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Prez. Nixono naujos programos šeši didieji tikslai
jau pasakė 
konstitucijos

Prez- Nixonas 
kongresui savo 
numatytą metinę kalbą apie 
valstybės padėtį. Dabar jau tos 

. kalbos oficialusis pavadinimas 
nebeatitinka tikrovei, nes jau 
seniai JAV prezidentai ta pro
ga kalba ne apie tai, kas buvo 
pereitais metais padaryta, bet 

ką prezidentas rekomenduoja 
kongresui padaryti kitais me
tais. Tai yra prezidento supla
nuojama programa atsižvel
giant į esamo momento reika
lavimus.

Prez. Nixonas šį kartą atsky
rė vidaus problemas nuo už
sienio politikos: dabar kalbėjo 
apie vidaus reikalus, vėliau pa
darys pranešimą apie užsienio 
politiką.

Visa tai, ką prezidentas su
traukė į šešias veik visą gyve
nimą apimančias grupes, jis pa
vadino šešiais didžiaisiais tiks
lais. Jeigu vyriausybė (preziden
tas ir kongresas) bus pakanka
mai drąsūs ir ryžtingi, tai būsią 
galima panaikinti prarają tarp 
pažadų ir jų įvykdymo. Tad bū
sią galima sujungti vienam tiks-

Jei viską įgyvendintu, būtą nauja Amerikos revoliucija

Buv. prez. Trumanas paguldytas 
ligoninėn. Surasta, kad jį kankina 
storosios žarnos uždegimas. Jo 
nuotaika gera, bet esąs gerokai 
nusilpęs.

lui visus krašto materialinius ir 
dvasinius turtus. Štai tie dar
bai, kuriems atlikti tikriausiai 
neužteks vieno kongreso.
Welfare reforma

Kadenciją baigęs 91 kongre
sas paliko nebaigęs daug dar
bų. Jų tarpe svarbiausias yra 
welfare reforma. Prezidentas 
prašė nuo čia pradėti darbą. 
Visi žino, kad dabartinė ne
turtingųjų šelpimo sistema yra 
atgyvenusi, nes nepatenkina nė 
gaunančių, nė duodančių- Išlai
dos begalinės, rezultatai men
ki, nes visur labai blogai ad
ministruojama. Kongrese jau 
yra nauju principu paremtas 
projektas, kurio 91-sis kongre
sas nepajėgė suvirškinti. Da
bar jau daug kas yra tas prob
lemas apvirškinęs, todėl ne
reiktų daug laiko jam paversti 
įstatymu. Reforma paremta 
principu, kad pajėgiam dirbti 
žmogui reikia padėti tiek, kad 
jis pradėtų pajėgti pats savo 
gyvenimą tvarkyti.
Biudžetas

Infliacijos banga atgręžta at-, 
gal. Pragyvenimo pabrangimas 
pradeda mažėti. Infliacija dar 
sumažės šiais metais. Bet šito 
siekiant padidėjo nedarbas, 
nes sumažėjo ūkinė veikla. Bet 
žmogus turi turėti darbo ne tik 

x karo, bet ir taikos metu. Todėl 
sekantis biudžetas bus su defi
citu, kuris atsiras todėl, kad su
mažėjusi ūkinė veikla neleis su-

dalinimui tarp centrinės vyriau
sybės ir valstijų bei kitokių 
bendruomenių nustatyti- Visi 
baiminasi, kad tai labai komp
likuotas dalykas. Pinigus leng
va išdalinti, bet kas dabos, 
kad jie nebūtų išvogti ir ne 
tam reikalui kam skirti panau
doti. Juk vieną kartą jau taip

— Olandijos episkopatas nu
sileido Vatikano sprendimui, 
kad Roterdamo vyskupu būtų 
dr. Adrien Šimonis. Jis buvo 
vienintelis pastoralinės tarybos 
narys, kuris jos posėdyje pasi
sakė už kunigų celibatą. Kai jis 
buvo paskirtas vyskupu, libera
lai minkštagalviai apvertė Va
tikaną protestais ir reikalavo 
paskyrimą atšaukti. Paulius VI 
atsisakė protestuojantį patari
mą priimti.

rinkti tiek mokesčių, kiek jų 
būtų dirbant visai pramonei ir 
visiems norintiems dirbti. Bet 
išleidžiant daugiau, negu mo
kesčiais gaunama, bus pagyvin
ta ūkinė veikla ir atsiras dar
bo jo netekusiems- Vėliau bus 
padengti visi biudžetiniai defi
citai. Kongresas prašomas to
kią politiką paremti ir nedidin-, atsitiko demokratams pradėjus 
ti išlaidų, peržengiančių numa
tytas ribas.
Grąžinti žmogui 
sveiką aplinką

Tuo reikalu 91-jam kongre
sui buvo įteikta 37 punktų pro
grama. kurios tik maža dalis ta
po įstatymu. Statant pastatą 
ant jau padarytos pradžios, 
kongresas gaus dar visą eilę 
pasiūlymų orui ir vandeniui ap
švarinti, triukšmui sumažinti 
ir aplinkos teršimui sukliudyti. 
Planuojama didelė programa 
žaliesiems plotams arčiau prie 
žmogaus priartinti.
Sveikatos apsauga

Perversminiai sumanymai 
sveikatos apsaugos reikalu: 
sveikatos draudimo sistemos, 
medicinos personalo krašte pa
skirstymas, preventyvinės me
dicinos plėtimas. Kongresas 
bus prašomas paskirti specia- 
Ha, K^miL d<4; vėžiuos pa- ’
gydymui surasti.
Dalintis pajamomis ir 
valdžios galiomis

Amerikos tėvai sukūrė palai
dą konfederaciją su labai silp
na centrine vyriausybe. Gyve
nimui komplikuojantis, pama
žu stiprėjo centrinė vyriausy
bė, mažėjo valdžios galios ir 
pareigos valstijose ir miestuo
se. Dabar vėl atėjęs laikas grą
žinti pinigus ir valdžios galias 
bei pareigas atgal į valstijas 
ir smulkesnes žmonių bendruo
menes — patiems žmonėms, 
kurie geriau žino kaip jiems 
būtų geriau gyventi.

Tai reformai pravesti kong
resas gaus planus pajamų pa-

savo “naują visuomenę” rekla
muoti. Milijonai dol. buvo pa
vogti, kiti milijonai kitiems tiks
lams panaudoti, tik skatikai te
ko tiems geriems tikslams, kam 
jie buvo skirti. Toji praktika 
gąsdina visus, kai išgirsta apie 
pinigų ir valdžios galių grąžini
mą “liaudžiai”. Su pinigais yra 
taip, kad be gero ir sąžiningo 
administratoriaus jie paklysta 
šunkeliuose. Pasiūlyta reforma 
gera, tik reikės surasti būdą 
■šitai nelaimei pašalinti.
Vyriausybės reforma

Dabartinė vyriausybės struk
tūra nebetinkanti jai tenkan- 
tiems darbams nudirbti. Nutar
ta siūlyti kongresui patvirtinti 
tokį planą: valstybės, iždo, kraš
to apsaugos ir teisingumo de
partamentai lieka kaip buvę, iš 
likusių 8 ir masės agentūrų pa
daromi dar keturi. Vienas rū
pinsis žmogumi, antras — kai-

dar neparodė kelio kaip ją pa
siekti- Tai bus padaryta vėliau 
paaiškinimais ar įstatymų pro
jektais. Tik tada pasirodys for
mos, į kurias tas idėjas nori
ma surikiuoti.

Jeigu prezidentas ir kongre
sas dirbs darniai, jau šitas kon
gresas galėtų daug ką padary
ti, bet abejojama, kad jis vi
sas reformas galėtų apvaldy
ti. Jei visi šeši punktai kada 
nors gautų kūną, tai prez. Nixo
nas yra linkęs pakrikštyti 
reiškinį antrąja Amerikos 
voliucija.

— New York Times iš Mas
kvos praneša, kad Vilniuje mir
ties bausme nuteistas V. Simo- 
kaitis padavęs malonės prašy
mą vadinamos LTSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumui. Kaip 
žinome, jo pirmininku dabar 
yra Motiejus šumauskas, sekre
toriumi S Naujalis.

Tuo pačiu metu pataisoma 
pirmoji žinia, kurioje buvo sa
koma, kad Simokaičius (vy
rą ir žmoną) Vilniuje teisė že
mesnis teismas. Jeigu taip bū-

tų buvę, tai sekanti instancija 
būtų buvęs vyriausias teismas. 
Iš tikrųjų gi jų bylą iš karto 
svarstė vyriausias teismas, ku
rio sprendimams skųsti nebėra 
kito teismo. Dabar V. Simokai
čio likimas priklauso nuo Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
malonės: šis mirties sprendi
mą gali patvirtinti arba jį pa
keisti mažiau žiauriu. Vilkimės, 
kad Simokaičio neįvykdytas nu
sikaltimas tikrai nėra bausti
nas mirties bausme.

trečias—aplinka ir gamtos tur
tais, ketvirtas — ūkiniais rei
kalais.

Prez. Nixonas dabar paro
dė tik siektiną žvaigždę, bet

liko

pas

naują

Washingtonas.—92-sis kong
resas jau susiorganizavo ir pir
miausiai baigs tuos darbus, ku
rie liko nuo 91-jo.

Atstovų rūmai turi
spykerį Carl Albert, demokra
tą iš Oklahomos, nes ilgame
tis John McCormack visai iš 
kongreso pasitraukė- Demokra
tų lyderiu atstovų rūmuose iš
rinktas Hale Boggs iš Louisia- 
nos, lydėriu grupės vidaus rei
kalams — Olin Teague iš Tex
as. Vietoje Boggs turėjo būti 
rytietiško tipo liberalas Udall, 
bet surinko tik keliolika balsų.

Visa respublikonų vadovybė

Demokratų vadovybėn Kennedy nepateks 
Smūgis siekiant prezidentūros 

atstovų rūmuose ir senate 
be pakeitimų.

Netikėti dalykai įvyko
senato demokratus — iš ly
derio pavaduotojų išmestas 
sen. E. Kennedy, liberalas iš ry
tinio pakraščio, jo vieton iš
rinktas sen. Robert Byrd iš W. 
Virginijos. į Americans for 
Democratic Action susispie
tę kraštutiniai liberalai rėmė 
tik vieną Carl Albert atstovų 
rūmuose ir senatorius Mans
field ir Kennedy senate. Iš
skyrus tuos tris, visi kiti iš
rinkti jiems šimtaprocentiniai 
nepriimtini. Bet taip jau išėjo

— demokratų grupės vadovybė 
kongrese vėl susikoncentravo 
nuosaikiųjų pietiečių ir vidurio 
Amerikos atstovų rankose- Se
natorius Kennedy pasirodė tu
rėtos pareigos nubranginęs, vi
są dėmesį skyręs tik savo rei
kalams tvarkyti. Po pralaimė
jimo jis pats apie tai nesivar
žydamas prisipažino.

Sen. Kennedy nebeišrinki- 
mas antram terminui nebuvęs 
atsitiktinis dalykas — tai bu
vusi organizuota pastanga už
kirsti kelią jo bėgimui į prezi
dentūra, t

I

Hale Boggs, dem. I* Lousianos, de* 
mokratg lyderis atstovų rūmuose.

Carl Albert, dem. Ii Oklahomos, 
naujasis atstovų rūmų spykeris.

Sen. R y rd, ii senato demokratų 
vadovybės iistūmęs sen. Kennedy

tą 
re-

New Yorko lietuviai sausio 23 demonstruoja prie Sovietų pasiuntinybės prie 
J. Tautų prieš V. Simokaičio pasmerkimą mirčiai. Nuotr. V. Maželio

Kietas žodis
Amerikos negrams
Lusaka. — Zambijos kovin

gasis prez. Kaunda pakvietė 
JAV negrus intelektualus at
vykti į jo kraštą dirbti, bet į- 
spėjo, kad jam reikia tik uni
versitetus baigusių specialistų, 
besidominčių ne riaušėmis, bet 
sunkiu ir atsakingu darbu. Ir 
mokesčio jie negalės gauti to
kio, kaip Amerikoje, ir darbo 
vietos negalės pasirinkti, bet 

' turės vykti ten, kur bus paskir
ti. Ir dar jis jiems priminė, kad 
atvykę Žambijon turės pamirš
ti apie daug Amerikoj turimų 
patogumų, nes Zambijoj jų dar 
ilsai nebus. 1

Taip jis kalbėjo 'griipePCor- 
nell universiteto negrų stu
dentų, kurie Kalėdų atostogų 
metu lankėsi rytų Afrikoje ry
šių su protėvių tėvyne ieško
dami.

Bonnos atstovas vėl lankėsi Lenkijoj 
' Dabar buvo opozicijos lyderis Barzel

Varšuva- — V. Vokietijos 
krikšč. dem. parlamento grupės 
vadas R. Barzel buvo pirma
sis užsienietis, aplankęs naują
ją Lenkijos vyriausybę. Oficia
liai sakoma, kad jis atvykęs su
sipažinti su abiejų valstybių R. 
Kryžių delegacijų darbu, ren
giančių iš Lenkijos norinčių iš
vykti vokiečių repatriaciją. Bet 
toji oficialioji priežastis gali 
būti tik kitos misijos priedan
ga — jam greičiausiai Brandto 
vyriausybė pavedė patirti nau
josios vyriausybės nuotaikas 
dėl su senąja vyriausybe pasi
rašytos sutarties ratifikavimo 
galimybių. Kadangi Barzel par
tija sutartį kritikavo, 
daug švelniau lenkiškąją, negu 
maskvinę — tai Barzel atvyki
mas gali būti ir ženklas, kad 
krikšč. dem. parlamente bal
suos už sutarties ratifikavimą. 
Ir Barzel atvykimas tai turėjo 
pasakyti lenkams be jokio ofi
cialaus pareiškimo.

Be abejo, vokiečiai ir lenkai 
dar turi skirtingų nuomonių 
dėl leistinų išvykti vokiečių 
skaičiaus. Lenkai tuo tarpu ne
nori išleisti kvalifikuotų vokie
čių darbininkų, vokiečiai nori 
parsivežti visus, kurie tik nori

tik

Vokietijon persikelti. Šiuo me
tu sudarinėjami repatrijantų 
sąrašai, jais be abejo Beržei la
bai domėjosi. Priimtas jis buvo 
Varšuvoje kaip brangus sve
čias, tarėsi su premjeru ir su 
partijos vadu Giereku.

Barzel palydovas spaudai pa
reiškė, kad padarytas lenkams 
pasiūlymas pradėti šildyti san
tykius dar prieš sutarties rati
fikavimą — pasiūlęs net steigti 
abiejų kraštų prekybos rūmus 
ir nesigailėti turistinių vizų vie
niems pas kitus lankytis. Tik 
dabar mįslė dar, ar išdrįs Len
kijos vadovybė pilnai pasinau
doti V. Vokietijos ūkine pagal
ba naujosios technologijos for
moje. Ir šitą klausimą spręs ne 
pati Varšuva, bet Maskva, — 
pati didžioji Europos nelaimė.

Anglai išvarė, 
danai priėmė
— Rudi Dutschke, studentų 

riaušių organizatorius Berlyne, 
gavo leidimą apsigyventi Da
nijoje šešis mėnesius. Jis išva
romas iš Anglijos, nes sulaužė 
pažadą neužsiimti politinių 
riaušių organizavimu. Čia jis 
buvo įsileistas, kad galėtų baig
ti universitetą.

Sen. Russell, dem. ii Georgia, mirė 
sulaukęs 73 metų. Būdamas 23 m., 
pradėjo visuomeninę tarnybą nuo 
savo valstijos parlamento ir guber- 
natūros. Daug metų buvo JAV se
natoriumi, susilaukė pagarbos ii 
savo kolegų dėl plačios erudicijos, 
tvarkingumo ir garbingo elgesio. 
Visų prezidentų stiprus ramstis 
kraito apsaugos reikaluose.

Izraelis-arabai kalba memorandumais 
Patekus spaudon, prasidėsią pasitarimai

Jungt. Tautos. — Su Izraelio 
taikos sąlygomis susipažinusi, 
įteikė tuo pačiu reikalu savo 
memorandumą ir Egipto vy
riausybė.

Jame pakartota daug punk
tų, kurie yra ir jau įteiktame 
Izraelio rašte, niekas kategoriš
kai neatmetama, tik visai skir
tingai prieinama prie dviejų 
klausimų: sienų bei Izraelio ka
riuomenės ištraukimo ir vadi
namų Palestinos pabėgėlių rei
kalų sutvarkymo.

Egipto samprotavimas netie
sioginiai įtaigoja, kad Izraelis 
turi dabar pasakyti, kad pasi
trauks iš visur ir sutiks pabė
gėlių reikalą sutvarkyti pagal 
JT tuo reikalu priimtas rezoliu
cijas. Tų rezoliucijų yra daugy
bė, dauguma viena kitai prieš
tarauja, bet jeigu iš kiekvienos 
išsirinkti tik sau naudingą sa
kinį, tai gali sulipdyti rezoliu
ciją, kad tiems vadinamos Pa
lestinos pabėgėliams turi būti 
leista įsikurti dabartinio Izrae
lio teritorijoj. Tokį sprendimą 
Izraelis yra daug kartų atme
tęs, jis turi savo planą tam rei
kalui sutvarkyti, bet apie tai 
nori pradėti kalbėti tik tada, ka 
da Egiptas ir Jordanas sutiks 
rimtai derėtis visais klausimais 
iš karto, o ne vien tik tais, ku
rie jiems patinka, ir ieškos pro
tingo kompromiso, o ne šimta
procentinio laimėjimo vien tik 
vienai pusei.

