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Mirštanti partija susirado naują vadą ir programą
Paryžius. — Prancūzijos radi* 

kalsop&listų partiją, Įsteigtą 
1901 metais ir turtingą garsiais 
vyrais, išmetė iš politinio gyve
nimo Dunkirkas ir po to trium- 
fališkai atėjęs gen. de Gaulle ir 
gaulizmas. Jame paskendo ir 
jau pasistiepti pradėjusi pran
cūzų krikščionių demokratų 
partija (MRP).

Nauji pakeitimai
Katalikių 
universitete
Washingtonas. — Amerikos 

Katalikų universitetas Washing
tone turi naują statutą, kurs 
universiteto vidaus administra
ciją perveda Į trustistų tarybą 
ir susiaurina Vatikano kontro
le. Iš trustistu kontrolės išima
mi tik teologijos, filosofijos ir 
kanonų teisės skyriai, bet admi- 
nistraciškai ir jie įeina į tos ta
rybos kompetenciją. Naująjį sta
tutą parengė Baltimorės arkiv. 
kardinolo Shehan pirmininkau
jama komisija. Vatikanas statu
tą jau patvirtino. To patvirtini
mo reikėjo todėl, kad trys sky
riai pasilieka Vatikano kontro
lėje.

Tai jau trečias žingsnis refor
mų keliu dvejų metų bėgyje. 
Reformos tikslas — Į universi
teto reikalų tvarkymąrįvesti ir 
pasauliečius. Pirmiausia pasau
liečiai buvo įvesti i trustistu ta
rybą (šiandien jau pusė trustis
tų yra pasauliečiai). Pernai pa
saulietis buvo parinktas univer
siteto prezidentu, pagal naują
jį statutą nebereikia, kad pre
zidentą tvirtintu Vatikanas. 
Naują sattutą įvedus, Am. Ka
talikų universiteto administra
cija supanašėja su kitomis Ame
rikos universitetų administraci
jomis, tačiau jis lieka kaip bu
vęs katalikiška mokykla pasau
lėžiūriniu atžvilgiu. Jis lieka ir 
pontifikaliniu universitetu, nes 
trys jo skyriai lieka Vatikano 
žinioje.

Trustistų taryba susideda iš 
30 narių, kurių pusė turi būti 
pasauliečiai. Pasauliečių gru- 
pėn įeina seserys ir broliai vie
nuoliai. Dabar taryboje yra du 
vienuoliai: viena sesuo ir vie
nas brolis. Brolis vienuolis už
ima ir prezidento padėjėjo vie
tą. Trustistų taryboje dabar ga
lės būti tik penki kardinolai, ir 
visus trustistus parenka tary
ba balsų dauguma. Ikšiol ten 
savaime patekdavo visi kardi
nolai, kurie valdė vyskupijas.

JAV - Kinijos pasitarimai 
jau turi dienotvarkę

Amerikos ir kom. Kinijos 
diplomatiniai atstovai Varšuvo
je vėl posėdžiaus vasario 20 
dieną. Pirmajame posėdy abi 
pusės jau yra pasiūliusios svars
tytinus klausimus, bet nėra nu
statyta jų svarstymo eilė. Grei
čiausiai posėdžiui svarstysimą 
klausimą parinks toji pusė, ku
ri posėdžio dieną kalbės pirmo
ji. ŠĮ kartą toji teisė priklauso 
kinui.

Amerikiečių sąraše dar ne
są didelių politinių klausimų, 
tik tokie, kurie turėtų vesti 
prie kontaktų palengvinimo, 
kaip antai palengvinimas pasi
keisti turistais, žurnalistais, ti
kinės veiklos atstovais, moksli
ninkais. Amerikiečiai pasirengę 
ir dėl prekybos kalbėtis.

Kinų politiniai klausimai su

Tai buvo buržuazinė partija, 
ūkiškai konservatyvi, gi radika
lizmą turėjo liudyti antiklerika
lizmas, kurs ėmė blėsti ir greit 
neteko kovingumo po Pirmojo 
pasaulinio karo. Iki II pasauli
nio karo toji partija dominavo 
visas Prancūzijos vyriausybes, 
bet dabar ji turi tik kelis tūks
tančius narių ir tik 14 parla
mento atstovų. Bet jų Įtaka sa
vivaldybių tarybose dar stipri.

Šiandien ji vėl sugrįžo Į poli
tinį Prancūzijos gyvenimą su 
nauja programa, mažai kam su
prantama, nes kitokia ir vieto
mis gana radikalia. Bet svar
biausia tai, kad Servan-Schrei- 
ber asmenyje ji turi ne tik ener
gingą, bet plačios erudicijos ska-

Prieš atvykdamas Amerikon, 
Pompidou aiškina politiką

Paryžius. — Amerikoje daug 
susijaudinimo kai kuriuose 
sluoksniuose, ypač New Yorke, 
dėl Prancūzijos apsisprendimo 
parduoti Libijai ginklų, ypač tų 
Izraeliui gerai tarnaujančių Mi
rage lėktuvų. Prancūzijos prez. 
Pompidou, kurs vasario 23 at
vyksta Amerikon su vizitu, pa
sirūpino pasikalbėti net su 
New York Times tarptautinės 
politikos redaktoriumi, kad su
minkštintų čia susidariusį Pran
cūzijai nepalankų įspūdį.

— Pagrindinis dalykas yra 
tas, kad Viduržemio jūros re
gionas saugumo atžvilgiu Euro
pai turi tokios pat reikšmės, 
kaip Kuba turi Amerikai. To
dėl pardavimas ginklų Libijai 
yra rištinas su Europos pieti
nio sparno saugumu, o ne su 
Prancūzijos pastangomis užval
dyti Libijos naftą, — pareiškė 
prez. Pompidou.

Prancūzija pasitikinti, kad 
Libija nepanaudos prancūzų 
ginklų žydų-arabų konflikte ir 
pasiliks pilnai nepriklausoma 
valstybė. Bet jei Libija užsima
nytų susifederuoti su Egiptu, 
tai Prancūzija pasilieka laisvę 
apsispręsti ką toliau daryti nau
jai situacijai atsiradus.

Juk Prancūzijos politika Iz
raelio atžvilgiu yra aiški —Iz
raelis turi teisę būti laisva ir 
nepriklausoma valstybe su sau
giomis ir visų pripažintomis 
sienomis. Prancūzija nepripa
žįsta Izraeliui tik vieno dalyko 
— karu laimėtų žemių pasisavi
nimo, — kalbėjo Pompidou.

Prancūzija siekia taikos Vid.

kasi apie koegzistenciją, bet 
tuo tarpu dar nežinoma, ar at
siras Taiwano klausimas. Jei at
siras, pasitarimai susipainios ak- 
ligatvyje ir pavers pasitarimus 
tik nenaudingu laiko gaišini
mu.

— Japonija pasirašė atomi
nių ginklų platinimo sustabdy
mo sutartį, bet nežada jos greit 
ratifikuoti, nes pirma nori gau
ti užtikrinimą, kad nebus jai da
roma kliūčių dėl atominės ener
gijos panaudojimo nekariniam 
tikslam.
.. — Palestinos pabėgėliams 
šelpti JAV vyriausybė papildo
mai davė dar vieną milijoną 
dol. per Jungt. Tautų agentūrą, 
kuri tais pabėgėliais rūpinasi. 

lės vadą. Programa jo sudary
ta, jis pats ją aiškins prancū
zams kur tik galės prie jų pri
eiti. Ją priėmė partijos suvažia
vimas, nes autorius mokėjo kal
bėti, o senieji vadai didelėm 
kritikom neužsiėmė, nes troško 
priemonės partijai atgaivin
ti. Jis žurnalistas, puikus kalbė
tojas, ekonomistas ir puikių tos 
srities knygų rašytojas. Už ko
kių trijų metų paaiškės, kiek to
li jam pasiseks nueiti.

Išeities taškas šis: gaulizmas 
perdaug konservatyvus, komu
nistai yra tik praeities pranašai, 
kas nors per vidurį turi būti
Servan-Schreiber surašyta pro
grama. Jos branduolį sudaro 
keturios reformos. '

Rytuose, ir toji taika labai rei
kalinga Izraeliui. Kad dabar ta
me kare dalyvavusioms valsty
bėms Prancūzija neparduoda 
ginklų, tai yra tik laikinas daly
kas, kurs gali pasikeisti aplin
kybėms pasikeitus, bet dabar 
naudinga Europai, kad Prancū
zija pasiliktų šiaurės Afrikoje 
ir Viduržemio jūros erdvėje. 
Todėl Prancūzija parduoda lėk
tuvų nė tik Libijai, (bet iri Ispa
nijai, bet netiesa, kad ji par
duos ginklų Irakui.

Nors Prancūzija labai nori 
taikos Vid. Rytuose, bet ji at
stovauja nuomonę, kad taikos 
ten negali padiktuoti keturios 
didžiosios valstybės — taika 
ten gali ateiti tik per J. Tautų 
tarpininką Jaringą (švedų dip
lomatas, dabar Švedijos amba
sadorius Maskvoje). Su juo ką 
tik susitiko Maskvoje JT gen. 
sekretorius U Thant, vykdamas 
į Burma neva šeimos reikalų 
tvarkyti.

Beje, prez. Pompidou dar 
pasakė, kad britų atėjimas į 
Europos Ūkinę Bendruomenę 
yra ne tik pageidaujamas, bet 
Europai reikalingas.

— Liberalesnio turinio So
vietu žurnalo Novy Mir vyr. 
redaktorius Aleksandr Tvar - 
dovsky pasitraukė iš pareigų, 
nes pajuto, jog gavo padėjėjus, 
kurie iš pagrindų pakeis žurna
lo kryptį ir tokiu būdu suriš jo 
vardą su tokia kryptimi, kuriai 
jis nepritaria.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimu New Yorke surengė Lietuvos Gen. Konsulas ir Liet. Laisvės Komitetas. 
Atsilankė daug svečiŲ. Nuotraukoje iš k. j d. Miss A. Hannevold — iš Jungtinių Tautų sekretoriato, Mr. Man
derson — N.Y. valstybės gubernatoriaus atstovas. Liet. gen. kons. A. Simutis, L.L. Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas ir B. Sidzikauskienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Pirmąja reforma norima iš
laisvinti valstybę iš ūkio domi
navimo. Ir to būtų pasiekta pa-
naikinant iždo subsidijas priva
čiai pramonei ir žemės ūkiui.

Antroji reforma turi panai - 
kinti socialinę ir išsimokslini
mo nelygybę.- Ji pasiekiama 
taip, kad mažų pajamų šeimom 
suteikiama galimybė pradėt mo
kyti savo vaikus nuo 2 metų 
amžiaus. Panaikinama atranka 
stojant Į aukštesnes mokyklas. 
Suprantama, kad tam planui į- 
vykdyti reikalinga gana radika
li mokyklų sistemos reforma.

Trečia reforma liečia dabar
tinę turto paveldėjimo sistemą. 
Ji daug kam nepatinka, bet su
daro žymią programos dali ir 
taikstosi panaikinti didelių tur
tų paveldėjimą. Labai maži mo
kesčiai paveldint turtą, kurio 
vertė neperšoka 60,000 dol., bet 
mokesčiai didėja iki nusavini
mo turto vertei kylant.

Ketvirtoji reforma turi pada
linti politines galias taip, kad 
jų daugiau atsirastų ten, kur jos 
galėtų daugiau gero padaryti. 
Reforma turėtų prasidėti nuo 
mažiausios vietovės savivaldy
bės sustiprinimo ir baigtis Jung
tinių Europos Valstybių federa-

-Kai arabai šūkauja, žydai tyliai dirba
Kartais ne taip svarbu, ką 

Izraelio vadai sako, bet labai 
svarbu, ką jie daro. Darbas vi
sad iškalbingesnis už tuščiažo
džiaujantį iškalbingumą. Ypač 
tada, kada dirbama be rekla
mos. Susipažinkim su vienu to
kiu pavyzdžiu.

Visas Sinajaus pusiasalis nuo 
1967 m. karo atsidūrė Izraelio 
valdžioje. Kada nors, taiką su 
Egiptu darant, reikės jį sugrą
žinti, bet dėl vieno to pusia
salio gabaliuko žydai kietai ko
vos, nes jis jiems gyvybiniai 
svarbus. Tai yra Sharm ei 
Sheik aukštuma (dabar įtvirtin
tas karinis postas) prie Aquabos 
įlankos pietinio galo. Kas val
do tą vietą, tas gali kada tik 
nori uždaryti praplaukimą iš 
Raudonosios jūros į Aquabos į- 
lanką, kurios šiauriniame gale 
Izraelis įsirengė labai gerą uos- 
tą-miestą Elath. Izraeliui tai yra 
vartai į Aziją ir Afriką.

Kai Izraelis kartu su anglais 
ir prancūzais kovojo prieš Egip
tą dėl Suezo kanalo nusavini
mo ir uždarymo, mažas Izrae- 

cijos sukūrimu. Tai valstybės 
politinės sistemos reforma.

Programos autorius žada di- 
deli dėmesį skirti jaunajai kar
tai. Senimą jis prakalbino ir į-
tikino savo 1967 m. išleista kny
ga, kuria įspėjo Prancūzijos ir 
Europos ūkio tvarkytojus bei 
vyriausybes, kad Amerikos pra
monė užvaldys viską, jei jie 
nepakeis savo gamybos ir ad
ministravimo metodų. Jo bal
sas buvo išgirstas greit —šian
dien jau amerikiečiams su savo 
kapitalu tiek pat sunku įlisti Į 
Prancūzijos pramonę, kaip 
drambliui išlįsti per adatos sky-
lutę. Kaip jam seksis politikos 
laukuose, parodys tik busimieji 
metai. Plačiajai publikai ikšiol 
jis nebuvo žinomas, tik intelek
tualų ir spaudos profesionalų 
tarpe. Jis leido ir redagavo la
bai skaitomą savaitraštį, bet da
bar iš to darbo išsijungė ir pa
sinešė reformuoti Prancūzijos 
gyvenimą iš pat pagrindų.

— Už balsavimo amžiaus nu
žeminimą iki 18 metų jau pasi
sakęs ir prez. Nixonas per sa
vo pasiuntinį. Tas reikalas da
bar svarstomas vienoje senato 
komisijoje.

lio dalinys tuoj išsikėlė Sharm 
ei Sheike, bet vėliau toj vie
toj buvo įkurdinti J. Tautų tai
kos saugotojai. Kai Nasseris 
1967 m. rengėsi užpulti Izraelį, 
jis pirmiausiai išvarė visus J. 
Tautų stebėtojus ir tuojau už
ginčijo Izraeliui teisę įplaukti į 
Aquabos įlanką per Tiranos są
siaurius, kurie guli prieš pat 
Sharm el Sheik. Dėl šito reika
lo iš tikrųjų prasidėjo karas 
tarp Izraelio ir arabų 1967 m.

Jau daug kartų yra vaikščio
ję per spaudą gandai, kad Iz
raelis negrąžins Sharm el Sheik 
ir pasiliks priėjimą prie tos vie
tovės sausumos keliu. Dabar jau 
žinoma, kad apie pusė to kelio 
jau išvesta. Jis eina Aquabos į- 
lankos vakariniu pakraščiu tarp 
Elath miesto-uosto ir Sharm ei 
Sheik aukštumos, kur Izraelis 
yra kariniai įsitvirtinęs. Tas 
faktas turėtu sakvti, kad Izrae
lis nebemano to žemės gabalo 
grąžinti Egiptui, nes nenorės 
pasitikėti tik arabų žodžiu, 
kad jo plaukiojimo teisės nebe
bus pažeidinėjamos.

Briuselis. — Europos Ūkinės 
Bendruomenės (Bendroji Rin
ka) vykdomosios komisijos pa
rengtas metinis pranešimas už 
1969 metus teigia, kad bando
masis 12 metų periodas, kurs 
pasibaigė su 1969 m., uždary
tas su gera nuotaika, tuo tarpu 
kai 1968-1969 metų sąvartoje 
visi kas tik galėjo kalbėjo apie 
krizes, stagnaciją ir net suiri
mą.

Romos sutartis (Rinkos char- 
ta) numatė, kad bandomąjį pe
riodą, reikalui jįsant, būtų gali
ma pratęsti dar trims metams, 
bet Europos vienijimo šalinin
kai numatė, kad tai galėtų pri
vesti prie pilno suirimo, todėl 
panaudojo visą spaudimą tai 
blogyvei kelią užkirst. Darbų 
dar buvo likę padaryt daug, bet 
kadangi laiko beliko maža, tai 
dirbta skubos tempais ir viskas 
suspėta padaryti.

Dabar jau išpildyti visi su
tartyje pažymėti reikalavimai. 
Jie apima, tarp kitko, bend
ruomenės fondų panaudojimą, 
žemės ūkio finansavimą ir Eu

J. Tautų komisija rengs naują sutartį 
dėl bakterijų ir chemikalų uždraudimo
Ženeva. — čia vėl susirinko 

metinio posėdžio J. Tautų Nu
siginklavimo komisija, kuriai, 
manoma, šiemet pasiseks pa
rengti vieną nusiginklavimą lie
čiančią konvenciją, kurią pa
tvirtins ir nariams rekomen
duos pasirašyti J. Tautų gen. 
asamblėja šio rudens sesijoje.

