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Naujų pajamų ieškoma žymiai pakeliant pašto tarifus
Washingtonas. — Laikydama

sis savo politikos, kad valsty
bės biudžetas būtų subalan
suotas, prez. Nixonas paprašė 
kongresą patvirtinti naujus pa
jamų šaltinius, kad būtų papil
domų pajamų paštininkų 
ir kitų federalinių tarnautojų 
padidintoms algoms apmokėti.
Pirmiausia, prašyta leisti pa

kelti pirmos klasės laiškų per
siuntimą iki 10 centų, antros 
klasės siuntų apmokestinimą 
pakelti 12 proc., trečios klasės 
67 proc., per paštą siunčia - 
miems siuntiniams 15 proc. Ta 
pačia proga jis vėl ragino kon
gresą paskubinti paštų reformą, - 
kad paštų tarnyba pradėtų dirb
ti su pelnu. Dabar paštai turi 
kasmet po 1.2 bil. dol. nuosto
lių. Atitinkami Įstatymų projek
tai kongresą pasieks šią savai
tę. Kongresas labai nepatenkin
tas dėl tarifo pakėlimo pirmos

Franko įspėja: 
liberalai dar 
pavojingi
Madridas. —- Ispanijos vals

tybės galva Franco ir jo padė
jėjas admirolas Blanco, pasira
šę slapyvardžiais, kuriuos kraš
tas jau iššifravo, Įspėja nesva
joti apie liberalinės demokrati
jos įvedimą Ispanijoj, nes tai 
būtų lygu pasiūlyti degtinės 
bonką ką tik apgydytam alko
holikui.

Jų straipsnis tilpo (pagal i- 
sakymą) B.B.C. laikraštyje, svar
biausiame Ispanijoje. Jų atsaky
mą — Įspėjimą iššaukė tame 
pat laikraštyje tilpę trys grafo 
titulą turinčio buv. ambasado
riaus Areilza straipsniai, ragi
ną Ispanijos režimą susidemo- 
kratinti, jei norima lygiomis 
teisėmis Įsijungti Į Europą. Gra
fo rašiniuose buvo daug sarkas- 
tinių palyginimų, kurie labai už
gavę Franco. Atsikirsdamas jis 
priminė Ispanijai pradėtą be 
pasirengimo demokratizaciją, 
pasibaigusią baisiu civiliniu ka
ru.

Domino teorija: 
eile Tailandui
Seniai sakoma, kad po Viet

namo ir Laoso komunistų par
tizanai pradės veikti Tailande 
ir Kambodijoje.

Kambodijos istorija iki šio 
momento jau žinoma: su valsty
bės galvos žinia ir pritarimu ko
munistų kariniai daliniai iš 
abiejų Vietnamu jau buvo ten 
stipriai Įsikūrę belaukdami lai
ko paimti valdžią savo kontro
lėm Princą nu vertųsi vyriausy
bė jau esanti kam reikia pra
nešusi, jog princo Sihanouko 
pašalinimas buvo paskutinė 
priemonė gelbėti kraštą nuo ko
munistų Įsigalėjimo.

Dar silpnai, bet jau rodosi 
komunistų partizanų veiksmai 
Tailando-Laoso pasienyje. Kai 
Laoso Pateth Lao ir Hanojaus 
karinė veikla priartėjo prie Tai- 
lando (per Laosą), toji veikla 
ėmė stiprėti. Seniai žinoma, kad 
Pateth Lao agentai su Hanojaus 
žinia verbuoja Tailande Meo 
genties kalniečius partizaninei 
veiklai. Jie apmokomi Laose. 
Tie partizanai dabar jau pradė
ję lankytis Tailande kaip tik 
ten, kur Meo genties žmonės 
gyvena, Tailandas jau ėmė tvar
kyti reikalą radikaliai: iš tų 
vietų iškelia gyventojus į kraš
to gilumą.

Kongrese sukilimas prieš 10 centij paprastam laiškui
klasės laiškams.

Antra, prašė leisti paankstin
ti mokesčių surinkimą už nekil
nojamąjį turtą ir dovanomis 
gaunamas pajamas. Tie mokes
čiai nepadidinami, tik jų surin
kimas paankstinamas. Viso tos 
priemonės duosiančios pakanka
mai pajamų padengti atlygini
mų pakėlimą federaliniams tar
nautojams šiais ir sekančiais fis
kaliniais metais, t.y. iki 1972 lie
pos 1.

Kartu priminta, kad kongre
sas turės surasti naujus nuola

— Sovietijoj gimęs žydu - 
kas Jaša Kazakov badavo prie 
J. Tautu sekretariato vartų 9 
dienas, kad atkreiptų pasaulio 
dėmesį Į Sovietijos žydų reika
lus. Dabar jis vyks Izraelin mo
kytis inžinerijos. Jam 23 me
tai. Izraelio vyriausybė buvo pa
informavusi sekretariatą, kad 
su ta demonstracija ji nieko 
bendro neturi.

— Suimtas su 7 svarais gry
no kokaino Ekvadoro konsulas 
Philadelphijoje. Areštuotas ta
da, kada išlipęs iš laivo Įdėjo 
maišeli Į savo automobilį. Jo 
laukė atitinkami JAV pareigū
nai, nes jis seniai buvo įtartas 
ir sekamas.- Parengtas slaptai 
prekybai tas kiekis kokaino bū
tų atnešęs kam nors 7 mil. do
leriu, v

Kambodija bus paskelbta respublika? 
Iš kalėjimŲ paleisti polit. kaliniai

Naujieji Kambodijos vadai: kairėje premjeras gen. Lon Nol, dešinėje prin
cas Sirik Matak, stiprioji naujo sąjūdžio politinė ranka.

Pnompenh. — Naujoji Kam
bodijos vadovybė paleido iš sos
tinės kalėjimo visus politinius 
kalinius — viso 486 asmenis— 
vyrus, moteris, senius ir kalė
jime gimusius vaikus. Už sosti
nės ribų gyvenantiems nupirkti 
autobusų bilietai sugrįžti namo. 
Visi aprūpinti atitinkamais do
kumentais, aprengti ir pavalgy
dinti. Susirinkę prie parlamen
to rūmų buvo supažindinti su 
Įvykusiais pasikeitimais ir pa
skelbti patriotais, nes kiekvie
nas rastas Sihanouko diktatū
riniais laikais nukentėjęs dėl 
pasiskundimo už iš valdininkų 
patirtas skriaudas.

Naujieji Kambodijos vadai 
(jų tarpe du princai) jau pra
šneko apie Kambodijos paskel
bimą respublika. Svarbiausia 
priežastis — kad princas Siha- 
noukas nebeturėtų juridinio pa
grindo grįžti į valstybės galvos 
turėtą vietą. Manoma, kad tai 
būsią padaryta gana greit, gal 
net šį mėnesį.

Kambodijos sostas tuščias 
nuo 1960 m., kada mirė Siha
nouko tėvas. Sūnus formaliai 
karaliumi nebuvo paskelbtas, 

tinius pajamų šaltinius, kurie 
bus reikalingi 1972-73 metų 
biudžetui subalansuoti. Pašto ta
rifų pakėlimas duos papildomų 
metinių pajamų 2.6 bil. dol. ir 
1.7 bil. dol. bus gauta daugiau 
1971 biudžetiniais metais dėl 
nekilnojamojo turto mokesčių 
surinkimo paskubinimo.

Tas priemones siūlydamas, 
prez. Nixonas mano turėti per 
metus 4.3 bil. naujų pajamų, 
kurias mano taip sunaudoti:

1. panaikinti dabar esamą 
600 mil. dol. pašto deficitą;

— Visokiu rūšių pensininkai 
Amerikoje dažnai moką dau
giau mokesčių, negu jiems rei
kėtų mokėti. Ir tai todėl, kad 
mokesčių Įstatymai per ilgą 
laiką juos kaitaliojant yra taip 
susipainioję, kad be specialių 
advokatų pagalbos pats vienas 
mokesčių mokėtojas negali susi
tvarkyti. Iždo departamentas 
pradėjo tą reikalą tvarkyti, pa
rengdamas veikiančius nuosta
tus visiems suprantamoj for
moj.

— Naujasis demokratų parti
jos pirmininkas O'Brien viešai 
pareiškė, kad partija 1972 m. 
nieko nelaimės, nes nepajėgs 
sutelkti pinigų rinkiminei kam
panijai pravesti. Visi didieji au
kotojai nuėję Į respublikonų 
pusę.

nes jis pats nežinojo, ko jis no
rėjo. Atsisakęs būti karaliumi, 
paėmė premjero postą, bet pas
kui vėl panorėjo būti valstybės 
galva be karaliaus titulo. Iš tik
rųjų tapo diktatoriumi.

Esama žinių, kad iš Kambo
dijos slėptuvių jau esanti pa
bėgusi į P. Vietnamą Vietkon- 
go pernai sudaryta revoliucinė 
P. Vietnamo vyriausybė, Pary
žiaus taikos derybose įteikusi 
savo taikos planą ir įsijungusi 
į taikos derybas. Pasitraukimas 
įvykęs po valdžios pasikeitimo 
Kambodijoje, nes, matyt, pasi
justa nesaugiai. Šitą žinią skel
bia Saigonas, gi patys kambo- 
diečiai dabar mano, kad iš jų 
teritorijos jau esąs pasitraukęs 
didokas būrys Hanojaus ir Viet- 
kongo karių, kurių stovyklas 
jau pasiekė Kambodijos kariuo
menė ir ragina geruoju pasi
traukti. Žinia priimtina skeptiš
kai, nes dar ne viskas žinoma, 
kas pasienyje dedasi.

Sostinės jaunimas pereitą 
sekmadienį jau išvestas į gat
ves demonstruoti už respubli
ką.

2. padengti algų padidinimą 
paštininkams .ir duoti kraičio 
naujai paštų administravimo 
korporacijai, kad ji pradėtų dar
bą be skolų;

3. išsaugoti »su 1.3 bil. dol. li
kučiu subalansuotą sekančių 
biudžetinių metų biudžetą.

Oro pašto laiškams paliktas 
tas pats dešimtukas. Spėliojama, 
kad oro ir paprastu paštu siun

T

Prieš 200 mėty gimė Beethovenas
šiemet sueina 200 metų nuo 

žymiojo kompozitoriaus Lud
wig van Beethoven gimimo. Jis 
buvo gimęs Vokietijoje, Bonnos 
mieste, bet didžiąją dali savo 
kūrinių sukūrė Austrijos sosti
nėje Vienoje.

Gimtasis miestas šiemet pa-

Japonijos lėktuvo 
pavojinga odisėja
Iš Tokijo Į pietinę Japonijos 

dalį skridusi Japonijos lėktuvą 
su daugiau kaip šimtu keleivių 
ore pasigrobė 9 studentai “re
voliucionieriai”, norėję atsidur
ti Š. Korėjoje. Japonijoj lėktu
vui buvo leista , vieną kartą nu
sileisti’' ktfro^pasiimti ir mote
rims bei vaikams išleisti, o ki
ti 99 keleiviai ir Įgula buvo at
skraidinti per “klaidą” Į P. Ko
rėjos sostinės aerodromą. Vėl 
derybos dėl visų keleivių išlei
dimo.

Samurajų kardais ir pistole
tais apsiginklavę “revoliucionie
riai” grasino susprogdinsią lėk
tuvą su visais keleiviais, jeigu 
jie bus vėl apgauti. Surišę ke
leivių rankas reikalavo skristi Į 
Š. Korėją su visais keleiviais.

Tuo tarpu iš Tokijo atskrido 
Japonijos susisiekimo vicemi- 
nisteris ir vietoj keleivių pasi
siūlė skristi kartu su jais Į Š. 
Korėją kaip Įkaitas. Apsigalvo
ję, piratai šitą pasiūlymą pri
ėmė — leido išlipti visiems ke
leiviams. Tada prasidėjo dery
bos su š. Korėjos aerodromu 
dėl leidimo nusileisti. Derybos 
buvo ilgos, bet leidimas galop 
buvo gautas.

Š. Korėjos Įstaigos “revoliu
cionierius” sutiko labai nepa
lankiai (vadino juos trockistais), 
bet leido laikinai pasilikti. Ja
ponijos lėktuvas su įgula ir mi- 
nisteriu Įkaitu gavo leidimą 
grįžti atgal, šis paskutinis lai
mėjimas buvo pats malo
niausias — Pueblo laivo afera
nepasikartojo.

V. Vokietijos ambasadorius Kari 
von Spreti pagrobtas ir nužudytas 
Guatemaloje, nes vyriausybė nesu
tiko mokėti banditams 700,000 dol. 
ir paleisti i* kalėjimo kitą 25 ban
ditu.

čiamas paštas bus sulietas į vie
ną klasę ir abiem taikomas tas 
pats tarifas. Išeitų, kad visi pir
mos klasės laiškai bus siunčia
mi oro paštu.

Prez. Nixonas prikišo kong
resui dvi nuodėmes: pašto re
formos vilkinimą ir pajamų su
mažinimą 3 bil. dol. reformuo
jant mokesčių Įstatymą. Jis bu
vo prašęs tai padaryti per kelis 
metus. Jei pašto reforma būtų 
buvusi jau pravesta, paštininkų 
streiko nebūtų buvę.

sirengė savo Įžymųjį pilieti pa
gerbti Beethoveno Festivaliu, 
jau 27-ju iš eilės. Tik šį kartą 
jis bus turtingesnis ir susidės 
iš trijų dalių.

Pirmoji dalis vyks gegužės 
2-8 d. ir bus skirta kompozito
riaus kamerinei muzikai; antro
ji dalis bus rugsėjo 12-28 d., 
skirta Beethoveno orkestriniam 
koncertam išpildyti; trečioji da
lis bus atlikta gruodžio 11-17, 
išpildant “Fidelio”, Missa So- 
lemnis ir kita dali Beethoveno 
kamerinės muzikos kūrinių.

Ta proga pakviesta solistų iš 
Įvairių kraštų, koncertuos Vie
nos, Amsterdamo, Londono ir 
Berlyno Filharmonijų orkest
rai, vadovaujami įsavo garsių di
rigentų.

Beethoveno premija, Įsteigta 
1968 m., bus Įteikta ją laimėju
siam gegužės 27. Varžybose dėl 
premijos dalyvauja virš 100 
kompozitorių, Įteikusių apie 200 
savo kompozicijų. Daugiausia 
dalyvaujančių konkurse yra eu
ropiečiai, bet yra po vieną iš 
Japonijos, JAV, Meksikos ir Ar
gentinos.

Bus rodomi filmai iš kompo
zitoriaus gyvenimo, suorgani
zuota labai Įdomi paroda kom
pozitoriaus gyvenimui ir kūry
bai nušviesti. Paroda bus dar 
nuvežta Į Angliją ir Švediją.

JAV -Ispanija 
susitarė—bazės 
reikalingos
Washingtonas. — Ispanijos 

užsienio reikalų ministeris Lo
pez Bravo ką tik lankėsi Wash
ingtone patyrinėt nuotaikų dėl 
JAV bazių tolimesnio likimo Is
panijoje. Matėsi su atsakingais 
atitinkamų departamentų pa
reigūnais ir su pačiu prez. Nixo- 
nu. Namo išsivežė sprendimą, 
kad JAV bazės dar reikalingos 
Ispanijoje.

Senoji sutartis baigiasi rug
sėjo 26. Derybos naujai sutar
čiai sudaryti prasidės Washing
tone šio mėn. antroj pusėj. Jų 
vesti atvyks pats Ispanijos už
sienio reikalų ministeris, o ge
gužės mėn. Ispanijoje lankysis 
valstybės sekret. W. Rogers.

Praeityje JAV atsilygindavo 
Ispanijai ginklais, bet šiuo metu 
ta prekė nėra populiari, todėl 
ispanai pakeitė taktiką radika
liai — pasuko į JAV-Ispanijos 
bendradarbiavimą švietimo, že
mės ūkio ir moderniosios tech
nologijos srityje. Apie tai su
žinome iš oficialaus komunika
to baigus pirmąjį pasitarimų ra
tą Washingtone. Taip bus atsi
lyginta Ispanijai už leidimą tu
rėti jos teritorijoje keturias ka
rines bazes. Laivynas turi bazę 
Rotoje Polaris povandeniniams 
laivams aptarnauti, trys bazės 
aptarnauja aviaciją.

New Yorko valstijos demok
ratų partijos komitetas jau pa
rinko kandidatus visiems šį ru
denį renkamiems valstijos pa
reigūnams ir JAV senatoriui. 
Konvencija vyko Catskills kal
nuose Grossinger kurorte. Da
lyvavo 345 valstijos komiteto 
nariai ir triskart tiek užkulisiuo
se manipuliuojančių tipų. Buvo 
daug cirkinės netvarkos, kas 
žymu ir rinkimų rezultatuose.

Gubernatoriaus vietai parti
jos reguliariuoju kandidatu pa
rinktas A. Goldberg, pradėjęs 
karjerą unijų advokatu, jų pa
galba patekęs i Darbo sekreto
riaus postą, paskui apie metus 
išbuvęs Aukščiausiojo Teismo 
teisėju, iš ten perkeltas JAV 
ambasadoriumi prie J. Tautų, 
bet ir iš tos vietos turėjęs greit 
trauktis dėl visų nenorą su juo 
bendrauti sukėlusios jo Įkyrios 
elgsenos.

Pirminiai rinkimai Įvyks bir
želio 23. A. Goldberg greičiau
siai turės tris varžovus: Nassau 
County administratorių E. H. 
Nickerson, pramonininką H. J. 
Samuels ir Lindsay pavaduotoją 
M. Morgenthau. Visi trys galės 
patekti Į sąrašą surinkę po pe
ticija 10,000 parašų.

Gubernatoriaus pavaduotojo 
vietai nominuotas valstijos se
natorius Basil A. Paterson, neg
ras ir katalikas. Ir jis turės var
žovą Jerome Ambro, politikoj

Arthur Goldberg, New Yorko vals
tijos demokratu kandidatas guber
natoriaus vietai. Respublikonų kan
didatu bus dabartinis gub. Nelson 
Rockefeller. Rinkimai vyks rudenį.

Naujas 3 akademikų raštas Kremliui 
Laukiama jo pasirodymo Vakaruose
Maskva. — Trys Rusi

jos akademikai parašę valdžiai 
savo samprotavimus apie Rusi
jos gyvenimą ir paraginę pra
dėti laipsniškai demokratinti vi
sas viešojo gyvenimo sritis, ne
išskiriant nė kompartijos, nė 
vyriausybės, nė ūkinio plana
vimo. Raštas jau patekęs į va
kariečiu rankas. Autoriai esą 
šie: fizikas akademikas Sacha
rovas (vienas jo raštas apie Ru- 
sijos-JAV bendradarbiavimą 
jau buvo Vakaruose atspaus
dintas), istorikas Medvedevas ir 
fizikas Turčinas.

— V. Vokietijos kancleris 
Brandt atvyko Amerikon visai 
savaitei. Svarbiausias jį čia at
vijęs reikalas yra tarp Ameri
kos ir Bendrosios Rinkos prasi
dėjęs įsitempimas, kurį euro
piečiai pasirengę kuo greičiau
siai sutvarkyti. Amerikiečiai 
skundžiasi, kad Rinka yra tapu
si didele kliūtimi Amerikos eks
portui. Be abejo, prez. Nixonas 
bus painformuotas apie pasitari
mus, V. Vokietijos vedamus su 
Sovietų S-ga, Lenkija ir ką tik 
pradėtus kontaktus su R. Vo
kietija.

— Veteranų Administracijos 
biudžetą paprašyta padidinti 65 
mil. dol., nes ryšium su sužeis
taisiais Vietname reikia išplėsti 
ligoninių patarnavimus.
— Gal lupo apklausinėjimas pa

rodė, kad už įstatymą, kuris 
leistų moteriai nutraukti nėštu
mą iki trijų mėnesių, pasisako 
40 proc., prieš 50. 

visai mažai težinomą asmenį, 
bet jis baltas, o Paterson juo
das. Ir toji jo spalva gali nu
lemti Ambro laimėjimą.

