiandien nebežinomas . 
Per tą laiką Madridui pasisekė 
labai išplėsti kultūrinius ir ūki
nius ryšius su ispaniškai kal
bančia P. Amerika, bet apie jos 
diplomatinę veiklą pasaulio pro
blemų sprendime maža kas bu
vo girdima. Dabar atrodo, kad 
ir šioje srityje imta Įsisiūbuoti, 
nes per paskutinį mėnesį Ispa
nijos užsienio reikalų ministras 
Lopez Bravo nardė iš vienos 
vietos i kita, v v
Filipinai ir JAV

Pradžia buvo kelionė į Filipi
nus dalyvauti antroje prez. 
Marcos inauguracijoje. Kraštas 
ispaniškai kalbantis ir turintis 
daug ryšių su ispaniška kultū
ra. Bet ši kartą be diplomati
nės kurtuazijos jam rūpėjo pa
simatymas su tokią pat misiją 
ten atliekančiu JAV viceprezi
dentu Agnew, su kuriuo jis tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą. Pasi
kalbėjimas Ispanijai buvo svar
bus todėl, kad pats valstybės 
galva gen. Franco į Washingto- 
na su oficialiu vizitu tikriau- *

— 13 Anglijos katalikų vys
kupų buvo specialiai mokomi, 
kaip efektyviau kalbėti per te
leviziją ir kaip geriau atrodyti. 
To mokslo prireikė kaip tik da
bar, kada Londono priemiesty 
pradėjo veikti katalikų radijo ir 
televizijos centras. Vyskupai 
prakaitavo visą savaitę, bet vi
si išlaikė egzaminus ir spėjo iš 
savo klaidų pasijuokti.

Sausio 15-22 visoj bolševiki
nėj Rusijos imperijoj, kurion 
smurtu įsprausta ir Lietuva, vy
ko visuotinis gyventojų surašy
mas. Be įprastinių klausimų, 
kaip antai amžius, lytis, tauty
bė, šeimyninė padėtis, vartoja
ma kalba, išsilavinimas, užsi
ėmimas, šiame surašyme renka- 
mi ir tokie duomenys, kurie ga
lės pasitarnauti sociologinėms 
studijoms.

Todėl buvo rinkta medžiaga
apie žmonių užimtumą krašto 
ūkyje, dar nepanaudotas darbo 
atsargas, apie gyventojų judė
jimą. Tuo tikslu reikėjo atsaky
ti į tokius klausimus, kaip dar
bo vieta, dirbamas darbas, dar
bo sezoniškumas, gyvenamo
sios vietos pastovumas, kilnoji
mosi į kitas vietas priežastys.

Kad rusai sužinotų, kiek ne- 
rusiškos tautos jau gali varto
ti rusų kalbą, kiekvienas turė
jo pasakyti, kurią kitą šalies 
tautų kalbą jis dar moka.

Specialūs klausimų priedai 
buvo dar skirti ir tiems asme
nims, kurie darbingi, bet ku
rie atsidėję tik namų ar asme
niniam žemės ūkiui (savo skly
pui).

Lopez Bravo, naujasis Ispanijos 
užsienio reikalu ministeris.

šiai niekad negalės atvykti. 
Bet dabar buvo toks momentas, 
kad pasikalbėjimas su svarbiu 
Amerikos vyriausybės nariu bu
vo būtinai reikalingas.
Maskva, Briuselis, Kairas

Iš Filipinų Lopez Bravo pa
suko į Sibirą, kur Taškente bu
vo iš anksto sutartas susitiki
mas su svarbiu Maskvos parei
gūnu. Kadangi ten lėktuvas ne
galėjo nusileisti dėl blogo oro, 
jis buvo pasuktas į Maskvą, 
kur numatytas pasikalbėjimas 
įvyko aerodrome.

Sugrįžęs iš Rytų, jis tuoj at
sidūrė Briusely Ispanijos santy
kių su Bendrąja Rinka ir Rusi
jos siūlomos Europos saugumo 
konferencijos aptarti (Briusely

Du ekonomistai 
apie infliaciją
W. Heller ir P. Rinfret, du 

keliems Amerikos prezidentams 
dažnai patarinėję ekonomistai, 
metų sankryžoje pareiškė sa
vo nuomones dėl dabar kraštą 
varginančios infliacijos.

W. Heller mano, kad krašte 
bus ūkiniai ir socialiniai labai 
kenksmingas ūkinis atoslūgis, 
jei Federal Reserve Board ne
paleis į apyvartą daugiau pi
nigų. Ir tas atoslūgis galįs bū
ti greit. Duoti daugiau pinigų 
rinkai dabar esą mažiau pavo
jinga, negu laikant stipriai pa
žabotą infliaciją. Jis numato, 
kad kainos 1970 gali pakilti tik 
4 proc., kas esą nepavojinga ir 
pakenčiama.

P. Rinfret mano, kad inflia
cija negali būti suvaldyta da
bar vartojamais ginklais, nes 
jie atkreipti į klaidingus taiki
nius. Anot jo, kai kurios var
tojamos priemonės infliaciją ne 
mažina, bet didina. Jis siūlė ki
tas priemones, bet ikšiol nie
kas jo neklauso.

Surašymo proga buvo skelb
ta, kad Lietuvoje tuo momen
tu buvo 3 milijonai 100 tūks
tančių gyventojų. Kadangi pa
sakyta, jog į duomenų skaičia
vimą bus Įjungtos ir elektro
ninės skaičiavimo mašinos, tai 
reikia tikėtis, kad bent jau de
mografinių Lietuvos duomenų 
sutvarkymo nereiks ilgai lauk
ti. Maskvos statistikos valdyba 
skelbia, kad pirmieji surašymo 
duomenys būsią parengti Leni-
no gimtadieniui (bal. 22 d.).

Tai jau penktasis bolševiki
nės imperijos gyventojų surašy
mas Lenino režimą įvedus. Pir
mieji keturi buvo 1920, 1926, 
1939, 1959 metais. Lietuvoje šis 
jau buvo antras po Įvykdytos 
aneksijos.

Apytikriu apskaičiavimu, 
1970 sausio 1 d. Sovietijoj turė
jo būti 241 milijonas gyven
tojų, 1959 m. surašymas paro
dė, kad buvo 208.8 milijono. 
Bet dabar jau pradėta kalbėti 
apie naują problemą — apie gi
mimų skaičiaus mažėjimą. 1959 
m. vienam tūkstančiui gyvento
jų buvo 25 gimimai, dabar gi 
jau tik 17.3.

yra Nato ir Rinkos centrinių 
organų būstinė). Iš čia greit 
pasuko Į Kairą pas Nasserį ir 
leido Arabų Lygai turėti Mad
ride savo ambasada, kas dar la
biau sustiprino gandus, jog Is
panija suaktyvina diplomatinę 
veiklą arabų pasaulyje.
Vatikanas ir Paryžius

Ką tik jis buvo Romoje pas 
Paulių VI, kad aptartų blogė
jančius .-Ispanijos bažnyčios san
tykius su režimu. Tuo pat laiku 

‘paskelbta, kad vasario 9 d. Lo
pez Bravo jau bus Paryžiuje, 
kur jis susitiks su Prancūzijos 
prezidentu, premjeru ir užsie
nio reikalų ministerių. Grei
čiausiai ta proga bus oficialiai 
paskelbta, kad Prancūzija par
duos Ispanijai Mirage lėktuvų.

Ką tas judėjimas turėtų 
reikšti? Kur Ispanija taiko stip
riau prisiglausti?

Vizitas Maskvai nereiškia 
greito diplomatinių santykių už
mezgimo, bet norima turėti 
draugiškesnių komercinių san
tykių, kad pasidarytų lengves
nė kelionė Į Rytų Europą. Su 
arabais Ispanijos santykiai se
niai neblogi, bet apsimoka juos 
dar labiau sustiprinti, nes jie 
gi artimiausi kaimynai, turį ką 
parduoti ir norį pirkti. Galop, 
Ispanija yra vienintelė reikšmin
gesnė valstybė, kuriai arabai ne
turi ko prikišti.

Pačių ispanų tylieji šaltiniai 
betgi pabrėžia, kad Ispanijos 
užsienio politikoj pirmenybė 
priklauso V. Europai. Ir tai 
reiškia, kad Ispanijos ryšiai su 
Washingtonu pradės silpnėti, 
nes kongreso narių ilgieji liežu
viai labai užgavo Ispaniją dery
bų dėl bazių sutarties pratęsimo 
proga. Atsimenama ir tai, kad 
nenorėta jai parduoti nė Phan
tom lėktuvų priimtinomis sąly
gomis.

Jei sušlubavo pasitikėjimas 
Amerika, Ispanija turi visu svo
riu sugrįžti į Europą, iš kurios 
ją išstūmė karą laimėjusi kurį 
laiką Maskvos politiniai diriguo
ta koalicija. Jos aktyvus įsijun
gimas būsiąs atremtas į Pran
cūziją ir stipriau apjungtą Eu
ropą, balansuojančią tarp Mask
vos ir Washingtono. Tokią Eu
ropą linkstama vadinti akty
viai neutralia.

Ispanijos krypties keitimą nu
lėmė šie įvykiai: Rusijos laivy
no Įsikūrimas Viduržemy, Ame
rikos ir Anglijos išmetimas iš 
Libijos, Washingtono suabejoji
mas dėl bazių turėjimo Ispani
joje ir Amerikos politikos blaš
kymasis Izraelio ir arabų san
tykius tvarkant.
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Po Lietuvių Enciklopedijos steins Encyclopedia Litusnics
Lietuvię Enciklopedijos leidimas baigtas pereitais metais. 

Baigtas monumentaliausias Vakaruose esančiu lietuvię knygi
nis indėlis, kokio nebuvo Įgalinti išleisti tėvynėje esantieji lie
tuviai. ,

Keliom apžvalginėm informacijom norim paryškinti jau iš 
perspektyvos eigą to Lietuviu Enciklopedijos darbo, o taip 
pat pradėto naujo darbo — enciklopedijas anglę kalba.

Musę klausimai buvo nukreipti Į enciklopediję leidėją 
J. Kapočių ir angliškosios enciklopedijos pirmo tomo redak- 
torię prof. S. Sužiedėlį.

1. Kiek metę truko visas en
ciklopedijos darbas?

Pirmas algalapis buvo išra
šytas 1953 m. vasario mėn. 0 
Lietuvių Enciklopedijos I-sis to
mas skaitytojus pasiekė tų pat 
metų lapkričio mėn. Darbą ga
lutinai užbaigėme 1969 m. lie
pos mėn. Taigi visas enciklope
dijos leidimo darbas truko 16 
su puse metų.

2. Kiek buvo redaktorių, kiek 
apytikriai bendradarbių?

Pirmuosius 3 tomus redaga
vo 4 redaktoriai, o nuo 4-jo 
tomo liko tik 3 pagrindiniai 
redaktoriai; Lietuvos tomą 
(XV) redagavo atskiras redakto
rius. (Pakonkretinant: Liet. En
ciklopedijos redaktorių eilėse 
buvo A. Benderius, V. Biržiška, 
Pr. Čepėnas, J. Girnius, V. Ma
ciūnas, J. Puzinas. Du pirmie
ji jau yra mirę. Red.)

Bendradarbių pavardės yra 
išspausdintos tomuose. Atskirų 
tomų bendradarbių skaičius 
svyravo tarp apie 80 iki apie 
180.

3. Kiek buvo prenumerato - 
riu ir kaip jų skaičius svyravo: 
augo ar mažėjo?

Prie I-jo tomo buvo pridėtas 
atskiras leidinėlis, kuriame bu
vo paskelbta 1600 prenumerato
rių pavardžių. O paskutinį to.- 
mą išsiuntinėjome apie . 4200 
prenumeratoriams. 'Taigi prend- 
meratorių skaičius nuolat au’-- 
go, bet ne tiek, kiek buvo lauk
ta ir tikėta. Per tą patį laiką 
(16 metų) dėl mirties ar dėl ki
tokių priežasčių nubyrėjo apie 
1500 prenumeratorių (čia buvo 
ir tokių, kurie nė vieno tomo 
nepaėmė, kiti paėmė kelis ar 
keliolika.)

Genriko Zimano 
role kaip žydų 

generohj
Sovietai atsiuntė grupę re

daktorių. Pakeliavusi po Ameri
ką iki Kalifornijos, grupė grįš 
į New Yorką apie vasario 5. 
Joje yra ir Genrikas Zimanas, 
Vilniuje leidžiamos “Tiesos” re
daktorius. išryškėjęs kaip Pir
čiupio žudynių provokatorius.

“Tiesoje” savo laiku (1964) 
jis rūstinosi, kam lietuviai Va
karuose Lietuvą vadina okupuo
tu kraštu, ir pasitikėdamas so
vietine jėga, siekiančia už so
vietų valdomų teritorijų, grasi
namai šaukė: kur jūs toliau 
bėgsite?

šioje kelionėje savo grasini
mų jis, žinoma, neįvykdys. Jam 
skirta rolė greičiau panaši, kaip 
Chruščiovo skirtos rolės savo 
generolam žydam. Kaip “Jew
ish Digest” 1953 rašė, Chruš
čiovas buvo pasilikęs du gene
rolus žydus — Dragunskį ir 
Krevzeri. Esą kai Vakaruose žy
dai ėmė šaukti, Chruščiovas 
siuntė delegaciją su generolu 
Dragunskiu. Vienas žydo gene
rolo pasirodymas turėjo byloti, 
kad šauksmas apie žydų perse
kiojimą esąs melas. “Tik pažiū- 
rėkit į mane — žydą genero
lą — ar tai reiškia persekioji
mą!”

Zimano atvykimas sutapo su 
tokiu žydu ir nežvdu šauksmu 
— kelių dienų demonstracijom 
dėl žydų persekiojimo Sovietuo
se. Ir Zimano pasirodymas tu
rėtų žydam byloti: “Tik pažiū
rėkit j mane — žydą redakto
rių. kuris vadovauja opinijai vi
soje Lietuvoje — ar tai reiš
kia žydų persekiojimą!”

4. Kiek visas paruošimo, 
spausdinimo, platinimo darbas 
pareikalavo lėšų? Ar pasisekė 
galus su galais suvesti?

Leidykla leido ir daugiau lei
dinių, kaip tai V. Krėvės raš - 
tus, “Mūsų Lietuva” bei kelio
lika atskirų knygų. Tik paruo
šus smulkią apyskaitą, būtų ga
lima matyti, kiek išleista vie
nos LE leidimo reikalui.

Leidykla buvo organizuota ne 
pelnui gauti, bet LE leisti. LE 
bei kitų leidinių pajamos pa
gelbėjo vienų ar kitų pozicijų 
išlaidas dengti, ir tik tokiu bū
du galėjome vargais negalais 
suvesti galus su galais.

5. Ar prenumeratoriai atsily
gino?

LE leidimo apyskaitoje yra 
nemaža suma neatgautų sumų 
už kreditan išsiųstus LE tomus. 
Mat, per visą laiką apie 30 pro
centų prenumeratorių vis vėlin- 
davosi atsiusti prenumeratos 
mokestį. Pagaliau susidarė ne-

mažas skaičius prenumeratorių, 
kurie nutraukė mokėjimą ir į 
prašymus nebekreipė dėmesio. 
Todėl buvau priverstas kreip
tis į atitinkamą svetimųjų į- 
staigą skoloms išieškoti. Ir kas 
būdinga: į leidyklos prašymus 
(20-30 laiškų) nekreipė jokio dė
mesio, o kai paragino sveti
masis, tuojau atsiliepė ir vie
naip ar kitaip tvarko skolos 
reikalą. Tik labai gaila, kad sve
timajam už patarnavimą reikia 
atiduoti 50 proc. ieškomos su
mos!

6. Ar atsargoje egzempliorių 
palikta?

Taip, atsargoje turime pilnų 
komplektų. Laukiame užsaky
mų.

7. Ar Lietuvių Enciklopedija 
pasiekė bent kiek Lietuvą?

Taip, į Lietuvą yra išsiųsta 
apie 30 komplektų.

8. Kaip lietuviu visuomenėje 
buvo sutikta angliškojo leidimo 
idėja, t.y. kiek prenumeratorių 
susirado pačioj pradžioj?

Gyvu žodžiu, laiškais ir per 
spaudą angliškojo leidimo idė
jai — Encyclopedia Lituanica 
(taip ji pavadinta) — buvo 
platus pritarimas. Bet prenume
ratorių nesulaukta tiek,_ kiek
reikėjo arba kiek buvo tikėtasi 
sulaukti. Atėjusi talka prenu
meratomis toli gražu nepaden
gia I-jo tomo leidimo išlaidų (o

mecenatų ar paramos iš šalies 
neturime) ir neužtikrina kito to
mo leidimo. Tikiuosi, kad po I- 
jo tomo pasirodymo sulauksime 
žymiai platesnės talkos.

