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Japonų jūron jau įplaukė Amerikos 23 laivų grupe
VVashingtonas. — Prez. Nix- 

ono pažadas, kad Amerikos 
žvalgybiniai lėktuvai bus apsau
goti kelionėse viršum Japoni
jos jūros, jau pradėtas vykdy
ti parodžius impozantiškai dide
lę jėgą — Japonų jūron pra
dėjo Įplaukti ir išsidėstyti spe
cialiai sudaryta 23 laivų grupė.

Toj grupėj yra trys puolimui 
tarnaują lėktuvnešiai, vienas 
lėktuvnešis lėktuvams ir heli
kopteriams kovai su povande
niniais laivais, trys didieji krei
seriai ir 16 naikintojų. Laivai

Spaudžia ir glosto
Praga. — Lenino 99-sis gim

tadienis davė progos čekam 
pakalbėti apie naujai pradėtą 
kursą santykiuose su Maskva. 
Kviestiems svečiams prakalbą 
sakė čekiškosios kompartijos 
dalies vadovas Lubomir Strou- 
gal. Jis deklaravo, kad reikia 
vykdyti visas partijos rezoliuci
jas ir rodyti lojalumą Maskvai. 
Kas to nenori daryti, turi iš 
partijos pasitraukti. Ypač kliu
vo žurnalistams, kuriu daugu
ma partijos rezoliucijų nevyk
danti.

Naujasis bendrosios kompar
tijos vadovas dr. Husakas pri
dėjo. kad jis tikisi pilno Mas
kvos supratimo, gi čekų-slova- 
kų ausiai pačiulbėjo, jog 1968 
sausio mėn. pradėtos reformos 
bus ir toliau vykdomos. Tik tų 
tikslu bus siekiama partijos dis
ciplinos rėmuose.

Sovietų - Amerikos derybos įau nebetoli
Washingtonas. — Sovietų- 

Amerikos derybos- pasitarimai 
dėl raketiniu ginklų apribojimo 
gali prasidėti ne anksčiau kaip 
birželio mėn., bet toji data gal’ 
būti nustumta kažin kur. jeigu 
susipainiotų reikalai Vietname 
arba jeigu Maskva užsimany
tų ką nors daugiau padaryti Če
koslovakijoj. negu ikšiol yra 
bandžiusi daryti.

Kadangi besirengiant dery
boms išryškėjo, jog visas rei
kalas yra nepaprastai painus, 
linkstama atsisakyti nuo didžio
jo tikslo, tai yra nuo sudarymo 
vienos sutarties, apimančios 
visų rūšių strateginius ginklus. 
Linkstama pradėti visą reikalą 
sulaužyti gabalais, pagal gink
lų sistemų rūšis. Taip visas rei
kalas būtų padalintas i kelias 
atskiras sutartis. Klausimo 
painumas pasidaro supranta
mas atsiminus, kad i ta ginklų 
kategoriją Įeina viskas. kuo 
dvi didžiausios pasaulio karinės 
galybės numato apsisaugoti 
nuo viena kitos sunaikinimo.

Tuo tarpu numatoma, kad 
viena grupę sudarytu iš povan
deninių laivų šaudomos raketos, 
kitą — sausumoje išdėstytos 
tarpkontinentinės raketos, tre
čia — antiraketinių raketų sis
temos, ketvirta — atominius 
ginklus nešioja lėktuvai ir kiti 
prietaisai.

Apie kiekviena grupe būtu 
kalbama atskirai viena po ki
tos, arba, geriau dar. kartu apie 
dvi giminingas, kad geriau pa
simatytų abiem pusėm teisinges
nė ir priimtinesnė pusiausvy
ra. ka tose derybose labiausiai 
norima apsaugoti.

Atsimintina. kad tai nebus 
Rytų — Vakarų nusiginkla
vimo konferencija, bet dvieju 
valstybių nuolat vykstą pasitari
mai ir. tikėkim, susitarimai tik

Norima apsisaugoti nuo Maskvos ginkluotų piratų

tikriausiai labai turtingi visų 
rūšių raketomis. Grupė sudary
ta iš pietryčių Azijoje esančių 
laivyno bazių. Tik žvalgybinių 
lėktuvų apsaugai tokia didelė 
grupė nereikalinga, bet dabar 
anoje erdvėje yra toks ūpas, 
kad Š. Korėjos diktatorius, pa
drąsintas pasisekimais su Pueb- 
lo laivu ir dabar numuštu žval
gybiniu lėktuvu, gali pamėgin
ti vėl ne tik iš pasalų nuskin
ti žvalgybini neginkluota lėktu
vą, bet užpulti ir Amerikos lai
vus. Todėl tekios didelės jėgos 
pasiuntimu norima pasakyti š. 
Korėjos vyrams, kad visas rei
kalas vra labai surimtėjęs.

Užsimenama, kad ir S. Korė
jai žvalgyti skirti lėktuvai bus 
kiti — žymiai greitesni. Su

I \ akarus atšoko žymus Maskvos snipas
Bonna. — V. Vokietijos šal

tiniai praneša, kad i Vakarų pu
sę neseniai peršoko labai ži
niomis ir patirtimi turtingas 
Sovietu žvalgybos agentas, bent 
20 metų žvalgybos darbą dir
bęs Vakaruose. Jo veiklos lau
kas buvęs V. Vokietija ir joje 
esančics Amerikos karinės pa
jėgos. Ypač kariniai įrengimai 
ir modernieji ginklai.

Nušokime vieta — V. Berly
nas. Agento tautybė dar neati
dengta. bet tvirtinama, kad ne
sąs nė rusas, nė vokietis. Da- 

vienu klausimu. - Pirmiausias 
žingsnis bus ne kokio nors abie
jų turimo ginklo atsisakymas, 
jo sunaikinimas, bet susitari
mas dėl strateginių ginklų ”Į- 
šaldymo" dabartiniuose lygiuo
se. Paskui jau ateitų eilė tar
tis dėl tų ginklų sandėlių su
mažinimo. Dabar siūlyti kurią 
nors ginklų rūšį uždrausti ar 
sunaikinti būtų gal gera propa
ganda. bet labai nereali diplo
matija.

JAV Įstaigos pasirengimus 
mano pabaigti gegužės mėnesi. 
Po to jau prasidės pakaičiai su 
Maskva dėl derybų vietos ir 
pradžios. Amerikos vyriausiu 
derybininku bus Gerard C. 
Smith. Ginklų Kontrolės ir Nu
siginklavimo Agentūros direk
torius. Jis jau atšaukiamas iš 
Ženevos, kur dalyvauja J. Tau
tų Nusiginklavimo komiteto po
sėdžiuose. 

Religinės Šalpos vadovybės posėdžio dalyviai. Iš k. j d.: sėdi kun. A. Kardas, prel. A. Deksnys—naujasis vyskupas, vysk. V. Brizgys, kun. 
J Aleksiūnas—Apreiškimo parapijos klebonas Brooklyne, N.Y., stovi tėv. K. žvirblis. O P., kun. A. Račkauskas, kun. P. Gcisčiunas. kun. 
S. Raila, kun. L. Budreckas. tcv. P. Bamunas, C.F.M., kun. dr. T. N arbutas. Posėdis vyko balandžio 22 Apreiškimo parapijos klebonijoj. 
Brooklyne. N.Y. Nuotr. V. Maželio

lėtesniais bus apseinama Kini
jos ir Sov. Sąjungos erdvėje, 
nes kažin kodėl manoma, kad 
ten tokių lėktuvų veiklai nėra 
didesnio pavojaus.

Kalbant apie iš š. Korėjos 
einanti pavojų, turimos galvoje 
dvi aplinkybės: Š. Korėjos va
dovybės pastaraisiais laikais su- 
stiprėjusios agresyviuos nuotai
kos ir jos puolamųjų priemonių 
stiprumas. Jos greitosios puoli
mo priemonės taip atrodo: 444 
rusiški Migai. 88-IL 28 bombo
nešiai. 4 povandeniniai laivai ir 
bent keturi žvalgybiniai laivai, 
ginkluoti raketomis. Gi S. Ko
rėjos vyriausybė (jei ten val
dančia grupe tokiu vardu gali- 
ma vadinti) pastaruoju laiku 
prie abi Korėjas skiriančios de-

bar jis jau yra Amerikos Cent
ral Intelligence Agency (C.LA.) 
žinioj. Jai priklausąs ir nuopel
nas. kad tokia didelė žuvis pa
suko i Vakarus. Nušokimas į- 
v\kęs maždaug prieš tris savai
tes.

Jo nurodymais V. Vokietijoj 
jau esą areštuotų, bet tuo tar
pu tik mažos žuvys, ir visos ma
žai pavojingos. Kita areštuoti- 
nu grupė, gal didžiausia, turė
tų būti šioj pusėj Atlanto, pa
čioj Amerikoj. Vokietijoj jau 
esanti žvalgoma viena didelė 
žuvis, bet iki arešto neprieita. 
Gaudymo-tyrimo darbas jau 
vyksta ir Amerikoj.

Nušokęs agentas svarbus ne 
tik kaip dabartinių Sovietų šni
pų atidengėjas. bet svarbiausia 
tuo. kad jis žino daugybę So
vietų žvalgybos operacijų, vyk
dytu per paskutinius 20 metų. 
Jis taipgi gerai žinąs Sovietų 
šnipinėjimo techniką ir taiki
nius. Jo žinios padėsiančios va
kariečiams ir savas techni
kas, bei metodus pagerinti, trū
kumus pašalinti.

Naujasis atbėgėlis esąs labai 
svarus, žymiai svaresnis už 
1967 i Vakarus atėjusį pulk. 
Įeit. Jevgenijų Runge, kuris iš
davė Sovietu šnipų lizdus, su
suktus Prancūzijos ambasadoje 
Bcnnoje ir V. Vokietijos užsie
nio reikalu ministerijoje.

— V. Vokietijos parlamento 
rinkimai įvvksta šiais metais 
rugsėjo 28 Bus renkamas jau 
šeštas pokarinės Vokietijos par
lamentas. 

markacijos linijos ir P. Korėjos 
pakrantėse ėmė elgtis taip, kad 
esama Įtarimo, jog prieš P. Ko
rėją gali būti rengiama karinė 
provokacija. Nežiūrint visokių 
reikalų Vietname, JAV karinė 
vadovybė pereitą rudenį žymiai 
sustiprino savo P. Korėjoj 
esančias karines pajėgas, ir da
vė daugiau visokių karinių Į- 
rankių P. Korėjos kariuomenei 
sustiprinti.

Dar pridedama, kad Japonų

Vokietijos socialistą rinkimine programa
Bonna. — V. Vokietijos so

cialdemokratai jau paskelbė rin
kiminę programą. Yra viena.

— Anglų svaras ir prancū
zų frankas vėl pradėjo kristi 
Europos vertybių biržose. Vėl 
kalbama apie naują monetari
nę krizę. Visą reikalą veikia su
sipainiojusi vidaus padėtis Ang
lijoje (streikai) ir Prancūzijoje 
(plebiscitas). Iš esamų nuotaikų 
spėliojama, kad balandžio 27 
Prancūzijoje vyksiąs referendu
mas dėl kai kuriu konstitucijos 
dalių pakeitimo galįs reformas 
atmesti. De Gaulle iš anksto yra 
pranešęs, kad jis tuoj pasi
trauks, jei reformų projektas 
nebus patvirtintas. Jis dar kal
bės tuo reikalu šį penktadie
ni per radiją ir ragins balsuoti 
už reformas.

Š. Airijoje kovojama už teisiu Ivgvbe
Belfastas.—Š. Airijos policija 

mano, kad visus teroro veiks
mus pereitą savaitgali Įvykdė 
slaptoji Airių Respublikos Ar
mija. kuri vis dar su ginklu te
bebando prijungti Ulsterį (Š. 
Airiją) prie Airijos valstybės. 
Teroras pasireiškė tuo, kad 
bombomis buvo išsprogdintas 
pagrindinis vandens rezervua
ras ir 10 pašto Įstaigų.

Kaltinamieji, kurių centras 
Dubline, nuo tos garbės atsi
sakė. gi Š. Airijos katalikų va
dai tvirtina, kad visus sprogdi
nimus Įvykdė ekstremistinė pro
testantų grupė. Kaltinimų stum- 
dymas iš vienos pusės i kitą tik 
sako, kad nepasiteisino viltys, 
jog religinės ir politinės aistros 
tarp katalikų ir protestantų bū
tų pradėjusios švelnėt. Tarp kit
ko pabrėžtina, kad katalikai ko
voja ne dėl religinių, bet dėl 
politinių laisvių. 

jūroj sutelktoji JAV karinė pa
jėga nesiribos vien tik žvalgy
binių lėktuvų apsauga, bet ir 
kirs atgal, jeigu vėl bus už
pultas JAV lėktuvas ar laivas 
tarptautiniuose vandenyse. Jei
gu atkirčio smūgis turės būti 
kertamas S. Korėjos teritorijoj 
ar oro erdvėje, tuo atveju bus 
reikalingas paties prezidento 
sprendimas.