Pereitą vasarą ši komisija bu
vo parengusi konvenciją, drau
džiančią dėstyti atominius/gink
lus jūrų dugne. Tai buvo Rusi
jos ir Amerikos produktas, ku
riam dauguma valstybių nepri
tarė. Kai bendrosioms diskusi
joms dėl nusiginklavimo vyks
tant išryškėjo, jog konvencijos 
projektas susilauks daug patai
sų, Washingtonas ir Maskva su
silaikė nuo konvencijos forma
laus įrašydinimo į sesijos dieno
tvarkę. Todėl projektas automa
tiškai sugrįžo atgal į Ženevos 
Komitetą.

Paskutinioji JT gen. asamblė
jos sesija rekomendavo, kad

Valdiškom agentūrom įsakyta 
švarinti orą ir vandenį

Washingtonas. — Naujasis 
politinis arkliukas Washingtone 
dabar yra gyvenamosios aplin
kos gerinimas. Paprasta kalba 
kalbant, tai yra vandens ir oro 
švara, miestų išvalymas ir 
šiukšlynų sutvarkymas, žaliųjų 
plotų miestų aplinkoje apgyni
mas nuo namų statymo kon- 
traktorių ir jų parengimas poil
sio reikalams.

Prez. Nixonas daug dėmesio 
skyrė tam reikalui metiniame 
pranešime apie valstybės pro
blemas, gi prieš dvi savaites su 
būriu patarėjų ir spauda buvo 
išvykęs į Indianapolio-Chicagos 
regijoną populiarinti ne tik pa
čios problemos, bet ir stam
biais bruožais pasakyti, ką tuo 
reikalu planuoja daryti jo ad
ministracija.

Grįžęs neilgtrukus paskel
bė direktyvą-įsakymą visoms fe- 
deralinėms agentūroms, kad 
nieko nelaukiant pradėtų pla
nuoti darbus, reikalingus oro ir 
vandens teršimui sulaikyti. Di
džiausias oro ir vandens teršė
jas yra krašto apsaugos depar
tamentas su savo laivyno, avia
cijos ir kariuomenės bazėmis 
bei Įvairiausiomis kitomis insti
tucijomis.

Duota trys metai laiko prisi
taikinti tuo reikalu prie valsti
jų paskelbtų standartų, o kur to
kių dar nėra, veikti savarankiš
kai ir kitiem pavyzdį parody

ropos parlamento biudžetinių 
galių nustatymą. Šitas pasieki
mas laikomas “pelnyto pasiten
kinimo šaltiniu”.

Dar pabrėžta, kad ūkinę in
tegraciją sustiprino laisvas dar
bo jėgos judėjimas per visų še
šių valstvbiu sienas, tačiau liko 
dar vienas trūkumas — neišsi
lygino prekių mažmeninės kai
nos. Kas kur pigiausia? Mais
tas ir farmaceutikos prekės pi
giausios Liuksemburge, kame
ros ir filmos — Belgijoje, teks
tilės gaminiai — Olandijoje, gi 
elektriniai namų apyvokos apa
ratai, knygos, žaislai, popierio 
gaminiai ir automobiliai — V. 
Vokietijoje.

Kas kur brangiausia? Visi mi
nėti dalykai brangiausi Prancū
zijoje, maistas brangiausias Ita
lijoje, fotografijos reikmenys
— Olandijoje, valymo priemo
nės ir farmaceutikos dalykai
— V. Vokietijoje.

Kai baigs susitvarkyti visų 
šešių valstybių monetariniai 
sunkumai, pradėsią išsilyginti ir 
kainų skirtumai.

šių metų sesijoje Ženevos ko
mitetas pirmoj eilėj susidomėtų 
bakteriologiniais ir cheminiais 
ginklais, nes tuo reikalu esą 
tarptautiniai susitarimai (Žene
vos protokolas) jau nebepakan
kami. Komitetas jau turi tuo 
reikalu Anglijos parengtą kon
vencijos projektą, prie kurio 
prisidėjo ir Amerika. Lauktina 
ir atskiro Rusijos projekto, 

- kuris tūrėtų išreikšti ką tik gir
dėtą Rusijos delegacijos vado
vo pareiškimą, jog tas klausi
mas svarstytinas pirmuoju, kad 
viena sutartimi būtų apimti 
bakteriologiniai ir cheminiai 
ginklai, kad sutarties vykdy
mas nebūtų privalomas tarptau
tinės kontrolės.

Washingtonas turės sunku
mų su cheminiais ginklais, nes 
į uždraustų gaminti ir varto
ti tarpą prez. Nixonas neįtrau
kė ašarinių dujų, bet daug kas 
nori, kad ir jų vartojimas būtų 
uždraustas.

ti. Federaliniai įstatymai jau 
yra parodę kelią, bet veik nie
kas tais keliais dar nepradėjo 
eiti, nes valstybinėms įstai
goms dar nebuvo paskirta pini
gų, gi miestai ir valstijos laukė 
pavyzdžio ir pinigų rš centrinės 
vyriausybės.

Dabar pažadėta valstybinėm 
agentūrom skirti tam reikalui 
359 mil. dol. per trejus fiska
linius metus. Visi planai turi 
būti patiekti Biudžeto Biurui 
iki šių metų birželio galo. Visą 
vykdymą prižiūrės Vid. Reika
lų ir Sveikatos, Švietimo bei So
cialinės Apsaugos departamen
tų sekretoriai.

Parėdymas susilaukė daug ge
rų žodžių, bet surado ir prie
kaištą — parėdymas nenumato, 
kas spręs ginčus, jei atsiras 
tarpžinybinis nesutarimas.

— Rumunijos-Rusiįos santy
kiai esą vėl įsitempimo stadijo
je, nes Maskva vėl spaudžian
ti Bukareštą aktyviai Įsijungti į 
Varšuvos pakto karinę veiklą ir 
leisti daryti karinius pratimus 
Rumunijos žemėje. Prezidentas 
ir partijos vadas Ceausescu ne
seniai karinių vadų pasitarime 
esąs taip pasakęs: “Vieninteliai 
Rumunijos karinių pajėgų va
dai yra partija, vyriausybė ir 
krašto vyr. karinė vadovybė. 
Tik jie gali Įsakinėti mūsų armi
jai ir tik jų įsakymai gali būti 
vykdomi Rumunijoje.”
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Amerikos daktarui nukeliauti į Telšius
Dėka lietuviu daktarų (Br. R., 

V.P. ir Z. K.) ant redakcijos 
stalo atsirado du egzemplioriai 
New Yorke leidžiamo "Medi - 
cal Opinion and Review" — 
1970 N r. 1. Jame Joseph Shor r. 
Los Angeles klinikinės psicho
logijos daktaras, pasakoja, kaip 
jis keliavo Į Lietuvą savo gimi
niu aplankyti.

—•—

Mintis vykti į Lietuvą —sa
kos autorius — atėjo iš Pietų 
Afrikos, kur gyvena dr. Shorr 
tėvo du broliai, iškeliavę iš Lie
tuvos 1930. Jo tėvas kokia de
šimčia metų anksčiau už juos 
buvo iškeliavęs į J. Valstybes.

Žinodami mano pomėgį ke
liaut—pasakojas Shorr — ma
no dėdės paprašė, ar aš neap
lankyčiau Lietuvoje jų tėviškės 
ir ten likusių jų giminių. Ke
liauti į anapus uždangos jam 
nebuvo naujiena. Domėdamasis 
psichiatrinėm ligoninėm, jis 
1964 buvo lankęsis Leningra
de.

Dabar jam buvo net Įdomiau 
aplankyti ne tiek . ligonines, 
kiek savo tėvo gimtinę.

Pro Suomiją laivu jis pasie
kė Tallinna. Inturisto vadovui 
pareiškė norą aplankyti psichi
atrinę ligoninę. Palydovė jį nu
vežė. Bet ten pasirodė esanti 
vėžio ligų ligoninė, ne psichiat
rinių ligų. Kai dr. Shorr ėmė 
protestuoti, ligoninės direkto
rius dr. Benčikov ramiai pasi
aiškino: esą t,

psichiatrinė ligoninė lankyto
jam dabar uždaryta, nes direk
torius išvykęs atostogų.

Psichiatrinę ligoninę gavo 
aplankyti jau Rygoje, tikriau 20 
mylių nuo Rygos. Direktorius 
dr. Rothstein, per 7 (j metų, pa
rodė kiekvieną iš 300 kamba
rių, paskui vaišino ir vaišinosi 
vengrišku konjaku, ikru ir t.t. 
iki tiek, kad svečias iš Los An
geles ėmė dainuoti operų ari
jas ir rusiškas dainas, kiek jų 
mokėjo. O kai ėjo iš ligoninės, 
pamatė pacientus žaliom piža
mom aprengtus, kurie jam mo
javo, atsisveikindami svečią, 
kuris, anot ligoninės direkto
riaus, atvykęs net iš Amerikos 
jų aplankyti ir jiem dainavęs. 
Jis buvęs taip sujaudintas, kad 
net apsiverkęs ir visiškai išsi- 
blaives. Z

Tiek Tallinne, tiek ir Rygo
je su ligoninių direktoriais jis 
kalbėjosi vokiškai; nebuvo rei
kalinga nė Inturisto vertėjos 
pagalba.

IŠ Rygos lėktuvu pasiekęs 
Vilnių. Iš aerodromo pasiuntė 
telegramas į Telšius, kur turė
jo gyventi jo tėvo giminaitės.

Inturisto taksi nugabeno jį Į 
Neringos viešbuti,

anot autoriaus, visai naują, 
modernų, kilimais išklotą. Žino
ma, sako, tai nėra Hilton, bet 
vis tiek turi užtenkamai šilto 
vandens ir gerus baldus, minkš
tas lovas. Įėjusi tarnaitė atsu
ko radiją su klasine muzika iš

Maskvos. Radijas turėjo ir 
trumpąsias bangas. Dr. Shorr 
atsukęs Londoną ir buvo nu
stebintas, kad Sovietų valdomo
je teritorijoje jis galėjo klau
sytis Londono pranešimo apie 
Izraelio karinius laimėjimus Pa
lestinoje.

Rytą atėjo vidutinio ūgio 
tamsiaplaukis vyras ir puolėsi 
jį apkabinti, kalbėdamas vokiš
ku žargonu. Už jo stovėjo dvi 
senesnės moterys, kurios lau
kė eilės taip pat jį apkabinti. 
Dabar — sako, aš jau supratau, 
kad

tai mano tėvo giminaitės su 
savo vyrais,

o tas pirmasis vyras, apie

35 metų amžiaus, buvo jų brolė
nas.

Apsirengę jie buvo nekaip. 
Iš Telšių jie atvyko per 11 va
landų, tuojau kai tik gavo tele
gramas (180 mylių nuo Vil
niaus!).

Jie išbuvo su svečiu iš Ame
rikos visą dieną iki išnaktų, iki 
jis ėjo gulti. Rytą nuo septin
tos vėl pasibeldė — matyt, bu
vo miegoję ten pat koridoriuje 
ant kilimo už jo durų. Taip jie 
nesitraukė visas 7 dienas, ku
rias dr. Shorr praleido Vilniu
je. Pasipasakojo, kad nacių lai
kais jos slapstėsi miškuose, o 
ano 35 metų vyro tėvai žuvo, 
kai jis buvo 13 metų. Tėvo

nepavyko
giminaitės jį išaugino ir išleido 
į mokslus. Jis baigė inžinieriaus 
mokslus, gyveno Vilniuje ir dir
bo cemento gaminių fabrike.

Dr. Shorr paprašė Inturistą 
leidimo aplankyti Telšius, tėvo 
gimtinę.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRAB ORIU S, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

Telšiai, žiūrint nuo Alkos muziejaus pusės

OKUP. LIETUVOS KONSERVATORIJOS SUKAKTIS

Gavo atsakymą, kad užsienio 
turistai negali išvykti iš Vil
niaus ribų. Shorr sakosi manąs, 
kad toje srityje turinčios būti 
raketų bazės, dėl to neleidžia.

Tėvo giminaitis, anas inžinie
rius, pavežiojo svečią iš Los An
geles po Vilniaus apylinkes sa
vo automobiliu, panašiu į Fiat,* 
kuriam nusipirkti jis turėjęs 
taupyti trejus metus. Užvežė ir 
į savo butą Vilniuje, kur

viename kambaryj jis gy
veno su žmona ir trejų metų 
vaiku,

kituose kambariuose gyveno 
žmonos tėvai, brolis ir sesuo.

“Aš nemačiau tiksliai savo 
tėvo tėviškės, bet aš padariau 
kitą gerą darbą — aplankiau 
savo tėvo gimines ir savo tėvo 
šalį”, baigia dr. Shorr.

Lietuvos valst. konservatori
ja 1969 paminėjo 20 metų su
kaktį. Ta proga apie šią aukš
tąją mokyklą kiek žinių sutei
kė jos rektorius prof. Jurgis 
Karnavičius. (“Tiesa”, nr. 302, 
1969).

A. A. ANTANAS LIUTKUS
Paryžiuje š.m. vasario 9 mirė 

Antanas Liutkus, Lietuvos už
sienių ministerijos pareigūnas 
nuo 1933, o nuo 1936 Paryžiu
je attache, paskui antrasis sek
retorius ir prekybos skyriaus 
vedėjas.

Bolševikam Lietuvą okupa
vus, kai Prancūzijos valdžios at
stovai perdavė atstovybę So
vietam, A. Liutkus pasitraukė į 
pietų Prancūziją ir apsigyveno 
Villefranche miestely. Buvo 
laiko gėles auginti ir paveiks
lus piešti.

Kaip dailininkas 1945 jis pir
mą kartą dalyvavo prancūzų 
moderniojo meno parodoje Ni
coje. Buvo priimtas Nicos daili
ninkų sąjungos nariu ir kas
met dalyvavo jos rengiamose 
parodose. 1954 surengė savo 
atskirą parodą Paryžiuje. Arts 
žurnalo kritikas pavadino jį 
energingu ir originaliu koloris- 
tu*. Vaizdavo daugiausia Vidur
žemio jūros pakraštį, kūrė 
portretus.

Trumpą laiką, kai Vlikas dar 
buvo Vokietijoje, buvo įsijun
gęs į jį kaip narys antrininkas.

Pagaliau grįžęs į Paryžių vėl 
galėjo eiti atstovybės sekreto
riaus pareigas. Tose pareigose 
išbuvo iki mirties.

Išgyveno 63 metus — buvo 
gimęs 1906 birželio 17 Lecka
voje. Mažeikių ap. Mokęsis Ma
žeikių gimnazijoje -ir Lietuvos 
universiteto teisių fakultete.

Velionis paliko žmoną, du 
sūnų — Perkūną ir Antaną, 
dukrą Eglę. Amerikoje liko gi
minės — gen. St. Dirmantas, 
Aldona ir Vladas Šimaičiai, Ge
nė Baublienė. Marijonas Dir- 
mantas ir Vokietijoje Sofija Dir- 
mantaitė-Kulvietienė.

Iš tikrųjų konservatorija Kau
ne buvo įsteigta 1933 (iš buvu
sios Kauno muzikos mokyklos), 
gi 1945 ir Vilniuje. Tik jas su
jungus, 1949 gimė dabartinė 
konservatorija.

Pradžioje konservatorijoje 
buvo 240 studentų. Mokykla 
vis augo: 1952 buvo atidary
ta aktoriaus meistriškumo ka
tedra, vėliau pradėjo veikti mo
komasis teatras, pradėti ruošti 
ir vargonininkai, gi nuo 1969 
ir simfoninio orkestro dirigen
tai.

Šiuo metu konservatorijoje 
yra du fakultetai su 16 kated
rų, mokosi per 720 studentų.

t Antanas Liutkus

Šiais mokslo metais numatyta 
išleisti 100 muzikos specialis
tų, gi iš viso šią konservatoriją 
yra baigę daugiau kaip 10 0 0 
studentų.

Mokykloje yra 11 profesorių 
ir 22 docentai. Pasirodo, pro
fesorių tarpe — didžioji dalis 
tai nepriklausomos Lietuvos mu
zikos auklėtiniai bei muzikos 
veteranai, pvz. profesoriai J. 
Gaudrimas, J. Čiurlionytė, A. 
Staškevičiūtė, A. Sodeika, E. 
Balsys, B. Dvarionas, St. Vainiū
nas, A. Račiūnas, J. švedas, K. 
Kaveckas, J. Karosas, P. Ber- 
kavičius ir kt.

Šiais, Lenino gimimo metais, 
žinoma, ir Vilniaus konservato
rija turės pasirodyti su savo į- 
našu — bus specialūs “rengi
niai” ir jų Leninui bus skirta 
dauguma ... Karnavičius bent 
pasiguodė: tie renginiai būsią 
“meniški, įdomūs”. (Elta)

Naujos knygos 
Lietuvoje

“Knygos vaidina labai svarbu 
vaidmenį komunistiškai auklė
jant” — pažymėjo Vilniuje įvy
kusiame “ideologinių darbuoto
jų” pasitarime sausio 20-21 d. 
d. Valstybinio spaudos komite
to pirmininkas F. Bieliauskas. 
Jis priminė, kad 1969 metais 
Lietuvoje išėjo 1258 leidiniai 
23 milijonų 99,000 egz. tiražu 
(plg. “Tiesą” sausio 24). Esą, 
knygų praėj. metais išleista net 
4 mil. egz. tiražo daugiau, kaip 
1968 nu .