Šiuo metu rengiame prospek
tą, kurį ršsiuntinėsime svetimų
jų bibliotekoms (kolegijų, uni
versitetų, miestų ir kit). Neabe
jojame, kad ir iš ten sulauksi
me užsakymų. Musę viltis Į sve
timuosius sustiprintų, jeigu stu
dentai ir kiti atskirais lapeliais 
bibliotekose reikalautų Encyc
lopedia Lituanica. Iš patirties 
žinome, kad 2-3 reikalavimai 
verčia bibliotekos vadovybę rei
kalaujamą leidinį užsakyti. Ši
tokios talkos nuoširdžiai pra
šau. Ne leidyklai, o mūsų tau
tai būtų pasitarnauta.

9. Kokios apimties bus Encyc
lopedia Lituanica ir kas jos re
daktoriai?

Bus leidžiama 6 tomų apim
ties. Pirmojo ir antrojo tomų 
redaktorius yra prof. Simas Su
žiedėlis.

10. Kiek laiko truko pirmojo 
tomo paruošimas?

Straipsnių paruošimas, ver
timas ir spausdinimas užtruko 
trejus metus; daugiau laiko ne
gu iš pradžių buvo manyta.

11. Su kokiais sunkumais te
ko susidurti angliškajam lei
dimui parengiant medžiagą, 
ją priderinant skaitytojo nelie
tuvio interesui?

Šia enciklopedija stengtasi 
apimti interesus angliškai kal
bančių lietuvių ir nelietuvių. 
Jų interesai skirtingi. Ką pir
mieji laiko vertinga ir žinotina, 
antriesiems gali rodytis mažai 
reikšminga. Tai sunkino me-

(nukelta į 4 psl.)

J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way SUu), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Kopl^kios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, B ALSAM UOTO J AS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedxbrd Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Ballrunas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand'St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUY US FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teh MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą.. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
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Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius

Vyskupai apie vyskupijų spaudą
Atsakymais į anketą 88 vys

kupai ar valdytojai pareiškė sa
vo pažiūras į vyskupijų spau
dą. 49 vyskupai pasisakė, kad 
vyskupijų spauda būtina, 30— 
naudinga, 3 — nebūtina.

Daugiausia patenkintų yra 
laikraščiu Twin Circle (35), to
liau — Register (32) ir Our 
Sunday Visitor (20). Daugiau
sia nepatenkintų National Ca
tholic Reporter (36), The Wan
derer (20) ir vėl Twin Circle 
(19).

Tarp magazinų daugiausia pa
sitenkinimo dėl Ligourian (29), 
Catholic Digest (25). Prieš juos 
nė vienas nepasisakė. Nepasi
tenkinimo daugiausia dėl Com
monweal (29), iš antros pusės 
dėl konservatyvaus Triumph 
(14).

— Protestantai Vokietijoje 
pasiūlė, kad vardan protestan
tų ir katalikų suartėjimo būtų 
atšaukta Liuterio ekskomunika, 
paskelbta 1521.

.— Kardinolas Mindszenty 
nuo 1956 tebėra “svečias” A- 
merikos atstovybėje Budapeš
te. Niekas iš šalies negali jo lan
kyti. Tik kunigas gali ateiti jo 
išpažinties išklausyt. Tokį lei
dimą pas jį įeiti yra davęs dar 
prezidentas Eisenhoweris. Ven
grijos komunistinė vyriausybė 
sutinka išleisti, bet su sąlyga: 
jei popiežius uždraus jam rašy
ti ar kalbėti apie Vengriją. Po
piežius Paulius yra palikęs pa
čiam kardinolui nuspręsti savo 
likimą. Aišku, kardinolas to
kios sąlygos priimti negali.

— Tarptautinis eucharistinis 
kongresas bus 1973 Melbourne, 
Australijoje. Jo vardas bus ‘Ne
turtėlio žmogaus kongresas”.
— Nojaus arkos ieškoti ant 

Ararato kalno vėl rengiasi nau
ja ekspedicija. Tam reikalui 
jau skirta 1 mil. dol. Iš lėktu
vų Turkijos pusėje esą pastebė
ta iš po ledyno lyg laivo pavi
dalo ženklai.

t

Petruševičius lagery išliko gy vas, 
Lorentas ir Jurša pašauti mirė

Europos LF Bičiulis Nr.2 (62) 
pakartoja informaciją iš ukrai
niečiu leidiųįo “Revolutionary 
Voices”, pub. by Press Bureau 
of the ABN, Munich 1969”, ku
riame yra paskelbtas ukrainie
čio istoriko Valentino Morozo 
raštas Ukrainos SSSR aukščiau
siai tarybai. Morozas buvo poli
tinis kalinys, Mardvijos stovyk
loje Nr. 12, į kurią jis pateko 
1966 pavasarį. Ten jis susitiko 
lietuvį Algirdą Petruševičių. 
Morozas savo raštą pradeda 
vaizdu:

“ .. .Ginkluoti persekiotojai 
apsupo krūmus, kuriuose slė
pėsi trys pabėgėliai iš vergų 
stovyklos. Mėginimas pabėgti 
baigėsi nesėkmingai. Neturėda
mi kitos išeities, jie pakėlė ran
kas.
— Mes — neginkluoti! Pasi
duodant! — šaukia vienas.

Žmonės su atkištais automa
tais pasigailėjimo nežino. Sal
vė, antra, trečia.

Trys lavonai pametami sto
vyklos aikštėj, kaip įprasta. Te
gu bus pamoka visiem kitiem! 
Senas numeris vergams pagąs
dinti. Vergvaldžiai vis dar tvir
tai tiki jo veiksmingumu. Kali
niai su užuojauta žvelgia -į tris 
likimo draugus, kurie savo 
krauju pirko laisvę.

Bet kąs tai? Du iš jų sukrutė
jo! Taip, du dar gyvi! Negailes
tingieji persekiotojai per anks
ti triumfavo. Jie padarė klaidą, 
netikrus lavonus išmetę aikš
tėn. Dabar per vėlu pribaigti, 
nes stebi tūkstančiai akių.

Tokiu būdu išliko gyvas Al
girdas Petruševičius, Lorentas. 
Jurša žuvo...”

“Tai įvyko 1956 pavasarį, 
tuojau po to, kai XX-sis kom
partijos suvažiavimas pasmer
kė stalininę sistemą ...”

Morozo rašto turinį Europos 
LF Bičiulis toliau atpasakoja: 
“V. Morozas savo rašte toliau

pažymi, kad trys lietuviai bu
vo nušauti, nors sovietinis teis
mas nebuvo pasmerkęs jų mir
ti, o baudžiamasis teisynas (183 
str.) už mėginimą pabėgti iš 
bausmės atlikimo numato dau
giausia 3 metus kalėjimo. Be 
to, sovietų konstitucinės teisės 
prasme suverenios Lietuvos SS 
respublikos aukščiausias teis
mas juos pavedė KGB žinybai 
laikyti kalėjime, bet ne dau
giau.”

Tokį samprotavimą ELFB 
taip vertina: “Tai argumentai, 
kuriuos naudoja sovietinės sis
temos auklėtinis, pasipiktinęs, 
kaip sistemos gynėjai praktiko
je laužo savo teoriją. Mes neti
kime ta teorija, netikime “dia
logu” tarp aukos ir budelio, bet 
turime būti dėkingi, giliai dė
kingi ukrainiečiui už tai, kad 
jis ne tik vergvaldžiams, bet ir 
mums, aukų kraujo giminėms, 
priminė tebevykstančią tragedi
ją.”

“Kažkodėl laisvieji lietuviai, 
jei dar iš viso prisimena gyvy
bių aukas kovoje už Lietuvos 
laisvę; tai tik būtajame laike. 
Šalia to vis garsiau nuskamba 
šūkiai, kad mes perdaug dairo
mės į “praeitį” ir nematome 
“dabarties”...

“Kaip tai atsitinka, kad ži
nios apie lietuvių kančias pasie
kia svetimas ausis, pasiekia 
tuos, kurie turi pakankamai rū
pesčio savaisiais kankiniais, 
konkrečiai šiuo atveju — ukrai
niečius, bet nepasiekia lietu
vių? O juk, regis, ir lietuviai 
keliauja: vieni į ten nuvažiuo
ja, kiti į čia atvažiuoja, atveža 
įdomių žinių, kur kokie keliai 
asfaltuoti, užželdinti skverai, 
kokie pastatai iškilo ar sugriu
vo, bet nė pelytė necypteli 
apie mūsų žmones, kuriuos K 
GB medžioja kaip laukinius žvė
ris ir valkioja po stovyklų aikš
tes.”

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL Virginia 6-1800.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.___________________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis karnomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoža balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201 - 289-6878.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl„ Middle Village, N.Y, 11379.______________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio 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, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER. N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
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INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
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Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai 
Išreiškia redakcijos nuomonę. Ut skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.

Mažas paminklas dideliam žmogui ir.
1969 metais buvo pagarsin

tas Vaižgantas — buvo suėję 
100 metų nuo gimimo. Vienur 
kitur buvo surengti minėjimai, 
parašyti straipsniai. Tačiau pa
stovesnio paminklo Vaižgantas 
čia nesusilaukė — kaip ir Mai
ronis.

Tokiame, skurdžiame minėji
mų fone paimi į rankas su ma
lonumu du leidinėlius — “Tie
siant kelią Lietuvos nepriklau
somybei’’, “Rimai ir Nerimai’’, 
Pirmas yra 42 pusi. — Vaiž
ganto kalbų ir straipsnių rinki
nys, viso 15 gabalų, tarp jų ir 
Vaižgantą plačiai išpopuliarinu
sios jo kalbos 1917 Petrapilio 
lietuvių seime. Antras leidinys, 
56 pusi., prabanginės formos— 
yra Vaižganto populiarioji apy
saka “Rimai ir Nerimai”. Abi 
knygeles išleido Chicagos Peda
goginis lituanistikos institutas, 
paruošė to instituto lektorius 
Domas Velička. Finansavo pir
mą — Asta K. Veličkaitė, insti
tuto aliumnė, antra — Lietuviu 
tautinės sąjungos Cicero sky
rius.

Ačiū jiem visiem, kad pada
rė, kaip antrame leidiny sako
ma, “mažą paminklą dideliam 
žmogui”.

★

Dideli paminklą rengiasi da
ryti Balfas — sau paminklą. Esą 
surinkta keletas tūkstančių pi
nigo. Esą pakviestas redakto - 
rius ir sutartas jam atlygini
mas. Anksčiau ar vėliau turi 
pasirodyti Balfo veiklos istori
ja-

Nebūtina manyti, jog yra tie
sa,kad paminklas statomas mi
rusiam; istorija rašoma tam. 
kas nustoja istoriją daręs. Bal
fas nemiręs ir nenustojęs isto
riją daręs. Kiti motyvai verčia 
suabejoti Balfo iniciatyvos 
šiuo atveju tikslingumu. Bū
tent, Antanas Sodaitis paruošė 
ir Balfas išleido 136 puslapių 
Balfo dešimtmečio istoriją — 
nuo 1944 iki 1954; Balfo bu
vęs pirmininkas prel. J. B. Kon

čius 1966 išleido savo “Atsimi
nimus iš Balfo veiklos”, kuriuo
se per 404 puslapius rodė laiko
tarpį nuo 1944 iki 1964. Tu
rint galvoje tas dvi knygas, o 
taip pat plačias metines Balfo 
apyskaitines apžvalgas, tenka 
suabejoti, ar nuo to laiko Bal
fo veikla yra tiek nauja, kad 
reikia ir naujos knygos. Ar ne
mano Balfo veikėjai, kad paga
liau ir dabar dar ne visos tos 
veiklos detalės tikslinga būtų 
skelbti?

Gal paties Balfo gražiai ini
ciatyvai būtų tikslingiau pasek
ti pavyzdžiais tų, kurie buvo pa
siskelbę leisią, tos ar kitos Lie
tuvos gimnazijos sukaktuvinį 
leidinį, bet paskiau nuo to su
silaikė. Susilaikė nuo lokalinės 
ar dalinės reikšmės leidinių in
fliacijos.

Jų vietoj ar ne būtų pras
mingiau jėgas ir tūkstančius 
skirti darbui, kuris turėtų ne 
istorinės, bet ateitį kuriančios 
reikšmės: darbam, kurie stip
rintų jaunosios kartos lietuviš
ką sąmonę, > ar darbam, ku
rie senajai kartai padėtų ra
miau ir lietuviškiau sulaukti ar
tėjančią gyvenimo pabaigą 
jiem jau suorganizuotuose ar 
organizuojamuose lietuvis- 
ko bendruomeninio gyvenimo 
namuose?

Iš tų dvejopų darbų pastara
sis labiau tiktų Balfo charakte
riui. Tiesa, nei pirmas nei ant
ras gal nepagarsins veikėjų var
dų. betgi duos jiem pasitenki
nimą, kad yra atlikę nežinomo
jo samariečio kilnią rolę. O tai 
irgi yra paminklas ...

Tarp pirmos rūšies pamink
lų yra pyz. gyvas Chicagoje Jau
nimo centro praplėtimas. New 
Yorke yra gyva Kultūros židi
nio statyba. Jaunimas ir nejau- 
nimas jau dabar mato, kiek to 
židinio kuklia patalpa pasinau
doja kiekvieną savaitgalį. Tiek 
viena, tiek kita statyba reika
linga paramos ir virs tų mies
tų lietuviam paminklais.

(Tąsa iš pereito nr.)

Tai tik žinomi ir patikrinami 
skaičiai. Bet jie nepilni, nes 
tikslios statistikos niekas ne
padarys. Teisingai Suvarinas 
(knygoje “Marxism in the Mo
dern World”) rašo: “Jei sudėsi- 
me į krūvą visus žuvusius pas
kutiniame kare, tai Stalino au
kos bus žymiai didesnės. Pasi
rėmę tik prieinamom statisti
kom, matysime, kad to tirono 
valdymo metu Sovietų Sąjun
gos gyventojų deficitas viršija 
100 milijonų asmenų”.

Taktikos manevras
Sekant Sovietų Sąjungos vi

daus gyvenimą, žiūrint į įvai
rius įvykius jau iš tolo, kyla 
klausimas: ar Chruščiovo Stali
no “nuvainikavimas” buvo nuo
širdus, o gal tik taktikos ma
nevras? Šiandien jau daugelis 
mano, kad Chruščiovas apkalti
no Staliną norėdamas po to
kios žiaurios diktatūros pasiro
dyti kraštui demokratiškesnis. 
Juk jo patarėju nuo seniau bu
vo tas pats Molotovas, didelis 
Stalino metodų šalininkas. Bet 
ar buvo pajusta toji Chruščio
vo “demokratija”?

Dail. V. Kašubos sukurta Kryžiaus Kelio VI stotis Nuotr. V. Maželio

Liko ta pati "laisvė*'
Gyvenimo sąlygos Sov. Sąjun

goje liko kaip buvę. Moterų “ly
gybė” su vyrais sunkiuose dar
buose liko ta pati. Dargi, pa
lengvinus divorsus, moters atei
tis pasunkėjo. Liko tas pats gy
venimas prikimštuose butuose, 
pragyvenimas pabrango. Inte
lektualai ir toliau buvo kontro
liuojami ne tik ką sako, bet ir 
ką galvoja. Sovietinis žmogus 
ir toliau liko be privatinės nuo
savybės, be jokios minties lais
vės. Jis ir toliau liko nolicijos 
ir teisėju malonėje. Jis ir toliau 
negali būti bet kokiuose rinki
muose kandidatu, jei nėra pati
kimas komnartiioje. negali rin
kimuose balsuoti už ką nori, o 
tik už tuos, kuriuos vieninteliu 
kandidatu sarašu pasiūlo kom
partija. O jeigu Sov. Sąjungos 
pilietis pasirodo esąs krikščio
nis, tikintis, jis metamas iš so
cialinio gyvenimo; nukenčia ne 
tik jis pats, bet ir jo šeima, 
artimieji, susilaukia įvairių ne
malonumų iš policijos, kol nelie 
ka išstumtas iš bet kokio viešo
jo gyvenimo. 1964 gruodžio 
14 “Komunistas” rašė: “Sov. Są

jungos komunistų partijoje nė
ra vietos demokratijai”.

Po stalinizmo ratu
Intelektualai, rašytojai, kurie 

patikėjo, kad jau atėję demo- 
kratiškesni laikai, ir ėmė viešai 
reikšti savo mintis, tuoj pateko 
po stalinizmo naikinančiu ratu: 
gen. Grigorenko 1961 ir 1969, 
Osip Brodski, Oleg Šamatov 
1964, Daniel ir Siniavski 1966, 
Juri Galanskov, Aleksis Dob
rovolskį, Vladimir Bukovski 
1967, Vera Laškova, Ginzburg, 
Litvinov, Larissa Daniel, Esse- 
nin Volpin 1968. Visa eilė in
telektualų, bandžiusių pasiskųs
ti dėl žmogaus teisių laužymo 
ir laisvės nebuvimo Sov. Sąjun
goje atsidūrė arba Sibire, ar
ba pamišėlių namuose. Panašus 
likimas laukia ir Solženycino, 
kuris yra išmestas iš rašytojų 
tarpo ir kaltinamas valstybės 
šmeižimu.