Ir Jordanas savo nuomones 
jau yra įteikęs dr. Jarringui, 
bet jos dar iki spaudos neda- 
ėjo. Mano pažįstami J. Tauto
se dirbą žydai žurnalistai pa
šnibždomis tvirtina, kad šį kar
tą taika Vid. Rytuose gali būti 
sutarta. Bet rimti pasitari
mai prasidėsią tik tada, kada 
visi bus padarę reikalingus ma
nevrus, ir kada visi memoran
dumai jau bus patekę į spaudą. 
Tik tada pradės veikti “tylioji 
diplomatija”.

I

Sen. McGovern, S. Dakotos demo
kratas, pasiskelbė kandidatuosiąs j 
prezidentus 1972 m. Jis yra pirmo
ji kregždė. Jau yra bandęs du kar
tus būti nominuotas, bet negalėjo 
prasimuiti per spalvingesnių už 
save pretendentų užtvarą.
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Tarsi alyva
1970 metais pasirodžiusi kny

ga “Bažnyčia ir pasaulis” yra 
reikšmingiausia iš teologinės 
srities. Netenka nustebti, kad 
jos autorius nėra kunigas. Jau 
susipratom su faktu, kad lais
vajame pasauly lietuviai kuni
gai reiškiasi pastoracijoje; reiš
kiasi istoriniais, etnografiniais, 
poetiniais, psichologiniais — 
pedagoginiais raštais, bet retai 
kuris — teologiniais (tokių pvz. 
kaip kun.-, dr. V. Cukuras 
— negausios i š m t y s). 
Ir čia minimoji “Bažnyčia ir 
pasaulis” yra pasauliečio veika
las — Antano Maceinos, reli
gijų istorijos profesoriaus 
Muensterio universitete.

Visi Maceinos raštai pagauna 
skaitytoją lengvu, lakiu, įtaigin- 
gu žodžiu. Paskatina skaityto
ją drauge su autorium dalyvau
ti svarstomos problemos suvo
kime, jos sudedamųjų dalių 
analizėje, matyti tas dalis nu
šviestas laiko raidoje ir erdvės 
plotuose. Toks konkretus žvilgs
nis iš arti ir iš perspektyvos 
padeda skaitytojui aiškiau j- 
žvelgti, kas buvo problemos 
svarstyme klaida, kas buvo tie
sa. Sykiu pažadina budėti tei
singame minties kelyje, nes pa
vojus išklysti iš jo į klystkelius 
yra nuolatinis.

Visi A. Maceinos raštai atsi
liepia i aktualias socialines, fi
losofines, religines problemas- 
Šis veikalas atsiliepia i Bažny
čios problemas po II Vatikano 
susirinkimo.

•
Autorius Bažnyčios padėti po 

minėto susirinkimo vaizdingai 
sudramatina, rodydamas, kad 
“II Vatikano Susirinkimas bu
vo giedri prošvaistė Katalikų 
Bažnyčios padangėj”. “Bet pra
ėjo vos keleri metai (Susirinki
mas buvo uždarytas 1965- m. 
gruodžio 8 d.), ir ši padangė 
jau ima temti. Dar daugiau: 
joje renkasi debesų, gresian
čių tikra audra Bažnyčioje” (12- 
P-). '

Rodo teologų ir popiežiaus 
Pauliaus būgštavimus apie gali
mą skilimą. “Bijomo skilimo 
pagrindas esančios dvi link
mės, kurios iš lėto, tačiau ne- 
atlaidžiai susiklosčiusios i du 
sąjūdžiu dabartinėje katalikijo- 
je ... .Pirmasis vadina save išdi
džiai ‘progresistais’, antrasis 
nesidrovi ‘tradicionalistų’ var
do, tačiau pirmojo yra pašiepia
mas kaip atžangus” (14 p.).

Pirmajam — ‘pažangiam’— 
sąjūdžiui atrodo, kad po Susi
rinkimo prasidėjusi Įtampa 
esanti atsinaujinimo ženklas”. 
“Antrajam betgi sąjūdžiui visa 
tai atrodo, kaip didžiulis Baž
nyčios silpnėjimas ir net jos 
išdavimas” (15 p.)

“Šių linkmių Įtampa kaip tik 
ir pažadina Įspūdi, esą katali
kų Bažnyčiai gresiąs skilimas. 
Ši Įspūdi sustiprina dar ir tai, 
kad minėtos dvi linkmės eina 
per visą bažnytini gyveni
mą, pradedant kardinolais ir 
baigiant studentais. Kažkoks 
plyšys yra atsiradęs Bažnyčioje 
ir reiškiasi visose srityse . .Net 
pačioje Romos kurijoje, kaip 
liudija kardinolų Ottaviani ir 
Bacci laiškas popiežiui, šis ply
šys jaučiamas” (16 p.).

“Šių dviejų sąjūdžių šaltinis 
yra priešinga samprata po n 
Vatikano Susirinkimo. Bet jų 
nuotaika ir veiklos priemonės 
yra nuostabiai panašios” (14 
P)

Faktais sudramatintą padėtį 
skaitytojas seka Įtemptai su au
torium, kuris susidariusiom 
dienos problemom spręsti eina 
prie Bažnyčios sampratos, at
skleisdamas du jos charakterio 
ženklus: Bažnyčia yra “ne iš 
šio pasaulio” (Jon. 17, 14) ir 
sykiu turi eiti “į visą pasaulį” 
(Morkus 16, 15); Bažnyčia yra 
nekintantis Kristus, besireiš
kiąs kintančiom laiko ir erd
vės formom.

Ir toliau paseki, kaip pirma
sis sąjūdis yra įsižiūrėjęs į pa-

ant Įsiaudrinusiu Bažnyčios gyvenimo bangų
Antano Maceinos knygą “Bažnyčia ir pasaulis” perskaičius yra dalis “viso pasaulio”, į ku

ri turi eiti Bažnyčia.
Norinčiam teisingai suprasti

SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentišku* katalogus gausite iŠ SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055. ------
ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

reigą “eiti į pasaulį”, pamirš
damas ar bent lygiomis never
tindamas pirmosios pusės — 
“ne iš šio pasaulio”. Tradi
cionalistų sąjūdis, vienašališkai 
pabrėždamas “ne rš šio pasau
lio”, pamiršta prisiimti laiko ir 
erdvės formas.

Aukštai vertindamas II Va
tikano susirinkimo nutarimus 
kaip pažangos kelius, autorius 
konkrečiai rodo, kaip vienas ir

antras sąjūdis nukrypsta nuo 
tų nutarimų tikrosios prasmės. 
O tos pažangos autorius rodo 
trejopus pagrindinius kelius, 
kurie ir sudaro knygos svar
biausius skyrius: “Bažnyčios 
šiandienėjimą” (tuo žodžiu au
torius taikliai išvertė Jono 
XXIII pavartotą itališkąjį “ag- 
giornamento!”), “Bažnyčios de
mokratėjimą”, “Bažnyčios tau- 
tėjimą”.

Prof. Antanas Maceina

Pasekdamas su autorium, 
kaip šias tris pažangos kryptis 
imasi aiškinti “progresistai” ir 
“tradicionalistai”, sustoji prie 
autoriaus teigimo: ir viena ir 
kita linkmė teisinga tuo, ką tei
gia, klaidinga tuo, ko nepa
kankamai vertina arba neigia. 
Ir kaip tik dėl to klaidingo su
pratimo matai progresistus su
tapus su “pasauliu”, praradus 
tas tikėjimo tiesas, kurių pro
tas nestengia išsiaiškinti, Kris
tų pavertus humanistu refor
matorium, Bažnyčią pavertus 
socialine žmonių institucija. 
Matai ir kitą linkmę, kuri ta
riasi išlaikanti tikėjimo dog
mas, o iš tikrųjų dogmom pa
laiko graikiškai romėniškas 
Europoje Įsigalėjusias formas, 
svetimas Azijos, Afrikos supra
timui, ir dėl to praradus galią 
Įaugti tuose kraštuose, kurie ir

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Bažnyčios visuotinumą ir tau
tiškumą, Bažnyčios “monarchi
nius” ir “demokratinius” reiški
nius, kuriuos suaktualina “šian- 
dienėjimas”, Bažnyčios vietą ir 
misiją šiame pasauly, — kny
ga yra minties “sielovadis” ir 
paskata pačiam galvoti. O gal
vodamas jis nebus toks drą-
sus svaidyti pasmerkimo žo
džius vienai ar antrai linkmei. 
Šia prasme knyga veikia skai
tytoją kaip alyva, užpilta ant į- 
sisiūbavusių bangųT

(Antanas Maceina, Bažnyčia 
ir pasaulis, Bažnytinio gyveni
mo kaita po II Vatikano Susi
rinkimo. Kritinis skerspiūvis. 
Išleido Vakarų Europos lietu
vių sielovada 1970. Tiražas 
2000, 158 ps., kaina 2 dol. Kny
gą autorius dedikavo Ateitinin- 
kijai, jos 60 metų veiklos su
kaktį minint).

Operos ir dramos 50 metų sukaktis
Vilniuje ir Kaune praėj. me

tų gruodžio mėn. paminėta ope
ros ir dramos teatrų 50-jĮ su
kaktis. Operos minėjimo proga 
režiminė valdžia ir partija sa
vo sveikinime nurodė, kad ope
ra prieš 50 metų atsiradusi “pa
žangių meno veikėjų pastango
mis” ... Visiem žinoma, kad 
nei vienas operos kūrėjas ne
buvo nei komunistas, nei ko
munizmo šalininkas.

Per 25 metus opera Vilniuje 
pastačiusi 11 vad. nacionali
nių operų ir šešis nacion. bale
tus.

Operos teatro Lietuvoje 50- 
ji sukaktis Vilniuj e ^paminėta 
gruodžio 3uMšžilia sveikinimų, 
teatro direktoriaus V. Laurušo 
kalbos, buvo ir koncertas- Dai
navo du operos veteranai, A. 
Staškevičiūtė ir A. Kučingis 
(buvęs Sibiro tremtinys), solis
tai V. Noreika, J. Stasiūnas, E.

Saulevičiūtė, V. Daunoras, E. 
Kaniava ir kt. Buvo parodytos 
ir dviejų baletų scenos.

Neapsieita nepagarbihus Le
nino. Iškilmės Vilniaus teatre 
buvo baigtos paties direkto
riaus Laurušo sukurta kantata 
“Lietuva dainuoja Leninui” . •. 
“Tiesa” (gruodžio 31) teigė, 
kad tą kantatą “Įkvėptai” dai
navę ne tik operos solistai, cho
ras, bet ir “Ąžuoliuko” mažie
ji dainininkai.

Operos veiklą įvertinti ėmė
si Vilniaus operos, baleto teat
ro direkt. Vyt. Laurušas straips
niais “Tiesoje” (gruodžio 30) ir 
“Lit. iij Męfc j^aitrašty (nr. 
1, 1971). Jis'Įkyriai, kaip ir ki
ti vertintojai Lietuvoje, džiau
gėsi operos “pasukimu socialis
tinio realizmo” keliu ir ypatin
gai nurodė i sovietinių kom
pozitorių operų pastatymus. 
Tuo būdu, girdi, turtinamas 
repertuaras. Nė žodžiu nepami-

Dėl Am. Balso, dėl Sovietų ultimatumo ir dėl A. Smetonos
Pastabos porą žurnalų pa

skaičius užsigulėjo, laukdamos, 
iki jom atsiras vietos po ap
žvalgų apie jūrininką Simą Ku
dirką. Dabar tos pastabos čia 
skelbiamos, nes jos rodo mūsų 
visuomeninės minties rūpes
čius.
Senas žurnalas: dėl Amerikos 
Balso

Į Laisvę Nr. 49 (86) K. Pet
kus rašiny apie “Lietuviško ra
dijo problemas” skeptiškai at
siliepia apie atgaivintas Madri
do radijo programas. Skeptiš
kai apie naujai gautas Manilos 
radijo programas. Skeptiškai 
apie Alto pakartotas pastangas 
gauti lietuvišką programą Lais
vosios Europos radijo. Su prie
kaištu dėl Alto nutylėjimo vals
tybės departam., kad esamo
ji Amerikos Balso lietuviška 
programa būtų gerinama. Au
toriaus argumentas: neturim 
perdaug jėgų visom progra
mom gerai paruošti, tad ver
čiau susikoncentruoti prie ma
žesnio skaičiaus programų, bet 
gerai paruoštų. O Amerikos 
Balsas turi tam atsidėjusi per
sonalą.

Kritikuoja autorius Darbi
ninką ir Draugą, kurie buvo 
rašę dėl Amerikos Balso, kad 
lietuviškos programos būtų la
biau taikomos Lietuvos klausi- 
tojui, kuriam labiau būtų Įdo
mi informacija apie lietuvių vei
kimą kitur, o ne išverstos iš 
bendro biuletenio amerikietį 
tedominančios žinios apie vie
tinius įvykius. Kritikuodamas 
kitus, autorius teisina Ameri
kos Balsą, kuris duodąs progi
nių lietuviškų rašinių ir sek
madieniais duoda 10-15 minu
čių lietuviškų Įvykių apžvalgą.

Bet čia ir tenka nustebti au
toriaus tvirtinimu: esą “tas he
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tuvių kitur veikimas nėra toks 
platus ir gyvas ir dažnai net 
per tas 10-15 minučių neturi
ma ko reikšmingesnio praneš
ti”.

Tai apgailėtinas tvirtinimas, 
nes jis neteisingai sumenkina 
lietuvių gyvenimo Įvykius iki 
tiek, kad nesą ko pranešti 10- 
15 minučių savaitinėje apžval
goje. Apgailėtinas, kad sudaro 
Įspūdi, jog lietuviai, kurie ruo
šia lietuviškas programas, taip 
nesugeba rasti lietuviškos me
džiagos 10-15 minučių savaiti
niam pranešimui (o mes nori
me juos laikyti labiausiai kva
lifikuotus, labiausiai įžvalgius 
ir specialiai tam reikalui atsi
dėjusius). Apgailėtinas ir dėl 
to, kad sumenkina argumentus 
už lietuviškos programos Ame
rikos Balse gerinimo reikalavi
mus, nes kaip gerinsi, jei nėra 
ko pranešti per 10-15 minučių.

Naujas žurnalas: apologija ar 
kaltinimas prezidentui Smeto
nai?

Naujoji viltis — tokiu vardu 
dar pereitų metų gale išleido 
“kultūros ir politikos žurnalą” 
Lietuvių Studentų Tautininkų 
korporacija Neo-Lituania ir A- 
merikcs Lietuvių Tautinė Są
junga.

Redakcijos kolegijoje yra 
dr. Jonas Balys (pirm.), Alek
sas Laikūnas ir dr. Bronius Ne- 
mickas. Pagrindiniai rašiniai 
yra dr. B. Jonaičio, J. Gliaudos, 
V. Alanto, J. Jurevičiaus, o ap
žvalgose — E. čekienės, K. Ka- 
sakaičio, B Nemicko.

Naujai pasirodančių žurnalų 
pirmas numeris paprastai esti 
blankesnis, tolimesnieji sustip-

Pirmas nestipriai pabrėžda
mas, kad atsiremia i A. Smėto- 
nos ir Vaižganto liniją, vertin
damas dabartį, žada tarti “tie
su ir tvirta lietuviška žodi” dėl 
“pasimetimo ir nukrypimo Į 
klystkelius reiškinių”. Tokius 
žodžius apžvalgose taria prieš 
bet kokius “bendradarbiavi
mo kompromisus”, prieš į tuos 
kompromisus linkusius Akira
čius, kuriuos sugretina su Lais
ve ir Vienybe. Pasisako besąly
giškai už Vliką, Altą, prieš Ai
dų, Į Laisvę kritiką šių veiks
nių darbam, nes tuo jie talki
ną Akiračiam- Rezervuotai pa
sisako dėl Bendruomenės, nes 
joje “pučia smarkūs kolaboran- 
tiški vėjai”.

Tokia naujo žurnalo linija ap
žvalgose. O straipsniai išimti
nai skirti praeičiai. Pagrindinis 
yra dr. Jonaičio straipsnis apie 
Lietuvos kapituliaciją prieš 
Sovietų ultimatumus (tai lyg 
papildinys to, ką dr. J. Balys 
buvo rašęs I Laisvę žurnale). 
Straipsnis vertingas paskelb
tais dokumentais. Bet patikimu
mas autoriaus samprotavimam, 
išvadom sumažėja, kada jis pa
siremia tik vienos pusės doku
mentais (vokiečių), o tie patys 
faktai Lietuvos vyriausybės do
kumentacijoje, gal būt, ir ki
taip būtų nušviečiami. Ant
ros pusės dokumentacijos nėra, 
ir dėl to yra pagrindo sakyti, 
kad straipsnis operuoja šalti
niais nepakankamai kritiškai.

Antra, atsakomybę už Lietu
vos kapituliaciją prieš Sovie
tų ultimatumą autorius priski
ria “koalicijai” — girdi, jei vy
riausybė būtų buvusi vienų tau
tininkų, ji nebūtų ultimatumo 
priėmusi. Kalčiausi čia buvę K.

nėti Vakaruose atsidūrę operos 
veteranai.

Tik “Literatūroje ir Mene” 
Laurušas prisiminė, kad tų ve
teranų už Lietuvos ribų yra vi
sas būrys. Čia jis teigia, kad 
“Įkvepiančiu pavyzdžiu” jau
nesnei kartai tapę operos vete
ranai, šalia K- Petrausko, A. 
Sodeikos, M. Rakauskaitės, dar 
V. Grigaitienė, V. Jonuškaitė, 
A. Dambrauskaitė. Neprisimi
nė dar vienos veteranės —Elž
bietos Kardelienės, nė žodžiu 
nepaminėjo ir prof. Juozo Žile
vičiaus. (Elta)

Vilniuje paskelbta: “Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo į- 
saku Alfonsas Randakevičius 
paskirtas Lietuvos TSR teisin
gumo ministru”. (E)

rauskas, politinio departamen
to direktorius, Jie viską nulė
mę. Lyg jie būtų buvę vyriau
sybės vadai — ne ministeris 
pirmininkas A. Merkys, ne už
sienių reikalų ministeris J. 
Urbšys. Lyg nebūtų buvę pre
zidento A. Smetonos, tautos va
do. Tokiais tvirtinimais auto-
rius nori nuimti atsakomybę 
nuo prezidento. Bet skaityto
jui palieka priešingą įspūdį: pre 
ridentas Smetona parodytas 
jau toks bejėgis, toks bevalis, 
toks be iniciatyvos, be atsako
mybės pajautimo pavojaus aki
vaizdoje, kad belieka stebėtis, 
kodėl jis prezidentas ir net 
tautos vadas

Tokioje nepalankioje švieso
je jo niekas nebuvo parodęs.