P.S. Maskva jau pasiteira
vusi. kodėl taip daug ir ką tai 
galėtų reikšti. O ką reiškia jos 
buvimas Viduržemio jūroj?

ikšiol jokios partijos nesiūly
ta naujiena — nesuteikiant R. 
Vokietijai formalaus pripažini
mo kaip nepriklausomos vals
tybės, bendrauti su ja taip, 
lyg ji būtų nepriklausoma tarp
tautinės teisės prasme. Prie to 
dar prijungtas paraginimas, 
kad Ulbrichto vyriausybė sutik
tų tomis sąlygomis tartis su 
V. Vokietija abiem pusėm nau
dingais klausimais.

Kiti siūlomi punktai: pasira
šyti atominių ginklų plitimo su
stabdymo sutartį, suteikti dar
bininkų atstovams balsą di
džiųjų korporacijų vadovybėse, 
taikiai sugyventi su komunis
tais (dabar atsirado V. Vokie
tijoj nauja jų partija), kai ku
rie pageidavimai švietimo ir so
cialines reformas darant. Su ta 
programa jie nori laimėti kanc
lerio vietą.

Trečdalis Ulsterio gyvento
ju yra katalikai, du trečdaliai 
protestantai, bet protestantai 
čia turi labai kietą grupę, ku
ri katalikų net žmonėmis neno
ri laikyti. Katalikų teisės viso
se ūkinio ir socialinio gyveni
mo srityse mindžiojamos. Tai 
yra pagrindinė visų nesusipra
timų ir kovų priežastis. Kad ji 
pranyktų, reikia pradėti tenkin
ti nors pačius elementa
riausius katalikų reikalavimus. 
Londonas i airiškus reikalus 
antrą kartą nebenori kištis, bet 
nuo Ulsterio problemos vargu 
ar bus galima išsisukti. Nesi- 
imant tarpininkavimo, gali pa
sidaryti labai didelė maišatis.

P.S. Vakar Įvyko pirmas lū
žis — Š. Airijos parlamentas, 
premjero prašomas, pabalsavo 
už kataliku ir protestantų bal
savimo teisių sulyginimą.

Prel. Antanas Deksnys, naujasis vyskupas Europos lietuviam, balandžio 
22-23 lankėsi New Yorke. Nuotr. V. Maželio

Mokesčių reforma jau ateina į kongresą 
Pirmi siūlymai lengvina mažąją naštą

Washingtonas. — Pirmieji 
prez. Nixono pasiūlymai mokes
čių srityje jau pasiekė kongre
są. JĮ lydi pastaba, kad tai nė
ra viskas, ką vyriausybė pla
nuoja mokesčių reformos srity
je, bet tiktai patys pirmieji 
žingsniai pradėti lengvinti ma
žųjų mokesčių mokėtojų naštas 
ir jas padidinti didiesiems, ku
rie per eilę metų yra prisirinkę 
visokiu privilegijų.

Pirma, siūloma anuo 1970 
sausio 1 pusiau sumažinti da
bar prie pajamų mokesčių pri
dedamą 10 proc. priedą, bet su 
sąlyga, kad tuojau būtų visai 
panaikintas 7 proc. kreditas 
toms sumoms, kurias biznis in
vestuoja Į naują inventorių. Dėl 
šio kredito naikinimo sukils di
dieji biznieriai, nes jie jau bu
vo apsipratę su mintimi, kad 
šiemet jis dar nebus naikina
mas. Kongreso nuotaikos tom 
dviem atmainom esančios pa
lankios. Jei abudu pasiūlymai 
būtu priimti, iždas nenukentė
tų. nes kredito panaikinimas in
vestavimams padengtų nuosto
li. patiriama pusiau sumažinus 
pajamų mokesčių priedą.

Antra, padaryta dar visa ei
lė pasiūlymų, kurie, jei būtų 
priimti, išbrauktų iš mokesčių 
sąrašų apie 2 mil. dabartinių 
mokesčių mokėtoju. Tai didelis 
mažas pajamas turinčių šeimų 
ir viengungių būrys.

Imkim kelis pavyzdžius. Ke
turių asmenų šeima, turinti me
tinių pajamų virš 3.000. dabar 
turi mokėti kelis dolerius mo
kesčių. bet pagal naują pasi- 
lyma nieko nemokės, tol. kol 
pajamos neviršys 3.500. Dabar 
iki tokios sumos pajamų mokes
tis yra 74 dol.

Viengungiai nemokės jokiu 
pajamų mokesčiu, jeigu jų pa
jamos m peršoks 1.700 Dabar 
iki tos sumos reikia mokėti 
117. Bevaike šeima turės pra-

Sirhan Bishara Sirhan. nušo
vęs senatorių Robert E Ken- 
nedy. Los \ngeles teisme ba
landžio 23 jutą komisijos pa
smerktas mirti duju kambary. 
Sprendimas dar nebus Įvykdy
tas dėl apeliacijų ir kitų truk- 
dvmu 

dėti mokėti pajamų mokesčius 
tik tuo atveju, jei pajamos pra
šoks 2,300. Dabar iki tos su
mos mokesčių reikia mokėti 
100 dol.

Pranešta, kad kongresas šie
met dar gaus kelis naujus 
mokestinius pasiūlymus, gi vi
sa mokesčių reforma bus pa
rengta iki š.m. lapkr. 30. Naujie
ji pasiūlymai turės paliesti di
džiųjų pajamų savininkus. Da
bar kongresas jau nebegalės 
skųstis, kad prez. Nixono ad
ministracija jam darbo neparū
pina.

Karas prie Suezo?
— Prie Suezo kanalo per 

paskutines 10 dienų padėtis 
tiek pablogėjo, kad J. Tautų 
gen. sekretorius U Thant pra
nešė Saugumo Tarybai, jog fak
tiškai ten vyksta karas ir pa
liaubų pažadai nebevykdomi. 
Jis neprašė sukviesti tarybos 
posėdžio, bet savaime supranta
ma, kad S. Tarybos nariai tuo
jau pradės privačius pasitari
mus. J. Tautų paliaubų prižiū
rėtojai jau nebepajėgūs šalių 
sutramdyti.

Egiptas neseniai skelbė, kad 
viskas bus taip sutvarkyta, 
jog karas su Izraeliu vyks kas
dien. Apsišaudymai prasidėjo 
kaip tik tada, kada Keturi di
dieji pradėjo pasitarimus dėl 
priemonių privesti prie su
tartos taikos žydų-arabų karą. 
Šaudymus per Suezo kanalą 
pradėjo Egiptas, Izraelis atsi
lygina šūviu už šūvi. Dabar jau 
patrankos ir mažesni ginklai 
gaudžia po kelias valandas per 
dieną. Lauktina didesnio Izra- 
raelio reagavimo.

Jei tokio pradžiai reikia, 
jis jau vakar parodytas —Iz
raelio lėktuvai sudaužė Jorda
ne esančius Egipto radaro Įren
gimus.

JAV valstybės departamen
tas skelbia, kad Egiptas ir Iz
raelis gavo jo įspėjimus susi- 
drausminti.

Egiptas savo kariniais veiks
mais siekia sukelti paniką, kad 
tuo būdu paspaustų Keturis 
didžiuosius ką nors sutarti jo 
naudai.
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Nuotr. P. ĄžuoloPoetė Kotryna Grigaitytė

PAMIRŠTAM, KAD TARP DV IEJŲ GYVENIMŲ ĮSTRIGOM
K. Grigaity tęs poezijos penktoji knyga "Trapus vakaras”
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Kotryna Grigaitytė

TRAPUS VAKARAS

Tu esi žydintis Rytas, 
kažkur, kažkam 
žemėje pažadėtas.
Kodėl palietei šio tilto atramą 
šalia mano rankos?
Aš ateinu čia 
pažvelgti i saulėleidi, 
atsisveikinti su diena, 
tarytum šermeninėn . .. 
"Koks trapus vakaras." — tari. 
Jei priminčiau tau 
savo užaugusius sūnus — 
jis sudužtų.
Jei ištartum žodžius, kurių nelaukiu — 
jis sudužtų.
Jei paliestum man ranką, 
jis sudužtų.
Esu metų palydos karalienė, 
nešanti pavasario spalvas 
ant savo delno.
Mano akys juokiasi tolyje, 
kai tavo žvilgsnyje 
lūžta nekantrumas.
Be tavęs — 
nebūtų šio vakaro trapaus ...

ŽALIAS KILIMAS

Švelnus ir minkštas jis — 
tas žalias kilimas, 
Kaip Panemunės miško samana. 
Tik eglių prisodink, pušaičių, 
pridaigink ūmėdžių, kelmučių, 
baravykų!
Gėlučių prismaigstyk: 
baltų, melsvų, geltonų . .. 
Tiktai ... iš kur lakštingalą paimsi, 
gegutę, volungę ir kėkštą!

To miško čiulbančio 
tu niekad, niekad nepamirši .. . 
Tik kilimus vis keisi, keisi, 
kol numirsi.

Poezijoje mados ateina ir pra
eina — kaip ir drabužiuose. 
Dabar poezijon atėjo mada — 
mini-eilėraščiai: trumpi, laisvo 
eiliavimo, asociacijos keliu dė - 
liojamų vaizdų konstrukcijos, 
intelektualistinio, objektyvinio 
turinio. Tokis poezijos pobūdis 
yra lyg atitikmuo šio meto va
dinamam abstraktiniam menui.

Yra tai priešybė taip neseniai 
viešpatavusiai klasinei formai 
— grįstai strofom, su emociniu, 
subjektyviniu turiniu.

Tiek viena, tiek kita ar dar 
ateisianti forma poezijai gali 
būti vertinga. Tik čia minima 
naujoji forma lengviau gali nu
slėpti poetinio talento trūku
mus. Kaip abstraktiniame me
ne yra aukštos vertės kūriniu, 
bet yra ir diletantiškų, taip ir 
šios rūšies poezijoje diletantiz
mas lengviau gali pasislėpti.

Tikroji poezija, reiškiama ta 
ar kita forma, bus ta, kuri pa
žadins skaitytojui pergyvenimą 
ar savo refleksiniu ar emoci
niu tikrumu bei gilumu.*

Kotryna Grigaitytė naujame 
poezijos rinkinyje “Trapus va
karas” stovi lyg slenkstyje tarp 
vienos ir antros formos. Pasi
rodo mokanti save išreikšti ir 
vienaip ir kitaip. Tebetęsia sa
vo anksčiau vartotą tradicinę 
ketureilinę, kuria ji reiškėsi na
tūraliai, žaismingai. Tos rūšies 
poezijos šiame rinkinyje dau
giausia yra trečiajame skyriu
je “Pastelinėm spalvom”. Ta
čiau rinkini pradeda naujosios 
formos eilėraščiais. Ir šiam ko
respondentui rodos, kad tame 
skyriuje yra daugiausia eilėraš
čių su tikru pergyvenimu, vadi
nas, daugiausia tikrosios poezi
jos (“Į Lapkritį”, “Saulėgrą
ža”, “Medis,” “Gyvenimas te
ka”, “Nusistojęs vanduo” ...).

Pergyvenamo turinio atžvilgiu 
poetė stovi riboje tarp praeities 
ir dabarties, anot jos, “tarp 
dviejų gyvenimų įstrigom .. .” 
Žvilgsnyje į praeitį kartojasi 
grakšti žaisminga erotika (“Tra
pus vakaras”). Kartojasi žvilgs
niai Į savo paliktąją tėvynę-že- 
mę, kovotojus. Grakščiausiai 
gimtosios žemės pasiilgimas iš
sakytas “žalio kilimo” elėraš- 
čiu. O tarp proginių eilėraščių 
(kurie paprastai sunkiai duoda
si rašomi) poetei pavyko sukur
ti labai nuoširdų “Atsisveiki
nimą (tragiškai žuvusiam A. 
Vainiui)”, “Tada pamirštame 
(Broliui Jonui)”, “Paskutinis 
prašymas (Mylimam Fredui)”.

Dabarties, tekančios dabar
ties. pergyvenimų pobūdi žy
mi pats pirmo skyriaus pavadi
nimas “Į Lapkritį”. Lapkričio 
motyvas jau reiškėsi ir poe
tės priešpaskutiniame rinkiny- 
“Rudens sapnuose” ... Nauja
me rinkiny jis išplėtotas ir į- 
prasmintas. Jis gali būti su

prantamas kaip gyvenimo lap
kritis, kada “neatsparūs vėjo 
šiurkštumui Nei baltai miglų vė
sai, Leidžiamės į skardi” (“Į 
Lapkritį”); kada “Byra valan
dos, Lyg sėklos perdžiūvę. At
gal į žemę” ("Saulėgraža”). Tai 
žmogaus svirimas į gyvenimo 
saulėlydį.

Tačiau tokios perspektyvos 
akivaizdoje poetei yra svetima 
niūri egzistencialistinė nuotai
ka. Svetima nuotaika, kuri ky
la. kai nejaučiama gyvenimo 
nei mirties prasmės. O eilėraš
tyje “Absurdo akimis” poetė 
tarsi polemizuoja su tais, kurie 
“brenda beprasmybės liūnu . . . 
žiūri absurdo akimis Į tuos, Ku
rie jų pagimdytoj tamsoj Neša
si žiburį. Žiburį, kuris niekad 
neužgęsta”. Autorė tebežiūri į 
žmogaus ir tautos gyvenimą, ti
kėdama “Prisikėlimu” (žr. “Ti
kėjimas”. "Visata”, “Priekaiš
tas"). Iš čia melancholija, švel-

nūs optimizmas, bet ne tragiz
mas.

