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Trečias skrydis Menuliu turėtą prasidėti
Kelione truks 10 dieną, ieškos mokslui svarbią uolenąCape Kennedy.—Jei baigus 

bandymus pasirodys, kad visos
sistemos veikia gerai ir darniai, 
JAV trys astronautai šį šešta
dienį pradės trečią kelionę į 
Mėnulį. Skris Apollo 13 kom
pleksas, susidedąs iš komandos 
kabinos, prie kurios bus pri
jungtas ir tas “vežimėlis” (lu
nar module), su kuriuo du as
tronautai, atsikabinę Mėnu
lio orbitoje nuo komandos kap
sulės, nusileis ant Mėnulio.

Komandos kapsulei duotas 0- 
disėjos vardas (tuo vardu Ho
meras yra parašęs epinę poemą 
apie Odisėjaus vargus grįžtant 
į tėvynę po Trojos karo), gi ant 
Mėnulio astronautus vežąs veži
mukas vadinsis Aquarius. Misi
jos šūkis — Ex luna, scientia 
(iš Mėnulio, patirtis).

Apollo 13 įgulą sudaro: lai
vyno kap. James A. Loveli, lai
vyno Įeit. kom. Thomas K. Mat
tingly ir civilinis mokslininkas 
Fred M. Haise.

Žydą “balandis” 
negavo misijos
Jeruzalė. — Pasaulio Žydų 

Kongreso (World Jewish Cong
ress) pirmininkas dr. Nahum 
Goldmann, žydų “balandis” a- 
rabų-žydų santykių byloje, bu
vo įsikalbėjęs, kad jo pasikal
bėjimas su. Egipto prez. Nasse- 
riu galėtų prisidėti prie žydų- 
arabų taikos.

Atrodo, kad jis tą reikalą 
tvarkė savo iniciatyva be Izrae
lio vyriausybės žinios ir prita
rimo. Bet Egiptui vieno priva
taus asmens “diplomatinė misi
ja” nebuvo priimtina, todėl jo 
tarpininkams buvo pasakyta, 
kad susitikimas galimas tik šio
mis sąlygomis: jis gali įvykti tik 
su Izraelio vyriausybės žinia ir 
pritarimu, ir apie jo misiją turi 
būti viešai paskelbta.

Tada jau jis turėjo savo su
manymą pranešti Izraelio vy
riausybei ir prašyti jos pritari
mo jo sumanytai misijai atlikti. 
Izraelio ministerių kabinetas su
manymą svarstė, bet Goldma- 
no savo pasiuntiniu tartis su 
Nasseriu nepasirinko. “Kai pre
zidentas Nasseris panorės svars
tyti abi valstybes liečiančias 
problemas, Izraelio vyriausybė 
visada pasiūlymą palankiai pri
ims, bet abi šalys bus laisvos 
pasirinkti savo atstovus”, — 
taip sutvarkytas reikalas Izrae-. 
lio vyriausybės paskelbtame ko
munikate.

Dr. Goldmann yra senas sio
nistų vadas (jam dabar 79 m.), 
ilgai gyvenęs Amerikoj, prieš 
kelis metus persikėlęs Izraelin, 
bet į politinį gyvenimą ten ne
įsijungęs. Žydų-arabų ginčų lik
vidavime jo nuomonės daug 
kur nesutinka su dabartine Iz
raelio vyriausybės politika.

— Vengrijos aviacijos leite
nantas su sovietišku Migu nu-' 
sileido šiaurinėj Italijoj prie 
Udine miesto ir paprašė politi
nio pabėgėlio apsaugos. Tą 
malonę jis tikriausiai gaus, bet 
lėktuvas greičiausiai bus grąžin
tas Vengrijai.

— Svietlana Aliliujeva, myli
moji Stalino duktė, pabėgusi iš 
Rusijos ir apsigyvenusi Ameri
koj, šiomis dienomis ištekėjusi 
trečią kartą. Pirmas vyras bu
vo rusas, antrasis indas, trečia
sis amerikietis, garsiojo Ameri
kos architekto Wright mokinys 
William Wesley Peters.

Į Mėnulio orbitą jie turėtų 
patekti bal. 14 d. 7:36 vai. vak., 
nusileidimas ant Mėnulio nu
matytas bal. 15 d. 9:55 vai. vak.

Ant Mėnulio su tuo vežimėliu 
leisis kap. James A. Loveli ir ci
vilis Fred W. Haise, kurie ten 
išbus 34 valandas. Per tą laiką 
Įeit. kom. Thomas K. Matting
ly su komandos kapsule skrai
dys Mėnulio orbitoje, laukda
mas sugrįžtant Aquariuso su 
dviem astronautais ir uolieno
mis.

Nusileidimui parinkta Fra 
Mauro vardu pažymėta vietovė. 
Ji yra rytiniame Audrų okeano 
pakrašty (Audrų okeane astro
nautai vieną kartą jau buvo nu
sileidę). Ši vieta labai įdomi 
mokslininkams, nes ten matomi 
dideli uolienų gabalai, spėjama, 
gali ką nors pasakyti apie tris 
Mėnulio amžius-periodus. Mat, 
spėjama, kad tas uolienas ten 
atmesti galėjo prieš šimtus mi
lijonų metų į Mėnulį trenkusi 
milžiniška kometa ar meteori
tas. Tas smūgis tada padarė ir 
įdubimą, kurs dabar pavadin-
tas Mare Imbrium - Lietaus ~ Kambod'l« kariuomenė 
jūra. Tai didžiausias Mėnulyje dažniau pradeda susiremti 
jūros vardu vadinamas idubi- su ^os teritorijoj esančiais Viet- 
mas, neturįs nė lašo vandens. kongo *r Vietnamo kariais. 
Fra Mauro vietovę nuo tos Ma- pastarieji kai kur pradėjo 
re Imbrium skiria tik apie 500 patyskkambodiečius puldinėti, 
mylių. Manoma, kad tiek toli ° ^t® vietose pereina Į puo- 
tos skeveldros galėjo būti nu- ^mą M/to, kai gauna paragi- 
mestos. Jei tos rūšies uolienų nimą is Kambodijos pasitrauk-
būtų surasta, tai jau gal ir bū
tų duomenų spėlioti, kaip pasi-- būriai vis didėja, susirėmimai
darė Mėnulis ir koks jo amžius, su kambodiečiais dažnėja.

Ekumeninės pamaldos Balt. Rūmuose

Po ekumeninio pamaldų Baltuosiuose Rūmuose. Iš k. j d. prezidentas Nixo
nas, kardinolas Krol ir buvęs prezidentas Johnsonas su žmona.

Pradėjęs prezidentauti, prez. 
Nixonas veik kas sekmadienį 
pradėjo organizuoti prezidentū
roje religinio pobūdžio susikau
pimo valandas, į kurias papras
tai pakviečiama tarp dviejų ir 
trijų šimtų asmenų.

Kiekvieną kartą šv. Rašto 
skaitymus atlieka vis kitos reli
ginės bendruomenės dvasiškis. 
Pasakomas ir laikui pritaikintas 
žodis. Susirinkusieji pagieda 
pianinui palydint. Tąja praktika 
prez. Nixonas nori prisidėti 
prie ugdymo ekumeninės dva
sios, kurią taip stipriai siūlė 
praktikuoti Antrasis Vatikano 
susirinkimas.

Astronautę darbai
Astronautai išlips iš “vežimė

lio” du kartus ir kiekvieną kar
tą išbus lauke po 4-5 valan
das. Jiems pavesti štai kokie 

Emblema, kurią Apollo 13 astronautai pasirinko savo mi
sijai atžymėti. *ž

ti. Komunistų kovon metami

Atvelykio sekmadienį tokio 
religinio susikaupimo pravesti 
buvo pakviestas Philadelphijos 
arkivyskupas kardinolas John 
Krol. Vieną kartą toms parei
goms jau yra buvęs pakviestas 
New Yorko arkivyskupas kard. 
Cooke.

Atvelykio religinė valanda 
dar buvo įdomi ir tuo, kad joje 
dalyvauti buvo pakviestas ir 
buv. prez. Johnsonas su žmona, 
kuriuodu buvo atvykę į Wash- 
ingtono apylinkes šeimos drau
gų vestu vėsna.

Po apeigų prez. Nixonas susi
tiko prie kavos puoduko su 300 
svečių.

darbai: pastatyti atomine ener
gija aptarnaujamą mokslinę ob
servatoriją, išgręžti tris skyles 
po 10 pėdų gilumo ir 2 my
lių spinduliu padaryti geologi-

— Sen. Kennedy auto katas
trofa, ryšium su tame automo
bilyje buvusios jaunos mergi
nos Mary Jo Kopechne žuvimu, 
dvi dienas uždaram posėdy 
svarstė grandu jury. Dar ap
klausti keli liudininkai, bet ju
ry posėdžiai buvo nutraukti ne
padarius jokio sprendimo. Ma
noma, kad čia buvo suvaidin
tas paskutinis bylos likvidavi
mo aktas. Teisėjas uždraudė ju
ry nariams ką nors apie bylą 
kalbėti.

— Nors buvo žadėjęs, bet 
atšaukė sutikimą Egiptas pasko
linti trims JV muziejams 
Egipto senovės meno kūrinių? 
jų rengiamoms šių metų paro-« 
doms. Girdi, laikas dabar esąs 
nepatogus, kai JAV vyriausybė 
remianti ne arabus, bet jų že
mes pagrobusį Izraelį. Tie me
no turtai turėjo būti išstatyti 
New Yorke, Bostone ir Los An
geles meno muziejuose.

Atstovą nužudžius 
santykiai pairo
Bonna. — Visas V. Vokieti

jos atstovybės personalas at
šaukiamas iš Guatemalos, nes 
tos šalies vyriausybė nepajėgia 
užtikrinti saugių darbo sąlygų 
svetimų valstybių diplomatam. 
Pereitą savaitę politiniai bandi
tai pagrobė sostinės gatvėj ir 
už trijų dienų nužudė V. Vo
kietijos ambasadorių Kari von 
Spreti.

Už ambasadoriaus paleidimą 
banditai reikalavo paleisti iš ka
lėjimo 25 banditus ir įteikti jų 
patikėtiniui 700,000 dol. Guate
malos vyriausybė kalinių paleis
ti nesutiko, nes tai būtų laužy
mas krašto konstitucijos. V. Vo
kietijos vyriausybė pažadėjo 
700,000 dol. atmokėti, bet išpir
kimas buvo neįvykdomas be rei
kalaujamo kalinių paleidimo. 
Banditai įvykdė savo grasinimą 
— keliais šūviais į galvą jie nu
žudė V. Vokietijos ambasado
rių.

V. Vokietijos vyriausybė pa
rodė savo nepasitenkinimą, pa
liepdama Guatemala! savo atsto
vybę tuojau uždaryti ir perso
nala namo atšaukti. *•

Nužudyto ambasadoriaus kū
nas parvežamas Vokietijon pa
laidoti.

šeštadienį
nių tyrinėjimų.

Dvi skylės bus panaudotos 
temperatūrai matuoti, nes nori
ma patirti, kaip giliai saulės ši
luma šildo Mėnulio paviršiu. 
Per tas dvi skyles bus matuo
jamas ir podirvio radioaktyvu
mas. Iš trečios skylės bus paim- 
ta podirvio medžiagos, kad 
mokslininkai galėtų ją palygin
ti su nuo paviršiaus paimtu 
smėliu-žvyru, kurio jau yra 
parvęžusios pirmosios dvi astro
nautų grupės.

Nusileidimas numatytoje vie
toje nebūsiąs lengvas, nes nusi
leidimo plotas esąs labai ma
žas, iš dviejų pusių supamas 
stačių kalvų, ir dar ten riogso 
didokas uolu kauburas, kuri rei
kės peršokti, kad Į numatytą 
vietą nutūpus.

Astronautai vežasi dvi televi
zijos kameras — spalvotiems ir 
juoda-balta vaizdams persiųsti. 
Aną kartą spalvotoji televizijos 
kamera per neapsižiūrėjimą bu
vo sužalota. Jei ir dabar taip at
sitiktų, dar liks juoda -balta ka
merą.

Pakilimas nuo Mėnulio numa
tytas bal. 17 d. 7:22’ vai. ryto, 
nusileidimas Pacifike bal. 21 
3:16 vai. popiet.

Laimingos kelionės!

— Senatas patvirtino algų 
pakėlimus visiem federaliniam 
tarnautojam,, jų -terpe- ir pašti
ninkam.

Kancleris W. Brandt lankosi Amerikoj

V. Vokietijos kancleris W. Brandt lankosi Mesilla, New Mexico

V. Vokietijos kancleris Willy 
Brandtas atvyko dešimčiai die
nų Amerikon su savais bei Na- 
to ir Bendrosios Rinkos reika
lais.

Pirmiausia jis buvo nuskridęs 
į Fort Bliss, Texas, aplankyti 
V. Vokietijos kariuomenės vy
rų, kurie ten apmokomi kaip o- 
peruoti Amerikos raketas. Po 
to jis keliavo po pietinę Ame
rikos dalį kaip turistas. Bent 
taip sakoma, čia jis matomas 
su Amerikos karininku vienoje 
New Mexico vietovėje.

Antrąją savo buvimo čia pu
sę jis praleis Washingtone pasi
tarimuose su prez. Nixonu ir ki
tais atsakingais JAV pareigū
nais.

Jis yra atvežęs naujų min
čių dėl JAV kariuomenės buvi

Rochester. — Šios savaitės 
pirmadienį ir antradienį čia bu
vo susirinkęs New Yorko valsti
jos respublikonų partijos komi
tetas kandidatų rudens rinki
mam nominuoti. Dalyvavo 360 
komit. narių. Susirinkimas bu
vo labai tvarkingas, net per
daug tvarkingas, jei atsiminsi
me kaip vyko demokratų susi
rinkimas pereitą savaitę Cats
kills kalnuose.

Gubernatoriaus vietai vėl no
minuotas dabartinis gub. Rocke
feller, jau ketvirtam terminui. 
Jo pavaęjuotoju — dabartinis 
Malcolm Wilson, Attorney Ge
neral — tas pats Louis Lefko- 
witz ir kontrolierium Edward 
Regan iš Buffalo, New Yorko 
valstijos seimelio narys. Tik E. 
Regan yra naujas veidas, kiti 
trys jau seniai tas pareigas ei
na.

Šiemet renkamas ir vienas 
New Yorko valstijos senatorius. 
Sen. R. Kennedy nužudžius, jo 
terminui išbaigti gub. Rockefel
ler paskyrė respublikoną Char
les Goodell. Kennedy terminas 
baigiasi su šiais metais, todėl

Izraelis jau daužo naująsias raketas
Raketas stato ii

JAV vyriausybė laikinai su
silaikė nuo Phantom lėktuvų 
pardavimo Izraeliui, bet Sovie
tų S-ga tuo pačiu neatsilygino, 
nes dabar davė Egiptui naujų 
priešlėktuvinių SAM-3 raketų 
ir su jomis kartu atsiuntė būrį 
specialistų toms raketoms su
statyti ir jomis operuoti. Mano
ma, kad tų naujai atvykusių 
specialistų gali būti tarp 1,500 
ir 2.000. Tomis raketomis jau 
galima pagauti ir žemai skren
dančius Izraelio lėktuvus, 
ikšiol negalėjo padaryti senieji 

mo Europoje. Pirma, jis atve
žė visų europinių Nato narių 
oficialią nuomonę, kad JAV ka
riuomenė būtinai turi pasilikti 
Europoje tol, kol bus išryškėju- 
sios Sovietų S-gos nuomonės 
dėl dar nesutvarkytų Europos 
problemų. Antra, jos išlaikymo 
naštą turėtų pasidalinti visi Na
to nariai, ne vien tik JAV ir V. 
Vokietija, kaip ikšiol yra. Jis 
nepaaiškino, kas tą nuomonę 
remia: visi europiniai Nato na
riai ar tik viena V. Vokietija.

Trečia jo misijos dalis liečia 
JAV santykius su Bendrąja Rin
ka, nes JAV labai balsiai pasi
skundė, kad į Bendrosios Rin
kos kraštus nebegali patekti jų 
prekės. Kokį sprendimą jis at
vežė tuo reikalu, dar nepaskelb
ta.

rinktinas naujas senatorius. De
mokratai paskyrė tai vietai So- 
renseną, respublikonai tą pati 
Charles Goodell, nors gub. N. 
Rockefeller ir nebuvęs juo pa
tenkintas, kadangi pasiųstas i
senatą jis išvertė kailį — iš 
konservatoriaus pasidarė maž
daug politiniu hipiu, visu fron
tu išėjęs prieš prez. Nixono 
Vietnamo politiką. Bet niekas 
prieš Goodell triukšmo nepakė
lė. nė naujo kandidato neišsta
tė, tik jo nenorintieji nuo bal
savimo susilaikė. Tokių buvo 
apie 50 atstovų.

Demokratai nebeturėjo laiko 
apie programą pakalbėti, bet 
respublikonai priėmė penkių 
punktų deklaraciją, paliesdami 
penkis pagrindinius tikslus-sie- 
kius prasidedančio dešimtmečio 
veiklos gairėms parodyti. Gub. 
Rockefeller pramato labai ak
tyvią rinkiminę kampaniją, kad 
papasakotų, ką jo vadovaujama 
administracija per tris terminus 
yra padariusi ir ką antroji par
tija yra žadėjusi, bet nieko ne
padariusi.

aptarnaus rusai 
radarai ir kas taip labai jaudi
no Egipto karinę vadovybę.