Bet. I. ji^pridūreį kad išleis
ta,'lietuvių 41-sis Le
nino raštų tomas, be to, per
nai išleista 34 Lenino šiaip 
veikalai atskirais pavadinimais 
ir tik šių tiražas siekia 235, 
000 egz. O kur dar gausybė 
propagandos, agitacijos knygų, 
nes juk, anot Bieliausko, “kny
gos padeda .. .skiepyti darbo 
žmonėms, jaunajai kartai ko
munistinę pasaulėžiūrą ...”

(Elta)

PAVERGTOJE LIETUVOJE IR 
ŽVĖRIŲ KAILIAI OKUPANTUI

IZRAELIS IR SLOBODKA

Jewish Press, rašydamas apie 
įžymiuosius žydus, dažnai juos 
sieja su Lietuva, su garsiąja žy
dų seminarija Telšiuose ar žy
dų rabinų mokykla (ieshiva) Vi
lijampolėje, prie Kauno, kurią 
jie vadina “Slobodka”.

Rašo, kad seniausia Europo
je “Ieshiva” esanti kilusi iš 
“Slobodkos”, “near Kovno”. Ji 
buvusi perkelta į šventąją žemę 
dar toli prieš nacių laikus, 
prieš trisdešimtuosius metus, 
leshivos vadas rabbi Epsteinas 
buvęs “Izraelio kunigaikštis”, 
kuris vadovavo Slobodkos le- 
shivai 40 metų, nuo 1894 ligi 
savo mirties 1934 Jeruzalėje.

Po jo ėmė vadovauti rabbi 
Sarna, gimęs Rusijoje, bet mo
kęsis 1922-25 Slobodkos le- 
shivoje ir padėjęs ją perkelti į 
šventąją žemę.

Lietuvoje kailinių žvėrelių 
augintojai, ypač ūkiai Vilkijoje 
ir Lapiuose, smarkiai dirba, 
bet... ne savo krašto vartoto
jams. Kaip pastebima “Tiesoj” 
(nr. 10), Vilkijos žvėrelių ūkis 
teikia žaliavą Leningrado kailių 
fabrikui.

Prieš pat 1969 pabaigą le
ningradiečiams jis pristatęs: 
apie 5400 šiaurės žydrųjų, 4200 
juodsidabrinių lapių ir daugiau 
kaip 20,000 audinių kailiukų. 
Gauta 1 mil. 623.000 rb., kiek
vienas žvėrelio kailis davęs 
daugiau kaip po 15 rb. pelno, o 
viso iš žvėrelių fermos gauta 
apie pusę mil. rb. grynų paja
mų.

Panašiai sekasi ir Lapių ūkiui 
—ir šio gamyba keliauja Lenin
grado link ir džiaugiamasi pa
jamomis. (Elta)

KUO AMERIKOJE ŽYDAI 
PRALENKIA NEŽYDUS

Žydų, baigusių aukšteniąsias 
mokyklas, 95 pre. eina toliau į 
į kolegijas — dvigubai daugiau 
nei apskritai amerikiečių, ku
rių einančių iš aukštesniųjų mo
kyklų į kolegijas yra 45 proc. 
Iš 5.8 mil. Amerikos žydų Ame
rikos kolegijose bei universite
tuose esą 350,000.

Prieš aštuoneris metus dary
ta statistika rodė, kad žydai pir
miausia renkasi inžinierių pro
fesiją, toliau eina gydytojų, pre
kybininkų, teisininkų. Mergai
čių 30 proc. pasirenka mokyto
jos profesiją, toliau, soc. veikė
jos, meno, biznio, slaugių.

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

BU YUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. 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
JUOZO ANDRUSIO 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 vai.; 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 įstaigų. 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 St. 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 St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda 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 atsiminimu 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. rvto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th~Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

--------------------------------------------------------------------------------- 1-----------------------------------------------------------------------------------
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Grėen 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 me. 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 me. 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

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS
RAMYBĖS 
ŠALTINIS
PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Franciscan Fathers 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

R DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
R

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
• A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11208 

---------Allen R. Shipley ----------
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Dominuojančios gaidos
Vasario 16-osios proga ne

lengva rasti tinkamą žodį, nes 
mūsų sentimentas ir siekimai 
tiek aiškūs, kad bendrais žo
džiais pasakyti jie lyg nustoja 
savo magiško žavesio. 0 betgi 
žodžiai reikalingi ir reikalinga 
stebėti, kas tuose žodžiuose 
šiais metais buvo dominuojan
ti gaida.

★

Po pasiskatinimo ištverti pa
siryžimuose ir aukoje visuose 
veiksnių pasisakymuose bei 
spaudoj (kuri yra taip pat 
“veiksnys”'), kiek suspėta jos 
peržiūrėti, labiausiai skambėjo 
vienybės motyvai. Vieni ją ma
tė jau Įvykusią, kiti įvykstančią, 
dar kiti labai stokojamą.

Aiduose (sekant alfabetine ei
le) rodės daugiausia optimizmo 
dėl vienybės viename bare, dau
giausia susirūpinimo dėl tos vie
nybės trūkumo kitame bare. 
“Savo laiku kuo ne nuolatinė 
problema buvo veiksnių vidi
nės ar vienų su antrais nesan
taikos”. Dabar: “Aplamai gali
ma sakyti, kad dabar ir tarp at
skirų veiksnių vyrauja santai
ka”. Bet esanti “nauja ir daug 
aštresnė problema — antiveiks- 
ninė opozicija”.

Darbininkas buvo vertines 
kad pastaroji nevienybė (Aidų 
pavadinta “antiveiksninė opo
zicija”), nevienybė tarp genera
cijų dėl ryšių su Lietuvos žmo
nėm pereitais metais atslūgus* 
ramaus išsiaiškinimo ir susi
pratimo keliu. Bet j e i 
Aidai Įžiūrėjo santai
ką veiksniuose ir tarp veiksnių, 
tai skundas ’dėl nesantaikos la
biau nei kitur nuskambėjo JAV 
LB centro valdybos pareiškime. 
Jame dominuoja gaida apie pe
reitų metų buvusius “erzelius ir 
ginčelius”. Jame linkima “grą
žinti santaiką ir ramybę”, “ap
raminti įsisiūbavusias tarpusa
vio kovos aistras”, “suglaudin
ti beirsiančias gretas”.
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(26)
— Taip aš nesutiksiu valdy

ti parapiją: arba poną marčel- 
gą su visu neteisėtai prisirink
tu komitetu išmesiu, arba pats 
atsistatydinsiu, čia randu kokį 
cicilikų lizdą ir aš jį turiu iš
draskyti. Kas jus visa to pri
mokė?

— Kunigas, ir geras, šventas 
kunigas. O išmesti manęs neiš
mesi klebonėlis, nes ne pats 
pinigus pavedei.

— Tai rusų administracija iš
draskys tą jūsų cicilikų lizdą, 
— spyriojos klebonas.

— Ji tai galės padaryti, jei 
klebonas įskųsi. . Bet ir tada 
bent manęs vieno nesudraskys, 
ir aš liksiu su savo įgaliojimais 
kitame, nors ir tamstos paties 
sudarytame, komitete. Pas mus 
cicilikų dar nėra, bet jei jie 
taip darytų, kaip aš su altaris- 
tėliu ir kamendorėliu, teisėtai 
darytų.

— Dekanas dabar gal nusi
manote, kad mūsų marčelga ci- 
cilikas ir jo komitetas toks 
pats.

Ir Draugas buvo atvirai pra
šnekęs apie nesantaikas tarp 
“mažųjų” veisknių, t. y. Ame
rikos teritorija besiribojančių. 
Jo prašnekime Naujienos vasa
rio 12 įžiūrėjo, kad Draugas ma
žinąs “Alto reikšmę ir jo ve
damo darbo svarbą”; vasario 
13 jau barė JAV LB centro vai
dybą, kam ji nutraukianti pini
gų srovę nuo Alto; o vasario 14 
jau kartojo: “Turime užmiršti 
visus mus skyrusius mažareikš
mius skirtumus”.

Chicagoje garsiausiai nu
skambėjęs nevienybės motyvas 
Cleveland© Dirvoje vas. 13 jau 
ramiu tonu vertinamas kaip 
kliūtis laisvės pastangom. “Lais
vinimo pastangos sustiprėtų, jei 
laisvieji lietuviai ir laisvinimo 
institucijos įstengtų suderinti 
savo veiksmus, savo kelius ...” 
(dr. B. Nemickas).

Jei Altas savo atsišaukime 
pabrėžė Alto kongreso nutari
mą. kad “minėjimų aukos pri
klauso besąlyginiai Amerikos 
Lietuviu Tarvbai”, tai Vliko at
sišaukimas, paraginęs “sutelk
ti visas mūsų pastangas Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vadovybėje”, grižo prie 
vienybės linkėjimo: “O mūsų 
žingsnius telydi tarpusavė dar
na. aukos dvasia ir nepalaužia
mas ryžtas”.

★

Kalbų ansamblyje šalia ty
liau skambėjo programos moty
vas. Darbininkas buvo apžvel
gęs, kokiuose baruose pernai 
priešas vykdė agresiją prieš ko
vojančius už laisvę ir kokiuose 
baruose teks pasipriešinti jo ar
timiausiai agresijai. Draugas 
vas. 14 kalbėjo apie “naują gai
dą” ateičiai. “Tautos laisvės at
gavimo minėjimai šiandien tu
ri skambėti nauja gaida, kelian
čia norą savyje išlaikyti lietu
višką gyvybę ... Vasario 16-to- 
sios ir kitu tautiniu švenčiu me- *- 4. v

(nukelta į 5 psl.)

— Ir altaristėlis su kamen
dorėliu? — pašiepė marčelga.

— Su tais aš kitaip apsidirb
siu. O komitetą pats pasirink
siu.

Klebonijos pašnekesys vei
kiai paplito po parapiją ir už
raugė ją. Judėjo krutėjo, pyko 
ir nerimo, tikrai kaip kokių ci
cilikų sukurstomi.

— Dar niekur nieko, o jau kle
bonėlis mus į pasturgalius be- 
spardąs? Ar tai vadinasi gany
mas?

Kamendorėlį ūmai pakeitė ki
tu. Ašarų klanai liko, jį išlydė
jus. Klebonas ilgai tyčiojos iš 
tų išleistuvių. Statymo komite
tą jis pats pasirinko iš patai
kūnų, kuriems bet tik kas įgny
bus. Altaristėlį pats atstojo. Pa
rapija to naujojo komiteto ne
pažino, laikės pirmykščio. Ir 
prasidėjo parapijoje ardymelis. 
Vieni rašė vyskupo kurijai kle
bono sukurstomi, kiti altaris
tos, kol vyskupui tai pakyrėjo 
ir jis atsiėmė išdidus; kleboną, 
altaristą suspendavo nuo parei

(tąsa iš pereito nr.)

(Bailiai — kovotojai, epikurie- 
čiai ir asketai):

Pirmiausia bailiai skirstomi į 
ramiuosius ir kovojančius. Gal 
būt, keista, bet yra ir kovojan
čių. Ramusis bailys, susigūžęs 
savo kamputyje, tyli. Jis netgi 
nusiteikęs ploti drąsiesiems ir 
išvarvinti ašarą dėl jų likimo. 
Apie save toks bailys pasisako 
nesąs iš drąsiųjų ir nelinkęs bū
ti kankiniu: juk turi žmoną ir 
vaikus.

Kovojantis bailys — jau kitas 
dalykas. Jis bailumą padaro pa
grindiniu savo egzistencijos įs
tatymu, yra pilnas pasipiktini
mo, jei kas sako tiesą ir laiko 
savo asmenybės įžeidimu, jei 
kitas parodo drąsos.

Toliau, yra bailių epikuriečių 
ir asketų (yra ir tokių!). Bailys 
epikurietis yra iš visų tipų 
pats simpatiškiausias. Jis bent 
nemeluoja, nesimuliuoja, nes 
yra cinikas, mylįs gerą gyveni
mą, mėgstąs ' draugus. Tegul 
tik kvailiai laužo sau galvas! 
Kam jam užsiimti tokiais pai
niais klausimais, kai pasaulyje 
yra tiek puikių valgių, brangių 
gėrimų, gražių moterų.

Jau kitoks yra bailys aske
tas. Jis bailumą pakėlęs iki 
principo. Jei jis yra mokslinin
kas, dreba dėl to, kad užsiima 
mokslu; jei yra rašytojas — 

North Hempstead valdytojas Robert C. Meade įteikia proklamaciją, kuria vasario 16-23 skelbia Lietuvos nepriklausomybės savaite. Iš 
k. į d. Mykolas Cibas, Kęstutis Miklas, R. Meade, Eufemija Cibienė, Liet. gen. konsulas A. Simutis, Elena Miklienė, Danutė Alilionienė.

Nuotr. V. Maželio

gų ir abudu komitetu panaiki
no.

Neberšnarpliojamas mazgas 
buvo perkirstas visų nenaudai. 
Parapija tebelaikė savo patiki
maisiais pirmuosius parinktuo
sius, komitetininkai tebesilai
kė savo vado Kaniavos. Kania
va tebesilaikė savo apsiėmimų. 
Visi reikalai lyg ore pakibo; 
jie ėste ėdė, pūdyte pūdė pa
rapijos širdis. Jie siuto ant ku
nigų, tariant, savabaudžių ir 
savanaudžių, ne ganytojų, kro
vė ant jų daug neteisingų da
lykų.

Vyskupas taikė duoti parapi
jai ganytoją, kur būtų visai ki
toks neg anasai fanaberija, o 
tuo tik pablogino dalyką; nau
jasis klebonas buvo ramus, tai 
tiesa, bet ir lemtūta: jis nie
kur nesikišo. Fabriką kaip su
stojo, taip ir stovėjo, “chevrą” 
geresniųjų žmonių, kuriuos a- 
nasai klebonas buvo pavertęs 
blogaisiais, niekas nebesisten
gė pašlovinti ir vėl su kleboni
ja suderinti visos parapijos ir 
atskirų jos žmonių gerovei.

Kaniava, likęs be padėjėjų ir 
klebono nebepalaikomas, fabri
ko nebetesėjo įjudinti ir iš 
viso nebesižinojo, kas bedarą. 
Jis nebenumanė, kur galima nu
eiti, susivaidijus su dvasiškąja 
savo vyriausybe. Parapijai juo 
sekant, reikėjo gi jį kur toliau 
vesti, o plano nesumanė susi
daryti ir liko nei pakartas, nei 
paleistas.

Rusas rašytojas apie režimo sulaužytus žmones (2)

dreba dėl skaitytojų. Taip man 
atsakė vienas, kai prašiau jo už
tarti mūsų bendrą draugą, žino
mą Maskvos rašytoją, kai jis 
prieš 12 metų pakliuvo dėl savo 
romano į bėdą. Tai nebuvo po
litinis atvejis, ir jo užtarimas, 
draugo parėmimas, nebuvo jo- 
kis pavojus, tačiau tasai garsus 
rašytojas atsisakė padėti pa
reikšdamas, kad jis yra ką tik 
užbaigęs naują romaną ir nega
li statyti savęs i pavojų —būti 
atmestas. Beje, nuo to laiko jau 
praėjo šešeri metai, ir vargšas 
skaitytojas vis dar laukia to ro
mano pasirodant.

Vienu žodžiu, bailys asketas 
niekad negalvoja apie save, nie
ko sau nereikalauja; jis pasiry
žęs kalnus nuversti, tačiau pri
valo save gerbti. Ar jūs mano
te, kad būti bailiu jau toks 
lengvas dalykas? Priešingai: 
jis parodo heroizmo, kada atei
na momentas gelbėti save.

Paustovskis yra tiksliai pa
stebėjęs, kad vagys nemėgsta 
žodžio “vogti”. Jo vietoje sako 
“paimti”. Taip pat ir bailiai ne
mėgsta žodžio “bailumas” ir ji 
pakeičia “protingumu”, “ap
dairumu”, “atsargumu”.