"Perauklėjimo" stovyklos
Stalino nuopelnas yra ir tas, 

kad jis pirmasis išrado ir su
kūrė vadinamąsias “darbu per
auklėjimo stovyklas”, į kurias 
sugrūdo visus savo įsivaizduo
jamus priešus. Po jo mirties tos 

stovyklos buvo pavadintos “Dar
bo kolonijomis’”, kur pavojingi 
elementai auklėjami darbu. Bet 
iš tikrųjų ten niekas nepasi
keitė.

Specialios celės
Maskvos įsakymu, nuo 1965 

visuose kolchozuose, sovchozuo- 
se, fabrikuose ir kitose įmonė
se buvo įtaisytos specialios ce
lės (izoliatoriai). Asmuo, pate
kęs į tokią mažutę, be šviesos 
celę, paliekamas be maisto ir be 
vandens. Kai sukris ir mirs, nie
kas nežinos, kur jis dingo. 
Tokių izoliatorių sargai yra va
dinamieji “narodnikai” — spe
cialiai tam darbui išmokyti jau
ni vyrai, turintieji kietą ir 
taiklų kumštį. Tokių “narodni
kų” šiandien Sov. Sąjungoje 
yra apie 5 milijonai. Jie veikia 
bendradarbiaudami su milicija, 
bet dažnai ir pati milicija jų bi
jo, nes jie turi daugiau teisių 
ir privilegijų už pačius milici
ninkus. Tokiomis priemonėmis 
Sov. Sąjungoje palaikoma tvar
ka, darbo drausmė, užkertamas 
kelias sabotažininkam ir pan. 
(Kanduishki Farm, 1965 gruo
džio 25).

Diktatūra — režimo būtinybė
Tokie ir panašūs faktai rodo, 

kad, nors Stalinas mirė, tačiau 
stalinizmo metodai liko galioje. 
Todėl negalima kalbėti apie sta
linizmo atgijimą, o tik apie jo 
metodų sugriežtinimą.

Sukrėstas Čekoslovakijos pas
kutinės okupacijos, Brežnevas 
(turėjęs net pačiame prezidiu
me nepritariančių) turėjo sustip 
rinti savo pozicijas ir ėmė temp
ti aparato varžtus. Atgaivinda
mas Stalino šmėklą ir pateisin
damas Stalino metodus, Brežne
vas stiprina savo valdžią te
roro baime. Tokiu būdu vis la
biau išryškėja diktatorinis radi
kalizmas, kuris komunizme yra 
esminis.

Komunistinis režimas negali 
išsilaikyti be diktatūros, be po
licinio teroro, be priešų sme
genų plovimo, be imperializmo, 
kuris padeda komunizmui plisti 
ir stiprėti. Viena ar kita šių 
priemonių gali laikinai susilp
nėti pagal taktikos manevrus, 
bet niekada negali išnykti, nes 
tai yra vitalinė režimo būtiny
bė.

Klaidinga ir žiauri sistema
Teisingai pastebėjo Stalino 

duktė Svetlana pereitų metų 
rugsėjo 16 pareiškime:

“Pati sistema yra klaidinga 
ir žiauri. Rusijos drama nepra
sidėjo su mano tėvu. Ne jis iš
rado diktatūrą, policiją, špiona
žą. Jis visa tai paveldėjo iš 
Lenino. Leninas įvedė komu
nistų partijos monopolį. Tas 
monopolis reiškia sunaikinimą 
bet kokios priešingos nuomo
nės. Iš to kyla cenzūra ir tiro- 
nystė”.

Kad komunizmas neįmano
mas be diktatūros, paliudija 
vienas iš komunistų vadų—Ko- 
cetovas, 1969 spalio 16 laik
raštyje “Oktiabr” tvirtindamas: 
“Nėra komunizmo be proleta
riato diktatūros”.

V. Mar.

PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESAS

Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės Taryba savo posėdy
je sausio 11 d. nutarė imtis ini
ciatyvos suorganizuoti Penktą
jį Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresą Venezueloje,-Maracay 
mieste su atskiromis išvykomis 
į Caracas, Campo Carabobo ir 
kitur, jeigu Argentinos, Brazili
jos, Kolumbijos, Uruguajaus ir 
JAV lietuviai šiai minčiai pri
tars ir šio kongreso darbuose 
dalyvaus. Kongresui numatytos 
trys provizorinės datos ir bū
tent:

a) š.m. spalio 9-13 dienomis,
b) š.m. gruodžio 27-31 dieno

mis ir
c) 1971 m. Vasario 16 proga.

Dėl šių datų atvykstą kon- 
gresan ar tų kraštų vadovybės 
prašomi pasisakyti raštu iki 
vasario 28 d. Organizatoriai va
dovausis daugumos pageidavi
mu.

Iš JAV nutarta specialiai pa
kviesti vysk. V. Brizgi, PLB, 
Vliko ir LLK reprezentantus.

Visi kongreso dalyviai kelio
nės ir pragyvenimo išlaidas ap
simoka patys.

Siam ’ istoriniam Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos posėdžiui pirmininkavo 
Jurgis Bieliūnas, sekretoriavo 
Aurelija žalnieriūnaitė -Ross. 
Pagrindinis referentas — inž. 
Vladas Venckus.

Šis Tarybos nutarimas pave
damas pradėti vykdyti centro 
valdybai.

Vladas Venckus,
Venezuelos LB centro v-bos 

pirmininkas
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VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(21)
Tai buvo ištisa procedūra. 

Tam tikslui kamendorėlis įsidė
davo šešis butelius bairišio, o 
altaristėlis pusbutelį čiščenos; 
tos brangesnės, už 60 kapeikų. 
Klebonėlis iš perenės važiavo 
tiesiai namo, jo ir Kaniavos ne
sikvietė: ką gi būt veikę su sve
čiu, kurs nieko neragauja? O su 
anais buvo galima “vėsintis” iki 
pat antriems prakaitams išmu- 
šant, Vincentienei priduriant 
kunkuliuojantį virtuvą, sviesto, 
sūrio, kartais ir kumpio, nors 
pati subatijo.

Kūma Vaurus su žmonele vis 
labiau gaužės į savo kertelę — 
nebuvo pratę būti tokiame baž
me visai atsitiktinių žmonių nei 
matyti nuolat stovintį ant sta
lo buteliuką. Vaurūs nieko vie
nas antram nesisakė, tačiau 
abudu tą pačią jautė: jei taip 
Vincai visados ūš, skolos nepa
baigs mokėti.

ĮGALIOTAS
Parapija Tauzų Kaniavą jau 

vadino geriančiu, — dar ne gir
tuokliu, ne: girto jo niekas ne

matė, — bet geriančiu, kada 
tik nori ir kur tik nori mies
tely. Nepatiko tai senajam kle
bonėliui, o sakyti Vicentui vis 
dėlto nieko nesakė: taip visą tą 
nedorybę Vincas gaubė savo, 
Robinzono, šlove; darbštuolis, 
pasiryžėlis.

Be to, šiaip ar taip, Kania
va buvo tas vienas parapijoje 
pažanguolis ūkininkas, šviesuo
lis pilietis. Jis niekados nerimo 
ko prašmatnesnio neprasima
nęs: tai naujoviškų padargų 
žemei dirbti, tai rinktinių sėk
lų ar dirbtinių trąšų iš kažin 
kur neparsivežęs. Visa apylinkė 
paskui bėgiojo prisižiūrėti, kaip 
plūgu ariama, kaip vėtykle vė
toma ar rugiai ker
tama. Ir Kaniavos šlovę kėlė vis 
aukščiau. Niekas dar nenusi
manė, kad kai medžioję ir sta
tyboje Vincas pirmininkavo, tai 
ūkyje iš tikrųjų Antanas pirmi
ninkavo. Jo būta prityrusio kai
mo ūkyje. Seimininkui Vincui 
bebuvo likęs garbės titulas.

O gerti kas gi negėrė? Gal 
vienas Vaurus tebuvo abstinen

tas ir amžinatilsalį Vencės tė
velio nabaštikas. Be to, Kania
va buteliavosi su kunigais-po- 
nais, ne su bet kuo, ir tai daug 
reiškė. Gerai, kad nors su sai
ku. Klebonėlis dar nebuvo girdė
jęs patvirkėlių vaikių, tyčia pa- 
vartojančių didelį “saiką” nusi
gerti.

Kaniava tebebuvo jaunas, dar 
labai jaunas, bet jau ketvirti 
metai kaip dėdė; prie tos rolės 
jau buvo pripratęs ir net dė
diškai įdužėjęs; jis tarp visų 
vyrų jau buvo žymesnis savo 
kūno kresnumu ir skaisčiai 
rausva sprando ir veido oda. 
Baltaplaukiui tai derėjo. Dabar 
Vicentas Kaniava buvo vyriš
kai gražus ir panašus, kaip pir
miau buvo kavalieriškai; toks 
derėjo ir ponu vadinti. Ir kai 
pasimirė Brostvos vadas, para
pijos marčelga, klebonėlis 
brostvininkams patarė poną 
Tauzų Kaniavą išsirinkti sau 
vadu.

Išsyk prabilo pavydas.
— Ką? Tokį snarglių,atsipra

šant, ir jau pirmuoju parapie- 
čiu9 Ar jau nebėra rimtų se
niu?

O kai iš tikrųjų teko statyti 
kandidatai, tai visi, sulyginus 
su Tauzų Kaniava, tebuvo gy
vi juodnugariai, beraščiai pras
čiokai, nieko daugiau. O poną 
Kaniavą nors su pačiu sprau- 
ninku sudėk. Ir Brostva Kania
vą padarė pirmuoju mažos res
publikos piliečiu. Kaniava 29 

metų pasiekė galimos kaimo 
aukštybės. Tai negirdėtas daik
tas.

Gerai, kad už Antano galvos 
Vincui vis daugiau ėmė rastis 
laiko už namų gaišti. Ir kai jis 
miestelyje ponavo, Antanas 
toks pat žymus, pranašus na
mie buvo. Niekas negalėjo be
pasakyti, kad jis ne gaspado- 
rius, kai šeimininkas. Jis dabar 
atrodė nelyginant veislinis bu
lius: gerai įšertas, riebus, storu 
sprandu, kiek prisimerkęs, lyg 
tik ką jį buvo kas už ausies 
pakasęs, prieš paleisdamas iš 
jungo, o dabar besilsįs ir besi
dairąs į kresną savo patelę.

Dužėjo ir Uršulė, neišvargi
nama nei vaikais, nei darbais. 
Santykiai su vyru Vicentu tebe
buvo geri, nors nebe tokie ro
mantiški kaip iš pradžių. Dabar 
jiedu jau buvo pora gerų pati
nų, viens antram reikalingų ir 
viens antrą pilnai patenkinan
čių. Tai ilgesnis ar trumpesnis 
pasiskyrimas nebeliūdino ir pro 
langus dairytis nebevertė: par
eis pasivėlavęs, kai viską atliks.

O atlikti Vincui Kaniavai ū- 
mai teko daug. Klebonėlis seno 
ir paseno; hebe kiek su gyvai
siais bekalbėjo, o jų reikalų ir 
visai nebevedė.

— Kai numirs klebonėlis, še
šiasdešimtis metų pavaldęs di
džiulę parapiją, gausime putros. 
Kiek savo pinigų sudėjo, gimi
nių neturėdamas, kiek svetimų 
globojo. Tai kai teks atsiimti, 

kažin kurio galo bus griebtis ..
—Taip abejojo tie, kas su sa

vo klebonu neturėjo jokių rei
kalų.'O kas turėjo, dar niekas 
nepasiskundė kuriuo nesusipra
timu. Kol nebuvo bankelio, in
dėlius ar, tikriau, podėlius val
dė; o ligi tik atsirado, tuojau 
jais nusikratė, kiekvienam pra
dėdamas einamąją sąskaitą ir 
pamokydamas, kaip toliau pa
čiam taupyti ir verstis.

— Iš manęs dar pavogs, o 
bankeliui padidės apyvartos ir 
jis atsilygins palūkanomis.

Ir visi buvo patenkinti.
Viena karta Tauzu Kaniavai 

pasirodžius miestely, štai klebo
nijos tarniukas beprisistatęs.

— Klebonėlis senolėlis, sako, 
jau kelinta diena kaip negaluo
ja ir iš lovelės nebesikelia. Sa
kos norįs su ponu marčelga pa
simatyti.

Ponas marčelga, visa pame
tęs, nužingsnniavo į savo princi- 
palą, pasiryžęs jam dulkes nu
dulkinti, visa padaryti, ko tik 
iš jo bus pareikalauta. Tiek 
daug kaltas jautės už jo išaukš
tinimą ir iššlovinimą. Be to, 
šiaip versk ar taip versk, Vin
cas ėmė jaustis kaltas savo itin 
gerbiamam ganytojui ir savo 
auklėtojui karšinčiui, dviem pa
rapijos patriarcham, per palai
du gyvenimu. Vincas ėmė jaus
tis ėmęs be tikslo dvakinėti ir 
tai jam pačiam ėmė darytis kok. 
tu. čia atsigėrei, ten atsigėrei; 
vakar atsigėrei, šiandien atsigė

rei; su kamendorėliu atsigėrei, 
su altaristėliu atsigėrei... Ga
lų gale tai per vienoda ir nie
kam nenaudinga.

— Ponas marčelga .. .Sūnau. 
Ryt, poryt manęs čia nebebus. 
Ir kam aš bereikalingas, jei tik 
šį kambarėlį belaikau užėmęs? 
Ponui Dievui, aukščiausiam sa
vo principalui, apyskaitą paruo
šiau, tik vargu bau priims iš
tisai. Jei atsidėjęs pakontro
liuos, daug kas atkris, o per
dirbt nebėra kada. Su ponu Die
vu tačiau stačiau gatava atmie- 
ruota; blogiau bus su žmonė
mis: aš tebesu su savo parapija 
dar neatsiskaitęs, iš parapijos 
aš nieko nenoriu išsinešti. Da
vinėjau jai, ko pats buvau ga
vęs iš Dievo malonės, kaip ta
tai kamajiškis kun. Strazdas. O 
ką man duodavo, ne per prie
vartą, už patarnavimus, kro
viau į fondą naujai parapijos 
bažnyčiai pastatyti, kaip tasai 
naujamiestiškio Vilniaus pre
latas Baukys. Į tą pat fondą dė
jau ir pasitaikomas parapijos 
aukas. Kiek to ir to buvo, ne
skaičiau ir nėra kam: vis tiek 
nieko į anapus grabo neišsine- 
šiu. Iš visa to susidarė rimta su
ma, visai pakankama gražiai 
kaimo bažnytėlei pastatyti. O 
jau didelis laikas — žiūrėk, se
noji medinėlė kaip vapsvų iš- 
graižyta; dar pati sukryps pa
rapijos nešlovei. Imk, vaikeli, ir 
mano bei parapijos vardu pa
statyk. Aš pats to būč nesuge
bėjęs...

— O aš! — nusigando Vi
centas. — Nebent tėvelis tyčio- 
jies iš manęs! Na, koks aš baž
nyčių statytojas, tesusilipdęs 
kiaulidę?

— Bet pirma nė kiaulidės ne
mokėjai pastatyti, o prireikė, ir 
išmokai. Kai reiks^ išmoksi ir 
bažnyčią statyti. Negi pats pla- 

' nūs dirbsi ir plytas nešiosi; tu 
tik būsi kurstytojas ir pinigų 
mokėtojas, o kitką visa jau pa
darys rangovai. Tavo dalykas 
bus, kad mano sukrautieji pini
gėliai niekais neišeitų. Aš juos 
atiduodu Dievui pagerbti, sa
vo menkai dūšelei iš skaistyk
los vaduoti (Į pragarą lyg ir ne
pateksiąs jaučiuos — rūpinaus 
išsilyginti). Būk taupus, kad ma
žu padarytumei daug ir gražiai. 
Nesi sugriuvęs. Pasidairyk po 
miestus, pavartyk pastatų kny
gas. Štai tau dovanų vadinamo
ji Enciklopedija; ten daug ko 
rasi. Rusiškai moki?

— Gerai išmokęs esu mokyk
loje, tėveli. Ir lenkiškai paskai
tau.

— Tai tau atiduodu visą sa
vo biblioteką. Parsigabenk su 
visomis šėpomis ir vartyk nulie
kamais laikais. Klausyk, ponas 
maršalka! Kalbėsiu iš anapus 
grabo. Matau tave ateityje dve
jopą: statų, gražų, su garbės vai
niku, ir raudoną, išpurtusį alko- 
liką, sėdintį ir nosį paknebinu- 
sį. Vaikeli, būk status... Tu 
linksti... «

(Bus daugiau)
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Privatūs
♦

(Tąsa iš pereito nr.)
Ar Įmanoma vienoda haliucina
cija keliuose asmenyse?

Atsakymas yra neigiamas. 
Neigiamas dėl to, kad psicho
loginis depozitas, apie kurį kal
bėjome, kiekviename asmeny
je yra kitoks.