Raketos pirmiausia statomos 
prie Aleksandrijos ir aviacijos 
bazėje į vakarus nuo Kairo. So
vietiniai specialistai dirba ne 
tik prie raketų sustatymo, 
bet ir jų išvežiojimą atlieka so
vietiški šoferiai specialiomis au
to priemonėmis. Naująsias ra
ketas ir radarus tvarkys rusai, 
nes Egiptas neturi savų specia
listų tos rūšies radarams ir ra- 

/ko 'ketoms valdyti. ------  -
Prieš tai Egiptas turėjo SAM-

2 raketas, kurios gali pačiupti 
lėktuvus 60,000 pėdų aukšty
je (sakoma, kad tokia raketa 
1960 gegužės 1 d. Uralo erdvė
je buvo numuštas JAV U-2 
žvalgybinis lėktuvas), bet Izrae
lis buvo pasidaręs prietaisus su
sekti, kokiame aukštyje galima 
jų radarus ‘suklaidint’ ir rake
tų smūgio išvengti. Tuo prietai
su vėliau pasinaudojo amerikie
čiai Š. Vietnamą bombarduo
dami, nes ir ten buvo naudoja
mos tos pačios sovietiškos ra
ketos.

Izraelis buvo pareiškęs, kad 
SAM-3 sulauks tokio pat liki
mo. kokio susilaukė SAM-2. Tai 
reiškia, kad ir tos raketos bus 
sunaikintos žemėje, kaip tai bu
vo padaryta su SAM-2. Atrodo, 
kad joms gali dar blogiau atsi
tikti — jos gali būti sunaikin
tos dar veikti nepradėjusios. 
Dabar jos statomos dvejose vie
tose, ir abi jau lankė Izraelio 
lėktuvai.

Pažymėtina, kad Maskva dar 
nedavė Egiptui savo geriausių 
kovos lėktuvų MIG-23 Egiptas 
turi tik MIG-21, bet tais lėktu
vais negalima pasiekti tolimes
nių Izraelio taikinių, tik fron
tą prie Suezo kanalo. Šitų vietų 
bombardavimas mažai naudin
gas.

Ryšium su didesnio būrio ru
sų atvykimu naujoms raketų 
bazėms tvarkyti, atsirado spė
liojimų dėl galimų politinių 
komplikacijų tuo atveju, jei be- 
bombarduojant raketų bazes tie 
rusai būtų užmušti. Izraelis pasi
juokė iš tų “diplomatinių” spe
kuliacijų labai trumpu paaiški
nimu: Egipte jau daug rusų žu
vo karo lauke, bet jokio pypte
lėjimo negirdėjom iš Maskvos 
pusės.

KUN. VINCAS SVIRNELIS
Sv. Mykolo lietuvių parapijos 

klebonas, Bayonne, N. J., su
laukęs 51 m. amžiaus, mirė ba
landžio 9 d., 10 vai. ryto. Lai
dojamas balandžio 14, antra
dienį 10:30 vai. ryto.
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Kiek lietuvių dingo Drezdeno pragare?
N. Y. Times (vasario 14) pri

minė 25 metų sukaktį nuo Drez
deno sunaikinimo 1945 vasario 
13-14, paliesdamas klausimus: 
kiek ten buvo nužudyta, kodėl 
tas miestas subombarduotas, 
kaip dabar atsistato ir kaip gal
voja apie aną praeitį dabarti
niai Drezdeno žmonės.

Pirmieji du klausimai tebėra 
kontroversiniai, bet tebeaktua
lūs tarp dabartinių Drezdeno 
gyventojų. Drezdeniečiai ir da
bar tebekelia klausimą: kodėl 
gi Drezdenas?

Mum būtų aktualesnis ir 
opesnis dar trečias klausimas, 
dėl kurio galvoti paskatina Lie
tuvių Enciklopedijos informa
cija^ kad bombardavimo me
tu tarp žuvusių buvo ir “daug 
lietuvių”. Taigi kiek lietuvių? 
Kas jie? Tas klausimas knietė
jo korespondentui, ir jis mėgi
no surasti vieną kitą, kurie iš
liko gyvi ano pragaro liudinin
kai ... Tačiau prieš jų liudiji
mus tebus apžvelgti anie bend
rieji kontroversiniai klausimai, 
kuriuos atsako knygų autoriai.
KIEK DREZDENE ŽUVO: dau
giau nei Japonijoje nuo atomi
niu bombų? 

4. V

N. Y. Times tyčia ar netyčia 
labai sumažino žuvusiųjų skai
čių. Sakė, žuvo vasario 13-14 
bombardavime apie 35,0 0 0.
Bet tuo skaičium lyg abejoda
mas, laikraštis sako, kad grei
čiausiai čia nebus priskaityti žu
vę karo pabėgėliai, kurių bu
vo Įsilieję i miestą apie 100,000. 
Bet ir pabėgėlių skaičius atro
do sumažintas. Suprantamas no
ras sunaikinimo Įspūdi ma
žinti. Bet toks mažinimas nesu
taria su kitais šaltiniais.

Axel Rodenberger knygoje 
“Der Tod von Dresden” (Dort
mund 1952, 168-9 p.) pakarto
jo vokiečių propagandos" šefo- 
padiktuotus savo sekretorei 
skaičius — 340,000 iki 400,000; 
esą iš 670,000 nuolatinių gyven
tojų miestas neteko trečdalio. 
Tas pats rašytojas pakartojo ir 
šveicarų laikraščio “Flugwehr 
und Technik” tvirliiimą, kad, 
patikimom žiniom, mieste žuvę 
100,000. Bet knygos autorius į- 
spėja, jog čia nepriskirti žuvu
sieji bėgliai nuo bolševikų, o 
tom dienom jie masiškai tvi
no nuo Breslau pusės ir iš Če
koslovakijos.

Lietuvių Enciklopedija teigia, 
kad tuo metu “mieste buvo 
apie 750,000 karo pabėgėlių ir 
6®0,0.0 0 nuolatinių gyvento
jų”. Šie skaičiai gana artimi

Velykų margučiai, gėlės, kiškučiai Nuotr. R. Kisieliaus

Prieš tai kiti klausimai, į kuriuos atsakymai labai nevienodi

1945 metais vasario 14 subombarduotas Drezdenas. Dega visas miestas. Viduryje geležinkelio stotis.

John Toland knygos “The Last 
100 Days'” (New York 1965, 
148 p.) bendram teigimui, kad 
sunaikinimo metu mieste buvo 
1,300,000 žmonių.

Dėl žuvusių skaičiaus Toland 
sako: “mažų mažiausia žuvo 

. 100,000, o galimas daiktas, ir 
daug daugiau per dvi atakas”. 
Knygos išnašoje jis sumini U. 
S. Air Force vertinimą — 25, 
000; sumini taip pat David Ir
ving knygos “The Destruction 
of Dresden” skaičių — 135,000, 
pridurdamas, kad “šis skaičius 
gali būti arčiau tiesos”.

Šiaip jau Drezdeno gyvento
jai ir dabar lygina Drezdeno 
sunaikinimą su atominiu bom
bų sunaikinimu Japonijoje. Pa
gal Rodenbergerį — Drezdeno 
aukų skaičius buvo didesnis nei 
Japonijoje nuo atominių bom
bų, kurios ten buvo numestos 
po pusmečio ir nužudė 100,000.
CHURCHILLIO POLITIKA: de
monstruoti jėgą prieš Sovie
tus?

Tebėra kontroversinis klausi
mas: kam reikėjo Drezdeną 
bombarduoti? kas yra tos bom
bardavimo idėjos autorius? 

Daug kam rodos, kad Drezde
nas tebuvo meno miestas ir 

(joks karinis centras. Per visa 
laiką jis ir tebuvo porą sykių 
šiek tiek bombarduotas. Buvo 
paplitęs gandas, kad jo ir ne- 
'bombaFjduosią. Naivus argu
mentas dar buvęs ir toks: esą 
Drezdene gyvenanti Churchillio 
teta; Drezdene taip pat laikomi 
keli šimtai amerikiečių ir ang
lų karo belaisvių. Iš kitos pu- 

i sės pagal Rodenbergerį (165 p.) 
Drezdene ėjo gandai apie' gah- 
mą Drezdeno puolimą. Esą są
jungininkai reikalavo, kad Hit
leris kapituliuotų, o jei ne, tai 
naikins miestus, tarp jų ir Drez
deną; Hitleris ultimatumą at
metęs. Taigi kai kurie drezde
niečiai apie grėsmę buvo pain
formuoti, Įspėti, nors nesą Įro
dymų, kad būtų turėję pogrin
dinių ryšių su sąjungininkais.

Toland rašo, kad sumanymas 
sunaikinti Drezdeną kilęs Angli
jos karinėje vadovybėje ir jam 
pritaręs Churchillis. Esą porą 
mėnesių po vadinamos “D die
nos” — išsikėlimo Į Europos

Vis rūpestis jaunimu Lietu
voje — tai liudija ir Vilijos 
Šulcaitės straipsnis “Tarybinio 
Mokytojo” laikrašty (vasario 
11). Ji pateikia pasikalbėjimą 
su jaunuoliais, kurie, esą, tei
gia, kad “jiems nesą ko auko
tis, jie nori gyventi ne vardan 
kažkokios miglotos ir tolimos, 
tegu ir labai prasmingos, atei
ties, o gyventi šiandien, gyven
ti pilnakraujį gyvenimą... tik 
išgirdę naujieną iš bitlių gyve
nimo ar išklausę naują “Pop” 
muzikos Įrašą, šie jaunuoliai pa
gyvėja, ima judėti, mušti taktą, 
siūbuoti i abi šalis, tarsi juos 
kas pažadintų iš vidinio sustin
gimo, duotų jų vaizduotei ir 
jausmam peno” ...

Šulcaitė mano, kad tai —ne 
masiškas reiškinys mūsų visuo
menėje, bet “kalbėti turime vi. 
si, tėvai ir mokytojai, rašytojai 
ir skaitytojai”. Ji priduria, kad 
bitliais šiandien “gyvai domisi” 
ir Lietuvos kaimo jaunimas, ir 
jiem miela moderni muzika, bet 
tai, ji mano, nesą kenksminga 
ir nežaloja jaunimo estetinio 
skonio.

Ji nurodo, kad reikia “pelus 
atsijoti nuo grūdų” ir, esą. “la
bai dažnai toks jaunuolis, iš
klausęs savo’ mėgstamų juostų 
su ultramodernios muzikos įra
šais, vakare skuba į kamerinės 
muzikos koncertą, skaito V. Hu
go, S. Cveigą, O. Balzaką ...” 

kontinentą (1944.6.6) —Angli
jos aviacijos' štabo viršininkas 
pasiūlė bombarduoti Vokietijos 
pagrindinius miestus, tuo būdu 
būsianti palaužta Vokietijos ir 
karinė jėga Vokietija bū
sianti priversta kapituliuoti. 
Anglijos žvalgybos ekspertai ne
buvo palankūs tam planui, ku
ris buvo pavadintas ‘"•Thunder
clap”. Amerikos aviacijos vado
vybė taip pat vertino, kad ne
būtų pratįng^nukrypti nuo lig
šiolinės praktikos ^/precizinio 
karinių taikinių bombardavimo. 
Planas buvęs'-kuriam laikui ati
dėtas. Bet kai 1945 sausio 12 
Sovietai pradėjo masinę ofenzy
vą, anglai atgaivino “Thunder
clap” idėją: esą keturių dienų 
ir naktų bombardavimas, atsi
radusios bėglių masės sudarys 
chaosą ir bus kliūtis Vokieti
jos kariniam bei administraci
niam judėjimui; esą “tai mate
rialiai padės rusam svarbiose 
kovose rytų fronte ir pateisins 
laikini nukrypimą nuo bombar
davimo tiesioginių taikinių — 
susisiekimo, naftos, tankų dirb

RŪPESTIS DEL JAUNIMO
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Vadinasi, ne mada kalta, kad 
jis žodžius “idealas”, “pasiauko
jimas” taria nenoromis, miglo
tai...

Autorė priežasties ieško šei
mos auklėjimo tradicijose bei 
grožinės literatūros herojų pa
veiksluose. Klausimas opus, nes 
jis liečiamas ne pirmą kartą. 
Jaunimas, kaip liudijama, vis 
dėlto ne tik mėgsta modernią 
muzika. Vakaru itakas, bet ir 
uoliai klausosi Vakarų radijo 
siųstuvų. Kuo gi išaiškinsi, jei 
jis užsirašo ultramodernias me
lodijas ir jas, iš juostų, pakar
toja savo draugams?

(Elta)
Naujos knygos

Lietuvoje pasirodę keli leidi
niai:

“Velniai” išleisti 25,0 0 0 
egz. tiražu, kur pateiktos 1966 
mirusio dailininko A. Žmuidzi
navičiaus žinomos velnių kolek
cijos. Dailininkas juos pradėjo 
rinkti nuo 1906, ir leidiny pa
skelbta 100 velnių rinkinys. 
Straipsnių santrauka ir iliustra
cijų sąrašas, be rusų, dar pa
teikta ir anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbom.

Išėjo ir Jurgio Baltrušaičio 
eilėraščių rinkinys rusų kalba, 
pavadintas “Medis ugnyje”, čia 
surinkti J. Baltrušaičio ru
sų kalba parašyti eilėraščiai iš 

tuvių”. Dar daugiau: “tai bus 
politinės reikšmės demonstraci
ja rusam, kad anglai ir ameri
kiečiai padeda rusų kovom jiem 
geriausiai prieinamu būdu”.

Toland spėlioja: gal būt, 
Churchillio staigus susidomėji
mas “Thunderclap” buvo paža
dintas netrukus turinčios Įvykti 
Jaltos konferencijos; gal jis no
rėjo parodyti Stalinui, kaip ver
tinga yra sąjungininkų aviaci
jos strategija sovietinei ofenzy
vai. Po kovų prie Bulge Vaka
rai buvę reikalingi karinio pres
tižo, kuriuo galėtų remtis prie 
konferencijos stalo (136-7 p.). 
Beliko tik parinkti tinkamiau
sias dienas. Jos parinktos jau 
tučtuojau po Jaltos konferenci
jos.

Tai buvo vasario 13-14 (Lie
tuvių Enciklopedijoje maža pa
klaida: 14-15); dvi atakos vasa
rio 13 vakarą ir trečia ataka po 
8 valandų jau vasario 14 dieną.

Apie ši Drezdeno sunaikini
mą Anglijos visuomenę painfor
mavo radijas vasario 14 6 vai. 
vakaro. Painformavo, kad tai 
buvo “vienas iš puolimų, ku
riuos Rooseveltas ir Churchillis 
buvo pažadėję Jaltos konferen
cijoje” (Konferencija buvo 1945 
vasario 4-11).

Taigi autorius aiškus — ang
lai, amerikiečiai talkino. 1350 
anglų lėktuvu tą naktį numetė 
650,000 padegamųjų bombų ir 
3,760 tonų padegamosios ir 
sprogstamosios medžiagos. A- 
merikos lėktuvai atvyko vasa
rio 14 dieną. —*
SOVIETINIS NUŠVIETIMAS: 
Amerika norėjusi pakenkti So
vietam ...

Sovietai, tie Amerikos “drau
gai”, savo “Didžiojoje enciklo
pedijoje” apie Drezdeno bom
bardavimą aiškina: “Drezdenas 
buvo vįena^. pačių, gražiausių 
Vokietijos 'miestų./t’^iau bom
barduojamas amerikBčių avia
cijos (Vasario mėn.jp.945 m.), 
kuri stengėsi sunaikinti per El
bę tiltus, o tuo pačiu sulaikyti 
ir sovietų armijos Įžygiavima, 
miestas beveik visiškai sunai
kintas’’.

Tokis yra Sovietų atsilygini
mas ... JĮ pacitavo ir juo bai
gė savo atsiminimus Juozas 
Strolia (“Lietuvos Vyčio pėdsa
kais”).

Su J. Strolios liudijimais ir 
pereiname prie klausimo apie 
lietuvius Drezdene.

(Bus daugiau)

knygų “Žemės laiptai” (1911) ir 
“Kalnų takas” (1912).

Išleista Maironio “Pavasario 
balsų” 12-ji laida. Tiražas 30, 
000.

"Lietuvių romanas", tokia ant
rašte Vilniuje išleista Janinos 
Žėkaitės studija apie lietuvių 
romaną iki 1940. Plačiausiai 
nagrinėjami romanai, Lietuvoje 
išleisti 1930-40 laikotarpy.

(Elta)
SUSIDOMĖJIMAS 

ESPERANTO KALBA

Okup. Lietuvoje kilo didelis 
susidomėjimas tarptautine espe
ranto kalba — teigia A. Mekys 
“Tarybinio Mokytojo” laikrašty 
(vasario 11). Lietuviai gausiai 
dalyvavę tarptautiniame espe. 
rantininkų susitikime Leningra
de 1969, tradicinėje XI Baltijos 
stovykloje Estijoje, dar jaunų
jų stovykloje Karpatuose ir 54- 
me tarptautiniame esperanti
ninkų kongrese Helsinkyje. 
Lietuvoje išmokti esperanto 
kalbą padeda Mokytojų namų 
esperanto klubas Vilniuje. .

šiais metais, vasarą, XII tra
dicinė Baltijos esperantininkų 
stovykla rengiama Lietuvoje.
s 1941 sovietam vykdant išve
žimus iš Lietuvos, į nelaimingų
jų sąrašus buvo patekę ir ne
maža nepr. Lietuvos esperanti
ninkų. (Elta)

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

J. B. SHALINS-SALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 1142L Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. 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-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn. N.Y. 11211; ST 2-5043.

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 428 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir 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 ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

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. — 110-01 
Jamaica Ave., Richmond Hili, 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 SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua | 
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 St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932, _____________ _____________ ’_____________________

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 ixi 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. M inkus, 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

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
Michigan 2-4130
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A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11208 
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NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

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

Litas Investing Co., Ine.
86-0I I I4th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. 212 - 441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312-476-2242
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Bendruomenė rengiasi rinkimam
JAV Lietuviu Bendruomenės 

gyvenimas yra šiuo metu dėme
sio centre.