Tikintieji bailiai sudaro atski
rą grupę. Jie dažnai pacituoja 
Šv. Rašto žodžius, pvz. “nėra

Vyskupo kurijos paskelbtoji 
suspensa altaristai kirste ji pa
kirto. Pirmiausia jis pasijuto 
mirtinai įžeistas; nuo altoriaus 
pašalintas tuo laiku, kada jis 
buvo ėmęs tinkamiausiai jam 
tarnauti. Suspendavo ne už gir
tavimą, bet už gražų darbą, ku
rį buvo pagyręs dekanas, kurio 
pėdsakai antai šūstys medžia
gos: jos pakaks pamatams ir 
sienoms iki pusiau langų. Su
spendavo už glaudų bendradar
biavimą su liaudimi, skatinama, 
kad mylėtų savo rankomis pa- 
sistatomą bažnyčią. Suspenda
vo lyg kokį eretiką. Tuščia sto
vinti klausykla kas dieną skel
bė jo negarbę — nebeįsileidi- 
mą į Dievo namą, nebepriėmi- 
mą Dievui tarnauti. Bent taip 
altaristai rodės pradžia, kad 
jo penitentai dabar taip maną; 
o šie, priešingai, matė pačių 
kunigų nuskriaustą kunigą ir 
piktinos: daryk tu dabar ge
rai, kad geras! O da sako var
nas varnui akin nekertas .. .Ve, 
ir visai aki iškirto. *

Altaristėlis slėpės nuo žmo
nių, kad jo akiplėšiškai nepa
žemintų ar bent nepasityčiotų, 
išvydę, kaip giliai paveikė jį 
moralis pažeminimas, o vyko 
tragedija, juo baisesnė, kad 
niekam nerodoma. Jei altaris
tėlis būtų savo sielą kaip ran
kovę svietui parodyt išvertęs, 
pirmiausia pats būtų nusigan
dęs ir kritęs, jo vienu matu 
atimta visi laimėjimai. Per išti

valdžios, kaip tik iš Dievo” ir 
pan. Savo bailumą vadina 
“dvasiškumu”. Jie neva pasken
dę Dievuje, vaikščioja tarp de
besų ir mano, kad ne jų rei
kalas nusileisti ant nuodėmin
gos žemės ir užsiimti žmogiš
kais reikalais. Aplink juos va
giama, žudoma, plėšiama, bet 
jie yra ramūs, nes nejaugi dėl 
tokių pasaulietiškų dalykų gali
ma atsižadėti maldos!

(Dievo žodžio fariziejai):
Šiandien sekmadienis ir Visų 

Šventųjų diena. Buvau bažny
čioje ir girdėjau dienos Evan
geliją. Ją, prieš ikonostasą, la
bai jautriai giedojo diakonas. 
Man krito dėmesin ypač šie žo
džiai: “Kas myli tėvą ar motiną 
labiau nekaip mane, tas manęs 
nevertas; kas myli sūnų ar duk
terį labiau nekaip mane, tas 
manęs nevertas. Kas neima sa
vo kryžiaus ir manęs neseka, 
tas manęs nevertas” (Mat. 37, 
38(. Girdėdamas tuos žodžius, 
staiga pajutau baimės dėl to, 
kuris juos taip iškilmingai gie
dojo. Ar tasai diakonas pajėgs 
juos pritaikyti savo gyvenime? 
Čia nėra vidurio kelio: arba 
tikras Dievo žodžio skelbėjas, 
arba apgavikas ir fariziejus, ku
ris už pinigus skelbia princi - 

sus metus jis jautės alchimiku 
ar kuo panašiu, mokančiu vie
ną kietą paversti kitu kietu; ar 
šv. Povilu, ūmai gavusiu dieviš
kos pašalpos ir ištesėjusiu vis
ką padaryti, net savo fiziologi
ją pergimdyti, kad nebetrokštų 
narkotiko. O štai kažkas ėmė ir 
atėmė iš jo tą stebuklingą šel
piamąją malonę ir paliko jį vėl 
bejėgį kovoti su alkolio šmėk
la. Antai ji atslenka jau iš už 
raisto ... Dabar altaristėlis mi
rė baime, kad kai jį alkolizmas 
vėl apniks, antrą kartą iš jo na
gų nebeišsisuks. Painiojosi prie
žodis:

— Kas gėrė, o nebegeria, 
gers; kas rūkė, o neberūko, rū
kys; kas mylėjo, o nebemyli, ne
bemylės.
• Du priežodžio minimu daly
ku altaristėlio nebekliudė; už
tat trečiasis, kad gėrę gers, jį 
tiek veikė, kaip tikrumas, kad 
esi pasmerktas mirti, o nebesi
mato jokios amnestijos. Nebe
prileidžiamas prie altoriaus, al
taristėlis nebepadorėjos ir iš vi
so beeiti į bažnyčią ir ten ieš
koti sau stiprybės. Jis klūpčio
jo, kniūpsčias puldinėjo, ran
kas laužė namie, pats vienas, 
niekam to nematant. Paskui te
kinas bėgo į klebonėlio kapą; 
tačiau kapas jam nebeužvedė 
tokio darbo, kurs visa ji pa
vergtų ir nuviliotų į kitą pusę, 
kaip pirmiau.

Praėjo kiek laiko priversti
nio nedarbo; tokio tuštumo, 

pus, ir visai nemano juos pri
taikyti gyvenimui.

Juk ir tarp dvasiškių bu
vo ir bus tokių ugningų žo
džių skelbėjų ... bet yra jų tar
pe nemažai ir fariziejų, klaidin
gų pranašų, šventų žodžių skel
bėjų. Argi ne faktas, kad di
džiausi eretikai išėjo kaip tik 
iš dvasiškių eilių?
(Fanatikai):

Niekuomet man nepatiko fa
natikai, kurie, šiandienine to 
žodžio prasme, yra kvailiai. Pra
voslavas kunigas, kuris neno
ri suprasti kataliko, sektantas, 
kuris yra įsitikinęs, kad visi 
nepriklausą jo sektai yra pa
smerkti amžinai bausmei, ko
munistas, kuris tvirtina, kad vi
są tiesą atskleidė keturi geni
jai: Marksas-Engelsas -Leninas- 
Stalinas ir kad toji tiesa dabar 
yra Politbiuro žinioje — tai vis 
asmenys, kurie sukelia manyje 
baimės ir užuojautos jausmą, 
tarsi matyčiau psichiškai ne
sveikus ir nepagydomus.

O tačiau yra ir gero fanatiz
mo, kuris kelia manyje gilios 
pagarbos. Reikia grąžinti 'šiam 
žodžiui tikrąją pirminę prasmę. 
Tasai žodis turi savyje baisią, 
bet drauge ir patraukiančią 
prasmę. Jo šaknyje yra graikiš- 

kad nors pasikark. Kurį vėlų 
vakarą Vincas Kaniava, nebe- 
rimdamas, pasuko pas savo 
bendrą laimėje ir nelaimėje. 
Neapšviesstame kambary sėdė
jo altaristėlis gale stalo nusi
lenkęs. Vincas nustėro ir pla
čiai išskėstom akim žiūrėjo lyg 
į savo dar a.a. klebonėlio spė
jamą šmėklą. Ilgai nieko viens 
antram nesakė. Pagaliau juod- 
rūbė šmėkla sunkiai atsilošė, 
dar sunkiau atsistojo ir, pasie
kusi šėpelę, išsiėmė butelį; dre
bančia ranka prisipylė stiklelį, 
pamažu iščiulpė ir sustojo, lyg 
užsimąstė; vėl pripylė, pamąs
tė ir pamažu kaip mechanizmas 
atsuko ištiestą kairę su stikle
liu stačiai į Vincą. Vincas tiek 
nusigando, kad net visas išblyš
ko: jautė, kaip kraujas jam ka
žin kur nuslūgo, ir pasijuto ne- 
bevaldąs rankų. O senio ran
ka, lyg giltinės, tebekyšojo, kai 
pats liko galvą panarinęs šė- 
pelės link. Ta ranka dabar ro
dės įkalta į šoną ir nebesu- 
links kaip Himalajų asketo. 
Taip buvo ilgą minutę. Tuo 
tarpu Vincas ėmė justi ranko
se gyvybę; pamažu viena paki
lo, stiklelį paėmė, bet laikė to
li nuo savęs.

— Taip vedum lemta... — 
dusliai pratarė šmėkla, ir Vin
cas stiklelį pamažu išgėrė.

Pajuodo parapijos pasaulis. 
Tauzai nebegarsėjo, kunigai jų 
nebelankė, į perenę nebevaži- 
nėjo. Kai kitkart važinėjo ir 

kas žodis “thanatos” (mirtis) ir 
todėl reiškia, kad toks fanati
kas (mirtininkas) yra pasiryžęs 
mirti už savo įsitikinimus. Kur 
nėra tokio fanatizmo, ten nėra 
gilaus įsitikinimo, o tiktai drung
numas ir pailsęs tuštumas.

Reikia tad tikrų fanatikų, rei
kia, kad mes patys būtume to
kiais fanatikais, pasiryžusiais 
mirti už savo įsitikinimus, už 
Tiesą, už Tėvynę, už Laisvę. 
Tikėjimo išpažinėjas kankinys 
yra fanatikas, nes jis miršta už 
Kristų. Patriotas yra fanatikas, 
nes guldo galvą už tėvynę. Re
voliucionierius yra fanatikas, 
nes jis aukoja savo gyvybę už 
socialinį teisingumą. Tikras dar
bininkas yra fanatikas, nes au
koja savo gyvenimą profesijai 
ir darbui. O žmogaus idealas 
yra sintezė šių keturių fanati
kų. Tai keturios kolonos, ant 
kurių laikosi pasaulis. Tik šiuos 
pagrindinius tipus suliejus į 
draugę, galima tikėtis geresnės 
ateities.

Taigi tegyvuoja kankiniai, 
patriotai, revoliucionieriai ir 
darbininkai! O labiausiai tegy
vuoja fanatizmas — nusiteiki
mas mirti! Nes “Niekas neturi 
didesnės meilės, kaip ta, kad 
kas guldo savo gyvybę už savo 
prietelius” (Jon. 15, 13).

Maskva, 1968 m.

Čiurlionio 
paveiksiu globa
Eltos Informacijos gavo pa

pildomų žinių iš Kauno apie 
praėjusių metų gruodžio 30 d. 
įvykusį naujos Čiurlionio galeri
jos — priestato atidarymą. Jis 
skirtas tik Čiurlionio paveiks
lams ir muzikai. Dailininko pa
veikslai gavo naujus rėmus ir 
apšvietimas esąs gerai parink
tas. Priestatas su senuoju mu
ziejum — galerija (iš tikrųjų, 
tai buvęs Kultūros muziejus, Vy
tauto D. muziejaus patalpose) 
sujungtas stiklinių koridorium, 
bet turi ir atskirą, “paradinį” į- 
ėjimą.

Mus informuoja, kad pastato 
-priestato autorius, architektas 
Feliksas Vitas — nepaprastai 
kuklus žmogus, vykdęs galimai 
kuklesnius architektūrinius 
sprendimus, siekdamas kuo la
biau išryškinti pačią Čiurlionio 
kūrybą, jos nuosekliai kylantį 
vystymosi kelią.

Atidarymo iškilmės buvo ne 
tik kauniečių, bet ir visų lie
tuvių šventė. Kai kas sakęs, kad 
nuo šiol Čiurlionio kūryba visa
da būsianti rodoma šventiškoje 
aplinkoje...

Kitas lietuvių įsidėmėtinas 
įvykis tai paminklinės Čiurlio
nio lentos atidarymas prie na
mo, kur gyveno S. Kymantai
tė ir lankėsi M. K. Čiurlionis. 
Tai buvo kiek anksčiau. (Elta)

vorielka vėsinos, kūmos Vau- 
rūs piktinos, o kai to nebeteko, 
jie visai nusiminė. Vencės ki
virčai su klebonais Vaurų sie
loms buvo aštrūs peiliai: eit 
prieš teisėtą bažnyčios valdžią 
buvo jiems tikra bedievybė. 
Vaurus pirmas parnešė anam 
žiauriajam klebonui varpų fon
do knygelę, ligi tik jis pasi- 
gviešė visa susiimti į savo ran
kas. Klebonas jį pagyrė, net 
pavaišino, bet fondo globoti ne- 
pasikvietė. Vaurus grįžo, prara
dęs paskutinį gyvenimo tikslą 
ir pirmą sykį širdyje pajutęs 
piktumą. Piktumas turėjo se
niai susidarinėti priešingos 
Vencės oru kvėpuojant, tik da
bar jis pasireiškė. Ir ėmė jam 
rodytis, kad klebonas tikrai be 
reikalo atiminėjo pinigus iš ki
tų rankų, kur jiems buvo sau
gu ir tikslu. Bene vis tiek pat, 
per kieno rankas jie išplauks; 
bet tik ne pro šalį; o marčelga 
Kaniava nebuvo toks žmogus, 
kurs pasigodėjo svetimo. Su 
juo būdavo galima bet kuriuo 
reikalu susikalbėti.

(Bu« daugiau)
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Kario žurnalas pradeda dvidešimtuosius metus NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Pranciškonų spaustuvėje

Brooklyne yra spausdinama vi
sa eilė lietuviškų ir angliškų pe
riodinių leidinių. Iš lietuviškų 
pažymėtini: pačių pranciškonų 
leidžiami Aidai, Sv. Pran
ciškaus Varpelis, toliau — Ka
rys, Į Laisvę, Tėvynės Sargas. 
Bent dviem atvejais čia buvo 
spausdinama Ateitis.

Karys yra pats pastoviausias 
žurnalas. Kai čia įsikūrė pran
ciškonų spaustuvė, ir jis prisi
glaudė prie jos. Jau devyniolika 
metų, kaip jis niekur iš čia ne
sitraukia. Net Kario adresas 
tas pats, net jo paštas kasdien 
atnešamas į Darbininko redak
cijos aukštą ir sudedamas į vie
ną stalčių, čia pat, už poros 
žingsnių Karys, ir todėl dažnai 
artimo ir gero kaimyno nepa
stebi, reikiant neatžymi.

Jau praeitais metais Darbinin
ko redakcija sumanė savo tylų 
ir darbštų kaimyną pristatyti 
savo skaitytojam, nes buvo ir 
tam tikra proga — jo redakto
rius ir administratorius Kariui 
dirbo 15 metų. Bet ir šiuo at
veju — gerą ir tylų kaimyną 
nustūmė kiti triukšmingi, kar
tais net “tuščių statinių” reika
lai, dienos kamšatis. Jis pasili
ko vis toks pat kariškai kant
rus ir drausmingas, pamėgęs sa
vo darba.

O Karys tikrai yra nuveikęs 
nemaža. Ir štai kur — jis pa
mėgo Lietuvos praeiti, daug dė
mesio skiria Lietuvos karų isto
rijai ir net išleido visą eilę kny
gų-

Štai Zigmas Raulinaitis, Ka
rio redaktorius, pats atsako Į 
mūsų klausimus:

1. Nuo kada Karys leidžia
mas Amerikoje? Kada Jūs pra
dėjote redaguoti?

Nepriklausomoje Lietuvo
je buvęs ilgametis Kario redak
torius kpt. Simas Urbonas, pa
skatintas buvusių bendradar
bių, atgaivino Kario žurnalą čia 
Amerikoje, 1950 lapkričio mė
nesi išleisdamas jo pirmąjį nu
merį Lapkričio 23 paminėti.

Buvusiu kariu ir visuomenės 
palankumas žurnalui pačioje 
pradžioje, atrodo, sudarė šiokį 
tokį medžiaginį ir dideli mora
linį pagrindą žurnalui išsilaiky
ti. Tačiau įvairios priežastys

Izidorius VasyliJnas vasario 14 d. vakare New Yorko Town Hall surengė 
smuiko koncertą. Prie pianino jo sūnus Vytenis Vasyliūnas.

Nuotr. V. Maželio

Darbštus ir tylus mūšy artimiausias kaimynas

Zigmas Raulinaitis, redaguojąs 

net keletą kartų žurnalą nuve
dė į krizę, lėšų trūkumą. Ga
lų gale red. S. Urbono liga nu
traukė žurnalo leidimą, išleidus 
1954 sausio numerį, už kurį lei
dėjai jau nebepajėgė pilnai su
mokėti.

S. Urbonui pasiūlius, Kario 
leidimą perėmė L. V. S. Ramo
vės New Yorko skyrius, kuriam 
teko ir pareiga rasti lėšų toles
niam žurnalo leidimui.

Skyriaus pavestas, perėmiau 
redagavimo darbą, o kolega 
Leonas Bileris apsiėmė admi
nistruoti pašlijusius finansinius 
ir administracinius reikalus. 
Mūsų pirmasis išleistas Kario 
numeris pasirodė 1954 kovo 
mėn.

Kas dabar yra oficialus Ka
rio leidėjas — ar tik N. Y. Ra
movės skyrius, ar talkina ir vi
sa Ramovė?

Oficialus Kario leidėjas ir sa
vininkas yra Ramovės New Yor
ko skyrius. Faktinas leidimo 
darbas yra atliekamas taip va
dinamo “Kario štabo”, į kuri, 
be redaktoriaus ir administra
toriaus, eina pavaduotojai ir 
skyrių redaktoriai, o taip pat ir 
atsitiktini talkininkai.

KARIO žurnalą nuo 1954 m.

Kokius turite didžiausius 
sunkumus, leisdami šį žurnalą?