O skaitydamas tokius pareiš
kimus, kaip Bizauskas buvo 
“naivus”, užsienių ministerijos 
sprendimas buvo “bukaprotiš
kas”, norėtum linkėti kituose 
numeriuose daugiau ne tik

re ja. Gal tokią raidą teks išgy
venti ir naujajam žurnalui.

Bizauskas, ministerio pirminin
ko pavaduotojas, ir E. Tu-

“tiesaus ir tvirto žodžio”, bet 
ir kultūringo.

J. B. 8HALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos 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 AROMISK1S (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia; 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335. 
_~~ • — • — »■ i . • — ------- ------—— 
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, 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. Modernišks 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y, Telef. EV 4-4952_______________________________
JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuvihiai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ii 
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, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua f 
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. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel.. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 070791 ■ ‘ ■
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW .4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL 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 melodĮjų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

I Ig Lietuviškam rajone — \
g LIETUVIŠKA GELIAI PARDUOTUVE |

| Alice’s Florist Shop $
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. £

c ----------- Gėlės įvairiom progom —-----
$ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- $
X kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. J

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Hl. 60629 — Tel. 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis |

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris MOnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėte LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečlant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Bendruomenės istorijoje kai kas naujo

Po JAV Liet. Bendruomenės Šeštosios Tarybos sesijos

JAV LB taryba antroje sesi
joje pradėjo naują lapą Bend
ruomenės istorijoje: ramiai, 
darbingai, be ilgų laiką eikvo- 
jančių ginčų “dėl tvarkos”.

Tačiau tame lape tenka įra
šyti ir kitą visai naują dalyką.

★

Taryba nusitarė savo narių 
skaičių padidinti: vienom apy
gardom (Chicagos, Detroito, 
Cleveland©...) atstovų skaičių 
skaičiuodama pagal 1967 bal
savusiu skaičių, kitom apygar
dom (New Yorko, New Jersey, 
Connecticut) — pagal 1970 bal
savusių skaičių.

Šį nutarimą vertinant, ne
svarbu žymėti, kuri apygarda 
atstovu gavo daugiau ar ma
žiau. Žymėtina betgi, kad 1970 
rinkimų taisyklės šioje sesijo
je pakeistos: pakeistos ne atei
čiai, ne būsimos tarybos rin
kimam, bet praeičiai, buvusiem 
rinkimam. Žymėtina dar la
biau, kad vienom apygardom 
imta taikyti vienas matas (1967 
metai), kitom kitas (1970 me
tai). Tai priešinga tam, kas de- 
mokratijoie vadinama "lygiais 
rinkimais"-

★

Taryba tai padarė, atsidūru
si prieš faktą, kad viena iš apy
gardų 1970 rinkimuose atsisa
kė vykdyti rinkimų taisykles ir 
savo pasipriešinimą parodė rin
kimu boikotu.

Tarybai teko pasirinkti: ar 
laikytis teisinės tvarkos, kurią 
numatė rinkimų taisyklės, bet 
tada gali nelikviduoti konflikto 
su minėta apygarda, ar paauko
ti rinkimų taisykles vardan 
pragmatizmo — vardan ramy
bės, vardan, sugyvenimo su mi
nėta apygarda.;

Taryba pasirinko antrąjį ke
lią. Tuo pasirinkimu parodė, 
kad ir Bendruomenės vadovy
bėje pragmatizmas atsistoja 
aukščiau už teisine tvarka. Pa
rodė, kad ir Bendruomenės va
dovybėje ima silpti teisinė są
monė, stiprėti pragmatinė są
monė.

Tai ir yra nauja šios sesijos 
pradėtame Bendruomenės isto
rijos lape.

★

Pragmatinio sprendimo 
pirmumas prieš teisinį nėra 
nei visai naujas nei visai origi
nalus svarstant tai Amerikos 
ar net nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo fone. Lietuvos 
valstybės istorijoje yra įrašy
tas vadinamas gruodžio 17 per
versmas. Tik tada Lietuvos de
mokratinis seimas mėgino per
versmo padarinius sankcionuo
ti, juos įteisindamas. Bendruo
menės taryba mėgino “pervers
mo” padarinius sankcionuoti, 
teisinės tvarkos pažeidimą gi
lindama.

Teisinę tvarka paaukojus su
gyvenimo naudai, gal bus lai
mėtas dabar “visų” pasitenkini
mas. Kas toliau šiame kely bus 
laimėta Bendruomenės ir Lietu
vos gerovei, teks stebėti ir žy
mėti. Bet dabar žymėtini galimi 
antriniai to padariniai- Viena, 
pragmatinis galvojimas susilp
nina moralinį pagrindą kovoti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatvmo, kuris yra ne kas 
kita, kaip siekimas pažeistą tei
sę atstatyti. :

Teisinę tvarką aukojant var
dan naudos, sunkiau bus 
smerkti tuos Amerikos ir ne 
Amerikos politikus, kurie var
dan sugyvenimo ir vardan ko
mercinės naudos (pvz. žuvų!) su 
Sovietais imasi aukoti ar žmo
nes ar siūlo nurašyti Baltijos 
valstybes Sovietų naudai, for
maliai pripažinti Sovietų įvyk
dytą inkorporacijos faktą. Sun
kiau laukti pagarbos teisei iš
kilų, jei savo tarpe jos atsisa
kai.

Antra, pragmatiniam keliui 
atiduodant pirmumą prieš tei
sinį lengviau žengti naują žings
nį: pateisinti kapituliaciją dėl 
nepriklausomybės siekimo, pa
teisinti samprotavimus vieno ar 
kito, kuris sakosi nematąs 
“naudos” iš Amerikos “nepri
pažinimo politikes”, nors 
vyriausybė “nepripaži
nimo politikos” neatsisako, 
laikydama, kad Baltijos valsty
bių inkorporacija pažeidė 
tarptautinę teisę ir dvišalius su
sitarimus.

Apie teisės reikšmę vyriau
sybėje dar kitaip galvojama 
nei dabar LB taryboje.

(tąsa)
Patikrinus tarybos narių da

lyvavimą, buvo pristatyti naujo
sios centro valdybos nariai, 
tarybos patvirtinti korespon- 
denciniu balsarirhu. Be ilges
nių diskusijų priimta sesijos 
darbotvarkė.

Tarybos prezidiumo veiklos 
pranešimą padarė prezidiumo 
sekretorius Vaclovas Kleiza. Čia 
to pranešimo ištraukos:

“Tarybos prezidiumas, iš
rinktas pirmoje šios tarybos se
sijoje 1970 spalio 25 Clevelan- 
de, pareigomis pasiskirstė: Vy
tautas Kamantas — pirminin
kas, dr. E. Lenkauskas, dr- S. 
Matas ir dr. A. Razma — vice
pirmininkai ir Vaclovas Kleiza 

—sekretorius.
“Kol nebuvo patvirtinta nau

joji centro valdyba, prezidiu
mas stengėsi atstovauti JAV 
Lietuvių Bendruomenei įvai
riuose mūsų visuomeninio gy
venimo momentuose.

“Prezidiumas buvo susirin - 
kęs pilname ar daliniame sąsta
te trims posėdžiams. Tarp posė
džių ryšys su visais prezidiu
mo nariais yrą palaikomas te
lefonu bei laiškais.

“Su tarybos nariais ryšiai 
yra palaikomi per bendralaiš- 
kius ir asmeninius kontaktus. 
Ligi šiol išsiųsta 4 bendralaiš- 
kiai. Šiuos bendralaiškius taip 
pat gauna informacijai bei su-| 
sipažinimui lietuviškų laikraš- ■ 
čių bei žurnalų redakcijos, vi
sos radijo valandėlės. L.B- gar
bės teismo nariai, PLB valdy-1 
ba, Kanados LB valdyba, Lie-| 

JAV LB šeštosios Tarybos antrosios sesijos dalyviai Philadelphijoje. Nuotr. K. čikoto

turių Fondas ir mūsų diplo
matai šiame krašte. Iš viso yra 
išsiunčiamos 105 kopijos. Įvai
riomis progomis stengiamasi 
galimai plačiau informuoti mū
sų laikraščius apie LB darbus.

“Atvykus centro v-bos pir
mininkui Vytautui Volertui ir 
trims centro valdybos nariams: 
Juozui Gailai, Algimantui Ge- 
čiui ir Aušrai Mačiulaitytei- 
Zerr į Chicagą perimti parei
gų, prezidiumas sukvietė bend
ram pasitarimui Chicagos apy
gardos valdybą, Lietuvių Fon

JAV LB Tarybos sesijoje invokaciją skaito prel. Jonas Balkūnas, šalia dr.
Antanas Razma. Nuotr. K. Oikoto

do tarybos ir valdybos pirmi
ninkus ir Chicagoj gyvenan
čius LB tarybos narius. 1971 
sausio 15 prezidiumas susiti
ko su centro valdyba plates
niam pokalbiui ir nuomonių pa
sidalinimui Philadelphijoj. Su 
centro valdyba yra palaikomas 
labai glaudus ryšys ir siekia
ma centro valdybai galimai 
daugiau palengvinti jos sunkią 
darbo naštą.

“Sąryšyje su Simo Kudirkos 
tragedija, prezidiumas pasiun
tė telegramas prezidentui R. 

Nixonui ir Jungtinių Tautų 
atstovui pabėgėlių reikalams 
princui Sadruddin Aga Khan. 
Specialus prezidento asistentas 
George Bell telefonavo prezi
diumo pirmininkui Vytautui 
Kamantui, pareikšdamas pre
zidento Nixono apgailestavi
mą dėl įvykusios tragedijos. 
Gautas laiškas iš prezidento 
Nixono, kuriame jis dar kar
tą pabrėžia, kad ateityje tokia 
tragedija nepasikartos. Prezi
diumo nariai, lygiai kaip ir kiti 
tarybos nariai, asmeniškai įvai
riais būdais jungėsi į šios bylos 
darbus.

“Prezidiumas atliko šiuos ta
rybos nutarimus, padarytus pir
moje sesijoje: pasiuntė telegra
mą Turkijos premjerui Bražins
kų reikalu; paskelbė sesijos re
zoliucijas bei nutarimus; paruo
šė ir atspausdino visų tarybos 
narių sąrašą su adresais, ku
riuos gavo kiekvienas tarybos 
rys; sudarė įstatų keitimo ko
misiją, kurion įeina dr- K. Keb- 
lys, V. Kutkus, A. Rugienius, 
N. Šlapelytė ir P. Žumbakis; 
sudarė nuolatines tarybos ko
misijas; paruošė nuolatinių ko
misijų darbo taisykles; į šios 
sesijos darbotvarkę įtraukė į- 
statų keitimo ir tarybos didi
nimo klausimą; pristato šiai se
sijai garbės teismo statutą.”

•

Svarstant JAV LB įstatų 34- 
to straipsnio keitimo klausimą, 
JAV LB įstatų keitimo komisi
jos nuomonę referavo dr. Kęs
tutis Keblys. Buvo siūloma Į 
JAV LB įstatų 34-tą straips

nį įrašyti tokį sakinį: “šeštoji 
LB taryba savo narių skaičių 
nustato pati”, šis pasiūlymas 
nebuvo priimtas, nes už jį pa
sisakė mažiau negu du trečda
liai posėdy su balso teise daly
vaujančių — trūko vieno bal
so.

Antrą pasiūlymą pateikė LB 
tarybos narys Jonas Jasaitis. 
Jo siūlymas buvo priimtas, nes 
už jį pasisakė 39 bal
sai, prieš — 1 balsas ir susilai
kė 7 balsai. Balsavimas vyko pa
gal sąrašą šaukiant kiekvieno 
tarybos nario pavardę ir klau
siant kaip jis balsuoja. Buvo 
nutarta į JAV LB įstatų 34-tą 
straipsnį įrašyti šią pastabą:

“Pastaba: JAV LB Vl-ji Ta
ryba, atsižvelgdama į 1970 me
tų LB Tarybos rinkimus pra
vedant susidariusią padėtį, sa
vo narių skaičių nustato pati”.

•

Priėmus šią pastabą, Įrašo
mą į 34 įstatų straipsnį, tary
bos prezidiumo vicepirminin
kas dr. Antanas Razma refera
vo JAV LB Vl-sics tarybos pa
didinimo klausimą. Jis siūlė pri
imti tą projektą, kuris anksčiau 
buvo išsiuntinėtas visiem tary
bos nariam. ?

Atsižvelgiant į praėjusių 
1970 metų JAV LB rinkimų da
vinius, JAV LB Vl-ji taryba po 
diskusijų nutarė savo narių 
skaičių padidinti penkiais nau
jais nariais: iš New Yorko rin
kiminės apygardos trimis (Genė 
Nutautaitė, Romas Kezys, dr. 
Ibsenas Skeivys), iš Connecti
cut rinkiminės apygardos vie
nu (Valerijonas Balčiūnas) ir iš 
New Jersey rinkiminės apygar
dos vienu (Kazys Jankūnas).

Dabar JAV LB šeštąją tary
bą sudaro 60 asmenų, įskaitant 
JAV LB aštuonių apygardų pir
mininkus ir JAV LB centro val
dybos dešimt narių.

(Bus daugiau)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Operos ir baleto teatras Vil
niuje neseniai pastatė Donizet
ti operą “Lucia di Lammer- 
moor”. Šalia nuo seniau ži
nomų solistų, V. Noreikos, V. 
Daunoro, M. Aleškevičiūtės ir 
K. Šilgalio, Lucijos vaidmeny
je pirmą kartą pasirodė sol. 
D. Juodikaitytė, prieš metus 
baigusi Vilniaus valst. konser
vatoriją. (Elta)

MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(57)
53. ŽUOBRIS IR JO DALYS
Atgyveno žuobris savo am

žių; tarnavęs žmogui tūkstan
čius metų, dabar pranyko, din
go amžinastyje ir daugiau 
nebepasirodys. Paminėkime 
bent jo dalių vardus. Žuobry- 
je buvo: ielakstis, rankinė, iš- 
ara, dvi palyči ir virvė. lelaks- 
tis žuobryje tas pats, kas diš- 
lius ratuose; vienas jo galas pri
kabintas prie jungo, uždėto jau
čiams ant sprando, antras ga
las perskeltas dvišakai ir abu
du šakumu įleisti į rankinę, už 
kurios laiko artojas. Trečia da
lis, išara, merities pavidalo, vie
nu galu įsprausta į ielaksties 
perskėlimą, antru galu aria že
mę užmautu noragu, vadina - 
mu geležiniu. Palyčios — tai 
dvi lazdi žalio alksnio, pritai
syti iš abiejų pusių išaros nu
mesti ariamai žemei į šalį.

Žiūrint į žuobrį, galima su
prasti, kodėl palyčios turi būti 
iš alksnio ir iš žalio alksnio: 
jos beariant tankiai lūžta, o pa
sigauti alksnio visada galima, 
nes jis auga visur netolimais. 
Žalios gi jos turi būti todėl, 

kad, pritvirtinant storąjį galą 
prie išaros,, jos turi sulinkti 
stačiu kampu ir nenulūžti; tai 
galima priveikti tik su žaliu 
alksniu. Jungas — tai dviejų 
metrų ilgumo medis, storumo 
tokio, kaip šienriržė kartis; a- 
biejuose galuose įtaisyti išlenk
tai suaugę medžiai- Išlenktas 
stačiu kampu medis drauge su 
kartimi sudaro rietą jaučio 
kaklui. Prie jungo buvo kiek
vienam jaučiui po pagaliuką, 
skląsčiu vadinamą; jis užsklen
džia jaučiui kaklą junge, kad 
jungas nenukristų. Geležinis— 
tai trikampė geležinė lenta su 
ąsa vienoje pusėje; tąja ąsa jis 
užmaunamas ant galo išaros.

Pridėkime dar virvę ir spru
duklį, reikalingus pritraukti 
išarai prie ielaksties — ir tu
rėsime visą žuobrio medžia
gą. Žemaitiška žagrė yra sudė
tingesnė už žuobrį ir tinka dir
voms plėšti. Valdant žagrę, rei
kia daugiau pribudimo, kaip 
prie žuobrio. Tas tik vyras ga
lėjo vadintis artoju, kuris pats 
savo rankomis galėjo pasidary
ti visą žuobrį, jungą, žagrę ir 
visa, kas priklauso arimui.

54. VAIKŲ MOKYMAS
Gavėnia — pats patogiau

sias laikas vaikams mokytis: ta
da oras apšilęs, dienos švieses
nės ir ilgesnės. Dar gerai prieš 
užgavėnes rūpestingesnių ūki
ninkų jau patiekta mokykla, nu
samdyta seklyčia. Ji kūrenama 
padieniui arba pasavaičiui. Da
raktorius irgi taip valgydina
mas- Mūsų Juška stoja į savo 
darbą. Ligi Užgavėnių vaikų bū
na nedaug, bet po Užgavėnių 
prisirenka tiek, kad dviem pa
sieniais pastatyti stalai būdavo 
iš abiejų pusių vaikų apsėsti. 
Skaitė visi balsiai. Kuris su di
desne atidžia mokėsi, to balsas 
viršijo kitų balsus. Marmaliavi- 
mas ir ūžimas kilo neišpasaky
tas. Kiekvienas užsigulęs ant 
savo “lementoriaus”, atsirėmęs 
alkūne į stalą, kita ranka bado 
su dascipulka raides, rėkda
mas, kiek turi nasro. Darakto
rius vaikščioja vidury aslos, 
prieidamas čia prie vieno, čia 
prie kito, pamokydamas ir pra- 
vesdamas.

