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Bandys išstumti *
teisėją Douglas
Washingtonas. — Atstovų 

Rūmuose telkiamos pastangos 
sudaryti komisiją ir jai pavesti 

.ištirti, ar Vyriausio Teismo tei
sėjas W. O. Douglas dėl savo 
kalbų, raštų ir elgesio tebėra 
vertas būti to teismo teisėju.

Iniciatorių vardu tuo tarpu 
kalba respublikonas G e raid 
Ford, bet jau girdimi jam pri
taria balsai ir iš demokratų par
tijos. Manoma, kad rezoliucija 
dėl tokios komisijos sudarymo 
bus pateikta dar šią savaitę, 
greičiausiai po Fordo kalbos, 
kuri žada būti rimta, bet kurio
je būsią daug teisėjui Douglas 
nepalankios medžiagos. Rezo
liuciją siūlysią abiejų partijų at
stovai.

Jeigu ji būtų priimta, tai ir 
komisija bus sudaryta iš abie
jų partijų. Komisija turės at
likti darbą per 90 dienų. Po to 
jau Atstovų Rūmai turės nu
spręsti, ar yra pagrindo atiduoti . dų balsus, demokratų kandida- 
Doublas senatui teisti.

Sujudimą prieš teisėją Doug
las sukėlė jo paskutinė brošiū
ra, iš kurios viena iškarpa da
bar atspausdinta Evergreen ma
gazine. Tas periodinis leidinys 
turi daug pornografinės medžia
gos, o Douglas savo straipsnyje 
taikingą protesto pareiškimo 
būdą siūlo pakeisti smurtu. 
Taip, -kaip dadb Juodosios- Pan
teros ar kitos revoliucinėm be
sivadinančios tamsiosios po
grindžio grupės.

Byla būtų labai įdomi, jeigu 
demokratai Atstovų Rūmuose 
prileistų prie komisijos sudary
mo visam reikalui ištirti.

erd-

Satelitai sekti 
nusikaltimams 
JAV aviacija paleido į

ves du satelitus, kurių pareiga 
bus registruoti visus slaptus 
atominius sprogdinimus žemėje 
ir erdvėje. Abudu satelitai bus 
69,000 mylių aukštyje “paka
binti” vienas vienoje, kitas ki
toje Žemės rutulio pusėje. Tai 
bus atlikta prie jų esančias ra
ketas sprogdinant.

Kiekvienas Velia (toks jų var
das) satelitas sveria po 770 sva
rų ir apsagstytas 28 prietaisais, 
kurie registruos atominį sprogi
mą lydintį ugnies kamuolį ir 
kitas rūšis radiacijos, kurias su
kelia žmogaus tvarkomas ato
minis sprogimas.

Tarptautine sutartimi JAV, 
Anglija ir Rusija (prie jos ne
prisidėjo nė Kinija, nė Prancū
zija) yra įsipareigojusios neda
ryti atominių ginklų bandymų 
ore, po vandeniu ir žemės pa
viršiuje. Atominiai sprogdini
mai dabar daromi tik giliai že
mėn tuos sprogmenis uždarius. 
Sutartis nenumato jokios tarp
tautinės kontrolės sekti, kad 
įsipareigojimai nebūtų laužomi. 
Tokių satelitų-seklių padarymas 
ir erdvėse “pakabinimas” sako, 
kad JAV karinė vadovybė netu
ri didelio pasitikėjimo Maskvos 
žodžiu, todėl ir pasirūpino prie
mone nuo nelaimės apsisaugo
ti. *

— Anglijos ūkinė krizė, kuri 
buvo pasireiškusi užsienio pre
kybos deficitu ir svetimos va
liutos trūkumu skoloms mokė
ti, šiandien esanti jau visai ap
valdyta. Anglija jau galinti mo
kėti savo skolas terminui atė
jus. Valstybinis bankas suma
žino procentus už paskolas iki 
7 proc. Už tokios rūšies pasko
las Amerikoje šiandien dar ima
ma 8 proc.
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Atlante nuskendo tusų atominis laivas
Ne Maskvoje, bet Washingto

ne šį antradienį buvo paskelbta, 
kad Atlante paskendo Sovietų 
povandeninis laivas, varomas a- 
tomine energija. Krašto apsau
gos departamentas paskelbė 
apie tą reikalą todėl, kad už
bėgtų už akių galimam Mask
vos pranešimui, kad laivą pa
skandino Amerikos žvalgybi - 
niai lėktuvai. Maskva ikšiol tuo 
reikalu dar nieko nepranešė.

Perejtą penktadienį laivą At
lante (apie 400 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Ispanijos) pastebė
jo JAV žvalgybiniai lėktuvai. 
Prie jo buvo dar du Sovietų 
laivai, kurių vienas prekinis, o 
kitas aprūpintas elektroniniais 
prietaisais žinioms rinkti. Tie

Sorensen Maskvoje 
mokė rusus
Gaudydamas New Yorko žy-

tas New Yorko senatoriaus vie
tai T. Sorensen įsiprašė Mask
von ir gavo progos pakalbėti 
neseniai veikti pradėjusiame A- 
merikos Institute jo bendradar
biams, kurių buvę susirinkę 
apie 150 asmenų.

Sorensen raginęs Sovietų vy
riausybę leisti žydams emigruo
ti Izraelin, spausti arabus pra
dėti taikos derybas su Izraeliu, 
sutikti apriboti ginklų (manyti
na, kad atominių) bandymus bei 
gamybą ir suteikti daugiau žo
džio laisvės Sovietų gyvento
jams. Jo paties liudijimu, klau
sytojai jo kalbą priėmę nepa
lankiai.

Lankėsi jis ir Maskvos žydų 
sinagogoje ir jo rabinui įteikė 
New Yorko rabino įduota Se
nąjį Testamentą. Gavo pasikal
bėti su Sovietų užsienio preky
bos ministeriu Potoličevu, bet 
Amerikos spaudos atstovai Mas
kvoje negavo Instituto direk
toriaus sutikimo klausytis pra
nešimo. Sorensen su jais pasi
matė tik viešbutyje.

Ar vietnamiečiai 
skerdžiami 
Kambodijoje?
Saigonas. — P. Vietnamo 

vyriausybė susirūpinusi gandais, 
kad Kambodijoj skerdžiami 
vietnamiečiai, kurių ten nema
žai gyvena.

Ne paslaptis, kad naujoji vy
riausybė nesigaili blogo žodžio 
vietnamiečiams komunistams, 
kurie Vietkongo vardu yra įsi
kūrę Kambodijoje su visais 
ginklais, iš ten veda karą 
prieš P. Vietnamą ir nemano 
geruoju Kambodijos apleisti. 
Prieš tokius vietnamiečius Kam
bodijoje varoma didelė propa
ganda, kad sukeltų žmonių en
tuziazmą kovai prieš visus įsi
brovėlius. Nereiktų nustebti, 
jeigu ir visai nekaltas vietna
mietis tokiose aplinkybėse galė
tų nukentėti.

Saigono vyriausybė neoficia
liai yra sudariusi valdžiai nepri
klausančių asmenų delegaciją 
vykti Kambodijon to reikalo iš
aiškinti. Antra, ir gal svarbiau
sia delegacijos misija bus pasi
teirauti apie diplomatinių san
tykių atnaujinimo galimybes. 
Juos nutraukė princas Sihanou
kas 1963 m.

Tarptautinių organizacijų mi
sijos Kambodijoje linkusios ma
nyti, kad gandai apie nieko 
bendro su komunistais neturin
čių vietnamiečių persekiojimą 
esą labai išpūsti.

Paskelbė Washingtonas, bet Maskva tyli 
laivai bandę karinį laivą prisi
rišti, matyt, norėdami pabandy
ti jį vilkti. Sekimas buvo tęsia
mas, bet šį pirmadienį laivas 
jau buvo nuskendęs, apie ką 
liudijo toje vietoje matomos di
delės alyvos dėmės. Kiti du lai
vai rasti tebesą vietoje.

Sovietų povandeninis laivas 
priklausė grupei N. Tos jų gru
pės laivai nevežioją su savim 
atominių raketų, bet iešką kitų 
laivų ir juos naikiną kitomis 
priemonėmis.

Vakariečių apskaičiavimu, So
vietai turį apie 60 atomine 
energija varomų povandeninių 
laivų, bet tik 18 turį prietaisų 
šaudyti atominėmis raketomis. 
Klasės N povandeninių laivų 
statyba buvusi nutraukta 1965.

Iš anglų spaudos ta proga 
teikiainos informacijos sužino
me, kad būdami toje vietoje, 
kur laivas dabar paskendo, So
vietų povandeniniai laivai galį 
sekti ar trukdyti visą povande
ninių laivų judėjimą jūros ke
liuose tarp Gibraltaro-Vidurže- 
mio jūros ir šiaurinio Atlanto, 
Š. Amerikos ir šiaurinės Euro
pos. Taigi reikia sutikt, kad pa
skendęs laivas užsiirpinėjo žval-

Dėmesio: Lindsay deda naujus mokesčius
New Yorko miesto biudžetas 

1970-71 metams su didelėmis 
skylėmis, todėl Lindsay veda 
derybas su New Yorko valsti
jos pareigūnais dėl naujų mo
kesčių uždėjimo New Yorko 
miesto gyventojams.

Pasiūlymų dėl mokesčių už
dėjimo ar jų padidinimo bus 
dar daugiau, bet pirmoji jų se
rija jau žinoma — ji palies as
menis, kurie turi automobilius.

Suplanuota padidinti gazoli
no mokesčius 2 et. už galioną 
(manoma surinkti 30 mil. dol. 
daugiau); 10 dol. per metus tu
rės mokėti visų privačių auto
mobilių savininkai, kurie gyve
na New Yorke ar jo ribose 
laiko automobilius (iš to numa
toma gauti 15 mil. dol. paja
mų); parkinimo aikščių ir gara
žų savininkai turės rinkti iš sa
vo klijentų 6 proc. sales tax 
(numatomos pajamos 4,7 mil. 
dol.).

Jei visus tuos mokesčius bus 
leista uždėti ir surinkti, auto
mobilio išlaikymas didžiajame 
New Yorke žymiai pabrangs.

Valstijos seimelio vadovybė 
tuos pasiūlymus turi, bet už
siangažavimų dėl pritarimo ar

Paulius VI 
vėl keliaus
— Paulius VI lankys Sardini

ją balandžio 24 d. Bus toje Ita
lijai priklausančioje saloje tik 
vieną dieną. Pagerbs gyvento
jų legendose įamžintą Madon
na de Bonaria vardu ten esan
čią statulą ir padės atšvęsti ka
talikų jūrininkų organizacijos 
auksinį jubiliejų. Sardiniečiai 
nuo senų laikų yra garsūs jū
rininkai. Vienas jų keliavo su 
Ispanijos keliautoju tyrinėtoju 
Pedro de Medoza, kurs pasiekė 
Rio de la Plata žiotis ir ten 
įkūrė Buenos Aires miestą. Sa
vo kalboje piligrimams Paulius 
VI neseniai išgyrė Sardinijos 
gyventojų tikėjimą, nepalaužia
mą varge ir pertekliuje, gero
se dienose ir nelaimei ištikus.

Maskvoje ką tik paskelbta, 
kad antroj pusėj balandžio ir 
gegužės mėn. Sovietų laivynas 
vykdys pratimus Atlante ir Pa- 
cifike. Dalyvaus laivyno aviaci
ja, marinai, povandeniniai ir pa
viršiaus laivai. Norvegai vakar 
paskelbė, kad šiaurės jūroj jau 
pastebėta apie"*30 Sovietų laivų: 
kreiserių, naikintojų, povande
ninių laivų ir .visa virtinė pagal
binių visokių rūšių.

— Gen. štabų viršininkų pir
mininku prez. Nixonas paskyrė 
admirolą Moorer, dabar esantį 
laivyno štabo viršininku. Parei
gas perims tik vasarą, kada pa
sibaigs gen. Wheeler kadenci
ja-

— Sihanouko žmona prince
sė Monika per prancūzų spau
dos agentūrą skelbia, kad nė ji, 
nė jos vyras neturi didelių tur
tų Anglijos ar Šveicarijos ban
kuose. Ir jų vaikų mokslą da
bar sutikę apmokėti Brežnevas 
ir Čekoslovakijos prezidentas 
Svoboda, kad. jiems nereiktų 
mokyklų apleisti. Naujoji Kam
bodžos vyriausybė skelbia, kad 
Sihanoukas pasisavinęs daug 
valstybės pinigų ir suslėpęs 
užsienio bankuose. Abudu šiuo 

atmetimo dar nesigirdi. Tylima 
todėl, kad dar ne visi Lindsay 
pasiūlymai-prašymai yra pasie
kę Albany, bet žinoma, kad jų 
daugiau. Pirmieji jau žinomi 
pasiūlymai liečia tik New Yor
ko gyventojus (jų reikalų sei
melis negins), bet kiti palies vi
są New Yorko valstiją, nes pi
nigai turės ateiti i New Yorką 
per valstijos biudžetą.

pakildami. Iš k. j d.: kapitonas James A. Lovell Jr., Fred W. Haise Jr.Astronautai prieš 
ir John L. Swigert Jr.

Dalis maldininkų šv. Patriko katedroje dalyvauja bendroje pasaulio tikinčiųjų maldoje už saugų astronautų 
grįžimą.

Beje, JAV žvalgybiniai lėktu
vai spėjo pamatyti ir vardus tų 
dviejų sovietiškų laivų, kurie 
buvo pastebėti prie paskendu
sio povandeninio laivo, 
vardas išskaitytas kaip 
Greičiausiai to prekinio 
vardas buvo Litva, nes 
vardu yra laivas Sovietų preky
biniame laivyne. Žvalgybinio 
laivo vardas buvęs Agi Laptev.

Vieno 
Litvy. 
laivo 
tokiu

Suomijo- 
derybom

atvyko Į

JAV - Sovietu 
pasitarimai
JAV ir Sovietų pasitarimai 

dėl strateginių ginklų apriboji
mo balandžio 16 atnaujinti Vie
noje. Prieš Kalėdas šešias savai
tes trukę pasitarimai 
je parengė kelią tom 
toliau tęsti.

Sovietų delegacija
Vieną per Varšuvą traukiniu, 
amerikiečiai skrido lėktuvu. 
Amerikiečiai pakeliui buvo su
stoję Briuselyje, kur delegaci
jos pirmininkas informavo Na- 
to reikalus ten tvarkančius pa
reigūnus, ko ir kaip yra vyriau
sybės įpareigota siekti prie de
rybų stalo. Instrukcijas nusta
tė jprez. Nixonas su kariniais, 
politiniais ir diplomatiniais pa- 
tarėęąįs-' krąštb" saugumą -tary- 
bosz posėdy.

Sovietų delegacijos pirminin
kas atvykęs Vienon pareiškė , 
kad Sovietų S-ga nori rimtai tar
tis ir susitarti, jeigu ir kita 
pusė turės tokias pat intencijas. 
Tą pačią minti pakartojo Brež
nevas, sakydamas kalbą Char
kovo traktorių fabrike.

— Antradienio vakarą, kon
greso paraginti, Amerikos žmo
nės meldėsi už laimingą austro- 
nautų sugrįžimą žemėn.

Brežnevo kalba apie nesisekimus ūkyje 
Reiksią naujų planų, bet juos nutylėjo
Šią savaitę žinias apie Rusiją nės priežastys, kuriose turi dalį 

V. Europos spaudoj suaktuali- ir žmogaus veiklos trūkumai, 
no dvi priežastys: Brežnevo kai- Suminėta buvus ir objekty-
ba apie Rusijos ūkines negales 
ir Sovietų atominio povandeni
nio laivo nuskendimas Atlante 
Ispanijos-Prancūzijos erdvėje.

Brežnevas savo kalbą sakė 
Charkovo traktorių fabrike. Ji 
buvo perduota per televiziją vi
sam kraštui, jos tema — ūkio 
sušlubavimo priežastys. Ir, kad 
susikaupusiom problemom ap - 
valdyti reikia naujų metodų ir 
naujų sprendimų. Koki metodai 
ir kokie sprendimai planuojami 
ar suplanuoti — nė vieno žo
džio.

Pati problema tokia: žemas 
darbininko produktyvumas, blo
ga įmonių vadovybė, mažai 
technikos darbo procese, žema 
gaminių kokybė, didelis pro
centas blogos gamybos (brokas), 
dalies žaliavų, priemonių ir dar
bo jėgų nukreipimas kitur, ne
gu buvo skirta. O tai reiškia du 
dalyku: arba šlubuoja planavi
mas viršūnėje, arba žemiau pla
nai sauvališkai pakeičiami. Ne
abejotina, kad kartu eina vie
nas ir kitas.