Perėmus žurnalo redagavimą 
ir leidimą, vienintelis sunku
mas, kurio, reikia prisipažinti 
gerokai bijojome, buvo lėšos, 
nes žurnalas buvo perimtas 
be jokios kasos, o dargi su sku
biais kaikurių sąskaitų mokėji
mais. Tą sunkumą nugalėjome 
tik nepaprastu taupumu 
darbštumu, net užsispyrimu, 
administracijos skrupulingumu, 
na, ir mūsų dosnių skaitytojų ir 
rėmėjų pagalba. Šiuo me
tu Karys neturi jokių skolų, jo
kių neatliktų įsipareigojimų ir 
stovi ant gero finansinio pa
grindo, kurį sudaro apmokama 
prenumerata ir kasmetinės su
mos, gaunamos rš kaikurių Ra
movės skyrių, nuoširdžiai re
miančių mūsų darbą.

Esate pamėgę istoriją, išlei- 
dot eilę veikalu. Ką naujo šioje 
srityje leidžiate?

Neturint savų ginkluotų jėgų, 
tenka bazuotis sava praeitimi ir 
svetimųjų dabarties patyrimu. 
Mūsų tautos kultūrinė, politinė 
ir karinė praeitis yra tokia ne
paprastai turtinga, kad ji tik
rai yra neišsemiama. Ateitį gi 
galima planuoti, tik tvirtai atsi
rėmus į praeities patyrimus. 
Tada ir dabarties atidus stebė
jimas darosi aiškesnis. Tuo yra 
paremta mūsų leidžiamo Kario 
“filosofija”.

Mūsų tūkstantmetė karinė 
praeitis ir patirtis, unūsų karinė 
istorija, deja, yra kol kas tik be
veik baltas lapas mūsų dar iš 
viso menkai ištirtoje tautos is
torijoje. Neturime parašytos sa
vo tautos karinės istorijos, net 
jos apybraižų. Be keletos ar 
keliolikos studijų, atliktų vie - 
no kito mūsų istorikų, apie at
skira kuri mūši ar kara, nesą - 
me ištyrę nei vieno mūsų ka
rinės istorijos pilno kurio lai
kotarpio. Trumpai sakant: — 
mūsų karinė istorija dar nepa
rašyta. Tuo tarpu medžiagos jai 
netrūksta, trūksta tik darbinin
kų. išmanančių tą darbą.

Karys pirmon eilėn mėgina 
telkti karinę istorinę medžiagą 
būsimam mūsų kariniam istori
kui ar istorikams ir, antra, ska
tina, kad ir mėgėjus, ne specia
listus, imtis karinės istorijos 
studijų. Kol neturime gausiau 
rimtesnių studijų atskiriems lai
kotarpiams, karams ir mūšiams, 
tol mažiau vilties, kad kas im
tų ir iš karto parašytų ištisą 
mūsų tautos karinę istoriją.

Šiuo metu neturime planų 
kokiam didesniam karinės isto
rijos leidiniui. Mėginsime tęsti 
pradėtą eilę “Lietuvos karinės 
istorijos raštų”, kurių esame 
jau išleidę aštuonetą studijų.

Kas yra Jūsę darbo artimiau
si talkininkai, skyrių redakto
riai? Ar gaunate medžiagos 
apie tarnaujančius JAV kariuo
menėje?

Administracijai talkina eks
pedicijos — išsiuntimo tvar
kytojas Justinas Liaukus, ku
riam, savo eile, patalkina vie
nas kitas ramovėnas, bičiulis, 
arba ir Šeimos narys.

Redakcijos darbas, kai dirba
ma tik vakarais ir savaitgaliais 
savo namuose, yra beveik neį
manomas pasidalinti. Redakto
riui tenka ne tik pasirūpinti 
medžiaga, gautą medžiagą pa
ruošti spaudai, dažnai pačiam 
mašinėle ją perrašinėti, skai
tyti visas korektūras, paruošti 
kiekvieno numerio “dummy” 
spaustuvės personalui, bet ten
ka dar ir atsakinėti visa kores
pondenciją, kurią savaitėje su
daro kone pusšimtis laiškų. Tai
gi viename redaktoriaus asme
nyje šiose sąlygose turi tilpti 
dar ir korektorius, mašininkė 
ir sekretorius.

Atskirų skyrių redaktoriai 
yra: šaulių — P. Petrušaitis ir 
E. Petrauskaitė, Karinių Žinių 
— Bronius Balčiūnas, Lietuvių 
Karių — Balys Brazdžionis. Jie 
atlieka medžiagos surinkimo ir 
pristatymo darbą. Jų darbo dė
ka Karys savo turiniu yra pil
nesnis, įvairesnis ir įdomesnis. 
Kario redaktoriaus pavaduoto
jas yra šiuo metu meno srityje 
daug dirbąs — Jonas Rūtenis.'

Leonas Bileris, administruojąs KARj nuo 1954 m., Lietuvos 
kariuomenės karininko uniformoje.

KARIO ŽURNALO
IŠLEISTOS KNYGOS

Karys bus bene vienintelis 
žurnalas, kuris taip rūpinasi lie
tuviškų knygų leidimu. Vieną 
tų knygų dalį sudaro visai nau
jos originalios, kitą — surinkti 
straipsniai iš Kario. Štai pati 
redakcija mum pateikė išleistų 
knygų sąrašą.

H. Sienkievičius — Kryžiuo
čiai, trijų tomų istorinis roma
nas, iliustruota, viso 1116 psl. 
Vertė K. Jankūnas. Viršelis dai
lininko V. K. Jonyno.

Vaclovas Biržiška — Praei
ties pabiros. Rinkinys straips
nių iš Lietuvos istorijos, ilius
truotas istoriniais paveikslais, 
kietais viršeliais, 352 psl.

O. Urbonas — 1410 metę ka
ras ir Žalgirio mūšis. Pirmas 
toks išsamus veikalas apie žy
miausią mūšį Lietuvos istorijo
je. Iliustruota, dviejų spalvų 
mūšio schemos. 110 psl.

O. Urbonas — Didžiojo šiau
rės karo frontas Lietuvoje. Stu
dija apie karinius įvykius XVII 
a. gale ir XVIII a. pradžioje. 
Dėmesys kreipiamas į Lietu
voje vykusias kovas, kurios bu
vo tarp lietuvių švedų pusėje ir 
tų, kurie ėjo iš vien su lenkais 
ir rusais. Iliustruota, dviejų da
lių, viso 259 psl.

Atžymėdami Kovos Metus, iš
leidome dvigubą Kario lapkri - 
čio mėn. numerį, kuriame pa
skelbėme gausios, dar iki dabar 
niekur neskelbtos medžiagos 
apie mūsų karius, ir išleidome 
du atskirus leidinius: prof. dr. 
J. Puzino—“Kelias į Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktą” ir Z. Raulinaičio — 
“Prieš vikingų audrą.”

Apie lietuvius, tarnaujančius 
J.A.V. kariuomenėje, o ypač 
kovojančius Vietname, gauna
me tik labai skurdžias žinias. 
Tie jaunuoliai, kurie ten tar
nauja, arba neturi laiko, arba 
mano, jog neverta rašyti apie 
save. Tačiau jų tėvai ar gimi
naičiai, kurie pasikeičia su jais 
laiškais, galėtų Kariui labai pa
sitarnauti, pranešdami apie sa
vo vaikus bent keliais sakiniais, 
pridėdami jų nuotraukas. Jie 
pasitarnautų ne tik Kariui, bet 
ir mūsų tautos istorijai. Turi
me metrikuoti visą medžiagą 
apie mūsų vedamą kovą su rau
donuoju maru, o ypač vedamą 
mūsų jaunosios kartos su gink
lais rankose. Juk jų kraujo au
ka tai svarbiausias įnašas i mū- w ir

sų visų vedamą kovą dėl Lie
tuvos laisvės. Jų žygiai bus rei
kalingi mūsų tautos ateities by
loje. Geriausia vieta apie juos 
skelbti yra Kario žurnalas.

Z. Raulinaitis —Durbės mū
šis, išparduota.

Z. Raulinaitis — Aisčiai ka
ro istorijos šviesoje, išparduo
ta.

Z. Raulinaitis—Galindai prieš 
Romą. Įvykiai vyksta II-IV a., k 
gotai viešpatauja Rytinėje Eu
ropoje ir Ermanrikas valdo nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. Ilius
truota, 90 psl.

Z. Raulinaitis — Hunę žy
gis į prūsus. Aprašo įvykusi V 
a. hunų žygį į prūsų Gamali 
pilį, 32 psl.

Z. Raulinaitis — 4 P. L. K. 
Mindaugo pulkas. Pulko kovos 
nepriklausomybės karo frontuo
se, bolševikų, bermontininkų, 
lenkų. Žygiai ir kovos pavaiz
duotos brėžiniais ir dalyvių nuo
traukomis. Viso apie 50 ilius
tracijų, 120 psl.

P, Žilys — Suomię-Sovietę 
karas, čia aprašomas tragiškas 
karas su Sovietų Sąjunga, kada 
Suomija buvo priversta pasira
šyti taiką. Pik. Žilys sukūrė 
tikslų ir aiškų šių žiaurių grum
tynių vaizdą. Iš jo aiškėja ir 
Lietuvos padėtis to meto Euro
pos sūkuriuose. Knyga iliustruo
ta, 176 psl.,
Jonas Puzinas—Kelias į Lietu

vos nepriklausomybės atstaty
mą, iliustruota, 98 psl.

Kritusieji už laisvę, V. Ramo
jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 dol.

Šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Valiuškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas, L Damušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. Švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

Broliai balti aitvarai, H. Na- 
gio eilės, kietais viršeliais, di
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina 5 dol.

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius II-ji kny
ga, kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3 dol.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - S+ereo - Hi-Fi - Lithuanian Records 

Aidutės 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. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. nfuzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, 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
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės .......   6.00
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 8.00
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 2.00
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. Čepienės komp. įdainuota 12 liet, 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
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ........... 5.00
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
Ar pameni, V. Stankus. 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 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
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų .. .......   3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 61iet. operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid......Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% 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
Tėvynės meilė nemari. A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... 2.00
Grojame Jums, Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys ............. 7.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis. A. Brazio 9 dainos ir giesmės ....... 2.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. .Stereo 4.50 2.00
Operų Arijos, Sol. SL Baro----------- ------------------Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ------------- Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių. ----------------Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.-------------Stereo 5.00

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

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

Gimtinės takais. Pr. Narvy
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Pasaga iš vyšnios, A. Ba
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai, kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Trapus vakaras K. Grigai- 
tytės lyrika, kaina 3 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

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

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.
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Paskelbė lietuvių dieną
Miesto majoras Dennis J. 

Sullivan patenkino pas jį atsi
lankiusios lietuvių delegacijos 
prašymą paskelbti Vasario 16 
“Republic of Lithuania Day” 
ir paraginti Nashuos piliečius 
prisidėti prie vietos lietuvių tai 
dienai tinkamai paminėti. Pa
teikiame jo proklamaciją ang
lų kalba.

Office of the Mayor 
Nashua, New Hampshire 

Proclamation
Whereas, February 16, 1970, 

marks the fifty-second anni
versary of the establishment of 
the Republic of Lithuania; and

Whereas, despite valiant and 
continued efforts and free
dom and independence then 
obtained by the Lithuanian 
people has long since been lost 
beyond the Iron Curtain; and

Whereas, in the last half 
century the steadfast determin
ation of the Baltic state has 
been an inspiration to freedom- 
loving peoples throughout the 
world; and

Whereas, it is fitting that we 
should focus the attention of

NASHUA, N.H.

nation on the aspirationsour 
of the Lithuanian people and 
on the importance of these as
pirations in the context of self- 
determination for the Baltic sta
tes; and

Whereas, we in Nashua hold 
in high regard the part which 
our citizens of Lithuanian heri
tage play in the daily life 
our community;

Now, therefore, I, Dennis 
Sullivan, Mayor of the City
Nashua, do hereby proclaim, 
Monday, February 16, 1970, as 
“Republic of Lithuania Day” in 
Nashua and urge all our citi
zens to note this observance.

Given and signed on this day

February 16, 1970.
Dennis J. Sullivan,

Mayor of the City of Nashua.

Julė

of

J. 
of

Delegaciją sudarė: kleb. ku
nigas J. Bucevičius, teisėjas 
advokatas Leonardas Velishka, 
WSMN radijo stoties žinių re
daktorius komentatorius Barry

Palmer, Balfo skyriaus pirmi
ninkas Kazys Grauslys, sky - 
riaus iždininkė Birutė Berno
tienė, narys Vytautas Sirvydas 
ir jaunimo atstovės
Grauslytė ir Ramunė Bernotai
tė.

Teisėjas L. Velishka, pats ne
galėdamas dalyvauti Vasario 16 
koncerte-vakarienėje (vasario 
22), nupirko po bilietą jaunimo 
atstovėm Grauslytei ir Berno
taitei. Jis pats turi vykti į At
lanta, Ga., dalyvauti Amerikos 
Judicare draugijos metiniame 
seime, kur pagrindinę kalbą sa
kys buvęs New Hampshire gu
bernatorius John W. King, bu
vęs garbės svečiu 50 metų Va
sario 16 sukaktį minint Bishop 
Guertin mokyklos auditorijoje.

Solistė Stasė Daugėlienė iš 
Bedford, N. H., dainuos Vasa
rio 16 minėjime sekmadienį, va
sario 22, McNulty and Foley’s į- 
staigoje, 3 vai. popiet. Gar
bės svečiu pakviestas miesto 
majoras Dennis J. Sullivan.

Kor.

Pas saleziečius

Mohawk slidinėjimo vietovė, čia kovo 7 renkasi lietuviai slidinėti.

Lietuvių Diena Mohawk kalnuose
Lietuviu Bendruomenės Con

necticut apygardos jaunimo 
skyrius kovo 7 rengia Lietuvių 
dieną Mohawk kalnuose, slidi
nėjimo vietovėje.

Slidinėjimas ir programa nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. 
Dienos programoje be slidinėji
mo numatyta: tautiniai šokiai, 
lietuviška muzika ir 
liaudies meno parodėlė, 
baigiama linksmavariu 7 
Lietuvių klubo salėj, 103 
St, Waterbury, Conn.

■Šiame lietuviškame parengi
me — iškyloje ne tik supažin
dinsime amerikiečius su lietu
viška veikla, bet turėsime pro
gos susitikti seniai matytus sa
vo draugus iš kitų lietuvių kolo
nijų, o taip pat užmegzti nau
jas pažintis.

Informacijos reikalais kreip
tis: Zina čerkienė, 78 Woodbi
ne St., Naugatuck, Connecti
cut 06770. Tel. (203) 729-1957.

Slidinėjimo vietovė yra prie

dainos, 
Diena 
vai. v. 
Green

Rt. 4, Cornwall, Connecticut, 
tarp Rt. 7 ir Rt. 8. Iš New Jer
sey ir New Yorko galima va
žiuoti Saw Mill River Parkway 

—Rt. 22 (aplenkiant Brews
ter, N. Y., nauju 87-tuoju ke
liu) ir toliau į Rt. 7, šiaurėn-, ar
ba 22-ju ir 55-jų pro Gaylords- 
ville, arba I-84-jų pro Danbury. 
(Rt. 7 susikerta su Rt. 4 ties 
Cornwall Bridge).

Iš Worcesterio ar Bostono 
(Mass.) važiuoti Mass. Turnpike 
— Rt. 15 (1-84) pro Hartfordą, 
ir toliau I-84-ju į Rt. 8 pro Wa
terbury (į šiaurę). Ties Torring
ton įsukti į Rt. 4, i vakarus. 
Bostoniškiam įsidėmėtina, jog 
1-84 (Interstate) jau atidarytas 
pro Hartfordą, tad be jokių 
sustojimų galima nuvažiuoti 
nuo Bostono iki pat Torring- 
tono vos 20 min. nuo Mohawk 
kalno sekti Mohawk Ski Area 
rodykles).

Lietuvių dieną globoja L. B. 
Connecticut© apygarda.

Z. Č.-V.B.

PIRMIEJI DON BOSCO 
ATLAIDAI VYTĖNUOSE 

ITALIJA
Vasario 1 dienos rytą į nau

juosius Vytėnus sugūžėjo bū
rys Romos lietuvių. Tarp jų Lie
tuvos diplomatinės tarnybos še
fas min. St. Lozoraitis su žmo
na, Šv. Kazimiero kolegijos rek
torius prel. Ladas Tulaba, ko
legijos vadovybė, Romoj gyve
ną lietuviai prelatai, dvasiškiai 
ir pasauliečiai.

Saleziečiai, seselės ir jauni
mas kelias dienas prakaitavo, 
kol aptvarkė ir išpuošė svečių 
salę, židinio bažnyčią ir kitas 
patalpas; daug ką, ypač virtu
vėj, reikėjo “tverti”, būtent 
kurti iš nieko.

Parko priešaky, nors ant 
improvizuoto stiebo, pirmą kar
tą iškilo Lietuvos trispalvė, o 
dangus po ilgų lietingų dienų 
suspindo pavasariška saulute.

Lygiai pirmą valandą su
skambo bažnyčios varpas, pra
nešdamas ir apylinkei, kad .. . 
pas lietuvius atlaidai.