JAV senatorius vietai no
minuotas Theodore E. Soren
sen, buv. prez. J. F. Kennedy 
patarėjas. Antrojon vieton pa
teko Paul O’Dwyer, nes gavo 
25 proc. balsų ir galės patekti 
i kandidatų sąrašą be peticijos. 
Peticijos būdu Į sąrašą dar 
bandys Įsirašyti du kandidatai: 
milijonierius kongresmanas R. 
L. Ottinger ir buv. Brandeis u- 
niversiteto prezidentas M. B. 
Abram.

Valstijos Attorney General 
vietai parinktas Adam Walins- 
ky, buv. sen. Robert Kennedy 
kalbų rašytojas. Su juo pirmi
niuose rinkimuose varžysis 
Rockland County Attorney Ro
bert Meehan.

Valstijos kontrolieriaus vie
tai varžovų nebuvo — parink
tas tas pats A. Levitt, kurs jau 
kelinta karta išrenkamas kartu 
su gub. Rockefeller — vienin
telis demokratas New Yorko 
valstijos valdžios viršūnėje.

Taigi, nežiūrint dvi dienas 
trukusio politinio cirko Cats - 
kills kalnuose, demokratai tikrą 
kandidatu saraša turės tik bir
želio 23 d. vakarą, kai bus su
skaityti pirminių rinkimų bal
sai.

Dabartinis sąrašas sudarytas 
sulaužant visas ikšiolines tradi
cijas: visi kandidatai iš New 
Yorko miesto ir veik visi žydai. 
Seniau būdavo žiūrima, kad bū
tų išlaikytas balansas etniniu ir 
teritoriniu atžvilgiais. Ir tai ga
li sukelti rinkikų reakciją, ku
ria pasinaudos gub. Rockefelle- 
ris ir respublikonų partija.

Trys parinktieji kandidatai 
yra pilni žydai: A. Goldberg, A- 
dam Walinsky ir Arthur Levitt. 
Senatoriaus vietai parinktas So
rensen pagal žydų tautos nusi
statymą irgi turėtų būti laiko
mas žydu, nes jo motina buvo 
žydė. Pirminiuose rinkimuose 
kovos dar keli žydai su dideliais 
pinigais, taigi šį kartą tame rin
kimų puode bus jau tikrai daug 
daugiau žydų, negu jų reikėtų.

Autorių laiška iššaukusi Ru
sijos ūkinio gyvenimo visuoti
nė stagnacija ir atnaujintas 
persekiojimas už valdžiai ne
patinkančias nuomones. Ūki
nės stagnacijos priežastimi au
toriai laiko nemokšiška vado
vavimą, biurokratizmą, gamtos 
turtų beatodairišką švaistymą, 
baisų viso krašto užteršimą ir 
neįsivaizduojamai išbujojusi al
koholizmą.

— Kas atsitiko, — klausia au
toriai. — Kodėl mūsų kraštas 
negali susilyginti su labiausiai 
ūkiniai išsivysčiusiais kapitalis
tiniais krašatis? Argi būtų tie
sa, kad socialistinė sistema ne
teikia geresnių galimybių už ka
pitalistinę? Ne, taip nėra. Mū
sų nepasisekimų priežastis yra 
ne socialistinė sistema, bet mū
sų gyvenime praktikuojami 
keistumai, kurie yra socializmo 
priešai. Jų šaltinis yra tos anti
demokratinės tradicijos bei nor
mos, Stalino laikais atsiradu
sios, dar ikšiol neišgyvendin
tos... Inteligentijos noras tu
rėti daugiau laisvės yra natūra
lus. Bet valstybė tramdo tuos 
norus baisiomis represijomis. 
Todėl tarp vyriausybės ir tau
tos atsirado praraja, kurią už
pildo pataikūnai, uždengia nuo 
yvyriausybės realybės vaiz
dą ..’

Autoriai duoda ir konkrečių 
pasiūlymų, kaip iš tos nelaimės 
ištrūkti, bet plačiau apie tai ra
šyti bus galima lik tada, kai vi
sas raštas bus atspausdintas už 
Rusijos sienų.
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Kokios knygos labiausiai mėgstamos Lietuvoje
Amžius nėra palankus knygai. Ją išstumia televizija, kinas, radi
jas, sportas ir šiaip naujo stiliaus gyvenimo mada.
Kaip Lietuvoje yra su knyga šiuo metu? Apie tai galima susi
daryti vaizdą iš "Kultūros baruose" (1970 Nr. I) paskelbtos 
anketos duomenų._______________________________

Valstybinė biblioteka anke - 
tom apklausė 210 bibliotekos 
abonentų. Be to, patikrino bib
lioteka besinaudojančių korte
les, kokias knygas jie buvo pa
ėmę skaityti. Patikrintieji buvo 
20-30 metų amžiaus. Juos su
skirstė į tris grupes: viena — 
kurios išsilavinimas ne didesnis 
kaip vidurinis ar specialus vi
durinis; antra — kurios išsila
vinimas ne mažesnis kaip vi
durinis; trečia — kuriai priklau
so meno bei literatūros specia
listai, muzikai, dailininkai — 
daugiau nei pusė su aukštuoju 
išsilavinimu.
Kiek grožinę literatūrą kuri 
grupė mėgsta?

Duomenys nevienodi, spren
džiant iš abonentų kortelių ir 
iš anketos atsakymų. Pirmieji 
gali būti suprasti kaip liudiji
mai, kokias knygas grupės iš 
tikrųjų skaito; antrieji kaip 
liudijimai, kokias knygas jie 
laiko labiausiai vertas skaityti.

Tarp pirmos grupės abonen
tų perskaitytų knygų grožinės 
literatūros buvo 22.3 proc., ant
ros grupės — 58 proc., trečios 
grupės — 43.3 proc.
Taigi į grožinę literatūrą labiau
siai linkę antrosios grupės skai
tytojai.
Kokius grožinės literatūros vei
kalus kuri grupė skaito?
Pirmos grupės formuliarų sta

tistiniai duomenys rodo, kad 
šios grupės skaitytojai skaito 
lietuvių (40.9 proc.) bei rusų 
grožinę literatūrą. Skaito be jo
kios sistemos, domisi nuotykių 
ir istorine tematika. Nemaža 
vietos užima literatūra nūdiene 
tematika, amžininkų gyvenimo 
preblemos. Labiausiai skaitomi 
rašytojai: V. Žilinskaitė, J. Mi
kelinskas, J. Baltušis, J. Ka
zakovas, V. Ardamskis, D. Bed- 
nas, M. Gorkis, A. Diuma, J. 
Hačekas, Main Ridas, V. Lacis, 
T. Tabidzė.

Daugiau negu pusė antrosios 
grupės skaitytoju skaito užsie
nio literatūrą. Jų interesų ra
tas esąs platus. Skaitymas turi 
tam tikrą krypti. Šios grupės 
skaitytojai nemažai skaito nū
diene tematika, tačiau vyrau
jančią vietą užima filosofinio- 
psichologinio pobūdžio grožinė 

Velykų stalo papuošimai Niiotr. R. Kisieliaus

literatūra. Populiariausi rašyto
jai: lietuvių — Maironis, J. De
gutytė# A. Maldonis, A. Bieliaus
kas; rusų — M. Lermontovas, 
A. Blokas, K. Paustovskis; už
sienio — E. Hemingvėjus, E. 
Sinkleris, Kobo Abė, A. Sent- 
Egziuperi, S. Cveigas, Č. Diken- 
sas, S. Moemas.

Trečioji grupė apskritai gro
žinės literatūros skaito mažiau 
nei antroji. Bet jos atranka di-

Kovo 22 Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyne buvo surengtas religinės muzikos koncertas, kurio programą atliko tos pačios para
pijos choras, Elizabetho lietuvių šv. Petro ir Povilo parapijos choras ir solistai. Toks pat koncertas buvo surengtas kovo 21 ir Elizabethe, 
New Jersey. Nuotr. V. Maželio

LIETUVOS ŽYDAS AI RI KQJE TAPO Kl^IGU
SPAUDADrauge kovo 27 kun. Pr. Ga

vėnas rašo susitikęs Romoj Pie
tų Afrikos vyskupą, kuris,paty
ręs, kad kun. Gavėnas lietuvis, 
papasakojo tokią istoriją:

“Tamsta lietuvis! Ar tamsta 
žinai, kad šiemet prieš Vely
kas bus įšventintas kunigu Lie
tuvos žydas, kurčias ir neby
lys? ... Prieš savo paskyrimą 
vyskupu turėjau santykių su 
kurčių nebylių klubu Johannes- 
burge... Tame klube buvo ir 
šis žydas iš Lietuvos ... Buvo 
nepaprastų gabumų vaikinas. 
Aš jį drąsinau nepasiduot gyve
nimo skriaudai. Stengiausi įti
kinti, kad ir jis gali ką nors kil
naus pasiekti, gali net ką gero

desnė. Nemaža dalis domisi 
poezija, bet vyraujančią vietą rė šiuos rašytojus: lietuvių
užima knygos filosofinio-psicho- 
loginio turinio. Labiausiai skai
tomi rašytojai: lietuvių — K.
Binkis, J. Marcinkevičius, M.
Sluckis, R. Lankauskas; rusų— 
I. Erenburgas, A. Tolstojus, E. 
Jevtušenka, S. Jeseninas; už
sienio — R. Rolanas, V. Folkne
ris, Č. Dikensas, Kobo Abė, 
Ž. Simenovas, L. Foichtvenge- 
ris.
Kiek anketos duomenys 
skiriasi?

Anketinė apklausa davė kiek 
kitokį vaizdą apie mėgstamiau
sius rašytojus. Pirmosios gru- 

padaryti... Trumpai, vaikinas, 
pasimokęs Pietų Afrikoj, išvy
ko į JAV, kur išėjo specialią 
nebylių mokyklą. Paskui prašė
si krikšto ir tapo kataliku. Gal 
tamsta įsivaizduoji, kas nutiko: 
visi žydai jį viešai pasmerkė, o 
motina (tėvas jau buvo miręs 
karo metu) net atsisakė jį pri
pažinti savo sūnumi... Vieną 
dieną jis ateina pas mane ir 
sako: “Ekscelencija, atsimenat, 
ką man kadaise kalbėjot? Juk 
ir aš galiu ką nors gero pada
ryti. Ar negalėčiau tapti kuni
gu?” Kai pernai buvo ruošiama
si šventimam į diakonus, visi 
kandidatai kvietė į apeigas tė
vus, gftnines. Pasiūliau ir jam 
pakviesti motiną. “Ne, nereikia 
dar daugiau ją erzinti”, išsikal
binėjo kandidatas į diakonus. 
“Juk tiek metų, kai ji nenori 
manęs matyti”. Bet dviem die
nom prieš šventę vyskupo pa
prašytos dvi seselės dominin- 
konės užėjo pas jo motiną, pra
nešė apie iškilmes ir pakvietė 
ją dalyvaut. “O kodėl ne?” pa
galiau atsakė. Dalyvavo apeigo
se, stebėjo tų jaunuolių (ir sū
naus) gilų džiaugsmą ir visiš
kai pasikeitė. Dabar dažnai su
sitinka su sūnum ir ilgai ilgai 
kalbasi”.

Kaip išvengti 
mišrių šeimų
Ateitis kovo mėn. vedamaja

me atsiliepė dėl mišrių šeimų, 
apie kurias rašė Aidai. Jei Ai
dai rašė, kad mišrios šeimos ne
išvengiamos ir reikia žiūrė
ti, kokios mišrios šeimos gali 
neatitrūkti nuo lietuviškos 
bendruomenės, tai Ateitis rašo: 
“Užuot pirma nagrinėjus, ku
rios mišrios šeimos mums pri
imtinos, o kurios — atmesti
nos, ar nevertėtų panagrinėti, 
kaip nuo tų šeimų reikėtų apsi
saugoti, ar nors kaip jų gausė
jimą sumažinti?”

“Jei šiandien mišriu šeimų if i

skaičius gausėja, kaip grybai

pės anketiniai atsakymai išsky-

J. Baltušį, Maironį, Žemaitę, S. 
Nėrį; rusų — M. Gorkį, L. Tols
tojų, N. Ostrovskį; užsienio — 
D. Londoną, V. Skotą, A. Kroni
ng-

Antros grupės atsakymuose 
populiariausi V. Petkevičius, J. 
Marcinkevičius, J. Avyžius, E. 
Mieželaitis; rusų — F. Dosto
jevskis, M. Šolochovas, K. Paus
tovskis; užsienio — R. Rola
nas, H. Belis, Ž. P. Sartras, L. 
Foichtvengeris, F. Diurenmatas, 
G. Mopasanas.

Nedaug antros grupės skai
tytojų domisi kritikos darbais, 
daugiau eilinių skaitytojų atši

po lietaus, tai dėl to dažniau
siai galime kaltinti tik vyres
niuosius. Jie kalti, nes jauni
mui nėra duodama pakankamai 
progų susipažinti savoje lietu
viškoje aplinkoje. Niekas nesi
rūpina, sakykime, vasaros sto
vyklų pagausinimu .. .niekas 
nesirūpina planingai plėtoti lie
tuviško jaunimo socialinį bend
ravimą — šokius, susirinkimus, 
suvažiavimus. Visa tai palikta 
jaunimo organizacijoms ...”

(Tolesniuose Ateities pusla
piuose rodomi jaunimo susirin
kimai, stovyklos, kuriose daly
vauja aktyviai vyresnieji; kal
bama taip pat apie Putnamo 
Seselių rengiamas stovyklas. 
Vadinas, tas žodelis niekas tek
tų pakeisti kitu, ne tokiu ka
tegorišku. Jis neatitinka tikro
vės, jei atkreipsime dėmesį ir 
į rūpestį antru jaunimo kong
resu, apie kurį kalbama toles
nėje čia apžvalgoje).

Antrasis jaunimo 
kongresas
T. Žiburiai kovo 19 aprašė 

kovo 14 Toronte PLB valdybos 
pasitarimą su Kanados jauni
mo atstovais dėl antro jaunimo 
kongreso. “Svarstant kongreso 
programą iškilo trys pasiūly
mai: a. rengti stovyklą, tauti
nių šokių šventę, akademinę 
dalį, užbaigiamą festivaliu; b. 
pradėti tautinių šokių švente, 
po to vykdyti visa kita; c. atsi
sakyti nuo akademinės dalies 
viešbutyje ir perkelti ją į sto
vyklą; d. išskirstyti akademinę 
ir meninę programą ilgesniam 
laikui (pvz. dviejų savaičių lai
kotarpiui) atskiromis įvairiose 
vietose vykstančiomis dalimis, 
o pagrindiniame savaitgalyje 
rengti tik tautinių šokių šventę, 
susipažinimo balių ir paradą ar 
demonstraciją gatvėse”.

Dėl vietos —daugiausia pa
grindiniam savaitgaliui siūlyta 
Chicaga. Minėtas ir Toronto bei 
New Yorkas. Stovyklom siūlyta 
Dainava ar Kanados konkrečios 
stovyklavietės. 

liepimais. Betgi tarp kritikų iš
skiria J. Lankutį, A. Bučį, V. 
Kubilių.

Trečios grupės anketiniuose 
atsakymuose populiariausi ra
šytojai: lietuvių — J. Baltušis, 
M. Sluckis, V. Mykolaitis Puti
nas; rusų — B. Pasternakas, 
M. Cvetajeva, A. Puškinas; už
sienio — F. Kafka, Kobo Abė, 
D. Selindžeris, F. Garsi j a Lor
ka, J. Bobrovskis.

Nors abonentiniai duomenys 
ir anketiniai nesutampa, tačiau 
juose kitokia eile kartojasi maž
daug tie patys vardai, tarp ku
rių, atrodo, labiausiai kartojasi 
iš poetų — Maironis, iš pasa
kotojų — J. Baltušis.

Kitą dieną PLB pirmininkas 
St. Barzdukas ir valdybos na
riai — M. Lenkauskienė, dr. A. 
Butkus, dr. H. Brazaitis ir A. 
Gailiušis — spaudai pranešė 
apie vakarykščius sutarimus ir 
pažymėjo, kad jaunimo kongre
są rengs pats jaunimas, kurio 
atstovai susitiks gegužės mėn. 
Pranešė taip pat, kad Pasaulio 
Lietuvio spausdinama 2400 ir į 
P. Ameriką ir kt. daugiausia jo 
išsiunčiama nemokamai. Valdy
bos ižde 1970 pradžiai buvo 
4266 dol. Solidarumo pajamų 
tik 672, daugiau gaunama au
kų.

Kolonizuotoje Lietuvoje
Žodynu reikia, bet nėra

Lietuvoje trūksta prancūzų- 
lietuvių kalbų žodynų. Kaip vie
name laiške rašoma “Tarybinio 
Mokytojo” laikrašty (gruodžio 
10), Alytaus vid. mokykloje 
prancūzų kalba dėstoma nuo 
I klasės ir reikalinga 1300 mi
nėtų žodynų, bet jų niekur ne
galima gauti. Mokyklinis pran- 
cūzų-lietuvių kalbų žodynas o- 
kup. Lietuvoje buvo išleistas 
1957, bet vėliau nepakartotas.

(E)
Daugiau, bet prasčiau

Okup. Lietuvoje šiuo metu ir 
vėl skardi šūkis: daugiau pla
taus vartojimo prekiy. “Tiesa” 
(vas. 24) džiaugiasi, kad parduo
tuvių lentynose pasirodo reika
lingi žmonėms gaminiai ir kad 
daugiau parduodama liaudies 
dirbinių — iš gintaro, molio, 
metalo, plastmasės, tekstilės. 
Taip pat džiūgaujama, kad 
“puikų šaldytuvą” gaminanti 
Maskvoje veikianti Lichačiovo 
automobilių gamykla.

Tačiau, jei prekių —daugiau, 
tai su kokybe — vis blogai. 
Pirkėjai “iki šiol pagrįstai skun
džiasi mūsų fabrikuose paga
minta avalyne, kai kuriais na
mų apyvokoje naudojamais 
daiktais”. Brokas ir brokas... 
Ypač dėl avalynės menkos ko
kybės okup. Lietuvos spauda kė
lė nepasitenkinimą ne tik šiais 
metais ar pernai, bet dar ir 
prieš dešimtmetį. (Elta)

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

J. B. 8HALINS-8ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tek Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, 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-Baitrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 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 Bostoną. 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 investacljos. 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 įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Virginia 6-1800.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos Ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
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 atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

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

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932. V • /

■ i ■ i i ... i . , .

PHILADELPHIA, PA. — Lithuanian World Review Radio, sekmadieniais 
4 vai. popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wick
ham Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

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

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221

77-01 JAMAICA AVENUE 
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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-----------



1970 m., balandžio 7 d., no. 25 DARBININKAS 3

BROOKLYN, N. Y. 11221

DARBININKAS W,LLOUGHBY ave Vysk. Deksnys Vokietijos pietvakariuose
Editorial Office GL 5*7281

THE WORKER by Franciscan fathers
Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS
Second-clau postage paid at Brooklyn Poet Office 

Published seml-weekly except holiday weeks and July and First week In August 
when p»hllahed weekly.

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00 
Laikraitj tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA.

Straipsnius Ir korespondencl las redakcija taiso savo nuotlOra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi Ir gražinami autoriams praiant. Pavarde pasiratytl straipsniai nebūtinai 
Hrelikla redakcijos nuomonę. Už skelbimu turini Ir kalba redakcija neatsako.

Puodas nebetamauja?
Kovingą kovo mėnesį (24 die

ną) buvo pažymėtina preziden
to Nixono kalba apie mokyklas. 
Kalba nebuvo kovingo tono, bet 
sukėlė piktų žodžių kovas.

Ji nepatenkino segregacijos 
(baltųjų-juodųjų atskyrimo prie, 
šų. Antai juodosios grupės šiaip 
nuosaikus veikėjas Roy Wilkins 
aiškino (N.Y. Post bal. 4), kad 
“mūsų prezidentas davė pagal
bos bei paramos tiem baltiem 
amerikiečiam šiaurėje bei pie
tuose, kurie paskirai ar drau
ge su įtakingom jėgom siekia į- 
amžinti segregaciją”. Esą prezi
dentas juodajai bendruomenei 
pasakęs, kad “Washingtonas ne
duos jiem jokios paramos”.