Atėjo vaikelis pirmą sykį į 
mokyklą. Daraktorius pervedė 
jį pirmąja eilute ir, pasodinęs 
į paskirtą rietą, liepė išmokti 
tas raides. Atėjus laikui, darak
torius išklausė ir uždavė toliau, 
nepaisydamas, ar vaikas moka, 
ar ne kokią raidę.

Per gavėnią išeitas visas ele
mentorius slebizuojant, ir tas 
vaikelis, niekieno nepamokytas 
ir neparodytas, išmoksta raides 

ir slebizavonę. Sakoma, kad ma
žas išmoksta prisiklausydamas- 
Taip iš tikro ir yra, nes, toly
džio girdėdamas minint raides 
ir iš raidžių sumetant skie
menis, nejučiomis, be pastan
gų pats išmoksta taip pasaky
ti- Aš šitaip mokiaus. Išėjau pir
mą puslapį su raidėmis, va
dinamą abėcėlę; išėjau, bet nė 
vienos raidės dar nepažinau, 
nežinojau, kaip kurią pavadin
ti. Drąsiai atsiverčiau kitą pus
lapį su slebizavone. Čia radau 
“be-a-ba, be-e-be, be-i-bi, be-o- 
bo, be-u-bu” — ir pasijutau tą 
giesmelę bemokąs iš prisiklau- 
symo. Sekanti giesmelė: “ce-a- 
ca, ce-e-ce, ce-i-ci, ce-o-co, ce-u- 
cu”—ir ta moku. Dabar man be
pigu. Tik pirmą raidę pasiklau
siu gretutinio vaiko, ir daugiau 
visą eilutę išvarau. Pasidarė 
smagu ir lengva mokytis. Pir
miausia pažinau balses a, e, i, 
o, u, kad jos stori išilgai pusla
pio, kiekviena savo eilėje nuo 
viršaus ligi apačiai. Paskui pa
žinau sanbalses: b, c, d . •., kad 
jų kiekviena stori savo eilutėje 
skersai puslapio. Darant iš rai
džių skiemenį, galvoti nerei
kia: jei tik ištarei m-a, tai pats 
liežuvis ištars “ma”. Ir šian
dien aš manau, kad lengviau 
mokyti vaikus iš senovinio ele
mentoriaus su slebizavone, ne
gu iš naujo — be slebizavonės. 
Besimokant iš ano, ką akys pa
matė, jau liežuvis ištarė; besi
mokančiam iš dabamykščio, 
reikia galvoti, gi galvoti mažas 

silpnai tegalvoja. Paaugusį vai
ką, nuo dvylikos metų, greičiau 
išmokysi nauju metodu.

Du sykiu ligi pietų ir du sy
kiu po pietų esti rekracija: vai
kai leidžiami palakstyti. Laks
toma po kluonus, po daržus, 
čiaužoma ant ledo. Pietų vieni 
eidavo namo, kiti turėdavo at
sinešę, o kitiems atnešdavo iš 
namų. Daraktoriui atsiųsdavo 
pietus vaikų tėvai, žinoma, 
maistingus ir gausius. Pietų lai
ke, bevalgant, eina mokykloje 
laisva, juokinga ir įdomi vaikų 
pašneka. Vaikiukai, sėdėdami 
skyrium, užkalbina mergeles, 
irgi sėdinčias skyrium- Tos vi
sos būriu, kita kitai padeda
mos, atskirtinėja.

— Morta, juk tu paspringsi, 
tokį didelį klecką berydama! 
— sako vaikiukas. Kita mergelė 
atsako už Morta:

— Aš mačiau, kaip tu vakar 
rijai ir paspringai su klecku. 
Tau davė su kumščia per kup
ra, kleckas ir atšoko! — Kita 
dar pataiso:

— Net kleckas iš burnos iš
lėkė. — Visi juokiasi.

Stori prie durų mažas ir la
bai nedrąsus vaikelis,. Jis atne
šė valgyti savo besimokančiam 
broliukui ir laukia, kol tas pa
valgys, kol atliks puodukas. Vie" 
nas ir paklausia:

— Gi tu, Kazeli, kada eisi 
mokytis?

Kazelis nieko neatsako; už jį 
atsako kitas:

— Jis dar mažas. Kai jis už

augs, bus diktas, kai jau galės 
daraktorių paristi, tada moky
sis.

— Šiandien Geimantas jau 
vieną raidę išmoko. Badė badė 
su dascipulka ir išbadė skylę- 
Dabar tos raidės nėra, su jąja 
pabaigta. Dabar ims mokytis 
kitą.

Nelaimingas Geimantas tiek 
tik beatsakė:

— Tu imsi mokytis kitą.

Per dieną reikėjo išduoti dvi 
lekciji: vieną pietuose, kitą 
vakare. Klausydamas lekcijos, 
daraktorius sėdosi prie stalo ga
lo, ir visi prie jo ėjo paeiliui, 
slinkdami suolu. Vakare išdavę 
kalbėjome poterius ir ėjome 
namo. Poteriai buvo: “Tėve 
mūsų”, “Sveika, Marija” ir “Ti
kiu”. Visiems suklaupus, vie
nas kalbėjo, kiti tylėjo. Pote
riai lenkiški.

Vieną sykį mums taip besi
meldžiant, prasivėrė mokyklos 
durys ir pasigirdo balsas: “Meš
kas atvedė!” Mes visi sujudo
me kaip parakas ir išbėgome į 
kiemą; paskui mus pamažėliu 
išėjo ir daraktorius meškų žiū
rėti- Taip ir nebaigėme tą die
ną poterių. Matėme, kaip meš
ka, stovėdama piestu, vaikščio
jo ant paskutinių kojų, tupinė- 
no, viauksėjo, ant pagalio raita 
jojo. Meškininkas rūsčiu balsu 
kažką prisakinėjo, laikydamas 
retežius, kuriais meška buvo 
sukalta — viena grandimi per 
kaklą, kita per lūpą. Turėjome 
daug džiaugsmo.

Visi anų laikų žmonės, mū
sų tėvai ir senoliai, manė, kad 
gerai būtų, net reikia visiems 
mokėti lenkiškai; gerai būtų, 
kad visi mokėdami šnekėtu len
kiškai;' gerai būtų, kad vaikai 
išmoktų tos poniškos kalbos: 
su viena lietuvių kalba netoli 
tenueisi. Taip įsitikinę, pagei
davo, kad mokytojas su vaikais 
šnekėtų vien lenkiškai. Ir iš tik
rųjų: ar kas supranta, ar ne, 
mokytojas šneka lenkiškai. Iš 
lietuviško elementoriaus leng
viau buvo išmokti, bet daugu
ma mokėsi iš lenkiško, sekda
mi nuomone; jei iš lenkiško iš
moksi, tai iš lietuviško dar 
lengviau galėsi skaityti.

Visi buvo tikri, kad be mu
šimo ir be baudimo neišmoky
si, taigi mokykloje ir mušė, ir 
baudė. Mokytojas taip elgėsi, 
net norėdamas įtikti tė
vams. Jei kuriam vaikeliui per 
visą gavėnią nė sykio nebūtų 
įtvota rykštėmis, paguldžius 
ant zoslano, tėvai galėtų įtarti 
mokytoją, kad jis jų vaiko ne
prižiūrėjo. Taigi kiekvienas, ar 
vaikiukas ar mergelė, gavėnio
je, turėjo paragauti rykščių. 
Išimtis buvo dideliems, kurie 
paskutinę žiemą mokėsi, kurie 
palaikydavo mažiukus — vie
nas už kojų, kitas už galvos. 
Tie visada būdavo teisūs, be 
papeikimo. Tokia bent tvarka 
buvo prie Juškos.

(Bus daugiau)



DR. JOKŪBAS STUKAS 30 METŲ LIETUVIŠKOS 
RADIJO VALANDOS TARNYBOJE

“Lietuvos atsiminimų“ radi
jo programa, kuri girdima New 
York, New Jersey ir kai kurio
se Pennsylvanijos bei Connec- 
ticuto valstijų vietovėse, šiais 

'metais mini 30 metų sukaktį. 
Taigi — jau yra ištisi trys de
šimtmečiai, kai eterio bango
mis kiekvieną šeštadienį sklin
da mūsų kalba ir lietuviška 
daina. Tai gana ilgas laikas 
žmogaus gyvenime. Šiam labai 
svarbiam darbui vadovauja nuo 
pat programos įkūrimo judru
sis prof. Jokūbas Stukas, gyve
nąs Mountainside, N. J.

Nepralenkiama priemonė
Šiandien radijas tarnauja 

kaip nepakeičiamas informaci
jos šaltinis, lietuviškų reikalų 
organizatorius bei jų populia
rintojas. Radijas yra puiki prie
monė daugybėje , mūsų veiklos 
sričių. Pasakytum, kad radijas, 
kaip ir spauda, yra mūsų veik
los gyvastingumo veidrodis, Jis 
turi labai įvairų, niekieno ne
pralenkiamą, savo garsų pa
saulį, kuris klausytoją gali dai
giau paveikti, negu televizJa, 
nes žmogaus ausis sugeba min
tį paimti giliau nei akis. Be Lo, 
radijas mūsų nepririša prie kė
dės kaip televizija. Klausyda— 
mies mes galime ir skaityti ar 
šiaip kokį darbelį dirbti.

Darbas su meile
Dr. Jokūbo Stuko darbas ne

reiškia tik šeštadienio popietės 
praradimą. Beveik kas vakarą 
jo namuose vyksta darbas: žiū
rėk, ar kas atvyksta su reikalu, 
ar skamba telefonas, ar jis 
pats triūsia prie plokštelių ar 
garso juostų. Ir jis tai dirba su 
tikra meile ir nuoširdumu.

Suprantama, kad, atsiradus 
televizijai, ’radijo padėtis pa
sunkėjo, nes reikia daug 
kruopščiau paruošti progra
mas, surasti naujų ir aktualių 
temų. Ir tai padaryti yra kur 
kas sunkiau, negu mes mano
me. Šių laikų žmogus, pripratęs 
vis tobulėti, darosi vis įmant
resnis ir daugiau reikalauja. 
Tad ir Jokūbas Stukas nuolat 
seka savo klausytojus, stebi jų 
pageidavimus, įpročius ir sten
giasi kiek galima visus paten
kinti.

i
Oail. Albino Elskaus sukurtas vitražas Bronx e pastatyta nauja St. Frances de Chantal bažnyčia. Architektas Paal W. Neilly. Stos bažnyčios vitražus
St. Frances de Chantal bažnyčioj Bronxe sukūrė Albinas Elskus.

J. VEBLAITIS
V

Talkininkai
Mūsų judrusis Jokūbas Stu

kas pradėjo Lietuvos atsimini
mų radijo darbą 1941 metais, 
ir kiekvieną šeštadienio vaka
rą 5 valandą mes išgirstame 
galingos — “Lietuviais esame 
mes gimę“ dainos garsus. Tai 
garsai iš WEVD stoties, esan
čios Broadway, New Yorke, pa
čiame centre, prie 53-čios gat
vės. Lietuvos atsiminimai jau 
kuris laikas yra girdimi tarp 
italų ir vokiečių kalbom duo
damų programų.

Be prof. Jokūbo Stuko jo kal
bėtojų —pranešėjų štabui dar 
priklauso Algirdas Kačanaus- 
kas ir Irena Veblaitienė. Jų nei 
blogas nei šaltas nei karštas 
oras niekad neatbaido. Ir nežiū
rint kas bebūtų, jau prieš penk
tą valandą stoties studijoje jie 
yra pasiruošę paskleisti lietuviš
ką žodį belaukiantiems savo 
tautiečiams.

Mes žinome, jog Lietuvos at
siminimų radijas yra pati grei
čiausia ir patogiausia priemo
nė ne lik mūsų kalbos gyvastin
gumui palaikyti, bet kartu la
bai efektinga priemonė kultū
rai skleisti savųjų tarpe. Tai 
yra galinga komunikacijos prie
monė, kuri mum atneša didžių
jų mūsų tautos sąmonės žadin
tojų mintis ir gaivinančią liau
dies dainą.

Čia pagal kalendoriaus eigą 
yra paminimos visos Lietuvos 
tautinės bei religinės šventės. 
Tai yra lyg lietuvių tautos šir
dies tvaksėjimas, toks artimas 
ir savas ...

Visiems lietuviams
Pasitaiko ir taip, kad klausy

tojai kai kurio kalbėtojo min
tims yra -netolerantiški ir ne
atlaidūs. Skambina į stotį, ra
šo laiškus, čia Jokūbui, kuris 
yra didelis tolerantas, tenka 
prie visokių nuomonių ir sko
nių prisitaikyti, nes jis siun
čia lietuviška žodi ir muzika 
visiems lietuviams. Yra net už
gaulių, įkyrių laiškų arba reika
lavimų. Taip, kad pats progra
mos redagavimas pasidaro tie
siog, pasakytum “nerve-wreck
ing.”

Kodėl tat dr. Jokūbas Stu
kas yra įsikinkęs į šį daug va
landų reikalaujantį ir praktiš
kai nepelningą darbą? Esu tik
ras, kad jis su savo patyrimu 
ir kvalifikacijomis nesunkiai 
galėtų “įsipilietinti” gerai ap
mokamoje amerikiečių komer
ciniais pagrindais veikiančioje 
stotyje.

Pirmiausia, Lietuvos atsimi
nimų radijo valandos vedėjas 
yra sąmoningai galvojantis lie
tuvis. Iš savo tėvelių jis yra 
gavęs didelę meilę kalbai ir dai
nai. Jis jaučia atsakomybę sa
vo visuomenei ir savo tauti
niam interesam. Užeikite pasi
žvalgyti į jo namuose esančią 
bibliotekąl čia rasite kiekvie
ną Lietuvą ar Baltijos kraštus 
liečiančią knygą, daugiausia 
svetimtaučių parašyta.

Lietuviškam darbui
Per metų metus Lietuvos at

siminimai nuolatos stovėjo sa
vo tautos reikalų sargyboje ir 
nuolat kėlė balsą bei reagavo 
aiškiais pasisakymais į mums 
daromas neteisybes. Jų direk
torius, būdamas profesorium Se 
ton Hali Universitete, nesišali- 
na nuo lietuvybės, išsisukinėda
mas dėl dolerio ar per didelio 
užsiėmimo. Jokūbas Stukas sa
vo lietuviškos veiklos darbui są
lygas susidaro pats, nes žino, 
kad savaime jos neateis.

Sukaktis minima
Išbuvęs 30 metų lietuviško 

žodžio ir kultūros skleidėjo tar
nyboje, jis yra užsitarnavęs 
mūsų pagarbos ir konkrečios 
talkos. Nežiūrint į jo pozityvią 
galvoseną, dr. Jokūbas Stukas 
vis dėl to ne kartą šių eilučių 
rašytojui yra pasiskundęs, kad 
po tiek laiko jau pradedąs pa
vargt. Tai yra žmogiška ir su
prantama. Nujausdami tai, N. 
J. lietuviai yra sudarę Lietu
vos atsiminimų 30-ies metų 
jubiliejui paminėti rengijno ko
mitetą, kuriam pirmininkauja 
Antanas Rugys. Į šitą komitetą 
ieina bent dešimtis veiklesniu 
New Jersey lietuvių. Yra nu
tarta balandžio 24 Lietuvių 
Laisvės salėje Elizabeth, N. J., 
Lietuvos atsiminimų 30-ies me
tų gyvavimui paminėti sureng
ti didžiulį koncertą ir šokius. 
Programai išpildyti sutikimą 
davė Prudencija Bičkienė iš 
Chicagos.

Gi po koncerto balandžio 25 
Švč. Trejybės lietuvių salėje 
Newarke įvyks iškilmingi pie
tūs — banketas. Tikimasi, kad 
ir į koncertą ir į banketą mūsų 
radijo klausytojų šeima gausiai 
atsilankys.

Šia proga Jokūbą Stuką no
rėtųsi pasveikinti ir kartu pa
linkėti ir toliau išsaugoti tą 
jaunatvišką energiją ir žvalu
mą, kad ateities metai būtų 
darbingi radijo tarnyboje, nes 
lietuviška žodi mes visi labai 
vertiname ir branginame.

DARBININKAS

Prof. Jokūbas Stukas kalba, kai buvo minima “Lietuvos atsiminimų” radijo 
valandėlės 20 metų sukaktis. Nuotr. G. Peniko

Albino Elskaus
Bronxe pastatyta nauja St. 

Frances de Chantal bažnyčia 
(190 Hollywood Ave., Bronx). 
Pastatyta pagal naujuosius li
turgijos reikalavimus. Bažny
čios architektūra gana moder
ni ir patraukli.

Šiai bažnyčiai vitražus sukū
rė Albinas Elskus, gyvenąs 
New Yorke. Bažnyčios statyto
jai pasikvietė 5 žinomas New 
Yorko studijas, kad jos prista
tytų savo projektus- Sudaryta 
speciali komisija parinko dail. 
Albino Elskaus projektus.

Vitražai baigti ir Įstatyti Į 
bažnyčią. Juos atliko Durban 
studija, kuriai vadovauja Albi
nas Elskus ir jo draugas. Vit
ražai padaryti iš skaldyto stik
lo. Stiklas yra atskeliamas spe
cialiu plaktuku. Jo solidi spal
va vėliau nedažoma, tokia ir 
palieka visam laikui. (Paprasta
me vitraže stiklas dar dažomas 
specialiais dažais ir deginamas 
prie aukštos temperatūros kros
nyje. Dažai ištirpę suverda su 
stiklu).