Dėmesio centre dėl to, kad 
ne už kalnų bendruomenės tary
bos rinkimai.

Dėmesio centre ir dėl to, kad 
tarp kitų organizuotų vienetų 
bendruomenė rodo daugiausia 
gajumo, dinamikos ir savo veik
la reiškiasi plačiausiame plote. 
Reiškiasi organizuodama solida
rumo ryšius tarp viso pasaulio 
lietuvių; organizuodama ypačiai 
kultūrines manifestacijas. Ima
si aktyviai dalyvauti ir kovoje 
dėl laisvės, kada kito kurio or
ganizuoto vieneto plotas toje 
srityje nėra dirbamas.

★

Tos bendruomeninės veiklos 
atskiri veiksmai gali ne visus 
patenkinti. Gali jie rodytis ne
reikalingi. Galima su jų atliki
mu nesutikti ir juos kritikuoti. 
Kritika betgi esti pozityvi, kai 
ji liečia konkrečius veiksmus. 
Dėl konkrečių veiksmų viešai 
pasisakant ir aiškinantis, gali
ma liktis skirtingos nuomonės, 
galima kai kada ir išsiaiškinti.

Ir mes buvome kėlę klausi
mą dėl centro valdybos Įsibrovi
mo Į tarybos sritį užbėgant už 
akių tarybos rolei, kuri jai pri
klauso būsimos tarybos rinki
muose. Po viešo ir privataus su
sirašinėjimo pagaliau išsiaiškin
ta, kad savo rolę būsimos tary
bos rinkimam esamoji taryba 
buvo atlikusi pereitų metų ba
landžio mėnesio posėdyje Chi- 
cagoje. Būtent, tada taryba bu
vo nutarusi palikti būsimos ta
rybos skaičių tokį pat kaip esa
moje taryboje — 37. Tik laiku 
nesurašius protokolo ir apie tai 
laiku nepaskelbus, patys tary
bos nariai per metus laiko nu
tarimą buvo primiršę.

Gerai, kad tai dabar prisimin
ta, bent privačiai išsiaiškinta.

Išsiaiškinta ir su garbės teis
mu, kad valdybos paskelbtos 
rinkimų taisyklės būtų pataisy
tos ir naujai paskelbtos.

★

Išsiaiškinti, ar bent išaiškinti
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PAŽADĖTOJI ŽEME
roioioi

(9)
Angelai ištiesė rankas, ir vie

toje buvusių sniego pusnių iš 
giliai įšalusios žemės pasirodė 
daugybė visokių maistingų žo
lių ir įvairiausių gražiausiomis 
spalvomis žydinčių gėlių, net 
tokių, kokių čia niekada nėra 
buvę.

Miškas sužaliavo kaip pava
sarį. šviežia, vešli žolė buvo 
patiekta svečiam. Tuo būdu vi
si “svečiai” ne tik pasisotino, 
bet labai skaniai, kaip niekada 
anksčiau, prisivaišino, nes tai 
buvo Kalėdos. Žvėrys ir paukš
čiai, pažinę tą švenčių stebuk
lą, labai džiaugėsi. Jie suprato, 
kad, viešpataujant artimo mei
lei, išnyks nuodėmė, o jai iš
nykus, žemėje bus visiem ge
ra, linksma ir sotu gyventi. An
gelai, eidami aplinkui, kalbino 
žvėrelius, kaip savo jaunesnius 
brolius. Pasakojo jiem apie Iš
ganytojo gimimą ir apie dan
gaus žvaigždę, švietusią virš 
Betliejaus Kalėdų naktį.

Rimtai ir giliai susimąstė 
miškiniai plėšrūnai, lyg kažką 
anksčiau žinotą ir buvusį už

gal pasisektų ir prasmę dabar 
skleidžiamo gando, kad esą kai 
kurie bendruomenės veikėjai iš 
Chicagos kreipęsi į kitus bend
ruomenės veikėjus, ragindami 
šiemetinius rinkimus boikotuo
ti.

Nenorėtum tikėti, kad tokių 
veikėjų galėtų būti. Nes boiko
to siūlymas reikštų ne dabarti
nės vadovybės prestižo silpnini
mą. Jis reikštų daugiau: mėgi
nimą atgrasyti čia esantį lietu
vį nuo aktyvaus savo demokra
tinėm teisėm naudojimosi. Tom 
teisėm negali dėl prievartos 
naudotis lietuvis Lietuvoje. Va
karuose esanti Bendruomenė 
yra svarbiausias organizacinis 
vienetas, kuriame savo valią pa
reikšti lietuvis gali tiesioginiais 
demokratiniais rinkimais. Stab
dyti šią demokratinės dvasios 
srovelę vargiai kuris sąmonin
gas veikėjas galėtų norėti. Bent 
sunku tuo patikėti.

Kas pvz. nesutinka su rinki
mų taisyklėm, tam yra teisėtas 
kelias apeliuoti, kad jos būtų 
pataisytos pagal bendruomenės 
teisinius pagrindus — tai gar
bės teismas.

Jei kas, to nepaisydamas, siū
lytų boikotą, siūlytų susilaikyti 
nuo balsavimo, tai tokis siūly
mas reikštų visai ką kita —pa
prasčiausią rinkiminės propa
gandos triuką: jūs nedalyvauki
te. jūs nebalsuokite, bet aš bal
suosiu ir savo draugus prikal
binsiu balsuoti, tada mano ir 
“mūsų” balsai galės turėti le
miamos reikšmės.

Tai nėra tikrai demokratinis 
kelias, kada susilaikant dau
gumai aktyvi balsuojanti mažu
ma lemia organą, kalbantį dau
gumos vardu. Tai demokratijos 
sąmoningas iškreipimas ar de
mokratinės sąmonės praradi
mas masėje.

Minėtą gandą šitaip aiški - 
nantis, kyla logiška ir pozityvi 
išvada bendruomenės sąmonin
gai nariui — rinkimuose daly
vauti aktyviai, kad būtų išrink
ta taryba, kuri reikštų daugu
mos valia, v 

mirštą prisiminę, Viduržiemį 
žydėjo žemė, ir lyg susijungė 
abiejų pasaulių krantai. Ir že
mė turi savo krištolinę plutą, 
kuri lyg tai perlūžo ir visų Die
vo sutvėrimų meile persišvietė. 
Ir vieną kartą taip atsitiks, 
kai visi nueis vyresniojo bro
lio keliu.

Kai visi svečiai pasisoti
no ir pasidalino įspūdžiais, bro
lis Emanuelis atsisėdo jų tar
pe, o voveriukas atsitūpė jam 
ant peties. Jis tęsė pasakoji
mą apie Kalėdų stebuklą, apie 
meilės žemėje užgimimą; kaip 
Kūdikėlis užgimė tvartelyje 
tarp gyvulių, kurie matė Jį ir 
šildė savo kvapu; kaip pakelei
viai pirkliai ir tolimų kraštų 
karaliai, užgimusį garbindami, 
dovanojo Jam dovanas; kaip 
ties tvarteliu, kuriame Išganyto
jas gimė, skaisti .. dangaus 
žvaigždė švietė, rodydama ke
liautojam kelią į Jo gimimo 
vietą. Ir suprato žvėrys, kad 
Betliejuje gimęs Kūdikėlis ne
buvo paprastas mirtingas žmo
gus, bet buvo Dievo sūnus, ku
ris nešė žmonijai nuodėmių at

Mirga marga ir kultūrinis 
puritonizmas

Religija be tikėjimo neišven
giamai suklaunėja. Tai rodo 
šiuo metu vykstą Lenino gimi
mo šimtmečiui dedikuoti ritua
linio cirko seansai.

Okupuotoje Lietuvoje kanki
nasi Žiugždos ir Zimano pava
džių tampomi spaudos darbuoto
jai. Maskvos botagui raginant, 
jie turi smilkyti smilkalus. Laik
raščiai užkimšti patiems auto
riams ir skaitytojams per daž
numą įkyrėjusiais straipsniais. 
Štai eilutė antraščių, geriausių 
liudininkų kulto, kurio apeigi- 
ninkai neturi jokio tikėjimo sa
vo pačių žodžiais: Kaip gėlės, 
pasitinkame saulę (pasaulio ra
šytojai apie Leniną); Lenino ke
liu; Nauji lietuviškosios leninia- 
dos puslapiai; Apie Leniną ma-. 
žiesiems; Lenininių idėjų įkvėp
ti. Leninas mūsų gyvenime; Į- 
jubiliejinius Lenino metus į- 
žengus; Leninas šiandien; Leni
ninis požiūris į gamtą; Leninas 
ir miškininkystė. Šalia straips
nių tiesiasi įvairių Lenino skulp
tūrų ir . paminklų nuotraukos, 
jo gyventų ar lankytų vietų at
vaizdai, ir akyse jau visi metai 
tik mirga — Leninas, leninia- 
da, lenininis.

Mes žinome, kad Leninas mo
kėjo milijonus revoliucijoje pra
žudyti, marksizmo procesu su
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leidimą, skleidė žmonių tarpe 
meilę, brolybę ir lygybę. Jis 
mokė mylėti net savo priešą. 
Jis atnešė visiem išganymą ir 
pažadėjo dangaus karalystę 
kiekvienam, kuris Jį įtikės ir 
seks jo mokslu. Tai buvo švie
sa, kurios neįveikė tamsa.

— Tie žmonės, kurie pasi
liko tironais, žudikais, yra pa
ženklinti brolžudžio Kaino 
ženklu kaktoje,—kalbėjo bro
lis Emanuelis.—Todėl ir žmo
nės, ir žvėrys nuo jų bėga, nes 
juose yra suniekintas Sutvėrė
jo paveikslas. Bėgote jūs ir 
nuo manęs, kol aš nebuvau 
kaip šventasis iš Lavemijos. 
Tikėkite manimi, mielieji bro
liai, baisu yra būti žmogu
mi, kai tas tvartelyje gimusio 
Kūdikėlio rodytas meilės kelias 
norimas klasta, melu ir žiauru
mu pakeisti.

— Mes jokio Kaino ženklo 
tavo kaktoje nematome, ir, tur 
būt, taip nėra, kaip tu mums 
sakai, — prieštaravo svečiai.

Brolis Emanuelis uždengė 
rankomis savo veidą ir pirmą 
kartą, šiame kalne gyvenda
mas, taip gailiai pravirko. Ver
kė tačiau kitokiomis ašaro
mis negu aną vienumos vaka
rą, kai ką tik buvo į šį kalną 
atėjęs. Angelai, atsistoję ša
lia jo, ties juo ir ties voveriu- 
ku ištiesė savo sparnus. Vove
riukas buvo pirmutinis brolio 
Emanuelio jaunesnis brolis šio
je dykumoje. 

naikinti tautas bei žmogų. Ta
čiau, pagal okupuotos Lietuvos 
periodiką, jis sugebėjo ir miš
kininkystės paslaptis atskleisti.

Jei išeivijos spaudoje imtume 
ką nors taip įkyriai minėti, mū
sų kultūriniai puritonai redak
torius neatlaidžiai pasmerktų. 
Jau ir dabar kai kurie taip kū
rybiškai išsišvarino, kad net į 
Vasario 16 minėjimus nesilan
ko — jiems esą perdaug žema 
ir paprasta. Tačiau prieš Žiugž
dos ir Zimano filosofiją, kuria 
vadovaujantis, Lenino miškinin
kystė yra pryšakingiausia pažan
ga, jie nekalba. Ar iš tikrųjų 
tasai klauninis įkyrumas, kul
tūrinių puritonų nuomone, at
stovauja aukštesniam lygiui, ku
rio jie sakosi siekią?

Teatras, skulptūra
Vis dėlto, neišvengiamų smil

kalų graužiamomis akimis, pri
kandę žąslus, okupuotos Lietu
vos žmonės šalia Lenino port
retų žurnaluose atspaudžia daug 
naujos medžiagos lituanistinių 
ar bendrai kultūrinių klausimų 
temomis. Be to, išleidžiama stu
dijų ir atskiromis knygomis, pa
sirodo vertingų monografijų. 
Čia norisi keletą jų paminėti.

Pereitų metų pabaigoje išėjo 
režisieriaus, aktoriaus, teatro 
teoretiko Antano Sutkaus prisi
minimai “Vilkolakio teatras” 
(5000 egz., kaina 86 kp.). Tai

Tokios buvo brolio Emanue
lio ir jo svečių — miško žvė
rių ir paukščių Kalėdos. Žvėre
liai atsisveikindami vienas po 
kito ėjo pas brolį Emanuelį. 
Taip elgėsi ir paukščiai. Jie, 
mylėdami brolį Emanuelį, tūpė 
jam ant rankų ir pečių, čiulbė
jo jam, o elniai, stirnos ir 
upelio žuvys taip pat jį sveiki
no. Vilkai, lapės, laukinės ka
tės, zuikiai, voveraitės ir visi 
kiti, atsisveikindami žemai len
kėsi prieš jį ir tiesė jam savo 
kojytes, taip, kaip Agodijos vil
kas šventajam Pranciškui Asy
žiečiui buvo - padavęs savo ko
ją ir buvo prisiekęs ištikimai 
jam tarnauti.

— Mes nuoširdžiai dėkojam 
tau už tokias nuoširdžias vai
šes ir labai įdomų pasakojimą, 
— atsisveikindami sakė jam 
žvėrys. Jie dėkojo taip pat ir 
angelam už jų alkanų pasoti
nimą. »

— Nedėkokite, man buvo 
malonu šiandieną, Kalėdų pro
ga, turėti jus savo svečiais. 
Pats jūsų atsilankymas yra 
man didžiausia padėka, nes 
kartu su jumis pats Dievas vie
šėjo pas mane ir Jis pats prie 
mano stalo jus pakvietė ir vai
šino, — kalbėjo brolis Emanue
lis.

Nuo tos šventos nakties kal
nas, ant kurio brolis Emanuelis 
savo trobelėje gyveno, žiemą 
ir vasarą žaliavo; nei ledo, nei 
sniego niekada ant jo nebuvo.

T. BURČINAS

stambokas leidinys (360 psl.) su 
autoriaus biografija, parašyta A. 
Samulionio, su biografijomis ir 
vertinimais visų šiame satyros 
teatre vaidinusių aktorių, su 
statytų 84 veikalų sąrašu, da
tomis ir vietomis, kur jie buvo 
vaidinti. Žinoma, svarbiausia 
yra A. Sutkaus prisiminimais 
paremta Teatro penkių gyvavi
mo metų istorija.

Įdomu, kad nei Sutkaus bio
grafijoje nei jo prisiminimuose 
nėra jokios politinės ar parti
nės gaidos. Darbas įdomus, nau
dingas ir, reikia manyti, tikslus. 
Šia prasme — apie tikslumą — 
gali išsitarti H. Kačinskas, vie
nas iš Vilkolakio aktorių, A. 
Sutkaus labai aukštai įvertin
tas.

Be politinės ir partinės gai
dos (neskaitant kai kurių dar
bų nuotraukų) yra antras vertin
gas leidinys — St. Budrio “Bro
nius Pundzius” (1969 m., 126 
pusi., 4000 egz., 80 kp.). Tai 
gabaus skulptoriaus gyvenimo 
ir kūrybos svarstymas, su 94 
iliustracijom. Jų numerinis są
rašas duotas lietuvių, rusų, vo
kiečių ir anglų kalbomis. Nors 
politinėmis temomis skulptūrų 
nuotraukų yra keletas, tačiau jų 
nagrinėjime nei partija nei ko-

Metų laikam besikeičiant, visi 
miško gyventojai — plėšrūs 
žvėrys, elniai, stirnos bei zui
kiai ir visi kiti — niekada dau
giau nebadavo, nes, kaip saky
ta, ant šio kalno visada 
augo ir žaliavo vešli, mais
tinga žolė, žydėjo labai kva - 
pios gėlės. Nė vienas iš miš
ko gyventojų niekada negalė
jo užmiršti tos Kalėdų nakties 
viešnagės.

Nuo to laiko tas kalnas tapo 
žemės vieta, kurioje nuodėmei 
nebuvo vietos. Tas kalnas ta
po lyg tiltu į Pažadėtąją Že
mę.

Miško žvėrys, pabuvę Dievo 
svečiais, niekada neužmiršo 
brolio Emanuelio pamokslo ir 
visada tarpusavyje ir su bro
liu Emanueliu kuo gražiausiai 
sugyveno.

Laisvai iš vokiečių kalbos 
vertė

Konstantinas Petrauskas

— Čekijos rašytojų draugijai 
nutrauktos valdžios subsidijos 
ir atimtas nejudomasis turtas. 
Vyriausybės ir partijos orga
nai bepalaikysią ryšius tik su 
atskirais rašytojais. Tai pabau
da už atsisakymą remti maskvi- 
nę liniją. Ta proga kultūros mi- 
nisteris apkaltino visas vadi
namąsias kūrybines organizaci
jas už klaidingos politikos rė
mimą.

munizmas neakcentuoti ir nepa
sakyta — štai kūrėjas atidavė 
savo auką socializmui, kaip bū
davo ir dažnai yra išsitariama 
apie valdiškai išreikalautus kū
rėjų darbus.