Garsus botanikas Karolis Lin
naeus (miręs 1778) sako, kad 
medyje net ir su daug tūkstan
čių lapų nėra dviejų visiškai to
kių pat lapų. Kitas mokslinin
kas August Weismann (m. 1914 
garsus paveldėjimo fenomenų 
tyrinėtojas, teigia, kad nėra ir 
negali būti dviejų visiškai to
kių pat psichologinių depozitų. 
Priežastis yra ta, kad tie patys 
veiksniai nevienodai veikia 
žmones, kurie skiriasi amžiumi, 
lytimi, išsimokslinimu, profesi
ja, temperamentu ir įvykio me
tu skirtingu fiziniu bei psichi
niu stoviu. Šitų teigimų iliustra
cijai čia noriu pateikti porą pa
vyzdžių.

1918, baigiantis pirmajam pa
sauliniam karui, Lietuvoje siau
tė dėmėtosios šiltinės epidemi
ja, kuri to meto Žemaičių vys
kupijoje atėmė gyvybę iš 78 ku
nigų. Panevėžyje vokiečių ko
mendanto įsakymu buvo įreng
tas atskiras šiltininkų barakas. 
Tame barake dirbo mano pa
žįstama sesuo-slaugė, inteligen
tiška moteris. Kažkokia proga 
aš ją paklausiau, ar pasitaiko, 
kad tuo pat metu keli šiltinin
kai imtų haliucinuoti (“kliedė
ti”). Ji atsakė, kad tai dažnai 
pasitaiko, kada .ligoniai turi 
aukščiausią temperatūrą. Alano 
kitas klausimas buvo, ar ji ga
lėjo patirti, ką tie haliucinuo- 
ją pacientai matė ir girdėjo. 
Atsakymas buvo teigiamas. Pa

apsireiškimai ir haliucinacijos
MONSINJORAS L. C. GIŽINSKAS

cientai kalbėjo; kartais, didžiai 
susijaudinę, jie prašė pagalbos 
prieš jų tariamai matomas pa
baisas. Mano trečias klausimas 
buvo, ar ji kada pastebėjo, kad 
du haliucinuoją pacientai tuo 
pat metu jai reikštų visai vie
nodą skundą. Atsakymas buvo 
neigiamas. Visai vienodų haliu
cinacijų nebuvo, nes nebuvo ir 
negalėjo būti vienodų psicho
loginių depozitų, kuriais haliuci
nacijos, taip sakant, buvo mai
tinamos, nors visos jos vyko to
je pat vietoje ir tuo pat laiku, 
pacientam esant vienodoje pa
dėtyje.
Ar eksperimentiniu būdu Įrodo
ma, kad paskiri asmenys skir
tingai reaguoja Į tuos pat veiks
nius?

Prisimenu vieną eksperimen
tą, apie kurį papasakojo a.a. 
vyskupas K. Paltarokas vieno
je iš savo visada labai įdomių 
gerai paruoštų paskaitų iš psi
chologijos srities. Po tiek metų 
nebeatsimenu vietos nei vardų, 
nors paskaitininkas ir buvo juos 
pateikęs.

Vienoje mokytojų seminari
joje psichologijos mokytojas 
susitarė su savo žmona, kad per 
jo pamoką ji staiga įbėgs į kla
sę, pasakys kelis žodžius, pada
rys kelis mostus rankomis ir 
vėl išbėgs. Visa tai buvo iš 
anksto surežisuota, ir mokyto
jas žinojo kiekvieną smulkme
ną. Betarpiškai po to įvykio jis 
paprašė, kad visi jo mokiniai 
(jų buvo 40) smulkiai aprašy
tų, kas įvyko. Rezultatas buvo 
beveik neįtikėtinas. Tik vienas 
studentas aprašė įvykį tikrai 
taip, kaip buvo. Penki aprašy

mai buvo arti tiesos, bet nepil
nai objektyvūs. Visi kiti buvo 
labai nutolę nuo tikrovės. Įvy
kio stebėtojai buvo maždaug to 
paties amžiaus.

Iš pateiktos medžiagos gali
ma aiškiai matyti, kaip nemoks
liškai galvoja tie asmenys, ku
rie tiki identiškomis haliucina
cijomis tokiais privačių apreiš
kimų atvejais, kada keli asme
nys dalyvauja įvykyje. Jie turė
tų susirasti rimtesnį, mokslin- 
gesnį pagrindą savo skepticiz
mui pateisinti.

Privatūs apreiškimai 
paskiram asmeniui

Kada tiriamame apreiškime 
dalyvauja tik vienas asmuo, tą 
apreiškimą pergyvenęs, žinoma, 
iš anksto negalima atmesti ha
liucinacijos galimybes. Ta ga
limybė yra įmanoma, ir su tuo 
faktu oficialūs tyrinėtojai skai
tosi. Bet tokiais atvejais ap
reiškimo tikrumą gali patvirtin
ti kiti daviniai. Juos gali maty
ti ir vienaip ar kitaip patikrin
ti bet kas.

Kalbant apie privačius apreiš
kimus, kuriuos patyrė šv. Mar
garita Marija Alacoque Paray-le 
Monial, jų tikrumą parodo ne
suskaitomi dvasiniai laimėji
mai, kurių šaltinis yra Švč. Šir
dies kultas.

Liurde, nekalbant jau apie 
daugybę stebuklingų pagijimų, 
kuriuos patikrina ir patvirtina 
tarptautinis gydytojų biuras, 
šaltinis, kurio pirma tenai ne
buvo ir kurį regėjimo metu šv. 
Bernadeta atkasė tik savo pirš
tais, po 111 metų vis dar te
bebėga ir duoda po kelis tūks

tančius vandens galionų kas 
dieną.

Saulės stebuklą Fatimoje ma
tė apie 75 tūkstančiai žmonių. 
Kaikurie jų buvo principiniai 
skeptikai ar visiški netikėliai. 
Kaikurie buvo toli nuo Fati- 
mos. Kaikurie bandė tą ste
buklą net fotografuoti. Paveiks
lai neišėjo tobuli, nes 1917 me
tais ir patys foto aparatai ne
buvo tokio pajėgumo, kaip da
bar.

Užbaiga
Ko siekia šio straipsnio auto

rius? Ar jis nori pasakyti, kad 
reikia tikėti visais pareiškimais 
įvairių histerikių (kartais net 
seselių) arba net visiškai aiškių 
protinių ligonių, kurie preten
duoja, kad jie matę Kristų, Jo 
Motiną ir gavę specialų ap
reiškimą? Nieko tokio autorius 
nesiekia ir nenori. Protingas 
kritiškumas yra būtinas. Jis yra 
vietoje visais tais atvejais, ka
da Bažnyčia nėra tarusi savo 
žodžio arba kitaip neparodžiusi 
savo pripažinimo. Bet ar protin
ga elgtis, kaip elgėsi anas 
“šliachcicas” Žečpospolitos sei
me? Patartina apie tai pagalvo
ti.

Po Lietuviy 
Enciklopedijos...

(atkelta iš 2 psl.)

džiagos atranką. Vargu ar gali
ma tą klausimą iš viso paten
kinamai išspręsti. Jis lieka rū
pesčiu ir toliau.

Straipsnių telkimas ir aptvar- 
kymas rodė, kad nedaug turi
me asmenų, kurie geba glaus
tai enciklopediškai rašyti. Dau
giau rašoma publicisti’škai, ištęs

tai, arba moksliškai su gausiom 
smulkmenom. Nei vienas nei 
antras metodas enciklopedijai 
netinka. Turėta dėl to nema
žai triūso, gaišties ir nemalonu
mų su straipsnių aptvarkymu.

Iliustravimui stigo gerų nuo
traukų. Jos turėtų būti spe
cialiai enciklopedijai gamintos 
— ryškios ir vaizdžios. Todėl 
teko pasitenkinti pačiom būti
niausiom, kad ir mažiau vyku
siom.

Pirmą kartą leidžiant encik
lopediją anglų kalba, susidurta 
su įvairių sričių lietuviškais ter
minais, kuriem trūko gero ang
liško atitikmens. Tai sunkino 
vertėjų ir kalbos taisytojo dar
bą. Negausioje anglų kalba li
teratūroje Lietuvos klausimais 
jie nedaug begalėjo rasti tinka
mų pavyzdžių.

Pagaliau turėta rūpesčio su 
vardų, pavardžių ir vietovių (už 
dabartinių politinių Lietuvos 
sienų) rašymu. Kai kurie iš tų 
keblių klausimų paaiškinti pir
mojo tomo įžangoje.

12. Kokia technika pasisekė 
tuos sunkumus nugalėti?

Dairytasi pavyzdžių kitose 
enciklopedijose, ypač vadina
mose nacionalinėse, kurios api
ma tik vieną tautą ar kraštą. 
Bet tokios rūšies enciklopedijų 

. yra maža. Teirautasi nuomonės 
didesnės grupės asmenų pasita
rimuose (PV. Washingtone, Phi- 
ladelphijoje, New Yorke, Bos
tone), tartasi su atskirų sričių 
lituanistais, susirašinėta. Nuo
monės dalijosi į labai griežtas 
ir gerokai liberalias, pavyz
džiui, medžiagos atrankos atžvil
giu. Skyrėsi pažiūros į kai ku
riuos terminus (pav. teisės, isto
rijos), sulietuvintas pavardes, 
etnografinės Lietuvos vietovar
džius ir k. Galutinai teko pa
čiam redaktoriui vienaip ar ki
taip apsispręsti.

13. Kada tikimasi paruošti 
antrąjį tomą?

Leidėjo noras — per metus 
laiko. Yra jau padaryta pra
džia ir sutvarkyta kartoteka vi
siems 6 tomams. Tačiau daug 
kas priklausys nuo talkos. Pir
majam tomui talka nebuvo to
kia, kokios būtų pageidaujama, 
kad darbas eitų sparčiau. Vy
resnioji mūsų karta vis labiau

Knyga nepriklausomybės minėjimuose
Tuoj minėsime Lietuvos ne

priklausomybės atkūrimo 52-rą 
sukaktį.

Melsimės, aukosime, pergy
vensime, demonstruosime ir 
skelbsime jautrias rezoliucijas. 
Tai yra gera, verta ir reikalin
ga-

Šia proga kreipiamės į visus 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimo rengėjų komi

Skubiai užsakymus siųskite: Lithuanian Catholic Religious Aid 

64-09 56th Road 

Maspeth, N.Y. 11378 

Prašau atsiųsti

The War Against God in Lithuania

popier. viršais ............. cgz.

kietais viršais ............. egz.o

Adresas .................................................................................... ......

SVARBU: Prašome, kad užsisakytų knygų parapijos, organiza
cijos ir pavieniai asmenys. Laida baigiasi.

sensta ir miršta. Pirmąjį tomą 
beredaguojant mirė trys labai 
paslaugūs bendradarbiai: prof, 
dr. K. Avižonis (istorija), A. 
Benderius (geografija) ir dr. A. 
Grinius (medicina). Jaunesnio
ji karta gerokai apversta uni
versitetiniu darbu ir, be to, lin
kusi labiau reikštis savo indivi
dualiais darbais, kas visai su
prantama mokslinės karjeros 
požiūriu.

tetus ir prašome užsakyti infor
macinių knygų “The War 
Against God in Lithuania”.

Kaina — popieriniais virše
liais 1 dol., kietais 2 dol.
Knygas komitetai galėtų įteik

ti su rezoliucijomis politikos as
menims — vietovių laikraš
čiams ir kt.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Valdyba

Jeigu neturite laiko ar galimybių asmeniškai atvykti į LITO įstaigą, 
■ prašom surašyti informacijas žemiau ir pasiųsti į LITĄ. Čia taksų’ - 
' ”D ekspertai išrinks reikalingas informacijas ir užpildys Jūsų federalif 

įiy nes, valstijos ir miesto mokesčius. Informacijas surašyki! visas —
> ar asmeniškos ar taksuojamos, kad būtų galima išnaudoti visas le- 

, '■ galias galimybes. Prašom vartoti šią iškarpą arba atskirus lapus.
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LITAS TAX SERVICE
86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 Tel. (212) 441-6799

Federaliniai ir visy valstijy bei miesty mokesčiai

1969 METŲ TAKSŲ JUODRAŠTIS

PRAŠOM IŠKIRPTI 
I

IR VARTOTl '

JŪSŲ MOKESČIAMS

VARDAS ir PAVARDĖ............................................................................................. .............. ...................^AMŽIUS....................

UŽSIĖMIMAS.............. L........ ...................... SOCIAL SECURITY #................. ...................

ŽMONOS VARDAS............. ................................. AMŽIUS............... .

JOSIOS UŽSIĖMIMAS...... _..........................................  SOCIAL SECURITY #...................................

IŠLAIKOMŲ VAIKŲ VARDAI .....................  „......................................... ............................................ ..............................

KITI IŠLAIKOMI ASMENYS: 
Vardas Giminystė Kur gyvena Kiek uždirba

JŪSŲ ADRESAS.....................................................................................  Telefonas.........................................

Ar pernai pildėt taksas?............... Koks buvo Jūsų adresas................................................................... .....................

Ar įdėjote estimated taksų dėl 1969 metų?....... .... Jei taip, kiek? ............................. .

PAJAMOS
ALGOS — per pridėtus W-2 lapelius............................................... Ar sirgote....... .’... kiek ilgai? (nuo........... iki............ )

Ar gavot algą už tą laiką?................... Kitos pajamos — Randos/Nuomos...............................

Pensija ____ ___________

Biznio pajamos .............. .................

Kitos pajamos ----- ---------------------

DIVIDENTAI ir PALŪKANOS
Surašykit iŠ kur gautos ir kiek 
arba pridėkit informacinius lapelius 
Iš kur? Kiek

- PARDAVIMAS NUOSAVYBIŲ ARBA AKCIJŲ
1. Kas ir kada parduota?
2. Už kiek?
3. Kada ir už kiek pirkta?
4. Komisijos ir pardavimo išlaidos
5. Kapitalinis remontas

(Prašom pridėti atskirą lapą)
šis juodraštis padės Jums suorganizuoti finansines detales.
LITAS TAX SERVICE ekspertai išrinks rašytinus dalykus.

Jūsų mokesčiai bus užpildyti profesionališku kruopštumu. Už patarnavimą 
sąskaitą prisiusime vėliau. Patarnavimas priklauso nuo darbo, bet pradedant 
nuo $10, vidurkis yra apie $15 už visas tris formas.

jeigu jūsų išlaidos buvo šį lapą, savo atskirus komentarus, uždarbio lapelius, ir 
tada galite ATSIŲSTI tik turite) pereitų metų nuorašus siųskite: 
PERNYKŠTĮ NUORAŠĄ IR 
PASIKEITIMUS PAŽYMfiTI 
LAIŠKE.

LITAS TAX SERVICE 
86-0I I I4th Street 
Richmond Hill, N.Y. H4I8 
Tel. (212) 441-6799

Profesionalai ir prekybininkai gali siųsti surašytas detales bet 
kokioje formoje. Konsultacijai atvykstame j vietą.

IŠLAIDOS
v

Nuosavybė

I. Nuomos ir išlaidos
Pajamos ($ )
Taksos - Mokesčiai 
Mortgage procentai
Vanduo ir nutekėjimai (sewers) 
Kuras
Apdrauda
Reikmenys - Hardware supplies 
Valymo priemonės 
Janitorius 
Važinėjimas 
Lauko dekoracija 
Vidaus taisymai 
Dažymas, Elektra, Tvoros 
Pečius, Gazas 
Langai, Stogas 
Kada namas pirktas?
Kiek mokėta?
Kiek ankstesniais metais 
amortizuota (depreciated)? 
(pridėkit kopiją) 
Namų adresai:

Pirmas namas Antras namas 4. Taksai

AU|(OS čekiais pinigais

Bažnyčiai (vardai)
Vienuolynams
Mokykloms
Balfui
Kitai labdarai (Heart Fund, Care,
Skautams, Ateitininkams,
Studentams, Salvation Army
Ligoninėms, etc.)

3. Mediciniškos
Daktarai: (kokie?) 
Dantistai (kokie?) 
Akiniai
Sveikatos priemonės 
Ligoninės (kokios?) • 
Laboratorijos
Gailestingos seselės 
Transportacija 
X-Rays 
Ligos apdraudos 
Nedarbingumo apdraudos 
Auto. Ligoninės apdrauda 
Vaistai pagal receptus 
Kiti vaistai Ir vitaminai 
Sveikatos pagalbos priemonės 
Kiek gauta atgal iš apdraudos?