Rinktinių maldininkų chorui 
giedant tradicinę “Pulkim ant 
kelių”, bažnyčion įžengė penki 
kunigai — ir prasidėjo mišios, 
kurių visos dalys pirmą kartą 
skambėjo ištisai lietuviškai. 
Koncelebravo su direktorium 
kun. Pr. Gavėnu kunigai sale
ziečiai prof. J. Zeliauskas, P. 
Urbaitis, J. Andriulionis iš Š. 
Amerikos kolegijos ir Šv. Ka
zimiero kolegijos dvasios tėvas 
monsinjoras St. Žilys; pastara
sis pasakė ir šventei pritaiky
tą pamokslą.

Saleziečių auklėtiniai, vado
vaujant kun. M. Burbai, gie
dojo pamaldose ir paskui atli
ko meninę programą.

Saleziečių patroną 
laidus susirinkusius 
pagerbė Sakramentų

bei i at- 
lietuvius 

kongrega

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimas vasario 15 Kearny, N.J.; scenoje dainuoja žibuoklių sekstetas, 
prie pianino — Liudas Stukas. Nuotr. V. Maželio

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimą 
surengė Baltimorės Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė vasario 15. Gausus 
maldininkų būrys dalyvavo mi
šiose šv. Alfonso bažnyčioje 
8:30 vai. Mišios buvo aukoja
mos už kritusius dėl Lietuvos 
laisvės ir už tėvynėje bei trem
tyje kenčiančius brolius ir se
seris. Iškilmingi pietūs vyko Lie
tuvių svetainės didžiojoj salėj. 
Dalyvaujant gausiai publikai, 
programai vadovavo advokatas 
Tomas Gray-Grajauskas. Pa
triotišką kalbą pasakė kun. A. 
Dranginis. Minėjimas bus tęsia
mas vasario 28, šeštadienį. Bus 
paskaita ir meninė programa.

BALTIMORE, MD.
Konstantas Žvinklys Jenkins, 

pirmos kartos lietuvis, po trum
pos ligos Šv. Agnietės ligoninė
je mirė vasario 7. Velionis prieš 
kelis metus buvo išėjęs į pen
siją. Prieš tai dirbo siuvyklose. 
Konstantas buvo ištikimas šv. 
Alfonso parapijos narys ir rė
mė lietuvišką veiklą. Už jo vė
lę šv. Alfonso bažnyčioje trys 
kunigai aukojo gedulo mišias. 
Palaidotas vasario 10 Holy Re
deemer kapinėse. Nuliūdime li
ko dukra Agnietė Višniauskie- 
nė, sūnus Henrikas ir eilė vai
kaičių.

Šv. Alfonso sodalietės vasa
rio 20, penktadienį, 7:30 vai. v. 
v. šv. Alfonso mokyklos salėje 
rengia bingo žaidimus. Bus gra
žių premijų ir skanių valgių. 
Pelnas skiriamas pirkti dova
nom, kurios bus išdalytos lie
tuviam seneliam įvairiose sene
lių prieglaudose.

Lietuviu svetainės šėrininkai 
kovo 1, sekmadienį, 1 vai. po
piet 'rengia' aūstrių balių Lietu
vių svetainės didžiojoj salėj. Bi
lietus bus galima įsigyti prie 
durų. Bus ir kitokių valgių. Šo
kiam gros geras orkestras.

Šv. Vardo draugijos vyrai Šv. 
Alfonso parapijoj metinius pus
ryčius turės kovo 8, sekmadie
nį, po 8:30 vai. mišių. Garbės 
kalbėtojas bus lietuvių geras bi
čiulis kun. Petras Hogan.

cijos prefektas kardinolas Ant. 
Samore, apsilankydamas vaišė
se.

Popiežius atsiuntė telegramą, 
kurią baigiantis pamaldom per
skaitė kun. Gavėnas: “Šventa
sis Tėvas mielai dalyvauja lie
tuvių saleziečių džiaugsme, pir
mą kartą švenčiant savo įkūrė
jo šventę naujoj būstinėj, ir 
kaip gausių Viešpaties malo
nių laidą iš širdies siunčia a- 
paštališkąji palaiminimą, kurį 
noriai skiria ir geradariam bei 
visiem kitiem jų darbam prie
lankiem asmenim. — Kardino
las Villot.” tp

«*<■«

IS VISUR
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Margarita Burniauskienė, 
naujakurė, po sunkios ligos va
sario 9 mirė šv. Agnietės ligo
ninėje. Velionė nuo pat atva
žiavimo į Baltimorę buvo ištiki
ma Šv. Alfonso parapijos na
rė. Nors gyveno toli nuo lietu
viškos bažnyčios, kiekvieną sek
madienį atvykdavo į lietuviškas 
pamaldas. Buvo 
tusi lietuvė. Už 
lingos pamaldos 
bažnyčioje buvo
sario 12. Palaidota 
Park kapinėse. Nuliūdime 
ko vyras Juozas ir dukra Elena.

Jonas Obelinis

tikrai susipra- 
jos vėlę gedu- 

šv. Alfonso 
aukojamos va- 

Loudon 
li-

Naujas inžinierius Virgilijus K. Vilimas
Marylando universitetas sau

sio 22 šventė 163-čiąsias gra- 
duacines iškilmes, pirmą kartą 
savo istorijoje — viduržiemy
je, nes birželio mėnesio tradi
cinėse ceremonijose visi stu
dentai ir svečiai jau būtų ne- 
besutilpę jiem skirtose patalpo
se. Mokslo laipsnius gavo apie 
2,300 graduantų, iš kurių dau
giau negu 1,600 buvo Maryland 
valstijos rezidentai. Universite
to inžinerijos kolegija suteikė 
98-nis įvairių specialybių baka- 
lauratus. Virgilijus K. Viliamas 
buvo vienas iš dvylikos gavu
sių Bachelor of Science laipsnį 
iš chemijos inžinerijos.

Po kelių dienų Bethlehem 
Steel bendrovė panoro naująjį 
inžinierių įsijungti į savo tar
nautojų tarpą, nedavusi jam nė 
atsikvėpti po įtemptų studijų 
darbo.

Inž. V. Viliamas priklausė 
Lietuvių Studentų Sąjungai, da
lyvavo suvažiavimuose ir sto
vyklose. Taip pat aktyviai pasi
reiškė Marylando universiteto 
lietuvių studentų sąjungoje 
“Baltija”. Virgilijus yra šios ne
seniai įkurtos sąjungos vicepir
mininkas ir vienas iš jos kūrė
ju.

Marylando. Washington© ir 
Virginijos lietuvių kolonijos 
sveikina naująjį inžinierių Vir
gilijų, linkėdamos ir ateityje 
eiti darbštumo ir pareigingumo 
keliu, kuriuo eiti išmoko iš sa
vo tėvelių — menininkės Regi
nos ir dr. Vlado Viliamo.

B. Saldukienė

Virgilijus K. Viliamas

tu

Gaidos. . .
> 

(atkelta iš 3 psi.)

reikia tą ugnelę stipriau į-
degti ypač jaunojoje kartoje, 
kuri turi tęsti laisvės sieki
mus.”

Susilaikydamas nuo retorikos 
Aidų žurnalas kalbėjo apie 
“kuklias mūsų išeivijos pajė
gas”. Dėl to jos tegali būti skir
tos ten, kur “ką galime konkre
čiai padaryti.. .Kai tenka ver
tinti prabėgusius metus, akivaiz
džiai matosi, jog jiems teikia 
svorį ne kas šūkauta ir dėl ko- 
erzintasi, o kas iš tikrųjų nu
dirbta ir laimėta ateičiai”.

■

Po atlaidų pamaldų Vytėnuose, lietuvių saleziečių sodyboje prie Romos. Vidury kardino
las A. Samore.

Saleziečiai kunigai tavo sodyboje Vytėnuose, netoli Romos, aukoja bendrines mičias — iŠ 
k. j d. kun. J. Andriulionis, kun. J. Zeliauskas, kun. Pr. Gavėnas, kun. P. Urbaitis, prel. 
St. žily*.

Dominuojanti gaida už vieny
bę, tylesnė gaida už naujumą, 
už realumą bei kuklumą — tai 
lyg netiesioginė reakcija prieš 
pompastiškus pažadus, kuriais 
buvo garsinamas! 1968 metais, 
iš anksto žinant, kad tai iliuzi
jos.

Būtų gera, jei ši kalbų an
samblyje silpnesnė gaida imtų 
stiprėti metų eigoje.

NAUJOJI ATEITININKU 
SENDRAUGIŲ CENTRO 

VALDYBA
Naujai išrinktoji Ateitininkų 

Sendraugių Sąjungos centro v- 
ba, sausio 26 susirinkusi po- 
sėdin pas Antaną Vasaitį, Hy
attsville, Maryland, pasiskirstė 
pareigomis taip: dr. Antanas 
Sužiedėlis — pirmininkas; An
tanas Vasaitis — vicepirminin
kas organizaciniam reikalam; 
Cezaris Surdokas — vicepirmi
ninkas spaudos ir informacijos 
reikalam; Arvydas Barzdukas 
— vicepirmininkas ryšiam su 
studentų ir moksleivių sąjun
gom; Pranas Baltakis — iždi-

— Vysk. A. Deksnys su tėv. 
dr. Klemensu Žalaliu, O.F.M., 
buvo atvykę į Paryžių ir daly
vavo Vasario 16 minėjime. At
laikė iškilmingas pamaldas ir 
minėjime pasakė kalba. Šia pro
ga aplankė Paryžiaus kardino
lą, Lietuvos atstovą J. Baltru
šaitį, pasikalbėjo su p. Turaus- 
kiene bei A. ir B. Venskais. 
Vasario 16 išskrido į Romą, kur 
rūpinsis, kad greičiau būtų iš
leistos lietuviškos naujosios mi
šios. Tikintiesiem knygutės jau 
pasirodė ir yra siuntinėjamos 
paduotais adresais.

— Tautos Fondas, telkiąs lė
šas Vliko veiklai, sausio mėn. 
gavo kelių ypatingų rėmėjų į- 
našus. Tie naujieji ypatingi rė
mėjai yra: Jurgis Jankauskas, 
Stamford, Conn. (įmokėjo 30 
dol.). Po 25 dol. įmokėjo: J. S. 
Kriaučiūnas, M.D., Toledo, O- 
hio, ir V. A. Miknis, M.D., Fort 
Wayne, Ind. Jiem bus siunčia
mas “Eltos informacijų” biule
tenis. (E)

— Vliko Valdyba ir Taryba 
savo posėdyje vasario 6 patvir
tino Tautos Fondo valdybą šios 
sudėties: prel. J. Balkūnas — 
pirmininkas, vicepirmininkai— 
inž. Jonas Vilgalys, inž. Zeno
nas Jurys ir inž. Evaldas Re- 
meza, sekretorius — Juozas Pa- 
žemėnas, iždininkas Petras Min- 
kūnas ir nariai — dr. ekon. Ju
lius Maldutis ir Kęstutis Čižiū- 
nas. (E.)

— Ūkininkų Sąjunga savo 
nauju atstovu i Vliko tarybą 
paskyrė jauną inž. Aleksandrą 
Vaitekūną, praėjusiais metais į- 
vykusio Vliko surengto politi
nio seminaro dalyvį.

-— Irenai Žemaitaitienei -Dei- 
kytei Southern Connecticut Sta
te College New Havene vasario 
1 suteiktas Master of Science 
mokslo laipsnis, žemaitaičiai gy
vena Darien, Conn., ir veikliai 
reiškiasi lietuviškame gyveni
me.

— Šią vasarą mergaičių sto
vykla, vadovaujama Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų ry
tiniame pakraštyje, iškeliama iš 
Putnam, Conn. į Neringą, 
boro, Vermont. Stovykla 
keturias savaites: liepos 
rugpjūčio 1. Buvusiom
maculata stovyklautojom smul
kesnės informacijos bus išsiun
tinėtos vėliau. Priimamos lie
tuvaitės nuo 7 iki 16 metų am
žiaus.

— Dail. Jina Leškienė-Toti- 
laitė priimta į Los Angeles 
Dailiųjų Menų Klubą. Mena ji 
studijavo Omahos universitete, 
kurį baigė Bachelor of Fine 
Arts laipsniu 1959. Jai buvo su
teikta premija — Bertha H. 
Mengedoht Art Award. Premi
juotas paveikslas pakabintas u- 
niversiteto meno kūrinių ko
lekcijoje. Be to, dar studijavo 
muziką (pianiną ir balso lavi
nimą), baletą ir išraiškos šo
kius. Individualias parodas yra 
suruošusi Omahoj ir Los An
geles. Dalyvavo grupinėse pa
rodose New Yorke, Chicagoje, 
Omahoje ir Los Angeles.

— PLB Jaunimo kongresas 
ir Tautinių šokių šventė yra 
numatvti 1972 metais ir ivvks 
tuo pačiu metu: kongresas bus 
užbaigtas šokių švente.

— Janina Pakštienė Floridoj 
pakeitė adresą. Dabartinis jos 
adresas: 1739 Š. W. U St., Mia
mi, Florida 33135.

Marl- 
veiks 
5 —

Im-

ninkas; Virginija Gurcckienė 
— sekretorė; Algis Lukas — 
valdybos narys.

Valdybos adresas: 7802 Tem
ple Street, Hyattsville, Mary
land 20783.

Posėdyje išklausyta dr. A. Su
žiedėlio pranešimo apie fede
racijos valdybos veiklą ir kon
greso paruošiamuosius darbus. 
Aptarta kai kurie sendraugių 
stovyklos bei susižinojimo rei
kalai ir eilė kitų klausimų.
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g Lietuvos jaunime, jūs likimo žingsniuos
Šiandien mūs tėvynės ateitis visa.
Jūsų jaunos širdys, jūs darbai ir žygiai

$ Tai rytojaus veidas, viltys ir šviesa ...
§
$ Skriskit Į rytoju, lyg kalnu ereliai,

Skriskite vieningai ant savu sparnu!
$ Visados kovokit už jūs tėvu žemę,

Už išlietą kraują broliu milžinu • • •

Eilėraštis ir nuotraukų montažas Romualdo Kisieliaus

Jeigu neturite laiko ar galimybių asmeniškai atvykti į LITO įstaigų, 
prašom surašyti informacijas žemiau ir pasiųsti į LITĄ. Čia taksų 
ekspertai išrinks reikalingas informacijas ir užpildys Jūsų federali- 
nes, valstijos ir miesto mokesčius. Informacijas surašyki! visas — 
ar asmeniškos ar taksucjamos, kad būtų galima išnaudoti visas le
galias galimybes. Prašom vartoti šių iškarpų arba atskirus lapus.

LAIŠKAS DEL NEW JERSEY MINĖJIMO
Gerb. Redaktoriau!

Prašau paskelbti Jūsų laik
raštyje ši mano paaiškinimą dėl 
Kotrynos Grigaitytės laiško apie 
Vasario 16-tos minėjimą (Dar
bininkas Nr. 11, š. m. vasa
rio 11).

Jos laiškas sudarė Įspūdį, kad 
minėjimas buvo ruošiamas ne 
tautiniais, bet pasismaginimo 
sumetimais. Mano, kaip New 
Jersey Lietuvių Tarybos pirmi
ninko, pareiga dėl daromų prie
kaištų pasisakyti.

Kotryna Grigaitytė-Graudie- 
nė pateisina New Jersey Lietu
vių Tarybos suruoštą 50-ties me-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

LAIŠKAS REDAKCIJAI

tų banketini minėjimą Newar- 
ke, nes buvo sukviesti valdžios 
ir kitų tautybių atstovai, bet 
smerkia, kad ir vėl panašūs mi
nėjimai kartojasi.

Kyla klausimas, ar iš tikrųjų 
taip drumzlinai nusidedamą lie
tuvybei, rengiant banketinio 
pobūdžio Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimus. Ir 50-ties me
tų sukakties minėjime dalyvavo 
valdžios ir kitu tautvbiu atsto
vai, dalyvavo jie ir šiame minė
jime. Ir aną minėjimą rengė N. 
Jersey Lietuvių Taryba, talki-

DEL NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMO

Jūsų laikrašty vasario 11 til
po Kotrynos Grigaitytės-Grau- 
dienės laiškas dėl New Jersey 
jungtinio Vasario 16 minėjimo. 
Labai širdingai autorei - dėkoju 
už iškeltas mintis ir pilnai jai 
pritariu, ir sveikinu už drąsą pa
kritikuoti savo apylinkės rengė
jus ir veikėjus, kurie kažkaip 
(gal dėl išponėjimo?) prasilenkė 
su amerikiečių populiariu posa
kiu “common sense”.

Tame pačiame Darbininko 
nr. buvo išspausdintas rengėjų 
skelbimas ir korespondencijoje 
iš Kearny platesnis paaiškini
mas apie minėjimo eigą. Ten 
skaitome: “Po to (jų skelbiamos 
akademijos) pilna vakarienė su 
gėrimais (m. pabr.). Šokiuose, 
po vakarienės, jaunimas galės 
dalyvauti nemokamai”. Skelbi
me Įspėjama, kad pakvietimų 
skaičius ribotas — užsisakyti iš 
anksto. Auka 10 dol.