Kraštotyra
Įdomus yra vėlyvų 1969 me

tų leidinys “Gaidės ir Rimšės a- 
pylinkės” (421 pusi., 6000 egz., 
1 r. 22 kp.). Tai kolektyvinis 
darbas, kuriam medžiagą suda
rė 1966 m. Vilniaus kraštotyri
ninkų suorganizuota “komplek
sinė ekspedicija” į šį Ignalinos 
rajono kraštą. Ekspedicijoje da
lyvavę virš 100 specialybių žmo
nių: istorikai, etnografai, tau
tosakininkai, lingvistai, daili
ninkai. Surinktą medžiagą 16 
autorių perdirbo į straipsnius ir 
juos suskirstė skyriais: Žemės 
žmonių praeitis; Verslai; Kelias 
į šviesą; Kolūkiečių sodybose; 
Pasakos ir dainos; Tarmė; Tau
tosaka. Duotos 74 nuotraukos 
ir eilė dailininkų piešinių (įran
kiai, keramikos dirbiniai, pirkių 
puošybos elementai, ir t.tj. Au
toriaus vietoj pažymėta “Lietu
vos TSR Paminklų ir Krašto
tyros Draugija”, be to, duota 
redakcinė komisija (Vanda Ba
ranauskienė, Jadvyga Kafdely- 
tė, Vacys Milius, Antanas Stra
vinskas, Antanas Tyla, Norber
tas Vėlius, Aloyzas Vidugiris ir 
dailininkė Ieva Labutytė).

Įžangoje yra pripažinta: “Kar
tu reikia pažymėti, kad Gaidės 
ir Rimšės istorinį tyrinėjimą 
pradėjo XX a. pradžioje Gaidė
je gyvenęs kunigas J.. Žiogas.” 
Duota nemažai citatų iš jo dar
bų.

Yra straipsnelis apie Melnin- 
kaite, su užfrontės bolševiku 
grupėmis karo metu šiose apy
linkėse besilaikiusią. Pasako - 
jant apie valstiečių buitį ir švie
timą 1919-1940 laikotarpy, pa
keikta Lenkijos “buržuazinė” 
sistema (šis kraštas tuo laiku 
buvo lenkų okupuotas), vietom 
labai vaizdžiai ir teisingai pa
iliustruojant lenkų varžtus lie
tuviškosioms mokykloms.

Ypač įdomi yra antroji dar
bo pusė, čia randame rimtą tar
mės charakteristiką, vietovar
džių sąrašą, pasakas, dainas su 
gaidomis ir smulkiąją tauto
saką. Pirmoji dalis, kalbanti 
apie nekomplikuotą krašto isto
riją, dabartinę kolchozų padėtį, 
žmonių mitybą, sodų vaisme
džių atmainas, galėtų būti sva
resnė. Tačiau paskutinieji 215 
puslapių leidinį daro labai ver
tą ir jam duoda mokslinio veika
lo bruožus. Vilniaus kraštoty

rininkai ir visi, kurie čia prisi
dėjo, savo darbu davė gerus 
vaisius.

Trys grupės
Kaip visus Lietuvos gyven

tojus, taip ir kultūrininkus oku
pantas suskirstė į pasmerktuo
sius, pakenčiamus ir pateptuo
sius. Pirmiesiems, kurie dar li
kę gyvi, nieko neduodama ir 
nieko iš jų neimama, lyg tokie 
neegzistuotų. Pateptieji, parti
nės aristokratijos nariai, turi 
pilną laisvę, nors didelę jų dau
gumą varžo amžinieji įžadai Le
ninui (pirma — Stalinui) ir spe
cialūs įsipareigojimai Maskvai. 
Jei ne tie įžadai su įsipareigoji
mais, kurie sudarkė tautinį vei
dą ir sąžinę, šitie žmonės turė
tų geras sąlygas darbui. Ta
čiau kai kurie jų atlieka Judo 
uždavinį, kaip, pvz., Žiugžda, su 
įniršimu žaloj ąs Lietuvos isto
riją-

Daugiausia ateina iš viduri
niosios grupės. Jų gera dalis 
nešiojasi partijos bilietus, bet 
ir vaikus slapta pakrikštija. Jie 
mažai uždirba ir nedaug susi
laukia garbės, bet nebijo pasi
keisti vėliausiais anekdotais, lie
čiančiais okupantą. Jie atlieka 
visus darbus, kuriais gali pasi
naudoti prispausta tauta.

ISTORIJOS MOKSLO 
KLAUSIMAI AKADEMIJOS 

SUVAŽIAVIME
1970 rugsėjo 1-6 Toronte į- 

vyksiančiame L. K. Mokslo A- 
kademijos VHI-tame suvažiavi
me istorijos mokslo sekcijai va
dovaus mūsų istorikas dr. Juo
zas Jakštas. Jis jau yra sudaręs 
sekcijos programą ir pakvietęs 
paskaitininkus. Numatytos trys 
paskaitos.

Pirmąją paskaitą skaitys jau
nas istorikas Yale universitete 
ruošias doktorata Romas Misiū
nas. -Jo paskaitos tema: Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Algir
do tikėjimas. Į klausimą bus 
žvelgiama nauju požiūriu ir bus 
pasiremiama pačiais naujai
siais istorinių tyrinėjimų duo
menimis.

Antrąją paskaitą (Svetimybių 
antplūdis Lietuvoje XVIII am
žiuje) skaitys kun. prof. Stasys 
Yla. Jo pasiimta tema yra visai 
nauja ir mūsų istorinėj literatū
roj beveik dar neliesta.

Trečiąją paskaitą (Aušrinė is
toriografija) skaitys pats sekci
jos organizatorius ir vadovas d r. 
Juozas Jakštas. Nagrinėjamas 
klausimas lies Aušros laikotar
pio mūsų istorikus ir jų raštų 
ryškesnes kryptis.
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Raktas į didelius lobius
Trečiąjį Krikščionis Gyvenime tomą pasitinkant

Atrastas lobis
Daugelis mūsų prisimenam 

pasaką apie vargingą žmogelį, 
kuris, ardamas lauką, noragu 
užkabino dirvoje užkastą plieni
nę skrynią. Jis ją slapčia atsi
kasė, bet negalėjo atidaryti, nes 

vo užrakinta. Buvo perdide.’ 
ir persunki, kad būtų galima •. 
są namo parsigabenti. Pajudi
nus buvo girdėti, kaip kažkas 
viduje čeža. Niekam savo radi
nio paslapties nenorėjo išduoti. 
O be rakto niekaip negalėjo ati
daryti ...

Panašus rūpestis buvo ir lie
tuvių skaitančios visuomenės, 
kuri, turėdama du pirmuosius 
“Krikščionis Gyvenime” tomus, 
nujautė, kad juose telpa dide
lis lobis. Bet neturėjo rakto 
(kartais nepakako ryžto ar no
ro) tam lobiui pilniau pažinti, jį' 
įvertinti ir juo pasinaudoti.

Raktas
Trečiasis “Krikščionis Gyve

nime” tomas ir yra tas paslap
tingasis raktas, atveriąs nepa
prastus .lobius, telpančius pir
muose dviejuose tomose, tuo pa
čiu padedąs pilniau įvertinti šv. 
Dvasios veikimą nūdienėje Baž
nyčioje.

Originalios mintys
Jei pirmieji du tomai buvo 

daugiau perteikimas oficialių II 
Vatikano Susirinkimo dokumen
tų — konstitucijų, dekretų ir 
pareiškimų, — tai šis tomas 
(nors ir jo didesnę pusę taip pat 
sudaro enciklikų tekstu verti
mai) jau išeina su originaliom 
mūsų lietuvių autorių mintim 
ir idėjom. Ten buvo kito min
čių perdavimas, čia jau sava 
kūryba, kad ir artimai surišta 
su pirmąja.

čia randame kun. Vytauto 
Zakaro straipsnį “Bažnyčia Su
sirinkimuose”, nepažymėto auto
riaus “Vatikano Susirinkimo 
kroniką” ir kun. dr. Tito Nar
buto II Vatikano Susirinkimo 
dokumentų “Dalykinį turinį”. 
Prie šių trijų norėtume ir su
stoti.

Dalykinio turinio paruošimas 
be abejo, pareikalavo iš auto
riaus daug apdairumo ir atsidė
jimo. Jis yra gana pilnas ir iš
samus, ir jo nauda yra didelė. 
Šio turinio pagalba skaitytojas 
galės lengvai susirasti Bažny

Prisidėkim prie dr. 
J. Leimono vardo 
salės įrengimo
1963 gegužės 4 mirė katali

kų darbuotojas ir visuomeni
ninkas dr. Juozas Leimonas.Jis 
visą savo gyvenimą buvo pa
šventęs lietuviškam jaunimui: 
Lietuvoj 12 metų vadovavo pa

vasarininkam, o Amerikoj uo
liai įsijungė į Lietuvos vyčių 
organizaciją ir 12 metų redaga
vo jų laikraštį Vytį. Jis troško, 
kad lietuviškasis jaunimas my- 

' lėtų savo tėvų kraštą, kad savo 
gyvenimą grįstų krikščioniškais 
principais ir kad išliktų susipra
tusiais lietuviais.

Tuojau po dr J. Leimono mir
ties buvo sudarytas jo vardo 
fondo komitetas ir buvo pasi
ryžta pastatyti jo vardu jauni
mui namus. Dabar tokius na
mus stato lietuviai pranciškonai 
New Yorke. Jie mielai sutiko 
būsimame Kultūros židiny — 
Jaunimo centre vieną salę pa
vadinti dr. J. Leimono vardu.

Mielas lietuvi, maloniai kvie
čiame savo auka prisidėti prie 
šios dr. J. Leimono vardo sa
lės rengimo ir tuo pačiu prie 
Jaunimo centro statybos pagrei
tinimo. Tokie jaunimo namai 
mūsų gyvenimo sąlygose yra 
būtinai reikalingi.

Dr. J. Leimono Fondui aukas 
prašome siųsti V. Kulbokienės 
vardu: 51 Thomas Park, So. 
Boston, Mass. 02127.

Dr. J. Leimono 
Fondo Komitetas

čios atsakymą rūpimu klausi
mu. Ypatingai autoriui ir re
daktoriam bus dėkingi tie, ku
rie norės plačiau susipažinti ir 
giliau išstudijuoti II Vatikano 
Susirinkimo darbus ar kurie tu- 
"ės aktualiais Bažnyčios klausi
mais rašyti ar apie juos kalbė-

Didelės svarbos ir reikšmės 
yra taip pat ir II Vatikano Su
sirinkimo kronika. Ryšium su 
šiame tome pristatytais kitais 
Bažnyčios susirinkimais, kažin 
ar nekils skaitytojui pageidavi
mas, kad ir kiti susirinkimai 
būtų buvę sugrupuoti panašia 
forma — .nurodant bent jų vie
tas ir laiką.

Dėmesio centras
Neabejotinai svarbiausia šio 

veikalo dalimi reikia laikyti ku
nigo V. Zakaro straipsnį, pava
dintą “Bažnyčia Susirinkimuo
se”. Šis straipsnis kaip tik ir yra 
tas paslaptingasis raktas, kuris 
ne tik padės suprasti II Vati
kano Susirinkimo reikalingu
mą ir jo nuveiktų darbų svar
bą, bet taip pat ir paskatins 
skaitytoją šiuos dokumentus pa
studijuoti.

Straipsnio autorius pirmiau
sia trumpai peržvelgia visus 
Bažnyčios susirinkimus, pateik
damas juos pažadinusias prie
žastis, jų ruošimo tikslus ir nu
veiktus darbus. Daug plačiau ir 
išsamiau gvildena paskutinį su
sirinkimą. Ne tik plačiau pa
nagrinėja susirinkimo priežas
tis ir tikslus, bet taip pat per
žvelgia ir visus susirinkimo 
sprendimus, kiekvieną atskirai. 
Daugiausia dviejų trijų pusla
pių rėmuose skaitytojas ras 
tikslią bet kurio dokumento ap
žvalgą. Jis pamatys, kokius 
klausimus kuris dokumentas lie
čia ir kodėl.

Šios santraukos padaro II Va
tikano Susirinkimo darbus eili
niam skaitytojui labiau prieina
mus ir lengviau suprantamus. 
Dėl to kun. V. Zakaro rašinys 
tikrai yra raktas į tuos didžiuo
sius klausimus: kodėl reikėjo 
šaukti II Vatikano Susirinkimą, 
ką jis nuveikė ir kokiu būdu 
jo sprendimai liečia mus. O gal 
tiksliau — i viena klausima: ka 
Šv. Dvasia sako XX šimtmečio 
žmogui, kaip jį įvertina ir įpa
reigoja.

Praktiška nauda
Kaip anoje pasakoje, norint 

pasinaudoti paslaptingoje skry
nioje esančiais lobiais, pir
miau reikėjo ją atrakinti, taip 
ir skaitytojui, norinčiam pažin
ti II Vatikano Susirinkimo min
tį ir svarbą, reikia pirmiausia 
perskaityti šį raktinį straipsnį. 
Jei anksčiau bandžiusiem skai
tyti Vatikano dokumentus, 
jie galėjo atrodyti perilgi ar 
perdaug išplėsti, tai kun. V. Za

Kovo 22 Apreiikimo parapijos bažnyčioje buvo surengtas religinės muzikos koncertas. Programą atliko du 
chorai «— tos pačios parapijos ir Elizabeth© šv. Petro ir Povilo parapijos choras. Nuotr. V. Maželio

karo aprašyme skaitytojas ras 
juos sutrumpintus, kondensuo
tus, jų mintis išryškintas. Ga
lės atsekti pagrindinę kiekvie
no dokumento mintį, tikslą ir 
svarbą. O su tokiu įvadu jau ir 
ištisas dokumento perskaitymas, 
net ir gilesnė studija bus įdo
mi ir patraukli.

Kiekvienas, atidžiai perskai
tęs tą dalį, kurioje yra pristato
mos šio susirinkimo priežastys 
ir tikslai, galės suprasti, kodėl 
šis susirinkimas turėjo būti šau
kiamas. Pamatys, jog nežiūrint 
to, kad Bažnyčia, kaip Kristaus 
Sužadėtinė, yra šventa ir tobu
la, savo žmogiškojo elemento 
išraiškoje buvo ir yra labai rei
kalinga reformų, atsinaujinimo 
ir gilesnio savo misijos suprati
mo.

Perskaitęs šį skyrių, skaityto
jas supras, kodėl popiežius Jo
nas XXIII turėjo sušaukti šį 
susirinkimą ir kodėl Bažnyčios 
Tėvai, Šv. Dvasios vadovauja
mi, padarė tokius plačius ir taip 
toli siekiančius sprendimus. Su
pras, kodėl tas pats popiežius 
Jonas pavadino “nuobodos ir 
nusivylimo apaštalais” tuos, ku
rie šiam Bažnyčios atsinaujini
mo vyksmui prieštaravo ir jį 
trukdė.

Be abejo, bus ir tokių, kurie 
klaus, kodėl tos priežastys, ku
rios iššaukė šio susirinkimo rei
kalingumą, nebuvo šiame sky
riuje plačiau paliestos ir pil
niau ir atviriau pristatytos. No
rint atsakyti į šį priekaištą, pri
simintina. kad redaktoriai ir lei
dėjai turėjo skaitytis taip pat ir 
su veikalo apimties riba. Nega
lėjo perdaug išsiplėsti vieno to
mo ribose.

Čia prisimintina, kad šie trys 
pirmieji “Krikščionis Gyve
nime” tomai išėjo didesni, ne
gu buvo planuota ir numatyta 
leidėjų biudžete. Iš to, supranta
ma, laimėjo prenumeratoriai— 
už trijų tomų kainą gaudami 
kuone keturių tomų vertės, ap
imties ir turinio veikalus.

Greičiausiai dėl šios priežas
ties kun. V. Zakaro skyrius iš
ėjo toks kondensuotas. Jame 
kiekvienas žodis pasvertas, kiek, 
vienas sakinys apdailintas, kiek
vienas teigimas daug talpinąs 
savyje ir skatinąs skaitytoją 
platesnei studijai.

Padėka ir viltis
Autoriam, vertėjam ir leidė

jam priklauso pagarba ir dė
kingumas už ryžimąsi šiam di
džiam žygiui ir už šio darbo sėk
mingą tęsimą. “Krikščionis Gy
venime” veikalų svarba ir nau
da ne trumpalaikė. Tai Bažny
čios paskutinis žodis mūsų lai
kų žmogui. Šie pirmieji trys to
mai — po šv. Rašto — yra pa
tys svarbiausi dvasinėj literatū
roj lietuvių kalba. Tai lobis ku-

Garsioji šv. Patriko katedra New Yorke. Nuotr. R. Kisieliaus

rio vertė yra neribota ir kurio 
užduotis yra Kristaus misijos 
pristatymas moderniam žmogui. 
Deja, praktiškos naudos iš šių 
veikalų bus tiek, kiek jie bus 
skaitomi ir kiek jų mintys bus 
įgyvendinamos.

Kadangi šie veikalai nesens* 
ta, tad ir recenziją apie juos 
rašyti kuone ištisus metus “pa
vėlavus”, nėra vėlu. Tačiau 
krikščionis, kuris šiais veikalais 
nesidomi ir jų nepažįsta, labai 
greit sensta ir nuo Bažnyčios 
gyvavimo pažangos atsilieka.

Tie, kurie apie Bažnyčios gy
venimą “mokosi” vien tik iš 
sensacingų sekuliaristinės spau
dos žinių ar radijo ir televizi
jos pranešimų, jau dabar yra 
pasenę, gerokai pasimetę ir be- 
sibaiminą, kad Bažnyčia esanti 
griuvimo pavojuj. Jų abejonės 
bus išsklaidytos ir jų baimė iš
nyks, kai jie paskaitys ne tik

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS
Dvidešimtmečio proga “Laiš

kai Lietuviams” skelbia straips
nio konkursą suaugusiem ir jau
nimui. Suaugusiųjų konkursui 
paskirta tema: Kuriuo keliu pa
sukti į kūrybingą ir vieningą 
darbą (socialiniu, kultūriniu ir 
politiniu atžvilgiu). Jaunimo 
konkursui skiriama tema: Jau
nimas dabarty ir ateity (koks 
mūsų jaunimas yra dabar, ką 
jis vertina, ko siekia, kokia nu
matoma jo ateitis). 

sensacingas dienraščių antraš
tes, bet ir tikruosius šaltinius 
— II Vatikano Susirinkimo do
kumentus. Tada patys pamatys, 
supras ir įsitikins, kad Kristaus 
Bažnyčia tebėra ne tik stipri, 
bet ir vis atsinaujinanti, giliau 
siekianti ir plačiau apimanti, 
kad Bažnyčią sudaro visi jos na
riai ir visi vienodai yra atsakin
gi už jos misijos įgyvendinimą.