Rezultatas labai nemalonus: 
sumažėjo ūkinis vystymasis, 
trūksta kasdieninio vartojimo 
prekių, trūksta namų gyventi, 
sumažėjo ir pirminių industri
nių medžiagų gamyba (geležis, 
plienas, anglis, nafta). Tos, anot 
Brežnevo, esančios subjektyvi- 

Amerikos žydai spaudžia kardinolą
Amerikos žydų vadai ką tik 

ragino valstybės departamentą 
padaryt intervenciją Sovietų už
sienio reikalų ministerijoje dėl 
antisemitizmo sustabdymo Ru
sijoje.

American Jewish Congress ir 
Anti -Defamation League, dvi 
didžiosios Amerikos žydų or
ganizacijos, kreipėsi į Miunche
no arkivyskupą kardinolą Doef- 
nerį su patarimu nedalyvauti 
Kristaus kančios vaidinime O- 
berammergau miestelyje Bava
rijos Alpėse. Tradicinis vaidi
nimas prasideda gegužės 18 ir 
baigiasi rugsėjo 28.

Raginimą pasirašę vadai sa
ko. kad susipažinę su vaidinimo

vinių priežasčių. Jas sudariusios 
nepramatytos užsienio politikos 
problemos, pareikalavusios ne
numatytų išlaidų. Tų tariamai 
nenumatvtu išlaidu sudarė Če
koslovakijos okupacijos prave- 
dimas ir karinio potencialo su
stiprinimas Sibire ryšium su 
konfliktais Kinijos pasieniuose.

Brežnevo kalba nebėra nau
jas dalykas, nes tokią, bet daug 
ilgesnę ir faktų-skaičių pri
kimštą jis pasakė uždarame 
kompartijos centro komiteto 
plenume pereito gruodžio mėn. 
Kalba nebuvo spaudos paskelb
ta, bet kai kuri jos dalis buvo 
išsiuntinėta diskusijoms į parti
jos padalinius. Iš tos medžia
gos buvo padarytas ir vienas 
sausio 13 d. Pravdoj tilpęs pus
lapio apimties vedamasis.

Sakoma, kad iš intelektualų 
sluoksnių buvę patarimų tas 
ūkines ligas viešai ir atvirai 
svarstyti, bet dabartinė Brežne
vo kalba to patarimo dar ne
patenkina. Nebent tai yra tik 
maža pradžia, kuria norima su
kelti žmonėse viltį, kad kas 
nors rimčiau bus daroma gy
venimui palengvinti. O tai savo 
keliu galėtų praskaidrinti nuo
taikas linksmiau atšvęsti Leni
no 100-jį gimtadieni balandžio 
22 d.

tekstu radę, kad jis “vis dar ne
draugiškas žydams ir judaiz
mui”, todėl esąs nesuderina
mas su Vatikano D susirĮnkimo 
pareiškimu apie žydus. Iš vaidi
nimo teksto esą aišku, kad žy
dai tebelaikomi Jėzaus nužudy
mo kurstytojais.

Manytina, kad tos telegramos 
autoriai tikrai “persikombina- 
vo” visą pasaulį pagal savo kur
pali manydami surikiuoti. Juk 
niekas nekaltina dabar žemėje 
esančių žydų Jėzaus nužudymu, 
bet negalima ir užginčyti, kad 
Jeruzalės žydai anais laikais sa
vo teisme buvo nuteisę Jėzų mir
timi ir jų reikalavimu romėnai 
jį nužudė. Dabartiniai žydų va
dai turėtų neužmiršti, kad ir Jė
zus buvo žydas, ano laiko žydų 
vadams nepatikęs savo veikla. 
Argi nusikaltimas, jei šis istori
nis faktas ir dabar prisimena
mas? Istoriją dabar klastoja Ru
sijos bolševikai, kodėl tuo ke
liu norėtų eiti ir kai kurie Ame
rikos žydai?

Ho Chi Minh kūną 
rusai ‘sugadinę’

Kai pereitą rudenį mirė š. 
Vietnamo prezidentas ir kom
partijos vadas Ho Chi Minh, į 
Vakarus patekusios fotografijos 
rodė, kad jo kūnas buvo įdėtas 
į stiklinį karstą. Turėjęs būti 
padarytas tam kūnui laikyti 
mauzolėjus, panašus į tą, kokia
me laikomas Maskvoje ir publi
kai rodomas Lenino kūnas.

Ho Chi Minh kūną balzama
vę iš Rusijos atvykę specialistai, 
bet visas tas reikalas pasibaigė 
nelaimingai — rusai balzamuo- 
tojai “pamiršę”, kad Maskvoje 
klimatas šaltas, gi Hanojuje jis 
tropikinis, todėl jų metodais 
balzamuotas Ho Chi Minh kū
nas esąs nebepataisomai suge
dęs. Žinia apie atsiradusį kvapą 
jau paleista iš Hanojaus.

— JAV ir Japonija jau suda
rė komisiją parengti Okinawos 
salos ir viso Ryukyu salyno 
perdavimą Japonijai 1972 m. 
Vienas iš ilgiausiai truksiančių 
darbų bus JAV teisinės siste
mos ir administracinių nuosta
tų pakeitimas japoniškais, pa
rengimas sutarties, tvarkančios 
JAV bazių palikimą Okinawoje, 
dolerio išėmimą ir japoniškos 
jenos įvedimą sutartu santykiu.
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Išėjome iš Sodomos - Gomoros, kaip stovėjome, bet laimingi
Kiek lietuviij dingo Drezdeno pragare (3)J. Strolia savo ir savo šeimos 

likimą bombardavimo metu 
taip vaizduoja:

“Baisiąją naktį iš 13 į 14 d. 
Vasario 1945 m. gyvenau Drez
dene su sumažėjusią savo šei
ma. Žmona sirgo vėžiu po pa
vėluotos krūtinės operacijos ir 
buvo išvežta i didžiausią Drez
deno miesto Rudolf Hesso var
do ligoninę...

Vakare apie 10 vai., man iš
ėjus iš buto į gatvę, neįprastas 
padangių vaizdas išsyk paveikė 
mane pritrenkiančiai ... Toks 
jausmas pagavo mane žiūrint į 
įvairių spalvų “eglutėmis” apka
binėtas padanges ... Dar klai
kiau pasidarė, kai išgirdome 
kaukiant didžiausio pavojaus 
vingiuojančius sirenų garsus ...

Man besidairant, nė aikštėje, 
nė gatvėje nebebuvo matyti nė 
vieno žmogaus. Matyt, visi bu
vo sulindę į savo “slėptuves”. 
O visos apylinkėj esamos slėp
tuvės .. .buvo paprasčiausi na
mu rūsiai.

Man su abiem mažaisiais vai
kais nulipus į rūsį, ten jau ra
dau susirinkusius susirūpinu
siais veidais visus kaimynus ir 
p. Tvirbutienę su josios Andriu
ku besėdinčius ant dėžių ir pin
tiniu.

Netrukus pro atdaras slėptu
vės duris pasigirdo nervus dras
kąs švilpimas. Kiekvieno tokio 
švilpimo pabaigoj girdėjosi pir
mieji bombų smūgiai... Šitas 
bombų muzikos koncertas pra
sidėjo nakčia 10 vai. 10 mi
nučių ir tęsėsi, atrodo, kad am
žinybę.

Šiam miesto sunaikinimui pa
kako net labai neilgo laiko — 
vos apie 25-30 min., kurioms 
praslinkus mūsų namo pareigu- ? 
na$ .. .pranešė, kad oro puoli- '. ( 
mas pasibaigęs”. Grįžo į butą, 
kuris nebuvo bombų paliestas, 
nors be langų. Sugulė. Bet ne-

LFETUVIŠKŲ BALDŲ 
KŪRĖJO SUKAKTIS

Okupuotoje Lietuvoje kovo 14 
paminėta baldų projektuotojo 
Jono Prapuolenio 70-ji gimimo 
sukaktis. Gimęs Tupikių kaime, 
Šakių apskr., Prapuolenis 1929 
baigė Kauno meno mokyklą, 
1934-36 tobulinosi Paryžiuje. Jis 
ilgus metus dirbo docentu Kau
no Taikomosios ir dekoratyvi
nės dailės institute, vėliau dės
tė Kauno taik. dailės mokyk
loje (dabar — Stp. Žuko vardo 
taik. dailės technikume). J. Pra
puolenis 1937 už baldus ir in
terjerą, eksponuotus tarpt, me
no ir technikos parodoje Pary
žiuje, buvo gavęs aukso bei si
dabro medalius. Prapuolenis, 
dabar gyv. Kaune, Žaliakalnyje, 
kuria tautinio stiliaus baldus— 
kaip šiuo metu pastebima Lie
tuvoje, Prapuolenis “sugeba 
jungti liaudies meno tradicijas 
su nūdienę buitimi — jis su 
dideliu skoniu perkurta liaudies 
meno formas”. Jis laikomas 
“Mūsų baldininku”. (Elta) 

Šiltnamio gėlės Nuotr. R. Kisieliaus

trukus pareigūnas vėl visiem 
pranešė aliarmą. Antrasis 
bombonešių puolimas tėsėsi 
taip pat apie 25-30 minučių. 
Puolimui pasibaigus, į slėptuvę 
atėjęs kareivis liepė visiem iš
eiti, nes degantys namai griuvo 
ir galėjo gyvus palaidoti. Nebu
vo kada nė .mėginti į butą grįž
ti. Strolia su vaikais patraukė į 
Elbės pakraštį, tik už bloko nuo 
jo buto. Prie Elbės palikęs vai
kus, ėjo į ligoninę: ar žmona 
išlikus gyva. Kelionę Pfoten- 
hauerstrasse teko nutraukti, nes 
“gatvė vietomis buvo pilna ne
gyvų žmonių ir atskirų žmonių 
kūno dalių, stebėtinai meistriš
kai numėsinėtų”. Vietom degė 
ir tirpo naujai išpiltas gatvės 
asfaltas “kuriame matėsi išgąs
čio iškreiptais veidais keletas 
įklimpusių ir sudegusių lavo
nų”. Pereiti per tokias vietas 
buvo neįmanoma. Pasuko ki
tom gatvėm, kurios buvo grįs
tos akmenim.

Visi ligoninės pastatai lieps-

Subombarduoto Drezdeno miesto gatvėse apžiūrimi žuvę.

T'~

Okupuotos Lietuvos ūkis ir miestai naujam dešimtmety
Okupuotoje Lietuvoje jau 

brėžiami planai prasidėjusiam 
naujajam dešimtmečiui (1970- 
80). Ar gyvenimas Lietuvoje žy
miai pasikeis? Nebūtinai, atsa
ko Lietuvos Mokslų akademijos 
ekonomikos instituto direkto
rius prof. K. Meškauskas (Tie
sa, kovo 15). Vis dėlto tame 
dešimtmetyje ryškės keli bruo
žai. Viena, tikimasi, kad mažės 
pramonės plitimo tempas, ant
ra — dar labiau bus jaučiamas 
laisvos darbo jėgos trūkumas.

Akademijos pareigūnas tei
gia, kad pramonės srity numa
toma plėsti “tradicines lengvo
sios ir maisto pramonės šakas, 
taip pat radiotechniką, radio
elektroniką, staklių gamybą”. 
Tikimasi daugiau statyti lai
vų ir daugiau gaminti žemės ū- 
kio mašinų. Augsianti ir chemi
jos pramonė. Žadama visas že- 

nojo.
“Jūs eikite į Elbės pakran

tę, nes ten dar švaresnis oras, 
— sakė jam sargybiniai, — 
čia jūs ko gero dar užtrokšite.”

“Aš tik noriu sužinoti, ar 
mano žmona yra išlikusi gyva”.

“Deja, į ligoninę mes negali
me jūsų leisti”.

“Tai kur dingo visi ligo - 
niai?”

“Mes tiek pat apie juos te
žinome kiek ir jūs”.

Strolia grįžo pas vaikus ir 
ten rado su jais apsikabinusią 
žmoną. Paaiškėjo, kad ligoninė
je buvo pasakyta: kas pavelka- 
te kojas, eikite prie upės ...

Didžioje visuotinėje nelaimė
je buvo asmeninė laimė, kad vi
sa šeima išliko. Kilo naujas rū
pestis — skubėti iš miesto.

Pakeliui matė, kaip tas prieš 
kelias valandas miestas, ruošę
sis karnavalui ir ekstra operos 
spektakliui, buvo ištisai sunai
kintas. “Po jo griuvėsiais ir vi
sur kitur, kur nebuvo pastū

mės ūkio gėrybes perdirbti Lie
tuvoje.

Pramonė vystoma miestuose, 
tačiau ji nevienodai paskirsto
ma. Todėl vadinamasis urbani
zacijos vyksmas, kaip pripažįs
tama, jau sugniuždęs kai ku
riuos miestus — miestelius, 
kaip Vilkiją, Šeduvą, Kavarską. 
Pavojus gresiąs ir kitiem ma
žiem miesteliam, kaip Širvin
tom, Skuodui, Ignalinai... Šiuo 
metu Lietuvoje yra 144 mies
tai ir miesto tipo gyvenvietės; 
tačiau net 77 turi mažiau kaip 
po 5,000 gyventojų; iš jų ir lau
kiama naujų “aukų”.

Natūralus gyventojų prieaug
lis šių dienų Lietuvoje (dabar 
jis siekia 0,9 proc.) — labai ne. 
didelis. Pramonę vystant, tai 
pagrindinis darbininkų papildy
mo šaltinis ir .. .jis aiškiai ne
pakankamas. Kitas šaltinis — 
iš kaimo išlaisvinama darbo jė- 

tų: gatvėse, aikštėse, parkuose, 
prie Elbės esančiose pievose 
žuvo šimtai tūkstančių žmonių. 
Žuvo įvairiausiose pozose, net 
nesuskubę sudejuoti... Pro bu
vusią savo mokyklą praeida
mas, mačiau, kaip ji dega ir 
kaip per salės didelius stiklus 
matėsi beliepsnojąs naujausias 
Steinweg firmos didžiulis for- 
tepionas.”

Bėgliai laimingai pasiekė Ba
varijos miestelį Lichtenfels, kur 
“sulaukėm amerikiečių kariuo
menę ir kur sulaukėme iš Bay- 
reutho ligoninės paleistą vy
riausią sūnų Vytautą” (176 p.).

Strolios atsiminimus užver
čiame neradę atsakymo, kur 
dingo kiti iš Drezdeno, kas iš 
jų pasiliko Drezdene palaidoti 
po griuvėsiais, kas buvo sude
ginti paskiau milžiniškuose la
vonų laužuose. Korespondentas 
mėgino atsakymo ieškoti, kreip
damasis į jam žinomus iš pra
garo ištrūkusius

(Bus daugiau)

ga — jau dabar baigiamas iš
semti.

Lietuvoje atrasti naftos klo
dai. Tačiau esama nuomonių, 
kad atsargos nesančios didelės, 
nors tos naftos kokybė — ne
maža. Be to, dalis naftos klodų 
esanti po Baltijos jūros dugnu. 
Prof. Meškausko nuomone, ža
liava ateičiai būs reikalinga. 
Jos ištekliai sudarą “šimtus mi
lijonų tonų”. Juos teksią eks
ploatuoti, nors dar neaišku, ar 
Lietuvos pajūry būsiančios stei
giamos naftos verslovės. Sta
tant atomines elektrines Sovie
tų Sąjungoje, lietuviai siūlo to
kią elektrinę pastatyti ir Lie
tuvoje. (Elta)

Foto ir dailė
Vilniuje vasario 12-13 įvyku

siame kultūros barų darbuoto
jų plenume, kaip vėliau paaiš
kėjo, įdomesnių ir įdomių min
čių pateikė visa eilė meninin
kų, “kalbėjo ir partijos parei
gūnai” (“Tiesa”, vas. 17).

Fotomeno draugijos pirm. A. 
Sutkus plenume aiškino, kad 
lietuvių fotografų darbai paten
ka ir j tarptautines parodas, 
(šiuo metu JAV-se miestuose ro
doma per 1,000 sovietų bei jų 
valdomų respublikų fotomeni
ninkų darbų ir keli jų — lietu
vių neseniai išskirti bei įdėti 
“New York Times” dienrašty). 
Tačiau Šioji sritis okup. Lietu
voje dar vis mėgėjų ribose, 
trūksta kritikos, nėra techni
nių galimybių.

Dailininkę kūryboje senųjų 
atstovas prof. V. Mackevičius, 
Vilniaus Dailės instituto rekto
rius, pripažino, kad jaunieji 
dailininkai “blaškosi, neįvertin
dami pedagogų pastangų”. Pri
pažįstama, kad daug talentingo 
jaunimo gyvena Kaune — siū
loma šiame mieste steigti Ra
šytojų draugijos skyrių.