Kalba nepatenkino nei seg
regacijos šalininkų. Antai Geor
gia gubernatorius Maddox, kaip 
jo žodžius citavo N. Y. Times 
(bal. 5), šaukė: Washingtono 
pareigūnai “mum liepia užmirš
ti mūsų vaikus, užmiršti mūsų 
tėvynę, užmiršti mūsų Dievą”. 
Prezidento pažadėti mokyklom 
1,5 bil. esąs kyšis vietinėm val
džiom, kad jie užmerktų akis.

Vienų ir antrų žodžiai yra is
teriški. Ir suprantama kodėl: 
abejų suakmenėjusiem nusista
tymam prezidento kalba buvo 
smūgis.

★

Pirmųjų nusistatymas išreikš
tas garsiuoju “melting-pot”. 
Tai noras suvirinti tautybes, 
religijas, baltus ir juodus ir nu
lieti pilkąjį “real American”. 
Jie siekė (ir iš dalies pasiekė), 
kad tas virinimas būtų vykdo
mas valstybinės prievartos ke
liu.

Prezidento kalba buvo revo
liucinė šio “puodo” politikai. 
Nukreipta prieš virinimo prie
vartą. Nukreipta prieš patį vi
rinimą. Prezidentas pasisakė 
už “laisvą, atvirą, pluralistinę 
bendruomenę”. O “atvira bend
ruomenė — kalbėjo preziden
tas — neturi būti homogeniška 
ar net visiškai integruota. Ypa
tingai tokioje valstybėje, kokia
titiiaiiiiiaitaiiinaiiaii«naiiBiiiiiiHaiiiiiiiiiiiiiifntniiiiiiaiiawtiianiiiiiigiiaiiBiiiiiiiiiitvnaiifiiatiaiiiiiBntiiBiiBiiiiiiiiaiig|]||ianl|||||g iiBiiBiiBnBiiBnBnBiiBiiBiiBitBHBtiBiiBHBiiBiiBiiBiiBHaiiBiiaiiBiiBnBifBiBiiBnBiiBiiBiiBHBiiBiiBiiBiiBiiBiiBiiaiiBiiBiiBiiBiiBitBiiaiiBiiBiiBiiBiiBiiBtiBiiaiiaiiaiiavBiiBiiciiBifBiisuBiiaiiaiiaiiBnaiiBiiaiiaiiauaiiBiiaiiaiiBiia

MANFRED KYBER

PAŽADĖTOJI ŽEME
Įoiololoiold:

(8)
Toji vidujinė žemės šviesa ir 

šilima kas dieną augo, ir pa
vasario prisikėlimo šventės vil
tis didėjo ir džiugino jos lau
kiančiuosius. Brolis Emanuelis, 
be grūdų sėklai, turėjo truputį 
jų atidėjęs ir. paukšteliam le
sinti; žvėreliam — stirnom, zui
kiam ir elniam — jis turėjo su
taupęs truputį dobilų, burokų, 
kopūstų lapų; voveraitėm ir ki
tiem graužikam turėjo riešutų 
ir džiovintų grybų. Didiesiem 
plėšrūnam ir žuvim upelyje tu
rėjo pridžiovinęs duonos, ku
rios jam patiekdavo meistru 
virtęs “originalas”. Tačiau bro
lis Emanuelis dažnai susirūpin
davo, ar jo turimų atsargų už
teks tokiai didelei jo šeimai, 
nes, be nuolatinio jų šelpimo, 
Kalėdom jis norėjo juos visus 
pasikviesti pas save pasivaišin
ti.

Numatomom vaišėm brolis 
Emanuelis iš anksto siste
mingai ruošėsi. Tos vaišės turė
jo būti gražios, iškilmingos, 
su pakilia Kristaus gimimo 
šventės nuotaika. Voveriukas

• Business Office GL 2-2923

yra Amerika, natūralu ir teisin
ga, kad mes turime italų, ar ai
rių, ar negrų, ar norvegų bend
ruomenes (neighborhoods); na
tūralu ir teisinga, kad šių bend
ruomenių nariai jaučia priklau
somybę grupei ir pasididžiavi
mą tai grupei priklausydami.. 
Mes esame turtingesni dėl mū
sų kultūrinio įvairumo”.

★

Antrieji puolė isterikon, nes 
prezidento žodžiai sprogdino 
nuo seno susidarytą akmeninę 
sieną tarp baltojo ir juodojo. 
Prezidentas kalbėjo apie atvi
rą bendruomenę, apie piliečio 
laisvą pasirinkimą priklausyti 
tai ar kitai grupei. Pasisakė 
prieš veidmainiškus žodžius 
apie teisių lygybę, o nesuda- 
rymą sąlygų, kuriose tos teisės 
galėtų realiai reikštis; kuriose 
baltieji ir juodieji, italai, ai
riai, norvegai ir kt. galėtų ly
giai veržtis į socialinę bei švieti
mo pažangą. Šiai pažangai pre
zidentas ir skyrė 1.5 bil. parem
ti švietimui ten, kur jis nėra iš
balansuotas.

★

Nuotr. R. KisieliausVelykų margučiai, (nukelta į 7 psl.)

Prezidento kalbos šios idėjos 
atrodo yra kilusios iš natūra
lios visuomeninės evoliucijos, 
grįstos laisve ir pažanga. “Puo
do” politikos šalininkam pre
zidentas prikišo veidmainiavi
mą, kalbėdamas apie švietimą. 
Veidmainiavimą pastebėjo ir j 
C. L. Sulzbergeris (NYT bal. 1), 
kalbėdamas apie užsienių poli- 
tiką ir sakydamas, kad “Jungti- i 
nės Valstybės remia supernacio- 
nalizmą tarp savo draugų ir na- .įf' 
cionalizmą tarp savo priešų”.

National Review (vasario 10) 
priminė Nathan Glazer ir Da
niel P. Moynihan knygos “Be
yond tye Melting Pot” tvirtini-i 
mą, kad puodas neveikė, kad 
“tirpinimo puodas iš tikrųjų 
nekaip tirpino, nes mes pasi
likom skirtingų grupių valsty
bė”. Pasitvirtino Hanseno dės-

noriai ir uoliai jam padėjo. 
Bendromis pastangomis jie gra
žiai paruošė tikrai puikų Ka
lėdų vaišių stalą.

Iki vaišių paruošimo dienos 
voveriukas daug miegojo, nes 
jam taip pat žiemą sunku bu
vo gyventi nemiegojus. Protar
piais jis prabusdavo, atsikelda
vo, sugrauždavo vieną kitą rie
šutą, kaštaną ar grybą, pakurs- 
tydavo ugniakurą, kuris brolio 
Emanuelio trobelėje nuolat kū
renosi.

Iš anksto prieš Kalėdas bro
lis Emanuelis visus sutiktus sa
vo jaunesniuosius brolius, žvė
ris ir žvėrelius bei sparnuo
čius, kvietė pas save Kalėdų 
šventėm į svečius. Visi 
gyvulėliai, dėkingumo kupini, 
džiaugdamies pasakojo tai ki
tiem, ir taip visi sužinojo, kad 
vyresnysis brolis Kalėdom ruo
šia vaišes ir visus kviečia da
lyvauti.

Po pietų prieš šventąją nak
tį savo trobelėje jis užkūrė di
desnę ugnį, negu kasdien, vi
sai atidarė duris ir taip susi
jungė su viską aplinkui balta

Senutė Europa nėra didelė. 
Tai puikiausiai galėtų paliudy
ti Vakarų Europos lietuvių vys
kupas dr. Antanas L. Deksnys. 
Vasario 16 Paryžiuje, iš ten Ro
mon, vasario 28 vėl Paryžiuje, 
kovo 4 vėl Romoje, o kovo 6 
jau Vokietijoje, Kaiserslauter- 
ne. Žinoma, be sprausminių 
lėktuvų pagalbos reikalas būtų 
atrodęs kitaip ...

Vysk. Deksnys V. Vokietijo
je rudenį aplankė Memminge- 
ną, o žiemos pradžioje — Šiau
rės Vokietiją su jos daugybe 
lietuviškųjų gyvenviečių. Gavė
nios viduryje buvo sutarti vizi
tai kunigų Broniaus Liubino ir 
Alfonso Bematonio sielovadi- 
riuose rajonuose. Praktikai 
tai reiškė šešias stotis pas lietu
vius, du vizitus pas vyskupus 
ir vieną apsilankymą ministeri
joje; viskas per devynias die
nas, nuo kovo 7 iki 15.

•

I. Kun. Broniaus Liubino pa
rapija yra pačiuose Vokietijos 
pietvakariuose. Svarbiausios sto
tys — Saaro kraštas, Kaiserslau- 
ternas ir Schwetzingen as.

Saaro krašte lietuvių nedaug. 
Reguliarių pamaldų lietuviam 
nelaikoma. Kapelionas aplanko 
porą kartų per metus šeimas jų 
namuose ir suteikia religinius 
patarnavimus. Kas nori daly
vauti lietuviškose pamaldose, 
atvyksta į Kaiserslautemą.

skraiste gaubiančia žiema. Ug
niakuro liepsnos spinduliai, 
lengvai nudažydami artimiau
sias sniego pusnis rausvai, pa
puošė pačią artimiausią trobe
lės aplinką. Trobelės durys bu
vo papuoštos eglišakėm. Mais
to atsargos gėrybių rūšimis 
buvo išdėstytos prieš trobelę. 
Prieš Išganytojo paveikslą, 
puošniai jį apšviesdamas, degė 
meistru tapusio “originalo” su
projektuotas ir padarytas ži
bintas. Visa tai voveriukui bu
vo maloni naujiena. Rimtai nu
siteikęs tupėjo jis pas didįjį 
ugniakurą ir susikaupęs žiūrė
jo į liepsną.

Brolis Emanuelis skambino 
varpeliu, kurio malonus sidabri
nis garsas sklido į apylinkę, 
kviesdamas miško gyventojus į 
Kalėdų puotą. Išgirdę malonų 
skambesį, žvėreliai ir paukšte
liai būrių būriais rinkosi į kal
no viršūnę, o brolis Emanue
lis kvietė ir ragino juos valgyti, 
pabrėždamas, kad išdėstęs vis
ką, ką turėjęs paruošęs. Pas
kui jis savo svečiams papasa
kojo apie Kalėdų švenčių 
reikšmę.

— Dėkojame tau, vyresnysis 
broli, už viską, bet tavo duo
nos valgyti mes negalime. Ką 
gi tu pats po švenčių valgysi? 
Negi valgyti mes čia suririnko- 
me. Su dideliu malonumu iš
klausėme tavo pasakojimą apie 
didįjį Kalėdų nakties stebuklą. 
Mes jaučiame mišku atslenkant 
tą stebuklą, bet mūsų protas jo

Tačiau vyskupo lankymosi 
proga saariečiai nusprendė su
sirinkti į krūvą. Veiklusis mo
kyt. Algirdas Palavinskas, tal
kinamas savo artimųjų, ėmėsi 
iniciatyvos, ir kovo 7 vakarą 
Saarlouis-Beaumarais vieto - 
vėje buvo pasiruošta sutikti lie
tuvių ganytoją. Jis atvyko punk- 
tualiai, lydimas savo sekreto
riaus tėv. dr. Klemenso Žalalio, 
O.F.M., ir vietos lietuvių kape
liono. Beaumarais parapijos kle
bonas priėmė labai maloniai, 
klebonijoje jau laukė vietos vo
kiečių laikraščio atstovas su ei
le klausimų vysk. Deksniui.

Išsamus pokalbis su žurnalis
tu, vakarienė klebonijoje, daly
vaujant Saarlouis miesto deka
nui, 7 vai. 'vak. iškilmingos pa
maldos. Į jas susirinko gražus 
būrelis Saaro lietuvių, bet ypač 
daug vietinių vokiečių.

Mišios buvo aukojamos loty
niškai, lekcija ir evangelija 
skaitytos vokiškai ir lietuviš
kai, pamokslą vyskupas sakė lie
tuviškai, bet pabaigoje prijungė 
kelias mintis ir vokiškai. Ir gie
dama buvo abiem kalbom. Lie
tuviškos giesmės skambėjo ge
rai, nes giedotojų branduolį su
darė svečiai iš Vasario 16 gim
nazijos, atvykę atlikti meninės 
programos Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjime, 
kuris vyko po pamaldų parapi
jos salėje.

didybės suprasti negali. Gal 
tai yra dėl to, kad niekas nie
kada mum apie tai nėra pasako
jęs. Mes pirmą kartą apie tai 
išgirdome, mums tai labai į- 
domu, mes norime daugiau apie 
tai žinoti, nes nežinojimas bū
tų didelė mum skriauda. Todėl 
ir prašome tave, mūsų vyres
nįjį brolį, plačiau mum apie tai 
paaiškinti, —prašė susirinkę 
svečiai.

— Kalėdų stebuklas nėra 
sunkiai suprantamas, — aiški
no brolis Emanuelis — Gal ne
suprantamas tik tiem, kurie 
nenori jo suprasti, o ir tokių 
yra nemaža. Yra tokių, kurie 
Kalėdas švenčia prieš tai nu
žudę daug Dievo sutvėrimų. 
Tuo būdu jie yra atitolę nuo 
Kalėdų švenčių dvasios kaip 
ir nuo artimo meilės, ir nuo ge
rų darbų bei nuoširdžios mal
dos Viešpaties garbei. Pagal 
bendrą gyvenimo prasmę, prie
šingą dabarčiai, žmonės turėtų 
prie Kalėdų švenčių ir artimo 
meilės dvasios artėti, nes gi jie 
yra vyresnieji broliai. Negerai, 
kad jūs nuo mano vaišių atsi
sakote. Ilgą laiką šiai šventei 
aš specialiai ruošiausi, taupiau 
Dievo dovanas, duoną ir kitas 
gėrybes, kad, atėjus Kalėdom, 
visi drauge jas valgytume. Da
lindamiesi duona ir ta pakilia 
Kalėdų švenčių nuotaika, to di
džiojo stebuklo malone, mes 
jausimės patenkinti, nes turė
sime bendrą šventę, — aiškino 
savo svečiam brolis Emanuelis.

Vysk. A. Deksnys kalbasi su vi
daus reikalų ministeriu Schnur.

Minėjimą atidarė šventės or
ganizatorius Saaro LB apylinkės 
valdybos pirmininkas mokyt. 
Algirdas Palavinskas. Sveikini
mo žodį tarė parapijos klebonas 
kun. Pilypas Horbach, kuris jau 
buvo kalbėjęs ir bažnyčioje. 
Salėje perdavė lietuvių vysku
pui ir lietuviam ne tik savo, bet 
ir miesto burmistro sveikini
mus. Paskaita vokiškai skaitė 
Saaro krašto vidaus reikalų mi- 

’ nisterijos valdininkas ir “Stim- 
me der Freiheit” vyr. redakto
rius Friedrich Fritsch, o lie
tuviškai kalbėjo vysk. Deksnys.

Gausioj meninėj programoj, 
paruoštoj mokyt. Elizos Tamo
šaitienės, reiškėsi Vasario 16 
gimnazijos dainininkės, dekla- 
matorės ir šokėjai. Mergaičių 
grupė sudainavo “Jau vakaras

Dabar visi pradėjo valgyti.
Brolis Emanuelis suprato, 

jog visų vaišėm pateiktų mais
to produktų bus maža, nes 
svečių buvo daug ir visi jie bu
vo alkani. Taip pamanęs, jis at
sigrįžo į Nukryžiuotąjį ir, laiky
damas rankoje uždegtą žvakę, 
kalbėjo: “Aš prašau Tave, Vi
sagalis Viešpatie, kad mano 
svečiai kartu su manimi, švęs
dami Tavo gimimo šventę, bent 
pasisotintų.”

Nors jau buvo pavakarys ir 
laikas buvo sutemti, bet įvyko 
priešingai — kalnas nušvito 
malonia šviesa. Du dideli ange
lai pasirodė bestovį iš abiejų 
trobelės šonų. Sniegas ir ledas 
pradėjo tirpti. Karščio srovės 
prasiveržusios iš kalno vidaus 
gelmių, tekėjo į kalno viršūnę, 
atšildydamos giliai įšalusią že
mę.

(Bus daugiau)

PASIŽYMI LIETUVOS 
BITININKAI

Neseniai pranešta, kad iš 
Maskvos į Kauną už puikius lai
mėjimus bitininkystėje ir me
daus panaudojimą medicinoje 
buvo išsiųsti aštuoni diplomai. 
Tai dešimtadalis visų diplomų, 
kurie buvo įteikti Maskvoje vy
kusioje parodoje. Lietuviai bi
tininkai joje buvo pateikę apie 
150 produktų ir medicinos pre
paratų su medumi. Daugelį su
dominusi kauniškio gydytojo J. 
Leipaus paskaita. (E) 

buvo” ir partizanų dainas — 
“Prabilkite”, “Aš verkiau pari
mus”, “Kai verkiančio smuiko”, 
“Pražydo jazminai po langu” ir 
“Partizano dalia”. Dainininkes 
akordeonu palydėjo kun. Stasys 
Šileika. Deklamavo Marytė Pa- 
lavinskaitė, Živilė Vilčinskaitė 
ir Marytė Kuršytė. Mindaugas 
Bielskus pianinu paskambino 
Beethoveno “Fuer Elise”. Buvo 
sušokti tautiniai šokiai “Kepuri
nė”, “Rugučiai”, “Lenciūgėlis” 
ir “Mikitienė”. Programa baig
ta baletiniu šokiu (valso ritmu), 
iš juostos grojant dainą “Nemu
nėlis”. Šokio autorė — Eliza 
Tamošaitienė. Rengėjai jai įtei
kė gražią puokštę gėlių, o pub
lika nepagailėjo katučių. Kaip 
vakaro staigmena pasirodė Koel- 
no-Bonnos LB apylinkės vyrų 
kvintetas, vadovaujamas Vi
liaus Lemkės.

Po programos vysk. Deksnys 
susipažino su Saaro krašto lie
tuviais, o gimnazistai buvo so
čiai ir skaniai pavaišinti Nagel- 
Jurgauskų šeimoje.

Kaiserslauternas yra tapęs 
centrine lietuvių katalikų susi
rinkimų vieta iš Speyerio ir 
dalimi Triero vyskupijų. Pamal
dos lietuviam čia laikomos dau
giau nei 20 metų. Anksčiau kas 
sekmadienį, o dabar kas ant
rą savaitę. Nuo 1952 kapelio- 
nauja kun. Bronius Liubinas.

Vysk. Deksnys Kaiserslauter- 
ną aplankė sekmadienį, kovo 8. 
Žmonių susirinko daug, ne tik 
iš Kaiserslauterno, bet ir iš Mie- 
sau, Homburgo ir kitų vietovių. 
Daug ėjo išpažinties ir priėmė 
komuniją. Išpažinčių klausė tėv. 
dr. Klemensas Žalalis. Pamal - 
dos prasidėjo 10:30 vai. Vysku
pui patarnavo Gintaras Gro- 
vas ir Povilas Nevulis. Pamoks
le vysk. Deksnys kalbėjo apie 
tikėjimą, ypač vyrų. Buvo gie
damos tradicinės lietuviškos 
giesmės, gražiai vedant kpt. Pet
rui Chmiliauskui.

Pasaulietiškasis vyskupo pri
ėmimas vyko 8593 LS kuopoje. 
Pradžioje prie stiklo šampano 
vyskupas susipažino su susirin
kusiais lietuviais, o vėliau buvo 
persikelta į kuopų valgyklą. No
rintieji dalyvauti pietuose buvo 
užsiregistravę iš anksto, iš viso 
65 asmenys. Pietus skoningai 
pagamino Pranas Kietavičius, 
Pranas. Liudavičius ir Vytautas 
Vilčinskas. Salės sutvarkymu 
rūpinosi kpt. Jr. Barasas. Pie
tų metu kalbas sakė 8593 LS 
kuopos vadas mjr. Juozas Venc
kus, kun. Bronius Liubinas ir 
pats vysk. Deksnys.

Ii gėlių parodos New Yorks Nuotr. R. Kisieliaus

Schwetzingene lietuviškąją 
parapiją sudaro 8591 LS kuopos 
vyrai. Pamaldos laikomos kuo
pos salėje, kas antrą sekmadie
nį, jei kuopa nebūna išvykusi į 
manevrus.