“Trapus vakaras” jau penk
tas tos pačios autorės lyrikos 
leidinys, žymėtas dar 1968 me
tų data. (Kiti jos lyrikos rinki
niai buvo — “Akys pro vė
duoklę” 1937, “Paslaptis” 1950, 
“Širdis pergamente” 1956, “Ru
dens sapnai”, “Draugo premi
ją gavę 1963). Naujuoju rinki
niu K. Grigaitytė tebesilaiko 
stipriausių šio meto poečių vir
šūnėse.

Rinkinys įdomus dar ir tuo, 
kad jis, tur būt, vienintelis toks 
“sutelktinis” šeimos darbas: 
motina parašė, sūnus Raimun
das padarė skoninga viršelį, o 
išleido savo lėšom dukra Rūta.
(Kotryna Grigaitytė, TRAPUS 
VAKARAS. Lyrika. Laisvės Ko
vos Metai, 1968, 108 pusi., kai
na 3 dol.)

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

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. Baiton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St„ Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. VVALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street VVoodhaven, N.Y. 11421, (212) ALI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. MerricK, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

V ARGAS DĖL TOS ŠILIMOS
Neseniai Tiesoj buvo apsi- 

skųsta. kad Vilniuj. daugia
aukščiame name kone ištisą 
žiema nėra nei šilto, nei šalto 
vandens. Kovo 25 buvo Įdėtas 
naujakurio laiškas iš Alytaus 
apie gyvenimą “liaudies val- 
dži :s” parūpintuose butuose. 
Sako:

"Džiugu gauti naujo. dar 
dažais kvepiančio buto raktus. 
Bet kartais šis džiaugsmas 
trunka neilgai, Gyvenu Alytu
je. Butą gavau žiemą Šilto van
dene kranai yra. už šią paslau
ga moku pinigus, o vandens 
nė laso Ir tap jau treti metai. 
B' pigu tiems, kas turi duju ba
lionus namuose. O mes dujas

gauname centralizuotai. Dujų 
slėgis toks, kad arbata verda 
2-3 valandas. Nieko padėti ne
galime. sako miesto dujų 
kontoros viršininkas. — Tokias 
dujas atiuntė. Cisternos pil
nos. o manometrai, lyg susita
rę. rodo nulį. Kai orai atšils, 
dujų slėgis padidės . . .

OKLPLOTOS LIETUVOS KOLCHOZŲ 
IR SKLYPININKŲ GAMYBA

Kauno sporto halėj (kur 
1939 metais buvo Europos 
krepšinio varžybos), balandžio 
9 buvo sušaukti Lietuvos sov- 
chozų ir kolchozų vadovai bei 
specialistai išklausyti įtikinėji
mų apie bolševikinio ūkininka
vimo pasiektus laimėjimus. 
(1949 metų pavasarį prasidė
jo priverstinis Lietuvos kol- 
chozinimas).

Šia proga agr. V. Vazalins- 
kas, dabar vėl vyriausias že
mės ūkio administratorius Lie
tuvoj (kadai Chruščiovo buvo 
išjuoktas) tarp ko kita štai ką 
pasakė: r.-

"Visu kategorijų ūkiuose 
kiekvienam 100 ha naudmenų 
gauta po 703 centnerius pie
no, po 147 centnerius mėsos, 
iš to skaičiaus visuomeniniame 
sektoriuje atitinkamai po 412 
ir 85 centnerius".

Šiame posakyje ir glūdi 
kolektyvinio ūkininkavimo vai
sių Įvertinimas. Tik paskaičiuo
kime toliau. Būtent, “visų ka
tegorijų ūkiai”, tai yra, kol
chozai, sovchozai ir sklypinin
kai (vadinami “gyventojų 
ūkiai”) naudoja 3.483.000 ha 
žemės naudmenų (dirvų, pievų, 
ganyklų). Iš tų tik 272,000 ha 
naudoja sklypininkai, o 3.211, 
000 ha yra kolchozų ir sov- 
chozų (1967 m. pradžios duome
nys iš "LTSR Ekonomika ir 
kultūra 50", Vilnius, 1967). 
Tai išeitų, kad 1968 metais Lie
tuvoj iš viso buvo pagaminta 
2.449 tūkst. tonų pieno ir 512 
t. tonų mėsos. Bet iš tų skai
čių kolchozų-sovchozų nuopel
nas tik 1.323 t. tonų pieno ir 
273 t. tonų mėsos. Beveik tiek

pat. būtent, 1,126 t. tonų pieno 
ir 239 t. tonų mėsos pagamino 
sklypininkai! Skirtumas tarp 
kolchozų-sovchozų ir sklypinin
kų gamybos — tik 8 proc.: kol.- 
sov. pagamino 54 proc. pie
no, o sklypininkai — 46 proc. 
Mėsos gamybos skirtumas dar 
mažesnis, vos apie 6.5 proc. 
Tai nebūtų nuostabu, jeigu vie
nos ir kitos ūkių rūšies naudo
jamos žemės būtų maždaug vie
nodai. Bet iš tikrųjų sklypinin
kai naudoja tik nepilnus 8 pro
centus naudingos žemės, kai 
kol.-sovchozai — daugiau kaip 
92 proc.!

Paskaičiavus, kiek kur pie
no bei mėsos gaunama iš vieno 
hektaro, pasirodo, kad tuo me
tu, kai kolektyvininkai iš 1 
ha gauna 412 kg pieno ir 85 
kg mėsos (taip V. Vazalinskas 
sako), tai sklypininkai iš kiek
vieno ha išspaudžia daugiau 
kaip dešimteriopai, būtent, po 
4138 kg pieno ir po 879 kg mė
sos! Jei ne jie, tai Vazalinskui 
jokiu būdu neišeitų 703 cent
neriai pieno ir 147 cnt. mė
sos iš 100 ha “visų rūšių 
ūkiuose”.

To skirtumo paslaptis ta. kad 
sklypininkai savo naudoja
muose 272-juose tūkstančiuo
se ha išlaiko apie 420 tūkstan
čių karvių ir apie 767 tūkst. 
kiaulių, o kolektyvininkai tri
juose milijonuose ir 211-koj 
tūkstančių ha išlaiko tik apie 
414 tūkstančių karvių ir apie 
873 tūkstančius kiaulių . . .

Beje, iš V. Vazalinsko duome
nų matyt, kad 1968 metais kar
vių Lietuvoj būta apie 34-iais 
tūkstančiais mažiau, kaip 1967 
metų pradžioj. (Elta)

“Rašau šį laišką, o mano vien
turtis neduoda ramybės, vis 
primena, parašyk, tėte, kad dar- 
žely-lopšely irgi labai šalta. 
Skambutis Tai vėl iš namų val
dybos. jau dešimtą kartą tikri
na, ar papildomų radiatorių 
neprisijungiau, ar nevagiu ne-

tl Aktorė Asė Dauguvietytė (k >, dail. Adomas Galdikas, solistė Vincė JonuSkaitė I MK Federacijos N c v. Yorko
SamOS Šilumos . . . (Eltai klubo surengtoje Atvelykio popietėje balandžio 13 d. Nuotr. V. Maželio

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 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkinio, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įstaigų. Pildomi nuėsto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Ricbmond Hili, N. Y. 11418; tel. VIrgmia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sųžinmgai pagal susitarimų už labai prieinamų kainų. Tel. (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti loto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. H Y 7-4677.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
JUOZO ANDRUŽIO 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 Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
Ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Ricbmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodiiaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
SUPER1OR 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 pakrėtus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30’/2 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksmo mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50C. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba į Darbininko administracijų, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

North '.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken,

NEW YORK CHICAGO

LITAS Invcsting Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų. akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuo:i 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. Iltis Tel. 212- III 6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago. III. 60629 — Tol. 312- 176-2212

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausiniais prašome kreiptus J 
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. VVoodhavcn. N.Y. 11121 Tel. 212 - S17 3322 
Pilnas draudimo patarnavimas - namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Pari» Mūnchcn Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. 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 Ttavei 
Service taikina iškviečiant gimines iš Lietuves, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. IVoodhaven. N.Y. 11421 Tel. 212 -817-5522

SEK V/.VGOS KAV.ZO.VIČS.’
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Lalkraitį tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

saugomi ir aražinamiautoriama pražant. Pavarde paainivti straipsniai nebūtinai 
Hreiikia redakcijos nuomonę. Ui skelbimų turini Ir laiba redakcija neatsako.

Tėvų vaidmuo lietuviškoje šeimoje
Moteris ir vyras yra lyg du 

pasauliai, kurie vienas antrą 
papildo, pagražina, padeda nu
galėti pilkųjų dienų rūpesčius, 
vargus bei skausmus. Iš bend
ravimo pražysta meilė, kuri ne
ša gyvybę. Lyčių prigimtys skir
tingos ir turi savo paskirtį.

Tikro moteriškumo ir tikro 
vyriškumo iškėlimas iš sielos 
gelmių ir jų ugdymas yra visų 
mūsų uždavinys.

šiais laikais gyvenimo sąly
gos privertė moterį išeiti iš šei
mos ir kovoti dėl duonos kąs
nio. Bet iš tikrųjų moteris yra 
gimusi globoti, mylėti, pasiau
koti, o ne realiai kovoti. Jos ty
riausias jausmas — motinišku
mas.

Vyro prigimtis veržiasi į ko
vą dėl būvio. Jis yra šeimos 
galva, jis šeimos maitintojas.

Vyras gyvenimą analizuoja, 
skirsto, ieško logiškų priešas- 
čių, sprendžia uždavinius daž
niausiai sąvokomis. Moters 
sprendimai paremti daugiau in
tuicija, nujautimu, vaizdais.

Tikras vyras yra jėgos ir svei
katos įsikūnijimas. Čia darbas 
ir sportas duoda geriausius vai
sius. Tačiau necivilizuota jėga 
dažniausiai būna despotiš’A 
žiauri. Todėl raumenis reikia 
palenkti sielai. Jėgos ir dvasios 
harmonija kuria idealą.

Didelės reikšmės ir įtakos šei
mai daro vyro ir žmonos viena 
pasaulėžiūra, neleidžianti jiem 
blaškytis, mėtytis, ginčytis, o 
tik vedanti tiesiu keliu į šeimos 
laimę.

Moters kaip motinos vaid
muo šiais laikais nėra sumažė
jęs. Ji tebepalieka šarvo parei
gose, tik jos uždavinniai kas
kart plečiasi. Išeidama į visuo
meninę veiklą, ji reiškiasi švie
timo skleidimu ir religinių bei 
tautinių idealų, ugdymu, šioje

srityje valingumu turi reikš
tis tikras vyro vyriškumas.

Tėvų užduotis — išmokyti 
savo vaikus ne tik lietuviškai 
kalbėti, bet ir lietuviškai galvo
ti. Pagrindiniai Šio galvojimo 
bruožai yrą lietuvių kalba, pa
pročiai, dainos, Lietuvos istori
ja ir t.t Tik tėivų dėka šie 
dalykai gali išlikti jaunojoj kar
toj.__ .

Svarbu šeimoje sudaryti kū
rybinę darbo nuotaiką. Be jos 
neįmanoma dvasiškai augti, 
ekonomiškai stiprėti ir naudo
tis kultūrinio gyvenimo verty
bėmis. Pažanga lietuvių šeimai 
reikalinga ne vien kokybinė, 
bet ir kiekybinė.

Tėvai savo prieauglį turi auk
lėti taip, kad jis tinkamai gerb
tų ir mylėtų savo tėvus. Rei
kia kovoti su šeimą slopinan
čiais veiksmais. Prieaugliui rei
kia dėti tvirtus pagrindus, kad 
jų židiniai skaisčiai žėrėtų, plis
tų ir šiltai šviestų.

šeimos auklėjimo centre sto
vi vaikų motina. Rašytoja Ožeš
kienė apie ją sako:

“Motina yra aukščiausia vai
dilutė šeimoj, iš jos krūtinės 
plaukia Į vaiko krūtinę pirmu
tinis gerų arba blogą gemalų 
šaltinis, iš jos minties į kūdi
kio galvą pereina pirmutinis 
šviesos ir žinijos spindulys, iš 
jos širdies į nepažįstančią dar 
savęs širdį trykšta saldybės ir 
būsimo jausmo versmė. Motinos 
žodžiai skamba vaiko ir žmo
gaus sielos gelmėje per kiaurą, 
nors ilgiausią ir audringiausią 
gyvenimą, jos balsas niekad ne
užmirštama harmonija.”

Lietuvių šeimos turi būti tau
tinio gyvenimo tvirtovės, į 
kurių sienas sudužtų visos nei
giamos svetimos įtakos.

Jonas Miškinis

ries memoralinis muziejus’. Į li
kusius nepaminėtus iš 23 įeina 
penki memorialiniai muziejai 
(žmuidžinaričiaus, P. Višinskio, 
Čiurlionio šeimos namai, skulp
toriaus Grybo, prof. Hrebnic- 
kio), trys kraštotyriniai (Šilu
tės, Švenčionių, Utenos) ir ke
turi specialūs muziejai: ‘Trakų tekstas: 
istorijos muziejus*, ‘Gintaro mu- * 
ziejus* Palangoje, ‘Vitražo ir 
skulptūros galerija* Kaune ir 
‘Teatro ir muzikos muziejus’ 
Vilniuje.