(Elta)

Muzikas Juozas Strolia. Nuotrau
ka paimta iš jo prisiminimų kny
gos “Lietuvos vyčio pėdsakais“.

Kolonizuotoje Lietuvoje
KOLCHOZU TURGUS• v

Turgai su jų produktais oku
puotoje Lietuvoje turį didžiulį 
vaidmenį — pripažįsta A. Ka
džiulis “Tiesoje” (vasario 14). 
Jis atsako į skaitytojo A. Palai
mos laišką — šis skundžiasi, 
kad šiuo metu turguose produk
tai brangesni ir jų mažiau. Ta
čiau dienraštis teigia, kad vadi
namas “kolūkinis turgus” tebe
vaidina svarbų vaidmenį. Jame 
miesto dirbantieji apsirūpina 
maisto produktais, nes ... vals
tybinė prekyba savo uždavinių 
neatliekanti.

Turguose galima nusipirkti 
žąsų, kalakutų, vyšnių, grybų, 
miško lįogų- prieskopSnių dar
žovių. Šeimininkės turguose ga
li gauti šviežios, nešaldytos a- 
vienos, skilandžio, lašiniu. Kai 
kurie turgai pagarsėję, pvz. Kė
dainiuose — agurkais, Vilniaus 
krašte — verbomis ir kaimiš
ka konditerija.

Vis dėlto ... prekyba tuose 
kolchozų turguose padidėjusi, 
nuo 1960 m. tik 0,3 procento. 
Trigubai daugiau parduoda
ma šviežių agurkų, dvigubai 
daugiau — pomidorų, užtat kitų 
daržovių, vaisių ir paukščių par
davimas sumažėjęs.

Okup. Lietuvos miestuose lė
tai vystosi parduotuvių tinklas. 
Kodėl? Štai, Lietuvos soduose 
užauga daug vaisių, tačiau da
lis derliaus žūna, nes ... nėra 
kam jį supirkti ir sandėliuoti, o 
žiemą gyventojai neturi savų 
obuolių ir verčiami pirkti bran
gius importinius obuolius. To
dėl dabar skatinama pagalvo
ti .. .apie vaisių konservavimą, 
uogienių bei sulčių gamybą pa
čiuose ūkiuose. Dar įdomiau, 
kad toje pačioje “Tiesoje” kol- 
chozininkai skatinami atidaryti 
miestuose savo krautuves ar 
maisto paviljonus. Tai būtų pa
togu gyventojams (nepriduria- 
ma, kad jie negauna pakanka
mai prekių miestų krautuvėse— 
E.). (Elta)

Lenkų knygos
Kaune pastebimas knygų len

kų kalba pareikalavimas —ra
šo “Czerwony Sztandar” (279 
nr.), nurodęs, kad knygynas 
nr. 2 Kaune 1969 m. spalio mėn. 
buvo gavęs 3500 knygų iš Len
kijos. Lapkričio mėn. knygų len
kų kalba Kaune buvo perduota 
1500 rublių sumai.

Pasirodo, lenkai, Kauno gy
ventojai, daugiausia domisi sa
vo klasikų raštais (Kraševskio 
“Stara basn” ar Sienkevičiaus 
istorinėmis apysakomis, “Ug
nimi ir kardu”), medicinos ar 
technikos srities raštais, be to, 
ir informaciniais, iliustruotais 
leidiniais apie kai kuriuos Len
kijos miestus, kaip Varšuvą, 
Krokuvą, Lodzę ir kitus. Rei
kia manyti, lenkų-knygomis do
misi ne tik negausūs Kauno gy
ventojai — lenkai, bet ir lietu
viai. (E.)

ANTANAS J. SAVELSKIS — 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. 8HALINS-SALJN8KAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, narni;, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil-

' dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL 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 SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm 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 pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092;, tel. (201) 232-5565

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

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės., Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green 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 Iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

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

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537J>550.

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

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

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

Introduction to Modem 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
S PHARMACY lid) 

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Windows 
. Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

----------Allen R. Shipley-----------

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

11 TA S
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. 212 -847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nckiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Ekspertai, ekspertai. . .
Vienoje balandžio 16 atnau

jintos derybos tarp Washingto- 
no ir Maskvos. Derybose siekia
ma apriboti atominį raketinį 
ginklavimąsi. Tokis apriboji
mas patarnautų taikai išlaikyti 
ar sustiprinti.

Derybas tokiu reikalu sutiktų 
kiekvienas palankiai, jei jos iš 
tikrųjų reikštų taikos stiprini
mą. Tačiau kyla abejonės ste
bint. JAV ir Sovietų pasiruoši
mus derybom.

★

Lotyniškoji išmintis skelbė: 
jei nori taikos, tai ruoškis ka
rui... Amerikoje kai kurių ki
taip galvojama. Prieš derybas 
Vienoje, balandžio 4, grupė eks
pertų atominių ginklų kontro
lės reikalu įteikė vyriausybei 
siūlymą: tegul JAV atideda še
šiem mėnesiam savo vadina
mų MIRV gamybą. Tai kelių a- 
tominių bombų junginys, pritai
somas prie Minutemen raketų. 
Tokias raketas Sovietai prieš 
metus garsinos! turį.

Ekspertų grupė, kuri prie Co- 
lumbijos universiteto buvo su
telkta prezidento Eisenhowerio 
iniciatyva, savo pasiūlymą ar
gumentavo: esą jeigu JAV šią 
gamybą atidės, tai bus sudary
ta palanki Vienos derybom at
mosfera, ir Sovietai būsią įti
kinti JAV nuoširdumu.

Šis siūlymas ir ši “filosofi
ja” yra tokia pat, kaip tų eks
pertų, kurie buvo įsiūlę prezi
dentui Johnsonui sustabdyti 
šiaurės Vietname karinių taiki
nių bombardavimą. Ir tie buvo 
aiškinę: esą bombardavimo su
stabdymas duos palankią at
mosferą Paryžiaus derybom ir 
paskatins komunistus į nuolai
das. Filosofija tokia pat, kaip 
tų ekspertų ir patarėjų, kurie 
buvo įkalbėję prezidentui Roo- 
seveltui besąlygiškai remti Sta
liną ir jo politiką, tikintis iš jo 
tokio pat nuoširdumo.

JAV santykiuose su komunis
tiniu pasauliu išsilaikė tokia po
litika visą pokarinį laikotarpį,

JESS STEARN

Ar sugrįš dingęs kontinentas?

(2)
Beveik kiekviena šiaurės ir 

Centrinės Amerikos gyventojų 
padermė, įskaitant ir mūsų in
dėnus, yra paveldėjusios pa
davimus apie didelius potvy - 
nius ir didelius žmonių antplū
džius iš Rytų.

Meksikoje kalbama apie se
ną seną žmonių atsikėlimą iš 
Aztlano žemyno. Tai panašu į 
Atlantida.*

Iš abiejų Atlanto vandenyno 
pusių yra žymių, kurios rodo tą 
pačią civilizaciją, štai Egipto pi
ramidės rodo didelio panašumo 
į Meksikos piramides. Abiejo
se Atlanto pusėse būta beveik 
vienodo kalendoriaus, tiks
lesnio už sudarytą prieš šimtus 
metų Europoje. Pizzaro ir jojo 
vyrai Peru valstybėje užėjo 
apie 2000 mylių akmenim grįs
ta kelią. Jo pakelėse rasti 
daugelio puikių viešbučių liku
čiai. Pats Edgar Cayce klausia: 
“Iš kur jie buvo atvykę”.

Yra ir vietovių vardų pana
šumo. štai Mažosios Azijos pen- 

išskyrus Trumano prezidenta
vimo laikus ir vieną sykį pre
zidento Kennedy parodytą jė
gos demonstraciją reikalaujant 
atitraukti sovietines raketas iš 
Kubos, šiaip išsilaikė taktika: 
prieš pradedant derybas varto
ti nuolaidas vardan geros atmo
sferos.

Sovietų taktika priešinga. Jie 
prieš derybas imasi stiprinti jė
gos demonstraciją. Jėgą demon
struoja net dabartiniu metu Vi
duržemio jūroje, siųsdami vis 
naujus laivus, siųsdami Egiptan 
raketas ir specialistus, kad da
rytų Nixonui įspūdį: jei JAV 
imsis šioje srityje karinės de
monstracijos, bus pavojus tai
kai.

Skirtinga yra Amerikos ir 
Sovietų taktika, nes skirtingi ir 
jų tikslai. Amerika iš derybų 
tenori sugyvenimo su Sovietais. 
Sovietai iš derybų nori laimėji
mo, kuris būtų prietiltis jų toli
mesnei ekspansijai.

Žvilgsnis į Vietnamo likimą 
įtikinamai rodo, kad ekspertų 
patarimas nedavė JAV laukia - 
mo sugyvenimo ir taikos. Prie
šingai, antroji pusė į nuolaidas 
ne tik neatsakė nuolaidom, bet 
pasinaudodama JV nuolaidom, 
sustiprino agresiją ir ją išplėtė 
į Laosą ir Cambodiją. O tuo 
pačiu metu Sovietai nedvipras
miškai rodo pretenzijas savo į- 
takos ekspansiją išplėsti į vaka
rų Europą.

Žvilgsnis į visą pokarinę rai
dą rodo sovietinės įtakos kili
mą. JAV itakos leidimąsi.

Tokis rezultatas gali būti nei
giamas vertinimas taktikai, ku
rią įsiūlė ekspertai preziden
tam, palikdami jiem ir atsako
mybę.

Šiuo tarpu giedresnis mo
mentas yra tas, kad NYT, in
formuodamas apie siūlymus 
Vienos konferencijai, pastebė
ję, jog prezidentas Nixonas var
giai priims ekspertų siūlymą.

kių miestų pavadinimai maž
daug iš Kristaus laikų ir iš 
Centrinės Amerikos:

Chol/Chol-ula/Colua-can 
Zuivana/Zuivan 
Cholima/eolima Zalissa 

/Xalisco.

Naujojo Pasaulio bendruo
menės jau turėjo savo vardus 
kur kas anksčiau nei pasirodė 
pirmas europietis tyrinėtojas.

Pirmą kartą Cayce paminėjo 
Atlantidą 1923 metais lapkričio 
mėn. Tada jis kalbėjo apie jos 
pirmykštę būklę. Jis sakė: 
“Prieš tai tas žemynas buvo to
je Altą ar Posoidia apylinkėje. 
Po to jis pasireiškė tuo, kad da
vė aukščiausią civilizaciją ir di
delį mokslą. Jis buvo žinomas 
visoje planetoje. Tai, kaip mum 
rodos, buvo apie 10,000 metų 
prieš Taikos Kunigaikščio atėji- 
mą .

Cayce aprašymas apie pasku. 
tines Atlantidos dienas skiriasi 
nuo Platono pasakojimo savo 
apimtimi Platonas pasakoja, 
kad didelės masės užplūdo kraš-

Laikraštis Stimme der Frei
heit kovo mėn. nr. paskelbė sa
vo korespondento Kurt Jung- 
mann pasikalbėjimą su vysku
pu A. Deksniu, kuris lankėsi ko
vo 7 Saarlouis - Beaumarais, 
Saaro krašte, lietuvių surengta
me Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime.

Čia pakartojame Stimme der 
Freiheit pasikalbėjimo kai ku
rias dalis.

•

Stimme der Freiheit: Sovietų 
Sąįunga, kuri Lietuvą prisijun
gė, laužydama teisę, savo kons
titucijoje garantuoja religijos 
laisvę. Kaip tai atrodo prakti
koje?

Vyskupas Deksnys: Žinome, 
kad mūsų krašte net lietuviai 
komunistai negali kitaip galvo
ti, nei partija nurodo. Dar ma
žiau gali tikintieji. Keletas pa
vyzdžių.

Trys kunigai parašė laišką 
Kosyginui. Nuo tada jiem neva
lia eiti savo pareigų. Keturias
dešimt kitų kunigų pareiškė 
solidarumą su tais trim. Kaip 
komunistai į tai reagavo, dar 
nežinome (čia, matvt, kalbama 
apie Vilniaus arkivyskupijos 
kunigų raštą, kuris buvo pa
skelbtas Darbininke 1970 sau
sio 9. Red.).

Vyskupam Vincui Sladkevi
čiui (Kaišiadorių) ir Julijonui 
Steponavičiui (Vilniaus ir Pane
vėžio) partija uždraudė eiti pa
reigas. Jie nebuvo išvežti į Si
birą, bet į Lietuvos užkampi, iš 
kurio jie negali toliau pajudėti.

Vilniaus katedra, kurią bolševikai uždarė ir pavertė paveikslų galerija.

tą, kuri turėjo ginti didelė atė
niečių kariuomenė. Cayce tei
gimu, greikai tam tikrą grupę į- 
sibrovėlių nustūmė į vieną sa
lą, tikėdami ten jiem sudaryti 
naują gyvenvietę.

Cayce nuomone, pirmąją emi
gracijos bangą, kuri buvo ant
ro Atlantidos žlugimo tarpsny
je, galėtų paaiškinti baskai, gy
veną Ispanijos kalnuose. Tai 
labai atspari ir kieta, nežino
mos kilties rasė. Toliau Cayce 
sako: “Su tuo prasidėjo Pirenė- 
jų kalnų gyventojų gentys, vė
liau jos iš dalies susimaišė su 
juodžiais. Vėliau iš jų išaugo 
Egiptiečių dinastijos. Egiptie
čių žemdirbiam jie davė žinių 
apie mediciną, balzamavimą ir 
net architektūrą. Pasitraukda
mi į vakarus, savo kultūros vai
sius nunešė į Centrinę Ame
riką ir Peru, kurios pirmykščiai 
gyventojai kaip ir egiptiečiai 
savo mirusius paversdavo mu
mijomis.

Pagal Cayce, pirmi Atlanti
dos sąmyšiai ir sukilimai buvę 
28,0 0 0 metų prieš dabartinę 
erą. Kontinentas suskilo tik 
17,600 metų prieš Kristų. Tą 
syk kontinentą sudarė didelės 
salos, kanalai.

Kalbant apie išvaizdą, Atlan
to vaizdas nepasikeitė. Nu- 
grimzdusios salos išjudino tik 
nežymią vandenyno dalį.

Jei kas tiki Cayce spėjimais, 
tai ‘Atlantidos žuvimas buvęs

Ar Lietuvoje yra konstitucijos “garantuota” tikėjimo laisve? 
Ar Lietuvoje reiškiasi “libera lizacija”? Už ką balsuotą Lietu
vos žmones — už laisvę ar už komunizmą? Ar lietuviai grįžtą 
iš Vakarą į Lietuvą, jei joje būtą demokratinis režimas?

Lietuvoje nei kunigas negali 
įeiti į mokyklą, nei mokiniai 
net ne pamokų metu negali at
eiti pas kunigą. Dėl to ne sykį 
bažnyčios neturi ministrantų ir 
giesmininkų. Kas mėgina jauni-

Vysk. J. Steponavičius, kuriam 
bolševikai neleidžia eiti pareigų ir 
laiko įsirėmę iš Vilniaus.

dėl saulės energjios piktnaudo- 
jimo. Saulės jėgos įrodymu 
Cayce laiko “Firestone” — ak
mens ugnį. Tai gal buvo kaž
kas panašaus į “laser beam”. 
Tie jų naudojami “firestone” 
galėjo būti kaip konstruktyvi - 
nės energijos šaltinis arba mir
ties spinduliai. Akmens veiks
mingumas buvo gautas iš sau
lės spindulių, — sako Cayce.

Aplink visą Atlantidą buvo 
stotys su “firestonais” tai jėgai 
sutelkti. Tada netyčia kažkas 
blogo įvyko ir pradėjo žemynas 
skilti. Žemynas suskilo į salas. 
Tada prasidėjo kalnų slinkimas, 
keitėsi kloniai ir net jūroje 
sueižėjo žemė. Prapuolė žmo
nės, išskyrus tuos, kuriem pa
vyko išsigelbėti.

Vienam savo pasakojime Cay
ce kalba apie daugelio tautų su
sitikimą Atlantidoje. Tai buvo 
50,000 metų prieš Kristų, žmo
nės susirinko, kad nutartų ir 
apsigintų nuo didelių laukinių 
gyvūnų, kurie buvo įsigalėję 
žemėje. Cayce sako, — šitie 
žvėrys buvo sunaikinti spindu
liais, kurie buvo pasiųsti iš 
Atlantidos centrinių įmonių.