Vysk. Deksnys čia lankėsi 
antradienį, kovo 10. Jo vizitas 
buvo kartu ir parapijos prieš- 
velykinis susikaupimas. Tėv. 
dr. Klemensas Žalalis laikė ati
tinkamą konferenciją ir klausė 
išpažinčių. Prieš mišias vysku
pą pasveikino einąs kuopos va
do pareigas kpt. Juozas Rač
kauskas ir kapelionas kun. Bro
nius Liubinas. Mišių metu vy
rai galingai giedojo lietuviškas 
giesmes, vargonais palydint Itn. 
Kaziui Bendoraičiui. Vyskupo 
pamokslas buvo taikomas spe
cialiai vyram. Po pamaldų toje 
pat salėje vyskupas susipažino 
su vyrais asmeniškai.

Vakarienėje kartų su vysku
pu dalyvavo kp. karininkai, LB 
ap-kės ir parapijos v-bų vado
vai ir keletas amerikiečių sve
čių.

Pas vyskupus, politikus 
ir ligonius

Kovo 9 vysk. Deksnys buvo 
priimtas Triero vyskupo dr. 
Bernhard Stein, o kovo 10 — 
Speyerio vyskupo dr. Fried
rich Wetter. Abu buvo labai bi
čiuliški ir domėjos Lietuvos 
bei lietuvių reikalais. Abu turi 
draugų lietuvių iš studijų laikų 
Romoje. Su vysk. Stein kartu 
studijavo a.a. vysk. Pranas Ra
manauskas ir kan. Venckus, o 
vysk. Wetter gyveno Germani- 
kume kartu su prof. dr. Jonu 
Juraičių. Speyerio vyskupas į 
pokalbį buvo pasikvietęs savo 
generalinį vikarą prel. Erwin 
Diemer ir sielovados reikalų re
ferentą Johannes Urich. Vysk. 
Deksnį palydėjo kun. Bronius 
Liubinas, o Triere ir tėv. dr. 
Klemensas Žalalis.

Kovo 11 vysk. Deksnį priė
mė Saarbrueckene Saaro kraš
to vidaus reikalų ministeris dr. 
Schnur, einąs taip pat minis- 
terio pirmininko pareigas. Kal
bėtasi svarbiausiais lietuvių rei
kalais. Dalyvavo būrys žurnalis
tų. Vyskupą palydėjo Vokieti
jos LB valdybos reikalų vedė
jas dipl. teis. Justinas Luko
šius ir tėv. dr. Klemensas Ža
lalis.

(nukelta į 4 psl.)

— Lenkijoje gegužės mėn. 
vyks lėlių teatrų festivalis, į ku
rį vyksta ir Lietuvoje veikiąs lė
lių teatras. (E.)



*1970 m., balandžio 7 d., no. 25

PETRAS VAŠKYS 
DAILĖS PARODOJE

Ir šiais metais skulptorius 
Petras Vaškys, kaip kviestinis 
menininkas, dalyvauja “Crans- 
men 70” dailės parodoje, kuri 
buvo atidaryta kovo 6 Philadel
phia Civic Center patalpose.

Paroda padalyta į du skyrius: 
kviestųjų menininkų skyrių, ku
riame dalyvauja 30 pasižymėju
sių menininkų, ir atvirą skyrių, 
kuriame pasirodo 130 naujųjų 
talentų. Išstatyta virš 500 įvai
rių mono darbę: tekstilės, me
džio, keramikos (įskaitant ema
lį ir stiklą), metalo ir kitokių.

Petras Vaškys gavo centrinę 
vietą kviestinių menininkų 
skyriuje. Jis išdėstė 24 savo dai
liosios keramikos darbus: skulp
tūrines figūras, žvakides, deko
ratyvinius ąsočius su puodukais 
ir visą eilę įvairių formų de
koratyvinių vazų ir indų gėlėm 
įmerkti bei pakabinti. Naudota 
įvairių rūšių medžiaga, formuo
ta lipdant rankomis ir sukant 
ant rato, dekoruota įspaudomis,

Petro Vaškio keramikos darbai parodoje Philadelphijoje. Modernios vazos.

VYSK. A. DEKSNYS VOKIETIJOJE
(atkelta iš 3 psl.)

Kovo 10 vysk. Deksnys ap
lankė Weinheimo ligoninėje po 
eismo nelaimės besigydantį Vo
kietijos LB valdybos pirminin
ką inž. Joną K. Valiūną, o kovo 
11 — Heidelberge savo studi
jų draugą iš ‘Šveicarijos Fri- 
bourgo laikų kun. dr. Juozą Na
vicką, jau daug metų esantį in
validų namuose.•

II. Tėv. Alfonso Bernafonio, 
O.F.M. Cap., parapija yra Pui
dos ir Mainžo vyskupijose ir iš 
dalies Freiburgo arkivyskupijo
je. šį kartą vysk. Dekshys ap
lankė 3 stotis: Darmstadt, Ha
nau ir Mainz.

Da rm s tad te iškilmės vyko ko
vo 12, 2040 LS kuopoje. Tėv. 
Žalalis laikė konferenciją ir 
klausė išpažinčių. Vyskupo mi
šiose dalyvavo kuopos nariai lie
tuviai katalikai. Vyskupą pa
sveikino einąs kuopos vado pa
reigas kpt. Eduardas Kaspera
vičius ir kapelionas tėv. Berna
tonis.

Hanau susirinkta šeštadieni, 
kovo 14. Iškilmes praturtino 
Vasario 16 gimnazistės su mo
kyt. Eliza Tamošaitiene ir ka
pelionu kuh. Stasiu Šileika. 
Gimnazistės labai gražiai gie
dojo per mišias, jos taip pat at
liko įspūdingą partizanų dainų, 

saulutėmis, įrėžimais, lipdant iš
kilais papuošimus, duodant 
spal.as pigmentais ir švelniais 
dažų tonais. Kai kurie darbai 
gana dideli ir sunkiai techniš
kai įvykdomi dėl savo dydžio ir 
dėl skirtingų masių jungimo.

Petro Vaškio darbai susilau
kė didelio lankytojų dėmesio, 
nes ir savo formomis, ir savo 
švelnių spalvų tonu sudaro la
bai malonų ir kultūringą vaiz
dą. Apšvietimas ir darbų išdės
tymas puikus.

Philadelphijos lietuviai turė
tų gausiai aplankyti šią paro
dą ir pasidžiaugti mūsų skulp
toriaus laimėjimais.

Paroda atidara: antradieniais 
— 9 vai. ryto iki 10 vai. vaka
ro; trečiadieniais — šeštadie
niais — 9 vai. ryto iki 5 p.p.; 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. iki 
5 vai. p.p.; pirmadieniais — už
daryta.

Paroda uždaroma balandžio 
19 dieną; 5 vai. p.p. įėjimas lais
vas. (a.j.) 

tautinių šokių ir deklamacijų 
programą parapijos salėje.

Bažnyčioje vyskupą sveikino 
tėv. Bernatonis, o salėje — LB 
apylinkės valdybos pirminio - 
kas Albertas Kėmeraitis. Vys
kupas, kalbėdamas bažnyčioje, 
pasisakė apie Hanau daug gir- 
dėjęsdar būdamas JAV. Net 
savo parapijoje turėjęs buvusių 
hanaviškių. Kėmeraitis pa
aiškino, kad dabartinėje Ha- 
naU lietuvių bendruomenėje 
yra kone Visi neseniai atvykę 
iš Lietuvos. Kruopščiosios šei
mininkės buvo iš namų susine
šusios gausybę skanėstų ir dos
niai privaišino svečius. Mišias 
kartu su vyskupu aukojo kuni
gai Viktoras Kaleckis ir Kle
mensas Žalalis.

Mafnze buvo paskutinė šioje 
kelionėje vysk. Deksnio stotis.

Sekmadienį, kovo 15, Sv. 
Kristofo bažnytėlėje vyko pa
maldos, o po jų Neubrunnenhof 
svetainėje — bendri pietūs. Ir 
čia programą praturtino Vasa
rio 16 gimnazistės, tiek giedo- 
damos bažnyčioje, tiek su par
tizanų dainomis, šokiais ir dek
lamacijomis svetainėje. Vysku
pas Deksnys jau pamoksle neiš
kentė jų nepagyręs už įspūdin
gai gražų giedojimą, o svetai
nėje rengėjai apdovanojo mer
gaites ir jų vadovę mokyt.* Eli
tą Tamošaitienę gėlėmis ir ki- 
tokidmB gėrybėmis. Kilo min-

DARBININKAS

Petro Vaškio keramikos darbai Craftsmen 70 parodoje Philadelphijoje. Nuotr. A. Juzaičio
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ENCYCLOPEDIA LITU ANIC A —pirmųjų įspūdžių įtakoje
T. BURČINASLengva pakelti, sunku padėti

Džiaugiantis viskas yra leng
va. Taigi, lengva pakelti stam
bų Encyclopedia Lituanica pir
mąjį tomą, kuris ką tik pasiekė 
prenumeratorius. Dailus dar
bas, talpinąs A-C raides šeši 
šimtai astuoniuose puslapiuo - 
se. (Redagavo prof. S. Sužiedė
lis; išleido J. Kapočius, 1970, 
Bostone.) Paėmus į rankas, sun
ku padėti. įspūdžiai veikia stip
riai, ir jų įtakoje negalima iš
tylėti.

Verti puslapius, traukia gra
žus spaustuvės darbas. Nevar
gina šriftas (didesnis, kaip en
ciklopedijose įprasta), malonu 
žiūrėti į didokas, gerai atspaus
tas nuotraukas. Biografijom 
stengtasi jas gauti' naujausias ir 
galimai įvairesnes (pvz., Audė
nas, Bačiūnas. Bortkevičienė); 
Lietuvos vietovėm ieškota vėly
vesnių vaizdų (Alytus); grupėm 
(chorai, šventės) parinktos pa
čios iškalbingiausios. Net seno
sios, iš kitų leidinių imtos, yra 
pakenčiamos ir geriau atrodo, 
kaip galima tikėtis. Žinoma, pa
sitaiko net vargiai įžiūrimų at
vaizdų, tačiau visumos įspūdis 
geras. Ši situacija maloniai nu
stebina, nes visai neseniai lei
dėjas spaudoj skundėsi, kad 
nuotraukos sudaro didelių sun
kumų. Bet didžioji jų dalis yra 

Petro Vaškio dekoratyvinės vazos iš Craftsmen 70 
parodos Philadelphijoje.

(Visos nuotraukos A. Juzaičio)

tis, kad mergaites reiktų nu
vežti Romon, į lietuvių koply
čios šventinimo iškilmes. Tėv. 
Bernatonis žada organizuoti 
tam reikalui mecenatus.

Dainas akordeonu palydėjo 
kun. Stasys Šileika, o deklama
torių tarpe buvo ir vienas vy
rukas. Bažnyčioje ganytoją svei
kino kapelionas tėv. Bernato
nis, o svetainėje — LB apylin
kės valdybos pirmininkas dipl. 
ekon. Juozas Matulaitis; jis į- 
teikė dovaną — Guttenbergo 
spaudinio fotokopiją.

Mišias kartu su vyskupu au- 

nugalėta, ir kiekvienas paste
bės redaktoriaus, leidėjo, spaus
tuvininko atidą, rimtą jų rūpes
tį enciklopedijos išore ir džiaug
sis šių pastangų išdavomis.

Iš tikrųjų, į šį leidinį pirš
tai tiesiasi iš karto, nes tai yra 
pats iš drąsiausių užmojų, vie
nas iš reikalingiausių darbų. O 
kas pakels, atgal ant stalo gul
dyti neskubės. Gailėsis tik su 
prenumerata pavėlavusieji.

Teisinimasis
Šios rūšies darbuose įvadas 

yra būtinai reikalingas. Jis tar
si atidaro pirmąsias duris į ži
nias, telpančias leidinyje, ir pa
deda jas suprasti. Štai ir EL 
įžangoje kalbama apie plotmę, 
geografinius bei žmonių vardus, 
Lietuvos valdovų titulus, alfa
betinį sutvarkymą, šie paaiški
nimai labai pravers, ir skaityto
jas ne kartą prie jų grįš, kad 
pasitikrintų tekste užtiktus ne
aiškumus. Ar įvado aiškinimai 
ir redaktoriaus metodas yra 
tikslūs, pakalbės specialistai. 
Žinoma, atsiras skirtingų nuo
monių, nes tai yra pionierinis 
žingsnis. Iš kitos pusės, tobu
lybė nepasiekiama nei minty, 
nei darbe. O čia rašąs nori pasi
sakyti dėl pačios paprasčiausios 
dalies. *:- 

kojo kunigai Bronius Liubinas 
ir Stasys Šileika.

•
Vyskupas Romuvoje. Kovo 

13, penktadienį, vysk. Deksnys 
aukojo mišias Vasario 16 gim
nazijoje, užbaigiant gavėnios re
kolekcijas. Rekolekcijas buvo 
vedęs salezietis kun. Gavėnas 
iš Romos.

•
Kovo 19, per §v. Juozapą, vys. 

kūpąs Deksnys vėl Romoje, pri
ima ukrainiečių kardinolą Sli- 
pyj.

Bronius Laukis (ELI) 

Atrodytų, kad EL išleidimo 
priežasčių, kaip jos duotos įva
de, nereikėjo vardinti. Litera
tūros stoka apie Lietuvą ir lie
tuvius yra neužslepiamas fak
tas, tačiau prisipažinimas, kad 
jis skatino EL leisti, kad EL yra 
pirmasis šios rūšies bandymas, 
rašančio nuomone, skamba apo
logetiškai ir lyg implikuoja, 
kad gali pasitaikyti netikslumų 
daugiau, kaip pageidaujama. 
Antra: mokslo veikalai skiriami 
visiem, kurie moka jais naudo
tis. O štai įvade tarsi ribojama 
EL paskirtis: “Such a work 
would be of value in the first 
place to English-speaking Lith
uanians ...; secondly, it would 
be useful to anyone requiring 
information in English on 
questions about Lithuania. For 
these reasons it was decided to 
publish an encyclopedia Lithua
nian subjects in English lan
guage ...”

Priminimas, kad EL pirmiau
sia skiriama ahgtišk^i kalban- 
tiem lietuviam, tarsi automatiš
kai ją įrikiuoja į “minorities” 
pastangas ir kiek nuvertina. Iš 
viso, dažnas “English” vartoji
mas (English speaking, publish 
in English, translated into Eng
lish) kažkaip temdo originalu
mą. Kas paims EL į rankas, 
matys, kad “published in Eng
lish”, ir jam visai neįdomu, ko
kia kalba straipsniai buvo pa
rnešti.

Ir dar dėl ivado, dėl šio sa
kinio: “Particular attention is 
devoted to the period of inde
pendent Lithuania, which last
ed scarcely twenty years bet
ween World Wars I and II.“. 
Atrodytų, kad tai klaidinąs pa
sakymas, nes toje pačioje įžan
goje niekur kitur nekalbama 
apie “independent Lithuania”. 
Susidaro įspūdis, kad tie dvide
šimt metų yra mūsų visa ne
priklausomybė. O gal norėta 
pasakyti “independent Lithua
nia of modem times”?

Apie proporcijas
Enciklopedijoje gana gausu 

biografijų, šiose biografijose, iš
vardinus aūtorių darbus, jų ant
raštės duotos lietuviškai ir, kur 
galima, labai vykusiai išverstos 
Į anglų kalbą, šalia biografijų 
yra vertingų straipsnių: archeo
logija, architektūra, menas, cho
rai, kryžiai. Šie straipsniai gal 
net turėtų sudaryti enciklopedi
jos nugarkaulį, ir, atrodo, jų ap
imtis galėtų būti platesnė. Pvz., 
mūsų tautinei architektūrai, ga
na turtingai, skirta 12 puslapių; 
menas pasiėmė 14 pusi., ir 
duota vos viena nuotrauka iš 
okup. Lietuvos dailininkų šian
dieninių darbų; choras, svar
bus mūsų gyvenimo, tautinio at
gimimo ir išlikimo faktorius, 
mum tikrai charakteringas, tu
ri tris su trupučių puslapių; kry
žiam pašvęsta 6 pusi., ir šalia 
Galaunės smulkučių scheminių 
brėžinių atspaustos vos dvi 
nuotraukos, nors šioje srityje 
turime didžiausius lobius. Taip 
ir gundo mintis: jei kiekviena

(nukelta į 5 pslj

LIETUVIŠKOS
Kipras Petrauskas dainuoja: 

Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul d ui dūdelė, Metų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Elzbieta Kardelienė dainuoja: 
Kur prapuolė tas kelelis, Kad 
aš našlaitėlė, Lopšinė, Keturi v 
žimo ratai, Mėlyni varpeliai, Oi 
nėra niekur, Tėvas su močiute 
savo, Žalioj girelėj, Pienė, Ne
pykstu ne, Lopšinė ir Pakelki
me taurę iš op. “Traviata” (due
tas su K. Petrausku). Mono, ga
lima groti ir stereo, kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50 
c. Gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Čiurlionis, L.T.M. Ansamblio 
“Čiurlionis” įdainuota: Sandus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav’ tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas, 
Pavasaris, Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušružėlė, Mergužėle ma
no, Plovėjas, Dainų dainelės, 
Kur lygios, lygios lankos, Dzie- 
dukas, Aviža prašė, Iškasiu 
šulnelį, Burtai, Oi kad išauštų, 
Gersim, broliai, uliavosim, Oi 
dariau, dariau lyseles, Papartė- 
lis, Naktis prie Nemuno, Laivi
nė, Kūlikų daina ir Pasėjau li
nelį. Albumas iš dviejų mono 
plokštelių, galima groti ir ste
reo. Kaina 10 dol.

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

Aidulės Dainuoja, Alice Ste
phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasv'artyk, 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.

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 nesisypsosiu, 
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.

Grojame Jums, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, grojant orkest
rui, įdainuotaz; Spaudos ba
liaus valsas, Tau tiktai tau (tan
go), Oi, sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparailis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 dol.

PLOKŠTELES
Žirginėliai: Zuikio puikiu by

la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant
roji laida skirta vaikam, kaina 
5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
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.

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

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

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Kai
na 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

A. šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — lango, Varpų dai
na — tango, Mano svajone — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

Pupų dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol-

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 Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

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.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 cn Kanadoje 1 dot).
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ŽINIOS IS NASHUA, N.H.
Mirė Valerija Raudonienė, čia 

išgyvenusi 72 metus. Ji gimė 
1882 Kašėtų kaime, prie Mar
cinkonių. Amerikon atvyko 
1898. Paliko liūdinčius sūnų ad
vokatą Alfonsą, sūnų Joną (At
lanta, Ga.) ir dukterį Marę 
Cook (Hudson, N. H.); be to, 18 
vaikaičių, 28 antros ir 3 trečios 
kartos vaikaičius. Palaidota iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios ■Šv. Pat 
riko kapinėse. Laidotuvėm rū
pinosi Kazlausko įstaiga.

Lietuvių jaunimas yra gražiai 
pasireiškęs mokyklų sporte.

Mintin ateina Petras Čes
nulevičius ir keturi broliai Ki
sieliai, kurių vienas, Edvardas, 
yra Methuen mokyklos futbolo 
komandos lavintojas, o kitas, 
Adolfas, savo metu žaidė bos
tono kolegijos komandoje Cot
ton ir Sugar Bowl rungtynėse. 
Šiuo gražių tradicijų keliu, atro
do, eina dabar Adomas Gurec
kas ir Dovydas Kašulionis.

Alfonsas Patevičius nebuvo iš
rinktas selectman© vietai Hud- 
sone, bet įgijo nemaža politi
nio patyrimo.

Dr. K. Umps su žmona išvy
ko mėnesiui poilsio pas dukte
rį į Hackettown, N. J.

HARTFORD, CONN.
dolerį būtų galima surasti. Tuo 
pačiu tikslu jie rengia tradicinį 
pavasario balių, įvykstantį ba
landžio 11 d. 7:30 vai. vak. 
Hartfordo lietuvių klubo salėje, 
227 Lawrence St.