"Klasių kovos"
Trakų pilis, kurioje buvo 

nustatyti keliai Lietuvos galy- 
bėn, apgailėtos pralaimėtos ko
vos, atšvęstas Žalgirio mūšio lai
mėjimas ir ruoštasi Vytauto 
karūnavimui, yra mums visiems 
nepaprastai brangi. Todėl, ver
tiname jos restauravimą, verti-

Istorinės medžiagas telkimas 
ir išskaitymas, ką joje-. amžiai 
įrašė, mums, iki vėlyvųjų laikų 
neturėjusiems nei kronikinin
kų, nei istorikų, nei savo rašto, 
yra didelės reikšmės darbai. 
Viena seniena gali nurodyti du
ris į daugelį nežinomų paslap
čių, arba mažas dokumentas at
skleisti atsakymus istorijos su
formuluotiems dilginantiems 
klausimams.

Dabar okupuotoje Lietuvoje 
yra 46 oficialūs muziejai. Tan 
skaičiun įeina visi propagan
dos telkiniai (revoliucijos, ateiz
mo muziejai), memorialinės vie
tos (kaip P. Cvirkos tėviškė, 
Čiurlioniu šeimos namai, Po
vilo Višinskio namai ir kt.), 
kraštotyriniai muziejai, zoolo
gijos sodas.

Tų istorinę ir šiaip retesnę,
nors ne visada vertingą, me- I 
džiagą saugojančių ir viešai eks- I 
ponuojančių rietu trys gavo I 
pradžią dar prieš nepriklauso-1 
mybės atgavimą. Tai dabartinis I 
“LTSR Istorijos ir etnografi- I 
jos muziejus” Vilniuje (suor- I 
ganizuotas 1855 m. E. Tiške- I 
vičiaus ‘Senienų muziejaus’ var- I 
du), “D. Poškos memorialinis I 
muziejus” (anksčiau žinotas | 
“D. Poškos Baublio” vardu, į- | 
kurtas paties D. Poškos 1812 
Bijotų kaime) ir ‘A. Baranaus
ko klėtelė’ Anykščiuose.

Tarp 1919 ir 1941 atsirado 
20 muziejų, vidutini Yčai be
veik no viena kasmet. Karo lai
ku (1941-1945) sunkiai ėjosi iš
laikyti net egzistuojančias vie
tas, tad apie nauių atsiradimą j 
nebuvo kalbos. N'n 1945 iki 1 
dabar, taigi per paskutinius 24 
okupacines metus. Įsteigti 23 
mūriniai, taip pat beveik po 
viena per metus. Du jų įkurti. 
bažnyčiose: ‘Paveikslų ^a^ri-'* 
ja’ Vilniaus katedroje ir ‘Liau
dies skulptūros muziejus Stel
mužės kaime, XVII amžiuje 
statvtoje bažnyčioje, šiuo me 
tu dar kalbama anie “Liaudies 
buities muziejaus’ Įsteigimą.

Iš 23 naujųjų muzienų, bent 
spėjant iš vardų, devyni yra ! 
pajungti, turbūt, vien komuniz- I 
mo tikslams. Tai ‘LTSR Revo- I 
liuciios muziejus’, ‘Pirčiupio I 
muziejus’, ‘Panerių revoliucijos I 
muziejus’, ‘Kauno IX Forto mu- I 
ziejus’, LTSR ateizmo muziejus’, | 
‘F. Dzeržinskio muziejus’, ‘P. | 
Cvirkos memorialinis muzie- |
jus’, ‘P. Cvirkos tėviškė’, ‘S. Ne-

Skyriuje “Socialiniai — eko
nominiai santykiai Trakų vai- 

name ten įsteigtą muziejų. Ta- vadystėje” parodoma Trakų 
čiau jo pristatymas oficialiame miestas XV-XVH a., gyventojų 
leidinyje (J. Kasperavičiaus 
“Lietuvos TSR muziejai”; Min
tis, 1968 m. Vilniuje) daug pa
sako. štai ištisas pristatymo

T. BURČINAS

“Ekspozicija įrengta Trakų 
salos pilyje — XIV a. visasą
junginės reikšmės architektū
ros paminkle.

Skyriuje “Trakų pilys —gy
nybinės lietuvių tvirtovės ko
vose su kryžiuočiais” rodoma 
medžiaga apie seniausias Tra
kų pilis XFV-XVII a., pilių gy
ventojų naudoti ginklai — ka
lavijai, kovos kirviai, alebar
dos, šarvai, patrankos ir kt.

Čia pateikiami duomenys apie 
Žalgirio mūšį (1410 m.).

. V'

- buitis, amatai ir prekyba. Nu
šviečiama valstiečių ekonominė 
padėtis, jų priešinimasis feoda
lams, bažnyčios — feodalų 
ramčio —: vaidmuo.

Čia eksponuojama medžiaga, 
rasta Trakų pilyje ir mieste ar
cheologinių kasinėjimų metu, čia ‘ 
Tame tarpe stambus XVII a. pr. 
monetų lobis (9 tūkst. vienetų) 
moliniam puode. Parodoma vals
tiečių su visu inventoriumi par
davimo raštų kopijos, valstie
čių namų apyvokos reikmenys, 
jų pasipriešinimo feodalams 
ginklai.

Skyriuje “Tarybų valdžios 
atkūrimas 1940-1941 m., Didy
sis Tėvynės karas” nušviečiama 
socialinės statybos pradžia Tra
kų apskrityje 1940-1941 m., fa
šistų žvėriškumai okupuotoje 
Lietuvoje, Trakų partizanų bri
gados veikla.

Skyriuje “Pokario socialinė 
statyba, tolesnis liaudies ūkio 
ir kultūros kilimas” vaizduoja
ma liaudies ūkio ir kultūros vys
tymas Trakų apskrityje, kova 

i su buržuaziniais nacionalistais, 
žemės ūkio kolektyvizavimas, 
socializmo pergalė, tolesnis pra- 

i monės, žemės ūkio, kultūros, 
i švietimo ir liaudies gerovės ki- 
e limas.”

Didesnė pusė pašvęsta komu
nistinei doktrinai, nors Trakų 
pilis su ja neturėjo nieko bend
ro. Panašiai yra beveik su vi
sais muziejais, kurie, atrodo, su 

į “klasių kovomis” ir “feodaliz- 
I mu” neturėtų būti surišti, štai 
s Alytaus kraštotyriniam muzię- 
l jui skirtos 63 eilutės, iš jų 32 

kalba apie “revoliucijas”. Biržų 
! kraštotyrinis muziejus turi 42 
į eilutes, bet 24 byloja apie “ta

rybinius didvyrius”. Ir taip ,yi- 
j sur — truputis virš pusės apie į raudonumą. Net zoologijos so- 
I do pristatymas nuspalvintas. Ir 
| tik trys atvejai iš 46 praslydo 
I be šių šlovinimo pareiškimų.

| Geografinis išdėstymas 
| Buvo užuominų, kad Klaipė- 
g da, didokas uosto miestas, vis 
I daugiau ir daugiau atsilieka 

nuo visos okupuotos Lietuvos 
kultūrinės pažangos. Įdomu, 
kad ten iki dabar yra tik vie-

I nas “Klaipėdos kraštotyros mu- 
I ziejus”, įsteigtas nepriklauso-

dėtis yra Šiauliuose ir Panevė
žyje. Kaune sutelkta 10 muzie
jų, Vilniuje — 10. Kiti pa
skirstyti po visą Lietuvą, dau
giausia rajonų centrų miestuos 
se. šiek tiek tirštėliau yra gavu
si Dzūkija, įskaitant jon ir Tra
kų pilį.

Iš aprašymų anksčiau minėta
me leidinyje dėmesį patraukia 
“Gintaro muziejus’ Palangoje.

.originaliais pavyzdžiais 
nušviečiamos visos gintaro su
sidarymo stadijos,... grafinė 
medžiaga vaizduoja Lietuvos 
pajūrio gyventojų prekybą gin
taru, ... ekspoziciją papildo 
nuotaikinga muzika, gražiausi 
mūsų poetų kūriniai apie gin
tarą, .. veikia turtingą ir įvairi 
liaudies meno ekspozicija”. 
Apie “klasių kovas” neužsimin
ta.

Įdomu, kiek atsparos ir su
manumo turi šių dienų oku
puotas Lietuvos istorikai bei 
archeologai, ir kas daugiau 
lems: jų mokslinis objektyvu
mas, ar G. Zimano bei į jį pana
šių asmenų nuožmus prie- 
vaizdavimas, nors anksčiau ar 
vėliau istorija tiesą atidengs.

— Romos dienraštis “II Tem
po” vedamajame straipsnyje 
apie Europos problemas Kinijos 
ir Rusijos konflikto šviesoje iš
kelia Sovietų Sąjungos paverg
tų tautų nuotaikas ir duoda Eu
ropos žemėlapį su ryškiai atžy
mėtomis sovietų po II-jo Pasau
linio karo pavergtų kraštų sie
nomis. Trylikos sovietų paverg
tų Europos kraštų tarpe plačiai 
nusakoma Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos likimas ir jose besireiš
kiantis tautinis savitumas, ku
ris nėra palankus sovietų he
gemonijai. Romos dienraštis pa- 

r stebi, jog yra logiška, kad kilus 
dar didesniam santykių įtem- : 
pimui tarp Rusijos ir Kinijos, 
pavergtų tautų viltys atgauti ne
priklausomybę gali dar labiau 
suliepsnoti.

Atremontuotos Trakų pilies centrinis bokštas. mybės metais. Tokia pati pa-

— Dr. Jokūbas Stukas, kad 
ir gaudamas Eltos informacijos 
kaip radijo programos leidėjas, 
įsijungė į ypatingųjų Tautos 
Fondo rėmėjų eiles, įmokėda
mas 25 dol. metinio įnašo. Jo- 
as Legis iš Union City irgi už 
šiuos metus įnešė 30 dol, tuo 
pratęsdamas savo dalyvavimą
ypatingų rėmėjų eilėse. (E.)
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Kajušis
i

l
(2)

— Gerai, — atsakė ji.
— Kur?
Mergaitė pasakė motinos ad

resą.
— Kelintą valandą?

— Penkiomis popiet.

Vyriškis atsikėlė, ištiesė jai 
ranką ir pasakė:

— Lig pasimatant. Kaip tams
tą vadinti?

—Rasa.
— Gerai, ačiū. Mane gali va

dinti Kajušiu. Lig pasimatant, 
Rasute. O tuo tarpu džiaukis 
tuo. ką Viešpats atskleidė prieš 
akis.

Jis vėl nuėjo krantine į tą 
pačią pusę, iš kur buvo atė 
jęs. Ties Vytauto Didžiojo baž
nyčia nusileido žemyn, ir va
landėlę buvo pranykęs, paskui 
vėl iškilo anapus jos. Dar galelį 
paėjęs, pasuko į Vytauto Didžio
jo tiltą, ties viduriu sustojo, pa
sirėmė ant tūrėklio ir ėmė žiū
rėt į nutekantį vandenį, retkar
čiais pakeldamas akis į auksu 
patrauktą pavakarę.

Mergaitė visą tą laiką sekė jį 
akimis. Dabar matė ji pasirė
musi ant tilto, ir ji pati pra
dėjo žiūrėt į srauniai tekantį 
vandenį, į nuolat besikartojan
čius sūkurius, kuriuos gali gir
dėti. “Ir vandens gelmėse yra 
gyvybė”, pamanė ji. “Ten daug 
žuvelių. Bet kokios jos vargšės: 
nemato pievos žiedų, negirdi 
paukščių giesmės!...”

Ji pakėlė akis ir pasižiūrė
jo į tiltą. Jau jo nebebuvo. “Į- 
domu”, pamanė ji, “ar jis taip 
pat svajoja? Ar ir jis pergy
vena ilgesį ir nerimą?” Ir pri
siminė tuos žodžius: “Kiekvie
nas amžius turi savo džiaugs
mą ir savo vargą.” Kaip būtų 
gera dar su juo pakalbėjus! 
Kam jis taip greit nuėjo!...

Jai pasidarė nuobodu dau
giau toje vietoje, pakilo ir par
ėjo namo į Daugirdo gatvę.

— Mama, — tarė ji įėjus į 
kambarį, — ką tu pasakysi? Su
tikau žmogų, kurs pažadėjo pa
dėti man paruošti pamokas.

— O kas jis? —- paklausė 
motina.

— Nežinau. Nepažįstu. Bet 
prašė vadinti jį Kajušiu.

— Nė aš tokio nesu girdė
jus, — tarė motina. — Bet kaip 
tu jam, vaikeli, atsilyginsi?

— Nereikės. Veltui apsiėmė.
— Rasute! — rimtai tarė mo

tina. — Veltui arklys arklio ne
kaso. Ką tu čia susigalvojai? 
Žiūrėk, kad man!... Aš nepa
kęsiu negrynos draugystės!

— Būk rami, mama. Aš pa
kviečiau jį čia. Pati matysi. Juk 
aš pažįstu savo motiną. O be 
pagelbės man sunku. Jei per tą 
paskutinį mėnesį nepasitaisau, 
man gresia pavojus liktis ant
rus metus septintojoje. Jei tas 
žmogus rimtai man galės pa
dėti, aš kaip nors išsikasiu.

— Tikrai keistas tas tavo su
sitikimas, — stebėjos motina. 
Ir veltui...

— Mama, — tarė duktė, — 
jis esąs pakankamai turtingas. 
Ir atrodo toks ne kaip risi...