Stiklo gabalam sujungti pa
naudota nauja medžiaga, savo
tiškas cementas, kuris dabar 
plačiai naudojamas moderniojo
je, architektūroje. Ši medžiaga 
stipriai sujungia visas lango da
lis, tvirtai laiko ir atlaiko 
temperatūros svyravimus, at
mosferos pasikeitimus. I šią 
medžiagą Albinas Elskus dar

vitražai Bronxe
įdėjo dažų miltelių, ir ją pa- 
spalvino. Iš lauko yra viena 
spalva, iš vidaus kita. Dažai 
yra įsimaišę į pačią medžiagą, 
ir taip pasiliks visą laiką ne- 
sikeisdami-

Architektas, klebonas ir dai
lininkas aptarė ir parinko te
mas langam. Bažnyčios pagrin
dinė tema yra meilė, laikas, 
amžinybė. Iš šios temos ir iš
vystyta visi bažnyčios vitražai.

Prie' altoriaus .šono įstatyti 
du dideli vitražai, kuriu vienas 
vaizduoja pasaulio sukūrimą, 
antras — antrąjį Kristaus at
ėjimą. Toliau šeši langai, ku
rie žiūri į altorių, vaizduoja 
Švč. Mergelę Mariją ir šv. Jo
ną, šv. Augustiną ir šv. Moni
ka, šv. Toma Akvinieti ir Švč. 
Sakramentą, šv. Prancišką de 
Chantal, šv. Pranciškų de Sa
les, šv- Petrą Claver.

Visus vitražus jungia tas 
pats interpretavimo būdas ir 
bendra spalvinė gama.

Žemutinėje bažnyčioje sudė
ti vitražai vaizduoja tikėjimo, 
meilės ir vilties simbolius, Ka
lėdų, Velykų ir Sekminių sim
bolius. Dar yra vitražų krikš- 
tykloje, zakristijoje, šv. Mari
jos koplyčioje, katachetikos 
kambary. Čia vitražai neturi 
siužetų, spalvoti stiklai tik kon
troliuoja šviesą ir sudaro nuo
taika.

Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 
už 5.50 dol. su persiuntimu

MONO, kurios kaštuoja 2 dol. (ne stereo, kurių kaina 4.50 ar 5 doi.)

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simiomjos orkestru: Iš 
rytų šaleles, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
venų 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.

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.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Dainos, Aldonos Dičiūtės - 

Trečiokienės įdainuota: Siuntė 
mane motinėlė, Trys mane 
peikė, Liepė man motulė, Pa
vasario dienelė, Oi ko verk, se
sele, Vai pūtė, pūtė, Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, Beauštan- 
ti aušrelė, Mano gimtinė, Vai 
gražu, Mano rožė, Rūta, Ne 
margi sakalėliai, Per pasaulį ei
na žmogus, Jei gyvenimas sap
nas ir Malda. Mono 5 dol.

Sodauto, Vilniaus vyrų 
choras “Varpas”, 1969 m. Ita
lijoj laimėjęs 2 pirmąsias pre
mijas, dainuoja: Kur tas kalne
lis, Augo kieme klevelis, Ant 
kalno karklai siūbavo, Gau
džia trimitai, Oi tu sakai, Ūžia 
girelė, Daunoj lylio čiūto, So
dauto, Nakties valsai, Tyliai, 
tyliai, Žiedelis-Pigarėlis, Naktis, 
Medžiotojų choras, Laisvasis 
šaulys ir Vergų choras. Išleido 
“Krivūlė” Montrealyje. Mono, 
galima groti ir stereo. Kaina
5 dol.

Motule Mano. Dainuoja T. 
Serapinienė: Pas močiutę au
gau, Dainuok, motule, Lop
šinė, O kai aš pas močiutę bu
vau, Močiute mano, Liūlia, liū
lia, mažutėle, Močiute ir Sveika 
Marija. Pasakoja Ig. Serapinas: 
Motinėlės veidas ir kaip Pele
lis mokslus ėjo. Skaito Z. Juš
kevičienė: Sveikinimas Motinai 
ir Motinai Tėvynei. Mono 5 
dol.

Pianistė Julija Rajauskaitė 
atlieka: Music of Franz Liszt: 
La Campanella, Gnomenreigen, 
Deux Legandes, Valse oublee 
Nr- 1, Sonetto del Petrarca, 
Au bord d’une source in Rhap
sodic Hongroise. Stereo, kaina
6 dol.

Poezija ir Proza. Keturi au
toriai skaito su J. Gaidelio mu
zikos palyda. St. Santvaras: 
Laiko lašas, Vabalėlis, Pakran
tė, Žuvėdra, Lopšinė ir 
Džiaugsmas. B. Brazdžionis: 
Tolimas kaimas, Sulamita, Ug
niavietė užgeso, Valandos, Ma
no protėvių žemė, Rudens ro
mansas, Kontrastai ir Didžioji 
kryžkelė. A. Gustaitis: Minoriš
kai, Gera būti dideliam, 
Jaunystė, Draugystė, Taip sma
gu, kad sunku ir Ruduo. Pulgis 
Andriušis: Ištrauka iš apysa
kos “Sudiev, kvietkeli“. Mono, 
kaina 5 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.
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Lietuvių 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.

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

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, Palaukėj, 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.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Tylią nak
tį, Ateikit džiaugsmingai, Mes 
girdėjom angelus, Šventa nak
tis ir Angelai 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.

New Yorko Lietuvių vyrų 
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.

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

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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PHILADELPHIA* PA.
nei tolimi plotai, nei tremties 
metai negali mum išplėsti 
iš mūsų sielos ir iš mūsų il-

Gintarino Lietuva 
gintariniame ansambly

LB Philadelphijos apylinkės 
pastangomis Lietuvių Muziki
nio Klubo patalpose sausio 16 
buvo suruoštas koncertas, kurį 
atliko Montrealio jaunimo an
samblis Gintaras, vadovauja
mas Z. Lapino, talkinant H. La
pinienei, A. Kličiui, L Kličie- 
nei ir R. Kunnapuu-

Ansamblyje pasirodė trys 
meninių šakų vienetai: 22 šo
kėjai (10 berniukų ir 12 mer
gaičių), 5 dainininkės ir 17 or
kestrantų (9 berniukai ir 8 mer
gaitės). Tai dar iki šiol čia ne
matytas toks jaunų, miklių ir 
išlavintų ansambliečių sambū
ris, kuris iš karto žiūrovus nu
stebino ir jų žvilgsnį pririšo 
prie savęs.

Pirmiausia iš orkestro, kelis 
žingsnius paėjusi pirmyn, Ra
sa Lukoševičiūtė gražia lietu
vių kalbos tarsena apibūdino 
pasirinktą ansamblio gintarinį 
vardą, savo žodžiu susirinku
sius nukeldama į mūsų ginta
rini krašta — Lietuvą. Ji dai
liai pasakojo, be mažiausio su
klydimo žodžiuose. Manau, ne 
vienas iš klausytojų, prisimi
nęs tėviškės vaizdus, buvo su
jaudintas iki netikėto graudu-
110.

Suskambo lietuvių liaudies 
dainos, o jom pritarė kanklės, 
birbynės, rageliai, lumzdeliai, 
skudučiai ir ilgakakliai berži
niai trimitai. Gi tu dainų me
lodijos ir žodžiai buvo tokie sa
vi, tokie mieli ir net daug kur 
girdėti, bet, jaunimo perduoda
mi, pasirodė tokie švieži.

Išbėgę tautinių šokių šokėjai 
sukosi vikriai ir šmaikščiai. To 
kartais kai kur pasigendame 
vyresniųjų 'šokėjų ansamb - 
liuose.

•
Sakyčiau, tas gražus ir dar

nus gintariečių ansamblis šo
ko, dainavo ir .. • alsavo pa
čiame savo jaunystės pavasary. 
Miela buvo Jį matyti ir gėrė
tis koncertu, kartu dedant vil
ti i lietuviu tautos amžinumą. 
Didelė pagarba tiem tėvam, 
kurie svečioj šaly šeimos prie
auglį auklėja tautine dvasia. 
Nemažesnė pagarba ir tiem, 
kurie ateina tėvam į pagalbą.

Gintaro kūrėjas ir vadovas 
Z. Lapinas, subūręs tokį jauną 
mūsų tautos atžalyną atlikti 
jautriom mūsų liaudies ir išei
vijos dainelėm, tarpais įpi
nant pasakojimus apie Lietu
vos grožybę, jau nekalbant apie 
tokią pat mielą ir išradingą 
muzikine dali, atliko ir atlieka 
didelį vaidmenį mūsų kultū
riniame gyvenime ir lietuvybės 
išlaikyme.

Gastroliuodamas su jauniau
siu ansambliu išeivijoje, Z. La
pinas mum palieka gilų susi
mąstymą, kuriuo keliu kas ei
name, įvairių vilionių gundo
mi, ir tuo pačiu dar kiekvie
nam primena, kad, anot rašy
tojo A. Vaičiulaičio, nei laikas, 

Gintaro ansamblio merginos dainuoja Philadelphijoje. H k. j d. O. Blauzdžiūnaitė, L. Blauzdžiūnaitė, J. And- 
ružkevičiūtė, V. Murkauskaitė, prie kanklių — Rasa Lukoievičiūtė. Nuotr. Raimundo Kannapuu

Mielas Lietuvi, JAU I.ATKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatytiKULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

gesio tos žemės, kuri mus išau
gino, ir tų dainų, kurių tėviš
kės pastogėj išmokome ir kū
nas visa širdimi pamilome, vil
ty ir nevilty — ir sopulingame 
dabarties ėjime į šviesesnę die
ną.

•
Kaip būtų gera, gražu ir nau

dinga, kad net pramoginėj, pri
vačioj jaunimo pasilinksmini
mo daly imtų vyrauti mūsų tau
tinių ratelių ėjimai, jų sukimai 
ir kiti panašūs žaidimai. Lin
kėčiau gintariečių vadovui ir 
tuo susirūpinti-

Po koncerto stebėjome šio 
jaunimėlio savybinį pasilinks
minimą kitose namo patalpose. 
Dievulėliau, kokie ten muzikos 
garsai sklido! Tarsi artinosi sū- 
kurinė audra — tornadas, o 
mišrusis jaunimas iki azartiš- 
kumo (atleiskite, sakysiu lietu
viškiau, iki pasiutimo plėšėsi, 
dūko suprakaitavęs. Man atro
do, kad, taip įsijausminęs į pus
laukinių žmonių šokį, kitas net 
gali savo nervus sugadinti, kū
no konvulsijom apsirgti.

Tokio amžiaus jaunime glū
di neišsemiamos versmės ener
gijos; tad ir šiuo atveju verta 
labai susirūpinti. lietuviškesnio 
stiliaus panaudojimu šokiuose. 
Jei jau jų pasirodymai sceno
je žavi mūsų širdis, teikia gra
žias viltis lietuvybės išlaikymui, 
tai dar labiau pasidžiaugtume 
matydami lietuviškesnius savy
binius pasilinksminimus.

•
Prieš išvažiuojant namo, sek

madienio rytą ansamblio 
dalyviai su koncerto rengėjais 
—LB Philadelphijos apylinkės 
valdyba — aplankė Indepen
dence Hall rūmus ir padėjo vai
niką prie Laisvės Varpo.

HARTFORD, CONN.
Katalikės moterys gražiai 

pradėjo naujuosius metus 
Džiugu, kad naujieji metai 

pradėti su didesniu ryžtu ir pla
tesne veikla, ypač kultūrinėj ir 
labdaros srity.

Sausio 3 susirinkimas buvo 
gyvas. Narės buvo dosnios. Pa
skirta aukų iš skyriaus iždo: 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymui — 10 dol., Moterų Są
jungos stipendijų fondui —10 
dol., Balfui — 5 dol. Be to, kul
tūros skyriaus narės aukojo 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joj — 25 dol.

Skyriaus valdyba, su mažu 
pakeitimu, išrinkta ta pati: pir
mininkė — M. Petrauskienė, 
vicepirmininkė — E. Stumbrie- 
nė, protokolų raštininkė — M- 
Maslauskienė, finansų raštinin
kė — Ch. Servienė, iždininkė 
—A. Kadienė, iždo globėja — 
Ch. Servienė, knygų revizorės 
—E. Minukienė ir G. Denrikie- 
nė, parengimų vadovė — Sa
lomėja Spakauskienė.

Montrealio “Gintaro” ansamblis sausio 16 gastroliavo Philadelphijoje. Nuotraukoje — jaunimas pučia birbynes, iš k. j d. R. Ališauskas, 
Alg. Lapinas, Alg. Jaugelis ir A. Lapinas. Nuotr. Raimundo Kannapuu

Montrealio jaunimo ansamb
lio Gintaro koncertas, sutrau
kęs netikėtai gražų skaičių vi
suomenės, paliko puikiausių 
prisiminimų. Linkėtina ansam
bliui sėkmingai atstovauti lie
tuviškai kultūrai svetur ir gar
sinti Lietuvos vardą. Rekomen
duotina ir kitom LB apylinkėm 
jį pasikviesti ir tuo pačiu pa
remti jo meno vadovų gražų, 
naudingą ir prasmingą lietuvy
bės išlaikymo bei Lietuvos var
do išpopuliarinimo darbą.

J. Bobelis

Nutarta suruošti kovo 14 
trumpą Šv. Kazimiero minėji
mą ir paskirti auką persekioja
mai Lietuvos Bažnyčiai.

Kovo 21 LAP klubo salė
je bus kultūrinė popietė, ku
rios meninę programą atliks so
listė Salomėja Nasvytytė-Valiu- 
kienė, Lietuvoje baigusi Kauno 
konservatoriją. Be to, dar daly
vaus New Britaino moterų seks
tetas Svajonė, vadovaujamas 
muz. Jono Beinoriaus, ir Hart
fordo jaunimo tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Rūtos Jur
kevičiūtės. Šio parengimo pel
nas bus skiriamas kankinio Si
mo Kudirkos laisvės žygio at
minimui įamžinti Lietuvių Fon
de.

Vėliau dar manoma surengti 
pobūvį lietuvių pranciškonų 
.statomam kultūros židiniui N- 
Yorke.

Primenam visom narėm, kad 
Connecticut apskrities kuopų 
suvažiavimas su vieša vakarie
ne įvyks Hartforde balandžio

LIETUVIŲ FONDO VEIKLA DETROITE
Lietuvių Fondo centro valdy

ba yra paskyrusi Detroito apy
linkei labai didelę pinigų su
rinkimo normą: net 100,000 do
lerių (dešimtą dalį to milijono, 
kurį pasiryžta pasiekti). Tuo 
tarpu šiame mieste, lyginant jį 
su Chicaga, lietuvių gyvena de
šimt kartu mažiau.

Darydamas lyg ir Lietuvių 
Fondo Detroito komiteto apy
skaita už visus 1970 metus, tu- 4. Z
riu pasakyti, kad dabar mes tu
rime virš 40,000 dolerių. Be 
to, mūsų LF narių sąrašas pa
ilgėjo iki 190 narių.

25 švč. Trejybės salėje.
Metinė kuopos šventė bus ge

gužės 2. Kartu bus paminėta, ir 
Motinos diena.

Vasara manoma vėl suruošti 
autobuso išvyką į pranciškonų 
rengiamą lietuvių tradicinę 
dieną Kennebunkporte. Praei
tų metų išvyka į ten labai pati
ko narėm.

Malonu, kad mūsų skyrius 
padidėjo. Septynios naujos na
rės. Džiaugiamės, nuoširdžiai 
sveikinam jas ir laukiam dau
giau naujų prisirašant. Nedaug 
jau betrūksta iki 100, o kai tu
rėsim jų tiek, tai ir veiksim 
šimtrškai.. ■ Kor.

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.

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką------------statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

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

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

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

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

................ ..........................  _............ Zip Code  ........

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Reikia pasakyti, kad Detroi
to lietuviai yra dosnūs, labda
ringi ir kovingi lietuvybės ba
ruose. Užtat ir LF tikslų vyk
dyme jie nėra paskutinieji.

Čia suminimos* surinktos su
mos ir pavardės LF komiteto 
narių, įgaliotinių ir kitų talki
ninkų; kurie pagelbėjo LF Det
roito apylinkės vajui sėkmin
gai vykti. Skliausteliuose pa
žymėti skaičiai rodo, iš kiek as
menų pinigai gauti.

Vytautas Kutkus, LF tary
bos narys ir Detroito apylin
kės komiteto pirmininkas — 
\7,447 dol. (45); Vladas Mingėla, 
LF' Detr- apyl. k-to narys — 
3,985 dol., plius paties paauko
ta šimtinė (26); Vladas Pauža
— 3,650 dol. (24); Jurgis Mit
kus — 2,707 dol. (14); Kazys 
Sragauskas, Detr. apyl. k-to na
rys — 1,539 dol. (12); Stefani
ja Kaunėlienė — 1,233 dol. (7); 
Kostas Jurgutis — 100 dol. (1); 
Vacys Urbonas —1000 dol. (1); 
Jūratė Pečiūrienė — 700 dol. 
(2); dr. Pov. šepetys—500 dol- 
(5); dr. Vyt. Majauskas —500 
dol. (3); Vanda Majauskienė — 
500 dol- (1); Vladas Staškus— 
435 dol. (3); Petras Griškelis
— 400 dol. (4); Jonas Urbo

nas — 300 dol. (1); Alfonsas 
Juška — 283 dol. (1); Birutė 
čečkienė — 250 dol. (3); Myko
las Vitkus — 245 dol. (6); To
mas Čiunka — 200 dol. (2); 
kun. Bronius Dagilis — 200 
dol. (2); Petras Vedeika —200 
dol. (2); Antanas Grinius —162 
dol. (7); Jonas Jonynas — 100 
dol. (1); Edvardas Milkauskas 
— 100 dol- (1); Juozas Racevi- 
čius — 100 dol. (1); Jonas Ru
gienius — 100 dol. (1); Vincas 
Tamošiūnas — 100 dol. (1); Jo
nas Šepetys — 50 dol. (1).