Humoristas Vitalis Žukaus
kas žada programos metu pra
juokinti ir tuos, kurie niekada 
nesijuokia. Vakaro šeimininkės 
pavaišins svečius skania vaka
riene, o geras orkestras —nuo
taikingomis melodijomis. Pa
kviestos salės dekoratorės ža
da salėn įnešti pavasarišką nuo
taiką. (BS)

Hartfordo lietuviai negali 
skųstis kolonijos organizacine 
veikla. Čia gražiai veikia Lietu
vių Bendruomenės skyrius, 
skautų vietininkijos, lituanisti
nė mokykla, Balfo skyrius, or
ganizacinėj veikloj tvirtėja Mo
terų Federacijos skyrius, o, 
svarbesniem reikalam iškilus, 
tuoj su pagalba atskuba Hart
fordo veteranų Sabonio Postas 
ir kitos senesnės kilmės lietu
viškos organizacijos. Sunku įsi
vaizduoti bent vieną Hartfordo 
sekmadieni be lietuviškos “Tė
vynės Garsų” radijo valandėlės, 
arba bent koki lietuviška di
desnio masto minėjimą be Hart
fordo “Aido” choro skambių 
dainų. Visi minėti lietuviški 
sambūriai ir paskiri lietuviai 
visada mielai susitinka svetin
go Lietuvių Klubo patalpose.

Hartfordo ramovėnai ne tik 
mielai stoja į kitų organizacijų 
eiles, bet ir savo kuklaus iždo 
ištekliais remia piniginės para
mos reikalingus. Praeitais me
tais jie išdalino nemažą sumą 
lituanistinei mokyklai, Hartfor
do skautam, Balfui, Tautos Fon
dui ir karo invalidam. Be to, 
reikšmingomis aukomis parėmė 
Hartfordo lietuviu klubą, “Ka
rio” ir “Lituanus” žurnalus bei 
Atlanto Rajono skautų stovyk
lavietės statybą. Nepamirštas 
nė Lietuviu Fondas. Hartfordo 
ramovėnų skyrius, pasiuntęs 
jam šimtinę, įstojo į fondo na
rių eiles. Skyrius dalinasi jo 
surengtų pramoginių bei kultū
rinių sueigų pelną su piniginės 
paramos reikalingais, o kasai iš
tuštėjus, vėl žvalgosi, kur naują

Lietuvių klubo veikla

Šiais metais Lietuvių Ameri
kos piliečių klubui sueis 60 me
tų jubiliejus. Naujai išrinkta 
1970 metam klubo valdyba yra 
užsibrėžusi klubo veiklą pagy
vinti. Šiame klube vyksta be
veik visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuvių susirinkimai, minėji
mai, koncertai ir kitoki paren
gimai.

Pirmas didelis šių metų klu
bo parengimas Įvyks valandžio 
18 klubo patalpose, 227 Law
rence St., Hartford, Conn. Tai 
bus klubui paremti banketas su 
šokiais. Pakviesta visos apylin
kės lietuvių organizacijos, he tu
viai profesionalai ir verslinin
kai. Šis vakaras bus puikus ir 
nepaprastas, o atsilankę daly
viai bus patenkinti ir tuo pa
čiu parems kilnų lietuvišką tiks
lą.

Lietuvių Amerikos piliečių 
klubas taip pat numato sureng
ti vasaros pradžioje ir rudenį 
populiarias gegužines lietuvių 
parke, E. Hartforde. Klubo val
dyba nuoširdžiai ir sunkiai dir
ba, bet tuo pačiu tikisi iš klubo 
narių gausesnio dalyvavimo ruo
šiamuose parengimuose.

L. Kapeckas

Enciklopedija. . .
(atkelta iš 4 psL) 

biografija būtų dviem eilutėm 
sumažinta, gerokai susitaupytų 
vietos pagrindiniam lituanisti
kos straipsniam.

Apimtis ir dėmesys
EL yra milžiniškas darbas. 

Pirmasis tomas, paruoštas ir at
spaustas gana trumpu laiku, ke
lia nuostabą. Tuojau pagalvo
jau: turbūt, tik prof. S. Sužiedė
lis ir leidėjas J . Kapočius ga
lėjo taip sunkiai dirbti. Ir vi
sai negąsdina kaina, — kai už 
geresnio amerikiečių romano 
pirmąsias laidas (kietų viršelių 
leidiniai) ima aštuonis devynis 
dolerius, ką reiškia 15 dol. už 
šešis šimtus enciklopedinių pus
lapių?

Iš kitos pusės, pasididžiavi
mas ir geriausi linkėjimai re
daktoriui bei leidėjui rišami su 
rūpesčiu: ar nereikėtų sulėtinti 
tempo, kad skubėjimas nepri- 
veltų stambių klaidų? Jų atitai
syti nebus galima.

šis rimtas EL darbas susi
lauks rimto vertinimo. Jam ma
tus nustatys ne įspūdžiai, ne 
vertintojų nuotaikos, bet inte
lektas. Nors EL tiek dėmesio, 
turbūt, nesusilauks, kiek jo 
buvo skirta JAV LB ir Alto po
kalbiams Chicagoje. Bet mūsų 
laikraščių redaktoriai turėtų su
prasti, kad enciklopedijos tomą 
suredaguoti yra sunkiau, kaip 
pasitarimų komunikatą. Yra 
sunkiau ir už ginčus, derantis 
dėl aukų.

Encyclopedia Latuanica leidė- Worcesterio parapijose: 3 nae- 
jo adresas: 361 W. Broadway, tus tnėtus šv. Margaritos Mari- 
So. Boston, Mass. 02127. jos, 7 metus lietuvių šv. Ka-

Vo Nashua High krepšinio ko
mandai šiemet iškopti rungtis 
dėl New Hampshire valstybės 
L rūšies pirmenybės su Man
chester!© Memorial High ko
manda. Kova buvo sunki: vie
nuolika sykių abi komandos sto
vėjo lygiomis ir vienuolika sy
kių vyravo viena ar kita. Na
shua pralaimėjo tik trimis taš
kais: 65 prie 68. Gureckas tų 
taškų padarė 14. Visi apgailė
jo, kad Kašulionis susižeidė ko
ją ir negalėjo rungtynėse daly
vauti. Gureckas šį sezoną daly
vavo 18-koje savo komandos 
rungtynių ir davė jai 407 taš
kus. Jis dar ir kitą metą lan
kys Nashua High, bet Kašulio
nis jau šiemet ją baigia. Mokyk
los viceviršininku yra lietuvis 
Petras J. Murauckas.

Nashuos ledo rutulio koman
dai nepavyko laimėti pirmosios 
pusės Naujosios Anglijos pir
menybių prieš Concordo koman
dą, kurioje žaidė lietuvis Tarnas 
Smelstorius. Nashua pralaimėjo 
5 prieš 6. Smelstorius gerai gy
nė savo pusę, kaip vartų sargas.

Leonardas Kulikauskas gavo 
net tris dovanas (sidabro ženk
liuką ir raštą) iš Sports Afield 
žurnalo redakcijos už sugavimą 
didžiausių žuvų: 6 svarų 11 un
cijų “land-locked salmon”, 4 
sv. 1 unc. ‘brook trout’ ir 2 sv. 
4 unc. “white perch”. Tokių do
vanų žurnalo redakcija išdalina 
kasmet po 10.

Plaukymo rungtynes plačios 
apylinkės jaunimui YMCA vie
tovėje čia kasmet suruošia Ki- 
wanis draugijos skyrius. Šiemet 
Nashua laimėjo 165 taškus, 
Keene 149, Concordo 120, Fort 
Devens 86. Concordo būryje 
pasižymėjo 11-kos metų Matu- 
laitukas “backstroke” ir “free
style” plaukymu.

Futbolo lavrntojų sąjunga, 
kaip praneša Bostono laikraš
čiai, ^parinko penkis aukštes
niųjų mokyklų futbolo lavinto- 
jus į savo metinį garbės sąrašą, 
jų tarpe ir Joną Janušą, kadai
se lavinusį Marianapolio koman
dą. Mokslus ėjo Lexington 
High ir Bostono kolegijoj ir la
vino Bostono kol., Massachu
setts u-to, Marianapolio, Sau
gus ir Lexingtono aukštesniųjų 
mokyklų futbolo komandas.

Bostono Globe dienraštis šie
met į savo trečiąją geriausią 
krepšinio komandą parinko Mi
ką Bačkauską iš Bostono kole
gijos. Kor.

Pianistė R. Apeikytė, baigusi mokslus muzikos magist rėš laipsniu, kovo 14 surengė pirmą savo piano rečitalį 
Los Angeles, Calif. Po koncerto ją apdovanoja gėlėmis. Nuotr. L. Kanto

LOS ANGELES, CALIF
Kaziuko mugė, rengiama Los 

Angeles skautų ir skaučių, i- 
vyks balandžio 12, sekmadieni, 
Šv. Kazimiero parapijos kieme. 
Mugės atidarymas bus tuoj po 
sumos. Bus galima Įsigyti ir lai
mėti Įvairių lietuviškų medžio 
drožinių, rankdarbių, paveiks
lų. Veiks lietuvišku valgių val
gykla. Bus rodomas filmas. Mu
gės pelnas skiriamas skautų sto
vyklos skolom išmokėti.

So. Antano Pavasario lietu
viškų dainų ir operų arijų kon
certas Įvyks balandžio 18. šeš
tadieni, 7:30 vai. vak. Immacu
late Heart kolegijos salėje, Los 
Angeles, Calif.

Žukas ir Alfonsas Telyčė- 
sekr. Jonas Butkus. Komi- 
dar dalyvauja: M. Banio- 

V. Fledžinskas, Dzenkaitis,

KUN. ALF. VOLUNGĖS SUKAKTIS
WORCESTER, MASS.

Važiuojant naujuoju greitke
liu iš pietų į Worcester!, kelei
vio dėmesį patraukia ant kal
nelio stovinti graži Vilniaus 
Aušros Vartų bažnyčia ir šalia 

jos klebonija. Šios parapijos kle
bonu neseniai paskirtas kun. A. 
Volungis.

Jis gimė 1918 metais Wor- 
cesteryje. Tėvai Adomas ir Re
gina Tamulevičiūtė -Volungiai. 

šeima buvo gausi — keturios 
dukterys ir 4 sūnūs.

Mokslus kun. A. Volungis iš
ėjo šiose mokyklose: Worce- 
teryje baigė aukštesniąją mo
kyklą ir 3 metus lankė šv. Kry
žiaus kolegiją; Kanadoje, Mont- 
realyje, vienerius metus studi
javo filosofiją ir 4 metų teolo
gijos studijomis užbaigė semi
nariją. Kunigu įšventintas vys
kupo Thomas M. O’Leanyl945 
sausio 13 Springfield, Mass. 
Pirmas mišias aukojo 1945 sau
sio 14 Vilniaus Aušros Vartų 
bažnyčioje, kur dabar yra kle
bonu.

Per 25 metus kun. A. Volun- 
giui teko dirbti įvairiose lietu
viškose vietose ir nelietuviško
se parapijose. Kunigavo šiose

I IŠ VISUR
.................... .. . .

NAUJI KOMP. BRONIAUS 
BUDRIŪNO KŪRINIAI

Broniaus Budriūno Kūriniam 
Leisti Fondo naujai išleisti mu
zikos veikalai — giesmės cho
rui: 1) “{'Šventąją Motiną"— 
St. ir Pr. Žukauskų lėšomis. 2) 
“Neapleiski Mūsų” ir 3) “Vieš
paties Malda” — A. Budginie- 
nės lėšomis, 4) “Malda” — Pr. 
Baltakio lėšomis.

Solo dainos: 5) “Miegužėlio 
Noriu” — E. ir J. Swetiku lė
šomis, 6) “Išauš Pavasaris” — 
dr. J. Jurgilo lėšomis, ir Bro
niaus Budriūno daina “Rise My 
Ringing Word” veikalui “T h e 
Baltic Story” — Baltic Federa
tion of Canada leidinys.

Šios gaidos gaunamos adresu: 
B. B. K. L. Fondas, 2620 Grif
fith Park Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90039.

Bač-

1970 
vice-

Santa Monicos Lietuvių Bend
ruomenė balandžio 25 d. Mo
terų Klubo patalpose, Santa Mo
nica, Calif., rengia Pavasario 
Garsų vakarą. Programą ruošia 
muz. Giedrė Gudauskienė.

Pirmoji Komunija Šv. Kazi
miero parapijos vaikučiam bus 
balandžio 26. Besiruošiančių yra 
40 vaikų. Bus dvi grupės — lie
tuviškai ir angliškai.

Šv. Kazimiero parapijos ko
miteto valdybon išrinkti: pirm. 
Pranas Speecher, vicepirm. Jo
nas 
nas, 
tete 
nis,
E. Bartkus, J. Truškauskas, Kiš
kis. Mason. L. Oksas. M. Oksas, 
B. Papšys. P. Marčiuška, 
kauskas.

Balto valdyba, išrinkta 
m.: pirm. Vladas Pažiūra,
pirm. J. Motiejūnas, sekr. S. Ša
kienė. ižd. A. Mitkevičius. na
riai: P. Litvinas ir J. Mitkus. 
Apylinkių Įgaliotiniai: Ingle
wood — V. Čekanauskas, Long 
Beach — J. Matijošaitis, Santa 
Ana — G. Baltrušaitis, Santa 
Monika — V. Tuskenis.

L.B. Los Angeles apylinkės 
valdybon išrinkti: Stasys Dūda, 
Kazys Prišmontas ir Ona Razu- 
tienė. Kontrolės komisijon iš
rinkti: A. Raulinaitis, A. Šim
kus ir A. Schulcas. Atstovais i 
L. B. Vakarų apygardos suva
žiavimą išrinkti: L. Balvočius, 
B. Brazdžionis. St. Dūda, V. Pa
žiūra, A. Raulinaitis ir B. Stan
čikas.

Pianistė Raimonda Apeikytė 
kovo 14 Immaculate Heart ko
legijos salėje suruošė viešą re
čitali, kuriame išpildė Gruodžio, 
Bacho, Ravelio. Beethoveno ir 
Chopino kūrinius. Vakaras pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Jau
noji pianistė, vasario 14 San 
Fernando Valley State kolegijo
je gavusi magistrės laipsnį, toj 
pačioj kolegijoj pakviesta pro
fesoriauti. Pradžiai jai pavesta 
tvarkyti dvi piano klases su 
virš 40 mokinių.

Jaunimo tradicinė šventė i- 
vyks birželio 7 Veteranų salė
je, Culver City, Calif. Šalia dai
nų ir tautiniu šokiu bus ir kon
certinė dalis, kurioje pasirodys 
jaunesnieji iškilieji talentai, 
kaip Algis ir Rasa Draugeliai. 
Muz. G. Gudauskienė kuria mu
ziką jaunųjų baletui ir stilizuo
tam mergaičių šokiui. Šokėjas 
paruoš jaunos mokytojos Rūta 
Skiriūtė ir Danguolė Razutytė. 
Vėl skambės komp. B. D. Bud
riūno “Malda” ir maršas. Tai 
bus jau 14-ta jaunimo šventė. 
Šventės pagrindinė ruošėja — 
Ona Razutienė. -

Julija Grikinaitė, buvo apdo
vanota specialiu žymeniu už uo
lų pareigų ėjimą — per 20 me
tų, dirbdama Šv. Vincento ligo
ninėje. nepraleido nė vienos 
darbo dienos. Per tą laiką ne
praleido ir parapijos choro re
peticijų bei sekmadienio mišių.

Dr. Diana Juciutė iš Hot 
Springs, Arkansas, gydytojos 
praktiką atlieka Los Angeles 
Gen. Hospital. Planuoja vėliau 
gydytojos praktika verstis Los- 
Angeles mieste. —Kor.

— Wandai Popeliučkienei ko
vo 15 mirus, vieton greit vys
tančių gėlių ant kapo, jos švie
siam prisiminimui kaip dide
lei jaunimo mylėtojai Kultūros 
Židinio — Jaunimo centro sta
tybai aukoja: Dr. Stasys ir Ma
rija Tallat-Kelpšai. Baltimore, 
Md. 10 dol., Nikolojus ir Lidija 
Biruliai, Philadelphia, Pa. 10 
dol., Juozas ir Kamila Jurskiai, 
Atlanta, Ga. 10, Ona Jurskienė 
ir Snieguolė Jurskytė. Philadel
phia, Pa. 25 dol., Liūtaveras, 
Julija ir Pauliukas Jurskiai, Del- 
ran, N. J. 25 dol. Pranciškonai 
už aukas širdingai dėkoja.

— Solistė Birutė Kemežaitė 
iš Chicagos kovo vidury lankė
si Romoje ištirti sąlygas ir pa
siruošti išleisti dainų bei arijų 
plokštelę. Pakeliui buvo sustoju
si Stuttgarte, kur sėkmingai dai
navo Nepriklausomybės šven
tės minėjime. Ji žada dalyvauti 
šiemetinėje Vokietijos lietuvių 
studijų savaitėje ir duoti kon
certą.

— Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos posėdy kovo 27 Į ku- 
ratoriją kooptavimo keliu buvo 
išrinktas kun. B. Liubinas.

— Prof. Z. Ivinskis Baltų ins
tituto suvažiavime kovo 25 iš
rinktas vedėju-pirmininku, o jo 
pavaduotoju estas prof. Kant. 
Iš lietuvių, be prof. Z. Ivinskio, 
yra dar prof. A. Maceina insti
tuto narys, šiame suvažiavime 
nutarta kviesti nariu dar vieną 
lietuvi.

— Dail. Leono Urbono, atvy
kusio iš Australijos, naujausių 
darbų paroda vyko Toronte ko
vo 20 — balandžio 4 Picture 
Loan galerijos patalpose. Buvo 
išstatyta apie 30 paveikslų.

— “Technikos Žodis“ pasku
tiniame (117-118) numeryje pa
stebi, kad Amerikoje kiekvie
ną savaitę išduodama apie 1300 
patentų-. - Iš pastaruoju metu 
peržiūrėtų 52,000 patentų rasta 
63 lietuviai autoriai. Iš to ten
ka konstatuoti, kad vidutiniškai 
iš 825 patentų vienas yra lietu
vio. Iš elektrotechnikos srities 
yra užpatentuotas ir okupuotos 
Lietuvos lietuvio Vytauto To
lučio patentas.
— Leonardas Šimutis šiuo me

tu baigia rašyti Amerikos Lietu
vių Tarybos istoriją. Jau turi 
parašęs virš 300 psl. rankraš
čio. Knyga pradedama aptarimu 
Lietuvos tragedijos pradžios 
1939-1940, vėliau nupasakoja
mi kiekvienu metu svarbesni į- 
vykiai tarptautinėje politikoje ir 
Amerikos gyvenime ryšium su 
Lietuvos laisvinimo reikalais.

zimiero ir 3 metus Vilniaus 
Aušros Vartų parapijoje. Po to 
lietuvių šv. Pranciškaus parapi
joje Atholyje, Mass. Grįžta į 
Worcester! ir 7 metus išbūna 
šv. Kazimiero parapijoje. Kle
bonauja 2 metus nelietuvių šv. 
Thomo A. Becket parapijoje 
South Barre, Mass., ir pagaliau 
1969 metų spalio mėn. paski
riamas Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos klebonu.

Kun. A. Volungis yra palan
kus lietuviškai veiklai. Lanko 
lietuviškus parengimus, leidžia 
nemokamai naudotis parapijos 
patalpomis lietuviškai šeštadie
ninei mokyklai, jo bažnyčioje 
laikomos lietuviškos pamaldos.

Savo geram pažįstamam ir 
mielam kun. A. Volungiui Wor
cesterio lietuviai rengia jo 25 
metų kunigystės paminėjimą, 
kuris įvyks balandžio 19, sek
madienį, 5 v. popiet Aušros Var- Siunčiu auką 
tų parapijos salėje, 153 Sterling 
St., Worcester, Mass.

Informacijų reikalu kreiptis 
į rengimo komiteto pirm. Edvar
dą Tamulevičių, 11 Woodland 
•Drive, Paxton, Mass. Tel. 754- 
8878 arba į Ireną Adomaitienę, 
— komiteto sekretorę, 4 Whit
ney St., Worcester, Mass., Tel. 
791-7285. P.S.

HtHHH
llllllllll

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė. Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbes fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

...............................  Zip Code
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

— Melbourne lietuviu namų 
statybos vajus vyksta sėkmin
gai. Jau surinkta 2,000 dol.