—o—

Daug dalykų Cayce yra nusa
kęs gana tiksliai, tai gal jis 
bus išpranašavęs ir tai, kad iš 
Atlanto vandenų iškils dingusi 
Atlantida.

Sulietuvino dr. P. Mačiulis 

mą religiškai apšviesti, su tuo 
elgiamasi kaip su nusikaltėliu.

Lietuvoje katalikų yra trys 
milijonai. Dabar yra leista vie
na seminarija, bet leista priim
ti į ją tik 25 auklėtinius per 
metus. Per metus niekad neį
šventinama daugiau kaip pen
kis naujus kunigus. Ir kunigas 
ne visada gauna leidimą eiti 
pareigas.

įsivaizduokite, kad visa tai 
būtų pritaikyta Vokietijai. To 
negalėsim pavadinti religijos 
laisve.

S. d. F.: Čia daug kalbama, 
rašoma apie Sovietų Sąjungoje 
vykstančią "liberalizaciją". Ar 
jūs matote taip pat, kaip va
karų pasaulio informacijos prie
monės skelbia, tam tikrą pa
lengvėjimą žmonėm sovietinėj 
daugiatautinėj valstybėj, ar tai 
daugiau Kremliaus propagan
dos vaisius?

V. D.: Išoriniai metodai gali 
rodytis kiti. Anksčiau kiekvie
ną kitaip galvojanti siuntė į ka
lėjimą ar Sibirą. Dabar daro ki
taip. Antai iš 700 Lietuvos ku
nigų apie 100 negauna darbo 
leidimų. Kiek liečia Bažnyčią ir 
religiją, tai aš nematau to libe- 
ralėjimo. Jei betgi apie jį kal

NEPOPULIARIOS NAUJIENOS

Pueblo laivas, kurį pagrobė 
Š. Korėja, jau užmirštas, bet jo 
paslaptys nebuvo išaiškintos. 
Apie jas užsimena buvęs laivo 
komandierius L. M. Bucher (Na
tional Review 1970 vasario mė
nesį). Laiške jis skiria atsako
mybę už laivo patekimą į prie
šo rankas “atsakingiem laivyno 
ir apsaugos departamento as
menim”, kurie “iš kvailumo ar 
ko kito nekreipė dėmesio į ma
no siūlymus — juos vykdant 
laivas nebūtų patekęs į priešo 
rankas (nors įgula būtų paim-' 
ta)”. Bet tardymo metu tie at
sakingieji nebuvo net pasirodę 
ir savo kaltės išpažinę.

Amerika boikotuoja Rodezi- 
ją ar save? Jungtinės Tautos 
paskelbė boikotą Rodezijai, ku
ri prieš trejus metus atsiskyrė 
nuo Anglijos. Nepaisydama boi
koto, kaip tvirtina N. Review, 
stiprėja, o boikoto žala atsilie
pė Amerikos pramonės šakom, 
kurios reikalingos chromo. Lig 
šiol chromą Amerika gaudavo 
iš Rodezijos. Dabar pirkti Rode- 
zijoje boikoto politika nelei
džia. Turi pirkti iš Sovietų. Ži
noma, brangesnėm kainom. A- 
merikos pramonė, kuriai rei
kia chromo, pasidarė priklauso
ma nuo Sovietų. Sakoma, kad 
dalis iš Sovietų pirkto chromo 
pačių Sovietų buvo privačiai nu
pirkta Rodezijoje ir brangesne 
kaina parduota Amerikai.

bama, tai jis yra daugiau pro
paganda nei tikrovė.

S.d.F.: Jeigu jūsų tautiečiai, 
kurie liko Lietuvoje, o ypač ku
rie buvo sovietų deportuoti, ry
toj galėtų laisvai balsuoti, ar 
jie pasisakytų už laisvę ar už 
komunizmą?

V. D.: Jie pasisakytų už lais
vę. Tuo netenka abejoti.

S.d.F.: Ar jaunoji generacija, 
kuri užaugo komunizmo siste
moje, ir nieko kito nepatyrė— 
taip pat?

V.D.: Jaunimas laisvę pažįs - 
ta tik iš pasakojimų. Sovietinė 
propaganda, be to, jiem paki
ša klaidinantį vaizdą apie lais
vąjį pasaulį. Ir, žinoma, sunku 
pasakyti, kaip jis (jaunimas) 
balsuotų.

Tačiau žinome kaip tik jau
nų intelektualų pasisakymus už 
laisvę. Žinome, kad Sovietų Są
jungoje eilė jaunų žmonių bu
vo suimti, kadangi jie kokiu 
nors būdu protestavo prieš ne
laisvę. To yra ir tarp Lietuvos 
jaunimo. Taigi jei būtų tik
ri balsavimai, jie duotų absoliu: 
tų pasisakymą už laisvę.

S. d.F.: Kaip žiūrite, gerbia
mas vyskupe, į susidūrimą su 
komunizmu šiandien ir rytoj?

V. D.: Dvasinėje srityje! Vie
nintelis paveikus kelias yra 
krikščioniškos moralės ir tikė
jimo stiprinimas. Liberalizacija, 
liberalizmas, prisitaikymas prie 
sovietinės komunistinės siste
mos bei jos politikos nieko ne- 

. padeda.. Tai .nėra teisinga lini
ja.

S. d.F.: Kiek giliai egzilyje 
gyvenantieji lietuviai yra Įaugę 
į laisvąjį pasaulį? Ar jie dar no
rėtų grįžti i savo senąją tėvy
nę, jei ten įsigalėtų demokrati
nė tvarka?

V.D.: Senesnieji, kurie negali 
taip lengvai įaugti, daugumas, 
reikia manyti, grįžtų. Bet jau
noji generacija jau įauga į va
karų pasaulį. Sunku manyti, 
kad tuo atveju jos dauguma 
grįžtų.

Mes betgi turime ir kitokį 
tikslą. Mes norime čia, laisvaja
me pasauly, palaikyti tėvynės 
reikalą, iš čia paremti tėvynė
je esančius žmones moraliai ir 
materialiai... Po pirmo pasau
linio karo didelė parama atsi
statančiai Lietuvai atėjo iš lie
tuvių, kurie buvo iškeliavę į JV.

Šis nusistatymas tėvynės at
žvilgiu mum rodos svarbesnis 
kaip paprasta mintis apie su
grįžimą ...

Vilniau* Ausro* v anai

Vysk. A. Deksnys. Nuotrauka bu
vo jdėta vokiečių laikraštyje — 
Stimme der Freiheit.

•
Pabaigoje korespondentas 

linkėjo Lietuvai laisvės, o vys
kupas A. Deksnys reiškė dėkin
gumą visai vokiečių tautai už 
palankumą lietuviam Vokietijo
je, vyriausybei už paramą Vasa
rio 16 gimnazijai ir ypatingai 
buvusiam kancleriui Adenaue
riui, kuris 1955 išgavo iš Mask
vos ne tik vokiečių karo belais
vių grąžinimą, bet padėjo ir lie
tuviam, kurie, jo dėka, galėjo 
atsirasti ir įsikurti Saaro kraš
te.

Trys Lietuvos 
kunigai beprociy 
ligoninėse
Žiniomis iš Lietuvos, trys 

kunigai, sovietinio persekioji
mo aukos, yra praradę nervus 
ir atsidūrę bepročių ligoninėse. 
Vienas jų Antanas Liesius, ma
rijonas, įšventintas 1933, kalti
namas ryšių palaikymu su par
tizanais. ilgai tardytas bei kan
kintas, ištremtas į Sibirą ir ten 
nežmoniškose sąlygose vargęs. 
Grįžęs be nervų, jis greit pate
ko į psichiatrinę žiegždrių li
goninę Kauno ap. ir ligi dabar 
laikomas beviltiškoj padėty.

Antras — Aleksandras Mar- 
kaitis, jėzuitas, įšventintas 
1940, buvo du kartu ištremtas į 
Sibirą. Iš antros tremties jį par
sivežė draugai kunigai jau ligo
nį, privačiai gydė, pagaliau bu
vo priversti atiduoti į psichiat
rinę Vilniaus ligoninę.

Trečias — Antanas Mitrika, 
įšventintas 1946 metais, buvo 
ilgai tardomas bei kankinamas 
Lietuvoje, dėl to praradęs ner
vus ir jau dveji metai gydomas 
Vilniaus psichiatrinėj ligoninėj.
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Apie lietuvių gyvenimą New Yorke prieš I-jį pasaulinį karą
Pr. NARVYDAS

Čia pasakojama, kaip sunkiai 
teko dirbti lietuviam "gazaunė- 
j e", kur gaminamos dujos. Sun* 
ku buvo susirgus, nes nemokė
jai susikalbėti. New Yorke bu-

Kai Kristupas Maižius atvy
ko iš Lietuvos į New Yorką, ta
da buvo jaunas ir stiprus vy
ras. Ilgai ieškojo darbo. Bet 
kas ims žmogų, nemokantį kal
bos ir be amato, šiaip taip pa
žįstamo buvo nuvestas į kuro 
dujų gamyklą, žmonių papras
tai vadinamą “gesaunę”. Ten 
nuėjus ir jo pažįstamam su for- 
manu pasikalbėjus, šis Kristu
pą gerai apžiūrinėjo, paspaudė 
rankų raumenis ir pasakė: ryt 
rytą galįs ateiti.

Darbas prasidėdavo septintą 
valandą ryto iki septintos valan
dos vakaro, tarp jų valanda pie
tums. Dirbdavo dviem pamai
nom. Kas, kad dvylika valandų 
dirbdavo, bet kokia alga! Dvy
lika doleriu savaitei, o kai kas 
trečią sekmadienį dirbdavo, tą 
savaitę sukaupdavo keturiolika 
dolerių, o tai anuo metu buvo 
nepaprastas uždarbis. Už tai 
visi ten ir verždavosi, bet ne 
visi galėdavo pakęsti.

Du vyrai turėdavo prižiūrė
ti vieną krosnį, į kurią sumes
davo apie toną anglies. Turėda
vo nuolat anglies pripilti ir nuo
lat su ilgais pagaikščiais tą ang
lį maišyti, kad nesukristų į ger- 
gužes, o paskui iš apačios karš
tus pelenus išsemti. Du vyrai, 
smarkiai dirbdami per porą va
landų tai padarydavo. Tada leis
davo penkiolika minučių kiek 
atsikvėpti. O ten tų krosnių bū
davo apie tuziną. Kai kurias iš
degusias taisydavo, o nuolatos 
turėdavo degti pustuzinis. Karš
tis didžiausias. Visi dėvėdavo, 
žiemą ar vasarą, vilnonius marš
kinius, nes šiaip ploni ant kū
no užsidegdavo. Į geriamąjį 
vandenį pildavo avižinių miltų, 
nes, kitaip vandenį gerdami, 
krisdavo. Daug gerdavo alaus, 
kuris tada buvo pigus, bet ne- 
kažkokios kokybės.

Iš pradžios Kristupas manė, 
kad neišsilaikys, nes tikrai bu
vo pragariškas darbas. Kartu su 
juo dirbęs lenkas įtikinėjo, kad 
apsipras, nes jis jau antri metai 
vargstąs.

Pietums šeimininkė įdėdavo 
gerą brizą rūkyto kumpio ant 
juodos ruginės duonos riekės.

Alus Kristupui pradžioje ne
patiko, bet ką gi darys, įkaitu
siam svarbu skystimas. Vėliau 
apsiprato, ir be alaus valgis 
nelįsdavo. Apsiprato Kristupas 
ir su darbu. Kaip juodas mulas 
jį dirbo, pinigus taupydamas. 
Tie, kurie prieš penkerius me
tus Kristupą pažinojo, dabar jo 
nebepažintų. Sulyso, suseno, 
nors dar tik trisdešimt metų vy
ras.

Pas jo šeimininkę ateidavo 
kai kada Agnė, mergina jau šu

Operetės motery choras prisi pradedant koncertą. Priekyje — Vytas Gruzdys, programos paneiėjas.
Nuotr. L. Tamošaičio

vo įkurtas "medicinos institu
tas", kuris ligonius gydė per 
laiškus. Tam institutui vadova
vo Naujokas. Gaminami buvo 
ir cigarai lietuviškais vardais.

brendusi, nors ne iš gražiųjų, 
bet šiaip protinga. Skaitydavo 
laikraščius, dirbo moteriškų 
drabužių siuvykloje ir uždirbda
vo kai kada iki dešimts dole
rių per savaitę.

Šeimininkė pradėjo piršliau
ti. Sako, Kristupas esąs geras 
v;ras, negeriąs, sunkiai dirbąs 
ir jau turįs susitaupęs, o tais lai
kais nelengvai tai buvo pasie
kiama.
Agnė susidomėjo, nors Kristu

pas jai atrodė senokas. Šeimi
ninkė tikino, kad Kristupas te- 
turįs tik trisdešimt metų.

Šeimininkė aplinkiniais ke
liais pradėjo kvosti Kristupą, 
ar šis nenorėtų vesti Agnės. Šis 
iš pradžių nė klausyti apie ve
dybas nenorėjo.

— Ką, vesti žmoną! Kaip mes 
gyvensime?

Šeimininkė nenusileido, vis 
kalbėjo apie vedybų gerąsias 
puses. Pagaliau Kristupas nusi
leido.

Vieną laisvą sekmadienį šei
mininkė suvedė abu Kristupą 
su Agne prie vieno stalo pie
tauti.

Agnė buvo iškalbingesnė, 
Kristupas daugiau tylėjo, tik 
užvedus kalbą apie jo darbą, jis 
pasidarė kalbingesnis, aiškinda
mas, kokiose sąlygose reikia 
jiems dirbti.

Po to susipažinimo jiedu 
dažniau susitikdavo ir netrukus 
susituokė. Šalimais gavo trijų 
kambarių butą, susipirko reika
lingesnius baldus ir pradėjo sa
varankų gyvenimą. Agnė, kaip 
sakėm, siuvykloje dirbo. Dabar 
ėifiė rūpintis Kristupu. Pradėjo 
prikalbinėti, kad jis mestų sa
vo darbą. Sako: mesk, nes tai 
tave pribaigs.

Stengėsi jam geresnį maistą 
pagaminti. Kristupas gailėjosi 
tokio gerai apmokamo darbo 
netekti, bet skundėsi strėnų 
skausmais ir šonų diegliais.

Kartą Agnė, iš darbo grįžusi, 
rado Kristupą lovoje begulin
tį ir bestenantį. Sakė, kad dar
bo metu nuvirto ir buvo at
gaivintas paprastu būdu —už
pilant ant galvos kibirą šalto 
vandens. Kai atsigavęs, vedėjas 
liepęs eiti namo ir sugrįžti, kai 
bus sveikas.

Agnė susirūpino. Kristupas 
guli ir dejuoja, kad jam strė
nas baisiai skauda, nežino ką 
daryti.

Agnė eina į vaistinę, ten 
šiaip taip išsiaiškina. Parsineša 
buteliuką “linimento”. Ištrina 
Kristupui strėnas. Kai užkaito, 
tai pradėjo labai degti, rodos, 
strėnų skaudėjimo nebejunta, 
bet deginimas nepakenčiamas. 
Agnė vėl bėga vaistinėn pagal
bos.

Collins Instituto skelbimas lietuviškame alikraštyje “Lietuva” 1908 metų sausio 10 dienos laidoje, čia deda
ma skelbimo apatinė dalis. Viršutinėje skelbia, koks tai geras gydymas laiškas.

Vaistininkas, išklausęs josios 
skundą, davė vazelino ir liepė 
strėnas ištepti, kad “linimento” 
degimą atmieštų.

Po kiek laiko deginimas su
mažėjo, ir skausmų nukankin
tas Kristupas užmigo taip gerai, 
kaip seniai buvo miegojęs. Kai 
pabudo, jautėsi kiek geriau ir 
pradėjo galvoti — jei ne Agne- 
lė, kurgi jis dėtųsi, visgi gerai 
turėti žmoną, kuri tupinėja, rū
pinasi. Dirbti žmona Kristupo 
nebeleido, nes šonų skaudėji- 
jimas dar nebuvo praėję^.

Kai laikraščiai —- Vienybė 
Lietuvninkų ir Keleivis—atėjo, 
Agnė skaitydama užtiko dide
lį skelbimą:

“Dr. Collinso medicinos in
stitutas New Yorke. Gydo vi
sokias ligas, kurių kiti daktarai 
neišgydo. Parašykit, ir bus jum 
prisiųstos viso reikiamos ži
nios.”

— Kristupai, ar žinai naujie
ną, nagi štai laikraščiuose di
džiausi skelbimai, matai, jei ser
gi, rašyk...

— Eik jau, Agnele, kur aš to
kiems ponams rašysiu, nekoks 
iš manęs rašėjas, gerai laiško 
tėvams negaliu sudėti, rašyk tu, 
Agnele, tu geriau nusimanai.