Supras — jei skaitys! O skai
tant reikia pradėti nuo kun. V. 
Zakaro straipsnio.

(II Vatikano Susirinkimo Do
kumentai, III dalis, , Popiežių 
kalbos ir rąš_tąi.; Vęrt^ prel. Vy
tautas Balčiūnas, kalbą tikrino 
Vladas Kulbokas, iliustravo dai
lininkas Telesforas Valius, iš
leido Krikščionis Gyvenime 
1969. Spaudė Lietuvių Enciklo
pedijos spaustuvė, Boston, 
Mass. Kaina 4 dol.)

K. P. Geisčiūnas

Suaugusiųjų konkurse gali 
dalyvauti visi, o jaunimo kon
kurse — moksleiviai ir studen
tai. Konkursui skirti straipsniai 
turi būti ne ilgesni kaip 3000 
žodžių. Autorius pasirašo sla
pyvardžiu, i atskirą vokelį įde
da savo tikrąją pavardę, ad
resą ir telefoną, vokelį užlipina 
ir drauge su straipsniu atsiun
čia redakcijai iki šių metų bir
želio 30.

Suaugusiem yra skiriamos 3 
premijos: I — 100 dol., II — 
75 dol., III — 50 dol. Jaunimo 
konkursui taip pat skiriamos 3 
premijos: I — 50 dol., II —30 
dol., III — 20 dol. Žinoma, jau
nimas, jeigu nori, gali dalyvauti 
ir suaugusiųjų konkurse. 
Abiem konkursam bus dvi at
skiros vertinimo komisijos, ku
rios bus paskelbtos vėliau.

Konkursui atsiųsti straips - 
niai tampa redakcijos nuosavy
be ir gali būti spausdinami 
“Laiškuose Lietuviams”. Ne
spausdinti straipsniai bus grą
žinti autoriam.

Plačiau apie konkursą yra pa
aiškinta “L.L.” vasario mėn. 
numeryje.

"Laišku Lietuviams" Redak
cija — 2345 W. 56th St., Chica- 
co, III. 60636.

— Sekmadienių ir šventadie
nių lietuviškų mišių knygelės, 
išleistos Kunigų Vienybės, ba
landžio mėn. laida jau išsemta. 
Gegužės mėn. knygelės užsaky
mus siųsti jau dabar šiuo adre
su: Immaculate Press, Putnam, 
Conn. 06260.

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 dul 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: Sanctus, 
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!© Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
ruoja, 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, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokturnas, 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.

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

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. 
Gasparaitis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 dol.

PLOKŠTELES
Žirginėliai: Zuikio puikio 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 dul.

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

Ainių Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem
pužienė su Stuttgarto simfoni
jos orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkėstui 
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. Sabaniąusko įdainuota 
Nf. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, 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; (II Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lankė
toj, 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 Kanadoje 1 dol.).
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Padėti moksleiviam ir
Ateitininku rūpesčiais

studentam
— tai pirmasis ir didžiausias 
sendraugių uždavinys, — sako 
dr. Antanas Sužiedėlis, naujasis 
ateitininkų sendraugių pirmi
ninkas.

Ateitininkų sendraugių valdy- 
bon korespondentiniu balsavi
mu išrinkti: Pr. Baltakis, Ar
vydas Barzdukas, Virginija Gu- 
reckienė, Algis Lukas, Cezaris 
Surdokas, dr. Antanas Sužie
dėlis ir Antanas Vasaitis. Val
dybos pirmininku išrinktas dr. 
Antanas Sužiedėlis.

•Naujasis pirmininkas prof, 
dr. Antanas Sužiedėlis pareiškė, 
kad sendraugių pirmas uždavi
nys — padėti jaunimui: “Jau
nimui reikia krypties, inspiraci
jos; sendraugiam tereikia tam 
tikros tvarkos. Idant tai, kas 
svarbu, būtų atlikta. O svarbu 
kaip tik ir yra padėti mokslei
viam, studentam kiekvienu įma
nomu būdu. Jei jiem reikia or- 
ganižacinėn pagalbos stovyklai, 
suvažiavimui, kursam — tai jos 
turi būti. Jei reikia lėšų, tai jų 
neturi stigti. Jei reikia lekto
rių — tai tektų juos sumobi
lizuoti. Daug tų reikalų iš
sprendžiama vietovėse, bet kur 
reiktų, stengsimės sendraugių 
resursus koordinuoti.”

Dėl sendraugių organizacijos 
vidaus reikalų:

“Vienas iš pagrindinių rūpes
čių bus sutamprinti ryšius su 
sąjungos nariais. Sieksime tie
sioginio kontakto, vienu kitu 
laišku, atsiklausimu: vengsime 
aplinkraščių, kurių niekas ne
skaito. Turime žinoti, kiek mū
sų yra, ir kur esame: kiek tech
niškai mirusių, kiek iš esmės 
negyvų, kuriem šešių centų ant 
voko lipinti neverta. Neužilgo 
taigi pravesime tam tikrą sen
draugių cenzą, ir vienu kitu 
aktualesniu klausimu bandysi
me patirti, kokiai “tautai” esa-

NERINGOS BALIUS JAUNIMO STOVYKLAI
I

Prieš kiek laiko čia susiorga
nizavo komitetas Putnamo sese
lių vadovaujamai mergaičių sto
vyklai remti. Komitetas yra už
simojęs laiks nuo laiko sureng
ti įvairaus pobūdžio parengimų, 
iš kurių susidariusiu pelnu ir 
aukomis galėtų prisidėti prie 
jaunimo stovyklos parėmimo.

Waterburyje yra nemažas bū
rys mergaičių, kurios per kele
tą metų yra stovyklavusios Im- 
maculatos stovykloje Putname. 
Jos ir jų tėvai šiais metais en
tuziastingai imasi talkos dar
bo, kad efektingiau prisidėtų 
prie seselių naujai įgytos Ne- 
ringos stovyklavietės Vermonte 
įrengimo.

Balandžio 18 čia rengiamas 
pavasario linksmavakaris, pa
vadintas Neringos baliumi. Ko
miteto sukviestas gausus talki
ninkų būrys planuoja šį pramo
ginio pobūdžio parengimą su
ruošti puošnų ir modernų, su

me “valdžia”.
“Turim ir kitų neišvengiamų 

valdybiškų rūpesčių — talkinti 
kongresui, suresngti tradicinę 
sendraugių stovyklą. Ji įvyks 
rugp. 2-9 Dainavoje. Gal pa
siseks surengti ir mažesnės ap
imties atostoginius sambūvius 
bendraamžiam kolegom pažintis 
atnaujinti”.

GLAUDĖJA RYŠIAI TARP 
SĄJUNGŲ CENTRŲ

Naujoji ateitininkų sendrau
gių centro valdyba susilaukė 
nuoširdžių atsiliepimų iš studen
tę ir moksleivių s-gų. Abie
jų sąjungų centro valdybos su
pažindino sendraugių centrą su 
savo rūpesčiais ir planais. Iš
reikštas pageidavimas pastoviai 
keistis informacija tarp centrų.

Moksleivių sąjungos centro 
valdyba atsiuntė ir šitokį pa
sveikinimą:

“Su tikrai dideliu džiaugsmu 
sveikiname Jūsų valdybą visos 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos vardu. Jūsų parodytas ryž
tas išsklaidyt apatijos miglas 
sendraugių tarpe liudija viltin
gą ateitininkiškos dvasios lieps
ną Jumyse. Šios gyvybės ženk
las yra skatinantis pavyzdys vi
siem, ypatingai moksleiviam, 
kuriem įrodot, kad ne visi atei
tininkai apalpsta po gimnazijos 
laikotarpio ir visiškai numiršta 
pabaigę universitetą.

Linkime Jums ryžto, ištver
mės, jaunatviško entuziazmo 
ir Aukščiausio palaimos.

Su šypsena Kristuje, MAS 
C V: Algis Puteris — pirmi
ninkas, Gabija Juozapavičiūtė 
— vicepirmininkė, Regina Kry- 
žanauskaitė — užsienių reikalų 
vedėja, Laima Gustainytė — 
sekretorė, Algis Juzukonis —iž
dininkas.” 

WATERBURY, CONN.

atitinkama vakaro programa.
Meninei programos daliai at

likti pakviestas gražiai apylin
kėje besireiškiąs populiarusis 
mergaičių duetas “Dainuojan
čios rūtos” — dainininkės Ire
na Siugždaitė ir Diana Melnin- 
kaitė. šiam vakarui ruošiasi iš
eiti su nauja šokių dainų prog
rama.

Erdvi šv. Juozapo mokyklos 
salė bus dekoruota pavasariško
je nuotaikoje su spalvingu ap
švietimu ir skoningu apstatymu.

Šokiam gros Ričardo Marcin
kevičiaus vadovaujamas lietu
viškas orkestras iš Worcester. 
Mass. Šis išgarsėjęs “R. M. 
Trio” jau yra kartą pasirodęs 
Waterburyje, todėl jaunimo vėl 
laukiamas, nes jo dainuoją mu
zikantai groja daugeliu instru
mentų, ir jų šokių muzikos re
pertuaras labai didelis. Groja

SENDRAUGIŲ RŪPESČIAI
Naujoji ateitininkų sendrau

gių valdyba kovo 12 vėl buvo 
susirinkusi posėdžio. Posėdyje 
taip pat dalyvavo naujasis są
jungos dvasios vadas, Baltimo- 
rės arkivyskupijos radijo ir te
levizijos direktorius, kun. Kazi
mieras Pugevičius.

Valdybos pirmininkas prof, 
dr. A. Sužiedėlis painformavo 
apie feder. kongreso paren
giamuosius darbus bei komuni
kaciją su moksleivių ir studen
tų sąjungomis. Pranešta taip 
pat, kad Bostono ir Philadelphi- 
jos sendraugiai turi naujas 
valdybas.

Apsvarstyti ir sendraugių sto
vyklos pagrindiniai reikalai. In
formacija stovyklos klausimais 
skelbiama atskirai. Valdyba nu
sistačiusi palikti stovyklauto - 
jam kiek galima daugiau laisva
laikio, todėl planuojama tik po 
vieną rimtą paskaitą per dieną. 
Numatoma taip pat suorgani
zuoti muzikos bei literatūros va
karą.

Glaudesnei komunikacijai su 
skyriais palaikyti centro valdy
ba išleis aplinkraštį, o narių 
skaičiui nustatyti planuojama 
anketa. S.C.

HARTFORD, CONN.
LB susirinkimas

LB vietos apylinkės narių me
tiniame susirinkime buvo ap
žvelgta praeitų metų veikla ir 
išrinkta nauja valdyba.

Pranešimus apie veiklą pa
darė pirm. Alfonsas Dzikas. Val
dyba praeitais metais turėjo 11 
posėdžių, veikė lituanistinė mo
kykla, kurią lankė 35 vaikai ir 
mokytojavo 3 mokytojai. Vyte
nis Nenortas (taip pat jauno
sios kartos atstovas kaip ir pir- 
min. A. Dzikas) padarė prane- 

nuo tradicinių Strausso valsų, 
populiariųjų Šabaniausko tango 
iki šių dienų moderniųjų.

Bus ir loterija, kur visi ga
lės pamėginti savo laimę. Or
ganizatorės jau dabar skelbia 
“fantų lietaus” vajų ir priima 
visokiausius daiktus — nuo vie
no cento iki šimto doleriu ver
tės.

Šeimininkių štabas planuoja 
didelį užkandžių bufetą, kur ga
lėtų visi pasisotinti. Tai bus 
puošnus valgių stalas. Ten galė
si rasti įvairiausių valgių. Bus 
ir pavilgos.

Svečių tikimasi net iš tolimų
vietų. Rengėjai pageidauja, kad 
visi rezervuotu sau vietas. Sta
lų užsisakymo reikalu skambin
ti 756-5339 arba kreiptis į Spau
dos knygyną, 10 John St., tel. 
756-5153. Baliaus pradžia 7:30 
v.v. Įėjimo auka — 3 dol. Jau-. 
nimui — 2 dol. Bilietų bus ga
lima gauti prie įėjimo.

Jaunimas, tėvai ir vietos vi
suomenė kviečiami paremt lote
riją ir bufetą, čia priimama 
kiekviena auka. Kviečiami ir į 
darbo talką, kad vakaras geriau ( 
pasisektų. 1

Immaculatos mergaičių sto
vykla išaugo. Ten jau stovykla
vo per šimtas mergaičių. Iki 
šiol stovykla būdavo vienuoly
no patalpose. Tačiau reikalavi
mai kyla, ir stovyklos vadovy
bė jautė būtinumą — geriau į- 
rengti stovyklavietę. Buvo pla
nuojama ir vienaip ir kitaip. 
Dabar gi seserų pastangomis 
nupirkta stovykla Vermont kal
nuose. Bet jos įrengimui dar 
reikia nemaža lėšų, čia ir lau
kiama visuomenės paramos.

Waterburiečiai visada vertino 
seserų vedamą mergaičių sto
vyklą, tad ir dabar nori visoke
riopais būdais paremti, kad nau
joji stovykla — Neringa —bū
tų kuo gražiausia, kuo pato
giausia visiejn stovyklauti.

Šis Neringos balius Waterbu
ryje ir bus lyg viena plytelė 
naujos stovyklos statybai, vav

Gegužės 2-3 dienomis Chicagoje rengiamas jauni mo sąskrydis—simpoziumas. Rengia LB Centro 
valdyba. Nuotraukoje Centro valdybos, simpoziu mo komiteto ir spaudos atstovę dalis pasitarime. 
Iš k. j d. S. Džiugas, K. Dočkus, J. Janušaitis, J . Šlajus, Br. Nainys, A. šantaras, A. Kubiliūtė, 
L. Nainytė, V. Ruibytė ir A. Augaitis. Nuotr. A. Gulbinsko

BALTIMORE, MD.
Šv. Alfonso parapijos kuni

gai po Velykų švenčių išvyko 
trumpų atostogų. Prel. L. Men- 
delis atostogauja nuo balandžio 
5 iki 11, gi kun. A. Dranginis 
nuo balandžio 12 iki 18.

Suaugusiu klubas balandžio 
11 dalyvaus “4 Corners” teat
re ir vėliau bendroje vakarienė
je. Rengimo komitetas kviečia 
visus į šį linksmą parengimą.

Šimą apie finansinį apylinkės 
stovį. Pajamų turėta per pus
antro tūkstančio dol. Apmokė
jus visas išlaidas, kasoje liko 
per 300 dol.

Revizijos komisijos praneši
mą padarė p. Kriščiūnas. Vis
kas rasta tvarkoje.

Į naują valdybą išrinkti šie 
asmenys: Jonas Zdanys, Alfon
sas Dzikas. Vytenis Nenortas, 
Zita Dapkienė, M. Baltauskie- 
nė, Jurgis Kirkutis, Kostas Jur
kevičius. Kandidatais lieka Jo
nas Kova, A. Ustjanauskas ir 
Henrikas Dapkus.

Posėdžiui pirmininkavo Vac
lovas Nenortas.

Laukiame koncertu
Gegužės 9 vietinis ‘Aido’ cho

ras lietuvių klubo salėje rengia 
koncertą, kuriame dalyvauja ir 
Philadelphijos “Vilties” choras 
if solistai. Po koncerto — vai
šės ir šokiai. Tai bus “Aido” 
jubiliejinis koncertas. Cho
rui vadovauja Jurgis Petkaitis.

Gegužės 18 klubiečiai rengia 
savo banketą. Visi kviečiami da
lyvauti šiame bankete ir prisi
dėti prie klubo veiklos, parem
ti jo šalpos fondus.

V.M.K.

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.

Miela* Lietuvi, JAU I.ATKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

_______________ ______ _________________________Zip Code__
Visoms avįioms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

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

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

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu is viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

Juozas Kučauskas, pirmos 
kartos lietuvis, mirė balandžio 
2. Jis išaugo Baltimorėje. Jo tė
vas buvo laidotuvių direktorius 
ir jau seniai mirė. Juozas stai
ga susirgo ir mirė North Arun
del ligoninėje. Mišios už jo vė
lę aukotos šv. Alfonso bažny
čioje balandžio 6. Palaidotas 
Meadow Ridge kapinėse. Liko 
nuliūdusi motina Elzbieta, jo 
žmona Elena, sesuo Mildred ir 
sūnus Juozas.

Lietuviu posto 154 padėjė
jos balandžio 12 rengia pie
tus ir šokius lietuvių svetainės 
klevų kambaryje. Pradžia 1 vai. 
popiet, šokiam gros geras or
kestras. Viskas baigsis 6 v.v.

Vasario 16 gimnazijos mokinių grupelė, kuri giedojo vysk. A. 
Deksnio priėmimuose ir keliuose Lietuvos nepriklausomybės 
Šventės minėjimuose.

Ona Leikus, pirmos kartos 
lietuvė, mirė balandžio 1 savo 
namuose. Velionė gyveno su sa
vo dukra Maryte. Ji buvo susi
pratusi lietuvė. Gedulingos pa
maldos už jos sielą šv. Alfon
so bažnyčioje buvo balandžio 4. 
Mišias aukojo trys kunigai. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdusi dukra Mary
tė, sūnus vienuolis Stasys ir 
eilė anūkų. . .

Baltimorės Tautinės Sąjun
gos skyrius balandžio 18, šešta
dienį, lietuvių svetainės di
džiojoj salėj rengia koncertą, 
kurio programą atliks Dainos 
vyrų chotas. Po koncerto bus 
šokiai. Vakaro pradžia 7:30 v.