— Prancūzijos vienuolynuo
se gyvenančių lietuvaičių sese
rų rekolekcijos įvyko vasario 
21-28 Paryžiuje. Dalyvavo apie 
20 seselių lietuviu. Rekolekci
jom vadovavo Prancūzijos lietu
vių sielovados direktorius kun. 
Jonas Petrošius. Paskutinę re
kolekcijų dieną seseles aplan
kė, mišias lietuvių kalba auko
jo ir progai pritaikytą žodį pa
sakė vakarų Europos lietuvių 
vyskupas d r. Antanas Deksnys, 
specialiai atvykęs iš Romos. Iš 
viso Prancūzijoj moterų vienuo
lynuose gyvena ir dirba apie 
šimtas lietuvaičių seselių, atvy
kusių iš Lietuvos dar prieš ant
rąjį pasaulinį karą.

— “Naujoji Viltis", kultūros 
ir politikos žurnalas. Tokio pa
vadinimo naują žurnalą leis A- 
merikos Lietuvių Tautinė Są
junga ir LST Korp! Neo-Lith- 
uania. Redaguos redakcinė ko
legija: dr. Jonas Balys, Antanas 
Diržys ir Aleksas Laikūnas. Lei
dėjų tarybą sudaro: pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Teodo
ras Blinstrubas, Bronius Kasa- 
kaitis, inž. Vaclovas Mažeika ir 
Algis Modestavičius. Redakci
jos adresas. 1105 Chiswell La
ne, Silver Springs, Md. 20901.
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NORWOOD. MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 52-ji sukaktis šioje 
nedidelėje lietuvių kolonijoje 
buvo prisiminta vasario 22.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje kun. A. Janušonis 
aukojo mišias už pavergtą Lie
tuvą ir pasakė gražų, turiningą 
pamokslą.

Po pietų Amerikos Lietuvių 
Piliečių B-vės patalpose bu
vo surengta kavutė su užkan
džiais. Atsilankė daugiausia ne. 
toli gyvenantieji lietuviai. Kal
bas nasakė klebonas kun. A. 
Abračinskas. klebonas kun. V. 
Martinkus, Balfo centro valdy-, 
bos p-kas. užsukęs čia iš Pro
vidence, R. L, Massachusetts 
valstijos atstovas Allen Dano- 
vitch. J. Škudzinskas ir K.Šimė- 
nas iš Bostono. Trumpą minė
jimą pravedė skvriaus pirmi
ninkė E. Martyšienė. Baigian
tis vaišėm, buvo sudainuota gra
žiu dainų. Jonui Martyšiui pri
tariant akordeonu.

Pravestoji loterija davė 49 
dol. Pelno. Viso gi Altui pasius
ta 400 dol. Šia suma sudarė: 
rinkliava bažnyčioj (190 dol.), 
Amerikos Lietuviu Piliečių 
Bendrovės auka (25 dol.), mi
nėjimo dalvviu.aukos (171 dol.), 
skvriaus valdybos priedas (14 
dol.).
Nuoširdžiai tenka padėkot vi

siem. prie minėjimo bei vaišių 
prisidėjusiem. ir visiem i minė
jimą atsilankiusiem.

WORCESTER, MASS.
Triguba šventė šeimoje

Praeitų metų gruodžio 13 A- 
leksandras Gedmintas susituo
kė su Violeta Kiselaityte. Abu 
iš Worcesterio, abu priklauso 
skautam ir Lietuvos vyčiam. 
Aleksandras yra baigęs Buffalo, 
N. Y., universitetą. Toliau stu
dijas tęsia Bostono universitete, 
siekdamas magistro laipsnio. Jis 
studijuoja antropologiją.
Violeta yra baigus Becker Ju

nior kolegiją ir Alfred univer
sitetą, Alfred, N. Y. Šiuo metu 
ji dirba Worcesterio Memorial 
ligoninėje kaip laboratorijos 
technikė.

Aleksandro brolis yra kapito
nas Kęstutis Gedmintas. Toli
muose rytuose, Okinavoje, jis 
praleido du su puse metų, vir
šum metų laiko kovojo Vietna
me, kur pergyveno visokiausių 
pavojų ir buvo Khe Sanh apsu
pime. Dabar jį paleido atosto
gų. Išbuvęs visą mėnesi pas na
miškius, jis vėl grįžta į kariuo
menę. keliauja i Fort Bening, 
Georgia, kur studijuos specialių 
kariuomenės dalinių parengi - 
ma.

Vyriausias brolis Vladas Ged
mintas sausio 19 gavo magist
ro laipsni iš Thunderbird Gra
duate School of International 
Management, Phoenix. Arizona. 
Jis toliau dirbs First National 
Citv banke New Yorke ir vėliau 
išvažiuos Į Belgija, i Briuselį, 
kur atstovaus tam bankui.

Worcesterietis
—•—

Pavasario pietūs
Tėvu Pranciškonų Rėmėjų

1 skvrius balandžio 26, sekma-

Kapitonas Kęstutis Gedmintas

Pažymėtina, kad šį kartą ne
priklausomybės prisiminimas 
buvo pravestas be specialiai 

• kviesto kalbėtojo ir be meni
nės programos, vengiant dides
nių išlaidu. Ieškota būdų pabu
voti savųjų tarpe, kiek arčiau 
pabendrauti, pasidalinti džiaugs
mais bei rūpesčiais.

Lietuvos laisvinimo kovoje 
yra būtina išlaikyti gyvas ir ma
žas, nors kadaise buvusias di
deles, lietuvių kolonijas. A.T.

—•—
Minėiimo proga 
surinktos aukos

Rinkliava parapijos bažnyčio
je — 190 dol.; Amerikos Lie
tuvių Piliečių B-vė — 25 dol.

20 dol. — A. ir V. Tumai; po 
10 dol. — kun. A. Abračins
kas, J. ir S. Duobai, A. ir B. 
Kovai. E. ir J. Martvšiai, A. ir 
I. Mickūnai, J. Svidras, I. ir P. 
Tvlai, R. S. Vitartis: 7 dol. — 
V. ir B. Kamantauskai: po 5 
dol. — A. Jakštienė. F. Kručas. 
M. Kiervs, E. ir D. Razulevi- 
čiai, J. Strašunskas,' J. Survila, 
P. ir P. Vėtai, R. Vėtą; 3 dol.— 
M. Jazavitienė: po 2 dol.—V. 
Brazauskas. A. Danovitch, T. Ja- 
čienė. D. Jasiūnienė, J. Mališ- 
ka, K. Stašienė: po 1 dol. — 
B. Adomaitienė, St. Akunevičie- 
nė, F. Beilus, E. Dirsienė, O. 
Pazniokaitė, O. Ramanauskienė, 
E. Stadalnikienė, M. Vaičiūnai
tė, E. Vasiliauskienė.

dieni, 1 vai. Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass, ruošia pava
sario pietus. Po jų bus trumpa 
paskaitėlė.

Paskaitėlę skaitys tėvu pran
ciškonų provincijolas tėvas dr. 
L. Andriekus, O.F.M.

Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti į šiuos pietus, kuriuose 
prityrusių šeimininkių būsite 

--•skaniai pavaišinti ir išgirsite 
viena kita žodeli, liečianti mū
sų gyvenimo aktualijas.

Gerosios mamytės, pailsėkite 
šį sekmadienį ir negaminkite 
pietų namuose, bet su šeimo
mis atvažiuokite į Maironio Par
ką, pakvieskite ir kitus, o čia 
lauks šeimininkės su skaniau
siais pietumis.

Laukiame visų.
J.M.

Aleksandras ir Violeta Gedmintai

Vladas Gedmintas, Jr.

DELRAN, NEW JERSEY

Pietinės N. J. apylinkėje
Artėjant JAV LB Vl-sios ta

rybos rinkimam, jau sudaryta 
Pietinės New Jersey apylinkės 
rinkiminė komisija: P. Baublys, 
A. Didžiulis ir M. Mikutavičius. 
Kadangi šios apylinkės lietu
viai yra išsimėtę dideliame plo
te ir atstumai siekia iki šešias
dešimt mylių, balsavimą pla
nuojama pravesti paštu.

I visų apylinkės narių susi
rinkimą atvyksta JAV LB cent
ro valdybos pirm. Bronius Nai- 
nvs. Susirinkimas įvyks balan
džio 11, šeštadienį, 6:30 vai. va
karo, 405 Leon Avenue, Delran, 
N. J.

Dabartinę JAV LB Pietinės 
N. J. apylinkės valdybą sudaro: 
Vytautas Volertas (pirm.), Povi
las Baublys (vicepirm.), Marija 
Raugienė (protokolų sekretorė), 
Regina Raubertaitė (sekr.) ir dr. 
Kazys KGudėnas (ižd.).

Vasario šešoiliktoji
Laisvinimo reikalam Nepri- 

klausomvbės šventės proga su
rinkta 479 dol. Tai graži suma 
iš mažo būrelio lietuvių. Phi- 
ladelphijos apylinkės paruošti ir 
abiejų apylinkių pasirašyti me
morandumai yra išsiuntinėti vi
siem New Jersey valstijos kon- 
gresmanam ir abiem senato
riam. Jau gauti trys atsakymai. 
Vietinei amerikiečių spaudai bu
vo pateikti du pranešimai, pa
ruošti JAV LB informacinio 
centro.

Trumpai
— Irena Veblaitienė sutiko 

dalyvaut ap-kės šventėje bir
želio 20, šeštadienį, Jankų so
dyboje.

— Dr. K. Gudėnas, draudų 
teisės žinovas, konsuliariniais 
tikslais dažnai vyksta Į keliones 
po visą kraštą.

— Jurgis Petronis, tik prieš 
metus baigės inžineriją, rengia
si savarankiam komerciniam 
verslui.

— Gedulas palietė Šalčiūnų 
(neseniai Lietuvoje mirė V. šal- 
čiūno tėvas) ir Baublių šeimas 
(Paryžiuje palaidotas D. Baub
lienės svainis Liutkus). T.B.

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

IŠ LIET. BENDRUOMENES VEIKLOS
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Bendruomenės vie
tos apylinkės metinis susirinki
mas buvo kovo 15 Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Maldą su
kalbėjo kun. J. Steponaitis. Pir
mininkavo Ant. Tamkus, sekre
toriavo VI. židžiūnas.

Išsamų pranešimą padarė val
dybos pirm. Pr. Stanelis. Valdy
bos iždininkas pranešė, kad pra
eitas metais turėta 2101 dol. 
pajamų, 'išlaidų 1665 dol., da
bar kasoje yra 437 dol. Pr. Ra. 
čiukaitis pranešė, kad LB val
dyba surengė tradicinius minė
jimus — Motinos dienos, bir
želio įvykių, tautos šventės, tra
dicinius pietus ir prisidėjo prie 
Vasario 16 minėjimo. Kultū
ros klubas turėjo 5 susirinki
mus, kur buvo skaitytos paskai
tos.

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto atstovas pranešė, kad 
Aušros Vartų parapijos patalpo
se veikia mokykla, kurią lanko 
per 40 vaikų. Mokykloje moky. 
tojauja Juodaitienė, K. Pauliu- 
konis, M. Kurliandskaitė ir Ž. 
Pauliukonytė. V. Burdulis pasi
traukė iš mokyklos darbo. Mo
kyklos vedėju yra J. Bakšys.
Lietuvių Fondo atstovas VI. 

židžiūnas pranešė, kad Worces
terio lietuviai Fondui paaukoję 
8,800 dol., kvota buvusi 20,000 
dol., dabar sumažinta iki 12.000 
dol. Dar reikia surinkti 3,200.

Pr. Pauliukonis pranešė, kad 
praeitais metais Tautos Fon
dui surinkta 137 dol. ir Balfui 
prie šv. Kazimiero bažnyčios 
durų kovo 15 surinkta 146 doj.

S. Balzeko kultūros muziejuje Chicagoje lankosi du New Yorko lietuviai, iš 
k. j d. K. Motuzas ir S. Ivanauskas, abu filatelistai. Muziejuje rado gražų 
L. Kairio įrengtą nepriklausomos Lietuvos pašto ženklų stendą.

Nuotr. J. Kasakaičio

SENDRAUGIŲ STOVYKLA
Ateitininkų sendraugių sto

vykla šiemet bus Dainavoj rug- 
piūčio 2-9. Studijinė programos 
dalis yra baigiama ruošti ir 
greit bus paskelbta. Yra numa
tomos taip pat planuotos vaka
rinės programos.

Į stovyklą yra kviečiami visi 
sendraugiai, jų šeimos ir moks
lą bebaigiantieji ar baigusieji 
studentai ateitininkai. Kiek są
lygos leis, bus priimami ir kiti 
ateitininkų veikla besidomi lie
tuviai. Būtų naudinga turėti sto
vykloje kiek galima daugiau 
naujų narių, ypač iš naujai 
mokslus baigusių. Efektingiau
sias kvietimo būdas yra asme
ninis kontaktas. Vyresniųjų ir 
jau sendraugių stovyklose daly

Su duotais pažadais bus per 
200 dol.

A. Tamkus paskaitė revizijos 
akta, kad viskas rasta tvarko
je. Židžiūnas pranešė, kad šiais 
metais gegužės 16-17 bus LB 
Tarybos rinkimai. Rinkimų ko
misiją sudaro: V. židžiūnas, A. 
šermukšnis ir J. Tamašauskas. 
Worcesteris šiais metais pri - 
klausys prie Bostono apygar
dos.

Susirinkimas paprašė buvu
sią valdybą apsiimti eiti tas pa
reigas dar vienerius metus ko
optuojant į ją dr. A. Valiuškį. 
Valdyba pareigomis pasiskirs
tė taip: pirm. Pr. Stanelis, vi
cepirm. K. čėsna ir dr. A. Va- 
liuškis, sekr. VI. židžiūnas, ižd. 
V. Dabrila, parengimų vadovas 
Pr. Račiukaitis, nariai J. Tama
šauskas ir Pr. Pauliukonis.

Aukos Balfui ir toliau renka
mos. Kovo 15 buvo renkama 
prie Šv. Kazimiero bažnyčios, 
leidus kleb. kun. J. Jutkevičiui. 
Rinkliavą organizavo Pr. Pau
liukonis, jam talkino J. Ta
mašauskas, K. čėsna, V. Dabri
la ir J. Miliauskas. Kas dar nė
ra įteikęs aukų, prašomas tai 
padaryti dabar ir auką įteikti 
ar kun. J. Steponavičiui, ar V. 
Dabrilai, ar Pr. Pauliukoniui.

L. Bendruomenės susirinki
me kun. J. Steponaitis pasiū
lė prie LB sudaryti Balfo sky
rių. Jis pats sutiko būti sekre
torium, pirmininku pasiūlė Pr. 
Pauliukonį, o ižd. V. Dabrila. 
Susirinkimas pasiūlyma priėmė.

Pr. 

vavusiu nariu iniciatvva čia yra 
labai pageidaujama.

Stovyklos mokestis: už
maistą suaugusiem 40 dol., 
vaikam 2-5 m. amžiaus 12 dol., 
5-9 m. amžiaus 19 dol., 10-16 m. 
amž. 30 dol.; b) už nakvynę, 
už atskirą kambarį (talpinantį 
iki šešių asmenų) 35 dol., už lo
vą bendram miegamajam suau
gusiem 7 dol., vaikam — 2-5 m. 
amžiaus 2 dol., 5-16 m. am
žiaus 5 dol.

Registruotis prašoma iš anks
to, kartu prisiunčiant dalini 
bent 10 dol. mokestį, pas Pra
ną Baltakį, 7802 Temple St., 
Adelphi, Md. 20783. Tel. 301- 
422-3322.

ATHOL, MASS.
Mirė Antanina Ambrosienė
Athol, Mass.,, poilsio namuo

se kovo 12 mirė Antanina Am
brosienė, sulaukusi 81 m. am
žiaus. Liko 2 sūnūs: Adolfas ir 
Pranas su marčiom. 6 anūkai ir 
3 proanūkai.

Palaidota kovo 16 Athol ka
pinėse po pamaldų Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje.

Tai Valerijos Kazlauskienės. 
Povilo Melvido. gyvenančių Flu
shing, N. Y.,. ir Kaziūnės Po- 
vilonienės, gyvenančios Wan- 
tah, L. L, N. Y., teta.

Tarp kitų giminių liko Simo
nas Cerebiejus su šeima, Mas- 
peth, N. Y. Liko daug tolimes
nių giminių Bostone.

Iš New Yorko i laidotuves bu
vo nuvykusi Valerija Kazlaus
kienė ir Nellie Albrecht, taip 
pat velionės pusbrolis Konstan
tas Tamas-Tamošiūnas iš Hart
ford, Conn.

Buvo gimusi Lamakėnų kai
me, Vabalninko valsčiuje. I J. 
Valstybes atvyko jaunatvėje. Vi
są amžių gyveno Athcl, Mass., 
kalnų miestelyje, Amerikos me
dinėm kėdėm gaminti sostinė
je.

Liūdi likę artimieji, o ypač 
Valerija Kazlauskienė, kuri šią 
liūdną žinią ir kitiem pranešė.

VASARIO 16 ANGLIJOJ

Londone. Vasario 16 die
nos proga įvykusiame priėmime 
Lietuvių Namuose buvo apsilan
kę apie 70 svečių — britų, ry
tų europiečių ir lietuvių, be to, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos dip
lomatiniai atstovai Londone ir 
daug įvairių tautų politinių vei
kėjų egzilyje. (E)

PLOKŠT ELIŲ IŠPARDAVIMAS
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokšteles 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškų Meliodijų įgro

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

New Yorko Lietuviu vyru 
choras įdainavo: Tėve mūsų. Oi 
broli broleli. Aš pas 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.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suyiltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį. Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina. O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis. Dobilėlis. Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari. Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėliu: 
Aguonėlė. Siuntė mane motinė
lė. Palankėj, Laisvės varpo dai
na. Dzimdzi. Mikita. Atskrend 
sakalėlis. Ant kalno karklai siū
bavo. šia nedėlėle. Plaukia Ne
munėlis. Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

knygų išpardavimas 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS
"Atsiminimai iš Balfo veik

los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečias Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Abiejų knygų autorius — 
prel. J. B. Končius.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Būtų naudinga kiekvienai 
lietuvių šeimai įsigyti abi šias 
knygas. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
no 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Lietuvos Senos ir Naujoj 
Dainos: įdainuota solistu ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi. Metai. Pavasario links
mybės. Barbutė ir Pilypas. Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
lė. 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 
N r. 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.

Lietuviu Tautiniai Šokiai, Aš- 
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis. 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

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

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.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėli, Gražiu dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai. Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese* nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių. Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias. Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

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

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

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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MIDI, MAXI AR MINI? IŠ BOSTONO ŠAULIŲ VEIKLOS
Vėl pavasaris, ir vėl didelis 

sujudimas ir susidomėjimas 
naujomis madomis. Šie metai 
yra ypatingai svarbūs moterų 
gyvenime, nes jie liečia rūbų 
ilgį — ar pasirinksime “midi”, 
ar liksime su virš kelių ilgio 
suknele—“mini”. Pereitais me
tais daug žinomų madų pasauly
je moterų griežtai pasisakė 
prieš bet kokį suknelių pailgini
mą, nes jos savo trumpose suk
nelėse jautėsi jaunos, patrauk
lios, bet šiais metais jau daugu
ma tų moterų įsigijo net po ke
lias “midi” sukneles. Daug ma. 
dų sekėjų dar negali apsispręs
ti, kokio ilgio suknelę pasirink
ti, ir už tai įsigyja kelnių kos
tiumėlių komplektus ir tikisi

Puodas. . .
(atkelta iŠ 3 psl.) 

nis, kad etninės grupės pajau
timas pasireiškia ypačiai stip
riai trečioje generacijoje.

Etninį, arba tautinį, pajauti
mą mėgina sustiprinti ir Sovie
tų Sąjunga, nors kitokiom prie
monėm. Bet teigiama, kad au
ga ir ten tautinė sąmonė, kaip 
ji auga Afrikoje, Azijoje ir ki
tur.