Auto benzinas (kiek mylių?)
Namo taksai
Auto pirkimo taksai
Kiti Sales Tax
Kiti taksai

5. Procentai
Ant mortgage 
Dėl mašinos 
“Credit cards” 
Kiti išmokėjimai 
Kitos skolos 
Paskolų gavimo išlaidos

6. įvairios išlaidos
Prašom surašyti pasitaikiusius 
ugnies, audros, vagystės 
nuostolius;
mašinos nelaimes;

daiktais vaikų priežiūra motinai dirbant; 
investavimo išlaidos;
žurnalai, patarimai; 
transportacija;
profesijos nario mokesčiai, unijos, 
viršvalandžių darbo išlaidos;
uniformos, batai;
auto išlaidos dėl darbo (ne iš 
namų važiavimas);
darbo įrankiai; 
viršvalandžių maistas;
mokslas sau ar žmonai; 
darbo ieškojimas.

7. Alimoninis mokestis
(skyrybų atveju)

8. Asmeniškos ir 
pusiau asmeniškos
Prašom aprašyti keliones susirišu
sias su profesija, arba tyrinėjimus 
investavimo tikslais, gamblinimo 
nuostolius ir pelnus, Pensijų fondo 
išdavimus, arba atsiėmimus.



1970 m.z sausio 30 d., no. 8 DARBININKAS 5

LOS ANGELES, CALIF.
Kazimiero parapijojeSv.

1969 metais: Parapijos žinioje 
buvo apie 1000 lietuviškų šei
mų, Parapija leidžia dvisavaiti
nį laikraštėlį “Lietuvių Žinias” 
— 1057_ egz. Prie parapijos 
veikia reguliari mokykla su 
287 mokiniais ir šeštadieninė 
mokykla su 107 mokiniais. Per 
pereitus metus parapijoj gimė 
38, mirė 24, jungtuvių buvo 13. 
Pajamų turėta 70,887.09 dol. ir 
išlaidų 64,941.05 dol. Parapijo
je dirba trys lietuviai kunigai: 
prel. J. A. Kučingis, kun. dr. A. 
Olšauskas ir kun. R. Kasponis.

Parapijos choro nauja valdy- 
-ba: pirm. Antanas Polikaitis, vi- 
cepirm. Rimtautas Dabšys, sek- 
ret. Aldona Butkutė, ižd. Albi
nas Mitkevičius, nariai —Salo
mėja Šakienė pų>Rimas Žukas. 
Chorui sėkmingai vadovauja
komp. Bronius Budriūnas
Choras jau užsiregistravo daly
vauti III Dainų šventėje, kuri 
įvyks 1971 Chicagoje.

Rūta, Ine., lietuvių vedama 
investavimo bendrovė, vasa
rio 8, sekmadienį,- 12 vai. pa
rapijos salėje padarys viešą pra
nešimą apie savo veiklą ir ga
limybes.

Mykolas ir Magdalena Ba
rauskai ir jų švogeris Jonas 
Avižienis iš New Jersey persi
kėlė gyventi į Los Angeles ir 
apsigyveno Pomona, Calif., 
kur už kelių mylių nuo seniau 
gyvena ir jų sūnus Stasys Ba
rauskas.

Atidaryta taupomoji sąskai
ta šv. Kazimiero parapijos sta
tybos fondo vardu su pirmuo
ju 5000 dol. įnašu. Tai įgalino 
padaryti rekordinė Kalėdų rink
liava — 8,037 dol. Išmokėjus 
visas parapijos skolas, dėmesys 
bus skiriamas parapijos erdviai 
salei statyti.

Adomas Bačkauskas, parapi
jos komiteto narys, išvykęs į 
šiaurinę Kaliforniją su filmų 
bendrove filmų sukti, susirgo 
širdimi ir paguldytas St. Jo
seph’s ligoninėje, Stocton, Ca
lif.

Bill Dudor, prieš kelis mėne
sius sužeistas pravažiuojančio 
automobilio San Diego, Calif., 
pervežtas į Los Angeles ir pa
guldytas Los Feliz gydymo na
muose, netoli lietuvių bažny
čios.

Vladas Balčius iš Chicagos, 
Ill., atvyko į Los Angeles pa
stoviai apsigyventi. Netrukus 
atvyksta ir žmona Danutė su 
trimis mokyklinio 
numis. V. Balčius 
yra fotografas ir 
gą darbą, čia nuo
na Balčiuvienės sesuo su šei
ma.

amžiaus sū- 
iš profesijos 
gavo pelnin- 
seniau gyve-

L. B. Jaunimo ansamblis va
sario 7, šeštadienį, 7 vai. vak. 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
ruošia tradicinį blynų balių. 
Programoje jaunųjų talentų pa
sirodymas, tautiniai šokiai, dai
nos. Po programos blynai ir šo
kiai prie geros muzikos.

IŠ KUNIGŲ VIENYBES VEIKLOS
Kunigų Vienybės centro val

dyba, susirinkusi sausio 20 šv. 
Kazimiero parapijos klebonijo
je, Worcester, Mass., išklausė 
pranešimų ir išsamiau svarstė 
šiuos klausimus: liturginių teks
tų paruošimas, informavimas 
Amerikos vyskupų apie religinę 
padėtį Lietuvoje ir išeivijoje, ir 
naujosios kartos kunigų įjungi
mas į K. V. veiklą.

Į susirinkimą pakviestas li- 
turgistas prel. V. Balčiūnas in
formavo apie liturgines refor
mas ir pateikė K. Vienybei eilę 
pasiūlymų. Buvo perskaitytas 
vysk. V. Brizgi© laiškas, kuria
me jis išreiškė pageidavimą K. 
Vienybei “daugiau kreipti dė
mesio į lietuvių kunigo pasto
racini darba čia ir dabar". Tu V V v
minčių dvasioje K. V. centro v- 
ba vieningai nutarė pasirūpinti, 
kad būtų leidžiamos mėnesinės

brošiūrėlės su sekmadienių ir 
šventadienių lietuviškais šv. 
mišių tekstais.

Kai tiktai bus gauti Lietuvos 
kunigų rašto sovietų ministe- 
rių pirmininkui angliški verti
mai, K. V. centro valdyba iš
siuntinės juos, su pritinkamu 
lydraščiu, kiekvienam Ameri
kos vyskupui.

K. V. centro ^valdyba yra. su- 
darius prie centro naujosios 
kartos kunigų sekciją, kuriai 
vadovauti pakvietė kun. J. Rik- 
teraiti ir kun. A. Janiūną. K. 
Rikteraitis pranešė apie vieti
nėms apygardoms išsiuntinėtos 
anketos rezultatus. Paaiškėjo, 
kad dauguma kunigų domisi lie
tuvybe, nori kontakto su kitais 
lietuviais kunigais. Silpniau 
vartoja lietuvių kalbą klausė, 
kokios yra prieinamos priemo
nės lietuvių kalbos pasitobulini
mui. (Z)

NEW YORKO METROPOLITAN OPEROS SOLISTĖS

LILIJOS ŠUKYTES 
KONCERTAS,

ruošiamas Lietuviu Fondo, įvyksta Chicagoje š. m. kovo 
mėn. 1 d., 7 vai. vakaro, Orchestra Hali, 220 So. Michigan 
Avenue. Koncerto pelnas skiriamas paremti lietuvių kai- 1 
bos lektūros atidarymą Chicagos Universitete. <
BILIETAI: Lietuvių Fondas — 6643 So. Maplewood Ave., Chicago, < 
III. 60629, telef. 778-2858 ir “MARGINIAI” — 2511 W. 69th Street, < 
Chicago, III. 60629, telef. 778-4585. <

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių at
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND

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

Šv. Juozapo lietuvių bažnyčioje, Waterbury, Conn., 1969 gruodžio 28 įvykusio ekumeninio koncerto rengėjai, muzikai ir dainininkai. Pir
moje eilėje iš dešinės sėdi komp. A. J. Alcksis, oncerto iniciatorius. Toliau kun. klebonas J. Vilčiauskas; choro pirm. M. Andrikytė; kun. 
V. Pranskietis iš Goshen, Conn, ir pirm. J. Samoška (antras iš kairės). Lietuvaitės vedžiotojos L. Sulauskaitė, V. Kazlauskaitė, J. Paliu
lytė, N. Uogintaitė. /

— Lituanus žurnalas, eida
mas jau 15 metus, lanko 97 
kraštų universitetus, kolegijas, 
bibliotekas. Leidžiamas 4 kar
tus per metus. Prenumerata 5 
dol. Dabar paskelbė naujų skai
tytojų vajų, kviečia ne tik pre
numeruotis, bet ir užprenume
ruoti kitiem, ypačiai lietuviška
jai studentijai. Vajui pavartojo 
ir amerikinę dovanų priemonę. 
Esą viena šveicarų firma pado
vanojo didesni kieki “Tobler” 
šokolado, ir nauji prenumerato
riai, užsisakę žurnalą iki vasa
rio 16. paštu gaus “Tobler” 
šokolado dėžutę.

Ramūnė Motiejūnaitė gruo
džio 21 išvyko i Paryžių studi
juoti meną. Planuoja išbūti vie
nerius metus.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas įvyks va
sario 15, sekmadienį, tokia tvar
ka: 10:30 vai. ryto iškilmingos 
mišios Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Organizacijos daly
vauja su vėliavomis. 1 vai. po
piet Statler viešbuty minėjimo 
programa. Vyriausias kalbėto
jas Lietuvos general, konsulas 
iš Toronto dr. J. Žmuidzinas. 
Programą duos parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. B. Bu
driūno. Po minėjimo programos 
tame pačiame viešbuty minėji
mo pietūs. Dėl dalyvavimo pie
tuose apsirūpinti bilietais pas 
V. Čekanauską, kreipiantis te- 
lef. 677-6845. Minėjimą rengia 
Lietuvių Taryba.

EKUMENINIS KONCERTAS
WATERBURY, CONN.

Jau ketvirta karta iš eilės 
muziko Aleksandro Aleksio ini
ciatyva Kalėdų švenčių proga 
surengiamas ekumeninis kon
certas Liet. šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje.

Šiemet toks koncertas buvo 
gruodžio 28 d. 4 v. popiet. Die
na buvo tikrai šalta, buvo ir 
daug sniego, bet žmonių atsi
lankė per 300. Gražiai paminė
jo ir įvertino Waterburio spau
da. Koncertą rengiant, A. Alek
siui talkino šv. Juozapo pa
rapijos choro specialus komite
tas, Amerikos vargonininkų gil- 
dos Waterburio skyrius.

Programą atliko katalikų, or
todoksų ir protestantų muzikai, 
dainininkai su vargonais, gita-

— Kalifornijos Lietuvių ra- ____________________________
dijo valandėlė pradeda veikti

£ A».oaveirPera“u KNYGOS ANGLŲ KALBA
-pačią,n anksčiai turėtą —KT- Introduction t<^ Modem Lithuanianf, lietiFvių kalbos gramatika, aiškinama 
YM radijo stotį bangomis A.M.
1460 kiekvieną šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 12:45 dienos metu. 
Bus duodama lietuvių kalba ra
dijo programa.

romis, būgnais ir varpeliais. 
Chorai, solistai giedojo anglų, 
graikų, italų, lenkų, lietuvių, 
lotynų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis"

Pradžioje susirinkusius pa
sveikino klebonas kun. J. Vil
čiauskas. Pasveikindamas pri
minė ir tai, kad šiuo koncer
tu baigiamas šv. Juozapo para
pijos 75 metų sukakties jubilie
jus.

Koncertą pradėjo šv. Juoza
po parapijos choras ir vyrų 
sekstetas. Dirigavo A. Aleksis, 
Choras pagiedojo: Veni Creator 
Spiritus — A. Aleksio, Tėve 
mūsų — J. Gruodžio, Atėjai kū
dikėli — A. Aleksio, Malda už 
tėvynę — A. Kačanausko.

Koncerto įspūdžiai buvo tik-

rai gražūs. Kurie nebuvo girdė
ję lietuvių choro ir lietuviškų- 
giesmių, dabar buvo sužavėti ir 
nesigailėjo pagyrų rengėjam.

Programos dalyviai buvo pa
vaišinti įvairiais lietuviškais gar
dumynais.

Koncertą ruošiant, nuošir
džiai talkino J. Samoška, O. 
Gervickienė, J. Adomaitis, J. 
Puodžiukaitienė, E. Anevičienė, 
J. Brazauskas, L. Sulauskienė, 
A. ir K. čampės, J. Valaitis, 
Ortlieb, M. Andrikytė, V. ir 
Vyturiai, M. Gelbogienė, 
Vaitkus, J. ir A. Bernetsky 
kiti.

Koncertas tikrai padidino Ka
lėdų švenčių džiaugsmą.

M.A.

— įvyksimos balandžio 5 
d. Chicagoįe Lietuvių Fondo 
tradicinės vakarienės proga sa
vo įnašus LF padidino: dr. Juo
zas ir Barbora Plikaičiai iš 1400 
dol. iki 1550 dol.; Beverly Sho
res Lietuvių Klubas iš 310 iki 
410; Jurgis ir Emilija Genčiai 
iš 200 iki 300; Union Pier Lie
tuvių Vasarviečių D-ja iš 
iki 200 ir JAV LB centro 
dyba padidino a.a. Juozo 
čiūno- įnašą iš 45 iki 145.
adresas: 6643 S. Maplewood Av. 
Chicago, Ill. 
58.

— Studijų 
tralijos L.B. 
kovo 27-30
blausios temos: Lietuvio 
Australijoje, Spaudos reikalai, 
Lituanistinis švietimas. Simpo- 
zijumo organizavimu rūpinasi J. 
Maksvytis, 7 Flemming St., 
Carlingford, N.S.W.

100 
val- 
Ba- 
LF

B.
E.

ir

60629, tel. 778-28

dienas ruošia Aus- 
kultūros 

Melbourne.
taryba

Svar- 
ateitis

—L.Ž.

Baltimores žinios
Lietuviu svetainės šėrininkų 

metinis susirinkimas buvo sau
sio 25 d. 2 vai. popiet svetainės 
didžiojoje salėje. Padaryta veik
los apžvalga ir aptarta ateities 
veiklos klausimai, išrinkti nau
ji direktoriai. Po susirinkimo 
buvo vaišės.

Ištikimybės dovanos suteikia
mos tom sodalietėm, kurios 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį dalyvauja 8:30 v. mi
šiose ir bendrai priima komu
niją. Dabar tos iškilmės bus 
ši sekmadieni. Dovanas įteiks 
prel. L. Mendelis. Po mišių bus 
metiniai pusryčiai šv. Alfonso 
mokyklos salėje. Susirinkimas 
ir naujos valdybos rinkimai bus 
po pusryčių. Pusryčius paga
mins šv. Vardo draugijos vyrai.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimą rengia Bal- 
timorės Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Bendruomenė. Minėjimas 
bus vasario 15. Mišios šv. 
fonso bažnyčioje — 8:30 
Giedos vyrų choras Daina, 
šios aukojamos už žuvusius
Lietuvos laisvės. Tą pačią die
ną 2 vai. Lietuvių svetainės di
džiojoje salėje bus iškilmingi 
pietūs, į kuriuos pakviesta: Bal- 
timorės miesto majoras Tomas 
Dalessandro, Maryland© valsty
bės gubernatorius Marvin Man- 
del ir Marylando kongresma- 
nai, senatoriai. Bus ir paskai
ta ir meninė dalis, kurioje 
lyvaus vyrų choras “Daina”.

Suaugusių klubas sausio 
rengia linksmą šeštadienio
karą šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose. Šokiam gros orkest
ras. Pradžia 8 v.v.

Jonas Obelinis

Al- 
v.r. 
Mi- 
dėl

da-

31 
va-

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

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

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50. 
Lithuania 700 Years, parašė A. Budreckis, J. Jakštas, J. Puzinas, S. Lozo

raitis, redagavo A. Gerutis. Knyga didelio formato, kietais viršeliais, 
474 psl., kaina $12.00.

Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 
300 psl., kietais viršeliais. $7.00.

Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 
kietais $3.00.

The War Against God in Lithuania, by Dr.’J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, Ly V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių- 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 500.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 500.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00. kietais $4.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00.
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V.'Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.