Jonas Obelinis

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M.. balandžio 11 atvyksta 
į Baltimorę. Jis apsistos Šv. Al. 
fonso klebonijoje. Jis čia at
vyksta Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno, koplyčios ir kitų pa
statų statybai aukų rinkti. At
vykęs tarsis su anksčiau tam 
tikslui suorganizuotu komitetu 
ir jo padedamas lankys Balti
morės lietuvius. Baltimorėje pa- 
liks dvi ar tris savaites.

— Philadelphijoje Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos Phi
ladelphijos klubas metinį susi
rinkimą šaukia balandžio 12 
Šv. Andriejaus parapijos salė
je. Susirinkimo pradžia tuoj po 
lietuviškų mišių. Visos narės 
kviečiamos būtinai dalyvauti. 
Taip pat maloniai laukiamos 
viešnios, kurįos norėtų susipa
žinti ir įsijungti į šią moterų or
ganizaciją.

— Dr. V. B. Raulinaitienė, 
Veteranų ligoninės Downey, Il
linois, medicinos štabo virši
ninkė, gavo Federal Woman’s 
Award žymenį. Šis specialus at- 
žymėjimas suteikiamas jau de
šimti metai šešiom moterim dir- 
bančiom valdžios įstaigose ir 
ypatingai pasižymėjusiom savo 
pareigų atlikime.

— Bronius Nemickas, Fede
ralinės valdžios hidrologas, pa
skirtas New Jersev valstvbinio 
Rutgers universiteto Geologijos 
departamente hidrologijos a- 
sistentu. Jaunasis Nemickas, 
minimo universiteot doktoran
tas baigęs geologijos mokslus 
New Yorko miesto universite
te, įgijęs magistro laipsnį West 
Virginijos valstybiniame uni
versitete ir išėjęs specialų pus
antrų metu hidrologijos kursą 
Federalinėje Goeloginių Matavi
mų tarnyboje.

— Kun. Pr. Geisčiūnas ba
landžio 12 Chicagoje skaitys pa
skaitą “Lietuvybės išlaikymas 
atsinaujinančios Bažnyčios per
spektyvoj”. Paskaitą ruošia Lie
tuvių mokytojų sąjungos Chica- 
gos skyrius.

— L. B. Philadelphijos apy
linkės naujai išrinkta valdyba 
pareigom pasiskirstė taip: Auš
ra Mačiulaitytė -Zerr — pirmi
ninkė, Bronius Vigelis —vice
pirmininkas, Ant. Impolėnas — 
reikalų vedėjas ir sekretorius. 
Gediminas Dragūnas — iždinin
kas, Snieguolė Jurskytė —ry
šininkė informatorė ir įvykių 
kalendoriaus tvarkytoja, Henri
kas Savickas — narys.

— Lietuvos Šaulių Sąjungos 
tremtyje visuotinis atstovų su
važiavimas įvyks balandžio 25- 
26 Lietuvių namuose, Tillmann 
St., Detroit, Mich.

— IV-sios Dainę Šventės re
pertuaras jau senokai atspaus
dintas ir užsiregistravusiem cho
ram išsiuntinėtas. IV-toji Dainų 
Šventė nebe už kalnų, tad jau 
pats laikas choram registruo
tis ir atsiimti gaidas. Muzikinė 
komisija nuoširdžiai ragina ger
biamus chorų vadovus kuo 
skubiausiai registruotis, kad bū
tų galima pasiųsti pageidauja
mą repertuaro r egzempliorių 
skaičių. Dainos parinktos skam
bios ir nesudėtingos. Registruo
tis adresu: Petras Armonas, 
4538 So. Hermitage Ave.. Chi
cago, Ill. 60629. Tel. 376-6020.

— Visvaldas Graužinis gavo 
matematikos bakalauro laipsni 
Pomona, Calif., kolegijoj, para
šęs darbą apie bangų vibravi
mą. Apie tai skelbia vandens 
užteršimus tyrinėjančios įstai
gos biuletenis. Graužinis yra 
parašęs įvairių studijų JAV ar
mijos inžinerijos daliniui. •

— Venecuelos LB suvažiavi
me, kuriame dalyvavo viso 
krašto bendruomenės atstovai, 
naujuoju pirmininku sutartinai 
išrinktas inž. Vladas Venckus, 
buvęs pirmininkas ir veiklus vi
suomenininkas.
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“Į SVEIKATĄ!”
Darbininko š.m. 3, 4 ir 5 nu

meryje teko skaityti seriją dr. 
Hr Armano straipsnių apie al
koholi. Autorius ne tik įdo
miai aprašė alkoholio naudą ir 
žalą žmogaus organizmui bei 
dvasiniam stoviui, bet taip pat 
palietė ir alkoholio gamybos 
technikinį aspektą. Visas 
straipsnis Darbininko 4 tame 
numervje skirtas smulkesniam 
visų labiau žinomų spiritinių gė
rimų aprašymui. Norėčiau kai 
ką papildyti.

—o—

1. Prekyboje alkoholis daž
niausiai naudojamas ne 90, bet 
95 proc. stiprumo.

2. JAV “proof’ spiritinis gė
rimas turi ne 57 proc/alkoho
lio, bet tik 50 proc. Pvz., 100 
“proof” spiritas turi 50 proc. 
alkoholio. Vienas “proof” laips
nis lygus 0.5 proc. alkoholio.

Gi britų-kanadiečių '‘proof” 
spiritas turi net 57.1 proc. al
koholio. Skirtumas atsirado to
dėl. kad amerikiečiai savo 
“proof” nustatė paėmę lygų al
koholio ir vandens santykį pa
gal jų tūrį prie 60 laipsnių F., o 
briti — kanadiečiai pagal svo
rį prie tos pačios , temperatū
ros. Taigi 70 laipsnių kanadiš- 
ka degtinė bus net 80.1 laips
nių matuojant amerikietišku 
‘“proof” mastu.

3. Anglosaksų “whiskey” tu
ri ne 57 proc. alkoholio, bet 
normaliai tarp 40 ir 45 proc.

4. “Bourbon” degtinė gau
nama destiliuojant grūdų ir ku
kurūzų fermentuotą masę, ku
rioje yra ne mažiau kaip 51 
nuošimtis kukurūzų. Gelto
na spalva atsiranda tik po ke
leto metų laikymo išdegintose 
balto ąžuolo statinėse. Tektų 
pažymėti, kad ta spalva visiš
kai nėra charakteringa vien tik 
“bourbon” degtinei, nes ją į- 
gauna ir ruginė, ir “scotch”, ir 
“brandy”, ir bet koks kitas spi
ritas po ilgesnio laikymo medi
nėse statinėse.

5. Įvairūs “brandy” gėrimai 
yra ne 54 proc., bet norma
liai 40 arba 42 proc. stiprumo. 
Romas (rum) dažniausiai yra tik 
40- proc. stiprumo, nors yra ga
mykla, išleidžianti į rinka net 
75.5 proc. (151 proof) stiprumo 
gėrimą.

6. Džinas (gin) nėra išgauna
mas tik sumaišius su kadugių 
ekstraktu, bet antru kartu desti- 
liuojant spiritą per specialų des- 
tiliavimo aparatą, kuriame yra 
ne tik kadugių uogos, bet ir į- 
vairios aromatinės šaknelės, 
bananų, apelsinų žievelės. Spi
rito garai prisitraukia iš tų 
šakniavaisiu ir vaisiu tam tikro 
specifinio kvapo, kuris ir duo
da džinui jo skonį.

teiks ir įsidėmėtinų dalykų. Pav. 
pirmojo rato rungtynės baigėsi 5*4- 
4 ’į Sovietų naudai, tačiau pirmųjų

A j A šešių lentų pasekmė 31^-2pasau
lio rinktinės naudai, o pirmųjų ke-

Viktorui Gudaičiui tūrių lentų net 3-1!
• Algio Makaičio įdomiai sulošta ir

Čikagoje mirus, broliui Antanui Gudaičiui ir šeimai gilią laimėta partija prieš Bostono čem
pioną Dan Harringtoną. Bostono

užuojautą reiškia tarpklubinėse. Makaitis lošė juodais.
LSS Vyriausia Skautininke 1 PQ4 — N-KB3

ir Seserijos Vadi ja 2 P-QB4 — F-K3
3 P-KN0 — P-Q4
4 B-N2 — B-K2
5 N-KB3 — QN-Q2
6 0-0 — 0-0
7 Q-B2 — P-QB4

DARBININKO SKAITYTOJAM
8 R-Q1 — PxQP
9 BPxP — P-K4

10 P-K3 — F-Q6!>
11 Q-Q2 — P-K5

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą 12 N-N5 — N-K42
13 NxKP — NxNdedamas šis lapelis. Prašome ij iškirpti, užpildyti ir pa- 14 BxN — B-KN5*

siusti adresu: 15 R-Kl — B-B6H
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn. N. Y 11221 16 BxQP — QxP

17 B-K2 — Q-K3
Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams. 18 P-K4 — KR-Q1

19 Q-K3 — B-N4-
Vardas ir pavardė .................. —...... ...... 20 QxB — BxB

21 Q-K3« — N-B6

Adresas ...........................................................
22 K-Rl — QR6!
Baltieji pasidavė.

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus i Baltieji negali imti pėstininko, 
nes sektų P-K5!

3 Juodieji skuba suaktyvinti figū
ras. nes pėstininkas nebeišsaugomas 

•i Užpuola bokštą ir užgrobia žir-
Į gui laukelį KB6

* Priverčia pasitraukti rikį

tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00

Už kalendorių $________
»

Siunčiu už prenumerata š_ .______
sSumanus nusikeitimas figūrų!

Spaudai paremti 1_________ • Bokštas negali imti rikio, dėl
žirgo B6ch

Siunčiu skola už___ m. S_______ — i Kur karalius beitų, mato neiš- 
1 vengti.

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton St. 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 331 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave.

7. Medžiagų, randamų konja. 
ke, taip pat yra ir grynoje 
(straight) “whiskey” ir “scotch”, 
gi “bourbon” degtinė kai ku
rių tų medžiagų turi net dau
giau. Jeigu konjakas dėka tani- 
no rūkšties vartojamas ser
gant dizenterija ir viduriavimu, 
tai “bourbon” tos tanino rūkš
ties turi net kelis kartus dau
giau.

Ant konjako butelio etiketės 
pažymėtos raidės, kaip V. O. ar 
V. S. O. P., yra tik gamintojo 
reklama, nekontroliuojama val
džios ir mažai ką bendro turin
ti su to gėrimo kokybe, žvaigž
dės nenurodo konjako stipru
mo nei senumo. Vieno gaminto
jo 3-jų žvaigždžių konjakas ga
li būti geresnis ir senesnis už 
kito 5-kių žvaigždžių, ir dažnai 
taip esti.

8. Anglų “scotch” turi dau
giau fuzelių (107 gr. — 100 lit
rų), nei amerikiečių “blended 
whiskey” (77 gr. — 100 litrų). 
Fuzeliai nėra nuodingi naujai 
pagamintuose gėrimuose, nes jų 
kiekis toli gražu nesiekia nuo
dingumo ribos. Degtinei medžio 
statinėse bestovint, vyksta ok
sidacijos procesas kurio metu 
eteriai ir rūkštys smarkiai pa
daugėja, aldehidų kiekis taip 
pat šiek tiek padidėja, o fuze
liai nesikeičia.

Pagal įstatymus, amerikiečių 
ir kanadiečių degtinės pri
valo būti laikomos statinėse tik 
dvejus metus, po to jau gali bū
ti leidžiamos i rinka “whiskey” 
vardu. Jei gamintojas nori, jis 
gali tuoj po destiliavimo degti
nę naudoti įvairiuose gėrimuo
se, tik ne “whiskey” vardu. Ir 
tai yra daroma, pvz.: “rock and 
rye”, “Irish moss”.

9. Likerių stiprumas įstaty
mais nesaistomas ir yra neri
botas. Pvz., “Abisante” likeris 
yra 60 proc. (120 proof) stipru
mo, bananų likeris — 50 proc., 
“Anesone” — 45 proc., gi be
nediktinas — 43 procentų. Dau
guma likerių yra 30, 35 ir 40 
prs. stiprumo. Pagrindinis skir
tumas tarp likerių ir kitų spiri
tinių gėrimų yra tas. kas like
riai privalo turėti ne mažiau 
kaip 2.5 procento cukraus.

10. Vodka buvo ir yra gami
nama ne tik iš rugių, bet ir iš 
bulvių. Ji nėra daug stipresnė 
už anglosaksų gėrimus, jos sti
prumas vidutiniškai yra tarp 
40 ir 50 proc., panašiai, kaip ir 
“whiskey”.

Pabaigai keletas pastabų apie 
kai kuriuos gėrimus.

Tėra labai menkas skirtumas 
tarp amerikietiškų (blended 
whiskeys) ir kanadietiškų degti
nių, nors pastarosios yra žy
miai brangesnės.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

NESKLANDUMAI KELIONĖJE 
| OKUPUOTĄ LIETUVĄ

Klausimas
Pernai liepos mėnesį lietuvių 

ekskursija išvyko lėktuvu į Lie
tuvą. Vykome per Leningradą 
ir, lėktuvui nusileidus aerodro
me, buvome smarkiai kratomi. 
Mano lagaminą atnešė patį pas
kutinį. ir aš, paklausta, kiek tu
riu pinigų, pasakiau, kad 800 
dolerių, visai pamiršusi, kad 
duktė buvo įdėjusi į voką 250 
dol. ekstra išlaidom.

Konjakas yra “brandy”. Skir
tumas toks, kad konjakas tūri 
būti pagamintas prie Cognac 
miesto (Prancūzijoj) esančioj 
provincijoj, kitaip jis vadinsis 
tik prancūzišku “brandy” ir, aiš
ku, bus žymiai pigesnis. “Bran
dy” mėgėjam patartina paban
dyt ir vietinius, t.y. amerikietiš
kus “brandy”, kurie yra kur 
kas pigesni ir dažnai niekuo ne- 
blogesni už importuotus.

“Scotch” degtinė gaminama 
tik Škotijoj. Gaminama iš mie
žių, kurie yra sudaiginami, pas
kui džiovinami virš degančių 
durpių. Nuo durpių dūmų ir į- 
gaunamas tas specifinis kvapas 
ir iš dalies skonis.

Degtinės senumas nereiškia, 
kad ta degtinė turi būti gera. 
Gėrimas, pagamintas iš suplė
kusių grūdų ar pagedusių vy
nuogių, po kelių ar keliolikos 
metų taps dar nemalonesnis. 
Tad, perkant gėrimus, kreipti
na mažiau dėmesio į etiketėje 
reklamuojamą metų skaičių, o 
daugiau į gamintojo vardą. Di
džiosios bendrovės paprastai 
stengiasi išlaikyti vienodą savo 
gaminių kokybę.

Juozas Gaila

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• JAV didmeistris Bobby Fisher’is 
geriausiai kovoja Pasaulio rinktinės 
sudėtyje prieš Sovietų didmeistrius. 
Belgrade. Po trijų ratų jis turėjo 
2’Ą-U tš. t.y. dukart įveikė praeitą 
pasaulio čempioną Petrosjaną ir 
vienerias sužaidė lygiomis. Antras 
JAV didmestris S. Reshevskis, ku
ris rungėsi su kitu buv. pasaulio 
čempionu B. Smyslovu, turėjo 1M 
taško, t.y. varėsi lygiomis, abu tu
rėdami po 1 laimėjimą ir 1 lygio
mis. Rungtynės, nėra dvejojimo, 
bus laimėtos Sovietų S-gos, bet pa-

Rusų valdininkas, smulkiai pa
tikrines mano rankinuka, rado 
ir tuos voke užmirštus 250 do
lerių. Tada jis man pareiškė 
tuos pinigus paimsiąs ir išduo- 
siąs man kvitą, su kuriuo aš ga
lėsianti Maskvoje juos atgauti.

Bevažiuojant autobusu per 
Leningradą, dingo mano maža 
rankinuko piniginė su smulkiais 
pinigais ir tas kvitas.

Mūsų ekskursija iš Leningra
do lėktuvu nuskrido i Vilnių. 
Čia tuojau kreipiausi į vietos 
lietuvį advokatą, kuris surašė 
dokumentą ir apdraustu laišku 
pasiuntė ekskursijų įstaigon, į 
Maskvą. Dar būdama Vilniuje, 
gavau iš Maskvos pranešimą, 
kad tie pinigai, 250 dolerių, nė
ra tenai gauti. Vėliau, nuskri
dusi su ekskursija į Maskvą, as
meniškai kreipiausi į ekskursi
jų įstaigą, reikalaudama savo 
pinigų. Ten man pranešė, kad 
jie tų pinigų neturi.

Grįžusi iš Lietuvos lėktuvu i 
Bostoną, apie du mėnesius sir
gau. Kiek sustiprėjus, kreipiau
si į Bostono imigracijos įstaigą, 
i direktore Mrs. Tatton. Ji la
bai nuoširdžiai mane užjautė 
ir, surašiusi dokumentą, nusiun
tė į rusų ambasadą Washingto
ne. Po kurio laiko rusų amba
sada pranešė, kad šis atvejąs 
yra išaiškintas ir jau užbaig
tas ir aš pinigų neatgausiu.

Labai atsidėjus seku Darbi

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą. siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir h t.

GAVĖJAS NIEKO KEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių augštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS. AUTO
MOBILIAMS—Zaporozec ZAZ 966—ribotame skaičiuje; 
šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transistoriams, 
magnetofonams (tape records) ir daug kitiems dalykams, 
taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenan
tiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 1003C 
Telef. 212-245-7905

Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, NJ. 08701 — 288 Main Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Mass. — 905 Bank Street 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal S^eet

ninke Tamstos teisinius patari
mus ir džiaugiuosi nurodymais. 
Nuoširdžiai prašau Tamsta pa
reikšti man savo nuomonę šiuo 
reikalu ir patarti, ką reikėtų da
ryti, kad tuos savo prarastus pi
nigus atgaučiau.