Ir ji smulkiai pradėjo pasako-, 
ti motinai, kaip jis atėjo ir pa
kalbino ją besėdinčią, kaip ir 
apie ką kalbėjo... Motina iš
klausė, pakraipė galvą ir laukė 
kitos dienos.

Kitą dieną penkiomis popiet 
abi moterys išgirdo skambinant 
prie durų. Mergaitė šoko atida
ryti, o motina domėdamos lau
kė. Ir įėjo vyriškis, apie kurį 
buvo pasakojus Rara.

— čia mano mama, —pa
sakė ji svečiui.—O čia ponas

Kajušis, — pasakė motina apie 
ii-

Motina paprašė svečią sės
tis, o jis be didelių ceremoni
jų ir kalbų tarė į moterį:

— Panelė Rasutė jau bus 
tamstai paaiškinus, koks mūsų 
darbas, tai aš tuojau ir norė
čiau to darbo imtis.

— Labai prašom, — atsakė 
moteris, o mergaitė pasiėmė 
geometrijos vadovėlį ir sąsiu
vinį ir pasidėjo ant stalo.

— Tai labai mielas mokslas, 
— tarė Kajušis, praskleidęs va
dovėlį. — Jau mažutis vaikelis 
nuo pirmųjų savo gyvenimo die
nų įsijaučia į geometrines 
ypatybes; taip pat ir maži pie
menėliai šokinėdami ir visaip 
žaisdami. Geometrija įprasmi
na mums dailiųjų statybų gro
žį, atveria akis pamatyti laukų 
plotus, įsivaizduoti žemės rutu
lio apimti ir viso pasaulio bega
lybę. Kokia maža būtų vaizduo
tė be tokio supratimo! Kokia 
skurdi būtų mūsų siela, negalė
dama apimti architektūros gro
žio, laukų platybės ir žvaigždė
tos pasaulio erdvės! Panele Ra
sute, mes pasistengsim, kad ta 
tariamai sunki geometrija būtų 
mums taip pat miela, kaip isto
rija, geografija, muzika...

Mergaitė žiūrėjo į jį ir juto 
palengvėjimą širdyje. Ji dabar 
galės jam viską pasisakyti, vis
kuo pasiguosti, kur tik klumpa, 
kur tik ištinka ją nepasiseki
mai.

Ir nuostabus dalykas! Kai 
pradėjo aiškinti jis teoremas, 
jai visai kitokioje šviesoje pasi
rodė ta visa geometrija. Kiek
viena teorema per jo žodį vir
to gyvenimo tikrenybė, kažin- 
kuo gyva, bet ko iš tikro žmo
gus būtų grynas vargšas.

Juodu dirbo apie pusantros 
valandos, ir mergaitei kaip 
šviste pradėjo švisti galvoje, o 
kai jis pasikėlė išeiti, ji tarė 
jam:

— Aš tamstos labai lauksiu.
O kai juodri abi, palydėju- 

sios jį, grįžo atgal, duktė ap
kabino motiną ir tarė:

— Mama, aš daugiau nebe- 
klupsiu. O, kad tik jis dar atei
tų! Žinai, mama, jis taip aiški
na, kad ir galvoje šviesu, ir šir
dyje lengva.

— Tai jis vistiek koks nors 
geras mokytojas, — tarė moti
na.

— Ne, ne, mama. Jis sakės, 
kad ne. O pagaliau jis ne mū
sų gimnazijos, kad ir būtų mo
kytojas.

Dabar ji su fizika laukė ki
tos dienos. Ir ta diena buvo dar 
įdomesnė. Mergaitė visa švitė
jo. O kai dabar pašaukta pra
dėjo atsakinėti klasėje, moky
tojas tuojau pakėlė antakius, 
draugės sukrutėjo suoluose.

Po pamokos Rasa buvo pa
sveikinta visos klasės.

— Kaip tu taip staiga paki
lai? — klausė jos stebėda
mosi.

— Tai buvo vienas sapnas, 
tarė užklupta mergaitė.

— Koks sapnas? Kas per sap
nas? Pasakyk ir mums.

— Pasakysiu, tik ne dabar. 
Aš bijau, kad mano sapnas ne
nustotų savo nuostabios galios.

Draugės dar kuri laiką sten
gėsi patenkint savo smalsumą, 
bet Rasa ris juokavo savo sap
nu. Pagaliau draugės nuspren
dė:

— Jai padeda vienas studen
tas.

O kai viena draugė kartą už
ėjus pas ją rado poną Kajušį, 
mergaitės nusprendė:

— Rasa pasisamdė mokytoją.

— Mokytoją samdytis nie
kam nedraudžiama, — atsakė 
taip pat juokaudama Rasa.

★

Praėjo visas mėnuo, prisiar
tino mokslo metų pabaiga. Ra
sa be jokių kliūčių buvo per
kelta į baigiamąją klasę.

Mergaitės motina, nors kaip 
norėdama atsidėkoti nepažįsta
mam geradariui, pasikvietė jį 
arbatos. Ta diena buvo ir jos 
vardo diena.

Juodriejų vaišės buvo kuk
lios, bet gražiai paruoštos. Sta
las užtiestas namie austa dro
bine staltiese, ant vidurio sto
vėjo merktuvėlis gyvųjų gėlių, 
o už indų, prie kurių moterys 
pasodino svečią, tįsojo graži 
tautinė juosta su prisegtu prie 
jos parašu: “Didžiai gerbiamam 

mokytojui ponui Kajušiu! La
bai dėkinga Rasa Sauginaitė.”

Kajušis susidomėjo. Atsidė
jęs peržiūrėjo juostelę, dar kar
tą perskaitė parašą.

— Ponia, — kreipės jis į mo
tiną, — tamstos pavardė Saugi- 
nienė?

— Taip.
— Ar galiu paklausti, kur 

tamstos vyras?
— Ak, brangus pone! — at

siduso moteris. — Seniai jo ne
bėra gyvo. Žuvo kare. Išėjo sa
vanoriu ir nebegrįžo. Rasutę 
vos pusantrų metų tepaliko...

— Labai užjaučiu tamstą, — 
tarė Kajušis. — Džiaugiuos, 
kad likimas suvedė mane su ju
mis, kad galiu padėti tamstos 
dukteriai.

Moteris nusibraukė nuo 
skruosto ašarą ir išvisos širdies 
padėkojo vyriškiui. O duktė, 
pajutus nejaukią valandėlę, pri
pylė arbatos ir ėmė raginti mo
tiną ir svečią

Daugiau nebekilo kalbos apie 
seniai praėjusius dalykus. Ka
jais pradėjo kalbėti su Rasa 
apie gamtą ir meno dalykus.

— Mergaitė turi gražų balsą 
ir mėgsta muziką tiktai tie 
dalykai mums neprieinami, — 
tarė Sauginienė, kai Kajušis 
užvedė kalbą apie teatrą ir 
koncertus.

— Mama, kam tu sakai!. .— 
susisarmatijo Rasa.

(Bus daugiau)
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Kartą, važiuodamas Jamaicos

Eugenija Venckų vieni

kai 
lais-

Lie-
dėl

Pokalbis su mady.kūrėja Eugenija Venckuviene

jas Antanas Vaičiulaitis vieno
je savo knygoje plaukų tamsu
mą palygino su juodvarnio spar
nu. Koks keistas palyginimas, 
ar ne? Bet kas matė juodvar
nį, tas prisimena, koks gilus 
juodumas, net su žvilgėjimu.

Tie plaukai buvo pažįstami, 
sutikti svečiuose, kažkur mo
terų klubo pobūvyje. Ir visa
da, kai šiuos plaukus pama
tau, prisimenu aną Vaičiulai
čio palyginimą apie juodvarnį.

Nors traukinys lėkė “skubos 
valandose”, kada pilna žmonių, 
bet mudu su draugu vistiek pri- 
siyrėme prie ponios. Ji buvo 
tiek pažįstama, kad galėjom pa-

Tada ir gimsta piešinys, for
ma. Gimsta tame stiliuje, ku
riuo visi puošiasi. Suknelės 
trumpos — bet kiek ten li
nijų, kiek akcentų, pabrėžimo, 
visokiausių papuošalų, atributų. 
Reikia ir nujausti ir turėti sko
nį, kad štai suderintum medžia
gų spalvas, nupieštom tokias 
linijas, kad jos pabrėžtų žmo
gų, pagražintų jį, kad tiktų vi
sokiausiom moterim, — ir sto
resnėm ir plonesnėm ir t.t

Taip ji braižo piešinius, kar-

Man visada įdomu žmonės — 
kas jie, ką jie veikia, iš kokio 
darbo grįžta. Dirbo kur įstai
goje kur nervinasi dėl krintan
čių stakų, gal gerdami kavą 
“kilino” laiką, šnekėjo apie ki
ną ir teatrą. Gal jie labai pa
vargę, gal jų diena buvo sun
kus darbas už tą dolerį, tą do
lerį.

Bet visi laukia savo stoties, 
kad galėtų bėgte išbėgti iš 
traukinio. Tada, rodos, palieki 
visą sunkią dieną ir pradedi 
savo dienos likučius, gyveni 
sau.

Jei patogu, visada paklausiu, 
ką dirba, kur dirba. Taip su- 

profesijų 
nuo- 
man

ku, aptaria kokią smulkmeną. 
Kai piešinys baigtas, pasišau
kia siuvėjus. Tie ir paguldo 
medžiagos rietimą ant stalo ir 
sukerpa ir pasiuva vieną eg
zempliorių. Dar apžiūri, ar tvar
koje ir tada suknelę nuneša į 
parodų salę.

Kai pirkliai susirenka
Bendrovė tik projektuoja 

sukneles. Visi skyriai suneša į 
vieną ir tada sukviečia pirklius 
— prašom pasižiūrėti, kas pa
daryta. Didelių drabužių krau
tuvių pirkliai sueina ir sėdi ir 
žiūri, kaip modeliai demonstruo
ja sukneles. Jie ir nusprendžia: 
šitos suknelės prašom vieną tu
ziną, du tuzinus, anos tūkstan
tį. O anos visai neperka.'

Užsakymus tada siunčia į vi
durį Amerikos, kur yra fabri
kai, siuvyklos. Ten pagamina ir 
išsiunčia pagal užsakymus. Suk
nelė, kuri nepatraukė akies, 
grįžta atgal į projektuotojos 
spintą. Ten ji laukia naujo pa
sirodymo, o gal ateis ir kokia

vėjas. Buvo ir darbo nuovargis, 
bet kartu buvo noras sužinoti, 
kaip ji dirba. (Tai laikraštinin
ko žurnalisto smalsumas).

Ji gyvena netoli Woodhave- 
ne 88 gatvėje, dideliam gražia
me name, antrame aukšte. Tos 
pačios dienos, o gal kitos die
nos vakare jau buvau jos na
muose. Dukra Sigutė, studen
tė, žiūrėjo televiziją, sūnus bu
vo kažkur išėjęs. Visam bute 
buvo įsikūrimo nuotaika, nes į 
šiuos namus atsikraustė ne per 
seniausiai.

Kad būtų kalba paprastes
nė, ji padėjo visą pluoštą iškar
pų iš laikraščių. Tai vis jos 
pieštos suknelės ten skelbia
mos. Papasakojo, kaip ji dirba.

Suknelė turi būti 
patraukli

Ji dirba Manhattane—Koreli 
madų bendrovėje. Bendrovė 
yra didelė, turi penkis skyrius, idėja iš jos, gal ką pataisys, 
Ji — Eugenija Venckuviene 
dirba viename skyriuje, kur 
projektuojamos suknelės vidų- gunao, kad galėtum išsilaikyti ir 
rihei klasei. Suknelė turi bū- atlaikyti kitų konkurenciją, 
ti tiesiog universali — ir išeigi- ’ Eugenijai VenckuvienęL sekasi

New Yorko ir kitų Amerikos miestų spauda, reklamuodama naujus drabu
žius, nekartą įdėjo E. Venckųvienės projektuotų suknelių piešinius ir nuo
traukas. New Yorko Sunday News būna įdėta ir spalvotų. Sis piešinys buvo 
Bostono sekmadieniniam priede.

LŽS CENTRO V-BOS KONKURSAS 
DVIEM ŠUKIAM

tinki visokiausių 
žmonių, patiri visokiausių 
tykių. Ir dabar štai buvo 
staigmena.
~ Žinojau,kadši ponia 
Eugenija Venckuviene, prieš 
keletą metų atvykusi iš Vene
cuelos. Žinojau, kad ji gyvena 
kažkur lietuvių kvartale, arba 
arti jo. Kai paklausiau, kur ji 
dirba, miela ponia atsakė, kad ______ _________ ________
piešia ir kuria moterų drabu- nė ir kasdieninė. Ji turi Ei- neblogai, jos keletas suknelių 
žius, sukneles. Taigi — mados! ti patraukli. Kas šitoje suknelė- buvo “bestselerių” — buvo 

skelbiamos New Yorko didžio-

Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba skelbia 
konkursą dviem šūkiam su
galvoti: vieną — liečiantį iš
eivijos spaudos kovą dėl 
tuvos vadavimo, kitą — 
lietuvybės išlaikymo.