The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

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

1.75 dol.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50 

Lithuania 700 Years, red. A. Geručio 
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

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

Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų .................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Bu^iriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija .................. Stereo 6 00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakęs, Baranausko, Stempužis. Lapinskas. Stereo 6.00"
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............ 2.00
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Antano Pavasario operų arijos ir liet, dainos 5.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova S.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ............ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys......................... 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ......................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .................  5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ............................. 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.60
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota........ 5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............ 3.50
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr- 3 ........ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2................  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 lieL dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .... .............   5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos...... ,........ Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos .......... 3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .... .................... 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ............ 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .'....... 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............ 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ........ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ............ 2.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ..........  3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika................ 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos ...........   5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras..................................... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...... 3.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesteno Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų .................... 3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.&0 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, Sv. Kazimiero parapijos choras .............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid......  Stereo $4.50 2.00
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai ------- -------------------------------- 2.00
Baltic Countries National Anthems (33%RPM) —............... 1.00
National Anthem of the U.S. (33’4 RPM) .............. ~.......  1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ................   5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių .„........_........................ 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........Stereo $2.00 2.00

12.00 
3.00 
2.00

Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ............... Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 lieL giesmių. .............. — Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės. ............ Stereo 5.00

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

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 500; j Kanadą $1.00)
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LIETUVIŠKOS KNYGOS
PFI iri iv filosofija 
Kultūrinės gelmės pasakose, V. Bagdanavičiaus, I knyga 3.00
Kultūrinės gelmės pasakose, V. Bagdanavičiaus II knyga, 5.00
Moderni mergaitė, St. Ylos 4.00
Nenešiokime aukuru, vysk. V. Brizgio 2.00
Miltinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio 100
Idealas ir Laikas, Dr. J. Girnius 4.00
Išganymo Kelias, šv. Pranciškaus filioteja 3.50
Tautinis auklėjimas šeimoje. V. čižiūno 1-00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomas 1000
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko. II tomas 12 00
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5.00 
šv. Raštas, Nau». Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 5.00 
šventadienio žodis, kun. Ant. Valiuška 3.00
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir darbai 2.00
Bažnyčia susirinkimuose, kun. V. Zakaro 1.00
šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaičio 5.00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 1.00
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 2.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2 00
Gegužes mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 1.50
šv. Pijus X. kun. J. Petrėno 1.00
Kova prieš Dieva Lietuvoje, dr. J. Savojo 1.00
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika 1.00
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 3.00
Marijos apsireiškimas Liurde. vysk. P. Bučio 2.00
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 1.00
šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien • 1.00
Ateitininku vadovas, kun. St. Ylos 4.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 3.00
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 2.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 5.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 5.00
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. Žilio 3.00
Niekšybės paslaptis. A. Maceinos 4 00
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2.00
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 5.00
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 2.50
Dievas sutemose, kun. St. Ylos, 391 pusi. 3.00
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 5.50
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 3.00
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 3.50
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 3.00
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 5.00
Pilnutinis Kristus, vertė T. K. Butkus 5.C0
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) 20.00
Dabarties sutemose, Br. Zumeris 2.50
Jobo drama, dr. A. Maceina 3.00
Apeigynas, I - II - III tom. po 5.00 15.00
Apeigynas, Jėzuitu leidinys • 10.00
Marija, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė 1.50
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 2.00
Romos kataliku naujas mišiolas 9.00
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 5.00 
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 7.00
Kataliku katekizmas paaugusiems 3.00
Katalikiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečys 8.00
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 1.00
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1.00 
Marijos sekimas pagal Tomą kempietj 1.50
Metai su Dievu, kun. J. Prunskis 2^00
šv. Pranciškaus pėdomis, III ordino vadovėlis 1-00
šv. Pranciškaus regula ir konstitucija 100
ISTORIJA. GEOGRAFIJA 
Kontržvalgyba Lietuvoj, J. Budrio atsiminimai 2.50
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (I tomas) 3.50
Vyskupo P, Bučio atsiminimai (II tomas) 3.50
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 4.00
Amerikos lietuviu sporto istorija, J. Jakubausko 4.00
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeities 3.00 
Iš sutemų j aušrą,' A. Ramūno atsiminimai 6.00
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1.00
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 1.50
Mistiniame sode, kar^. M. Vaitkaus / 2.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 100
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus, 2.00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai *" 1.00
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 1.00
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 18.00
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3.00
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5.00
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5.00
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 6.00
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienės 3.00
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 2.00 
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai 3.50
Dangaus debesyse, J. švaisto išgyvenimai 3.50
Vergijos kryžkeliuose, S. Rokienės 5.00
Teroro ir vergijos Imperija — Sovietų Rusija, K. Bielinio 1.00 
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, l ir II dalis 3.00 
Atsiminimai iš Salfo veiklos, prel. J. B. Končiaus 3.00
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 1.25
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 1.50
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo 3.50
Antanas Smetona, A. Merkelis 12.50
Antanas Smetona, V. Šliogerio 2.00
Martynas Jankus (monografija), P. Alšėnas 4.00
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 1-25
Argentinos lietuviai 1-00
Dr. A. C. Curtis-Ciirtius 2.00
Vanagaitis 2.00
Kelias i Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, J. Puzinas 2.50
Vytautas Endziukaitis 2.00
VI. Nagius-Nagevičius 6.00
Antanas Olšauskas. 3.00
Krepšinio išvyka Australijon 3.00-
Kelionė i Pacifiką, J. Bachunas 2.00
Blezdingėlės prie Torenso 2.00
Lietuva okupacijoje . 2.00
Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučas 4.00
Senprūsių laisvės kovos su vokiečių riterių ordinu, M. Anyso 7.50

• Lietuviai legionieriai Vietname, B. Vrublevičiaus 2.00
Gimtinės takais, P. Narvydo (pasakojimai) 3.00
šv. Kazimiero parapija Los Angeles, Calif., J. Gliaudos 5.00
Kun. Mykolo Vaitkaus atsiminimai:

Su Minija j Baltiją 1.50
Baltijos Gražuolė (kiet. viršeliais 3.00) 2.00
šiaurės žvaigždė 3.00
Per giedrą ir audrą 3.00
Nepriklausomybės saulėj V tom. 2.50
Nepriklausomybės saulėj VI tom. 2.50
Nepriklausomybės saulėj VII tom. 2.50

VADOVĖLIAI. KNYGOS JAUNIMUI 
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio 2.00
Gatvės berniuko nuotykiai, R. Spalio (kietais virš. 5.00) 4.00 
Labas ytas. Vovere, J. Minelgos 2.50
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienės 3.60
Bitės, L. Germanienės 3.50
Keturi Valdovai, S. Džiugo 2.00
Neklaužados, S. Džiugo 2.00
Pelytė Geležytė, S. -Tomarienės 1.25
Tinginė ir Darbštutė, S. Tomarienės 1.25
Pnskcndusi Pilis, S. Tomarienės 1.25
Lapė Snape, S. Tomarienės 1.25
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis 3.50
Kregždutė, A. Rimkūno. trečioji dalis 4.00
Lietuvos istorija, V-jam skyriui 1.50
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 2.00
Lietuvos laukai, S. Jonynienės 3.00
Ten. kur Ne: :unas banguoja, A. Tyruolio 3.50
Tėv-j šalis, S Jonynienės 3.50
Gintaras, J. Plačio, VIII skyriui skaitymai 4.00.
Saulės vestuvės, pasakos, S. Tomarienėės 2.00
Meškiukas Rudnosiukas, Vytės Nemunėlio, nauja laida 3.00
Senolės pasakos, S. Tomarienės 3.50
Didysis reizas, P. Gavėno 2.00
Ūkė Wagūu, P. Gavėno vertimas 2.00
Tėviškės sodyba, J. Plačo, Iii skyriui skaitymėliai • 3.00
Pumpučio skėtis, spalvavimo knygutė 0.75
Algis ir Alytė, spalvavimo knygutė 0.75
Kaip Algiukas vėjo ieškojo, N. Jankutės 2.50

POEZIJA 
Po Dievo antspaudais, Leonardo Andriekaus 3.00
Broliai balti aitvarai, H. Nagio, kietais viršeliais 5.00
šventieji akmenys, F. Kiršos 2.00
Lietus ir laikas, V. Bogutaitės 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus 2.00
Marijos žemė, A. Tyruolio 1.00
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 1.00
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1.50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2.00
Sacra Via, A. Tyruolio 1.00
Poezija, J. Aisčio 6.00
Respublika, S. Lauciaus 1.00
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 6.00
Šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 1.50
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 1.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 1.50
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 1.00
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 1.00
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 1.50
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 7.00
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 3.00
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 1.00
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 2.00
Alkana žemė, S. šakytės eilės 2.00
Dienoraštis, M. Vaitkaus 1.50
Detalės, A. Baužinskaitės-Kairienės 2.00
Kai mes nutylam, J. Saulaitytės 2.00
Atdari langai, S. Santvaras ' 3.00
Aukos taurė, S. Santvaras 2.50
Auksiniai rageliai, Pr. Naujokaitis 2.00
Beržų pasakos, O. B. Audronė , 1.50
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė 1.50
Vakarė banga, G. Tulauskaitė 2.00
Metų vingiai, A. Tyruolis 3.00
Tau sesute, P. Lemberto ~ kietais virš. 5.00 4.00
Tik tau ir man, O. B. Audronės 3.25
Trapus vakaras, K. Grigaitytės 3.00
Bevardė šalis, L. Sutemos 3.00
Aguonų gaisras, VI. šlaito 2.00
Gėlių kalbėjimas, J. Meko 1.00
Pavieniai žodžiai (vaizdai), J. Meko ) 4.00
Šekspyro Sonetai. Vertė Alf. Tyruolis 4.00
BELETRISTIKA 
Rezistencija, R. Spalio romanas, kietais viršeliais 6.00
Graži tu mano Tėvyne, Antologija __ 3.00
Vilniaus rūbas, P. Tarulio romanas 3.50
Bėgiai, K. Almeno novelės 2.50
Veidu .prie žemės, K. Grigaitytės novelės 2.00
Kelionė, premijuotas romanas, Alg. Landsbergis 2.50
Pavasario lietus. A. Barono romanas 3.00
Elegijos, J. Aistis * 2.50
Alma Mater, R. Spalio (kietais viršeliais) 5.00
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, J. Gliaudos 4.00
Smilgos (apsakymai), A. Giedrio 2.50
Gyvenimas tai kekė vyšnių, K. Almeną 5.00
Runce ir Dandierinas, J. žmuidzino 2.50
Gluosnių daina, A. Vaičiulaičio 2.50
Vieniši pasauliai, A. Rūtos 3.50
Sąmokslas, V. Volerto, prem. romanas 3.50
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės 2.00
Kelias i kairę, A. Rūtos prem. romanas 3.00
Valentina, A. Vaičiulaičio 1.00
Gundymai, J. Gailiaus 1.00
Pabučiavimas, J. Grušo 1.00
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2.00
Vytis ir Erelis, J. Kmito 1.00
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 2.00
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 3.00
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 3.50
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis 3.50
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metraštis 3.50
Penktoji Pradalgė — Literatūros metraštis 3.50
šeštoji Pradalgė — Literatūros metraštis 3.50
°ulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 2.00
Pulkim ant kelių, H tomas „ • 2.00
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiėstiškio 3.50
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 4.00
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 2.00
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 2.50
Dailininkas Rauba, V. Ramono 3.50
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 1.25
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 2.00
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 2.00
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai’ 2.00
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 1.50
Don Kamiliaus mažasis pasaulis (II tomas)) 2.00
Naujas veidas, A. Norimo novelės 2.00
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama 4.00
Ant Vilnelės tilto, P. Jurkus 2.50
Karklupėnuose, A. Baranauskas 2.50
Rinktiniai raštai, P. Andriušis . 5.00
Nepriklausoma Lietuva, R. Skipitis 7.00
Laisvę ginant, J. Petruitis, I tom. 1.00
Laisvę ginant, J. Petruitis, H tom. 2.00
Silpname kūne, J. Prunskis 1.50
V. Krėvės raštai, 5 tomai kiet. viršeliais 27.00
Ošiančios pušys, H. D. Mošinskienė 2.50
Aidas tarp dangoraižių, O. Nendrė 5.00
Draugas don Camillo, G. Guaraschi 3.00
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 1.50
Meilė trikampy, R. Rasos romanas 3.00
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 2.00
Prisikėlimas, Alė Rūta 2.50
MENAS, MUZIKA 
Art Collection, pranciškonų meno galerija 5.00
Tautos keliu, J. Juodis, paveikslų albumas 7.00
šventoji auka, tėv. A. Kezys, S.J., foto albumas 5.00
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 6.00
Mūsų šokiai, ii tautinių šokių šventės repertuaras 3.00
Liaudies dainos, K. Banaičio 1-00
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 3.00 
Lietusiais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas 4.50
Giesmynėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 8.00
Dainos aukštam balsui su pianu II, VI. Jakubėno 3.00
Dainos Lietuvai, S. čerienės-Mulks, solo balsui ir panui 1-00
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50$ 1-00
Dainų Gajos, J. Stankūnas, chorui, solo 3.00
Lietuvos aidai, J. Stankūnas, akordeonui 1.50
Ten gintarėliai, P. Matekūnas, jaunimui 2.00
Lietuviška muzika, č. Sasnauskas 3-00
Laisvės kovų dainos, red. J. Aistis 5.00
Su daina, red. G. šimukonienė 2.00
Dainų sūkury, red. G. šimukonienė 1*00
Mažasis giesminėlis 1*00
Dainuok linksma jaunyste 2.50
(VAIRIOS 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Kario 5.00
Visi mes broliai, L. Evely, vertimas 2.50
Pasaulio lietuvių žinynas, A. Simučio 5.00
Lietuvių literatūra svetur, red. K. Bradūno 10.00
Škėmos raštai I tomas, red. A. Landsbergio 6.00
Penki stulpai turgaus aikštėje, A. Landsbergio 2.00
Lietuviškasis liberalizmas, red. V. Kavolio 3.00
Nužemintųjų generacija, V. Kavolio 2.00
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 1-25
Valgių gaminimas, 565 pusi., kietais viršeliais 7.50
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kt. 4.50
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 12.00
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V 10.00
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 1*50
Karališka diena, K. Barėnas 1-50
Lietuva — Europos nugalėtoja 2.00
Lietuvos spalvotas žemėlapis 2.50
Tautiniai rūbai ir juostos 1-75
žemės ūkio švietimas, dr. J. Dauparas 5.00
Visgailis, J. Vėgelis, padavimai ' 3.00
Vardynas, A. Rūkas 3.00
Metraštis, Liet, katalikų mokslo akademija 5,00
Religinis pradas Maironio kūryboje, A. šešplaukio 2.00
Komunizmas — Antikristo religija, K. Čibiro 1.00

Lietuviškos knygos ir plokštelės gaunamos 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE.

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

NAUJOS
Aldona Stempužis, su Stutt- 

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

Tvkus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje jgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktelv. Kas bernelio sumis- 
lyta. Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok. Sena amerikiečiu 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). 
Kairia 5 dol.

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

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Vivat Academia. L.S.T. Korp. 

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Lietuvos Kanklės. Tautinio 

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

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

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

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistu ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi. Metai. Pavasario links
mybės. Barbutė ir Pilypas, Šia 
naktele. Prieš tolimą kelionę. 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė. Oi laukiau, laukiau. Oi. tu 
Jieva. Jievuže. Augu pas tėve
li Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

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

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

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

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 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

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

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

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

, Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport. L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpxe. — 437-7677 

Fiushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914- 454-007C
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HAPPY BROTHERHOOD WEEK

GOLDEN 
GATE 
INN

3867 SHORE PARKWAY 
Brooklyn, N. Y.

SH 3-4000

All People are Brothers 
Under God!

DOANES

V. I. P.' 
LINCOLN — MERCURY

Main Street 
New Rochelle, N. Y. 
Call 914-632-8800

IŠSiySKIME GRANDINĖLĘ Į PIETŲ AMERIKĄ TO PLACE

' Nursing Home
24 Hour Nursing Service 

Catholic Church 
within the area.

Campbell Hall Road 
Goshen, New York 

914-294-6660

Your
Baker

7703 13th Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CALL —
BE 6-2416

gūnus ir lietuvių bičiulius. 
Spalvingu tautiniu šokiu Gran
dinėlė kalbės tūkstančiam apie 
Lietuvą, garsins jos vardą, su
pažindins kitataučius su ginta
ro krašto tautine kultūra.

Grandinėlės P. Amerikos iš
vykos vykdomasis komitetas,

East 226 Street, Cleveland, 
Ohio 44123.

Grandinėlės Pietų Amerikos 
išvykos globos komitetas: PLB 
valdybos pirmininkas St. Barz- 
dukas, PLB jaunimo vicepirm. 
M. Lenkauskienė, JAV LB CV 
pirm. B. Nainys, JAV LB Ohio

YOUR AD
CANCEL OR CHANGE

Tel.: GL2-2923

SERVICE

APEX
Reproduction

Services
OFFSET PRINTING 

Reproductions 
Engineer Supplies

82 Kinderkamack Road
ORADELL,
New Jersey

Call: 
201-261-4555 - 6

NATIONAL 
BANK 

of North 
America

60 Hempstead Avenue 
WEST HEMPSTEAD 

Long Island 
Call: 

516—481-9000

Deli City
422 7th Avenue, N. Y. C. 

DELI WORLD
19 Madison
DELI CITY 

11 Park Place 
DELI PLAZA 

1465 Broadway
Good food for the entire family

Mott Haven
TRUCK PARTS 

Inc.
429 Bruckner Blvd.

BRONX, N. Y. 
Call — 

CY 2-7600

Pietų Amerikos lietuviai kvie
čia Grandinėlę birželio mėne
sį atvykti į Kolumbiją, Vene- 
cuelą ir, jeigu ištekliai leis, į 
kitas P. Amerikos valstybes. 
Grandinėlė kvietimą priėmė. 
Penkiasdešimt šokėjų vyksta 
parodyti Pietų Amerikos lietu
viam ir ypač jaunajai kartai globos komitetas, JAV LB cent- apygardos pirm. dr. A. Butkus, 
gražiuosius lietuvių šokius, už
degti juos nauju tautinio dar
bo entuziazmu ir sustiprinti lie
tuviškos išeivijos saitus.