Po tokio pasikalbėjimo nors 
nedrąsiai Agnė parašė į Col
lins Institutą laišką, kad jos vy
ras sergąs šonų ir strėnų skaus
mais. Išsiuntusi laišką, su ne
kantrumu laukė atsakymo.

Jei "EGLUTĘ" užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi ■ 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

Dr. Collins Medical Institute
Airių kilmės dr. Collins turė

jo ligoniams priimti kabinetą 
East 14 gatvėj tarp Broadway 
ir Šeštos Ave., New Yorke. Ne
žinia kaip jis susipažino su Jo
nu Naujoku.

OKUPANTAS
Sovietiniam okupantui labai 

nepatinka Baltas. Per Vilniaus 
“Tiesą” siekiama atbaidyti 
nuo Balto galimus paramos pra
šytojus. Su nepaprastu įniršių 
smerkiami tą paramą gavusieji. 
Skelbiami tariami nepasitenki
nimo laiškai.

Uždavinys Baltą niekinti pa
vestas Vytautui Miniotui. Jis 
“Tiesoje” anksčiau paskelbė se
riją straipsnių “Atsargiai, Bal
tas”, gi neseniai to paties dien
raščio 71-73 numeriuose (kovo 
26-28) įdėjo vėl kitą seriją, pa
vadintą “Amerikoniškas mus
gaudis, arba dar kai kas apie 
Balta”.

Straipsniuose puolami taria
mi “Amerikos imperialistai”, 
kurie vis labiau plečia šmeižtų 
akciją prieš komunizmą. Esą, 
tarp visų “propagandos bei di
versijos” įstaigų nepaskutiniu 
smuiku grojąs ir Baltas .. .Jis 
dalyvaująs antikomunistinėje 
kovoje, jis, teigiama, gaunąs

Lietuvos įnašas tarptautinėje parodoje
Expo — 70, tarptautinė pa

roda Osakos mieste, Japonijoje, 
randa atgarsio ir Lietuvoje. Vil
niškė Elta pateikė žinių apie 
Sovietų paviljoną ir lietuvių me
nininkų įnašą ... Maskvai.

Sovietinio paviljono tema pa
rodoje — Lenino 100-ji gimi
mo sukaktis. Jo pobūdis — gry
nai agitacinis.

Lietuvių įnašas? Jis daugiau
sia pasireiškiąs geologijos sky
riuje. Būsiąs parodytas Tado ir 
Gintos Baginskų gamintas 14 
kv. metrų ploto dekoratyvinis 
Sovietų S-gos žemėlapis iš bron
zos, kur būsią inkrustuoti Sovie
tuose aptinkami mineralai. Dai
lininkai Mizgiriai paruošę tris 
tris vitrinas, šiame geologijos 
skyriuje būsią ir kitų lietuvių 
dailininkų darbų.

Tų lietuvių dėka, teigiama, 
lankytojai skyriuje pasijusią 
kaip “pasakų karalystėje”,..

Dar paviljone būsią du lietu
vio K. Morkūno vitražai —abu 
sovietinėmis temomis: “Drau - 
gystė su Japonija” ir ‘‘Tarybi
nis jaunimas”. Būsią ir lietu

Naujokas buvo pamokytas, 
mokėjo keletą kalbų. Buvo ge
ras biznierius. Jie du sugalvo
jo ir įsteigė vadinamąjį Dr. 
Collinso medicinos institutą. 
Tai galėjo, man rodos, būti apie 
1903-4 m.

(Bus daugiau)

BIJO RALFO
milijonines sumas. V. Miniotas, 
režimo aiškiai įtaigotas, aiškina, 
kad Baltas esanti politinė ir re
liginė organizacija.

Komunistam nepatinka Balto 
vadovų — pirmininko kun. V. 
Martinkaus, reikalų vedėjo ku
nigo Pr. Geisčiūno — prašymai 
aukoti Baltui. Skelbiamos net 
V. Martinkaus laiško fotokopi
jos. Siekiama suniekinti siunti
nių turinį — drabužius ir kt.

Naudojama jau anksčiau iš
bandyta taktika: skelbiami ta
riamai tais siuntiniais nepaten
kintųjų laiškai.

Balto pagalbai siekiama už
kirsti kelią. Pasirinktas gyven
tojų baidymo ir gąsdinimo bū
das.

Sunku numatyti, koks bus tų 
įspėjimų — gąsdinimų povei
kis. Viena aišku: tie puolimai 
dar labiau atskleidžia okupan
to tikslus ir liudija jo baimę dėl 
“pragaištingų Vakarų įtakų”.

(Elta)

vių taikomosios dailės darbų, 
Kauno radijo gamyklos apara
tai. Keturios vilnietės lietuvai
tės — manekenės demonstruo
siančios Vilniaus modelių na
mų drabužius ... (Elta)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
MARCINKEVIČIAUS IR 

KT. DARBAI
Vokietijoje ir kituose Vaka

rų kraštuose sukėlė dėmesį Vil
niaus universiteto medicinos fa
kulteto mokslininkų darbai 
bronchinės astmos tyrinėjimo 
srity. Dėmesio sulaukė A. Mar
cinkevičiaus darbai. Kaip pa
skelbė “Tiesa” (nr. 12), Rytų 
Vokietijoje leidžiamame medi
cinos žurnale “Allergie und 
Asthma” paskelbtas Vilniaus u- 
niversiteto medicinos fakulteto 
doc. J. Skliutausko straipsnis 
“Organizmo reaktyvumas, ser
gant bronchine astma”. Kaip 
pažymėję vokiečiai, lietuvių ty
rinėjimai bei išvados “padeda 
naujai aiškinti bronchinės ast
mos priežastis ir priepuolių at
siradimą". (Elta)

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 io 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.

Aidutės Dainuoja, Alice Ste
phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango 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.

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

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 dol.

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

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

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 dol.

A. Šabaniausko įdainuota 
Nr. 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 
—Glucck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

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

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 <ų Kanadoje 1 doL).
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Atsisveikinant su kun. Vincu
Kun. Vincas J. Svirnelis,

kaip trumpai buvo pranešta 
Darbininke, balandžio 10 d. nu
merio pirmame puslapy, po 
trumpos ligos mirė balandžio 9 
d. 10 vai. ryto savo klebonijo
je. Velionis buvo sulaukęs 51 
m. amžiaus ir nuo 1968 rugsėjo 
mėn. buvo administratorium 
Šv. Mykolo lietuvių parapijoje, 
Bayonne, N.J.

Veikla
Velionis, Juozo ir Gertrūdos 

Miškinytės-Svirnelių sūnus, gi
mė 1918 liepos 29, Harrison, 
N. J. Baigęs Washington© pra
džios mokyklą, lankė Kearny 
aukštesniąją ir Marianapolio 
paruošiamąją mokyklas. 1942 
Seton Hall universitete gavo B. 
A. laipsnį. Immaculate Concep
tion seminarijoj užbaigęs teo
logijos mokslus, kunigystės 
šventimus Vincas Svirnelis pri
ėmė 1946 birželio 15 iš Newar- 
ko vyskupo Thomas A. Walsh. 
Jo pirmas paskyrimas buvo 
Šv. Filomenos parapija, Living
ston, N. J., kur jis vikaravo iki 
1965. Po to jis buvo perkeltas 
i Šv. Petro ir Povilo lietuviu 
parapiją, Elizabeth, N. J., kur 
ėjo vikaro pareigas iki 1968. 
Nuo 1968 rugsėjo mėn. bu
vo paskirtas administratorium 
Į šv. Mykolo lietuvių parapiją, 
Bayonne, N. J., kur dirbo iki 
mirties.

Nuliūdime liko Velionies tė
vas Juozas Svirnelis, Sr., bro

Elenos Kepalaitės skulptūra “Miestas”. Jos skulptūrų ir tapybos paroda 
rengiama Philadelphijoje. Nuotr. V. Maželio

Elena Kepalaitė Šoka iiraiikos iokj. Ji taip pat Šoks Philadelphijoje, kada bus surengta jos skulbtūros ir 
tapybos paroda. Nuotr. V. Gruzdžio

lis Juozas , Jr., ir sesuo Ona 
Žalinskienė, visi gyvena Kear
ny, N. J.

Laidotuvės
Kun. Vinco J. Svirnelio lai

dotuvės įvyko balandžio 14. Ge
dulo mišias koncelebravo 7 a- 
pylinkės lietuviai kunigai, vado
vaujant kun. Domininkui Po
ciui, Kearny, N. J., lietuvių pa
rapijos klebonui. Pamaldose da
lyvavo Newarko arkivyskupas 
Th. Boland, vyskupas pagel- 
bininkas Castello, apie 10 pre
latų, 141 kunigas, būrys sese
lių ir minia parapiečių. Bažny
čia buvo pilnutėlė. Nežiūrint, 
kad pamaldose dalyvavo du a- 
merikiečiai vyskupai ir virš 100 
amerikiečių kunigų, mišios bu
vo koncelebruojamos lietuviš
kai!

Atsisveikinant su kun. V. J. 
Svirneliu, jautrų ir giliai pra
smingą pamokslą lietuviškai ir 
angliškai pasakė Velionies drau
gas kun. D. Pocius. Tarp kitų 
minčių pamokslininkas iškėlė 
Velionies asmenybės ypatingus 
bruožus — kantrybę ir meilę 
Dievo Motinai. Būdamas uolus 
ir malonus kunigas, Velionis vi
sad patraukė širdis tų, kuriem 
jis tarnavo. Ir mirė tardamas 
konsekracijoš žodžius.

Kun. V. J. Svirnelis palaido
tas Gate of Heaven kapinėse. 
East Hanover, N. J. Šermenim 
patarnavo Stanley Fryczynski, 
Jr., laidotuvių įstaiga.

Vienuolynų rėmėjas
Kun. Vincas J. Svirnelis vi

sad buvo palankus vienuoly
nam, ypač lietuviam pranciško
nam. Dar prieš trumpą pasku
tinę ligą Kultūros Židinio — 
Jaunimo centro statybai buvo 
paaukojęs 500 dol. Jis mielai 
sutiko, kad parapijoj būtų pra
vestas statybos rinkliavos va
jus tarp parapiečių ir pats talki
no vajaus paruošime. Tačiau pa
ties vajaus vykdymo nesulau
kė. Nors aukų prašymo laiškai 
išsiųsti jau anksčiau, kaip tik 
šį sekmadienį, balandžio 19, du 
lietuviai tėvai pranciškonai va
jaus reikalu lankysis Šv. My
kolo parapijoj, Bayonne, N. J.

HARTFORD, CONN.
Iš veteranų veiklos

Lietuviai veteranai yra susi
būrę į Sabonio vardo postą. Šie 
veteranai yra iš dviejų pasauli
nių karų, Korėjos ir Vietnamo 
karo. Jie palaiko savas kariškas 
tradicijas, dalyvauja paraduose, 
rengia balius ir šokius. Su vete
ranais bendradarbiauja ir ra- 
movėnai.

Balandžio 5 amerikiečių ka
rių išrinktieji pareigūnai buvo 
įvesdinti į jų pareigas. Gra
žiom iškilmėm vadovavo Sabo
nio posto vadas inž. A. Maza- 
las. Jis pristatė naujus posto 
valdybos žmones ir posto vado 
vietą perdavė naujam komen
dantui Stanley Pattersonui. Be 
jo dar yra ir kitas brolis Wal
ter Pattersonas. Jie abu yra

Philadelphia, Pa.
Linksmavakaris ir paroda

Balandžio 18 Šv. Andriejaus 
parapijos salėje “Vilties’’ cho
ras rengia įdomų vakarą su į- 
vairia muzikine programa ir 
dailės paroda.

Choras atliks naują komp. B. 
Budriūno kantata “šviesos ke
liu” ir eilę kitų dainų. Solo par
tijas atliks choro solistai Ona 
Pliuškonienė, Ona šalčiūnienė 
ir Vytautas Matonis. Pasireikš 
ir jaunieji choro talentai.

Programą paįvairins išraiš - 
kos šokiais philadelphiečiam 
jau pažįstama Elena Kepalaitė 
iš New Yorko. Šį kartą ji pa
sirodys ir su savo dailės kūri
niais, kurių paroda atidaroma 
šio vakaro metu. Jos tapybos ir 
skulptūros darbai bus išstatyti 
šeštadieninės mokyklos patalpo
se. salės antrame aukšte. Paro
dą bus galima apžiūrėti ir sek
madienį, balandžio 19, tarp 
11:30 vai. ir 5 vai. p.p.

“Vilties” choristai maloniai 
kviečia visus Philadelphijos ir 
jos apylinkių lietuvius atsilan
kyti į jų parengimą, kurio pra
džia lygiai 7 vai. vakaro. Po pro
gramos veiks turtingas bufetas 
ir bus galima linksmai pa
sišokti. S. M. J.

Svirneliu
Dar prieš šį apsilankymą pirma
sis atsiliepė Dr. Stephen A. Mic- 
kewich su žmona, lietuvis gydy
tojas, globojęs Velionį iki pat 
jo mirties, su 100 dol. auka, 
tuo pradėdamas a.a. kun. V. J. 
Svirnelio atmintinį įnašą Kultū
ros židinio — Jaunimo cent
ro statybos fonde. Visi Velio
nies buvę parapiečiai, draugai 
ir pažįstami kviečiami prie šio 
Velionies atmintinio įnašo pri
sidėti. Aukas galima įteikti šį 
sekmadienį asmeniškai tėvam 
pranciškonam arba siųsti adre
su: Franciscan Monastery, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

gana veiklūs, ir spauda dažnai 
prisimena šiuos du lietuvių ka
rius.

Lietuvių postas už pasižymė
jimą veikloje yra laimėjęs 4 
premijas — trofėjas.

Šimto klubo banketas
Balandžio 2 teKo dalyvauti 

100 klubo narių posėdyje ir 
bankete. Ten teko matyti kitą 
lietuvį, kuris taip gražiai pasi
reiškia amerikiečių tarpe. Tai 
A. Ustjanauskas. Jis yra klu
bo sekretorius ir administrato
rius. Jo darbus amerikiečiai la
bai įvertina. Tai paliudijo plo
jimas po jo pranešimo.

Klubo bankete dalyvavo ir ke
letas lietuvių: A. Ustjanauskie- 
nė, p. šerkšnienė (našlė miru
sio dr. A. šerkšno), W. A. Cha
se, A. Maslauskas ir P. Sima- 
nauskas. Jie visi buvo svečiai. 
Bankete dalyvavo Hartfordo žy
mūs pramonininkai, prekybi
ninkai, bankininkai, aukštieji 
miesto ir valstybės pareigūnai, 
politinių sferų žmonės, viso bu
vo per 200 žmonių. A. Ustja
nauskas kaip savo svečius bu
vo pasikvietęs ir visą eilę ame
rikiečių.

Šis klubas turi 300 narių. Jis 
veikia ne tik Hartforde, bet ir 
visoje valstybėje. Klubo tikslas 
padėti policininkų ir gaisrinin
ku šeimom, kuriu vvrai žuvo ei
dami tarnybos pareigas. Klu
bas remia tas šeimas, jų vai
kam duoda stipendijas. Klubo 
veiklai daugiausia nusipelnęs 
yra A. Ustjanauskas.

SLA seimas
Į SLA seimą Hartfordas siun

čia du savo atstovus: W. M. 
Chase — veteraną SLA narį ir 
inž. p. Kapecką, kuris savo veik
la reiškiasi vietos lietuvių tar
pe.

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 LAIKAS — paremk Pranciškonų pastanga* pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

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

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

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

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui..................................................................................

ADRESAS ............. ......................................................................................................................... ..........

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

—............. - -----------

Kun. Vincas Svirnelis

BALTIMORE, MD.
Šv. Vardo draugijos susirinki

mas buvo balandžio 12 tuoj po 
8:30 v. mišių mokyklos kamba
riuose. Aptarti veiklos planai. 
Kun. A. Dranginis ir valdyba 
visus ragino, kuo gausiau daly
vauti draugijos metiniame sei
me, kuris bus balandžio 19 Mt. 
St. Mary’s kolegijoje, Emmits
burg. Md.

Lietuviu posto 154 rėmėjos 
balandžio 12 lietuvių namų kle
vų kambary rengė pietus ir šo
kius. Žmonių prisirinko pilna 
sąlė. Visi turėjo progos paval
gyti gerus pietus ir gražiai pra
leisti laiką.

Koncertas rengiamas balan
džio 18. Programą atliks Balti- 
morės vyrų choras — Daina. 
Pradžia 7:30 v.v. Po koncerto 
šokiam gros geras orkestras. 
Rengia Tautinės Sąjun
gos Baltimorės skyrius ir kvie
čia visus atsilankyti.