Mes dar atsimename, 
anais laikais LŽS valdyba
voje Lietuvoje buvo paskelbusi 
konkursą šūkiui sugalvoti dėl 
spaudos prenumeravimo ir skai
tymo. Visuomenė labai gyvai at
siliepė ir, jei neklystam, val
dybai buvo atsiųsta apie 300 
šūkių. Kaip žinome, buvo pre
mijuotas šūkis — Laukinis 
žmogus laikraščių neskaito! 
Jis plačiai paplito po Lietuvą, 
o vyresnioji karta jį net ir 
tremtin išsivežė.

Šiuo metu išeivijoje ypačiai 
aktualios dvi temos: kova dėl 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvy
bės išlaikymas. Tad LŽS cent
ro valdyba, palaikydama se
nas Sąjungos tradicijas ir ypa
čiai norėdama sudaryti progą 
visiem lietuviam, išsiblaškiu- 
siem po pasaulį, trumpai su
formuluoti savo poveržį kovoje 
dėl Lietuvos laisvės ir lietuvy
bės išlaikymo, nutarė paskelbti 
konkursą dviem šūkiam sugal
voti, būtent, kaip aukščiau pas
tebėta, vieną liečiantį spaudos 
kovą dėl Lietuvos laisvės ir 
antrą — dėl lietuvybės išlaiky
mo. Pageidaujama, kad šūkiai 
pasižymėtų prasmingumu ir 
veržlumu.

Už du šūkius valdyba skiria 
dvi premijas po 40 dol.

Konkurse gali dalyvauti visi, 
išskyrus centro valdybos na
rius, kurie atrinks premijuoti- 
nus šūkius

Konkursas slaptas. Tad pra
šoma siunčiant šūkius į voką 
įdėti atskirą vokelį su užrašytu 
ant jo slapyvardžiu, o viduje 
turi būti įrašyta tikra pavardė, 
adresas ir telefono numeris.

Konkurso laikas — iki šių 
metų spalio 1.

Prašome siųsti šiuo adresu: 
Konkursui, 15369 Freeland, 
Detroit, Mich. 48227.

LŽS Centro Valdyba

lygų veikiami. Tai, kas vienam 
lietuvybę padaro mielą, kitam 
tai prievarta. Stebint pažįsta
mas jaunas šeimas, beveik no
risi teigti, kad vieni šeimos vai
kai savo charakteriu yra labiau 
linkę lietuvybėn, kiti mažiau. 
Dažnais atvejais /ramesni vai
kai, kurie savaime daugiau lai-' 
ko praleidžia skaitydami, pieš
dami namie, yra daug imlesni 
viskam, kas lietuviška, negu tie 
smarkuoliai, kurie daug žaidžia 
su kitais. Čia kalbu apie 7-12 
metų vaikus. Tad beveik galima 
teigti, kad ramesni vaikai gi
liau paveikiami viso to, kas lie
tuviška. Tektų sutikti su kun. 
St. Yla, kad yra toks dalykas, 
kaip lietuviškas charakteris, ir 
kad jis veikia mūsų naudai.

Tai visai nereiškia, kad tie 
smarkuoliai vaikai nebus geri 
lietuviai. Anaiptol — jie tik
riausiai užaugs veržliais, veik
liais lietuviais. Tačiau jų natū
rali lietuviškojo auklėjimosi ap
linka — ne tiek namai, kiek 
kykla, organizacija ir ypač 
vykios.

šį charakterių skirtumą 
minėjau todėl, nes, mano

GINTARĖ IVAŠKIENĖ su
pakeis. -----

Darbe reikia skonio, išradin-

mo- 
sto-

pa- 
ma-

svkles. Vaikai ju geriau laikv- . - . .y y mą ugdė tik tėvai, tai nuo . 6

tymo vaidmuo. Pats įtakingiau
sias tautinis auklėjimas dabar 
vyksta per bendraamžius ir 
svetimus suaugusius žmones — 
mokytojus ir organizacijų va-

nymu, iki šiol mes per mažai 
dėmesio kreipėme į vaiko indi
vidą.

Jei iki šešerių metų vaiko 
tautiškumą ir bendruomenišku-

yra

M

pačioje mokykloje.
Dabar savo pranešime Ginta

rė Ivaškienė paliečia jau vy
resnes šeimas ir padaro keletą 
įdomių siūlymų, kad vaiką į- 
jungtų į lietuvišką bendruome
nę.

Tai tikrai įdomu. Kaip jos at- > apsigyvens, turi atrodyti gra
ži. Tai svarbiausia!

Kai ji ateina į savo darbo 
kambarį, sutinka daugybę me
džiagų, sukrautų į lentynas. 
Medžiagos turi savo kalbą ir sa
vo jausmą. Jos gundo tave ir 
pasiūlo vienokią ar kitokią

siranda, kaip jie pagamina tuos 
drabužius, kaip juos apčiuopia 
laike ir erdvėje?

Toliau kalbėtis nebegalėjom, 
traukinys sustojo, durys atsida
rė, ir mes išlipom. Platformoje 
buvo gana vėsu, traukė šaltas

SUDARYKIME MOKYKLOSE MOKINIŲ SAVIVALDAS
Mokykla ir šeima bendruomeniniame auklėjime (2)

Praeitame numeryje buvo iš
kelia, kas daryti su tom šei
mom, kurios pačios gerai ne
moka KetuvHkąi ir kurios savo 
vaikus leidžia į lietuvišką mo
kyklą. Buvo pasilyta, kad jie 
praturtintų savo lituanistines

nebeužtenka.. Reikia. konkrečių 
žinių ir įvykių ir pergyvenimų.

Vaikas lietuviškoje mokyklo
je ir organizacijose praleidžia 

joje spaudoje, daugiausia Sun- lankydami seminarą toje labai nedidelį valandų skai-
day News prieduose. * ------

Iš Venecuelos atvykusi prieš 
penketą metų, šioje firmoje dir
ba bene ketverius metus. Ve- 
necueloje, kur išgyveno 16 me
tų, turėjo savo madų saloną. 
Prieš tai buvo Vokietijoje, atsi
dūrusi karo metu. Gyveno Eich- 
staette. Kilimo yra iš Trakų ap
skrities. Jos giminė ir didelė ir 
sena, ateinanti per šimtmečius. 
Vienas iš jos giminės buvo Do
natas Malinauskas, Nepriklau
somybės akto signataras.

Atsisveikindamas paklausiau 
apie vyrų madas. Juokais pa
sakiau, kad imtų gražu, jei 
vyrai apsirengtų kaip Goethes, 
Mozarto laikais. Pasirodo, kad 
tikrai dabar telkia dėmesį į 
vyro drabužį ir nori padaryti jį 
puošnesnį. Vyrai buvę labai nu
skriausti, kai moterys ištaiga- 
vusios. Dabar ateis ir jiem ga
dynė.

Ir kokia gadynė? Einu gatve 
ir galvoju — neduok Dieve, jei 
štai ims ir sugalvos tokias ma
das — vyrai su trumpom kel
nėm, arba tik su kelnių užuo
minom. Tai gražiai atrodysim? 
Ne, brolau, geriau moterys te
gu būna trumpom suknelėm. 
Joms tai esą žymiai patogiau 
nei su ilgom. Manau, kad ir vy
rai per daug neprieštarauja. 
Bet, grįžtant prie vyriškų ma
dų, sako, bus puošnios, bus rai
tytos, kaip — baroko laikais.

(P-D

rinktas. Čia būtų kandidatai 
“platformomis” ir rinkiminėmis 
kalbomis.

Savivalda nustatytų visus mo
kinius saistančias elgesio, lie
tuviškumo ir tvarkingumo tai-

Priein
Vykdydama blaivinimo akci

ją, Glasgowo miesto valdyba 
Škotijoje iškabinėjo atsišauki
mus, kuriuose didelėmis, raidė
mis buvo skelbiama:

“Alkoholis — didžiausias mū
sų priešas”.

Iš po nakties praeiviai dau
gelyje tų plakatų rado dar į- 
rašytą:

“Mylėkime savo priešus'

Eidami prie vidurinių skyrių 
kurių tėvai dar patys neturi bė
dos su lietuvių kalba, norime 
štai ką pasakyti.

To amžiaus <9-13 m.) vaikai, 
jei ir kalba lietuviškai pusėti
nai, daugeliu atveju nėra įsiti
kinę, kad jie lietuviai, o ne 
amerikiečiai. Visa lietuvybė re
miasi tik tuo, kad “tėveliai taip 
nori”.

Svarbu, kad tėvai ir moky
tojai sugebėtų pažiūrėti į lietu
vybę vaikų akimis. Pavyzdžiui, 
mum savaime aišku, kad lietu
vių tėvų vaikas yra lietuvis, bet 
tam vaikui šis dalykas visai ne
aiškus. Suteikime progos jam 
prisipažinti, ką jis iš tikrųjų 
galvoja, tada tik galėsime padė
ti jam įsisąmoninti lietuvybę.

Tose šeimose, kur vaikui lie
tuvybė “varu varoma” — už 
kiekvieną anglišką žodį suma
žinama televizijos žirėjimas, 
kartais net pinigais paperkama, 
tokia “lietuvybė” vaiko pasą
monėje susijusi tik su nemalo
numais. Jis anksčiau ar vėliau 
pradės maištauti.

Iš 9-13 metų vaiko dar per 
anksti tikėtis, kad jis pilnai 
ir sąmoningai apsispręstų likti 
lietuviu. Tai ateis vėliau. Jo 
dabartinė lietuvybė priklauso 
nuo to, ar ji surišta su malo
niais pergyvenimais ar su ne
maloniais. Jis dar nėra altru
istas ir nesiangažuoja tokiom 
atitrauktum idėjom. Lietuvybė 
jam vis dar abstrakcija.

Kaip tą lietuvybę padaryti 
konkrečią? Vien pasakų dabar

čių, tai būtina, kad šeimose bū- .n^ nustatytos metu ^varn tenka tik params-
tų dažnai kalbama apie lietu- «BnnkU‘ asmen,‘- 
viškus dalykus. Tuose pokal- Savivalda prižiūrėtų, kad tai- 
biucse lygiomis teisėmis turi da- syklių būtų laikomasi.
lyvauti ir vaikas.

Tose šeimose, kur tėvai vai
kams įdomiu būdu pristato ir 
komentuoja įvairias lietuvių gy
venimo apraiškas, susidaro tik
rai natūrali aplinka, kad pats 
vaikas savaime įsijungtų į pla
tesnį bendruomeninį gyvenimą.

Kaip sukonkretinti vaikų 
bendruomeninį gyvenimą

Vaikų bendruomeniniam gy
venimui sukonkretinti audyklo
je siūlau kiekvienoje lituanis
tinėje 
kinių 
galėtų

mokykloje sudaryti mo- 
savivaldas. Visi vaikai 
rinkti, bet kandidatuo- 
vyresnieji, kurie neblo

gai kalba lietuviškai.

Rinkimai paskatintų lietuviš
kai kalbėti, jei norėtų būti iš-

Tarpininkautų tarp mokinių 
ir mokytojų.

Ruoštų mokyklos minėjimus 
su savo programa ir mokytojų 
pagalba.

Pratintųsi pirmininkauti, sek
retoriauti, diskutuoti, daryti pa
siūlymus.

Visuotini susirinkimai galėtų 
vykti kartą per mėnesį tėvynės 
pažinimo pamokų numatytu lai
ku.

Ne visi vienodai angažuojasi 
lietuvybei

Visiem teko pastebėti, kad 
ne visi vaikai vienodai angažuo
jasi lietuvybei. Čia daug nule
mia vaiko prigimtis. Net tose 
pačiose sąlygose augdami šei
mos vaikai yra skirtingai tų są-

dovus.
Dažnai nutinka, kad vaikas, 

susidūręs su platesniu lietuviš
ku gyvenimu, kaip tik atšąla 
nuo viso lietuviškumo. Tas gy
venimas jam pasidaro neįdo
mus, nemielas. Tokiais atvejais 
nereikia vaiko prieš jo norą 
vesti į tokius parengimus, kur 
jam bus nuobodu, per ilga, per 
rimta. Deja, tokių parengimų 
dažnai pasitaiko ir lituanistinių 
mokyklų bei organizacijų veik
loje.

Pabaigai — bendras prašy
mas visiem — atsigręžkime į 
vaikus, nes tik nuo jų priklau
sys visa lietuviškos bendruome
nės ateitis
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LOS ANGELES, CALIF.
Komp. B Budriūnui 

premijų įteikimas
Kompozitorius B. Budriūnas, 

buvęs Vilniaus operos vyr. chor
meisteris, PLB valdybos skelb
tame giesmių konkurse yra lai
mėjęs dvi premijas: už “Lietu
vio giesmę” pagal Putino žo
džius ir “Mūsų žemė — Lietu
va” pagal B. Brazdžionio žo
džius. LB Vakarų apygardos val
dyba, takinant šv. Kazimiero pa
rapijos chorui, balandžio 26 d. 
7:30 vai. vak. parapijos salėje 
organizuoja iškilmingą premijų 
Įteikimą. Tuo tikslu iš Clevelan- 
do atvyksta PLB valdybos vyk
domasis vicepirmininkas dr. A. 
Butkus, kuris premijas įteiks 
kompozitoriui B. Budriūnui.

Rašytoja Alė Rūta -Arbienė 
aptars kompozitoriaus B. Bud- 
riūno muzikinę kūrybą. Parapi
jos choras su solistais atliks eilę 
komp. B. Budriūno kūrinių, ku
rių tarpe ir premijuotas gies
mes. (I.M.)