Prašau į tokį visiem svarbų 
klausimą atsakyti per Darbinin. 
ką ir neminėti mano pavardės.

Skaityfcja, Massachusetts

Atsakymas
Nesu smulkiai susipažinusi su 

Sovietų administraciniais pa
tvarkymais (administrative re
gulations), liečiančiais užsienio 
valiutą ryšium su ekskursan
tais. Bendra tvarka, Sovietuose 
turėti dolerius yra nusižengi
mas jų įstatymam. Rusijoj yra 
daug areštuotų asmenų, pas ku
riuos buvo rasta užsienio va
liuta.

Ekskursantai iš Amerikos, 
žinoma, gali su savimi turėti do
lerių, bet jie privalo pareikšti, 
kiek jų turi. Sovietai tokiu bū- 
,du tikisi išvengti tų dolerių at
siradimo vadinamoj juodoj rin
koj. Kiek žinau, nepareikštą (un
declared) užsienio valiutą, ras
tą pas ekskursantą, jie konfis
kuoja. Žinoma, konfiskuoti pi
nigai turi būti valdininko ati
duodami tam tikrai nustatytai 
įstaigai.

Sunku pasakyti, ar Tamstos 
atveju tie pinigai buvo konfis
kuoti pagal jų vykdomas taisyk, 
les. ar tas valdininkas, kuris 
juos iš Tamstos paėmė, pasi
naudojo faktu, kad Tamsta pa
metei kvitą, ir pats juos pasi
savino.
Vienokiu arba kitokiu atve

ju Tamsta tų pinigų nebepama
tysi. Manau, kad Tamsta esi pa
dėjusi daugiau pastangų pini
gam atgauti, negu bet kuris ki
tas eilinis asmuo.

Patariu užmiršti ši visą ne
lemta iwki. Žinau, kad ateitv 
Tamsta būsi daug atsargesnė 
su kvitais bei kitais svarbiais 
popieriais.

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

647-6576 
EV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446

GL 8-2256 
365-5255 
246-9738 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-27C0 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
SW 8-2868 
Rl 3-0440

PLOKŠTELIU IŠPARDAVIMAS
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuvišku Meliodijų jgro 

ia su simfonijos orkestru* Tš 
rytų šalelės. Atskrend sakalė
lis. Treji gaidžiai negiedojo. Ant 
tėvelio dvaro. Aš pasėjau line
lius. Kur tas šaltinėlis. Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių. Pa
sisėjau žalią rūtą. Kur bėga Še
šupė. Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli. Gieda gaideliai. Lietu
va brangi. Aš padainuosiu dai
nų dainelę. Tvkus buvo vaka
rėlis. Kam šėrei žirgelį. Tylus 
vakaras. Ei. Lietuvos kareivė
liai. Lietuvos himnas. Per tam
sią naktelę. Pasėjau dobilą. Ar 
aš ne vyšnelė. Unčių tupi trvs 
pulkeliai. Trvs sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno. Du gaideliai. 
O čia čia.' Oi lekia, lekia. Jo
jau diena. Sutems tamsi naktu
žėlė. Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė Tris dzienas. šia nakte
le. Jai nerūpėio. 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 Lietuvių vyru 
choras įdainavo: Tėve mūsų. Oi 
broli broleli. Aš pas tėvelį. Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė. Oi 
toli toli. Pirmvn į kovą. Tu sa
kalėli. Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas. 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, Palaukėj. Laisvės varpo dai
ra. Dzimdzi. Mikita. Atskrend 
sakalėlis. Ant kalno karklai siū
bavo. šia nedėlėle. Plaukia Ne
munėlis. Mnnšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

knygų išpardavimas 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS

"Atsiminimai iš Balto 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, nušviečiąs Lietuvos 
didinga 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
vo 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 Naujos 
Dainos: įdainuota solistu ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi. Metai. Pavasario links
mybės. Barbutė ir Pilypas, šią 
naktele. Prieš tolima kelionę. 
Užstalės daina. Tinginė bobu
lė. Oi laukiau, laukiau. Oi. tu 
Jieva. Jievuže, Augu pas tėve
li Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

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

Pavergtos Tėvynės Muzika 
Nr. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
anceia, 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.

Lietuvių Tautiniai šokiai, Aš- 
tuonytis, Landutė. Lenciūgėlis. 
Sukčius. Linelis. Jevaro tiltas. 
Klumnakc.jis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis. Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Linksniu 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 giria, girelę. 
Meno 2 dol. Stereo 4.50.

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

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

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Gre’tai 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 
grejimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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Parengimai New Yorke
Balandžio 11, SeStadien] — Ope

retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje, 69-63 Grand Ave., Mas- 
peth, N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Balandžio 12 d., sekmadienį — 
Lietuvių Katalikų Federacijos New 
Yorko .- New Jersey apskritis ren
gia metinį seimelį Angelų Karalie
nės lietuvių parapijos salėje 12 vai. 
Rengia apskrities valdyba.

Balandžio 18-19, šeštadieni ir sek
madienį — New Yorko ir New Jer
sey ateitininkų metinė šventė. Šeš
tadienį jaunimo pasilinksminimas 
Viešpaties Atsimainymo parapijos 
salėje. Sekmadienį toje pat bažny
čioje mišios. 12 vai. salėje Iškilmin
gas posėdis, studentų ir moksleivių 
įžodis.

Balandžio 19, sekmadienį — Ma
dų paroda Le Cordon Bleu salėje, 
96-01 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N.Y.

Balandžio 19, sekmadienį — So
listės Onos Zubavičienės dainų re
čitalis 5:30 v. popiet Judson Hall, 
165 West 57th Street, New York.

Balandžio 25, šeštadienį — Pava
sario balius Piliečių Klubo salėje — 
69-63 Grand Ave., Maspeth, N.Y. 
Rengia Moterų Vienybė.

Balandžio 25-26, šeštadienį - sek
madienį — skulpt. V. Dragunevi- 
čiaus paroda Kultūros židinio pa
talpose, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. Rengia New Yorko Skau
tų Tėvų komitetas.

Balandžio 26, sekmadienį — Pa
baltijo Moterų Tarybos metinis pa
rengimas Estų namuose, 243 East 
34th Street, N.Y.C.

Balandžio 26, sekmadienį — Liet. 
Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas. Dalyvauja mišiose 11 
vai. Maspetho liet, parap. bažnyčio
je; tuoj po mišių parapijos salėje 
valdybos ir atstovų posėdžiai; 5 v. 
popiet knygos “Kritusieji už laisvę” 
pristatymai, meninė dalis. Rengia 
LF Bičiulių rytų apygarda.

Gegužės 2, šeštadienį — Vaidini
mas Bumbulis ir Dundulis Franklin 
Lane mokyklos salėje, Jamaica Ave. 
ir Dexter Court, Brooklyn. N. Y. 
Rengia Liet. Moterų Klubų Federa
cija.

Gegužės 3, sekmadienį — Lietu
vių New Yorko Vyrų choras rengia 
koncertą Franklin K. Lane HS au
ditorium 4 vai. popiet.

Gegužės 9, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo pavasarinis banketas Wal
dorf-Astoria viešbuty.

Gegužės 16, šeštadienį — New 
Yorko Tautinių šokių grupės dvi
dešimties metų gyvavimo sukakties 
minėjimas—koncertas 6 vai. 30 min. 
buvusioje Schwaben Hall salėje, 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, NY.

Gegužės 17, sekmadienį — Prezi
dento Aleksandro Stulginskio minė
jimas. Pamaldos 11 vai. Viešpaties 
Atsimainymo bažnyčioje, Maspethe, 
N.Y.; tuoj po pamaldų salėje pas
kaita, meninė dalis. Rengia New 
Yorko specialus komitetas.

Gegužės 23-24, šeštadienį ir sek
madienį — Dail. A. Rūkštelės meno 
kūrinių paroda. Rengia Liet. Mote
rų Klubų Federacija.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

<Įįj> SPORTAS
PASKUTINĖS RUNGTYNĖS
Šį sekmadieni Lietuvių At

letų Klubo pirmoji futbolo ko
manda baigia pirmenybių se
zoną rungtynėmis prieš West 
N. Y. Iš paskutinės vietos išsi
krapštyti nepavyko, nes perei
tą sekmadienį pralaimėjus 
prieš Yonkers 1:4 su priešpas
kutinėje vietoje stovinčia ko
manda susidarė 4 taškų skirtu
mas. Rezervinė gavo net 0:11. 
Jaunių rungtynės buvo atšauk
tos, o mažučiai su bavarais bai
gė 0:0.

šį savaitgalį žaidžia trys 
mūsų komandos. Jauniai sekma
dienį 11:30 vai. prieš DSC 
Brooklyn, East N.Y. aikštėje.

Pirmoji komanda 3 vai. savo 
aikštėj, Kissena Corridor, Flu
shing L.I. Rezervinės prade
da 1:15 vai.

Atletas

STALO TENISAS
Rytų apygardos lietuvių sta

lo teniso pirmenybių rezulta
tai:

Vyrų klasėj dalyvavo 5. Lai
mėtojai: 1. P. Gvildys, N. Y., 2. 
V. Razminas, N. J., 3. E. Pet- 
rušaitis, N. Y.

Jaunių A klasėje — dalyvavo 
6. Laimėtojai: 1. S. Skeivys, N. 
Y., 2. J. Vainius — N. Y., 3. R. 
Labutis, N. Y.

Mergaičių A klasėj — daly
vavo 4. Laimėtojos: 1. K. Ga- 
runkštytė, N. Y., 2. J. Ivanaus
kaitė, N. Y., 3. D. GvUdytė, 
N. Y.

Grandinėlės mergaitės šoka blezdingėlę balandžio 4 Kristaus Karaliaus salėje Middle Village, N.Y. Nuotr. V. Maželio

CLEVELAND!) GRANDINĖLE ATŠOKO POLKŲ GRANDINĘ
Apie pusantro tūkstančio 

publikos susirinko j Grandi
nėlės, Cleveland© tautinių šo
kių ansamblio, koncertą, kuris 
buvo balandžio 4 Kristaus Ka
raliaus aukštesniosios mokyk
los salėje, Middle Village. Žmo
nes sukvietė gerai suorganizuo
ta reklama ir pats Grandinėlės 
vardas. Koncertą rengė Lais
vės Žiburio radijas, atžymėda
mas savo ketvertų metų sukak
tį-

Norėdama sutelkti lėšų radi
jo programai, klubo valdyba 
kasmet surengia didesnio pobū
džio koncertus. Buvo pasikvie
tę “Gražinos” operą iš Chica- 
gos, praeitais metais surengė L. 
Šukytės koncertą, šiemet iš 
Cleveland© atsivežė Grandi
nėlę.

Grandinėlė bus bene pats di
džiausias tautinių šokių viene
tas čia, Amerikoje. Su muzi
kantais turi 57 narius. Iš jų sce
noje šoka: 30 mergaičių, 14 ber
niukų. Orkestre yra dešimt žmo
nių. Su savim vežas dar porą 
technikiniam reikalam.

Tai ištisa jaunimo kuopa, ku
ri kas savaitę du kartu repe
tuoja, kad išlaikytų savo formą 
ir įsisavintų išmoktus dalykus. 
Čia neabejotinai dideli nuopel
nai priklauso grupės vadovui 
Liudui Sagiui, kuris sugebėjo 
jaunimą suburti ir jį taip išmo
kyti, kad jis gali atšokti sunkų, 
greito takto koncertą.

Programoje 18 šokių
Programoje buvo šie šokiai: 

kepurinė, našlinis jonkelis, kus- 

Vaikai modeliuoja buvusioje penktoje parodoje. Ir šioje šeštoje parodoje 
taip pat bus vaikų grupė, kuri parodys vaikų drabužius. Paroda bus balan
džio 19 Le-Cordon'Bleu salėje Woodhavene. Nuotr. V. Maželio

kinėlis, pakeltkojis, blezdingėlė, 
malūnėlis, polkutė, jaunimo žai
dimas, tryptinis, sadutė, pirš
lio šokis, klumpakojis, lezginė- 
lė, rezginėlė, šakalinis, lenciūgė
lis, greitpolkė ir pabaigai ame
rikiečių liaudies šokis (square 
dance). Viso buvo 18 lietuviš
kų šokių. (Pirmoje dalyje buvo 
devyni šokiai).

Kas charakteringa?
Kas gi buvo charakteringa 

šiam šokių koncertui? Tai šo
kių grandinė, jų interpretacija 
ir kostiumai. Apie tuos tris mo
mentus čia noris plačiau pakal
bėti.

Šokių grandinė
Ansamblis ne be reikalo pasi

rinko Grandinėlės vardą. Ir sa
vo koncerte jie pamėgino su
verti šokius į grandinėlę — į 
vientisą pynę.

Tarp šokių nebuvo jokių per
traukų, nebuvo nei Įvedimų, 
nei išvedimų. Viskas tekėjo sa
vaime. Tai buvo galima pada
ryti, kai grupė turi daug šokė
jų. Viena dalis šoka, o kita— 
pasirengia ir už draperijų lau
kia, kada galės išeiti Į sceną. 
Šokiui besibaigiant ar jam pa
sibaigus, tuoj pasirodo nauji šo
kėjai, vieniem besitraukiant, ki
ti pradeda naują šokį.

Šitoks šokių šb jungimas davė 
koncertui daugiau plastikos, di
namikos ir vietisumo. Vadovo 
Sagio daug padirbėta, kol su
daryta tokia šokių grandinėlė, 
kad ji praeitų spontaniškai be 
jokių pertrūkimų. Kai kur pri
minė mum ir gerai pažįstamą 
Radio City stilių, kai raketės iš
vedamos tiesiom linijom.

Šokių interpretacija
L. Sagys nužengė dar vieną 

žingsnį toliau — jis pasistengė 
lietuvių liaudies šokius subale- • 
tinti, ypač toks “subaletini- 

mas” buvo jaučiamas gale, kur 
vyravo greitas tempas, greiti 
grakštūs ir lengvi judesiai. Il
gai dirbta, kad išgautų šokėjų 
lengvumą.

Norėdamas paįvairinti, įvedė 
kai kur ir pantomimikos, ko
miškų pramoginių momentų. 
Šokių lengvumą geriau pagavo 
vyrai nei merginos. Vienas vai
kinas ypač buvo lengvų ir 
grakščių judesių ir jautrus mu
zikai.

Greitas tempas
Teko matyti nemaža tautinių 

šokių koncertų, bet šis išsiskyrė 
savo nepaprastu tempu. Kon
certo pagrinde eina beveik išti
sai greitas polkos taktas. To
kia ištisai mirguliuojanti greita 
buvo pirmoji dalis. Antroji da-

Naujas kapas Cypress Hills kapinėse
Kovo 15 New Yorke savo že

mišką kelionę užbaigė Wanda 
Popeliučkienė, nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės generolo 
Klemenso Popeliučkos našlė. 
Jos staigi mirtis pribloškė ir su-, 
jaudino velionės draugus ir pa
žįstamus, c

Wanda Popeliučkienė buvo 
gilios inteligencijos ir išsilavini
mo moteris. Savo gyvenime pa
kėlusi skaudžias šeimos trage
dijas, likusi viena — nepalūžo. 
Ji buvo giedrios nuotaikos, 
darbšti, mylima senų ir jaunų, 
kiekvienam miela, draugiška ir 
atjaučianti.

Savo kilme W. Popeliučkienė 
buvo lenkaitė, gimusi pasitu
rinčių bajorų šeimoje, Barano
vičių apylinkėje. Su savo vyru 
susipažino pirmojo karo metu, 
kai K. Popeliučka, tada dar jau
nas karininkas, su savo daliniu 
stovėjo velionės tėvų dvare. 
Ten užsimezgusi pažintis vė
liau surišo juos bendram gyve
nimui. Atvykusi į Lietuvą, velio
nė greit išmoko lietuviškai ir 
įsijungė į nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą. Sulaukus sūne
lio Taduko, gyvenimas Pope
liu čkų šeimoje buvo pilnas 
džiaugsmo ir vilčių. Tačiau

LITAS PATARNAUJA 
KELIAUJANTIEM J LIETUVĄ

Jau kuris laikas Lito kelionių 
biuras patarnauja keliaujan- 
tiem į Lietuvą — parūpina pa
sus, išrašo bilietus.

Litui pasiūlė suomių oro li
nija — Finnair suorganizuoti 
grupinį važiavimą į Lietuvą, 
kur kelionė ten ir atgal atsiei
tų tik 450 dol. (už viešbučius 
reikėtų mokėti papildomai). Šis 
grupinis važiavimas teikia pri
vilegiją — Vilniuje būti 10 die
nų.

Grupinio važiavimo datos nu
matytos tokios: birželio 30, lie
pos 21 ir rugpjūčio 17. Visa ke
lionė užims 21 dieną. Be Vil
niaus dar lėktuvas sustos Ams
terdame. Helsinkyje, Maskvoje, 
Varšuvoje.

Suinteresuoti prašom kreip
tis į Lito kelionių biurą: 94-10 
Jamaica Ave., Woodhaven, N. 
Y., 11421, telefonas — 847-55 

. 22. (Skelb.)

lis turėjo lėtą sadutę.
Šokių vienodumas labiausiai 

ir krito į akis. Kai toks didelis 
tempas, reikia ir didelės ištver
mės šokėjam. Ir publikai reikia 
ištvermės, kad ji išlaikytų dė
mesį greitumui. O to dėmesio 
pradėjo stigti, ypač į koncerto 
pabaigą.