Pietų Amerikos lietuviai per 
televiziją pristatys Grandinėlę 
platiesiem gyventojų sluoks
niam, o į koncertų sales kvies 
aukštuosius tų valstybių parei-

paremti aukojo
17 dol.: V. Lukas, Kew Gar

dens, N. Y.
8 dol.: S. Česnauskas, Broo

klyn, N. Y.
Po 7 dol.: Msgr. F. Bart- 

kus, Dallas, Tex.; D. Razulevi- 
čius, Norwood, Mass.; A. Pet
kevičius, N. Washington, Pa.; 
A. Znotas, Kearny, N. J.; J. Bar
kauskas, Phila., Pa.; J. Juozapa
vičius, Woodhaven, N. Y.: J. 
Davnorow, Woodside, N. Y.

ro valdyba ir PLB valdyba krei
piasi Į visus JAV ir Kanados lie
tuvius:

1. padėkime mūsų jaunimui 
šią išvyką įvykdyti,

2. sudėkime išvykai būtinus 
penkiolika tūkstančių dolerių,

3. savo iniciatyva steikime iš
vykos rėmimo komitetus. Pi
nigai turi būti sutelkti iki ge
gužės 15.

Brangūs Šiaurės Amerikos 
lietuviai, paremkime tuos, ku
rie patys dirba ir kurie, entu
ziazmu degdami, skiria savo jė
gas lietuviškajam idealui.

Aukas išvykos reikalam pra
šom siųsti šiuo adresu: Grandi
nėlė c/o Mr. V. Staškus, 110

JAV LB Clevelando I apyl. pir- 
min. F. Eidimtas, JAV LB Cle
velando II apyl. pirm. K. žie- 
donis, Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos pirm. dr. E. Druktei- 
nis, Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Arshitektų Sąjungos pir
mininkas dr. S. Matas.

MARIO’S Auto Inspection & Repair 
Station headlight adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up, brake 
service — Shell Bay, Mayville, N.J. 
Cape May Court House (opp. State 
Inspection Dept. Station) 8am-5pm 
Closed Sun.-Mon. — 609—465-5607 
Owned & operated by M. DeSantis

R.Vykdomasis komitetas: 
Kudukis — pirmininkas, A. Sa-, 
gienė — koordinatorė, V. 
Staškus — iždininkas, nariai: 
N. Kersnauskaitė, G. Kudu- 
kienė, A. Stempužienė, M. 
Aukštuolis, K. Gaižutis, J. Gar- 
la, V. Mariūnas, K. Narbutaitis, 
J. Narušas, P. Petraitis, V. Ro
čių nas, V. Sakas ir J. Stempu- 
žis.

COPHRESI TRAVEL AGENCY
GENERAL INSURANCE AND 

IMMIGRATION PROBLEMS 
2817 Bergenlime Avenue 

Union City, N.J.
Call 201—864-0468 - 69

EMERGENCY REPAIRS
PLUMBING & HEATING

Plastering and Carpentry, Roofing 
and Painting: Call CHARLES (212) 
323-6413 — 842 Kelly Street, Bronx

The
FIRST

JERSEY 
NATIONAL 

BANK
. 1 Exchange Place 

Jersey City, N. J. 
Member of F.D.I.C.

JILLY
256 West

52nd Street
N.Y.C., 

N.Y.
Where Good Friends 

Meet
Call —

(212) 581-5564

ON LUCK
Restaurant

AMERICAN- CHINESE
CUISINE

Open every day 11:30 AM to 11 PM 
Fri and Sat 11:30 AM to 2 AM

Route 17M Monroe, New York
Call —

(914) 782-8273

Y., J. Biliūnas, Port 
N. Y.; E. Vilimaitė, 
Ill.; V. Kazakaitis, S. 
So. Boston, Mass.; A.

Grandinėlės P. Amerikos išvykos
Vykdomajam komitetui
GRANDINĖLĖS išvykai Į Pietų Ameriką siunčiu $ 
auką.
Aukotojo vardas ir pavardė ................................................

J&A SPRAYING SERVICE
Office Furniture - Prem or factory 
Bar Tops - for the Trade premises 
Kitchen Cabinets - for the Home.

Day — 212-891-1400
Evenings — 212—891-3053

Adresas

KENNETH LAWRENCE
420 Cumberland Street Brooklyn 

Has car willing to make short trips
Daily or small city 

Delivers reasonable rates
Call 212-638-2571

TONYS 
Park Inn

WHERE GOOD FRIENDS
MEET

MONROE,

New York
Call (914) 782-8592

WOODLAWN 
MORTICIANS 

Inc.
For Integrity, 
Dependability 

and Ethics
4418 White Plains Road 

BRONX, N.Y.
212 FA 4-4500

VALLEY VIEW 
MANOR

Rest Home
“The Ultimate in 
Boarding Homes”

, Fully licensed by the 
State of New Jersey

Couples welcome
Picnic areas
Beauty Parlor on premises
Ground level — No steps 
Electric heat
5 acres of grounds 
Color television 
24 hour supervision 
Intercoms in all rooms
Home cooking

AMBULATORY GUESTS 
ONLY

EVERITTSTOWN 
201—996-4112

FRENCHTOWN, N.J.

Anna
Glebocki
Groceries

A FAMILY STORE

122 Greenwich Avenue 
GOSHEN, 
New York

Call (914) 294-5811

EMPIRE 
IRON 

WORKS 
Inc.

We take pride 
in our work

325 Centre Avenue 
SECAUCUS, N.J. 
Call 201-865-4243

Pete & Mike’s
Mobil Service

Station
Open 6 days a week 

We do general auto repairs 
Tires - Batteries

- Accessories

171 BAYARD LANE
Princeton, New Jersey

Call 609-924-3295

FIRST 
NATIONAL 
BANK OF 

HOPE
Member F. D. I. C.

HOPE 

New Jersey 

201—4594121

RIDGE
DINER

GOOD FOOD AND 
REASONABLE 

PRICES
Open 7 Days a Week

125 Kinderkamack Road 
PARK RIDGE, 

New Jersey 
201-391-4242

6 dol.: O. Dailidienė, Syra
cuse, N. Y.

Po 5 dol.: S. Vasikauskas,
O. Alekna, Richm. Hill, N. Y.,
L. Mathews, S. Remeza, Brook
lyn, N. 
Chester, 
Chicago, 
Augonis,
Meidūnas, Baltimore, Md.; kun. 
T. Palis, Pittsburg, Calif.; J. 
Krištolaitis, Cleveland, Ohio.

Po 4 dol.: E. Kripaitis, Pic- 
ton, Ont. Kanada; S. Morkū
nas, Verdun, Que., Kanada; W. 
Shestak, Elizabeth, N. J., M. 
Slater, Belle Mead, N. J.; R. 
Steponėnas, L. I. C., N. Y., R. 
Savukinas, Newburyport, Mass.,
P. Ličkus, Chicago, Ill.

Po 3 dol.: J. Naujokaitis, P. 
Sejonas, Cleveland, O.; K. Gra
jauskas, Don Mills, Ont. Ka
nada, M. Pečiulienė, Downs- 
view, Ont. Kanada; E. Pugh., 
Long Beach, N. Y., V. Aviža, 
Brooklyn, N. Y.; O. Ulevičius, 
So. Boston, Mass.; F. 
vičius, Pittsburgh, Pa., 
nik, Dalias, Pa.; C. 
New Hyde Park, N. Y.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valstijos:
M. Ridikas, J. Trimakas, A. 
Garliauskienė, T. Liveikis, E. 
Shimanskas, P. Pusnikas, C. Re- 
menčius, G. Banys, A. Sirge- 
das, Brooklyn, J. Mikalauskas, 
P. Petraitis, E. Leleiva, A. Mi- 
čiulis, B. Arminas, Richm. Hill, 
S. Jankauskas, E. Karmazinas, 
M. Kleiza, Woodhaven; J. Va
laitis, V. Butkys, K. Garbaus- 
kas, K. Miklas, Great Neck; 
L. Milukas, F. Swilpa, Plain
view; C. Sable, F. Pažusis, A. 
Petrulis, Maspeth; M. Surduke- 
VIČIUS, J. Černauskas, L. I.C.; 
S. Malinauskas, I. Stančaitis, 
Ridgewood; M. Biliūnas, Port 
Chester; A. Yenuskevich, Alba
ny; E. Noakas, Ozone Park.; A. 
Gasiūnas, Massapequa Pk.; A. 
Krancevičius, Utica; V. Pivoriū
nas, E. Meadow; Z. Ūselis, Flu
shing, A. Senikas, Rock Hill; 
E. Gailius, Westbury; M. Balta- 
donis, Bronx, J. Kiaunė, Jamai
ca Estates; L. Bileris,” Valley 
Stream; J. Vegelis, Hudson; J. 
Staškus, Yonkers, J. Sleder, Fo
rest Hills, V. Dragunevičius, Ma
maroneck, A. Masandar, Matti
tuck, A. Bredes, Central Islip; 
K. Karbočius, M. Mulevičius, 
Amsterdam.

Urbana-
F. Maz-

Bukas,

Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 
padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir if neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

HARBORSIDE 
TERMINAL Inc.

34 Exchange Place 
Jersey City. N.J. 
201-^34-6000

........................................................    zip.......................

Čekius prašom išrašyti Grandinėlės vardu ir siųsti šiuo adresu:

GRANDINĖLĖ 
c/< Mr. V. Staškus 
110 East 226th Street 
Cleveland, Ohio 44123

Kiekvienam aukotojui bus pasiųstas asmeniškas pakvitavimas 
ir padėka. Bendrasis aukotojų sąrašas bus paskelbtas spaudoje.

A & B
FLOOR SCRAPING
S15 and Up per Room 

--------- Free Estimates --------- 
Call Mr. CHARLIE REAVES 

773-6837

SPEZIALE CONTRACTORS
We specialize in fine work — no 
job too big or too small — finished 
basements, attics, garages.

3604 Barnes Ave.. Bronx
Call TU 2-0077

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Illinois Chess Bulletin, gruodžio 
nr paskelbė, kad Mid-America pir
menybės. kurias spalio pabaigoje 
laimėjo P. Tautvaišas draug su Ver- 
beriu ir Granados, yra pavadintos 
Jay Toll Memorial. Toll buvo vie
nas žymiausių Vid. Amerikos šach
matų judintojų. Jis organizavo tas 
pirmenybes ir mirė jų išvakarėse. 
ICB iš tų pirmenybių įtalpino Taut- 
vaišo laimėtą partiją prieš J. Board- 
maną. Tautvaišas žaidė baltais, 
Boardman — juodais.

P-K4 — P-K4
N-QB3 — N-KB3 
P-KB4 — P-Q3 
N-KB3 — N-QB3 
B-N5 — B-Q2 
P-Q3 — Q-K2

i

•1

6

IŠI SPORTAS
KREPŠINIO IR

TINKLINIO PIRMENYBĖS

Amerikos lietuvių krepšinio 
tinklinio pirmenybės įvyksir 

balandžio 18-19 d., Chicagoje, 
III. Pirmenybes vykdo SAITAS 
S-gos Vid. Vakarų sporto apy
gardos komitetas.

Krepšinio pirmenybės bus 
vykdomos šios klasės: Vyrų 
A; Vyrų B; Jaunių A (1951 m. 
gimimo ir jaunesnių); Jaunių B 
(1954 m. gim. ir jaunesnių); Mo
terų; Mergaičių A (1951 m. gi- 
mim. ir jaun.).

Tinklinio pirmenybės bus 
pravedamos šiose klasėse: Vy
rų; Jūniorų (1949 m. gim. ir 
jaunesnių); Moterų A; Moterų 
B; Mergaičių A (1951 m. gim. 
ir jaun.); Mergaičių B (1954 m. 
gim. ir jaun.).

Krepšinio pirmenybės viso
se klasėse bus pravestos “Vie
no minuso” sistema, su paguo
dos ratu.

Tinklinio pirmenybės vyks 
“Dviejų minusų” sistema.

SALFAS S-gai nepriklausą 
vienetai, kurie domėtųsi šiomis 
pirmenybėmis, prašomi nedel
siant kreiptis į'pirmenybių vyk
dytojus, šiuo adresu:

Mr. Zigmas žiupsnys, 7127 
South Francisco Ave., Chica- 
co, III. 60629. Telefonas: (312) 
771-6412.

8
9

10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21

P-B5 — P-KR3 
0-0 — 0-0-0

P.xPcp — PxP

B-Nl — P-KR4 
P-Q5 — N-R4 • 
N-KN5 — BxB 
NxB — Q-R3?

NxQR — N-B5
Q-Q3 — Q-Q2
N-B7 — pasidavė

LIETUVI
Visi mokesčiai ir išlaidos už
mokama čia. Gavėjas nieko 
nemoka.

IT - 605 — $31.80
4 sv. rūkytų lašinių, 
2’4 sv. taukų,
4 ’/4 sv. ryžių.
4 ’4 sv. cukraus, 
4’/4 sv. miltų.

IT - 607 — $34.70
20 sv. miltų,
20 sv. ryžių.

SPECIALUS I — $38.50
10 sv. taukų, 10 sv. miltų, 
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus.

PUIKUS — $45.00
1’4 sv. kavos pupelių,
2’4 sv. cukraus,
1 sv. šokolado,
2’4 sv. ryžių.
1 !4 sv. sviesto,
1 ’4 sv. šveicariško sūrio,
1 >4 sv. rūkytų lašinių,
1 !4 sv. rūkyto kumpio,
2 ’4 sv. mišrių vaisių,
2’4 sv. marmelado,
2’4 sv. miltų,
1 ’4 sv. pyragaičių.

10 SKARELIŲ —$46.80
5 vilnonės skarelės, be kutų, 
didelės ar mažos gėlės ar tur
kiški pagražinimai ir 5 šilki
nės skarelės, visokios spalvos.

ITALIŠKI LIETPALČIAI
Vjram ar moterim — visokie 
dydžiai. Spalvos: mėlyna, tam
siai žalia, tamsiai ruda
1 lietpaltis — $25.90
2 lietpalčiai — $39.30

SPECIALI PASIŪLA
Kailinių imitacija, padaryta iš 
garsios Borgana medžiagos — 
kaip kailiniai (tamsiai ruda) 
ar persiška avis (juoda) už 
nenukonkuruojamą kainą — 
viskas už $99.00

UŽSISAKYK DABAR 
UŽSISAKYK TIK PER

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
Second Floor
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530
Reikalaukite veltui siunčiamų 

• katalogų!

Spir.tual Reader-Advisor solves all 
problems, reunites the separated, 
removes evil influences. One visit 
will repay you. Astoria — RR last 
train stop. Call 212—274-6674.

H. W. MALE

DRIVERS: several openings, must 
be acquainted with New Jersey area, 
must speak English. Steady posi
tion. Call: (201) 289-8594

Expert AUTO BODY REPAIRMAN 
and HELPER good working condi
tions and fringe benefits — JOHNY 
AUTO BODY 1788 Barnum Avenue 
Stratford, Conn. (203)375-3070

H. W. FEMALE

GENERAL OFFICE WORK
Lettershop experience. Mature — 
Good typing required. Midtown East 
Side office. 9-5, congenial surround
ings. S110.00. Call PL 9-5350 after 
10 AM.

MALE - FEMALE

Plant workers Little Falls Laundry 
N.J. biggest & best. Steady work, 
no layoffs. Earn while you learn— 
top wages plus union benefits, free 
transportation. Call (201) 256-0400



8 1970 m., sausio 30 d., no. 8

DARBININKAS Susipažinkime su knyga
“Po Dievo antspaudais”

nmmįe
NADJIENOSGSiCŽS

Užgavėnių — kaukių vaka - 
ras, rengiamas New Yorko ir 
New Jersey ateitininkų, įvyks 
vasario 7, šeštadienį, Viešpa
ties Atsimainymo parapijos sa
lėje, Maspeth, N . Y.

Korp! Neo-Lithuania metinė 
šventė įvyks vasario 7, šeštadie
nį, 8:30 vai. vak. Le Cordon 
Bleu patalpose, Versatile kam
bary.

Liet. Katalikių Moterų Sąjun
gos 29 kuopos Užgavėnių pie
tūs bus vasario 8, sekmadienį, 1 
vai. popiet Apreiškimo parapi
jos salėje, North 5th ir Have- 
meyer St., Brooklyn, N. Y.

Juozas F. Misunas, Darbinin
ko skaitytojas iš Brooklyno, mi
rė sausio 25. Anksčiau buvo 
mirusi jo žmona Izabelė. Nu
liūdime liko sūnus Raymondas, 
podukra Juliana, brolis Walte- 
ris ir Vera Bunkus. Palaidotas 
po iškilmingų pamaldų sausio 
28 Šv. Kazimiero kapinėse, 
Long Island, N.Y.

Madų paroda, rengiama spe
cialaus- komiteto, įvyks balan
džio 19, sekmadieni, Le Cor
don Bleu salėje, 96-01 Jamai
ca Avenue, Woodhaven, N.Y.