Kaip viskas gražu: išprašysi
me iš salės, kurie negali mokėti 
po 10 dol. ir skautų garbės sar
gybą, na, ir pabaliavosime, o 
jaunimas tegu šąla už durų, 
kol baigsis balius ir jie bus Įsi
leisti pašokti nemokamai ... 
Tai bent garbė pavergtai Tė
vynei Lietuvai, kurios vadavi
mui teks likučiai nuo vakarie-. 
nės ir “šinkorystės”.

Ta pačia proga norėčiau čia 
dar paminėti Lietuvių Bendruo
menės JAV Centro valdybos’ pa
reiškimą, pilną verkšlenimų 
dėl vienybės, ir jau labai nevy
kusi posaki, kad kiekvienas lie
tuvis brangesnis už visą pasau
lį (m. pabr.). Atsieit, už visą 
Lietuvą ir pačią Lietuvių Bend
ruomenę ... Manau, kad jai 
(valdybai) geriau pritiktų skalb
ti savo baltinius šiokiomis die
nomis.

Antanas Kučas

nant visų lietuviškųjų kolonijų 
atstovams, ir šiemetinis minėji
mas tų pačių jėgų buvo sureng
tas. Skirtumas tas, kad šieme
tinis jungtinis minėjimas vyko 
ne Newarke, bet Kearny, o ki
tus metus vyks kituose New 
Jersey miestuose.

Jei tada minėjimo dalyviai 
mielai valgė, bičiuliavosi ir bu
vo patenkinti, tai kodėl jie ne
turėjo panašiai elgtis ir šie
met. Ar nemiela matyti, kai, su
važiavę iš visų New Jersey 
kraštų savo tautinės šven
tės atšvęsti, lietuviai čia pat vie
toje kultūringai bendrai pava
karieniauja, Įspūdžiais pasidali
na, draugystę atnaujina. Nors 
kartą metuose būna proga pa
bendrauti ir ryšius sustiprinti.

I dabar ruošiamus minėjimus 
nebegalima žiūrėti 20 metų pra
eitimi. Juk viskas gyvenime kei
čiasi, keičiasi ir papročiai. Se
nų pažiūrų patrijotų daugumos 
jau nėra, o likę jau jėgų nebe
turi. Jaunųjų galvosena kita, ir 
ją, derinantis prie laiko aplinky
bių, reikia pateisinti. Svarbu, 
kad veikia, ieško kelių lietuvy
bei išlaikyti ir Lietuvos laisvės 
reikalui judinti.

Laiško autorė pernelyg jau 
juodai nupiešia lietuviškuosius 
parengimus: “stalai valgiais ap
krauti ir butelių kaklais papuoš
ti, net koktu darosi”. Kultū
ringam žmogui butelių kaklai i- 
spūdžio nedaro, nes jis žino sai
ką. o besaikis visada ras progų 
persilinksminti. Taip yra mū
suose, taip yra ir visose kitose 
tautose.

Tiesa, kad i tautine 
šventę turi teisę kiekvienas lie
tuvis. Bet ar daug lietuvių ta 
teise naudojasi. Pažvelkime i 
atskirų kolonijų ruošiamus tau
tinius minėjimus ar susirinki-

mus, kurie nėra papuošti bute
lių kaklais ir valgiais. Jie tušti 
Dėl nedalyvavimo yra visa eilė 
pasiteisinimų: ilgos kalbos, nie
ko naujo, girdėti dalykai ir t.p. 
Taigi, verkiant reikia ieškoti 
naujų kelių, kurie kai kam ir at
rodo, jog nėra suderinti su mū
sų tautine dvasia ir tradicijom, 
bet jų tikslas tas pats — lietu
vybės išlaikymas.

Kritikuoti yra lengva. Tačiau 
imtis konkretaus darbo ir galu
tinai jį baigti sunku. Turėtume 
džiaugtis, kad dar yra idealistų, 
kurie lietuvybės vežimą tempia. 
Neveržkime be reikalo stabdžiu, 
kad tas taip sunkiai besiritąs 
lietuvybės vežimas visai nesu
stotų.

Tie, kurie imasi kritikos 
svarbiais tautiniais momentais, 
turėtų konkrečiais darbais pasi
rodyt. Gal tada pavyks sureng
ti ir tautinius minėjimus su tik
ro svorio akademijom, kaip nu
rodo laiško autorė Kotryna Gri- 
gaitytė-Graudienė.

New Jersev Lietuviu Tarybos 
pirmininkas

Valentinas Mėlinis

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisvmai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport. N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nės pasaka vaikam su iliustraci
jom. kaina 1 dol., Bitės, L. Ger- 
manienės, iliustracijos Z. So- 
deikienės. kietais aplankais, kai
na 3.50 dol.

VARDAS ir PAVARDĖ

UŽSIĖMIMAS

ŽMONOS VARDAS

JOSIOS UŽSIĖMIMAS

IŠLAIKOMŲ VAIKŲ VARDAI

KITI IŠLAIKOMI ASMENYS:
Vardas Giminystė

JŪSŲ ADRESAS

Ar pernai pildėt taksas? .. Koks buvo Jūsų adresas

Ar jdėjote estimated taksų dėl 1969 metu?

PAJAMOS
ALGOS — per pridėtus W-2 lapelius

Ar gavot algą už tą laiką?

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

LITAS TAX SERVICE
86-01 114+h Street, Richmond Hill, N.Y. I 1418 Tel. (212)441-6799

Federaliniai ir visų valstijų bei miestų mokesčiai

1969 METŲ TAKSŲ JUODRAŠTIS
AMŽIUS

SOCIAL SECURITY #

AMŽIUS..............

SOCIAL SECURITY #

Kur gyvena Kiek uždirba

Telefonas

Ar sirgote

Jei taip, kiek?

kiek ilgai ? (nuo iki )
Kitos pajamos — Randos/Nuomos

Pensija x

Biznio pajamos

Kitos pajamos

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

Kapitalinis remontas
(Prašom pridėti atskirą lapą)

5.

Sis 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 
PANAŠIOS KAIP PERNAI, 
TADA GALITE ATSIŲSTI TIK 
PERNYKŠTJ NUORAŠĄ IR 
PASIKEITIMUS PAŽYMĖTI 
LAIŠKE.

ŠĮ lapą, savo atskirus komentarus, uždarbio lapelius, ir 
(jei turite) pereitų metų nuorašus siųskite: >

LITAS TAX SERVICE 
86-01 I I4th Street 
Richmond Hill, N.Y. II4I8 
Tel. (212) 441-6799

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

PRAŠOM IŠKIRPTI'
IR VARTOTI

JŪSŲ MOKESČIAMS

IŠLAIDOS

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:

2. Aukos
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?

Pirmas namas

čekiais

Antras namas 4. Taksai

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

pinigais daiktais

6. įvairios išlaidos
Prašom surašyti pasitaikiusius 
ugnies, audros, vagystės 
nuostolius;
mašinos nelaimes;
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.
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NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Aldona Stempužis, su Stutt- 

garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (U Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dailia — 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.

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, šiū 

- naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

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.

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

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke
lė j, Augau aš pas tėvelį, 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 puikio 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 tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokt urnas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Montrealio Aušros Vartę 
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 
jos orkestru, muzika 
Lapinsko, kuris tam 
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 dol.).

simfoni- 
Dariaus 
orkestui

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS

Nauji patvarkymai
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 
į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas muitas 
ant kai kurių daiktų etc.

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu."

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĘ ĮSTAIGĄ NEW YORKE: 
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, 111. 60632 — 4102 Archer Ave. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414 — 217 E. Hennepin Ave. 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, N.J. 08882 — 168 Whitehead Ave. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street .
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

TO PLACE
YOUR AD

WA 5-8878 
DI 2-2374 

AN 8-8764 
254-4144'-

BE 5-7788 
486-1836

TA 5-7560 
354-7608 
365-6350Avė.

203-249-6255 
AT 1-1757 

382-1568 
FR 9-8712 
FE 2-4908 

224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2113 
798-3347 

LY 9-9163

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi- 
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu 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 Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: E 
rytų šalelės, Atskrend sakale-' 
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, 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 dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas," Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį 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, šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

New Yorko Lietuviu vyry 
choras Įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn Į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Linksmų 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 
dot 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. 
Salta, žiemužė, Per Klausučių 
ulytėię, 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 
rai. Eisim, broleliai, namo, 
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. 
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 
4.50 dol.

Virš išvardintos 
grojimo plokštelės
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

mū-
Mo-

dol. Stereo

trys ilgo 
su persiun-

't
ri. įr- - ~

$ MONEY MAKING $ 
DISTRIBUTORSHIP

You read about it in Newsweek. The quick connect 
electronic Beer Tap that meters and measures the 
flow of draft beer.

• NO
• NO
• NO
• NO

WASTE
UNAUTHORIZED GIVE-AWAY 
OVER PULLS 
SPILLAGE

Can be set to automatically measure, meter and dispense 
any number of oz. per serving. Investment is in inventory 
only.
Minimum investment $5250.00. For information and ap
plication on your area, phone A.C. 505—243-5519 or 
write Marketing Director

BREW MASTERS 
INTERNATIONAL
TOWER PLAZA, SUITE 204 

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 
87101

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i’ iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221 

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavačdė ...

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

Už kalendorių

Siunčiu už prenumerata

Spaudai paremti

Siunčiu skola už___ m.

• Povilas Tautvaišas stipriai pasi
rodė antrajam šių metų Wamsley 
Cup turnyre, kuris įvyko Chicagoje, 
vasario 6-8 dd. To turnyro laimėto
jai išsirikiavo tokioje eilėje: Al San- 
drin, P. Tautvaišas, R. Verber ir A. 
Karklinš — visi po 4% taškų iš 5 
galimų. Tautvaišas pustaškį prara
do ilgoje ir žiaurioje kovoje su buv. 
Amerikos jaunių meistru DeFotis, 
kuris draug su mūsų A. Jasaičiu ir 
kitais baigė su 4 taškais. Kazys Ra
mas taipgi puikiai pasirodė, surin
kęs 3q> taško. Dar dalyvavo Zinke
vičius, jis baigė su l’/a tš.

• Bostono tarpklubinėse šį penkta
dienį rungiasi tik Lietuvių II. Ji su
sitinka su Boston Latin. Vasario 27 
d., So. Bostono LPD klube rungsis 
MIT su Lietuvių I ir Bostono Uni
versitetas su Lietuvių II. Rungtynių 
pradžia 8 vai. vak.

• Europos taurės korespondencinių 
varžybų baigmėje dalyvauja Lietu
vos komanda (USSR-Litauen).

“Fernschach” 2/70 skelbia: Vis- 
taneckis įveikė Dr. Sallay 2-roj len
toj, 5-toj Uogelė, 6-toj Plungė ir 9- 
toj Butkus pralaimėjo prieš vokie
čius: Kunz, Dr. Baumbach ir Loech- 
ner.

Metams prasidėjus kviečiame 
skaitytojus atnaujinti prenume
ratą ir prisiųsti prenumeratos 
mokesti. Taip pat be atskiro 
raginimo prašome atsilyginti 
tuos, kurie dar yra likę skolin
gi. Ta pačia proga dėkojame 
tiem skaitytojam, kurie laiku 
apsimoka prenumeratą be jokių 
raginimų ir tuo sutaupo admi
nistracijai susirašinėjimo laiką 
ir išlaidas. Taip pat dėkojame 
pridedantiem auką už kalendo
rių.

Dabar —1970 m.

DOVANŲ
CERTIFIKATAI
Į LIETUVĄ
yra geriausia dovana 
pilnai garantuota.
Platus pasirinkimas 
prieinamos kainos. 
Reikalaukite veltui 
siunčiamų katalogų — 
ir jūs pamatysite kodėl
DOVANU
CERTIFIKATAI 
yra geriausi.
INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street
Second Floor
New York, N.Y. 10010
Tel.: 9821530

REIKALAUKITE VELTUI 
SIUNČIAMŲ
KATALOGU!

H. W. FEMALE

GENERAL OFFICE WORK
Lettershop experience. Mature — 
Good typing required. Midtown East 
Side office. 9-5. congenial surround
ings. $110.00. Call PL 9-5350 after 
10 AM.

EXPERIENCED OPERATORS 
ON SINGER MACHINES 

Section work steady nice working 
conditions — Union pay and Union 
benefits. Call: Franette Sportswear 
Chester, N.Y. 914-^69-2115

MALE * FEMALE

ADVERTISING
Salesmen or
Saleswomen

“Write Your Own Check” 
Sell Advertising over the Phone

WE OFFER:
• Good Salary
• Plus Bonus Arrangement
• Pleasant Working Conditions
• 5 Day Week
• Many Leads
Must speak, read, write English

Apply —

MR. LESTER .
350 5th Avenue 

(Empire State Bldg.) 
Room 915

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

COPHRESI TRAVEL AGENCY
GENERAL INSURANCE AND 
IMMIGRATION PROBLEMS 

2817 Bergenlime Avenue 
Union City, N. J. 

Call 201-864-0468-69

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

KENNETH LAWRENCE
420 Cumberland Street Brooklyn 

Has car willing to make short trips 
Daily or small city 

Delivers reasonable rates
Call 212—638-2571

a & B 
FLOOR SCRAPING
$15 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

VICTOR CRISPIN 
CONTRACTING CO.

Inc.
GENERAL CARPENTERS 

GENERAL CONTRACTORS 
STORE FRONT WORKERS 

AND INTERIORS

119-04 94th Avenue

Richmond Hill, Queens, N.Y.

Teis. 387-9510 — 847-1848

GENERAL CONTRACTING
CARPENTRY: We remodel Stores 
and Houses. Finish Basements. 
All kinds of woodwork.

Call MR. NICK any day 
463-6725 — 8:00 AM to 6:00 PM

MRS RAY horoscope & card reader 
and advisor solves all problems. One 
visit will convince you that she is 
superior to any other reader you 
have ever seen. Gives lucky days 
dates and numbers. 146 E. 89th St. 
NYC, bet. Lexington & 3rd A ves. 
Tel. 212—722-9796

EMERGENCY 
OIL BURNER SERVICE 

24 Hours a Day 
on #2 4 and 6 Oil 

ALSO ROOFING REPAIRS 
Call 931-0934

CELLAR CLEANING 
RUBBISH REMOVAL

and cellars cleaned and sprayed — 
7 days a week. No job too big or 
small. Bx. 842-1193

DISPLAY

GAS HEATING SERVICE 
A. F. C.

24 Hour Emergency Service 
Also Plumbing Work 

CALL 597-7195 
Ask for FRANK

ANGELO’S RESTAURANT
The Ultra Plus in Italian Cuisine 

Open 7 Days a Week 
----Family Atmosphere------- 

2520 Center Island & Route 22
UNION. New Jersey 
(201) 687-2585

ALL CASH 
FOR YOUR HOUSE 

ANYWHERE IN BROOKLYN 
Albisa Real Estate — 858-1020 

151 Smith Street Brooklyn 
Open 7 days a week incl. Sunday

H. W. MALE

Mechanics large Trucking Co. needs 
Diesel gas motor mechanics days & 
nights. Union benefits. Oneida Mo
tor Freight. Commercial Ave. Carl
stadt, N.J. 201-933-6000, P. Bauer.

Expert AUTO BODY REPAIRMAN 
and HELPER good working condi
tions and fringe benefits — JOHNY 
AUTO BODY 1788 Barnum Avenue 
Stratford, Conn. (203)375-3070
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Dr. B. Radzivanas, nepails
tantis visuomenininkas ir lietu
viškų reikalų rėmėjas, vienas 
pirmųjų Kultūros židinio Broo
klyne iniciatorių ir stambiųjų 
aukotojų, ir vėl šiam tikslui pa
aukojo 500 dol. Pranciškonai 
nuoširdžiai dėkoja už naują au
ka.

John J. Rooney, demokratas 
kongresmanas iš New Yorko 
14-to distrikto, pranešė, kad jis 
per ateinančius rinkimus ir vėl 
kandidatuos užimamai vietai pa
laikyti. Jo distriktas apima di
desnę Brpoklyno uosto dali, Ft. 
Greene, Greenpoint, Williams
burg, South Brooklyn, Red 
Hook, Park Slope, Brooklyn 
Heights ir dali Bay Ridge.

Algis ir Rasa Gustaičiai iš 
Jamaica Estates, N. Y., darbo 
reikalais laikinai išsikrausto į 
Camarillo, Calif. Algis Gustai
tis yra siunčiamas Grumman 
Corp. Į Pt. Mugu, kur dirbs prie 
sprausminio lėktuvo tyrinėji
mu. Ju adresas bus Villa Pon
derosa. 750 North Mobil Ave., 
Camarillo, Calif.

NUMATOMI SKAUTIŠKI 
PARENGIMAI ATLANTO 

RAJONE
Kaziuko Mugės: New Yorko 

Neringos ir Tauro tuntų — ko
vo 1. Elizabetho Palangos v-jos 
ir N. J. Vilkiukų D-vės — ko
vo 15. Waterburio Neries t.. Pa
nerių v-ja ir Židinys — kovo 
15. Worcesterio Neringos ir Ne
vėžio tuntų — kovo 22. Phila- 
delphijos žemaitės ir J. Lukšos 
d-vių — kovo 22.