Atrodo, kad vadovui Sagiui 
kur kas artimesni yra greiti 
polkos takto judesiai. Juos leng
viau apjungia į vietisą šokį ir iš 
jų daugiau padaro. Tokia lėtoji 
sadutė, kuri yra viena iš įspū
dingiausių šokių, čia neturėjo 
savo vidinės jėgos ir įtampos.

Norėtųsi, kad vadovas atsi
žvelgtų į žmones ir pergrupuo
tų programą, į pirmą dalį įdėtų 
lėtesnio tempo bent vieną šo
kį. Reiktų prisiminti, kad pub
liką patraukia įvairumas — be- 
sikeičią lėti ir greiti ritmai.

(Bus daugiau)

1941 metų pradžioje baisi ne
laimė paliečia velionės šeimą. 
Jau šešiolikos metų, mielas ir la
bai gabus Tadukas miršta nuo 
meningito.

Karo audros išblokšti iš Lie
tuvos, Popeliučkai atsiduria Ba
varijoje, Haunstetteno stovyk
loje, prie Augsburgo. Čia velio
nę ištinka kitas smūgis. 1948 
metų rudenį po trumpos ligos 
miršta jos vyras.

Prasidėjus emigracijai, W. 
Popeliučkienė, Savickų rūpes
čiu, atvyksta į N. Y. čia pra
sideda vienišos moters vargai ir 
kova dėl būvio. Rūpestis dėl ar
tėjančios senatvės ir dėl gali
mų ligų skatina velionę sunkiai 
dirbti iki 69 metų amžiaus.

Nepilnus dvejus metus pasi
naudojusi pensija bei lauktu po
ilsiu, kovo 12 ištikta dalinio pa
ralyžiaus, po trijų dienų miršta 
ligoninėje.

Gausus būrys draugų ir pa
žįstamų atsisveikino su velione 
M. šalinskienės laidojimo na
muose, o kovo 19, po gedulingų 
mišių Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, ją palydėjo į amžiną 
poilsio vietą Cypress Hills ka
pinėse.

Ilsėkis ramybėje, miela Wan
da, palikusi neužmirštamą ir 
šviesų atminimą liūdinčių] ų šir
dyse.

Šalia mišių, gražių vainikų 
bei gėlių a.a. W. Popeliučkie- 
nės atminimui, buvo aukota 
Balfui ir Kultūros Židinio staty
bai. S.MJ.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

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

| Franklin Sqn LI.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

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

1
 Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

Nauja 1970 m.
Geriausia dovana į 
LIETUVĄ 

specialūs rubliy 
pažymėjimai 
DIDŽIAUSIA VERTĖ 
ŽEMOS KAINOS
Jūsų giminės gali pasirinkti 
geros rūšies prekių užsienio 
valiutos Vneshposyltorg 
krautuvėse už pusę kainos 
ar mažiau.
Prašykite mūsų veltui 
siunčiamų katalogų.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Stręet 
Second Floor
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
PRAŠYKITE VELTUI 
SIUNČIAMŲ KATALOGŲ 
SVARBU
Mes priimame automobilių 
ir butų užsakymus.

H. W. FEMALE

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

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

F & D Sprayer for Glass — steady 
work nice working 40 hours plus 
overtime Superglass 1487 Schenec
tady Ave. Brooklyn. Call 469-9300

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

N. M. ELECTRIC Inc. — Make us 
your Home Electrician. Industrial. 
Commercial, Residential. Licensed 
electrical contractors — violations 
removed. All types of wiring. Fin
ance the Job — DE 5-2157 — 70-18 
35th Avenue. Jackson Heights

TO PLACE
YOUR AD

° A\TCEI OY? CH A NOT
Tol Gl 7 ?©?'»

SERVICE

PORTER SERVICE 
OFFICE CLEANING 

Floor waxing — Complete service 
Distinguished International Corp. 

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

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 -----

V

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

EDWARDS HOME 
IMPROVEMENTS

Finished basements, kitchen, bath
rooms. remodelling all work. Guar
anteed New York City License — 
679257. Call 846-8025

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8am-5pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

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.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
□rašomas skambinti:

GLenmore 2 2923
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DARBININKAS
ASirram® 

NAUJIENOS-
New Yorko ir New Jersey 

žinių bei nuotraukų šiame nu
meryje dar yra ir septintam 
puslapy.

Organizacijom ir draugijom 
pranešama, kad LRK Federaci
jos New Yorko-New Jersey ap
skrities seimelis bus balandžio 
12 d. 1 v. Angelų Karalienės 
parapijos salėje. Federacijos ap
skrities valdyba kviečia organi
zacijas atsiųsti savo atstovus.

Lietuvos Laisvės Komitetas 
perdavė Batunui 80 egz. anglų 
kalba K. V. Tauro “Guerilla 
Warfare on the Amber Coast” 
knygų. Knygos bus išdalintos 
atstovybėms prie Jungtinių Tau
tų.

Bubulio ir Dundulio komedi
ją vaidina Chicagos dramos 
sambūris gegužės 2 Franklin K. 
Lane mokyklos salėje. Vaidinto
jus iš Chicagos pakvietė LMK 
Federacija.

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

Apreiškimo parapijos bažny
čioje metinis iškilmingas Švč. 
Sakramento pagarbinimas bus 
balandžio 12, sekmadieni. Pra
sidės 11 vai. mišiomis ir baigsis 
5 vai. mišparais ir procesija. 
Klebonas kun. J. Aleksiūnas 
kviečia visus pasinaudoti šiom 
Dievo malonėm

šeštoji madų paroda bus ba
landžio 19 Le Cordon Bleu sa
lėje Woodhavene. Jos komenta
tore bus Salvinija Gedvilaitė— 
Kernaghan. Drabužius mode
liuos: A. Bartytė, A. Butvydai- 
tė, L. Juodytė, J. Kazickaitė, D. 
Tiškutė, L. Vainienė, N. Vokie- 
taitienė. Vaikų drabužius mode
liuos: A. • Bulotaitė, R. ir V. 
Glaserytės. L. Ridikaitė. Paro
dą prasidės 1:30 v. popiet. Bi
lietų iš anksto galima užsisaky
ti pas I. Dičpinigaitienę VI 9- 
8721. Šia paroda norima parem
ti Putnamo seselių Neringos 
stovyklos įsikūrimą Vermonte.

Operetės choro koncertas bus 
šį savaitgalį, balandžio 11, Pi
liečių Klubo salėje, 69-63 Grand 
Ave., Maspethe. Programą atlie
ka Operetės choras, diriguoja
mas Mykolo Cibo, dramos akto
rius Leonas Barauskas ir kom- 
kompoz. Darius Lapinskas, abu 
iš Chicagos. Aktorius Vytas 
Gruzdys praves programą. A- 
komponuoja Algirdas Kačanaus
kas. Scenos papuošimą tvarko 
dail. Jurgis Juodis. Koncerto 
pradžia 7 v.v.

Grupinė grafikos darbų paro
da ruošiama gegužės 2-3 The 
Columbian Lounge salėse, 86- 
22 85 St., Woodhaven, N. Y. 
šioje parodoje, kurią organizuo
ja leidykla Gabija, vedama Juo
zo Sodaičio, sutelkta apie 70 į- 
vairių technikų grafikos kūri
nių. Dalyvauja lietuviai dailinin
kai. gyveną JAV 
kraštuose.

Elena Kepalaitė meno paro
doje, kuri dabar 
sey City muziejuje, gavo premi
ją už savo skulptūrą, kuri buvo 
išstatyta ir lietuvių dailės paro
doje Kultūros Židinyje. Paro
doje yra išstatyta 252 darbai, iš 
jų 49 skulptūros, 50 grafikos 
darbų, 101 tapybos, 52 — ak
varelės. Dailininkai susiuntė sa
vo kūrinius iš visų Amerikos 
kraštų. Paroda yra 29 metinė 
paroda, rengiama N. J. muzieju
je. Atidaryta balandžio 8 ir tę
sis iki balandžio 25.

Batuno lietuvių sekcijos va
dovybės posėdis įvyksta pirma
dienį, balandžio 13, 7:30 vai. v. 
Lietuvių Atletų Klubo patalpo
se, 1332 Halsey St., Brooklyne.

ir kituose

Aktorė Dalia Juknevičiūtė skaito LMK Federacijos New Yorko klubo su
rengtoje Atvelykio popietėje balandžio 5 Kolumbo vyčių salėje Woodhavene.

Nuotr. V. Maželio

vyksta Jer-

Onos Zubavičienes 
rečitalis

Balandžio 11 d.9 šeštadienį 7 v. vak. 
Lietuviy Pilieciy klubo saleje 
69-61 Grand Avenue, Maspeth, N. Y.
įvyks

Operetės Choro Metinis Koncertas
PROGRAMOJ DALYVAUJA:

LEONAS BARAUSKAS, teatro artistas, pasižymėjęs humoristas 
žemaičių tarmės monologais;
DARIUS LAPINSKAS, kompozitorius;
VITAS GRUZDYS, lengvos muzikos operetinis dainininkas, pa- 
sireiškiąs televizijoj, praves programą.
MOTERŲ OPERETĖS CHORAS, vadovaujant muz. Myk. Cibui, 
akomponuoja muz. Algirdas Kačanauskas.
Po programos ŠOKIAI, grojant Gutauskų orkestrui.

Dekoracijos dail. Jurgio Juodžio JL
Įėjimo auka — 3.00 dol. 
Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti!
Operetės Choro Valdyba

Amžių bėgyje daina nuolat 
turėjo savo brangintojų ir puo
selėtojų. Žmogus ir daina taip 
natūraliai derinasi, kad nemėgs
tančio dainos asmens tiesiog 
nei su žiburiu neįmanoma su
rasti. Taip mūsų protėviai savo 
dainas širdyse yra išnešę ir gy
vai išlaikę iki šių dienų. Jos 
mus guodžia, teikia vilties ir 
džiaugsmo. Gal būt, dėl to, 
kad viskas yra taip natūralu, 
nuoširdų ir paprasta, nes čia 
vyrauja jausmas ir nuotaika, 
o ne kietas protas. Ir laimingas 
tas, kuris gali nuoširdžiu ir ty
ru jausmu save išdainuoti.

Mūsų tautietė Ona Gailiųtė- 
Zubavičienė jau daugelį metų 
yra nuolatinė koncertų dalyvė 
ir draugiška lietuvių parengi
mų talkininkė New Jersyje ir 
apylinkėse. Ji lietuvišką daina 
puoselėja su visišku atsidavimu 
ir meile. Galima drąsiai tvirtin
ti, kad daina yra neatskiriama 
jos gyvenimo paguoda ir paly
dovė. Kur ją besutiktume! ir 
apie ką bekalbėtum, gali būti 
tikras, jog anksčiau ar vėliau 
kalba pakryps dainavimo link
me.

Ona Zubavičienė, mezzo-sop
ranas pastaruoju metu intensy
viai ruošiasi savo koncertui-re- 
čitaliui, kuris Įvyks balandžio 
19, sekmadieni, 5:30 vai. vak. 
Judson Hall, ši koncertu salė 
yra 165 West 57-tojoj gatvėj, 
Manhattane, New Yorke ir yra 
gana lengvai iš bet kur pasie
kiama. Kaip sakyta, mūsų dai
nininkė lietuvių visuomenei ir 
bendruomenei yra nuoširdžiai 
ir gausiai pasitarnavusi. Ji 
verta mūsų visų paramos 
dėmesio.

Savo repertuaro pirmoje
lyje ji mums pateiks vokiečių, 
prancūzų ir austrų kūrėjų dai
nas, o antroji dalis bus ištisai 
skirta lietuvių kompozitorių kū
rybai. Jos programa pasirinkta 
įvairi, įdomi, išbalansuota ir ne
perkrauta. Akomponuotojas — 
Fritz Kramer, nuolatinis Jud
son Hali dainininkų palydovas, 
talkins mūsų dainininkei. New 
Jersey ir New Yorko lietuviam 
bus tikrai gera proga paremti 
šią nuoširdžią dainos populia
rintoją, atsilankant balandžio 
19 diena, 5 vai. 30 min. vak. į 
Judson Hall, 165 West 57th 
Street, New Yorke.
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Aleksandra Dobkevičiūtė mi
rė 1969 balandžio 11 New Yor
ke. Metinės pamaldos balandžio 
11, šeštadieni 6 vai. vak., 75 
East 91st. St. prie Park Ave. 
Šv. Sinodo bažnyčioj, Manhat
tan.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

ATVELYKIO POPIETE
LMK Federacijos New Yorko 

klubas balandžio 5 surengė tra
dicinę Atvelykio popietę su Ve
lykų vaišėm. Anksčiau tokios 
popietės buvo rengiamos net 
Manhattane. Eilė metų jau ren
giama Brooklyne, Woodhavene. 
Šiemet paimta Kolumbo vyčių 
salė Woodhaven, kur aplink gy
vena nemaža lietuvių. Tad po- 
pietėn žmonių atsilankė dau - 
giau nei buvo laukta. Teko net 
stalus pristatyti.

Kai žmonės rinkosi ir stovy- 
niavo, teko pavėlinti programos 
pradžią. Pradėta su 
minučių pavėlavimu, 
buvo įsikūrę.

Trumpą atidarymo
klubo pirmininkė Pajauta 
šauskienė, prisimindama lietu
viškas tradicijas, Velykų pras
mę, pavasario grožį.

Kultūrinei popietės progra
mai buvo pakviesta dramos ak-

kokia 20 
kai visi

žodį tarė
Iva-

Solistė Zubavičienė, kurios dainų rečitalis bus balandžio 19, 5:30 v.v. Jud
son Hall, 165 West 57th Street, Manhattane.

torė Dalia Juknevičiūtė iš Chi
cagos. Ji įspūdingai paskaitė iš
trauka iš Birutės Pūkelevičiū- 
tės romano “Aštuoni lapai”. Iš 
trauka buvo apie Velykas Kau
ne, kaip ten devyniolikos me
tų mergaitė štai pergyvena Ve
lykų nuotaikas, pavasario atėji
mą į Kauną. Ištrauka turėjo ir 
dramatinių ir lyrinių vietų, tai 
aktorei buvo kur išsitiesti.

Baigus romano skaitymą, pra
sidėjo ir pačios vaišės. Velykų 
stalas buvo tikrai gražiai pa
puoštas — nuostabiai išmargin
tais margučiais, su Velykų avi
nėliu, pyragų pyragais, įvai
riais kepsniais.

Moterų Klubas buvo išsaugo
jęs vieną dail. K. Žoromskio pa
veikslą, seniau gautą ir dabar 
atiduotą loterijon. Paveikslas 
didokas, abstraktas. Ji laimėjo 
p. Klivečkienė iš Woodhaveno.

Vaišės užsitęsė iki kokiu 8 v. 
v. Visi neskubėjo ir dar mie
lai šnekučiavosi prie staliukų, 
gerdami kavą, (p.)

Sibiro lietuvių dieną rengia 
Bostono lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas balandžio 19 d. 
3 vai. popiet Liet, piliečių drau
gijos namų 3 aukšte, 368 W. 
Broadway, So. Bostone. Bus 
Stefanijos Rūkienės paskaita, 
trumpa meninė dalis. Rengė
jai kviečia 
vauti.

Kaziuko 
tų, praėjo
sutraukė daug žmonių. Skautai 
buvo sutelkę daug jų pačių pa
gamintų rankdarbių parduoti. 
Žmonės turėjo progos pasisve
čiuoti.

Dail. Jono Kelečiaus kūrinių 
paroda rengiama Bostone balan
džio 18 tautinės sąjungos na
muose. Rengėjai — kultūriniai 
subatvakariai. Parodos atidary
mas ir subatvakario pradžia— 
7:30 v.v. Parodos atidaryme da
lyvaus ir pats dailininkas Jo
nas Kelečius. Reikia manyti, 
kad jis tars žodelį. Paroda tę
sis visa savaite iki balandžio 
26. Sekmadienį balandžio • 19, 
parodą galima lankyti nuo 11 
iki 2 v. popiet ir nuo 6 iki 9 v. 
v. Balandžio 26 d. nuo 2 iki 6 
v.v. Kitom savaitės dienom— 
nuo 7 iki 9 v.v.

Laisvės varpo radijo valandė
lės koncertas ir paskaita bus 
ši sekmadieni, balandžio 12. 
Koncertas vyksta Liet, piliečių 
draugijos namuose. 3 aukšto sa
lėje. Kalbės Vliko pirmininkas 
dr. Kęstutis J. Valiūnas. Prog
ramą atliks solistai Violeta Bal
čiūnienė čižauskaitė ir Stasys 
Citvaras iš New Yorko. Po pro
gramos — šokiai.

Apie Lietuvių Fondą rašant, 
buvo praleista netyčia Onos I- 
vaškienės pavardė, kuri yra to 
vajaus garbės komitete. Atsipra
šom už neapsižiūrėjimą.

Baltų draugijos koncertas 
bus balandžio 24 Jordan salė
je Bostone. Programą atliks pia
nistė Julija Rajauskaitė.

NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS 

balandžio 25 ir 26 d. 
rengia 

skulptoriaus
VITOLIO DRAGONEVICIAUS 

PARODĄ
KULTŪROS ŽIDINIO PATALPOSE 

361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.
Lankymo valandos:

šeštadienį, balandžio 25 4 vai. - 10 vai. vak. 
sekmadienį, balandžio 26 12 vai.- 9 vai. vak. 

Visus maloniai kviečiame atsilankyti!
Rengėjai

Nauji leidiniai
Rugsėjo šeštadienis, Birutės 

Pūkelevičiūtės premijuotas ro
manas. 236 psl. Išleido Lietu
viškos knygos klubas. Kaina 5 
dol.

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.

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

Nutolusios dienos, žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

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 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

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

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

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

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

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.

— Rengia 
New Yorko 

ATEITININKAI