Džiugios Velykos
Prieš Velykas prel. dr. Vy

tautas Balčiūnas kovo 23-30 
pravedė rekolekcijas. Rekolek
cijos baigtos religiniu koncertu, 
kurio metu šv. Kazimiero para

MIRĖ KUN. L. J. PRASPALIUS
Kunigas Leonas J. Praspa- 

lius, prieš sutrumpinant pavar
de—Praspaliauskas. gimė 1891 
vasario 11 Žemaitijoje. Norvi- 
dų kaime, Eigirdžių parapijoj 
netoli Telšių.

1912 atvyksta Amerikon, ap
sigyvena Carnbridge. Mass., pas 
savo broli Joną, kuris mirė šių 
metų vasario 8. Čia praleidžia 
apie devynetą metu sunkiai 
dirbdamas dienomis, o vakarais 
lankydamas mokyklas.

Aukštesniųjų mokslų siekė 
Valparaiso universitete, Ind., 
St. Bonaventūre kolegijoj. N. 
Y., o kunigystės mokslus išėjo 
St. Francis seminarijoj, Loret- 
to. Pa.

1933 birželio 10 Šv. Sakra
mento katedroje, Altoona. Pa. 
vyskupo John J. McCort buvo 
Įšventintas i kunigus.

Tu pačių metų vasarą grįžta 
Lietuvon ir Eigirdžių parapijos 
bažnyčioj iškilmingai atlaiko 
primicijas. Didelė garbė para
pijai, dar didesnis džiaugsmas 
Praspaliausku šeimai.

Po trejetos mėnesių sugrįž
ta atgal Amerikon ir pastoraci
jos darbą dirba VVisconsino vals
tijoje, Detroite. Philadelphijoj. 
o nuo 1935 gruodžio 31 ilgus 
metus sėkmingai klebonavo Šv. 
Kryžiaus parapijoj. Daytone. O- 
hio. Daug gero padarė parapijai 
ir žmonėm.

Nepaprastai stiprios sveika
tos, pergyveno keletą sunkių 
nelaimių ir operacijų. Per pas- 

Berniukų stovykla prie Atlanto
Visi berniukai nuo 8 metų iki 15 metų kviečiami atsigai- 
vintikūnu ir siela, sustiprinti savo patriotinę dvasią Pran
ciškonų vedamoje stovykloje Kennebunkport, Maine. — 
Stovykla veikia nuo birželio 27 d. iki liepos 25 d. Atlanto 
bangos ir erdvus baseinas laukia jaunimo’.

Del registracijos ir informacijų kreiptis: 
FRANCISCAN MONASTERY

Kennebunkport. Me. 04046 Tel. (207) 967-2011

KVIETIMAS
NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERŲ 

RĖMĖJŲ SUVAŽIAVIMAS — SEIMAS 
įvyks balandžio 27 dieną Putnam. Connecticut 

11:.'!() vai. šv. Mišios — atnašauja prel. P. Juras, PA: pa
mokslus — kun. Vytautas Zakaras • 12:30 vai. pietūs,
pasiturima', menine programa • Maloniai kviečiami visi 
lietuviai. Kongregacijos bičiuliai dalyvauti šiame suvažia
vime. Daug dideliu ir svarbių uždarinių stato mums šių 
laiku gyvenimas. Vienas svarbiausių — mūsų jaunimas. 
Jaw reikalinga nauja stovykla. Savo dalyvavimu ir auka 
prisidekime prie šio didelio darbo. Iki pasimatymo balan
džio 27 diena Putnume!

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys ir
N. Pr. Marijos Seserų Rėmėjų Centro Valdyba

pijos choras, vadovaujamas 
komp. Br. Budriūno, atliko Du- 
bois oratoriją: “Septyni Kris
taus žodžiai nuo kryžiaus”. So
lo giedojo Birutė Dabšienė, An
tanas' Pavasaris ir Rimtautas 
Dabšys. Vargonais grojo Mont- 
vydas Preikšaitis.

Tiek rekolekcijų, tiek Vely
kų metu žmonės gausiai daly
vavo pamaldose ir ėjo sakra
mentų. Parapijai suaukojo 
5,488 dol.

Radijo valandėlė
Los Angeles Lietuvių Bend

ruomenės suorganizuotas ra
dijo valandėlės klubas gavo ra
dijo stotį KTYM ir nuo vasa
rio 16 kiekvieną sekmadieni 
bangom AM 1460 5 vai. po
piet duoda kultūrinio ir visuo
meninio pobūdžio lietuvišką 
pusvalandžio programą.

Radijo programai išlaikyti 
reikia lėšų. Klubo vadovybė 
kreipiasi Į pavienius lietuvius ir 
organizacijas prašydama para
mos.

Norint pasiskelbti ar ką pa
sveikinti, kreiptis j programos 
vedėją adresu: S. Paltus, 3786 
Griffith View, Los Angeles, Ca- 
lif. Telefonas 662-0244.

Kun. Leonas J. Praspalius

kutinius kelius metus, sveika
tai sušlubavus, talkino parapi
jai kiek jėgos leido ir 1967 va
sario 26 buvo nugabentas į 
Watertown. Mass.. kur savo gi
minių Joseph ir Antoinette Lo- 
prete globoje praleido paskuti
niuosius gyvenimo metus.

Liko brolis Adomas Lietu
voje. nemažai giminių — brol
vaikių Lietuvoje ir Bostono apy
linkėse, o Daytone Jadzė Ginei- 
tienė ir kun. V. Katarskis.

V.K.

Vietinėj veikloj
Kalifornijos Liet. Filatelis

tų draugijos susirinkimas į- 
vyks balandžio 27, 12:30 vai. 
popiet 3675 Manon St., Los 
Angeles, Calif. Bus renkama 
nauja valdyba.

Medžiotojų ir meškeriotoju 
klubo susirinkimas bus balan
džio 25, 7 vai. vak. 3675 Mo- 
non St., Los Angeles, Calif.

Parapijos vaikučiu pirmoji 
komunija bus balaandžio 27, 
9:30 vai. ryto angliškai ir 1:30 
vai. lietuviškai.

Bronius ir Elena Sudžinskai 
iš Newark, N. J., Velykų šven
tes praleido Los Angeles, Calif. 
Buvo apsistoję pas Henriką ir 
Adelę Bajalius. Svečiai turėjo 
progos aplankyti ne tik gau
sius draugus ir pažįstamus, bet 
taip pat pasidžiaugti ir gražio
mis miesto apylinkėmis bei 
svarbesnėmis vietovėmis.

Gegužinės pamaldos šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj per 
gegužės mėnesį kasdien bus 
7:30 vai. vak., o sekmadieniais 
tuoj po sumos.

Motinos dienos minėjimas 
bus gegužės 11 d. 12 vai. para
pijos salėje. Programą ruošia li
tuanistinės mokyklos mokiniai 
ir mokytojai.

Parapijos skolų yra likę tik 
6,000 dol.

Šv. Kazimiero mokyklos mo
tinu klubo balius įvyks gegu
žės 2, penktadienį, 7:30 vai. v. 
parapijos salėje.

Los Angeles birutiečių pava
sario balius įvyks gegužės 17, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. para
pijos salėje.

Lietuviu diena, rengiama šv. 
Kazimiero parapijos, įvyks bir
želio 15.

Inž. K. Astravas, JAV val
džios siunčiamas, išvyko į Indo
neziją vadovauti žemės tyrimo 
darbuose. Ten išbus tris mėne
sius.

Putnamo 
ateitininky švente
MAS B. žagarietės kuopa 

Putname kviečia visus dalyvau
ti jos metinėje šventėje gegu
žės 4, Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų sodyboj.

Programa: 10 vai. registraci- 
cija; 11 v. vėliavų eisena; 
11:30 v. mišios; 12.15 v. pie
tūs: 2 v. akademija — įžodžiai, 
paskaita (Vytauto Kliorio iš 
Clevelando), jaunųjų poetų me
ninė dalis: 4 v. gegužinės pa
maldos: 5 v. vaišės: 6:30-11:30 
v. šokiai, grojant orkestrui: kai
na sendraugiam 2.50 dol., moks
leiviam ir studentam 2 dol., jau
nučiam 1.50 dol.. vien tik šo
kiam 1.50 dol.

Kuopas ir draugoves pra
šome dalyvauti su vėliavomis. 
Maloniai lauksim visų.

Putnamo ateitininkės

Ateitininkų 
sendraugių 
stovvkla

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos centro valdyba organi
zuoja ir šiais metais sendrau
gių studijų savaitę nuo rugpjū
čio 3 iki rugpiūčio 10 Daina
voje. prie Detroito. Šalia poil
sio bus visa eilė paskaitų ir 
grupinių diskusijų. Vaikam bus 
sąlygos stovyklauti, o mažiu
kam veiks vaikų darželis.

Sendraugių stovyklos vis dau
giau ir daugiau sutraukia žmo
nių. Suvažiuoja ir vyresnieji ir 
jaunieji akademikai su atžaly
nu. Tad svarbu, kad laiku už
siregistruotų, nes vietos ribo
tos.

Nakvynės bus arba naujai 
pertvarkytuose stovyklautojų 
nameliuose arba naujame pa
state, kur kambaryje telpa pen
kios lovos. Reikia atsivežti lo
vos baltinius ir. kas norėtų, 
papildomą antklodę.

Katalikų Federacijos New Jersey ir New Yorko apskričio seimelyje balandžio 13 Maspetho lie
tuvių parapijos salėje iš k. į d. prel. J. Balkūnas , dr. A. Skėrys, dr. D. Jasaitis. Nuotr. P. Ąžuolo

ŽINIOS IŠ
Juozas Švėgžda mirė balan

džio 10 rytą širdies priepuoliu. 
Palaidotas balandžio 12. Parėjo 
iš darbo ketvirtadienio ryto 3 
vai., ir čia pat, savo namuose, 
jį ištiko nelaukta mirtis. Nie
kada nesirgęs, niekada nesi
skundęs. Kilimo nuo Grinkiš
kio, prie Kėdainių. Lietuvoje 
tarnavo policijoj. Vokietijoj ir 
čia, Kanadoje, be savo tiesiogi
nio darbo duonai užsidirbti, vi
sada dalyvavo lietuviškame ju
dėjime. Paskutiniu laiku jis bu
vo Toronto apylinkės Tautos 
Fondo komisijos pirmininku, 
kur ėjo daugiau negu uoliai sa
vo pareigas. Visada ramus, vi
sada nuosaikus, bet kartu ir kie
tas organizatorius, pareigose 
neatlaidus nei sau, nei kitiem. 
Laidotuvėse dalyvavo rekordi
nis žmonių skaičius. Prisikėli
mo parapijoj paskutinėse mi - 
šiose, kurias aukojo trys kuni
gai, dalyvavo didžiulė minia. 
Pamokslą sake Šv.' Jono parapi
jos klebonas kun. P. Ažubalis. 
Kapinėse atsisveikinimo žo
džius tarė Kanados krašto Tau
tos Fondo pirmininkas St. Ba- 
nelis ir artimųjų vardu J. Si
manavičius. Mirė sulaukęs 60 
metų. Liko žmona Eleonora ir 
dukra Laima. Toronto poetė.

Jonas Jogaudas, buvęs Tel
šių gimnazijos direktorius, mirė 
sulaukęs 88 m. Paskutiniu lai
ku gyveno užsidaręs, nie
kur viešai nedalyvaudamas.

Dail. Antano Rūkštelės kūri
niu paroda atidaryta Prisikėli
mo parapijos salėse balandžio 
19. Parodą surengė Toronto a- 
pylinkės valdyba.

L.K.Motery centro valdyba 
pagal Toronte įsigalėjusį pa
protį suruošė viešą pasirody
mą su baliumi ir atitinkama 
programa baigusiem aukštes
niąją mokyklą. Iškilmėse daly
vavo devyniolika abiturientų.

Lietuviu Namu metinis susi
rinkimas. įvykęs kovo 30, per
rinko valdybą. Į ją įėjo Bastys, 
Petraitis, Statulevičius.

Iš Kauno yra atvykusi pavie
šėti gydytoja L. Valiukonienė.

Torontą aplankė 
Velykę Bobutė

Atvelykis Toronte praėjo gy
vai. įdomiai ir naudingai. Tą 
visą gyvumą sukėlė seselės su 
savo vaikų darželiu. Pirmiausia 
jos paskelbė, kad bus bazaras. 
Taigi nuo pat ryto ir prasidėjo 
“biznis”. Ir suaugusieji, ir vai
kai Prisikėlimo parapijos salė
je skverbėsi prie išstatytu įvai
rių įvairiausių daiktų daiktelių. 
Pardavimas vyko loterijos bū-

Registracijos ir papildomos 
informacijos reikalu kreiptis į- 
J. Mikailą. 24334 Pierce Avė . 
Southfreld Mich., 48075. Re
gistracijos mokestis — šeimos 
kambariuose 15 dol.. pavieniuo
se kambariuose 5 dol. Re
gistruojantis pranešti. kelis 
vaikus žada leisti į darželį.

TORONTO
du. Ko čia nebuvo! Ponios ne
spėjo daiktelių ieškoti ir pada
vinėti.

Be bazaro, buvo paskelbta, 
kad antrą valandą atvyks Ve
lykų Bobutė. Jau prieš antrą 
valandą salė vėl pradėjo pildy
tis įvairaus amžiaus žiūrovais 
ir aktoriais.