Šiame sąraše suminėti asme
nys — pinigų rinkėjai iš malo
nių detroitiečių lietuvių gavo 
Lietuvių Fondui 27,886 dol. 
Skirtumą iki 40,000 (iki 1970 
lapkričio 30 buvo surinkta ar 
tiesiog išsiųsta centrui 39,527 
dol.) LF nariai išsiuntė LF cent
ro valdybai Chicagoje.

Norintieji tapti Lietuvių Fon
do nariais ar skirti Lietuvių 
Fondui auką prašomi skambin
ti tel. 268-2941, ar rašyti šiuo 
adresu: V. Mingėla, 33546 
Clifton Dr., Sterling Hts., Mich- 
48077. Adresatas pasiryžęs pas 
kiekvieną nuvykti ir sutvarky
ti visus reikalus.

V. Mingėla

— Prof. Zenonas Ivinskis pra
nešė Lietuvių Fondo valdybos 
pirmininkui dr. K. Ambrozai- 
čiui, kad jau baigė rašyti pir
mąjį Lietuvos istorijos tomą ir 
daro paskutinius papildymus. 
Su rankraščiu duos susipažinti 
keliem istorikam ir lauks pa
stabų Paskutiniu metu jo svei
kata kiek sušlubavo ir per Ka
lėdas turėjo atsigulti ligoninėn. 
Pasveikęs nedelsdamas im
sis rašyti antrąjį Lietuvos isto
rijos tomą.

— Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje sau
sio 31, sekmadienį, 3 vai. po
piet Lietuvių Tautinių Namų 
būstinėj ruošia viešas diskusi
jas tema: Mūsų ideologinių sro
vių pastangos stiprinti lietuvy
bę Amerikoje. Diskusijose da
lyvauja dr. K. Šidlauskas, dr. 
P. Kisielius, Ig. Andrašiūnas, 
P. Maldeikis, A. Kučys ir G. 
Gedvilą-

— Lietuvių Fondo 1970 pel
no skirstymo komisiją sudaro 
Lietuviu Fondo atstovai: dr. J. 
Valaitis-komisijos pirmininkas, 
dr. Antanas Razma, dr. Ferdi
nandas Kaunas ir Lietuviu 
Bendruomenės atstovai: kun. 
J- Borevičius, S.J., Jonas Kava
liūnas ir Anatolijus Kairys.

— Kazio Binkio kūrybos iš
traukų spektaklis įvyks sausio 
30 šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namuose, Detroite. Spektaklį 
išpildo Alkos dramos sambūrio 
ir jaunimo pajėgos. Spektaklį 
režisuoja Justas Pusdešris, sce
novaizdžiai Vytauto Ogilvio, ap
švietimas Algirdo Plečkaičio. 
Spektaklį rengia SLA 200 kp 
valdyba.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos valdyba į Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio vadovy
bę delegavo šiuos asmenis: 
Vytautą Abraitį, Algirdą Bud- 
recką, Juozą Mauruką, Bronių 
Nemicka ir Joną Stankūną, v «, c

— Visi svetimšaliai, gyveną 
Amerikoj ir neturį JAV pilie
tybės, iki sausio 31 d. turi už
pildyti registracijos kortelę, 
kuri asmeniškai gaunama pašto 
įstaigose- Registracijos laikas 
jau visai baigiasi. Neužsire
gistravę gali būti smarkiai nu
bausti.

— Lietuvos valstybinės ope
ros 50 metų jubiliejaus minė
jimo banketas įvyks sausio 
31, sekmadienį, 7 vai. vak. Jau
nimo centro didžiojoj salėj, 
Chicago j.

— Kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, paskirtas tėvų marijonų 
leidžiamo “The Marian“ žurna
lo vyriausiu redaktorium. ‘“The 
Marian” išeis penkis kartus per 
metus atnaujintu formatu.

— Geelongo lietuvių bendruc 
menė Australijoj, siekdama pla
čiau informuoti Australijos lie
tuvius apie kultūrinius ir vi
suomeninius įvykius pasaulyje 
ir supažindinti Australijos vi
suomenę su lietuvių veikla, kul
tūra, muzika ir dainomis, ly
giai prieš metus laiko per galin
gą Geelongo radijo stotį pradė
jo duoti kas savaitę lietuvišką 
radijo pusvalandį. Stotis ge
rai girdima ne tik vietos apy
linkėje, bet ir Tasmenijos sa
loje, Hobarto bei kitose Austra
lijos lietuvių kolonijose.

— Ryšium su P- ir A. Bra
žinskų ir Simo Kudirkos žy
giais į laisvę, pasaulio spaudo
je paskelbta nepaprastai daug 
aprašymų bei įdėta žemėlapių, 
kuriuose parodyta Lietuvos vie
ta Europoje. Lietuva dažnai pa
vaizduota sudėtine Sovietų Są
jungos dalimi. Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
prašo tokių laikraščių skaityto
jus nedelsiant reaguoti laiškais 
į atitinkamas redakcijas, atkrei
piant jų dėmesį, kad laikraš
čių skelbiamuose žemėlapiuose 
Lietuva nebūtų įjungiama į 
Sovietų Sąjungos imperiją. (E)
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KEARNY, NEW JERSEY NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Naujų rnety angoje

Dar tik šių metų pirmus 
žingsnius žengdama, parapija 
ruošiasi ateities darbam- O tų 
darbų jai netrūksta. Bažnyčiai, 
mokyklai, klebonijai išlaikyti 
reikia lėšų.

Sekmadieninės ir šventadie
ninės parapiečių aukos nepa
dengia visų reikalavimų. To
dėl reikia ieškoti kitų šaltinių 
lėšoms telkti. Vienas tokių šal
tinių yra bingo lošimai, vykstą 
parapijos bažnyčios salėje 
kas ketvirtadienį. Tomis paja
momis- iš dalies dengiamos 
mokyklos išlaidos. Tai didelė 
parama parapijai.

Finansinę padėti palengvino 
kalėdinė rinkliava, kuri šiemet 
buvo sėkminga. Įplaukė dau
giau 7000 dol. Vertėtų didžiuo
sius aukotojus viešai paminėti- 
Jie yra: 350 dol. Charles B. 
Nakrosis; 200 dol. dr. Bernard 
Gerulat; 100 dol. Julius Paknis 
ir dr. C. Yong.

Čia esamos draugijos, talki
nant parapijos vadovybei, ruo
šiasi kad ir kukliai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. New Jersey Lietuvių Ta
ryba pernai čia, Kearny Lietu
viu Kataliku Bendruomenės 
Centro salėje, buvo suruošusi 
bendrą Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą, kuris buvo 
gausus ir Įspūdingas. Šiemet 
Taryba nukrypsta kitur. Todėl 
tenka šiemet čia kukliau pasi
tenkinti: pamaldomis, vainiko 
uždėjimu, miesto rūmų aikštė
je lietuvių tautinės vėliavos iš
kėlimu-

Visam tam atlikti sudarytas 
komitetas iš dr. St. Skripkaus, 
J.-Vaičkaus ir J. Baužio. Komi
tetas, bendradarbiaudamas su 
parapijos dvasiškiais. Lietuvių 
Kataliku Bendruomenės Cent
ro pirmininku adv. Fr. Gelinai- 
čiu ir kitais, tikimasi, praves 
minėjimą sėkmingai.

Be to, Kearny miesto biblio
tekos patalpose kasmet būna 
tautinės parodėlės. Pernai paro
da buvo skirta lenkų tautybės 
žmonėm, šiemet lietuviam. 
Parodėlė numatyta vasario 
mėn. Bus reikalingi įvairūs 
tautiniai eksponatai: medžio, 
gintaro dirbiniai, paveikslai, 
knygos, laikraščiai ir kt.

Kovo mėn. pabaigoje bus pa
rapijos atlaidai. Pirmas 3 die
nas lietuviškai, likusias 3 die
nas angliškai. Atlaidai šiemet 
supuola su Liet. Švento Vardo 
vyrų bendra komunija ir iškil
mingais tradiciniais pusryčiais 
kovo 28 (Kančios sekmadienį). 
Šiemet norima labiau pagyvin
ti šią tradicinę narių šventę, 
pritraukiant - daugiau jaunimo. 
Todėl ji bus pavadinta: “Tėvų 
ir sūnų bendra komunija ir iš
kilmingi tradiciniai pusry
čiai”.

Naujos valdybos
Šv- Vardo ir Lietuvių Katali

kų Bendruomenės Centro na
rių metinis susirinkimas įvyko 
sausio 11 savose patalpose. 
Dienotvarkė buvo įvairi: ap
žvelgti nuveikti darbai, priimta 
1970 metų pajamų ir išlaidų 
apyskaita, išrinkta nauja valdy
ba. Ja sudaro: advokatas Fr. 
Gelenitis — pirmininkas; Vin
cas Josonis — vicepirmininkas; 
Ch. Aliks — finansų sekreto
rius; J. McShulskis — iždinin
kas. J. Melvnis —protokolų se
kretorius; E Adamczyk — 
tvarkdarys; J. Salvest — teisių 
patarėjas.

Vedėju pasamdytas J. Mety
li is, asistentu — J. Russell-

Lietuvių Politikos klubas — 
seniausias klubas Kearny, įsi - 
kūręs, apie 1904-1005 metus. Jo 
istorija šakota. Klubas turi sa
vo nuosavus namus, verčiasi

Darbininko skaitytojai kvie
čiami atsiųsti adresus kaimy
nų, kurie Darbininko neskaito. 
Administracija jiem pasiųs laik
rašti susipažinti. Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 1122b 

prekyba (salė parengimams ir 
baras) ir žada dar plėstis — 
didinti salę ir įrengti kitus tech
ninius patogumus.

Klubas turi daug narių. Sau
sio 8 sukviestas metinis na
rių susirinkimas. Be kitų svars
tytų reikalų (prekyba, salės di
dinimas ir kt.) išrinkta 1971 
nauja valdyba, į kurią įėjo: M. 
Služis — pirmininku (jau 23 
metus vadovauja klubui); J. Ko- 
letka — vicepirmininku; J. Gri
kis — protokolų sekretorium; 
Fr. Jenuss — kasininku; V- 
Barr — prekybos tvarkytoju; 
Ch. Pozenges — vedėju ir J. 
Bubenas — tvarkdariu; teisių 
patarėjais — Fr. Gelenitis ir J. 
Salvest.

Linkėtina naujosiom valdy
bom sėkmės visuose jų darbuo
se, o taip pat nepamiršti lietu
viškųjų reikalų, kurie mum vi
siem yra labai opūs.

J. Mėl.

LA BELLA ITALIJA - DOLCE VITA ROMANA 
Keliones įspūdžiai po Italiją

Pasinaudodamas Marylando 
Medicinos Fakulteto kvietimu 
aplankyti Italiją, drauge su ke
liasdešimt Marylando kolegų 
palikęs šaltą ir drėgną Balti- 
morės miestą, išskridau (jau 
antrą kartą) pakvėpuoti šiltu ir 
švelniu Italijos oru, pasidžiaug
ti dangaus ir Adrijos jūros mė
lyne ir praleisti keliolika dienu 
nerūpestingumo, dainų ir vyno 
aplinkoje, idant, užmiršęs , 
nors ir trumpam, kasdieninius 
perkrautos medicinos prakti
kos rūpesčius, pakraučiau sa
vo bateriją nauja energi
ja tolimesniam darbui, grįžus 
namo.

Italijos gamtovaizdis, nežiū
rint visos jam skirtos panegi
rikos, nėra patrauklus akiai ir 
netgi nuobodus. Vidurinėje ir 
Pietų Italijoje nematyti vešlių 
miškų. Auga tik pavieniai į dre
bulę panašūs medžiai. Kur ne- 
kur matyti žmogaus pasodintos 
palmės ar ištįsę kiparisai, it ra
ketos, paruoštos skristi aukš
tyn.

Didžiausias Italijos turtas 
yra marmuras. Jo čia yra ištisi 
kalnai. Plačiai išsiplėtusi mar
muro pramonė yra pelninga, 
nes Italijos marmuras yra išve
žamas kone į visus pasaulio 
kraštus. Medis Italijoje yra la
bai brangus. Visa statyba, kaip 
miestuose, taip ir kaimuose 
yra tik akmeninė, marmuri
nė ar cementinė (i'š lavos). Mar
murinės grindys visame pasau
lyje yra prabanga, tuo tarpu 
Italijoje eilinis namas turi mar
murines grindis, nes tai yra pa
togi. patvari ir pigi statybos 
medžiaga.

Štai pravažiuoju garsųjį Mon
te Casino benediktinų vienuo
lyną, kuris yra visai naujai at
statytas aukštai kalno viršūnė
je: visas baltas, kaip ir kadai
se, 5-me šimtmetyje, buvęs 
mokslo centras, kuriame tuo 
laiku į lotynų kalbą buvo iš

Montrealio Gintaro ansamblio vadovybė su Philadelphijos LB apylinkes valdyba.. Iš k. j d. G. Dragūnas, P. Lukoševičius, P. Povilaitis, H. 
Lapinienė, A. Zerr, S. Jurskytė ir Z. Lapinas. Nuotr. Raimundo Kannapuu

Inž. Vladui Diliui pastatytas paminklas žmonos Izabelės rūpesčiu. Praeitų metų lapkričio mėn. švč. Trejybės 
bažnyčioje Newarke buvo gedulingos pamaldos už velionį V. Dilį. Po mišių kapinėse pašventintas paminklas. 
Velionies žmona dėkoja visiems dalyvavusiems pamaldose ir kapinėse.

DR- HENRIKAS ARMANAS

verstos arabų ir graikų medi
cinos knygos, kuriame ir . da
bar tebėra 9-to šimtmečio far
makologijos rankraštis Herba- 
rius.

Apeninų kalnų slėniuose gau
su vynuogynų ir alyvų medžių, 
kurie sudaro bene svarbiausią 
Italijos ūkininko pragyvenimo 
šaltinį (maistas, aliejus, rieba
lai, vynas) ir kurių perteklius 
yra parduodamas įsigyti kitom 
gėrybėm-

Keliai gerai prižiūrimi, ir 
gera jais keliauti. Amerikos į- 
taka daug kur pastebima, ypač 
iškabose, kaip “snack bar”, 
“drug store”, “super market”, 
“hot dog and soda shop” etc. 
Pažymėtina, kad už perkamas 
prekes nereikia mokėti mokes
čių,, tačiau arbatpinigiai .paben
gia tą susidarantį skirtumą.
Florencija — renesanso lopšys

Vienas iš brangiausių dei
mantų Italijos karūnoje yra 
Dantės numylėtas Florencijos 
miestas (itališkai vadinamas 
Firenze), gulįs Toscanos slėny
je, • apsuptas kalnų, globoja
mas piktos Arno upės. Toji li
pė 1966 lapkričio 4 dienos 
naktį įniršusi staiga savo pa
kilusiais vandenimis kone pra
rijo šio miegančio miesto. Šian
dien tas upelis kone išsekęs, ra
miai tekąs ir kai kuriose vieto
se netgi galimas perbristi; jo
kia navigacija juo nėra įma
noma. Florencijoj gimė, gyve
no ir mirė Dantė, gyveno Pet
rarka. Netoliese, vos 13 km 
nuo Florencijos, gimė Leonar
do da Vinci. Tai miestas, turįs 
turtingiausias ir gražiausias me
no galerijas bei rūmus, pastaty
tus garsiųjų princų, kaip Bor- 
gese, Medici, Borgia ir Pitti, iš 
kurių šeimų išėjo' net astuoni 
popiežiai ir kurių turtais Flo
rencija turi didžiausią rinkinį 

Raphaelio, Andrea del Sarto, 
Rubenso, Velasquez, Titiano, 
Boticelli ir Michelangelo pa
veikslų, taip pat ir įžymius 
skulptūros kūrinius, kaip Dovy
das. Pieta, Kaliniai, didingus 
antkapius, sarkofagus popie
žiam ir princam, patalpintus 
Medici koplyčioje.

Kadaise Florencija buvo tur- 
turtingiausias miestas pasauly
je, ir ją valdę to meto kilmin
gieji finansininkai turėjo dide
lės įtakos visoje Europoje. Bet 
dabar šis renesanso lopšys yra 
tik meno ir praeities palikimas, 
miegąs sapnuodamas apie savo 
didingą praeitį ir išsilaikąs gry
nai iš turistu, kuriu čia atke
liauja nenutrūkstama grandinė.

Galerijų paveikslai, freskos 
ir skulptūros, rūmai ir pamink
lai svaigina keleivį savo grožiu 
ir turtu. Bet pastabiam keliau
tojui krinta į akis, kad visi ano 
meto garsieji paveikslai dau
giausia vaizduoja moteris, ita
lų vadinamas Madonomis, šven
tųjų žmonių, valdovų bei kil
mingųjų ir popiežių gyvenimą 
ar jų portretus- Pasigendama 
peisažų ir kompozicijos kūri
nių, nesurištų su Senojo ar 
Naujojo Testamento įvykiais. 
Suprantama, kad to laiko rene
sanso menininkai išimtinai kū
rė tik valdovam, popiežiam ir 
didikam tik tai, kas jiem buvo 
pasakyta, nes nuo šių priklau
sė jų pragyvenimas ir garbė. 
Michelangelo, uždarytas Sisti- 
nos koplyčioje, 10 metų piešė 
žmogaus ir pasaulio sutvėrimą 
lubose ir 5 metus — pasku
tinį teismą altoriaus sienoje.

Aplankęs visas galerijas, nu
vargęs keliautojas lengviau at
sidūsta atsiradęs Florencijos 
siaurose gatvėse ir sugrįžęs į 
realų gyvenimą.

Florencija yra pagarsėjusi ir 
savo aukso dirbiniais, kurių 
galima įsigyti palyginti ne
brangia kaina. Čia aukso dirbi

nių krautuvės išsirikiavusios 
net keliuose blokuose, kuriuo
se anglų kalba-ir Amerikos do
leris yra magiška lazdelė, kaip 
ir kituose pasaulio kraštuose.

Apsilankiusiam Florencijoje 
patarčiau negerti nevirinto van
dens.