Aido koncertas
Laukiame “Aido" choro meti

nio koncerto, kuris bus gegužės 
9. Koncerte dalyvaus ir Phila
delphijos “Vilties” choras.

Klubo banketas bus gegužės 
18. VMK

Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų pietūs bus balandžio 19 Šv. 
Alfonso mokyklos salėje. Pra
džia 12:10 v. — viskas baigsis 5 
vai. Taip pat bus ir loterija, kur 
bus galima laimėti gražių dova
nų. Bilietai gaunami prie durų.

Ekskursija i Šv. Kazimiero rė
mėjų seimą rengiama balan
džio 26. Autobusai išeis 8 v.r. 
nuo bažnyčios. Seimas bus Vil
la Joseph Maria, Newtown, Pa. 
Kas nori važiuoti, bilietus pra
šom Įsigyti iš anksto pas Oną 
Lekevičienę, Daratą Adams— 
Adomaitis.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, koncertuos Elizabethe ba
landžio 25. Koncertas bus Lais
vės salėje. Jį rengia “Muzikos 
Žinių” žurnalas.

Jonas Obelinis

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

— Lietuvių Rašytojų Drau
gijos jury komisija 1969 m. 
grožinės literatūros reikalam 
vertinti sudaryta Kalifornijo
je. J ją įeina Alė Rūta, Bernar
das Brazdžionis, Alfonsas Gri
cius, Juozas Tininis, Pranas Vis
vydas. Leidyklos prašomos tuo
jau siųsti savo išleistų grožinės 
literatūros knygų po 5 egzemp
liorius šiuo adresu: LRD Jury 
Komisija, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Calif. 90029.

— Dail. Jono Kelečiaus dar
bų paroda Bostone vyks balan
džio 18-25. Paroda rūpinasi kul
tūriniam subatvakariam rengti 
komisija. Dailininkas šioje pa
rodoje išstatys 23 aliejaus ir ak- 
rilikos darbus, taipgi 12 spalvi
nių ir juoda-balta etiudų.

— Lietuvių-amerikiečių kon
servatorių klubas balandžio 17, 
penktadienį, 8:30 vai. vak. ruo
šia Thomas W. Lippitt paskai
tą “The .Spirit of Pioneers” 
Union Savings and Loan As
sociation patalpose, 5106 Wil
son Mills Rd.. Cleveland, Ohio. 
T.W. Lippitt yra dešiniųjų res
publikonų kandidatas į Atstovų 
Rūmus iš 22 apygardos.

— Poezijos ir muzikos reči
talis įvyko Los Angeles, Calif., 
State kolegijoje, balandžio 9. 
Poetė dr. Elena Tumienė ang
liškai skaitė savo poezijos. Dar 
dalyvavo su fleita J. McKenrie, 
su čelo—Douglas locher ir pia
nistė Mary Ann Brown.

— Hamiltono, Ont., filatelis
tų ir numizmatikų draugija pa
minės Lietuvos Steigiamojo sei
mo 50 metų sukakti filatelisti- 
ne ir numizmatine paroda ba
landžio 19, sekmadienį, Aušros 
Vartų parapijos salėje.

— Liet, filatelistų draugijos 
“Lietuva” keturioliktoji paroda 
numatyta suruošti spalio mėn. 
antroje pusėje St. Balzeko liet, 
kultūros muziejuje, šia paroda 
stengiamasi atžymėti Lietuvos 
Steigiamojo Seimo sušaukimą 
1920 m. — jo auksinį jubilie
jų. Parodos vyriausiu tvarkyto
ju pakviestas Benediktas Jurė
nas.

— Solistas Arnoldas Vokie
taitis, bosas baritonas, šią va
sara Chicagos Grant pk. kon
certe dainuos rugpiūčio 1-2. 
Apie tai skelbia muzikos kriti
kas. rašęs ne kartą ir apie lie
tuvius. Bernard Jacobson Chi
cagos Daily News dienraščio 
kultūriniame priede “ pano - 
rainoj”.

— "Varpo” žurnalo skaityto
jų. bendradarbių ir rėmėjų su
važiavimas šiais metais įvyks 
birželio 27-28 Union Pier, 
Mich. Pagrindinis simpoziumas 
nagrinės temą: “Lietuvių politi
nės ideologijos dabarties idė
jų šviesoje”. Suvažiavime nu
matyta ir meninė bei pramogi
nė dalis. Suvažiavimą rengia 
Varpininkų filisterių draugija.

— Mindaugo draugija Argen
tinoje savo visuotiniame susi
rinkime išrinko naują valdybą: 
Osvaldas Bakanas (pirminin
kas), Kaz. Pilka. Luis Mikelai- 
tis, Alb. Rožanskas, Alg. Griška, 
J. Lomastro. Kandidatai: Juo
zas Bukauskas, Rik. Mikelaitis, 
Pr. Vaitkevičius. Revizijos ko
misija: Antanas Šeštakauskas, 
Henr. Žagrakalis, Alf. Mikelai
tis.

— Buvusių Vasario 16 gimna
zijos mokinių suvažiavimas į* 
vyks Sekminių metu, gegužės 
16-18, Huettenfelde, Romuvo

je.

— Putnamo stovykloje pernai 
stovyklavusiom mergaitėm jau 
išsiuntinėta registracijos forma
lumai. { stovyklą priimamos 
mergaitės nuo 7-16 metų im
tinai. Šiais metais stovykla išsi
kelia į žaliuosius Vermonto kai
nus, tačiau iki birželio 15 vi
sais mergaičių stovyklos reika
lais kreiptis j Nek. Pr. M. Mari
jos Seseris, tėlef. (203) 928-58- 
28, arba rašyti: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260.
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LIETUVIŲ PARAPIJA PRADĖJO 75 METŲ SUKAKTI
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapija Elizabethe šiais me
tais švenčia 75-rių metų sukak
ti. šie jubiliejiniai metai buvo 
pradėti pašventinimu naujo 
bažnyčios altoriaus ir religinės 
muzikos koncertu kovo 21. Kon
certo programą atliko jungtinis 
Apreiškimo parapijos choras 
(Brooklyno), vadovaujamas Alg. 
Kačanausko, ir Elizabetho Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos choras, vadovaujamas V. 
Mamaičio, solistai: L. Senken- 
Senkienė, E. Marcis-Marcišaus- 
kienė, St. Citvaras, komp. J. 
Stankūnas ir L. Stukas.

Jungtinio choro, kuriam pa
kaitomis dirigavo Alg. Kača- 
nauskas ir V. Mamaitis, solis
tų ir komp. J. Stankūno vargo
nais solo atliekamais kūriniais 
klausytojai buvo sužavėti.

Šiuo laiku, kuomet visose lie
tuvių parapijose jaučiamas cho
rų mažėjimas, tokie jungtinio 
choro pasirodymai yra sveikin
tini. Šio koncerto iniciatoriam 
linkėtina ištvermės ir tokius 
koncertus surengti dažniau.

Po koncerto parapijos klebo
nas kun. Petras Žemeikis para
pijos salėje koncerto progra
mos dalyviam parengė vaišes, 
kurių metu buvo pasidalinta 
koncerto įspūdžiais. Rytojaus 
dieną, Verbų sekmadienį, kon
certas buvo pakartotas B’kly- 
ne, Apreiškimo parapijos baž-
nyčioje.

Mūsų parapijos bažnyčioje 
40-ties valandų atlaidai prasi
deda šio mėn. 19 ir tęsis tris 
dienas. Antradienį balandžio 
21, atlaidai baigiami mišparais 
ir iškilminga procesija. Atlaidų 
metu mišparai ir pamokslai lie
tuvių ir anglų kalbomis bus sa
komi vakarais 7 vai. Juos sakys 
T. Vytautas Balčiūnas, O.F.M.

•
Sumanaus ir energingo mūsų 

Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos administratoriaus kun. 
Petro Žemeikio dėka, per vie
nerius jo administravimo me
tus parapijoje nuveiktieji dar
bai yra dideli. Keletą tų darbų 
tebūna leista čia paminėti: per. 
tvarkyta — padidinta bažnyčios 
presbiterija, pastatytas pagal 
bažnyčios stilių naujas altorius, 
bažnyčios grindys išklotos kili
mu, atremontuoti vargonai, per
tvarkyta ir atremontuota para
pinės mokyklos apatinė patal
pa, atremontuotos seselių moky
toju gyvenamos patalpos, kle
bonijos remontas ir daugelis 
kitų. Parapiečiai patenkinti at
liktais darbais ir džiaugiasi, tu-

Clevelande lietuvių konservatorių klube balandžio 17 kalbės Thomas W. 
Lippitt, kuris yra dešiniųjų respublikonų kandidatas j atstovų rūmus nuo 
22-ros apygardos.

ELIZABETH, N. J.

rėdami gerą parapijos šeimi
ninką.

Šie atliktieji darbai pareika
lavo nemažų išlaidų, tačiau ge
ri parapiečiai šiuos darbus rė
mė savo aukomis. Reikia ma
nyti, kad jie ir toliau bus dos
nūs numatytiem darbam, ku
riuos kun. P. Žemeikis yra užsi
brėžęs atlikti šiais jubiliejiniais 
mūsų parapijos metais.

V
Prieš keliolika metų prie pa

rapijos bažnyčios esančioje aikš
tėje buvo pastatytas gražus kry
žius. Nežiūrint geros to kry
žiaus priežiūros, šiuo metu jis 
yra gerokai apipuvęs ir reika

Lietuvių pasisekimas tarptautinio
instituto

Balandžio 4 Bostono Statler- 
Hilton viešbučio didžiojoje sa
lėje buvo iškilmingas tarptau
tinio instituto balius, į kurį su
sirinko arti 3.000 žmonių. Savo 
šalį reprezentavo 22 tautos, pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais, įsirengdamos savo stalus 
su valgiais, ir šokdamos tauti - 
nius šokius.

Didžiuliame parade pradžio
je ėjo konsulai su savo žmono
mis. Lietuviam atstovavo gar-
bės konsulas A. Shallna su po- 

. nia.
Po konsulų ėjo baliaus va

dovybė ir įvairių tautų atstovai,, 
pasipuošę savo spalvingais kos
tiumais.

Tame baliuje gražiai buvo at
stovaujami ir lietuviai. Svar
biausia, žinoma. Onos Ivaškie- 
nės vadovaujamas tautinių šo
kių ansamblis, kuris scenoje su
šoko du šokius T— rezginėlę ir 
landytinį. Svečiai buvo sužavė
ti drabužių spalvingumu ir šo
kių gyvumu. Ilgai jie plojo, ir 
dažnai buvo girdimas žodis 
“beautiful”.

Vaišiu stalas
Labai didelio pasisekimo su

laukė Liet. Moterų Klubų Fe
deracijos Bostono skyriaus su
ruoštas vaišių stalas, kuriam su
maniai ir su dideliu atsidėjimu 
vadovavo Elena Valiukonienė . 
Tai buvo jos projektas, ir sta
las laimėjo visų pripažinimą 
kaip gražizausiai papuoštas sta
las iš visų 22 tautų. Jai nuo
širdžiai talkino šios klubo na
rės: M. Gineitienė. P. Jakutie
nė, V. Kulbokienė. O. Ulevi
čienė ir A. Daukantienė-Moriar- 
ty.

Lietuvių stalas svečių buvo 

linga pakeisti nauju. Būtų labai 
gražu, jeigu iš parapiečių tarpo 
atsirastų tokių, kurie galėtų bū
ti šio kryžiaus fundatoriais. To
kių fundatorių pavardės būtų 
Įrašytos to kryžiaus pedestale.

•
Balandžio 25 Laisvės salėje 

koncertuoja Baltimorės lietuvių 
vyrų choras “Daina”, diriguoja
mas L. Bekerskienės. Koncerte 
dalyvauja ir I. Veblaitienė —po
puliari dailiojo žodžio meninin
kė. Koncertą rengia žurnalo 
“Muzikos Žinios” redakcinis ko
lektyvas. Koncerto pelnas yra 
skiriamas prof. J. Žilevičiaus 
parašytai knygai “Lietuvis var
gonininkas išeivijoje” išleisti.

Kor.

baliuje
daugiausia lankomas ir susilau
kė didžiausio pasisekimo. Lan
kytojus sudomino iškeptas ežys, 
beržo šaka, baravykai, namuose 
keptos “pončkos”, gražiai pa
puoštos lietuviškos lėlės, tor
tai... Lietuvių stalas nuolat 
buvo fotografuojamas, visur 
buvo girdimas vardas “Lithua
nians”, “Lithuanians”. Man at
rodo, kad tą vakarą visoje salė
je nebuvo nė vieno asmens, ku
ris nebūtų girdėjęs šio vardo.

Tad šia proga noris padėkoti 
moterų klubui ir Onos Ivaškie- 
nės šokių grupei. Garbė jcm vi
som! Dalyvė

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Blokuvienė-Sinkevičiūtė, Ie

va, d. Jurgio. 1935 iš Prienų 
išvykusi i JAV-bes, gyvenusi 
1940 Waterbury, Conn.

Bružas, Jonas ir Justinas, sū
nūs Jono, 1939 gyvenę Chica- 
goje.

Brūzga, Vincas, s. Prano. 
1943 būk tai gyvenęs Chica- 
goje.

Brūzgus, William C. ir žmo
na Maria Monika, turėjo vais
tinę Norwood, Mass.

Bulevičius-Balys, Edvardas, s. 
Vlado, iš Krakių miest., po ka
ro gyveno Anglijoje.

čepukas, Kazimieras, arba jo 
vaikai, senas ateivis.

Dranginienė -Sinkevičiūtė, Ci
ną, d. Jurgio. 1935 iš Prienų iš
vykusi Į JAV-bes, gyvenusi Wa
terbury, Conn.

Gasiūnas, Aleksas, gim. Pik- 
čiūnų km., Pašvitinio vi., i JAV 
imigravo 1913, gyveno Baltimo
re j e.

Jagminas, Antanas ir Juozas, 
sūnūs Antano, gyvenę Chicago- 
je ar jos apylinkėje.

Kaulius, Vincas ir jo žmona 
Antanina gim. Alšauskaitė, d. 
Juozo, gyvenę 1107 Buttler St. 
Easton, Pa.

Kempka, Vytautas, gim. 1933 
balandžio 16 Kybartuose, gyve
nęs Vokietijoje, studentas.

Kolas, Juozas, gim. 1912 me
tais. 1946 iš Vokietijos išvykęs 
i Kanada.

Kcniušauskas, Valius, s. Ig
no. iš Krakių miest.

Malkvaitytč, M., buv. stu
dentė.

Misiūnas, Albertas, s. Tamo
šiaus.

Nekrošius, Aleksandras ir jo 
brcliai: Bronius, Juozas, Vla
das ir Vacys.

Pelosi, Sophie, 1956 gyvenu
si 186 Thurber Ave., Brockton, 
Mass.

Pervcneckas, Antanas, bei jo 
sūnūs: Antanas ir Juozas, gy
venę Chicagoje.

Rrnvnčiūtė, Domicėlė, d. Jo
no. ištekėjusios pavardė neži
noma, gim. 1911 m. Raseinių 
ap„ Bartiškių km., Raudonės vi. 
Ištekėjusi iš JAV persikėlė į Ar
gentiną.

Rukšėnas, Antanas (Rukson, 
Anton), s. Juozo, gim. Švenčio
nių ap., Daugėliškio vi., Vaiš- 
niūnų km., gyvenęs 817 Wad- 
warth Ave., Waukegan, Hl.

DARBININKAS

ir 26 Kultūros židiny New Yorke.
Nuotr. V. Maželio

Skulpt. V. Dragunevičius — dailininko Vytauto Igno biustas. Skulpt. Dra- 
gunevič'aus paroda vyksta balandžio .25 
Rengia skautams globoti komitetas.

Targcnskas, s. Juozo, iš Kra
kių miest.

Urba, Leonas, s. Stasio, iš 
Krakių miest.. po karo gyveno 
Vokietijoje.

Urbutis, Antanas.
Vasiliauskas, Antanas, s. Ma

to, iš Norkūnų-km., Krakių vis.
Zandovaitė, Lydija, gim. 1935 

balandžio 30 Tauragės apsk., gy
venusi Vokietijoje, buv. studen
tė.

Žiogas, Chas, gyvenęs Cedar 
Rapids, Iowa.

žurcmskas, Česlovas, s. Ka
zio. iš Krakių miest.. iš Vokie
tijos atvykęs į JAV.