Prezidento žodžius galima su
prasti esant priešingus ligšioli
nės propagandos gąsdinimam 
“nacionalizmo” grėsme Ameri
koje. Juos galima suprasti kaip 
įspėjimą segregacijos šalinin
kam, kurie nenori suprasti ir 
priimti socialinės pažangos. 
Kaip įspėjimą taip pat segrega
cijos priešam, kurie “melting 
pot” politiką vykdydami veržia
si į klaidingą pažangą — į to
kią, kuri tiesia kelią nacionalso- 
cializmui, ar jis būtų stalininis 
ar hitlerinis.

Barcelonos viešbutis Miami Beach, kur sustos ekskursija iš Elizabeth©.

Elizabeth© lietuvių parapija 
rengia ekskursiją į
FLORIDĄ 

. I
• Elizabetlio lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapija rengia eks
kursiją į Miami, Florida.
• Ekskursija išvažiuoja iš Newarko geležinkelio stoties balandžio 
24, penktadienį; grįžta gegužės 2, šeštadienį. Atmetus kelionės 
laiką. Floridoje išbus 7 dienas ir 6 naktis.
• Vienam asmeniui kelionė ten ir atgal kainuos 222.50 dol.Šci- 
mai ar susidariusiai grupei daugiau nei du asmenys duodama 
10 dol. nuolaida vienam asmeniui. Tokia šeima ar grupė turės 
bendrą kambarį viešbutyje. Tie, kurie norėtų turėti atskirą pri
vatų kambarį, moka papildomą 10 dol. mokestį.
• Kiekvienas ekskursijos dalyvis, apsimokėjęs nustatytą mokestį, 
Floridoje gauna liuksusiniame viešbutyje kambarį (dviem asme
nim), maistą, nemokamai dalyvauja suruoštose vaišėse, naudojasi 
maudymosi baseinu ir paplūdimiu, taip pat nemokamai dalyvau
ja rengiamose pramogose.
• Kas nori šioje ekskursijoje dalyvauti, prašomas nedelsiant re
gistruotis, įmokant 50 dol., kuris bus įskaitytas į kelionės mokestį.
• Visais ekskursijos reikalais kreiptis adresu: kuru.J. Pragulbic- 
kas, 211 Ripley PI., Elizabeth, N.J.-07206; (tek EL 2-2271).
• Kviečiami visi, kuriem tik sąlygos leidžia, pasinaudoti šia proga
ir linksmai bei kultūringai praleisti kelias dienas gražioje Flori
dos gamtoje. » ‘ *

FOR RESERVATIONS CALL OR WRITE:
Rev. Joseph Pragulbickas
St. Peter and Paul’s
211 Ripley St. Elizabeth, New Jersey

Name------------- ------------------------------------ ——... DaU-t„..  ......... .........

Address .............. .............................................. ................................................
•. • < * ♦ x 7 ' • ,

Telephone No:--------------------------------- !/ Na. ofAddliaf...___

A $50 deposit must accompany reservation. BalanceWe'April 1,1970

per tą “padalkų” krizę su kel
nėmis išbristi.

Šeštoji madų paroda New 
Yorke įvyksta balandžio 19 Le 
Cordon Bleu salėje Woodhave- 
ne. Ji bus ypatinga. Bus įdo
mių rūbų ir įdomių modelių. 
Prie parodos įdomumo reikia į- 
skaityti modeliuotoją Nijolę, ku
ria New Yorko publikai teko ža
vėtis pereitoje madų parodoje. 
Nijolė, taip vadinama amerikie
čių madų pasaulyje savo lietu
višku vardu, šiais metais vėl su
tiko dalyvauti New Yorko ma
dų parodoje.

Nijolės vardas madų pasau
lyje yra gerai žinomas, ypatin
gai Chicagos ir New Yorko mo
delių agentūrose. Ji yra nuolat 
angažuojama modeliuoti .žino
mų rūbų kūrėjų, kaip F. Sami, 
O. Cassini, N. Norelį B. Blass, 
G. Beene, P. Trigere ir kt, mo
deliuoja jų kolekcijas žurna
lam, laikraščiam, televizijai, 
krautuvių bei privatiem pirkė
jam. Nijolės vardas ir fotogra
fijos dažnai pasirodo “Women’s 
Wear Daily”, “The New York 
Times”, “Chicago Tribune” ir 
žurnaluose kaip “Mc’Call’s”, 
“Holiday” bei “Hair Do”.

šioje madų parodoje Nijolė 
modeliuos Fernando Sarmi rū
bų kolekciją. Sarmi rūbai yra 
daugiausiai popietiniai ir vaka
riniai. Jų tikslas yra moterį pa
daryti kuo moteriškesne ir pa- 
trauidėsnė-v/J’

Tad -kviečiame “visus atsilan
kyti į madų’parodą, kur gal pa
vyks /‘rhdkbtaWmini’’ proble
mą iššpręistį;. o ‘tikrai bus, nau
dos ypatingai, vertingam tikslui, 
šiais metais 'madų .parodos vi
sas pelnas: yra;sjtinąmasĮ^itxia- 
mo seselių^mergaičių’ ‘‘Nerin
gos”stovyklavieteiįrengti.

’ 7 • ■/ ' n.

Nijolė Voketaitienė demonstruoja Sarmi drabužius

PADĖKA
Kovo 15- buvo seniausių lie

tuviškų radijo programų N. 
Anglijoje 36 metų sukaktuvinė 
metinė talentų popietė ir ba
lius iškiliajai lietuvaitei —Ma
rijai L. Rudokaitei pagerbti.

Pinigines premijas laimėjo 
šie talentų popietės dalyviai:

STUDENTAI DAINUOJA

Lietuvis dainuoja nuo pat 
jaunų dienų. Ta meilė dainai ri
ša mus visus. Albumas “Vivat 
Academia”, jaunimo įgrotas ir 
įdainuotas, šokių muzika links
mina visus, o patriotiniais žo
deliais primena Nemuno Sale
lę ...

Tai graži dovana jaunimui, o 
ir vyresniem puikus studento 
dienų prisiminimas.

Albumo kaina 8.50 dol.

Plokštelės gaunamos pas pla
tintojus:
Chicagoje:

Karvelio krautuvėje, 2501 W.
71 St.,

Gradinsko krautuvėje, 2512 
W. 47 St.,

Brazdžionio krautuvėje, 2646 
W. 71 St.,

Marquette Delicatessen, 2553 
W. 71 St.,

Feliksas Daukus, 7159 Maple
wood Ave.,

Endzelis, 3240 So. Halsted.
Clovelande:

Dirvoje, 6907 Superior Ave.,
Baltic Delicatessen, 677 E.

185 St
Bostone:

Baltic Florist, 502 E. Broad
way,

Lendraitis Leonas, 450 E. 7 
Street.
New Yorke:

Jack Stukas, 1467 Force Dr. 
Mountainside, N. J. 07092.

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

Galininas Jonas, 84-20 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y.
Kitur:

J. Gaižutis, 571 Grixdale, De* 
troit, Mich.,

Sabalis, Antanas, 32 Simpson 
Rd., Rochester, N. Y.,

A. Skilius, 4366 Sunset Bld. 
Hollywood, Calif.

J. R. Simanavičius, 175 Park
side Dr., Toronto, Ont, Can.

Km norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-3923

Andrius Krisiukėnas iš Milton 
už smuikavimą, Julija, Danutė, 
Kazys ir Richardas Grausliai iš 
Londonderry, N. H., už dainavi- 
ma, Ramunė Adomavičiūtė iš 
So. Bostono už eilėraščio skai
tymą, Deborn Wollan iš Hud
son, N. H., už grojimą akor
deonu, Ona Marija Statkutė iš 
Randolph už šokimą, Carol (Ma- 
neikis) Punchard iš Hyde PJk. 
už grojimą klarnetu, Ona Mari
ja Statkutė, Šatidy Marianytė ir 
Patricija Gallagher iš Ran
dolph už šokimą ir Petras Bi- 
zinkauskas iš Brocktono už 
skambinimą pianinu.

Šokių varžybas laimėjo: Ma
inės ir papės polkos — Ada Au- 
siejienė su Jonu Valiukoniu iš 
So. Bostono; jaunimo polkos— 
Marija L. Rudokaitė su Vytau
tu Ivaška iš tSo. Bostono, valso 
Ona Ulevičiėhė su Pranu Rač
kausku iš Dorchesterio, tango

—Birutė Šakenienė su Stasiu 
Urbonu iš Dorchesterio, tvis
to—Julija ir Kazys Grausliai, 
iš Hudson, N. H.

Nelė Aliukonienė laimėjo bu
telį degtinės, Liudas Stukas — 
Liudos Bichnevičienės iškeptą 
ir padovanotą tortą, Albertas 
Puskepalaitis — Onos Ulevičie
nės iškeptą ir padovanotą tor-

A. f A.

KAZIMIERUI MARCINKAI
mirus, jo žmonai ir sūnui bei marčiai reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime.

M. BARAUSKŲ ŠEIMA
ir JONAS AVIŽIENIS

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

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

*
Rašykite:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 E. 68th Street, Chicago, Ill. 60629

Nauja valdyba '
Bostone veikia Jono Vana

gaičio šaulių kuopa. Kovo 1— 
vykusiame susirinkime išrinkta 
valdyba, kuri pareigom pasi
skirstė taip: pirm. — Juozas 
Stašaitis, vicepirm. — Albinas 
Šležas, sekret. — Stasys Urbo
nas, ižd. — Birutė Šakenienė, 
valdybos nariai: Juozas Liutko- 
nis ir Bronius Utenis.

Posėdis telefonu
Bus bene pirmas toks įvykis, 

kad valdyba posėdžiavo susijun
gusi telefonu. Toks posėdis bu
vo kovo 16 d. 9 v.v. Telefono į- 
staiga visus kuopos valdybos na
rius sujungė į vieną liniją, ir 
tuo būdu visi, būdami savo na
muose, galėjo posėdžiauti. Posė
dis truko 1 vai. 20 minučių. 
Sekretorius posėdį įrašė į mag
netinę juostelę. Valdybos na
riai apsiėmė eiti papildomas pa
reigas: pirmininkas — tvarky
ti vėliavos tarnybą, sekretorius 

—jaunimo ir sporto vedėjas, 
iždininkė — moterų skyriaus 
vedėja, t-sis valdybos narys — 
tiekimo skyriaus vedėjas, II-sis

Nauji leidiniai
Poezijos pilnatis, B. Braz

džionio rinktinė, sudaryta iš 
12 to paties autoriaus eilėraš
čių rinkinių. Dail. A. Dociaus i- 
liustruota, kietais viršeliais, di
delio formato, 592 pusi., kaina 
10 dol.

Dialogas su lietuviais, Br. 
Railos akimirksnių kronikos 2- 
roji knyga, 560 psl., kietais vir
šeliais, kaina 7 dol.

Lietuvių švietimas Vokietijo
je, redagavo V. Liulevičius. Kie
tais viršeliais, didelio formato, 
639 pusi., kaina 12 dol.

Nemarioji žemė, Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. An
tologija sudaryta A. Tyruolio, 
176 pusi, kaina 5 dol.

Rezistencija, R. Spalio, kie
tais viršeliais, 429 pusi, kaina 
6 dol.

Lituanistikos darbai, redaga
vo J. Balys, kaina 2.50 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir muzikos plokštelės gauna
mos Darbininko administracijo
je.

tą, kurį jis padovanojo Žibuok
lių sekstetui.

Nuoširdžiai dėkojam visiem 
atsilankiusiem, dalyvavusiem ta
lentam pirkusiem laimėjimo 
bilietus, aukojusiem įvairius 
skanumynus ar kuo kitu padė- 
jusiem balių surengti.

Steponas ir Valentina Minkai 

valdybos narys — spaudos sky
riaus vedėjas. Spaudos sky
riui dar nutarta pakviesti bend
radarbių.

Pasveikino
Kuopos valdyba kovo 19 nu

vyko į Brocktoną ir pasveikino 
Aleksandrą Mantautą jo 75 me
tų sukakties proga. Jis yra šau
lių Sąjungos Tremtyje pirma
sis pirmininkas ir sąjungos gar
bės narys. Jam įteikė Lietuvių 
Fondo jubiliejinį medalį.

Vėliava
Kuopa įsigijo didelę trispal

vę Lietuvos vėliavą. Ji yra pa
siūta iš tvirtos laivų burėm 
naudojamos medžiagos. Tą dar
bą atliko Stasys Urbonas. Vėlia
va tinkama naudoti prie miesto 
ar gubematūros rūmų. Tenka 
pažymėti, kad Vasario 16 pro
ga ji buvo pakelta prie Bosto
no miesto rotušės. Tuo pasirū
pino Stasys Urbonas.

Trimitukas
Kuopos valdyba savo infor

maciniam reikalam išleido biu
letenį — Trimituką, kurio pir
masis numeris, kovo 31 datos, 
išsiuntinėtas visiem kuopos na
riam. Tokį biuleteni gavo ir 
Darbininko redakcija ir iš jo 
atrinko čia skelbiamas žinias.

H. W. FEMALE

Girl Friday — answering telephone, 
typing & general office work. Steady 
work. New Craft Metal Products, 
Inc. 321 Clarkson Ave., Brooklyn, 
N.Y. Call BU 4-2253

Experienced Operators on Dresses 
complete garment Union benefits 
D. V. S. DRESSES, 795 Hempstead 
Tpke, Elmont, L. I. 516 GE 7-6762

H. W. MALE

EXP. CARPENTER — insida work. 
Steady good salary VALEBI CON
STRUCTION, 30-07 35th Avenue. 
Long Island City, N.Y. Call 361-8235

EXPERIENCED WAITERS
FULL or PART TIME 

PRIME TIME STEAK HOUSE 
168 Passaic Ave. Fairfield, N.J.

CALL: 201-227-5888
See: Mr. Barish 10 AM to 8 PM.

DISH MACHINE 
OPERATORS
UTILITY HELP 
Excellent Salary

Free uniforms, paid vacation 
paid life insurance & hospitalization 

Apply immediately.
HOWARD JOHNSON’S 

Route 23 at Ratzer Rd. Circle 
Wayne, New Jersey 

Phone (201) 694-9855

ELECTRICIANS’ 
HELPERS

Must have NYC experience 
in factories at least 3 years. 
A-l opportunity. Union shop. 
Don’t call unless you qualify. 

Must speak, read, write English.
Box I - 130

Rm 915 
350 5th Avenue 
New York 10001

An equal opportunity employer

WELDERS — A-l Steel Assembly 
Shop in Carteret, N.J. area. For 
night shift $4.60 hourly. Call (201) 
969-1700

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 pavardė__________________________________

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

Ui kalendorių $.

Spaudai paremti $.

Siunčiu skolą ui___ m. Į

TO PLACE
YOUR AD 

rANCFI OR CHA VC. F 

Tel.: GL2-2923

SERVICE

PORTER SERVICE 
OFFICE CLEANING

Floor waxing — Complete service
Distinguished International Corp.

507 Fifth Avenue, N.Y.C.
Call OX 7-5895 — Mr. Jackson

STEVE’S Atlantic Service Center 
open daily 7 till 9 pm, Sat. till 6 pm. 
specializing in foreign car repairs 
complete auto repairs road services 
pick up delivery. 1310 Rahway Ave. 
Woodbridge, N.J. Call (201) 634-8515

WALL-TO-WALL CARPETS 
CLEANED

Using Von Schrader method. We go 
to your home — all work done at 
reasonable rates. Call 473-1586

LEJON MOVING AND 
STORAGE CO. 
Licensed and Bonded 

LOCAL MOVERS ALL BOROS 
Call 881-4926

A Bit of Sweden Restaurant & Motel 
overlooking the scenic Hudson — 
Bring the family for Sunday dinner 
Route 9W Stony Point N.Y. 30 mi. 
North of GW Bridge. Your Hosts 
Harry and Betty Lindquist — Call 

914—942-0880

Colonnade Hair Stylist — Latest in 
creative hair styling. We service 
wigs and wiglets. 2727 Hempstead 
Tpke. Levittown L.I. 516-731-9485

G &R PAINTING
INSIDE and OUTSIDE 

All work done at reasonable rates 
All Work Guaranteed 

- Call OL 5-9186 ------

JIMMY SKINNER

FURNITURE POLISHER 
Bum and Touch Ups 

All work guaranteed. Free estimates 
CALL 855-2466

EDDIES OF RINGWOOD
Serving all New Jersey 

Towing - Road Service - 24 Hours 
— Round the clock radio dispatched

Call 201-962-7111
19 Carleton Dale Rd. Ringwood, N.J.

Casa Blancha Tavern & Restaurant 
Excellent place for parties, showers, 
Communions and Confirmations — 
474 River Dr. Garfield N.J. Call 201 
772-9772, your Host Dick Cameron

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

Dial 609-641-2040 E. Geraldyn Cow
ley — payroll, bookeeping, billing 
quarterly reports, income taxes, etc. 
702 W Adams Ave, Pleasantville NJ

MALE - FEMALE

KEY PUNCH OPERATORS
1 year experience minimum heavy 
Alpha any hours 8 AM - 4 AM also 
weekends to $3.25 hourly plus daily 
bonus. Only best need apply. Call 
673-2791 ask for Mr. Rosati.
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DARBININKAS
HHr iohmk
NAUJIENOS-

New York© ir New Jersey 
žinių bei nuotraukų šiame nu
meryje dar yra ir septintam 
puslapy.

Dail. K. Žoromskio kūrinių 
paroda, kuri buvo vasario gale 
Phoenix galerijoje Manhattane, 
buvo paminėta žurnale “Col
lector’s Guide to World Wide 
Art Shows—Pictures on Exhi
bit”, balandžio mėn. numery. 
Buvo įdėta dailininko viena pa
veikslo nuotrauka ir parašytas 
gražus vertinimas, kuriame pri
simena, kad jis lietuviškos kil
mės. Iš buvusios parodos Mo
derniojo Meno muziejaus par
davimo skyrius paėmė du dail. 
K. žoromskio paveikslus par
duoti.

N. Y. ateitininkai balandžio 
18 rengia čigonų vakarą, tradici
nius metinius šokius, Maspe- 
tho lietuvių parapijos salėje. 
Pradžia 7:30 v.v. šokiam gros 
modernus orkestras. Visas jau
nimas kviečiamas dalyvauti.

A. a. Wandos Popeliučkienės 
atminčiai pagerbti šios šeimos 
atsiuntė sudėtinę 44 dol. auką 
Balfui: Antanas ir Liucija Spe- 
rauskai, Elena Bielkevičienė, 
Genovaitė Banienė, T. ir J. Šle
pečiai, Vytautas ir Liucija Čės- 
nai, Stefanija Skučienė, Ž. 
Jurienė, L. ir V. Vilkutaičiai, 
M. Bulvičienė, M. ir J. Kliveč- 
kai. Balfas už aukas širdingai 
dėkoja.

Maironio lituanistinė mokyk
la širdingai dėkoja visiem, pri- 
sidėjusiem auka, darbu ir daly
vavimu prie vaidinimo “Rau
donoji Kepuraitė” pasisekimo. 
—Maironio lituanistinės mokyk
los vedėjas ir tėvų komiteto pir
mininkas.

Šeštoji madų paroda bus ba
landžio 19 Le Cordon Bleu sa
lėje Woodhavene. Pradžia 1:30 
v. popiet. Bilietus prašo iš anks
to užsisakyti pas I. Dičpinigai- 
tienę — VI 9-8721.

Padėka
Nuoširdi mūsų padėka mu

zikam Alg. Kačanauskui ir V. 
Mamaičiui su jų vadovaujamais 
chorais, solistam: L. Senken- 
Senkienei, E. Marcis-Marcišaus- 
kienei, St. Citvarui, komp. J. 
Stankūnui už atliktą gražų re
liginės muzikos koncertą mū
sų Šv. Petro ir Povilo lietuviu 
parapijos bažnyčioje balandžio 
21.

Šis religinis koncertas buvo 
įžanga į mūsų parapijos šiais 
metais švenčiamą 75-rių metų 
sukakti.

Lai Dievas laimina Jūsų pa
stangas ir tenepritrūksta ištver
mės ir toliau gražiomis giesmė
mis garbinti Viešpatį Dievą.