Mirusios Pompėjos didybė
Keliaudamas po Italiją, ne

gali praleisti progos nepama
tęs griuvėsiuose miegančio mi
rusio Pompėjos miesto, gulin
čio Sarno slėnyje, į kurį 80 
metais įsiutęs Vezuvijus ištisas 
tris dienas ir naktis liejo ver
dančią lavą, o garai, pelenai 
ir nuodingos dujos užsmaugė 
baisioje agonijoje gyventojus ir 
bet kurią kitą ten buvusią gy
vybę.
Šiandiena turistas, vaikščioda

mas po Pompėjos griuvėsius, 
vis dar gali matyti ir įsivaiz
duoti tą didybę, prabangą ir 
nuodėmingą gyvenimą to kadai
se galingo miesto. įkurto VI 
šimtmetyje prieš Kristų, gulin
čio Vezuvijaus papėdėje, 13km 
nuo Neapolio. Pompėja yra gra
žiai iš pat pamatų atkasta, šva
ri ir labai įspūdinga. Tačiau čia 
nei žolelė auga, nei muselė pra
skrenda, nei pailsęs paukštelis 

' sustoja pailsėti. •. Keturių ki
lometrų diametre, lyg po atomi
nės bombos išsprogdinimo, jo
kios gyvybės .. . Taip tylu, kad 
net girdi savo paties alsavimą.

Bevaikščiodamas Pompėjos 
gatvėmis, aikštėmis, iš namo į 
namą, matai gražiai užsilikusius 
amfiteatrus, romėnų pirtis, A- 
polono. Veneros, Jupiterio, Zeu- 
sd šventyklas, turtuolių ir patri
cijų rūmus su maudynėmis ir 
fontanais, lėbavimo sales, pros
titučių (vergių) namus ir porno
grafines freskas sienose- Be 
šių, dar matai vargšų-plebėjų ir 
vergų gyvenamas “skyles”, ke
pyklas. dirbtuvėles, žaidynių 
forumą, aikštes, didingas mies
to sienas ir vartus, pro kuriuos, 
rodos, matai lekiančius žirgus ir 
girdi jų prunkštimą ...

(Bus daugiau)

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

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

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

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

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

Šiluva Žemaičiu istorijoj, I- 
mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 dol.

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

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

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

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

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

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

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

Numizmatika, J. K. Kario stu
dija apie Lietuvos ir kt. šalių 
pinigus, kietais viršeliais, 340 
psl., 15 dol.

Laužai liepsnoja vakaruose. 
Skautų meniškas albumas, di
delio formato, 3 dol.

Sparnuoti lietuviai — Darius 
ir Girėnas, P. Jurgėlos, 7 dol.

Sakykim, vyrai, taip nebuvo, 
B. Zumerio satyriniai apsaky
mai, 2 dol.

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

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

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

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

Be namu, 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.

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

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

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

Nutolusios dienos, žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

Paulius Augius, monografija. 
Didelio formato albumas. Kai
na 17.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaškaus- 
ko apysaka. 2.50 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

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

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

Nemunas teka per Atlantą, 
Vyt. Alanto novelės, 3.50 dol.

Mūsų mažoji sesuo, A. Vai
čiulaičio apysakaitės 2.50 dol.

Mieste nesaugu, D. Brazytės- 
Bindokienės premijuota jauni
mui apysaka, 3 dol.

Vergijos kryžkeliuose, S. Ro
kienės, I-moji dalis, 5 dol.

Tūboto gaidžio metai, K. Ba- 
rėno premijuota apysaka, kie
tais viršeliais 3,58K DOL.

Poezijos pilnatis, B. Brazdžio
nio rinktinė, 10 dol.

Prisiminimų fragmentai, K- 
Musteikio ietais viršeliais, 3 
dol.

Grįžimas Į laisvę, S. Rokie
nės, II-roji dalis, minkštais vir
šeliais 5 dol., kietais 6 dol.

Mes valdysim pasauli, L. Do
vydėno atsiminimų I ir II to
mas (po 4 dol ) 8 dol.

Antroji banga, O. Nendrės 
romanas, 3.50 dol.

Gintarėliai, E. Ruzgienės vai
kams spalvotas elementorius,
4 dol.

Versmės ir verpetai, Br. 
Railos akimirksniai, 5 dol.

Vilnius lietuvių liaudies dai
nose, paruošė G. Krivickienė
5 dol.

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

Lietuvių apysakos, H. Suder
mann, vertė V. Volertas, 3 
dol.

Milfordo gatvės elegijos, J. 
Aisčio, 2.50 dol.

Šekspyro sonetai, vertė A. 
Tyruolis, 3 dol.

Senprūsių laisvės kovos, Dr. 
M. Anyso, 7.50 dol.

Nepriklausoma Lietuva, R. 
Skipičio, 7 dol.

Dabarties sutemose, Br. Zu
merio, 2.50 dol.

Be namų, A. Norimo premi
juota jaunimui apysaka, 3.50 
dol.

Ošiančios pušys, H. Mošins- 
kienės apysakos,- 2.50 dol.

Meilė trikampy, R. Rasos ro
manas, 3 dol.

Alės Rūtos romanai: Vieniši 
pasauliai. 3.50, Kelias Į kairę,
3 dol. Prisikėlimas, 2,50 dol. 
Žemės šauksmas, 2 dol., ir 
žvaigždė viršum girios, 3 dol.

Poezija, J. Aisčio, 6 dol.
Lietuvių literatūra svetur, 

redagavo K. Bradūnas, 10 dol.
A. Škėmos raštai II tomas, 

kaina 6 dol. I tomas taip pat 
gaunamas už 6 dol.

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

Rūpestis, J. Vaičiūnienės poe
zija. 3.50 dol.
Išdžiūvusi lanka, A. Barono no

velės, 4.50 dol.
"Atsiminimai iš Baffo 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. Kaina 3 dol.

Lietuva Caro ir Kaizerio na
guose, A. Gintnerio atsiminimai 
(1914 - 1918), kietais virešeliais 
5 dol. .

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

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

"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. Kaina 2 dol.

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

Agonija, J. Gliaudos, II-roji 
laida. 5 dol.
Aitvarai ir giria, premijuotas J. 
Gliaudos romanas, 4.50 dol.

The Forest of Anykščiai, A. 
Baranausko lietuviškas tekstas. 
Angliškai vertė N. Rastenis. 
Kaina 3 dol., kietais viršeliais
4 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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LIETUVIŠKOS
Aldutės 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.

Dvi mamytės ir dvi dukrytės. 
Baltos burės plazda, Greitai, 
greitai, Linksmumas, Už gim
tinės klonius, Aš mergytė kaip 
rožytė, Pražydo jazminai, Toli 
už girių, Saulutė nusileido, Ge
gutė raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos tonai, 
Vasaros naktys ir Ant visados.

Stereo 4.50 dol.
Baltijos Vėjelis. Kad tu bū

tum žuvytėlė, Dar nejok, Bal
tijos vėjelis, Graži Tėvynė ma
no, Subatėlė, Su daina, Jaunys
tė, Aštuonytis, Kukuoja gegu
tė, Dagilis, Ramunėlė, Motinė
le, pažvelk, Vilija, Nerymok pr 
vartų ir Ant Nemuno kranto.

Stereo 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.

Stereo 4.50 dol.
Lietuvos Senos ir Naujos 

Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktelę, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės. daifta._Tįnginė., bębu- 
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
ieva, ievuže, Augu pas tėve
li, Stikliukėlis.

Stereo 4.50 dol.
G. Vasiliauskienės įdainuo

ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio, Iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

Dainų ir arijų rečitalis, J. 
Vaznelio: Augo girelėj, Tamsioj 
naktelėj, Nejaugi vėl, o Dieve, 
Dzūkų kraštas, Žalioj lankelė], 
Laikrodis, Klajūnas, Arija iš 
op. “Don Carlos” ir “Sevilijos 
kirpėjas”- Mono 5 dol.

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

Nr. 1. Sol. V. Noreikos įdai
nuotos dainos ir arijos: Piovė 
lankoj, Vai ir prijojo, Kad aš 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng
vas poilsėlis, Ralio karvytės ma
no, Generalią aš išginiau, Sau
lute motinute, užtekėk, Kai aš 
mažas buvau, Šiū namo, Lop
šinė, žvaigždutė, Stasys, Devin
toji banga, Agnus Dei, Avė Ma
ria ir Funiculi funicula. Mono. 
Kaina 5 dol.

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N'Namuratto (A. Canio), Dici- 
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlii 
Kaina 6 dol.

PLOKŠTELES
Prof. Vytauto Bacevičiaus 

kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 doL

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally —A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

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.

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.

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.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, Žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėj 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais, Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choro 
pritariant kanklėmis Stereo, 
galima naudoti ir mono, kaina 
5 dol.

Sol. Stasio Baro Operų Ari
jos su Stuttgarto simfonija Da
riui Lapinskui diriguojant: Kar- 
navičius : Radvila Perkūnas— 
Jonušo daina (act. 1), Ponchiel- 
li: La Gioconda — Cielo e Mar 
(act. 2). Puccini: Tosca — Har
monija slaptinga (act 1). Turan- 
dot — Nessum dorma (act 3) 
ir Manon Lescaut — Donna 
non vidi mai (act. 1), Verdi: 
Aida — O, kad mane paskir
tų: mano Aida (act. 1). Halevy: 
La Juive — Rachel, Tave 
dangus (act 4). Bizet: Carmen 
— Gėlę, kurią man dovanojai 
(act 2). Giordano: Andrea Che
nier — Colpito qui M’avete un 
di all’azzur ro spazio (act. 
1). Leoncavallo: Pagliacci —Eit 
vaidint: Juokis Pajace (act 1). 
Stereo 7 dol.

šios ir kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui prideda* 
ma 50 c., Kanadoje 1 dol.).

Sol. Lionės Juodytės įdainuotos plokštelės “Dainuojame su Lione” ir “Mano 
Lietuvos prisiminimai”.naujos laidos gaunamos Darbininko administracijo

je. Vienos plokštelės kaina 5 dol. Daugiau užsakant, duodama nuolaida.

Nauji DARBININKO skaitytojai
Dr. A. Janačienė, Yonkers, 

NY-, R- Sinušas, W. Cald
well,’ N. J., A. Gardner, B’klyn, 
N. Y., A. Stonkus, Stoughton, 
Mass., F. Misiūnas, Maywood, 
N. J., V. Kamantas, Darien, Ill, 
J- Žemgulys, Hartford, Conn., 
E. Galiūnas, Lake Ronkonko
ma, N. Y., S. Zabulis, E. Hart
ford, Conn., K. Keblinskienė, 
Detroit, Mich., J. Gurinskas, 
Linden, N. J., A- Gačionis, To
ronto, Ont. Canada, J. Širvins- 

kaitė, Brockton, Mass., J. Sima
naitis, Deer Park, N. Y., O. Va
lys, Latham, N. Y., A- B. Ze- 
rauskas, So. Boston, Mass., P. 
Gelažius, So. Boston, Mass.

Užsakė kitiem: S. Žumbakie- 
nė —-J. Paškevičienei, gimta
dienio proga, abi iš Chicago, 
Ill; R. Didžbalis, Linden, N.J- 
— Vyt. Didžbaliui, Union 
Beach, N. J.; L. R. Dambraus
kas, Michigan City, Ind. — J. 
Dambrauskui, Gary, Ind.; A. 
Kaselis, Brick Town, N- J. — 
B. Kaseliui, May wood, N. J.; 
Kun- A. Janiūnas, So. 
Boston, Mass. — L. Janiūnui, 
Brockton, Massachusetts;
J. Roland, S. Francisco, Calif. 
— Sister M. Joace, Phila, Pa., 
M. šarkauskas, Carbondale, 
Pa., A. Laurynas, Scranton, 
Pa- ir S. Bozenko, Bronx, N.Y.; 
R. Liormanas, Rochester, N.Y. 
—J. Jusčiui, Ocean Gate, N.J.’; 
Dr. H. Armanas, Baltimore, 
Md. — L. Kačinskui, Bethesda, 
Md.; J- Žakevičius, Richmond 
Hill, N. Y. — E. Bender, Oster- 
ville, Mass.; J. Jankus, Roches

ter, N. Y. — J. Jankui, Grove
town, Georgia; J. Šileikis, Woo 
haven, N. Y- — A. N. Stat- 
kams, Boulder, Colo.; C. Rama
nauskas, Chicago, Ill. — R. Ra
manauskui, Cicero, BĮ.; P. La
las, E. Greenbush, N. Y. — Vy
tautui P. Lalui, Jackson Hts., 
N- Y.; A. Whetanis, Rosedale, 
N. Y. — E. Ahrens, Wood
haven, N. Y.; A. F. Kova], 
Lynnfield, Mass. — M. Kilimo- 
nis, W. Lynn, Mass.; A- Moc- 
keliūnienė, B’klyn, N.-Y. — 
A. Malakui, Cranford, N. J.; A. 
Šilbajoris, Richmond Hill, N.Y.

R. šilbajoriui, Columbus Ohio, 
P. Rokas, Mineola, N. Y. — 
A. Papieviui ir VI. Matačiūnui, 
England.

-N *■------ -X V **

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistraciją: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

CRAFTS 
SCUBA 

SAILING 
WATER 
SKIING 

WATER 
BICYCLING 

NITE 
BASKETBALL 

HARLEM 
WIZARDS 
RIDING 

GOLF 
TENNIS

MO A 2 NURSE*
TUTORING 

BALLET 
TRIPS

CAMP BIRCHWOOD
WEST COSHEN, CONN. 

Member AC A <* APC 
Traditional Cimpinę at its finest 
Emphasis «a Mature Sapervision

Modern CabiM—250 Campers—Ages 5-17 Co-ed 
Showers la All Bunks—Fee S775

Separate Kiddie Campuses 
Biacle Ownenhlp Over 2* Years 

CAMP BIRCHWOOD 
14* Ash Drive 

Raalyn. N.Y. 1157* 
51* MA 1-l.tSC 

Fall DeicripUre Broehares

Introducing 
our new. 
improved 
warning:

By Act of Congress, the 
above, warning must be placedon all 
cigarettes manufactured for sale 
in the United States on or after 
November 1,1970.

U.Š. DEPARTMENT OF HEALTH, 
EDUCATION, AND WELFARE
Public Health Service

This space contributed as a public service.'

DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

Earn 515,000-525,000 as a Shell deal
er. Ambitious man desired for exist
ing 3 Bay Ranch style Service Sta. 
located on busy Route 12 Gronton, 
Conn. Shell offers: insurance, retire
ment, paid training, financing, other 
benefits. CaU coUect weekdays 1-203 
289-1521 Mr. Palumbo eves & week
ends 1-203-399-6351 Mr. Sleight or 
write Shell Oil Co., 477 Conn. Blvd. 
East Hartford, Conn. 06108

TURNHALL Restaurant & Caterers 
fine restaurant and catering at rea
sonable prices for all occasions — 
weddings, showers, meetings, etc. 
Dining daily — inviting atmosphere 
delicious food sensible prices. 44-01 
Broadway, Astoria, Qns. 932-9274

R & M PAQUIN . 
BOARDING HOME 

Kingston, N.Y. — Vacancies for 
senior citizens all conveniences good 
food quiet home. Reasonable Cath
olic Church nearby

Call 914-338-9128

Hilltop Hill Manor complete horse
manship program (70 girls .70 boys) 
separate camps on mt. lake. All land 
and water sports, daily riding, camp 
owned horses, trail rides, pioneering, 
etc. Ages 5-16. Inclusive fee 8 wks. 
$850. Phone 607-637-5201 — H. T. 
Hillman, Hancock, N.Y. 13783

MALE - FEMALE.

Operators wanted Bottom Elastic, 
Merrow for briefs and bikinis — 
Union Shop — 35 hours. Brooklyn 
area. 455-9500

Exp Lab Technician steady work 
excellent working conditions good 
salary and benefits — Mid Hudson 
Medical Group Fishkill N.Y. Call 
914-896-6203 bet. 9 AM to 3 PM.

KEEP FREEDOM 
RINGING

BUY U.S.
SAVINGS BONDS

NEW FOR 1971 
OLYMPIC

SIZE POOL

EXCITING 
KINDER* 
GARTER 

FROGRAM 
GUITAR 

ROCKETRY 
ROCK & ROLL 

BARD
CONCERT* 
FOTTER3 

WHEEL 
SOCIALS 

3 DAY TEEN 
TRIPS 

HAM RADIO 
OVERMITES
JIU JIT8U

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wed Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD, President
šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c —5% % • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

—------ All Accounts Compounded Daily --------

HEY,
DONT 
LET 
US 
SELL 
YOU 
ANY 
THING
But, if you buy the idea 
of a vocation—a life of 
service and prayer for 
others—we may be able 
to help you.
We are the 
Passionists.

Follow ing the 
inspiration of Paul 
of the Cross 
we pledge ourselves 
to become in a 
particular manner 
disciples 
of Jesus Crucified.

By this discipleship 
we try to serve 
others.

HOW 
ABOUT 
YOU?