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

Muzikė Ona Metrikienė, gyvenanti Los Angeles, dėkoja gausiai publikai už 
atsilankymą j organizacijų surengtą jos pagerbimą jai švenčiant 50 metų 
muzikinės veiklos sukaktį ir 35 metų vedybinio gyvenimo sukaktj. Pager
bimas buvo kovo 15 d. lietuvių parapijos salėje. Nuotr. L. Kanto

WORCESTER, MASS.
Pavasario pietūs

Tėvų Pranciškonų Rėmėjų 1 
skyrius balandžio 26, sekma
dienį. 1 vai. Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass, ruošia pava
sario pietus. Po jų bus trum
pa paskaitėlė.

Paskaitėlę skaitys tėvų pran
ciškonų provincijolas tėvas dr. 
L. Andriekuš, O.F.M.

Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti į šiuos pietus, kuriuose 
prityrusių šeimininkių būsite 
skaniai pavaišinti ir išgirsite 
viena kita žodeli, liečianti mū
sų gyvenimo aktualijas.

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

Laukiame visų.
J.M.

PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS 
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuvišku Meliodijų įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
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. Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras. Ei. Lietuvos kareivė
liai. Lietuvos himnas. Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai. Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai. 
O čia. čia. Oi lekia, lekia. Jo- 
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė. Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas. Šią nakte
lę. Jai nerūpėjo. Vai tu žirge. 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

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, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, 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 dalykėlių: 
Aguonėlė. Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na. Dzimdzi, Mikita. Atskrend 
sakalėlis. Ant kalno karklai siū
bavo. Šią nedėlėlę. Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

knygų išpardavimas
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS
"Atsiminimai iš 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 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

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

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

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

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.
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Lietuvos Senos ir Naujoj 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi. Metai. Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę. 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi. tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dot Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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Scena iš vaidinimo “Bubulis ir Dundulis”; du kaimynai — Jonas Kelečius ir Leonas Barauskas. Veikalą pa
statė Chicanos scenos darbuotojai, gegužės 3 jie atvyksta j New Yorką ir vaidina Franklin K. Lane mokyklos 
salėje. . Nuotr. V. Noreikos

POPIETĖ NERINGOS STOVYKLAI PAREMTI
Kovo 22 Apreiškimo parapi

jos salėje buvo surengta popie
tė Neringos stovyklai paremti.
Susirinko negausus, bet labai 
dosnus būrelis.

Susirinkusius pasveikino A. 
Matulaitis ir pakvietė seselę 
Paulę pranešti apie Neringos 
stovyklos kūrimąsi. Iš Putnamo 
dalyvavo seselės: Konsulata, Ju
dita, Dolores, kuri rūpinasi Ma
tulaičio namų senelių rankdar
biais. Juos buvo galima nusi
pirkti.

Sesuo Paulė papasakojo apie 
Neringos statybos planus, šiuo 
metu yra planuojama pastatyti 
naują virtuvę ir 6 namelius. Ti
kisi, kad visi -statybos darbai 
bus baigti iki liepos pirmos sa- 
-vaitės, kada prasidės mergai
čių stovykla.

Putnamo patalpos vasarą bus 
nuomojamos svečių poilsiui ir 
atostogom. Planuojama surengt 
pokalbius, diskusijas tėvam šių 

Lietuvių Bendruomenės Washingtono apyl. pirmininkui

ALGIUI GURECKUI, 
jo tėveliui mirus, gilią užuojautą reiškia

LB Washingtono
apylinkės valdyba

Kultūros Židinio projekto fasadas, archit. Adolfo T yliaus.

dienų jaunimo rūpimais klausi
mais.

Sesuo Paulė parodė spalvotų 
skaidrių. Dalis buvo iš Daina-, 
ves stovyklos, iš Putnamo mer
gaičių stovyklos ir iš Neringos 
stovyklavietės, kaip ši vieta at
rodo rudenį, kokie ten upelio 
kriokliai, kokios pievos ir k.

Pranešimą palydėjo- dalyvių 
klausimai ir maža programėlė, 
kurią paruošė J. Kregždienė, gi 
atliko mergaitės, kurios stovyk
lauja Putnamo stovykloje. Jos 
buvo: Jūratė Balsytė, Rita Ce- 
pulytė, Giedrė Kregždytė, Rasa 
Kregždytė, Rasa Navickaitė, Gi
na Simonaitytė, Monika Varny
tė, Marija Matulaitytė, Dalia 
Bagdžiūnaitė, Lilija Erčiūtė Da
lyvavo ir T. Dzikienės paruoš
tos kanklininkės: Audronė Bru
žaitė, Regina Leleivaitė ir Aud
rė Staknytė. Programą pravedė 
Marytė Matulaitytė. A. Matulai
tis padėkojo visiem susirinku
siem ir talkinusiem.

Svečiai buvo pavaišinti kavu
te ir naminiais pyragaičiais. 
Prie šios popietės parengimo 
prisidėjo: p. Vainienė, A. Matu
laitis, M. Šulaitienė, I. Milukie- 
nė. Rengėjai dėkoja kleb. kun. 
Aleksiūnui, kad leido pasinau
doti sale, Darbininkui, R. Ke- 
ziui ir J. Stukui už reklamas, dė
koja programos dalyvėm ir vi
siem, kurie prisidėjo prie šios 
popietės surengimo.

Dėkojame visiem, kurie, 
nebijodami blogo oro, atsilankė 
į šį parengimą, paaukojo dova
nų bei pinigų.

Kviečiame visus, kurie ne
dalyvavo, savo auką pasiųsti tie
siai seserim, kad kuo greičiau 
būtų įrengta jų stovykla.

Neringos Stovyklai 
Remti Komitetas

Nauji leidiniai
Encyclopedia Lituanica, ang

lų kalba, I tomas, redaguotas 
prof. S. Sužiedėlio. 608 psl. di
delio formato, kietais viršeliais. 
Kaina 15 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio. 5 dol.

Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, 
premijuotas J. Gliaudos roma
nas. 4 dol.

Be namų, premijuota A. No
rimo apysaka. 3.50 dol. Taip 
pat galima gauti anksčiau išleis
tą A. Norimo novelių rinkinį 
Naujas veidas. 2.50 dol.

Rugsėjo šeštadienis, Birutės 
Pūkelevičiūtės premijuotas ro
manas. 236 psl. Išleido Lietu
viškos knygos klubas. Kaina 5 
dol.

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.

<4 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Sovietų didmeistriai vos vos įvei
kė pasaulio rinktinę, Belgrade. Po 
keturių susitikimų rungtynės baigė
si 2014-19%. Ant penkių pirmųjų 
lentų pirmavo pasaulio didmeistriai, 
pelniję 12-8 tš.

1. Larsen - Spasski — 1%-1% 
Larsen - fitein — 1-0

2. Fisher - Petrosjan — 3-1
3. Portisch - Korčnoj — 2%-l%
4. Hort - Polugajevskij — 2%-l%
5. Gligorič - Geier — l%-2%
6. Reshevski - Smyslov — 1%-1% 

Olaffson - Smyslov — 0-1
7. Uhlmann - Taimanov — l%-2%
8. Matulovič - Botvinik — l%-2%
9. Najdorf - Tai — 2-2

10. Ivkov - Keres — 1-3

• Bostono tarpklubinėse, Lietuvių 
II praeitą penktadienį įveikė Har
vardo universiteto-A komandą pasi
gėrėtina pasekme 4 %-%. Taškus 
pelnijo: estas A. Vamik 1, A. Ke
turakis 1, L. Icanogle 1, B. Skrabulis 
% ir George Zoza 1. Pastarasis yra 
vienintėlis iš senųjų lietuvių ateivių 
žaidėjas, stropiai įsijungęs į Bosto
no lietuvių šachmatininkų eiles. į

I
• Partija iš Belgrado, kurioje pa
saulio čempionas Spasskis su žirgo 
ir bokšto aukomis įveikė garsų Da
nijos didmeistrį B. Larseną. Baltais 
žaidė Larsenas, juodais — Spaskis.

1 P-QN3 — P-K4
2 B-N2 — N-QB3
3 P-QB4 — N-B3
4 N-KB3 — P-K5
5 N-Q4 — B-QB4
6 NxN — QPxN
7 P-K3 — B-KB4
8 B-K2 —Q-K2
9 Q-B2 — 0-0-0

10 P-KB4? — N-N5!
11 P-KN3—P-KR4
12 P-KR3 — P-R5!
13 PxN — PxP
14 R-Nl — R-R8!!
15 RxR — P-N7
16 R-KB1 — Q-R5ch
17 K-Q1 — PxRQch
18 BxQ and resigns, nes gre 

šia BxP-Į-

STUDENTAI DAINUOJA

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

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

Albumo kaina 8.50 dol.
Plokštelės gaunamos pas pla

tintojus:
Chicagoje:

Karvelio krautuvėje, 2501 W. 
71 St,

Gradinsko krautuvėje, 2512 
W. 47 St,

Brazdžionio krautuvėje, 2646 
W. 71 St,

Marquette Delicatessen, 2553 
W. 71 St.,

Feliksas Daukus, 7159 Maple
wood. Ave.,

Endzelis, 3240 So. Halsted.
Clevelande:

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

185 St
Bostone:

Baltic Florist, 502 E. Broad
way,

Lendraitis Leonas, 450 E. 7 
Street.

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.

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

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

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

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

UŽSISAKYK DABAR 
UŽSISAKYK TIK PER

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

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

Now under New Management — 
GROVELAND GARDENS. 345 St. 
Nicholas Ave., Ridgewood. Qns, Tel. 
EM 6-5096. Make your affair—wed
ding, reunion, meeting—a complete 
success. Sensible prices, delicious 
food. Your new propr. Fred Capone.

Mickey’s Little Garden — delicious 
food 12-1 AM; Special businessmens 
lunch served to 2 PM; finest mixed 
drinks—German wines, Lbwenbrau 
beer (Sauerbraten-days). 55-26 Myr
tle Ave. (opp. Ridgewood Theatre), 
Ridgewood, Queens; Tel. 382-9128

New Yorke:
Jack Stukas, 1467 Force Dr. 

Mountainside, N. J. 07092.
Darbininkas, 910 Willoughby 

Ave., Brooklyn, N. Y.,
Galminas Jonas, 84-20 Jamai

ca Ave., Woodhaven, N. Y.
Kitur:

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

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

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

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel: GL2-2923

SERVICE

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. 1 
North of GW Bridge. Your Hosts 
Harry and Betty Lindquist — Call 

914—942-0880

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

G & R PAINTING
INSIDE and OUTSIDE 

All work done at reasonable rates 
All Work Guaranteed

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

JIMMY SKINNER

FURNITURE POLISHER 
Burn and Touch Ups

All work guaranteed. Free estimates
CALL 855-2466

EDDIES CF 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.

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 (8 am-5 pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

x

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavardė ------------------------- ----------------------

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

Už kalendorių $-----------------

Siunčiu už prenumerata $-------- ----

Spaudai paremti $.................

Siunčiu skolą už___ m. $-----------------

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

For Newburg, N. Y. area only — 
Technicians / Service Trainee good 
starting salary new division of na
tionally known concern offers excel
lent career future. Basic mechanic
al aptitude necessary .Training pro
gram; benefits; company car incl. 
Call Mr. Baker (212)729-4420

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.

H. W. FEMALE

EXPERIENCED SECRETARY 
Salary open. Nice working condi^ 
tions with Import and Export ex
perience—will train if necessary— 
INDUSTRIAL COMPONENTS, 328 
St. Marks Avenue, Brooklyn, N.Y.

Call 212-638-4726

EXPERIENCED BOOKKEEPER
Salary open. Nice working condi
tions with Import and Export ex
perience. Will train if necessary — 
INDUSTRIAL COMPONENTS. 328 
St. Marks Avenue, Brooklyn, N.Y.

Call 638-4726

KULTŪROS ŽIDINIO—JAUNIMO CENTRO STATYBOS FONDO POPIETES

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKF 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinkite?

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
pravedamos kiekvieną penkta
dienį (12:30-3:30 vai. p.p.) Rich
mond Hill salėje, 117 Hillside 
Ave., (Myrtle ir Jamaica gatvių 
kampas), ateinančią savaitę, ba
landžio 20-25 d., bus 3 kartus: 

pirmadienį, antradienį ir penk
tadienį. Popietes praveda Kul
tūros židinio Rėmėjų būrelis. 
Galinčius penktadieniais pa
švęsti 3-4 valandas Kul

tūros židinio statybos pagreiti
nimui maloniai prašome pa
skambinti T. Pauliui telef.: 668- 
1774, arba Elenorai Urbelienei 
— 849-8093, Apolonijai Radzi-

vanienei — 441-9720, Pajautai 
Ivašauskienei VI 6-1056, Elenai 
Sirusienei — HI 1-8724 arba 
susirišti su bet kuriuo būrelio 
nariu.

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

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

Flushing*: 41-06 Main Street — HI 5-2557 

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

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

Lietuvos laisvės kovotoju ir 
partizanų pagerbime balandžio 
26 5 v. popiet Maspetho para
pijos salėje bus galima įsigyti 
knygų apie partizanų veiklą ir 
kovas sų bolševikais.

Baltui paaukojo. Vaclovas ir 
Ona Norvilai, Joana Balsis iš 
Monroe, Mich., mirus dr. Vy
tui Žymantui Toledo, Ohio, vie
toje gėlių prie jo karsto Bal
tui paaukojo 25 dol.

Balto šimtojo skyriaus meti
nis susirinkimas šaukiamas ba
landžio 22, trečiadienį, 7 v.v. 
Balfo patalpose, 105 Grand St., 
Brooklyne. Dabartinė valdyba 
padarys apyskaitinius praneši
mus. Po to bus naujos valdy
bos rinkimai. Visi esą ir buvę 
skyriaus -nariai kviečiami atsi
lankyti.

Moksleivių ir studentų atei
tininkų Įžodžio šventė bus ba
landžio 19 Maspetho lietuvių 
parapijos salėje. Pamaldos 11 v. 
bažnyčioje, po pamaldų 12 vai. 
posėdis ir įžodis. Po to bendri 
pusryčiai.'Visi New Yorko ir a- 
pylinkės ateitininkai ir jų drau
gai kviečiami šioje šventėje da
lyvauti. Išvakarėse toj pačioj sa
lėj šokiai.

Vincė Jonuškaitė -Leskaitie- 
nė nuo balandžio 8 guli The 
New York Hospital ligoninėje. 
Tikimasi, kad kitos savaitės ga
le jau galės sugrįžti namo.

Angelų Karalienės parapijos 
tretininkai balandžio 26, sekma
dienį, 1 vai. popiet parapijos sa
lėje turės laimėjimų popietę.

A. a. Wandai Pcpeliučkienei 
prisiminti Kultūros židinio — 
Jaunimo centro statybai V. Sa
vickienė prisiuntė 25 dol. auką. 
Lietuviai pranciškonai už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM, 
lietuvių pranciškonų Brookly - 
no vienuolyno viršininkas, ba
landžio 14 išvyko į Washington, 
D.C., pasitarti su architektu A- 
dolfu Tylium dėl galutinų Kul
tūros židinio — Jaunimo cent
ro salės planų sudarymo.

BUBULIS IR DUNDULIS 
atvyksta į New Yorkę 

gegužės mėn. 2 d.
7 vai. vakare

FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE 
Jamaica Ave ir Elderts Lane, Brooklyn, N.Y.

CHICAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ 
grupė vaidins Antano Rūko 3 v.

linksmą nutikimą
“BUBULIS IR DUNDULIS”

Bilietų kaina: 5, 4, 3 dol.; vaikams ir moksleiviams — 1 dol.

BILIETUS GALIMA GAUTI: ’
WOODHAVEN - RICHMOND HILL, N.Y. — Haven Re

alty (J. Andriušis) 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N.Y., telef. VI 7-4477 • White Horse Tavern (P. 
Brucas) 86-16 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y., telef. 
846-9519 • Litas Travel Service (V. Gerulaitis) 94- 
10 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y., telef. 847-5522.