Dar kartą visiem nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. Petras Žemeikis,
Kun. Juozas Pragulbickas

Kviečiamas visas jaunimas į šokius —

“TEN
TOLI

OŠIA”
1970 balandžio 18, šeštadienį 7:30 vai. vak.
Atsimainymo parapijos salėje
64-14 56th Road Maspeth, N. Y.
Šokiai - dainos - turtingas bufetas • staigmenos - įvairumai.
Gros populiarus orkestras.
Įėjimas premijuotas.
Kaina 2 dol.

—r Rengia 
New Y or ko 
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Kazimieras-Charles Marcinka 
po sunkios ligos kovo 31 mi
rė Floridoj. Jis ilgus metus gy
veno Jersey City, buvo veiklus 
lietuvis ir šv. Onos parapijos 
vienas iš steigėjų. Nuliūdime 
liko žmona Ona ir sūnus Vy
tautas.

Batuno lietuvių sekcijos me
tinis susirinkimas buvo kovo 
22. Apyskaitinius pranešimus 
apie Batuno veiklą padarė Ba
tuno vykdomasis pirmininkas 
Kęstutis Miklas ir vicepirminin
kė Nastutė Umbrazaitė. Susirin
kime atidaromąjį žodį tarė bu
vęs pirmasis Batuno preziden
tas ir dabartinis direktorius 
prel. Jonas Balkūnas. Susirin
kimui pirmininkauti buvo pa
kviestas Aleksandras Vakselis, 
o sekretoriauti Dalia Bulgary- 
tė. Kelias valandas užtrukęs šis 
darbingas susirinkimas aptarė 
Batuno ateities veiklos planus, 
išrinko lietuvių sekcijos 10-ties 
asmenų vadovybę ir kandidatus
i Batuno direktoriata, kuris bus V V7
išrinktas Batuno metinės konfe
rencijos metu, balandžio 18. Pa- 
cem in Terris auditorijoj, New 
Yorke. Susirinkime ir jo disku
sijose dalyvavo ir Lietuvos ge- 
ner. konsulas Anicetas Simutis.

Lietuviškos mokyklos diena Elizabethe
Vos įsikūrę šitame krašte, tuo

jau susirūpiname lietuviškomis 
mokyklomis. Ir tokiu būdu kiek
vienoje vietoje, kur tik susibū
rė didesnis lietuvių skaičius, at
sirado ir šeštadieninė lietuviš
ka mokykla. Ne visos jos buvo 
vienodo lygio, ne visose dirbo 
kvalifikuoti mokytojai, ne visos 
galėjo prisiglausti lietuviškų 
parapijų mokyklų patalpose. 
Bet mūsuose tada dar neatvė
susi gimtojo krašto meilė ir 
noras savo vaikus išlaikyti lie
tuviais skatino mus, nežiūrint į- 
vairių nepatogumų, pasinaudo
ti šeštadieninių mokyklų teikia
ma pagalba tautinio auklėjimo 
srityje.

Tačiau, mum čia kiek prasi
gyvenus ir pradėjus sklaidytis 
į patogesnes gyvenvietes ato
kiau esančiuose priemiesčiuose, 
mūsų mokyklose pradėjo nykti 
mokinių skaičius. Galvotrūk
čiais bėgančiame amerikiniame 
gyvenime mum pradėjo trūkti 
laiko ir kantrybės kas šeštadie-

Pranešama giminėm ir arti
miesiem, kad š.m. balandžio 5 
Chicagoje staiga mirė buvęs 
ekonomistas

VIKTORAS GUDAITIS.

Nuliūdime liko brolis Antanas 
su šeima New Yorke, dvi sese
rys su dviem broliais su šeimo
mis Lietuvoje. Laidotuvės Chi
cagoje.

Lietuvių Fronto Bičiulių ry
tų apygardos suvažiavimas į- 
vyks balandžio 26, sekmadienį, 
lietuvių parapijos salėje, Mas- 
peth, N. Y. Už žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus ir parti
zanus 11 vai. parapijos bažny
čioje mišias aukos ir atitinka
mą pamokslą pasakys prel. J. 
Balkūnas. Tuoj po pamaldų pa
rapijos salėje prasidės LF Bi
čiulių rytų apygardos suvažiavi
mo posėdžiai. Apie LF Bičiulių 
veiklos planus kalbės A. Saba
lis ir iš Vliko veiklos — LF Bi
čiulių atstovas Vliko valdyboje 
R. Kezys. 5 vai. vak. suvažiavi
mo proga toje pat salėje bus 
pristatyta “Kritusieji už laisvę” 
II tomas. Knygos pristatymo 
proga kalbės V. Volertas. Po to 
bus meninė programa. Visa N. 
Y. ir apylinkės lietuvių visuo
menė nuoširdžiai kviečiama da
lyvauti pamaldose ir knygos pri
statyme bei meninėje dalyje.

Pavasario banketas, rengia
mas Lietuvių Fondo vajaus ko
miteto, bus gegužės 9 Waldorf 
Astoria viešbutyje. Baliaus me
tu bus pagerbtas ypatingas Lie
tuvių Fondo mecenatas.

OPERETES KONCERTO ĮVAIRUMAI
Operetės choro koncertą pra

ves aktorius ir dainininkas Vy
tas Gruzdys. Lietuviam jis veik 
nepažįstamas, bet amerikiečių 
visuomenėje reiškiasi jau kuris 
laikas.

Kilęs jis bene iš Kauno. A- 
merikon atvyko tais pačiais 

nį pavėžėti keletą mylių savo 
vaikus į šeštadieninę mokyklą. 
Ir taip, nežiūrint, kad metam 
bėgant, gerėjo mokyklų lygis, 
kad netrūko atsidėjusių moky
tojų, kad didėjo .mokyklom pri
taikytų vadovėlių ir knygų skai
čius, — lietuviškos mokyklos, 
ypač mažesnėse kolonijose, pra
dėjo merdėti dėl mokinių trūku
mo. Net dvidešimtmečio šiame 
krašte nesulaukusios, viena pas
kui kitą mūsų apylinkėje turė
jo užsidaryti net keturios šešta
dieninės mokyklos.

Nemažomis jaunesniosios kar
tos pastangomis pavyko naujos 
gyvybės įdiegti tki Elizabethe 
veikusiai šeštadieninei mokyk
lai, kuri dabar yra žinoma Dr. 
V. Kudirkos vardu.

Praeitais metais LB pastango
mis vykdyta mokinių registraci. 
ja ir šios mokyklos mokinių 
skaičiaus žymiau padidinti ne
įstengė, nes daugėja tokių tėvų, 
kuriem savo vaikų lietuviškas 
auklėjimas, atrodo, jau neberū
pi.

Dar tebegyvendama praėju
sių — šeimos ir švietimo — me
tų atgarsiais, LB New Jersey a- 
pygarda, norėdama viešai įver
tinti šeštadieninėse mokyklose 
tebedirbančių ir anksčiau dir
busių mokytojų darbą ir padė
koti už jų parodytą pasiaukoji
mą, ugdant jaunesniosios kar
tos tautinį susipratimą, rengia 
Lietuviškos mokyklos dieną, ku. 
rios metu mokytojam bus įteik
ti LB švietimo tarybos parūpin
ti pažymėjimai. Žodį į mokyto
jus ir į lietuvišką visuomenę 
pasakys Rytinio pakraščio šeš
tadieninių mokyklų inspekto
rius ir LB veikėjas Antanas Ma
sionis. Dienos meninę progra
mą maloniai sutiko atlikti solis
tė Ona Zubavičienė ir solistas 
Benediktas Povilavičius. Progra
mai pasibaigus, bus vakarienė 
ir šokiai.

LB apygarda tiki, kad lietu, 
vių visuomenė gausiu dalyvavi
mus įvertins mokytojų įnašą lie
tuvybei išlaikyti, juo labiau, kad 
ir šios dienos pelnas bus skirs
tąs Dr. V. Kudirkos šeštadie
ninei mokyklai.

Ši diena rengiama balandžio 
11, šeštadienį, 7 vai. vak. Lie
tuvių Laisvės salėje, 269 2nd 
St., Elizabeth. KJ.

Vytas Gruzdys, aktorius ir dainininkas, praves Operetės choro koncertą, 
kuris bus šį šeštadienį, balandžio 11 Liet. Piliečių Klubo salėje Maspethe.

Nuotr. V. Maželio

tremties keliais — per Vokie
tiją. Atkeliavo su jaunystės 
energija ir užsidegimu — pasi
daryti dainininku, amerikietiš
kos scenos aktoriumi. Ir daug 
pasiekė!

Jis yra lengvosios muzikos ir 
operetės dainininkas. Dainuoja 
naktiniuose klubuose, operetė
se, taip pat ir televizijoje. Yra 
dainavęs Kismet, Brigadoon, 
Show Boat operetėse. Televizi
joje dainavo Hollywood Palace, 
Johnny Carson, Merf Griffin 
programose. Taip yra vaidinęs 
kaip aktorius: Secret Storm, 
Dragnet, New Breed, Wild Wild 
West programose, kurios buvo 
rodomos televizijoje.

Jo scenos pavardė — Tino 
Grossi.

Į New Yorką atkeliavo prieš 
keletą metų. Prieš tai buvo Va
karuose. New Yorkas yra nak
tinių klubų ir lengvosios mu
zikos centras. Vytas Gruzdys 
priklauso dainininkų unijai. 
Nors ir gyvena New Yorke, bet 
dainuoti tenka įvairiuose mies
tuose. Dažnai jį siunčia kur nors 
į naktini klubą dainuoti ar tai 
Clevelande, ar Chicagoje, ar ki
tame mieste.

BIZNIS IR KALBA
Paprastai didieji kraštai sve

timų kalbų mokymuisi nero
do per didelio uolumo. Viena, 
tai, kad didelio krašto gyvento
jas jau ir taip jaučiasi “dide
lis”, o antra, tai prielaida, kad 
kitos kalbos mokėjimas nežinia 
ar kada atnešiąs apčiuopiamos 
piniginės naudos. Tačiau geras 
biznis panašius pragmatinius 
samprotavimus dažnai netikėtai 
sugriauna. American Hoechst, 
cheminės pramonės galiūnas, 
staiga pradėjo rūpintis savo 
aukštesniųjų kadrų-menadžerių 
vokiečių kalbos mokymu, nes 
su Vak. Vokietija biznis eina 
sėkmingai ir judėjimas tarp 
abiejų kraštų gana gyvas. Pa
siteiravę keliose vietose, Ame
rican Hoechst bendrovės atsto
vai kreipėsi į Vokiečių kalbos 
mokyklą — Deutsche Sprach- 
schule von Plainfield, New 
Jersey, kuriai vadovauja Julius 
Veblaitis. Buvo sudarytas ir pa
teiktas pamokų ir dėstymo pla
nas, ir iš įvairių šios bendro
vės skyrių bematant užsirašė 
60 suaugusių savanorių! Tačiau 
iš jų buvo atrinkta 20 aukštes
nio kalibro žmonių grupė, ku
rios instruktorium yra pakvies
tas J. Veblaitis. Studentų tarpe 
yra vienas chemikas net iš In
dijos, gerai mokąs Sanskrito 
kalbą. Taigi, mums kartais yra 
sunku pasakyti, kuomet kam 
kokios kalbos ūmai prireiks...

m.o.k.

Šalia gausių ir įdomių ame
rikiečių šlagerių mėgsta jis ir 
Europos lengvąją muziką. Visą 
laiką svajoja, kaip padainuoti 
lietuviškai publikai.

Šį kartą Operetės choro kon
certe jis nedainuos. Dainų ir 
taip bus. Jis pasirinko kitą 
vaidmenį. Jis praves koncerto 
programą. Lietuviškoji visuome
nė tikrai turės progos jį pir
mą kartą pamatyti ir išgirsti jo 
žodį..

Operetės choro metinis (51- 
sis) koncertas bus balandžio 11 
d., 7 v.v. Piliečių Klubo salėje, 
69-63 Grand Ave., Maspethe. Be 
Operetės choro, kuriam diri
guoja Mykolas Cibas, dar daly
vauja du menininkai iš Chica- 
gos — dramos aktorius Leonas 
Barauskas ir kompozitorius Da
rius Lapinskas. Akomponuoja 
Algirdas Kačanauskas. Scenos 
papuošimas — dail. Jurgio Juo
džio.

Ieškoma lietuvė moteris na
mų ruošai kartą savaitėj Flu- 
shinge. Geras atlyginimas. Dėl 
informacijų skambinti vakarais 
po 8 vai. tel. HI 5-2189.

Julius Veblaitis

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”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Bany Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

“Lietuvos atsiminimų" radi
jo ir “Rūtos” radijo rėmėjų klu
bo adresas nuo kovo 19 yra 
naujas: 1467 Force Drive, 
Mountainside, N. J. 07092. Te- 
lef. (201) 232-5565.

Bostono žinių šiame numery
je dar yra ir septintame pusla
pyje.

Dail. Albino Elskaus kūrinių 
paroda Bostone buvo kovo 14 
Tautinės Sąjungos namuose So. 
Bostone. Parodą rengė Liet. 
Bendruomenės kultūros klubas. 
Buvo išstatyti 23 jo darbai. Tai 
jo tapyba, naudojant akrylikos 
dažus, ir jo piešiniai. Viršuti
nėje salėje buvo išstatytos jo 
vitražų fotografijos. Pradžioje 
dail. Viktoras Vizgirda supažin
dino su svečiu dailininku ir 
skaidrėse parodė, kaip jis daro 
vitražus. Papasakojo apie vitra
žus apskritai, prisiminė, kurie 
lietuviai dailininkai Amerikoje 
daro vitražus, plačiau išryškino 
svečio vitražinę kūrybą. Ap
žiūrėjus parodą ir dail. Vizgir
dai apibūdinus Elskaus kūrybą, 
kalbėjo pats Elskus. Tai buvo 
žvilgsnis į modernųjį meną. 
Apibūdino ir senovės menus ir 
dabarties modernizmą. Apie sa
ve jis sakė, kad jis nori pabėg
ti nuo miesto skubėjimo, atsi
rasti kur nors Maino gamtoje, 
ieškoti ten gražios žolės ir pa
čios gamtos, tuo pačiu gal gali
ma susitikti ir žmogų. Paroda 
buvo sėkminga, žmonėm pali
kusi gerą įspūdį. Dailininkas 
pardavė keletą paveikslų.

Encyclopedia Lituanica pir
majam tomui atžymėti buvo 
skirtas kultūrinių subatvakarių 
kovo mėn. susirinkimas. Su
batvakarių vadovas Stasys San
tvaras suminėjo Lietuvių Enci
klopedijos didžiusius ir paskuti
nius leidinius — Lietuvių En

RELIGINIS KONCERTAS BOSTONE
čia jau kelinti metai prieš 

Velykas surengiamas religinis 
koncertas, kuris prasmingai pa
brėžia susitelkimo laiką. Di
džiausia rengimo našta tenka 
pakelti uoliam dirigentui J. 
Kačinskui ir nenuilstamam Šv. 
Petro lietuvių parapijos cho - 
rui.

Koncertas įvyko kovo 15 d. 
3 v. p.p. gražiai atnaujintoj pa
rapijos bažnyčioj, kuri pasižy
mi ypatingo gerumo akustika. 
Dalyvavo solistai: buv. Vil
niaus operos solistas Stasys Lie
pas ir dr. Vytenis Vasyliūnas, 
vargonų solistas. Koncertą dar 
paįvairino Bostono Berklee Mu
zikos konservatorijos pučiamų
jų ansamblis, kuriam dirigavo 
D. Grimes; dirigentas — J. Ka
činsko dirigavimo klasės stu
dentas, parodė iš savo profeso
riaus pasisavintą akademiškai 
elegantišką dirigavimo techni
ką. 9 asmenų orkestrėlis atli
ko Otto “Intrada” ir H. Schutz 
“Antiphony” no. 1.

Įspūdingai skambėjo senokai 
begirdėtas St Liepo giedoji
mas — plačiai, galingai, su nuo
širdžia interpretacija. Jis pagie
dojo: A. Stradella “Viešpatie 
mano”, L. Van Beethoveno 
“Sanctus”, P. Čaikovskio “Vai
kelio Jėzaus legendą” ir T. Du.

Reikalinga šeimininkė Švč. 
Trejybės parapijos klebonijai, 
Newark, N. J. Skambinti tel. 
(201) MA 2-6847. 

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCHIBALD

President
fiio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virt 3175,000,000.

Current dividend 5 Mi % on all accounts.
Dabar moka 5^2% rūšių taupomus pinigus.

ciklopedijos 36 tomai, Vinco 
Krėvės raštai — 6 tomai, Lie
tuvos sukilimas 1862-64 m. dr. 
K. Jurgėlos — vienas tomas, B. 
Railos — Dialogas su lietuviais 
— vienas tomas, dr. A. šeš- 
plaukio — Nemarioji žemė — 
vienas tomas. Dar yra ir kitų 
leidinių.

Leidėjas J. Kapočius savo kal
boje prisiminė, kas iš lietuvių 
bandė leisti enciklopediją. Toks 
buvęs dr. Gabrys 1907, vėliau 
1909-1910 Olšauskas Chicagoje, 
1923 Švyturio bendrovė, tik 
1931 Spaudos Fondui pasisekė 
išleisti 9 tomus ir 10 sąsiuvi
nių. J. Kapočius pradėjo leisti 
1953 ir baigė 1969 metais. Da
bar leidžiama angliškoji laida.

Gaila, kad leidėjas J. Kapo
čius užsipuolė spaudą ir kaltino 
ją, kad mažai rašė apie jo leis
tą enciklopediją. Spaudos bend
radarbiai ir laikraščiai rašė ir 
apie lietuvišką ir apie anglišką 
enciklopediją, už tą reklamavi
mą negaudami ir neimdami jo
kio atlyginimo, norėdami tik 
lietuviškam reikalui pasitarnau
ti. Tuo tarpu leidėjas iš to gy
vena.

Angliškosios enciklopedijos 
redaktorius Simas Sužiedėlis 
prisiminė sunkumus, kuriuos 
reikėjo nuveikti, redaguojant 
pirmąjį tomą. Tai, kas tiko lie
tuviškai laidai, dažnai netiko 
angliškai laidai. Reikėjo iš nau
jo parašyit ir gerai išversti.

Dar kalbėjo inž. Veitas, gi 
studentės Laima Antanavičiūtė, 
Birutė Vaičjurgytė ir Povilas 
Manomaitis paskaitė iš Kudir
kos raštų.

Šachmatininkų naują valdybą 
sudaro: dr. A. Kapochy, Algis 
Makaitis, Kestutis Makaitis, Ka
zys Merkis ir Bronius Skrabulis. 
Klubą globoja So. Bostono liet, 
piliečių draugija.

bois “Mano Dieve” iš “Septy
nių Kristaus žodžių ant Kry
žiaus”. Būtų malonu išgirsti S. 
Liepc ištisą rečitalį!

Stipri jauna Bostono muzi
kos pajėga V. Vasyliūnas nuo
taikingai pagrojo F. Mendel- 
sohno-Bartholdy Sonatą nr. 6 
in D. Minor ir akomponavo sol. 
St. Liepui bei chorui. Choras at
liko R. Bobbitt, Berklee kon
servatorijos dekano, specialiai 
mūsų chorui sukurta “Credo ” 
(pats autorius buvo tarp klau
sytojų). Vietomis atskambąs gri- 
galine dvasia dalykas buvo nuo
saikiai modernus ir nuskambė
jo gyvai, šiltai. Solo partiją at
liko M. Emerson.

Koncerto svarbiausias daly
kas — G. Verdi “Stabat Ma
ter” labai dramatiškas, su tur
tingu akompanimentu, čia cho
ras tikrai parodė savo pajėgu
mą, dramatizmą, lankstumą. 
Chorui patalkino simpatingas 
lietuvių muzikų draugas J. 
Bavicki, atsivesdamas iš savo 
choro gražiabalsių dainininkių. 
Padėjo ir mūsų solistas B. 
Povilavičius.

Klebonas A. Baltrušūnas kon
certo atlikėjam ir apstiem 
klausytojam tarė nuoširdų lie
tuviškos padėkos žodį. Bostono 
visuomenė ir čia parodė savo 
sutarimą — į religinį koncertą 
atėjo žmonės be nusistatymų 
skirtumo. Tikėkimės, kad visuo
menės įvertinimas bus paskata 
ir gerb. dirigentui ir mūsų cho
rui. —V.