Prityrusi šeimininkė ieško 
darbo. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vak. telef. (212) 782-3347.

MENO PARODA KULTŪROS ŽIDINY
Pirma karta New Yorke ren

giama tokia meno parodą. Ji 
skiriama Lietuvos nepriklauso
mybės šventei paminėti. Į ją 
bus sutelkta kuo daugiausia dai7 
lininkų, gyvenančių ‘šiame At
lanto pakraštyje.

Parodą rengia ir globoja Lie
tuvių Bendruomenės apygardos 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Aleksandras Vakselis. Jis ir jo 
valdybos žmonės atlieka visus 
parengiamuosius darbus, su

1918 ' 1970 |
New Jersey jungtinis Y

| LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS | 
I PASKELBIMO 52 METŲ į
| SUKAKTIES MINĖJIMAS |

sekmadienį, vasario mėn. 15 d.

£ Programoje:
10 vai. ryto iškilmingos pamaldos už kenčiančią Lietuvą Y 

£ Skausmingosios Dievo Motinos bažnyčioje, Kearny, N.J. $ 
§ 4 vai. vak. akademija ir banketas Lietuvių Katalikų Bend- $ 
& ruomenės Centro salėje — 6 Davis Avenue, Kearny, N.J. & SR S> N $ Pagrindinis kalbėtojas Dr. Domas Jasaitis £
& Pakvietimu skaičius ribotas — užsisakyti iš anksto. Auka $10.00.
•
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UŽGAVĖNIŲ IR KAUKIŲ 
VAKARAS 

šeštadienį, vasario 7 d.
7 vai. vak.

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE 
64-14 56th Road, Maspeth, N. Y.

įvairūs valgiai, visoki gėrimai • ŠOKIAI grojant Gu
tausko orkestrui • Prizai už įdomesnes kaukes • įėjimas 
$5.00; moksleiviams $3.00.

Rengėjai —
N. Y. ir N. J. ATEITININKAI 
visus kviečia, visų laukia.
Bus smagu, linksma ir malonu!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu I

Kultūro* židinio projekto fanadan, archit. Adolfo Tyliau*.

KULTŪROS ŽIDINIO—JAUNIMO CENTRO STATYBOS FONDO POPIETES
numatomos pradėti ateinantį penktadienį, vasario 6 d. Po
pietės vyks kiekvieną penktadienį, 12:30 vai. Richmond Hill 
salėje, 117-07 Hillside Ave. (Myrtle ir Jamaica Ave. kamp.)

Popietes praves: R. Alinskienė, E. Barčiauskienė, S. Bara- 
kauskienė, D. Birutienė, J. Eitutienė, S. Bobelienė, D. Bul- 
vičiūtė, E. Bublaitienė, A. Daukša, A. Dobulytė, P. Bobu
lytė, M. Fiore, J. Galiūnas, R. Gudaitienė, E. Kasetienė, O.

Kubilienė, G. Kulpienė, P. Jurkus, B. Labutienė, A. Linar- 
tienė, M. Macienė, A. Menawichiene, A. Radzivanienė, H. 
Rupeikienė, A. Samušytė, A. Samušis, D. Samušienė, E. 
Skeivienė, R. Strazdienė, E. Sirusienė, E. Urbelienė, E. 
Vainius, K. Vainius, A. Žumbakienė ir L. Žitkus. Popietėm 
vadovaus iš Toronto atkeltas T. Paulius Baltakis, O.F.M., 
pagelbiamas T. Juozapo Bacevičiaus, O.F.M. Visi kviečia
mi atsilankyti su savo kaimynais.

Vienuolynas______ GL 5-7068
Spaustuvė ................. GL 2-6916
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija ____  GL 2-2923

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

IEŠKOMI ASMENYS
Beleckis, Juozas, s. Antano ir 

Elzbietos, gim. Stirninės km., 
Krekenavos vi., Panevėžio aps., 
į JAV įvažiavo 1947-49.

Gaižutis, Antanas s. Jono, 
1914 išvykęs į JAV iš Ginai- 
tiškio km., Linkmenų par., Ute
nos apsk.

Kybartas, Kostas, kil. iš Le- 
liškių km., Skaudvilės vi., Tau
ragės apsk.

Leicius, Steponas, s. Povilo, 
gim. 1926 Žem. Naumiestyje, 
buvo išvežtas darbams į Vokie
tiją, imigravo į JAV. Gyveno 
Boston, Mass.

Lukoševičius, Feliksas, s. Pra
no, gim. Svetlovskos km., Kė
dainių apsk., 1931 gyvenęs Chi- 
cagoje.

Luneckas, Mykolas, buvęs 
pradžios mokyklos mokytojas.

Maskoliūnas, Aleksandras, 
buvęs policijos tarnyboje.

Rudokas, Jurgis, s. Igno, kil. 
iš Mankūnų km., Ukmergės ap- 
skr. Į JAV atvykęs 1945.

Ubartas, Stasys (Stanley), kil. 
iš II Gudelių, Marijampolės aps- 
kr. Gyvenęs Mahanoy City, Pa. 
Dar buvo žinomas kaip Hubert.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd St., 
New York, N. Y. 10024.

darė globos komitetą, dailinin
kam siuntinėja pakvietimus.

Paroda atidaroma vasario 14, 
šeštadienį, ir tęsis visą savaitę. 
Uždaroma vasario 22, sekma
dienio vakare. Ji bus Įrengta 
Kultūros Židinio patalpose , 
361 Highland Blvd., ir užims na
mo visus tris aukštus.

Visais parodos reikalais 
kreiptis į Aleksandrą Vakselį, 
84-20 112 Street, Richmond 
Hill, N.Y., 11418, tel. 846-32- 
46.

DARBININKAS

Vytautas Gerulaitis, buvęs Lietuvos teniso meisteris (k.), su savo sūnumi Vytu, kuris dabar garsėja kaip 
teniso žaidėjas (d.). . Nuotr. R. Kisieliaus

TĖVO PĖDOMIS ...
1938, 1939, 1940 metais 

Lietuvos teniso meisteris —Vy
tas Gerulaitis. 1969-1970 New 
Yorko amerikiečių spaudoje 
stambios antgalvės — “Vytas 
Gerulaitis Champion”. Po dvi
dešimties metų penkiolikame
tis jaunasis Gerulaitis pasekė 
tėvo pėdomis ir laimėjo žymaus 
Forest Hills West Side klubo 
jaunių pirmenybes bei eilę ki
tų vietos jaunių turnyrų. Teni
so atstovai pranašauja jam ge-

DR. J. STUKAS
Malonu širdžiai, kai lietuviai 

skinasi sau kelia aukštosiose 
mokslo institucijose. Tačiau dar 
maloniau, kuomet mūsų žmonės 
yra vyresnybės išskirtinai Įver
tinami, patikint jiems kokias 
nors svarbias pareigas.

Neseniai patirtą, kad prof. 
Jokūbas Stukas, gyv. Hillside, 
N. J., kuris yra Prekybos fa
kulteto skyriaus viršininkas Se
ton Hall universitete, South Or- 

€ s
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; Korp! Neo-Lithuanios šventė ;
l DATA: 19'0 m. vasario 7 d., šeštadienį 8:30 vai. vak. Le Cordon a 
• Bleu salėje — 96-01 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. B

J ŠVENTĖS PROGRAMA: J
!• 7:30 vai. vak. iškilminga Korp! Neo-Lithuania sueiga ir jun-■ B

jorų kėlimas Į senjorus; •

• 8:30 vai. vak. vakarienė ir šokiai. — Gros geras orkestras. >
Šventės ir vakarienės išlaidoms padengti auka: S12.50 asmeniui. B 

u Nuo 9:30 vai. vak. vien i šokius — S2.50. fi
M ------------ Vakariniai drabužiai ------------ B

i Apie dalyvavimą prašome pranešti kol. Vyt. Jurgėlui, 1497 Put- B 
B nam Ave., Brooklyn. N.Y. 11227 (telef. EM 6-2494). ar kol. Tom. B 
B Aleksandravičiui, 91-13 102nd Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 <
S (telef. HI 1-5179). |

| L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA J
> New Yorke w

rą ateiti. West Side klubas daro 
labai gerą atranką, priimda
mas narius. Buvusi Lietuvos te
niso meisterė V. Ščukauskaitė, 
parekomendavusi jaunuoli šiam 
klubui, tikrai neapsiriko. Pažiū
rėsime, gal kartą pamatysime 
ir lietuvišką pavardę Daviso 
taurės varžvbose. O viena die
ną Lietuvos teniso meisteriu 
gal ir vėl bus “Vytautas Geru
laitis”. .

Atletas

PAAUKŠTINTAS
ange, N. J., buvo pakeltas Į vy
resnius profesorius. Jis taip
gi buvo išrinktas senato atsto
vauti Prekybos fakultetui uni
versiteto taryboje (University 
Council). Seton Hall universite
tas yra gero lygio mokykla, ku
rioje mokosi apie 10,000 stu
dentų. šalia prekybos, ypač 
griežtieji mokslai yra aukštai 
pastatyti. “Persijojimo ir nu
byrėjimo” procesas, pasimokius 

metus, čia gana efektingai pasi
reiškia. Prof. Jokūbas Stukas 
dėsto ekonominę geografiją ir 
tarptautinę prekybą siekian- 
tiem magistro laipsnio.

Pažymėtina, kad dr. Jokūbas 
Stukas, galima sakyti, nuo pat 
savo vaikystės vadovauja New 
Yorke “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo programai. Be to, jis 
transliuoja ir vadovauja ir ki
tai programai anglų kalba “Mu
sic of Lithuania” vardu. Ši pro
grama yra skirta amerikiečių 
visuomenei. Jo pasiklausius 
greit susidaro Įspūdis, kad mū
sų muzika klausytojams prista
toma kultūringai, tiksliai ir su 
profesiniu Įgudimu. Tai, be abe
jo, yra dar vienas Įrodymas, 
kad prof. Stukas dirba konkre
tų ir Lietuvai naudingą kultū
rinį darbą. Ir dirba jis nuošir
džiai, be politikavimo ar išskai
čiavimo.

Sveikiname, savo tautietį pro
fesorių dr. JoięūĮ?ą Stuką pasie
kus gražaus Įvertinimo ir kar
tu esame dėkingi, kad jis taip 
atkakliai ir nuoširdžiai puoselė-

Brangiai žmonai ir motinai
A j A

STEFANIJAI STANKŪNIENEI

mirus, muziką Juozą Stankūną, buvusį ilgametį Operetės 
choro vadovą, dukrą — solistę Ireną ir sūnų Kazį nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi

Operetės choras ir vadovas
— muzikas Mykolas Cibas

A f A

Kapitonui VACLOVUI ALKSNINIUI

staiga mirus, žmoną Gabrielę, sūnus Vytautą ir Algirdą 
su šeimomis, brolį Vincą ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame.

Konstancija ir Vaclovas Nenortai
Birutė ir Vytenis Nenortai
Gintaras Nenortas

Sausio 25 Tautinės Sąjungos 
Namuose Įvyko metinis Bosto
no skyriaus ateitininkų sen
draugių susirinkimas, kurį- ati
darė skyriaus pirmininkas VI. 
Kulbokas. Susirinkimo pirmi
ninku pakviestas E. Sužiedėlis 
ir sekretore J. Ambraziejienė.

Pirmiausia buvo pakviestas 
tėvas Leonardas Andriekus, O. 
FM, paskaityti iš naujai jo iš
leistos poezijos knygos “Po 
Dievo antspaudais”. Knygos au
torius prieš skaitydamas pabrė
žė, kad jo pastarosios knygos 
poezija nėra vien fantazijos pa
daras, bet atremta Į istorinę bū
ti, kuri amžiais formavo lietu
vių tautą, ir apgailestavo, kad 
lietuvių poezija yra praleidusi 
viena labai svarbia lietuviu tau
tos gyvenimo sritį — jos isto
riją, iš kur trykšta nauja švie
sa. Tėvas L. Andriekus prisipa
žino, kad kai jis pradėjęs do
mėtis šia sritimi, buvo atkalbi- 
nėjamas, tačiau jis Į tai ne
kreipė dėmesio. Imdamasis šios 
rūšies kūrybos, autorius turė: 
jęs tikslą dabarties visuomenei, 
ypač Į jaunimą prabilti Lietu
vos praeities valdovų, vyskupų, 
vadų ir moterų lūpomis, Įsijau
čiant Į jų vidinius išgyvenimus, 
jų idėjas bei atliktus darbus. 
Kai pradėjo studijuoti Lietuvos 
praeitį, rašyti apie ją poeziją, 
jam atsivėrė dideli akiračiai: 
nuolatinės tautos kovos su prie
šais, jos laimėjimai, pralaimėji
mai, vargai, kančios ir t.t.

— "Kritusieji už laisvę", Vla
do Ramojaus knygos apie lie
tuvių partizanų kovas II dalis 
jau atspausdinta pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne ir siun
tinėjama platintojam. 195 psl. 
Kaina 4 dol. Gaunama ir Dar
bininko administracijoje: 910 
Willoughby Avenue, Brooklyn, 
N. Y. 11221.

ja Lietuvos kalbą, dainą ir kul
tūrą amerikiečių tarpe.

i-p. vts.

Vytauto Didžiojo godos pa
vadintos “Po Dievo antspau
dais”, nes autoriaus Įsitikinimu 
Vytauto Didžiojo valdymas, jo 
atlikti ir dai' neužbaigti darbai 
buvo lyg Aukščiausiojo Kūrėjo 
— Dievo užantspauduoti.

•
Po tėvo L. Andriekaus VI. 

Kulbokas skaitė paskaitą apie 
lietuvių religinę poeziją. Pra
džioje trumpai suminėjęs Kr. 
Donelaiti, kun. A. Strazdą, kun.
A. Vienažindį, vysk. A. Bara
nauską ir Maironį, plačiau iš
nagrinėjo Baltrušaičio, Putino, 
F. Kiršos, S. Santvaro ir ypač
B. Brazdžionio religinius aspek
tus jų kūryboje. Iš žemininkų 
paminėjo Nyką Niliūną, H. Na
gi ir K. Bradūną, kurie yra au
gę ir brendę krikščioniškoje 
kultūroje, tačiau kai kurie iš jų, 
liesdami žmogaus santykius su 
Dievu, neturi aiškaus Dievo su
pratimo. Jo dar ieško. Iš vėles
nių rašytojų, gausiai pasireiš
kusių religine poezija, prelė- 
genats paminėjo V. Šlaitą, tė
vą L. Andriekų ir A. Jasman- 
tą — Maceiną. Iš bežeminin- 
kų — Mackų, L. Sutemą ir Bo- 
gutaitę ir jauniausių — seserį 
M. Jurgitą—Saulaitytę, D. Sa- 
dūnaitę, Švabaitę ir seserį M. 
Antaniną — Nauragytę. Baig
damas savo paskaitą, prelegen
tas pastebėjo, kad vis labiau ir 
labiau poetai darosi be tautos, 
t.y. vis daugiau ir daugiau ne
tenka skaitytoju. Poetas negali 
kurt tuštumai; jei poetai nutils, 
tai bus mūsų visų kaltė.

Paskaita buvo akademiškai 
parengta, kondensuota ir gau
siai iliustruota autorių ištrau
komis. Visi klausytojai buvo su
žavėti.

Po dvasinio pasistiprinimo 
susirinkimas priėjo prie kasdie
niškų organizacijos reikalų: val
dybos pranešimų, naujos valdy
bos rinkimų ir kitų reikalų. Val
dybos veiklos pranešimą trum
pai atliko VI. Kulbokas ir ka
sos stovi nušvietė J. Vembrė.

Ateinantiem metam išrink
ta nauja valdyba: pirm. Jurgis 
Balčiūnas, vicepirm. Janina Am
braziejienė, sekretoriais Br. 
Kuodienė ir Stasė Cibienė, iždi
ninke Vida Sužiedėlienė, na
riais Br. Kruopas ir Pr. Pauliu- 
konis.

Susirinkimo pabaigoje, dr. J. 
Girniui nušvietus reikalą pa
remti studentu ateitininku lei
džiamą “Gaudeamus”, padary
ta rinkliava.

Po susirinkimo vyko vaišės 
ponių pagamintais skanėstais.

pr.

Albina ir Bronius Uteniai iš 
Dorchesterio persikėlė gyventi 
į So. Bostoną. Jie turi savo na
mų pirkimo ir pardavimo Įstai
gą, A. B. U. Realty, 507 E. 
Broadway, So. Bostone.

KONSTANTINO ir SOPHIE 
KAZLAUSKŲ, gyv. Brookly
ne, dviejų metų mirties sukak
tis bus paminėta mišiomis su 
egzekvijomis Apreiškimo baž
nyčioje vasario 7, šeštadienį 9 
vai. ryto. Draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti pamaldose 
ir pasimelsti už abu mirusius. 
Kviečia sūnūs Konstantinas ir 
Raymondas bei dukra Sophie.