ELIZABETH, N.J. — Vincas Mamaitis, 209 Clark Place, 
Elizabeth, N.J., telef. 351-9057

HARTFORD, CONN. — Ada Ustjanauskienė, 62 Whiting 
Lane, W. Hartford, Conn., telef. 527-5750

KEARNY, N.J. — Bronė Macijauskienė, 429 Highland 
Ave., Kearny, N.J., telef. 998-6797

NEWARK, N.J. — Insurance and Travel Agency (K. Tre
čiokas) 311 Walnut St. Newark, N.J.. telef. 622-4867 

PATERSON, N.J. — Izabelė Keraitienė, 541 East 29th 
Street, Paterson, N.J., telef. 742-5869

•
Bilietai taip pat bus parduodami prie įėjimo. Veiks gau
sus lietuviškais leidiniais ir muzikos plokštelėmis Darbi
ninko spaudos kioskas. Maloniai kviečia visus atsilankyti

LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBŲ FEDERACIJA

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

Paulina Umbrazienė, sulauku
si 55 m. amžiaus, mirė balan
džio 13, pirmadienio, naktį. 
Pašarvota Garšvos laidojimo į- 
staigoje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N.Y., nuo balandžio 
15, trečiadienio, popietės. Ro
žančius už Velionę bus kalba
mas balandžio 16, ketvirtadie
nį 8 vai. vak. Gedulingos mi
šios bus aukojamos balandžio 
17, penktadienį, 10 vai. ryto 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Laidojama Cypress 
Hills kapinėse. Nuliūdime liko 
Velionies vyras Vladas, duktė 
Nastutė, sesuo Olga Spring- 
stead ir brolis Antanas Žemai
tis.

Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyn, N. Y., Amžinojo Ro
žančiaus narių ruošiama laimė
jimų popietė įvyks balandžio 
19, sekmadienį, 1:30 vai. po
piet.

Lietuvių kryžiaus komiteto su
sirinkimas bus penktadienį, ba
landžio 17, 7:30 v.v. Liet, pilie
čių klube Maspethe. Kviečiami 
visi dalyvauti.

Madų paroda bus šį sekma
dienį, balandžio 19. Papildomas 
modeliuotojų sąrašas dar šiom 
mergaitėm: V. Steponavičiūte ir 
D. Ogdenaite. Paroda prasidės 
1:30 v. popiet.

LORETA JUODYTĖ 
MADŲ PARODOJE

Į rengiamą madų parodą įsi
jungė dar vienas profesinis mo
delis — Loreta Juodytė, dail. 
Jurgio Juodžio dukra. Ji gyve
na Manhattan ir daugiausia dir
ba TV kaip modelis. Naujus 
drabužius yra modeliavusi Eu
ropoje ir čia, Amerikoje. Daug 
kartu buvo TV reklamose, ku
rios reklamuoja kosmetiką 
moterim, automašinas, kava ir 
k.

Šioje parodoje ji parodys vi
są eilę naujų drabužių.

Šalinskų laidojimo įstaigos
Woodhavene naujas telefono 
numeris: 296-2244.

Operetės motery choras baigia savo koncertą balandžio 11. Diriguoja Mykolas Cibas, prie pianino — Algir
das Kačanauskas. Nuotr. L. Tamošaičio"

OPERETES CHORO 51-sis METINIS KONCERTAS
Balandžio 11 vakarą Maspe

tho liet, piliečių klubo salėje į- 
vyko Operetės moterų choro 
51-sis metinis koncertas, su
traukęs apie 3-4 šimtus gražios 
publikos ir praėjęs geroje nuo
taikoje.

Dalis svečių buvo nuolatiniai 
Operetės koncertų lankytojai, 
buvę choristai, kurie dainavo 
chore dar prieš II-jį pasaulinį 
karą ar tuoj po jo.

Koncertą trumpu žodeliu pra
dėjo Vida Gintautaitė-Jankaus- 
kienė, pakviesdama toliau vado
vauti Vyta Gruzdi.

v Pranešėjas
Kaip buvo rašyta, Vytas Gruz

dys pirmą kartą pasirodė lietu
viškai publikai, nors amerikie
čių TV programose jis yra ir 
dainavęs ir vaidinęs, šiuo kar
tu jis atliko pranešėjo vaidme
nį. Buvo laisvas, ieškojo fami
liaraus kontakto su žmonėm, o 
pristatomus apibūdino ryškiom

BATUNo metinė konferenci
ja įvyks šį šeštadienį, balan
džio 18, Pacem in Terris salė
je (prie JT), 315 E. 47th St.. N. 
Y. Konferencijos pradžia 10 v. 
r. Priešpietinėj sesijoj bus Ba- 
tuno veiklos apyskaitiniai ir fi
nansiniai pranešimai. Pietų me
tu lietuvių, latvių ir estų atski
ri pasitarimai. Popietinėj sesi
joj — naujos Batuno vadovy
bės bei kontrolės komisijos rin
kimai, ateities darbo planų 
svarstymas ir ateinančių metų 
biudžeto patvirtinimas. Viešas 
posėdis įvyks 4:30 v. popiet. Į 
jį kviečiama visa pabaltiečių vi
suomenė. šiame posėdy daly - 
vaus ir žodį tars Panamos am
basadorius prie JT min. prof. 
Didimo Rios ir Vatikano nuola
tinis stebėtojas prie JT prel. 
Alberto Giovannetti. Posėdy 
taip pat dalyvaus ir visa eilė 
atstovų iš kitų egzilinių tautų. 
Po to bus kuklus priėmimas 
— kokteilis svečiam ir visiem 
konferencijos dalvviam. 

Kviečiame atsilankyti į

MOTERŲ VIENYBES

PAVASARIO ŠOKIUS
- BALIŲ

> 
► 
► 

► 
► 

►

balandžio 25, šeštadienį
7 vai. vakaro

Maspetho Piliečių klubo salėje — 69-68 Grand Avenue, 
Maspeth, N.Y. • Šokių varžybos, laimėjimai, įėjimo pre
mija, gausūs skaniai pagaminti valgiai; 10-čiai žmonių 
stalas su gėrimų buteliu. Gros geras orkestras • Prašom 
stalus užsisakyti iš anksto pas pirmininkę EI. Andriušienę 
(tel. VI 7-4477), 87-09 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 
ar pas visas Moterų Vienybės nares • Įėjimo auka 8.50 
dol. asmeniui • šio parengimo visas pelnas skiriamas 
Lietuvių Jaunimo Centro statybos fondui, todėl visų lau
kiam, kad prisidėtumėt TT. Pranciškonų ruošiamam sta
tybų projektui įgyvendinti.

► ►
► ► ►

►
►
►

►

spalvom. Gaila, kad nenaudojo 
mikrofono, taip tolimesnės vie
tos ne visa girdėjo.

Tegu tai būna ne pirmas ak
toriaus ir dainininko pasirody
mas. Tegu kitą kartą jau pa
dainuoja lietuviškai publikai.

Choras
Operetės choras dainavo 

dviem atvejais. Jis pradėjo ir 
užbaigė koncertą. Pirmoje da
lyje, pasipuošęs tautiniais dra
bužiais, choras atliko: Br. Bud- 
riūno — Rugiaglės, K. Griauz
dės — Vienoj pusėj marelių, 
M. K. Čiurlionio — Oi lekia le
kia, K. žižiūno — Šlama šilko 
vėjas.

Antroj dalyje choristės jau 
buvo apsirengusios ilgom ruža- 
vom sukniom. Jos dainavo: J. 
Karnavičiaus Į dangų žvaigždės 
renkas, iš op. Gražina, Br. Mar- 
kaičio — Nedvelk, vėjeli, M. 
Petrausko — Po gojeli vaikšti
nėjam, iš op. Eglės, ir E. Bal
sio — Daina apie tiltą.

Dirigavo Mykolas Cibas, a- 
komponavo Algirdas Kačanaus
kas.

Choras nėra didelis, bet su
siklausęs. Matosi jo įdėtas dar
bas. Geriausiai chorui išėjo 
lengvos lyrinės vietos ir kur pa- 

, čios dainos nėra komplikuotos.
Aktorius

Pirmąją dalį baigė ir antrą
ją pradėjo dramos aktorius Leo
nas Barauskas iš Chicagos. Jis 
paskaitė Juliaus Kaupo pasaką 
“Arlekino meilė’’, H. Longfel- 
lew — Hiavatos žvejonė iš “Hia- 
vatos giesmės”, P. Babicko 
“Apie nedainuotas kojas”.

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.
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Antroje dalyje buvo trys že
maitiški dalykėliai: pasveikini
mas žemaičių, S. Kymantaitės 
— Čiurlionienės — Apie ber
ną, B. Juzės — Žemaičių stip
rybė.

Aktorius turi gražų balsą, bet 
tas jo balsas gražus ir laisvas 
tik žemuose registruose. Jei 
reikia kur balsą pakelti, išeina 
kitaip — balsas pasidaro kietas 
ir šaltas. Toks buvo ir šiame 
koncerte. Neturėjo mikrofono, 
tai reikėjo pastiprinti pačiam 
balsą, reikėjo stipriau šaukti.

Geriausiai nuskambėjo žemai
tiškas pasakojimas apie berną. 
Šie žemaitiški dalykėliai buvo 
ir mažiau žinomi, su lengvu 
humoru, aktoriaus geriau įvei
kiami ir publikos lengviau pri
imami.

Sunkiau sekėsi aktoriui su 
pirma dalimi. Visi trys kūriniai 
nėra jo žanro, gi svarbiausia 
Kaupo pasaka ir Babicko “ko-

LRK SUSIVIENIJIMO N.Y. IR 
N. J. APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS

L.R.K. Susivienijimo New 
Yorko ir New Jersey apkri- 
čio susirinkimas buvo balandžio 
5 d. Kultūros židiny Brooklyne.

Pirmą pranešimą padarė cen
tro tarybos direktorius Br. Bo
belis. Tai lietė centro valdybos 
posėdį lapkričio 10.

Juozas Giedraitis kalbėjo apie 
buvusį Susivienijimo seimą ir 
iš garsinės juostos pademonst
ravo jo ištraukas. Taip pat kal
bėjo, kad reikia geriau inves
tuoti pinigus.

Inž. Antanas Mažeika kalbė
jo apie grupinį vyčių įsirašy
mą į susivienijimą. Vyčiai nori 
turėti savo atstovą centro val
dyboje.

P. Montvila kalbėjo, kad rei
kia didesnės propagandos. Jis 
nurodė S.L.A. Jie leidžia Tėvy
nę kas savaitę. Jų kuopos bei 
apskričiai dažniau paraginami, 
tad ir veikimas gyvesnis. Turi 
net savo kuopas Kanadoje. Gar
sas, kuris leidžiamas kas ant
ras mėnuo, tos veiklos jau ne
sudaro. Nėra jokio paskatinimo, 
tad nėra ir veiklos, šešis kar
tus per metus pasirodąs Garsas 
jau nėra toks geras, jo niekas 
negirdi.

Susirinkę nutarė greit šaukti 
kitą apskrities suvažiavimą. Po
sėdžiui pasibaigus, dr. Stasė 
Bobelienė ir Leonora Tutinas 
surengė vaišes —kavutę su gar
džiais tortais. Susirinkę taip 
pat išreiškė padėką tėvam pran
ciškonam, kad leido nemoka
mai pasinaudoti patalpa — Kul
tūros židiniu. PJJA.

Vasarvietei ieškomi tarnauto
jai. Cape Codd lietuvių vasarvie
tei vasaros sezonui ieškoma: 2 
mergaitės padavinėti į stalą ir 
tvarkyti kambarius ir 2 mote
rys virtuvės darbam. Dėl sąly
gų kreiptis raštu: Marija Janso
nas, 15 Rosedale St., Boston, 
Mass., 02124.

Sibiro diena rengiama balan
džio 19, sekmadienį, 2 v. po
piet Liet, piliečių draugijos sa
lėje, So. Bostone. Kalbės Stefa
nija Rūkienė, kuri parašė kny
gą “Vergijos kryžkeliuose”. Ji 
pati buvo ištremta į Sibirą, apie 
tuos pergyvenimus parašė kny
gą. Po jos paskaitos dar bus 
ir meninė programėlė. Rengia 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas.

Bubulį ir Dundulį, Antano 
Rūko trijų veiksmų komediją, 
matysime Bostone gegužės 3 d. 
3 v. popiet Thcmas Park aukš
tesniosios mokyklos salėje. Vai
dina Chicagos scenos darbuoto
jai, kurie tą patį veikalą gegu
žės 2 stato New Yorke. į Bosto
ną juos pakvietė kultūriniam 
subatvakariam rengti komisija.
Trio koncertas rengiamas ge

gužės 3 Liet, piliečių draugi
jos salėje. Dalyvauja solistė 
Aušra Vedeckaitė-Riegle, smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas ir 
prie piano dr. Vytenis Vasyliū
nas. Gaila, kad tą dieną paskelb
ti bent du parengimai — vai
dinimas Thomas Park mokyklos 
salėje ir koncertas piliečių klu
be. Gal rengėjai dar rastų ki
tokią išeitį.

Inž. Jurgis Valiukoriis, kuris 
gyvena ir dirba Baltimorėje, 
Atvelykio proga buvo atvykęs 
pas tėvelius Eleną ir Joną Va- 
liukonius.

jos” jau per daug “nudėvėtos” 
— daugel kartų įvairių aktorių 
skaitytos. Tokiu atveju reikia 
nepaprastos jėgos, kad prasi
veržtom pro kitus. Klausytojai 
vis tiek klaus: kodėl vis tas 
pats, kodėl negalima įvesti ko 
nors naujo.

Visai, nereikėjo Hiavatos žve
jonės. Jei tai būtų koks Long
fellow minėjimas, tada pasitei
sintų. Dabar reikia skaityti tik 
savus lietuvius autorius, kitus 
atidėkim į šalį, nes ir taip ma
ža progos, kad galėtume prista
tyti savuosius.

Kompozitorius
Iš Chicagos specialiai buvo 

atvykęs kompozitorius Darius 
Lapinskas. Jis Arlekino meilę 
palydėjo pianu, o Hiavatos žve
jonę dviem indėnų būgneliais. 
Žinoma, tai yra palyda, bet 
dėl tokios muzikinės palydos ga-

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

NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS 

balandžio 25 ir 26 d.
rengia J

skulptoriaus
VITOLIO DRAGCNEVICIAUS

PARODĄ 
KULTŪROS ŽIDINIO PATALPOSE 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

Lankymo valandos: j
šeštadienį, balandžio 25 4 vai. - 10 vai. vak. ! 
Sekmadienį, balandžio 26 12 vai. - 9 vai. vak.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti!
Rengėjai <Į

JULIAUS GAIDELIO NAUJOJI 
SONATA DVIEM SMUIKAM
Hudson, Mass., yra gimtasis 

kun. Vinco Valkavičiaus mies
tas, kur jo rūpesčiu ir pastango
mis yra įsteigta nuolatinių re
čitalių serija. Koncertai — reči
taliai vyksta kiekvieną mėnesį, 
trečią sekmadienį, 4 vai. po
piet, miesto bibliotekos salėje.

Sekmadienį, balandžio 19, 
šioje serijoje pakviesti duoti 
koncertą lietuviai menininkai 

—smuikininkai kun. Vincas 
Valkavičius ir Izidorius Vasyliū
nas ir pianistas Vytenis M. Va
syliūnas. Programoje Arcange
lo Corelli, Christian Sinding ir 
Juliaus Gaidelio veikalai dviem 
smuikam ir fortepijonui.

Pažymėtina, kad Juliaus Gai
delio sonata dviem smuikam ir 
fortepijonui rašyta specialiai 
šiam koncertui. Tai bene pir
mas veikalas lietuvių literatū
roj šiam sąstatui. Sonatą suda
ro dvi dalys apie 23 min. ilgu
mo. Pirmoji — lėta dalis —Len
to misterioso. Jos viduryje įsi
terpia gyvas epizodas — Viva
ce scherzando. Antroji — fina
linė dalis — Allegro moderato. 
Sonatoje visu brandumu išsi
skleidžia Gaidelio stilius, pilnas 
nerimasties, kančios, pilnas gi
laus lietuviško ilgesio, su pla
čiomis lietuviškomis melodijo
mis, su gyvais neramiais rit
mais, su aštria disonansine har
monija, su klasine formos rai
da.

Besidomintieji muzikos me - 
nu, o ypač lietuviška kūryba, 
nuoširdžiai kviečiami atsilanky- 
ti. Hudson pasiekiamas 495 ke
liu. Įėjimas nemokamas.

Įėjo iš Chicagos nevažiuoti. Pa
galiau ne už tokią muziką užsi
tarnavo jis kompozitoriaus var
dą.

Dailininkas
Ši salė turi rėkiančias scenos 

dekoracijas. Yra nupieštas N. 
Y. miestas. Aštri mėlyna spal
va visada lenda ir vargina žiū
rovą. Rengėjai dabar norėjo tą 
mėlyną spalvą ar panaikinti ar 
pritildyti.

Dail. Jurgis Juodis sukūrė vi
są dekoraciją, padarė savo sti
liumi, įvesdamas simbolius — 
kankles, lyras, Vilniaus pilį ir 
lietuviškas spalvas. Jo papuoši
mai neuždengė visos scenos, kai 
kur dar mėlynavo New Yorko 
bokštai.

—o—

Po koncerto buvo vaišės ir 
šokiai, grojant Gutauskų orkest
rui.