A. R. Sporto jubiliejinė 15- 
ji sporto šventė įvyks birželio 
21-22 Maironio Parke, Shrews
bury, Mass.

Atlanto rajono vasaros sto
vykla įvyks rugpjūčio mėn. ant
roje pusėje, 4 H Camp, Spen-
cer. Mass.

KAS DALYVAUJA PARODOSE?
Šią savaitę Kultūros Židiny, 

361 Highland Blvd., Brooklyne, 
N. Y., vyksta didelė lietuvių dai
lės paroda. Ji iškilmingai atida
ryta vasario 14, uždaroma va- 
vasario 22 vakarą.

Parodoje dalyvauja šie dai
lininkai: Juozas Bagdonas. Eu
genija Bernotienė, Albinas Els- 
kus, Adomas Galdikas, Birutė 
Gedvilienė, Regina Ingelevi- 
čienė, Vytautas Ignas, Česlovas 
Janušas, Natalija Jasiukynaitė, 
Vytautas K. Jonynas, Paulius 
Jurkus. Vytautas Kasiulis, Vy
tautas Kašuba, Elena Kepalaitė, 
Nedda Nijolė Macelytė, Anta
nas Montvydas, Aleksandra 
Merker-Vitkauskaitė, Mykolas

Meno parodos atidaryme vasario 14 d. Kultūros židiny trys dailininkės. Iš k. j d.: Eugenija Rastonienė (iš 
Providence, R.I.), Nedda Nijolė Macelytė ir Irena Nemickienė. Nuotr. V. Maželio

Vienuolynas ...........„ GL 5-7068
Spaustuvė ................. GL 2-6916
Redakcija .............  GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923

Baltijos 
liaudies dainos 
New Yorke
Lietuviai su estais vasario 

mėn. mini ar jau paminėjo sa
vo nepriklausomybės paskelbi
mo, atstatymo sukaktis. Ta pro
ga iškeltina graži New Yorko 
estų moterų (Estų Moterų Fe
deracijos New Yorko klubo) ini
ciatyva — vasario 2 d. joms 
Estų Namuose New Yorke su
organizavus visų trijų Baltijos 
tautų liaudies dainų vakarą.

Šio Klubo pirmininkė Juta 
Kurman vykusiai vakarui vado
vavo, gi lietuviškajai progra
mos daliai parengti ji buvo pa
kvietusi Lietuvių Moterų Fede
racijos New Yorko klubo pirmi
ninkę Pajautą Ivašauskienę ir 
Pabaltijo Moterų Tarybos Dele
gacijos pirmininkę Galią Žilio- 
niene.

Be J. Kurman atidaromojo 
žodžio, publiką estų kalba svei
kino estų Tautinio Komiteto vi
cepirmininkas Aleks. Abel. To
liau buvo visų trijų tautų liau
dies dainos.

Pažymėtina, kad, prieš dainas 
išpildant, susirinkusiems buvo 
paaiškinta apie tų dainų kilmę, 
jų būdinguosius bruožus.

Koncertas buvo pradėtas es
tų liaudies dainomis — jas itin 
vykusiai paaiškino bei išpildė 
sopranas Ellen Parve. jai akom- 
ponavo Kai Martens. Toliau— 
latvių liaudies dainos. Čia pasi
rodė vėl sopranas Xenia Brante 
su pianiste Mirdza Naruna-Bag- 
danavič.

Vakarą baigė lietuvės. Jos 
padarė ypatingai gerą įspūdį. 
Nastutė Umbrazaitė * trumpai, 
tačiau labai vaizdžiai papasako
jo apie lietuvių liaudies dainas. 
Jas išpildyti iš New Haveno bu
vo pakviesta mezzo-sopranas —

Paškevičius, Ona Paškevičienė, 
Teofilis Petraitis, Irena Nemic- 
kienė, Eugenija Rastonienė, 
Gražina Raugienė, Jonas Rū
tenis, Juozas Sodaitis, Irena D. 
Treinienė, Elena Urbaitytė, Va
lentina Ūselienė, Zenonas Ūse
lis, Lijolė Židonytė, Marija Žu
kauskienė.

Viso yra eksponuota 136 ta
pybos, skulptūros, grafikos kū
riniai.

Šį savaitgalį parodą galima 
apžiūrėti — penktadienį nuo 6 
v.v. iki 9 v.v., šeštadienį ir sek
madienį — nuo 1 v. iki 9 v.v. 
Visi kviečiami pasinaudoti reta 
proga ir pamatyti tikrai įdomią 
meno parodą.

New Yorke estų namuose buvo surengtas Baltijos tautų liaudies dainų vakaras, kurio programą atliko pranešėja Nastutė Umbrasaitė, kon
certo šeimininkė J. Kruman—estė, solistė Xenia Brante—latvė, solistė Salomėja Nasvytytė-Valiukienė, pianistė M. Narun—latvė, solistė 
Ellen Parve—estė, pianistė Aldona Kepalaitė.

sol. Salomėja Nasvytytė-Valiu- 
kienė. Ji įspūdingai atliko tris 
K. V. Banaičio harmonizuotas 
liaudies dainas ir K. Kavecko 
“Na, tai kas”. Niekam neteko 
abejoti — lietuvė solistė buvo 
pati pajėgiausia, stipriausio bal
so savininkė.

Jai akomponavo pianistė Aid. 
Kepalaitė, dalyvius stebinusi sa
vo puikia technika, solo skam
binus to paties K. V. Banaičio 
Variacijas iš “Vizijų” bei “Lop
šinę”.

įvairių tautų moterų organi- 
cazijų atstovės (iš lietuvių —P. 
Ivašauskienė ir G. žilionienė), 
koncertui pasibaigus, dar tarė 
savo sveikinimo žodžius. Buvo 
pageidavimų panašų Baltų liau
dies dainų vakarą surengti ir ki
tų tautybių tarpe. Malonioje 
nuotaikoje praslinkęs vakaras 
buvo prasminga įžanga dviejų 
Baltijos tautų didžiosioms šven
tėms. V. A.

Inž. Juozas Butkus vasario 
16 grįžo iš ligoninės, kur 
buvo paguldytas, kai jį ištiko 
širdies priepuolis.

Franklin K. Lane salėje po 
Vasario 16 minėjimo rasti aki
niai. Pametęs gali kreiptis pas 
advokatą S. Bredes, Jr. Tel. AP 
7-7083.

Ieškoma moteris, mokanti 
angliškai, namų ruošai 3 die
nas savaitėje. Kambarys, išlai
kymas ir 40 dol. savaitėje. Vie
ta — Long Island pas biznie
rius. Skambinti VI 9-1312.

Prityrusi namų ruošos dar
buose moteris ieško darbo. Pa
geidautų dirbti lietuvių šeimo
je. Teirautis tel. OL 8-2729.

Richmond Hill North parduo
damas vienos šeimos namas su 
5 miegamais ir privačiu garažu. 
Namas gražiai ištaisytas, virtu
vėj moderniškos spintelės. Dvi
gubi langai. Sienos išmuštos me
džiaga, gazu apšildomas, 220 
kil. elektra. Žemės plotas prie 
gatvės 40 pėdų. Pardavimo kai
na 35,000 dol. Informacijai tel. 
VI 7-2242. Pieper Agency, 102- 
21 Jamaica Av. Richmond Hill, 
New York.

Lietuvos nepriklausomybes minėjimas Brooklyne
New Yorko Alto skyrius šie

met Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą surengė ne 
Manhattane, kaip buvo įprasta, 
bet Franklin K. Lane aukštes
niosios mokyklos salėje Brook
lyne, visai prie Woodhaveno, 
kur gyvena daug lietuvių. Ren
gėjai tikėjosi, kad, ir blogam 
orui esant, šis tas ateis iš Wood
haveno.

Taip ir buvo — orai buvo 
snieguoti, keliai slidūs, bet žmo
nių susirinko apie kokius 400. 
Didelės salės visas centras bu
vo beveik pilnas.

Minėjimas vyko vasario 15, 
sekmadieni, 3:30 v. popiet. Į 
scena įneštos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos. Operetės moterų 
choras sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Dirigavo M. 
Cibas. Tas pats choras sugiedo
jo St. Šimkaus — Tėve mūsų. 
Invokaciją sukalbėjo kleb. kun. 
J. Aleksiūnas.

Trumpa atidarymo žodį tarė 
dabar Altui vadovaująs adv. St. 
Bredes, Jr. Jis pristatė Marytę 
Sandanavičiūtę, kuri toliau va
dovavo visai programai. Pir
miausia ji pakvietė kalbėti Lie
tuvos gen. konsulą A. Simutį. 
Šis kartu perdavė ir Lietuvos 
pasiuntinio J. Kajecko sveikini
mus ir perskaitė Amerikos vals- 
tyvės sekretoriaus laišką —pa
reiškimą..

Išnuomojamas gražus ir sau
lėtas kambarys, apstatytas bal
dais, su privačia vonia, prie ge
ro susisiekimo. Pageidaujamas 
vyras. Skambinti tel. 526-06 
25.

Highland Park netoli pran
ciškonų centro parduodamas 
gražiai užlaikytas namas iš 7 
kambarių su moderniška virtu
ve ir rūsiu, kuris gražiai įreng
tas pobūviam, žemės plotas 
25x100, medžiais apsodintas. 
Tel. 827-9432.

Cypress Hills rajone, Broo
klyne, parduodamas trijų aukš
tų mūrinis namas pilnoj tvar
koj, aliejaus apšildymas, vienas 
blokas nuo Norwood Ave. sto
ties. Namą pardavus, pirmas 
aukštas bus tuščias. Skambin
ti telefonu MI 7-3796.
Ieškomas vyras ar moteris lai

kinai paslaugai ligoniui. Geras 
atlyginimas. Kas galėtų padėti, 
prašomas skambinti vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. tel. FL 9-1615.

Du suaugę žmonės ieško bu
to iš 3-4 kambarių. Pageidau
jama Maspethe. Kas turėtų, pra
šom skambinti tel. 894-5184.

Levittown, L. I., parduoda
mas namas su 4 miegamais, a- 
liuminium langais su garažu. 
Paliekami geri morgičiai-pasko- 
la, mokant į mėnesi 173 dol. 
Prašoma kaina 24,990 dol. Tei
rautis pas Owners Agency. J. 
Alukonis (lietuviškai) tel. (516)
796-0300.

KULTŪROS ŽIDINIO—JAUNIMO CENTRO STATYBOS FONDO POPIETES
pradedamos šį penktadienį, vasario 20. Popietės vyks kiekvieną penktadienį, 12:30 vai.
Richmond Hill salėje, 117-07 Hillside Ave. (Myrtle ir Jamaica Ave. Kempes) . 

M. Sandanavičiūtę perskaitė 
N. Y. miesto burmistro Lind
say telegramą ir dar keletą svei
kinimų.

Pagrindinę kalbą pasakė inž. 
J. Valaitis, Vliko valdybos na
rys. Bet tuo metu taip ėmė ges
ti mikrofonas, kad salė galėjo 
girdėti tik kalbos ištraukas.

Oficialioji dalis baigta rezo
liucijom, kurias perskaitė M. 
Sandanavičiūtę ir kurių priėmi
mą pravedė S. Bredes.

Koncertinė dalis
Antrą dalį pradėjo solistas 

Stasys Citvaras. Akomponuo- 
jant Algirdui Kačanauskui, jis 
padainavo: A. Kačanausko — 
Mano gimtinė, Dambrausko— 
Jau žirgelis pabalnotas, St. Šim
kaus —Kas ant žirgelio, St. 
Šimkaus — Tamsiojoj nakte
lėj, A. Kačanausko — Stiprybės 
šaltinis. Bisui — Schuberto — 
Klajūną. Iš visų dainų ge
riausiai nuskambėjo Kas ant 
žirgelio.

Tautiniais drabužiais pasipuo
šęs Operetės moterų choras, va
dovaujamas Mykolo Cibo, išpil
dė šias dainas: M. K. Čiurlionio 
— Oi lekia, lekia gulbių pulke
lis, Br. Budriūno —- Tėviškėlė, 
A. Mikulskio — Audžiau, au
džiau, A. Kačanausko — Sesuo 
žydrioji Vilija, J. Gaidelio — 
Už jūrių, už kalnų (iš Danos 
op.). Akomponavo A. Kačanaus- 
kas.

Choras yra susiklausęs ir 
drausmingas. Geriausiai atidai-

Jonas Juodis, prityręs buhal
teris — ekonomistas, apskai
čiuoja federalinius, New Yorko 
valstijos ir miesto mokesčius, 
užpildo mokesčių pareiškimus, 
suveda prekybininkam kny
gas. Kreiptis: J. Juodis, 664 Ja
maica Ave., Brooklyn, N. Y. 
11208. Tel. 277-3342.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

MENO PARODA
vasario 14 — vasario 22
KULTŪROS ŽIDINY,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Dalyvauja 31 dailininkas
Oficialus parodos uždarymas — vasario 22 d. 7 v. vak. Parodą 
galima lankyti: šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 1 iki 9 v. v., 
darbo dienomis nuo 6 v. iki 9 v.v. Kviečiami visi parodą aplankyti. 
• Paroda rengiama ryšium su Lietuvos nepriklausomybės švente.

Rengia ir globoja JAV LB New Yorko apygardos valdyba

nuoja lyrines ramias vietas, tad 
ir Žydrioji Vilija beį Tėviškė
lė žmonėm paliko gilesnį įspū
dį. .

N. Y. tautinių šokių grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės, 
pašoko kubilą, lenciūgėlį, sadu
tę, malūnėlį. Grupė šoko tik
rai darniai ir grakščiai. Jų šo
kius palydėjo į garsinę juostą 
įgrota muzika. Visą šį garsini 
palydėjimą suorganizavo ir atli
ko Algis Reivytis. Kur buvo už- 
rekorduota simfoninio orkestro 
įgrotos plokštelės, ten skambė
jo tikrai spalvingai ir įspūdin
gai.

Meninę dalį baigė N. Y. vy
rų choras, vadovaujamas Vytau
to Strolios. Jis -padainavo: VI. 
Jakubėno — Nurimk, sesut, A. 
Gečio — Pratizanų dainą, Blei- 
dimanio — Piliakalni, A. Kača
nausko — Kur bėga Šešupė. 
Pabaigai su solistu S. Citvaru 
išpildė ištrauką iš E. Griego o- 
peros “Olav Trygvason”. Akom
ponavo A. Kačanauskas.

Choras, rūpestingai pareng
tas, pasirodė susiklausęs ir dar
nus. Iš jo atliktų dainų bene 
operinė arija geriausiai nuskam
bėjo.

(Bus daugiau)

KAZIUKO MUGĖ
sekmadienį; kovo 1 dieną 
Atsimainymo parapijos salėje 
64-14 56th Road, Maspeth, N. Y.
11 vai. pamaldos Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje.
12 vai. MUGĖS atidarymas.
Mugė bus gausi lietuviškais išdirbiniais, 
rankdarbiais, medžio drožiniais ir gintaru. 
Veiks bufetas ir kavinė.
Kviečiame visus atsilankyti —

NERINGOS ir TAURO tuntai

Vasario mėnesio subatvaka- 
ris įvyks vasario 21 d. 7:30 v. 
v. Tautinės S-gos namuose, 
484 E. 4th St. So. Bostone. 
Šiam jaunimo subatvakariui va
dovaus studentė Birutė Vaičjur- 
gytė. Taip pat bus jaunimo dai
lės darbų paroda, kurioje daly
vauja Gemma Duobaitė-Phil- 
lips ir Povilas Martinkus.

Balfo Bostono skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks vasario 
22, sekmadienį, 4 vai. popiet, 
Lietuvių Piliečių Draugijos pa
talpose So. Bostone. Šelpimo 
reikalai, o taip pat šelpiamųjų 
skaičius nėra sumažėjęs. Balfas 
daugeliui dar yra gyvybės palai
kytojas. Visi lietuviai kviečia
mi i ši susirinkimą, nes visi esa
me Balfo nariais. Visi privalo
me prisidėti.

Religinis koncertas įvyks ko
vo 15, Kančios sekmad., 3 v. 
popiet Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, So. Bostone. Programą 
atliks Šv. Petro parapijos cho
ras, vedamas muziko Jeronimo 
Kačinsko, giedos buv. Vilniaus 
operos solistas Stasys Liepas. 
Prie vargonų dr. Vytenis M. Va- 
syliūnas. Programoje: Verdi o- 
ratorija “Stabat Mater”. Dr. 
Vasyliūnas atliks kelis kūrinius 
vargonais. Be to, naujiena, da
lyvaus Berkeley muzikos mo
kyklos varinių instrumentų an
samblis.

Šv. Petro parapijos choras, 
ved. muziko J. Kačinsko, atliko 
meninę programą Providence, 
R. įsi. Balfo parengime. Choras 
atliko muz. B. Budriūno kan
tatą, o solistas Benediktas Po- 
vilavičius padainavo kelias ari
jas ir dainas.

L. B. Kultūros klubo susirin
kimas įvyks vasario 28. Prele
gentu bus dr. A. Klimas. O ko
vo mėn. susirinkimas bus kovo 
14. Jame bus ir dviejų dienų 
dail. A. Elskaus paroda.