Contact:
Rev. Joseph R. Jones, C.P. 
1901 West Street
Union City, New Jersey 07087

H. W. FEMALE

OPERATORS (Women) with ex
perience only. Full time. Mercedes 
Dresses — 576 Rogers Ave. Bklyn 
282-0548

Operators — womens coats. Pocket 
makers, all sections, etc. Apply — 
SICOLI, Inc. 274 Lafayette Street 
Newark, NJ. 201-589-8694

Exp. Operators on Singer machines 
on dresses. Must do complete gar
ment steady Albert Hazln Dress Co. 
3118 3rd Ave. Bronx — 665-0909

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. V. 11208 

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

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Father & Son exp painters and wall 
paper hangers we take pride in our 
work — PINCO Painters 410 Caton 
Ave Brooklyn Call 871-8861

SANTIAGO SHIPPING CO.
Local and World Wide Moving 

Shipments of cars office in New 
Jersey call 201—484-0577 nites 201 
482-7588 Warehouse in Puerto Rico 
Saint Urce - Arecibo - Aquadilla

B & M DRYWALL CO.
We specialize in Sheet Rocking 

Over Plaster and Taping 
We take pride in our work 

No Job too Small
Call 653-0807

Sea Shore on City Island shore din- 
;.ners, seafood, steaks, chops, Italian 

dishes, choice wines and liquors — 
open daily for lunch and dinner. 591 
City Island Ave. City Island, Bronx, 
N.Y., on your right after the bridge. 
TT 5-9849 Or TT 5-2643

WE BUY
USED T.V. SETS 

Color and Black & White 
WESERO ELECTRONICS 
211 Utica Avenue Brooklyn 

Call 772-8922 or 778-5333

H. W. MALE

MARINE
ENGINEER
CHIEF ENGINEER

position open on American Research 
vessel diesel electric 3800 H.P. U.S. 
Coast Guard license required. Phone 
collect Port Captain, Woods Hole 
Oceanographic Institution, Woods 
Hole, Mass. 617-548-1400 Exten
sion 208.

An
Equal

Opportunity 
Employer

Wanted
FIRST RATE SPECIALTY COOK 
to work in International Restaurant 
featuring Continental cuisine. Must 
have 5 years experience specializing 
in .foreign menus. Salary $150.00 per 
wk basic. Must work overtime as 
required. Call A. Vlavianos, Torring
ton, Conn. 203—482-7958

Auto Mechanic exp full time excel
lent salary Ferrara Service Center. 
11 Northern Blvd. Green Vale L.I. 
Call 516-621-0680

Service station managers & attend
ants for New Rochelle area — will 
train. Apply at Power Test Sta. 212 
St. & Boston Rd. Call 914—937-4888

FRIGIDAIREM AN
REFRIGERATOR SERVICE 

EV 3-5569 
24 Hr. Service

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

Michigan 2-4130
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Visi lietuviai, gyveną Ameri
koje ir neturį JAV pilietybės, 
iki sausio 31 turi užpildyti re
gistracijos kortelę, kuri asme
niškai gaunama pašto įstaigose.' 
Registracijos laikas jau baigia
si. Neužsirengistravę gali būti 
smarkiai nubausti.

Pamaldos už preL M. Kru
pa v ič i ę bus šį šeštadienį, sau
sio 30, Maspetho lietuvių baž
nyčioje- Užprašė velionies gi
minaitė Klimienė, ilgametė mo
terų organizacijų veikėja. Visi 
prašomi atsilankyti.

Lietuvos Laisvės Komitetas 
ryšium su Vytauto Simokaičio 
nuteisimu Vilniuje intervenavo 
Tarptautinę Žmogaus Teisių Ly
gą New Yorke (Lyga yra pata
riamasis Jungtinių Tautų na
rys). Taip pat atitinkamus žy
gius padarė ir Pavergtos Euro
pos seimas.

Stirnų balius Prano Burčo 
svetainėje, 86-16 Jamaica Ave., 
bus vasario 13, šeštadieni. Visi 
kviečiami. Pradžia 8 v.v.

Liet. Fronto Bičiulių susirin
kimas bus sausio 30, šeštadie
nį, 6 v v. Kultūros židinyje. Kal
bės kun. P. Geisčiūnas —Tarp- 
organizacinis lietuvių bendravi
mas. Kviečiami atsilankyti ir 
bičiulių bičiuliai.

Kun. Stasys Raila, Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas, išvyks
ta ilgesnei kelionei į lietuviškas 
parapijas, rinkdamas aukas re
liginei šalpai. Pirma aplankys 
Patersoną, iš ten vyks į Pitts- 
burghą, į Chicagą, Detroitą. Vi
so kelionėje išbus apie dvi 
savaites.

Stipendijų popietė rengiama 
vasario 27 Maspetho lietuvių 
parapijos salėje. Rengia Liet. 
Kat. Moterų Kultūros Draugija. 
Stipendijos bus duodamos tiem, 
kurie studijuos lituanistiką 
Fordhamo universitete.

Pranas Damijonaitis ALTS- 
gos Elizabetho skyriaus vardu 
Darbininko spaudos reikalam 
paaukojo 10 dol. Administraci
ja dėkoja už auką.

New Yorke prie Sovietų pasiuntinybės prie JT sausio 23 buvo surengtos demonstracijos ryšium su Vytauto 
Simokaičio nuteisimu Vilniuje. Demonstracijose dalyvavo ir žydų atstovų. Viduryje jaunuolis iš Jewish De
fense League neša plakatą, kur iš S raidės padarytas Hitlerio ženklas, apačioje įrašyta: 4th Reich.

Nuotr. V. Maželio

Vilniuje po sunkios ligos š.m. sausio 25 mirė
* A f A

: ADOLFAS ŠOMKAf
Laidojamas sausio 27 Linkuvoje.

9 Velionies dukrom Amerikoje dr. Rozalijai Šomkaitei ir
dr. Veronikai Adomavičienei reiškia bičiulišką užuojautą

<

| J. Brazaitis, T. K. Bučinys, OFM
T. Pr. Gicdgaudas, OFM, P. Jurkus

■į Brolis Jurgis, OFM, V. Vaitiekūnas
L. Žitkevičius I

Mielam tėvui ir uošviui
A f A

Petrui Andriušiui
mirus,

JUOZĄ ir ELENĄ ANDRIUŠIUS 
bei kitas gimines 

nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim

Celestvna, Vladas Šiultės 
Birutė, Vytautas Ignai

Brangiam tėvui mirus, 

JUOZUI ANDRIUŠIUI 
ir šeimai gilią užuojautą reiškia

DARBININKO
Kaip buvom skelbę, sausio 

31, sekmadieni, Kultūros židi
nyje, 361 Highland Blvd., Dar
bininko redakcija rengia savo
tišką šventę, kurioje bus pada
ryta praeitų metų vispusiška 
apžvalga ir bus atžymėti praei
tų metų šios apylinkės labiau
siai išryškėję bei nusipelnę 
žmonės.

Panašus atžymėjimas buvo 
surengtas praeitais metais, už
darant dailės parodą. Tąsyk 
buvo išskirti 7 žmonės, įteikti 
jiems nepriklausomybės meda
liai. Šiemet toks atžymėjimas 
pratęsiamas, nes redakcija tiki, 
kad tai yra viena iš skatinan
čių bei ugdančių priemonių. 
Toks atžymėjimas tikrai pada
ro mūsų gyvenimą ir gražesnį, 
ir linksmesnį, ir prasmingesnį.

š:?met pasirinkta atskira die
na, nes nenorėta sulieti su pa
roda. Paroda turi savus intere
sus, savo lankytojus, ir tokios 
medalių išdalijimo ceremonijos 
nustelbia pačios parodos grožį 
bei reikšmę. Pasirinkta šiemet 
sausio 31 nes nuo vasario 1 
Kultūros židinys bus užimtas 
didžiajai parodai.

Metų apžvalga
Praėjusieji 1970 metai bus 

panagrinėti trim požiūriais — 
politiniu, kiek tie metai yra da
vę Lietuvos laisvės bylai, vi
suomeniniu atžvilgiu, kaip jo
je vyko organizacinė veikla, ir 
trečia — kūrybinis praeitų me
tų įvertinimas—literatūra, dai
lė, muzika. Pirmiesiem — poli
tikai ir visuomeninei veiklai 
yra pakviesti žmonės, kurie pa
tys dirba arba atsidėję seka tą 
gyvenimo vyksmą. Kūrybai į- 
vertinti pakviesti trys žmonės 
— kiekvienas skirtai sričiai.

Apžvalgos bus padarytos sim-

REDAKCIJOS OSKARŲ ŠVENTE

Išduoto jūrininko Simo Ku7 
dirkos reikalu susirinkimas bu- 

' vo sušauktas sausio 15. Susi
rinkimą sukvietė komitetas 

• žmogaus teisėms ginti. įvadą 
į tą susirinkimą padarė Česlo
vas Mickūnas. Jis perskaitė N. 
Y. įvykusio Vliko, Alto, Lietu
vių Bendruomenės pasitarimų 
protokolo santrauką. Tų 
veiksnių buvo 'nutarta komite
tą Simo Kudirkos bylos reikalu 
sudaryti Bostone. Pirmininku 
buvo išrinktas dr- Ričardas 
Kontrimas iš Rhode Island. Fi
nansų ir darbo veiklos reikalą 
referavo Juozas Kapočius. Susi
rinkimui pirmininkavo Brute- 
nis Vertas, dar kalbėjo Romas 
Bričkus, Algis Makaitis, Romas 
Veitas. R. Bričkus parodė pa
darytus demonstracijų filmus. 
Susirinkimas praėjo sklandžiai.

Elena Jociūtė, prieš keletą 
metų atvykusi iš Lietuvos, sau
sio 15 buvo sužeista pravažiuo
jančio automobilio. Paguldyta į 
ligoninę. Ji yra ilgai buvusi Si
biro vergų stovykloje.

Aldona ir Juozas SodaiČiai.

Mieliems Elenai ir Juozui Andriušiams, jų brangiam 
tėveliui

Petrui Andriušiui
mirus, gilią užuojautą reiškia

J. P. Kunigėliai ir Mamytė 
ir šventoraičių šeima
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Mylimam tėvui ir vyrui

Petrui Andriušiui
mirus, jo žmoną Antaniną ir sūnų Juozą su š*eima 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

Petrė ir Vincas DUBAUSKAI

poziumo pobūdžio. Visiem yra 
išdalyti klausimai, į kuriuos jie 
iš anksto turi atsakyti raštu, 
dar bus vienas kitas klausi
mas. Tada bus susumuota ir 
padaryta išvados.

Prisimins mirusius poetą 
Henriką Radauską ir rašytoją

Pulgi Andriuši
Praeitais metais mirę poetas 

Henrikas Radauskas ir rašyto
jas Pulgis Andriušis bus pri
siminti trumpa jų kūrybos ap
žvalga. Iš jų kūrybos skaitys 
dramos aktorius Henrikas Ka
činskas. Skaitys pluoštą Radaus

ko eilių ir Pulgio Andriušio 
trumpą pasakojimą-

Kas bus atžymėti
Tada bus atžymėti Oskarais 

— Lietuvos nepriklausomybės 
medaliais — septyni šios apy
linkės žmonės. Jie iš anksto 
neskelbiami, nes taip nebūtų 
staigmenos. Tie žmonės atrink
ti įvairiais būdais, įtraukiant ir 
kitus asmenis į svarstymus. 
Jiem bus įteiktas taip pat atžy- 
mėjimo aktas.

Po to bus bendra kavutė. Vi
si kviečiami kurie domisi kultū
riniu gyvenimu ir dėl jo sielo
jasi. Pradžia 4 v. popiet.

Inž. Jonas Čereška, inžinie
rių ir architektų S-gos Bostono 
skyriaus pirmininkas, tarnybos 
reikalais išvyko į Europą, kur 
aplankys kelias valstybes.

St. Griganavičius, Lietuvių 
Piliečių draugijos So. Bostone 
reikalų vedėjas, dėl sveikatos 
pasitraukė iš savo pareigų.

Kiek užsiregistravo į dailės parodą

KONSTANTINO ir, SOPHIE 
KAZLAUSKIŲ, gyv. Brookly
ne, trijų metų mirties sukak
ti* bus paminėta miiiomia su 
egzekvijomis Apreiškimo baž
nyčioje vasario 6, šeštadienį 9 
vai. ryto. Draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti pamaldose 
ir pasimelsti už abu mirusius. 
Kviečia sūnūs Konstantinas ir 
Raymondas bei dukra Sophie.

Vasario mėnesį Kultūros ži
dinyje Brooklyne rengiama dai
lės paroda, kuri praeitais me
tais turėjo labai gražų pasise
kimą. Parodą rengia N. Y. Lie
tuvių Bendruomenės apygardos 
valdyba. Visus technikinius 
darbus atlikti pavedė dailinin
kui J. Bagdonui.

Jis laiškais kreipėsi į Atlan
to pakrašty gyvenančius daili
ninkus. Kreiptasi buvo ir per 
spaudą. Pačiom pirmom pa
skelbimo dienom užsiregistra
vo visa eilė dailininkų.

Štai užsiregistravę parodos 
dalyviai. Surašome juos ne al
fabetine tvarka, bet taip, kaip 
užsiregistravo: V. Ignas, O. 
Paškevičienė, M. Paškevičius, J. 
Sodaitis, N. Macelytė, M. Žu
kauskienė, J. Rūtenis, R. Vili
mienė, L. Židonytė, A. Montvy- 
das, B.' Gedvilienė, A. Vitkaus- 
kaitė-Merker, E. Bernotienė, T. 
Petraitis, Z. Ūselis, V. Ūselie- 
nė, E. Urbaitytė, Ir. Nemickie- 
nė, V. Vizgirda, V. Krištolaity- 
tė, R- Ingelevičienė, C. Janu- 
šas, A. Elskus,- E. Rastonienė, 
I. Treinienė, J. Bagdonas, B- 
Raugaitė, G. Dragūnevičienė, G. 
Dragūnevičienė, G. Laurinaitis, 
Laurinaitis, P. Lapė.

Dauguma čia yra tie patys,

kurie dalyvavo ir praeitų me
tų parodoje. Nauji yra: R. Vili
mienė iš Washingtono, V. Viz
girda iš Bostono, V- Krištolaity- 
tė iš Brooklyn©, B. Raugaitė iš* 
Philadelphijos,. G. Dragūnevi - 
čienė iš Conn., G. Laurinaitis 
iš Mass, ir P. Lapė iš Rawy- 
ton, Conn.

Parodoje taip pat bus išstaty
ta ir mirusių dailininkų A. Gal
diko ir P. Puzino kūrinių.

Kada paveikslus pristatyti?
Paveikslus reikia pristatyti į 

Kultūros židinį, 361 Highland 
Blvd-, Brooklyne. Galima pri
statyti šiomis dienomis: vasa
rio 4, 5, ir 6 dienomis nuo 
12 vai. iki 8 v.v., vasario 7 nuo 
12 iki 4 v. popiet.

Paroda atidaroma vasario 13, 
šeštadienį, tęsis visą savaitę, už
daroma vasario 21 vakarą.
Visais parodos reikalais kreip

tis į dail. J. Bagdoną, 85-59 88 
Street, Woodhaven, N. Y., 
11421, tel. 441-2374.

Parduodama reporterio ka
mera PLAUBEL MAKINA 1:2. 
9, kuri yra labai mažai varto
ta. Objektyvas turi daug pagel- 
binių dalių. Informacijai tel.
(516) MA 7-7216.
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Visi kviečiami į

NEW Y0RK0 VYRŲ CHORO 
KONCERTĄ

kuris įvyks

Šeštadienį, sausio 30 d.
7 v. v.

Hartford, Conn. Lietuvių Klube 
227 Lawrence Street 

Veiks turtingas bufetas.
Šokiams gros R & M Trio iš Worcester, Mass.

Rengia:
LIETUVIŲ BENDRUOMENES

HARTFORDO APYLINKE
ĮĖJIMO AUKA: |3.00
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Bostono inžinieriai ir archi
tektai dar padidino savo auką 
Kudirkos bylai. Iš skyriaus ka
sos buvo paskirta 200 dol. Be 
to, dar jie aukojo: po 50 dol.: 
Brutenis Veitas, Romas Vei
tas, po 25 dol.: J. Čereška, B. 
Galinis, V. Izbickas, A Kriščiū
nas, J. Mikalauskas, J. Rasys,
J. Stašaitis, J. Vaičjurgis ir V. 
Žiaugra, po 20 dol.: A. Kriščiū
nas, E. Manomaitis, D. Šatas, 
PO 10 dol-: N. Antanaitis, J. Bla 
žys, R. Bričkus, R. Budreika, 
E. Cibas, J. Dačys, J. Dabrila,
K. Daugėla, K. Devenis, K. Ba
rimas, V. Eikinas, A. Grinius, 
J- Gimbutas, D. Ivaškienė, V. 
Kubilius, J. Kuncaitis, Br. Ma
kaitis, K. Nenortas, P. Pundys, 
V. Senuta, A. Škudzinskas, J. 
Stuopis, J. Vasys, A. Zikas, po 
5 dol.: J. Balčiūnas ir A- Lap- 
šys. Viso inžinieriai šiam rei
kalui sudėjo 835 dol. Taigi ir 
šiuo reikalu inžinieriai yra 
stambiausi aukotojai.

Religinis koncertas rengia
mas kovo 28, sekmadienį, 3:30 
v. popiet Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Programą atliks 
jungtinis Šv. Petro parapijos 
ir Arlington choral society cho
rai ir Berklee muzikos kolegi
jos orkestras, papildytas Arl
ington© filharmonijos nariais.
Programoje — A. Dvoržako 
“Te Deum”. Diriguoja J- Ka
činskas. Tas pats kūrinys bus 
pakartotas Arlingtone ir Pro
vidence. Koncerto solistas bus 
vargonų virtuozas Zenonas No-
meika iš Rochesterio. Jis at
liks ir J. Kačinsko improviza
ciją vargonam.

Elizabetho Šv. Petro ir Povilo liet, parapijos choro dalyvei

Eleonorai Marcis-MarciŠauskienei,

jos mamytei Justinai Marcis mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Varg. V. MAMAITIS
ir choras

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ 
BALIUS

vasario 20, šeštadienį
7:30 v.vak.

MASPETHO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

64-14 56th Road Maspeth, N.Y.
Rengia — Studentų Ateitininkų Sąjungos Centro valdyba.

Šokiams groja Joe Thomas orkestras 
šeimininkių gamintos vaišės, baras.

Geriausios kaukės bus premijuojamos.
Įėjimas suaugusiems — 8 dol. 

studentams — 5 dol.
STALUS UŽSISAKYTI PAS:

p. Bobelienė, tel. 647-6637 • p. Norvilienė, tel. 827-2629

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!
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