Bet prieš tai vyko pasistipri
nimas. nes toliau ir arčiau gy
venantieji nutarė neiti namo, o 
čia pat vaišintis mielų ponių pa
tiektais kuldūnais. Tai ponios 
Murauskienės gvardija, kuri rū
pinosi mūsų sveikata ir stipry
be.

O salė jau tik klega Net ir 
aktoriai neiškenčia ir bėga ap
sidairyti ir pasirodyti su savo 
originaliais kostiumais. Čia ir

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

250 dol.: A. S. Salys, Spring- 
field. Pa. (pažadėjo 500 doL).

Po 200 dol.: E. Remeza, Ja- 
maica, N.Y., R. Remeza, Ozone 
Park, N. Y.

Po 100 dol.: Jonas Bačans- 
kas. Jr., Jamaica Hills, N. Y. 
(pažadėjęs 300 dol.), Morta 
Gražėnienė, Rochester, N. Y., 
Ch. Nosser, Jamaica, N. Y., 
Adomas Lažaitis, Baltimore, 
Md., Rainis Family, Richmond 
Hill, N. Y., įrašo Albertą ir Ju
liją Rainius, Antanas Razma. 
M. D., Joliet, III. (pažadėjęs 
1,000 dol.), J. Šileikis, Wood- 
haven. N. Y. (pažadėjęs 600 
dol.), Prof. Antanas Vasys, Phi- 
la. Pa.. Edward Staknys, Jamai
ca, N. Y. (pažadėjęs 200 dol.).

Po 50 dol.: St. Gudas, Jamai
ca Estate, N. Y., A. K. Juzai- 
čiai, Plymouth Meeting, Pa. (pa
žadėję 200 dol.), Jurgis ir Ago
ta Liogiai, Woodhaven, N. Y.

Po 25 dol.: Rochester. N. Y.. 
Tretininkų kongregacija, N. N. 
Richmond Hill. N. Y.. Dr. Ali- 
ce Dunajevvski. Ozone Park, N. 
Y., Richard Yarish, Ozone 
Park, N . Y., Peter Lenkaus
kas. Ozone Park, N. Y., E. Noa- 
kas, Ozone Park, N. Y., Kostas 
Stuikis. Baltimore. Md.. įrašo 
brolį a.a. Vladą (pažadėjęs 
100 dol.).

Po 20 dol.: A. Cirkelienė. 
Woodhaven. N. Y . Felix La
zauskas. Ozone Park, N. Y., L. 
Kaizaitė. Jamaica. N. Y.. Eliza- 
beth. Rossolimo, Brooklyn. N. 
Y., Victor Volinus, Ozone 
Park, N . Y. (pažadėjęs 100 
dol.). 

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. .Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastcry, 680 Bushvvick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

paukštytės, čia ir įvairūs paukš
čiukai, ir įvairios balerinos. 
2 vai. pasirodo salėje ir Velykų 
Bobutė su pilnu vežimu ir sta
čiai į sceną. Savo vežimą bud
riai saugo, nes ten pilna įvai
rių paketų. Na, ir prasideda. 
Ir dainos, ir rateliai, ir vaidi
nimai. Viskas vyksta labai 
sklandžiai. O jeigu kas užsi- 
žiopso, seselės Loretos ranka 
vėl atstato į vietą. Publika gy
vai reaguoja į pasisekimus, o 
į nepasisekimus dar gyviau ir 
linksmiau. Po vaikų darželio 
pasirodymo seka patys mažieji 
iš šeštadieninės mokyklos, drą
siai dainuodami išmoktas dai
nas.

Dabar vėl seselė Igne ko
manduoja salės vidurį, kur ren
kasi visi vaikučiai iš darželio,

(nukelta i 6 psl.)

15 dol.: Natalia Benner, Ro
chester, N. Y.

Po 10 dol.: Eleonor Bruzgis, 
Jamaica, N.Y., A. Žukas, Jamai
ca, N. Y., Adela Mills, Ozone 
Park, N. Y., Ch. Johnson, Broo
klyn, N. Y., P. Karvelis, Jamai
ca, N. Y., Mary Žvirblis, Jamai
ca, N. Y., Juozas Lažaitis, Balti
more. Md.. C. Valinchus, Wood- 
haven, N. Y.

Po 5 dol.: Helen Johnson, 
E. Cerekis, Jamaica, N. Y., įra
šo Oną Cerekienę (aukos 100 
dol.), Vincas Tamašauskas, Bal
timore. Md. (aukos 100 dol.). 
Mary Grossy, Adelė ir Sophie 
August, Jean Rutkūnas, A. 
Stankus, Juozas Satkin, p. Le- 
levičius. p. Polgrimas. Ann Kra- 
pukaitis, Ozone Park, N. Y. (au
kos 100 dol.), A. Baleskie, K. 
Poderis, M. Simulinas, A. Mak- 
narick, B. Tumsis, John Ya
rish.

PAŽADĖJO AUKOTI:

Po 300 do!.: Al. Bagdonas. 
Ozone Park, N. Y., R. Tram- 
pas. Ozone Park. N. Y.

200 dol.: J. A. Bačanskai. Ja
maica. N. Y.

150 dol.: Peter Pagojus. Ja
maica. N. Y.

Po 100 dol.: Anna Ligmont. 
Ozone Park. N. Y.. W. Mont- 
vilo. Ozone Park. N. Y.. Geno
vaitė ir Aleksandras Radžiai. 
Baltimore. Md.. Stasė ir Ceza
ris Surdokai. Baltimore. Md.

10 dol.: Kazys Kudla. Bal
timore, Md.

[iŠ VISUR
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— Sv. Kazimiero seserų rėmė
jų devynioliktas seimas įvyks 
balandžio 27 Juozapo Marijos 
viloje, Holland Road, New- 
ton, Pa. 11 vai. mišios, 12 vai. 
pietūs, 1:30 vai. seimo posė
džiai ir programa, 4 vai. palai
minimas Švč. Sakramentu.

— Toronto akademikai ba
landžio 26, šeštadienį, 7:30 v. 
vak. Prisikėlimo parapijos mu
zikos studijoje ruošia paskaitą 
tema “Kas naujo teatre?” Skai
tys rašytojas dramaturgas Al
girdas Landsbergis.

— Antanas Vytautas Saulai- 
tis, S. J., gegužės 17 priims ku
nigystės šventimus šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje, Waterbu- 
ry, Conn. Šventins vysk. 
V. Brizgys. Šventimai bus lie
tuvių kalba. Tai bus pirmas 
kartas, kad kunigystės šventi
mai vyks lietuviškai.

— Kūrėjai — savanoriai L. 
Balzaras, K. Gudaitis, J. Jarec- 
kas, K. Karoblis, M. Klikna, J. 
Sabaliauskas, J. Švedas, P. Venc
lova ir J. Vilutis yra kandida
tai į Liet, kariuomenės kūrėjų- 
savanorių sąjungos centro val
dybą. Rinkimai korespondenti
niu būdu vyksta iki balandžio 
30.

— Šv. Antano gimnazijoje, 
Kennebunkporte, Maine, lietu
vių kalba išeinama pilnai kaip 
mokslo dalykas ir į kreditus Į- 
skaitomi 24 punktai.

— Amerikos Lietuviu Tauti
nė Sandara, vieton pasitrau
kusio F. Savicko, i Alto val
dybą paskyrė advokatą J. T. Zu- 
rį, ilgametį Alto veikėją.

— Lietuvių televizijos balius 
—banketas įvyks gegužės 24 
Jaunimo centro didžiojoj salėj 
Chicagoje.

— Baletas "Jūratė ir Kasty
tis" statomas gegužės 17- 
18 Marijos Aukštesniosios mo
kyklos salėje, Chicagoje.

■— "Scimitar and Song", kas 
pora mėnesių išeinąs žurnalas 
anglų kalboje, P. O. Box 151, 
Edgevvater, Md. 21037, balan
džio -gegužės mėn. numerio vir
šelį papuošė Nado Rastenio 
nuotrauka. Numeryje yra 
straipsnis apie poetą, keletą N. 
Rastenio eilėraščių ir jo vers
ti Pr. Vaičaičio, E. Tumienės, 
K. Donelaičio ir K. Binkio ei
lėraščiai.

— Lietuviu religinės spaudos 
šventė įvyksta balandžio 27 Jau
nimo centre, Chicagoje. Jėzui
tų koplyčioje 11 v. mišias au
kos ir pamokslą pasakys prel. 
dr. V. Balčiūnas. 12 vai. bus 
atidaroma religinės spaudos pa
roda, kurią ruošia žurnalistas 
Jonas Vaidelys, 3 vai. popiet 
bus akademija su menine prog
rama. Jos metu kalbės dr. Vy
tautas Vygantas, atvykęs iš 
New Yorko. Šią šventę ruošia 
komitetas, sudarytas iš Įvairių 
organizacijų atstovų, visuome
nininkų, redaktorių. Jam pir
mininkauja Jonas Jasaitis.

— Kun. Benediktui Sugintai, 
labdaros darbuotojui. minint 
50 metų auksinę kunigystės su
kaktį. Chicagoj esančios orga
nizacijos ir pavieniai asmens 
rengia iškilmingą vakarienę Vy
čių salėje. Chicagoje. gegužės 
11, sekmadienį. 3 vai. popiet.

— "Jaunimo žygis už tikėji
mo laisve" komitetas, susidedąs 
iš visų pagrindinių laisvojo pa
saulio lietuviu jaunimo organi
zacijų. sėkmingai tęsia žygio or
ganizacinį darbą. Nuo J. T. L. 
komiteto isisteigimo praeitų urė
tų rugsėjo 22 turėta 17 posė
džių. Paskutiniame posėdyje i 
vykusiame balandžio 14 ( leve- 
landė, komitetas su J T L. infor
macijos komiteto atstovais -I 
čiuberkiu ir I’. Balčiūnu svars
tė priemones, kaip pagclbe'i 
naujai įsisteigusiam J T L fi
nansų komitetui iCIik ag-'ji’'ir 
įsteigti pagalbinius -I T L. ko
mitetus Chicagoje. Detroite, 
Nevi Yorke. Toronte ir kitose 
didesnėse lietuviškose kolonijo
se.
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Kaip praneša Hamburgo 
dienraštis “Morgenpost”, Ham
burge gaisro metu žuvo milio- 
nierius dr. Alexander Volberg. 
Policija, tirdama jo žuvimo ap
linkybes, susidūrė su paslapti
mis.

Jis nuomojo 3 kambarių bu- nors jo artimuosius, kuriem 
tą už 1200 DM. Niekuomet ne- turėtų likti didžiulis palikimas, 
naudodavo automobilio. Važi- Nevisai išaiškintos ir jo Viri
nėdavo tramvajumi. Niekas ne- mo aplinkybės. Kaip namą pri
tino, koks jo praturtėjimo pa- žiūrėtoja pasakoja, dr. Volber- 
grindas. Nežinoma ir koks jo gas buvęs stiprus' rūkytojas, ke- 
daktaro titulas ir kur jį gavo. lis kartus įdeginęs savo falinių

Jo vardas kartais buvęs ri- Gaisras jo bute kilęs apie 3 v.
EAST CHICAGO, INDIANA

Kovo 30 vietos lietuvių or
ganizacijų pastangomis buvo 
suruoštas pirmojo ir paskuti
niojo Lietuvos prezidento a.a. 
Antano Smetonos 25 metų mir
ties minėjimas. Pradėtas pa
maldomis lietuvių parapijos baž
nyčioje, minėjimas buvo baig
tas iškilmingu susirinkimu pa
rapijos patalpose.

Kruopščiai paruoštą paskai
tą skaitė kun. Pr. Garšva 
(Draugo redaktorius). Meninę 
dalį atliko solistas Jonas Vaz- 
nelis, pianistas Alv. Vasaitis 
ir stud. Eglė Juodvalkytė, šau
niai buvo padainuota, net su 
pakartojimais, ir padeklamuo
ta. Scenos gilumoje buvo maty
ti meniškas Antano Smetonos 
portretas. Po minėjimo buvo 
užkandžiai.

Minėjimas kruopščiai buvo 
organizuojamas. Iš anksto ir 
pakartotinai apie jį buvo skel
biama spaudoje bei parapijos 
biuletenyje, buvo siuntinėjami 
ir asmeniniai kvietimai. Kalbė
ta ir apie programos atlikėjus, 
ir pačią programą.

Pamaldose žmonių buvo aps
čiai, bet minėjimas dalyviais 
skurdus. Nejaugi mūsų žmonės 
meno ir grožio atsižada?

f J. Ervydis

tauische Exilregierung” -Chica- 
goje. Karo mėtų buvęs koncent
racijos stovykloje. Dar 1954 par 
laikęs ryšius su Chicagos lietu-, 
viais. Taip pat ryšius palaikęs 
ir su tarptautiniais finansi
niais sluoksniais.

Iš rastų asmens dokumentų 
nustatyta, kad gimęs Lietuvoje, 
Vilkaviškyje, 1886, kaip Alek
sandras Volbergas.

Nieko nežinoma apie kokius ' post”.

Jei atsirastų dr. Volbergo ar
timųjų, jie gali kreiptis į Ham
burgo teisines institucijas pali
kimo reikalu arba plačiau pasi- 
informuoti Hamburgo “Morgen-

AR APELIUOTI?

KNYGOS ANGLŲ KALBA

Toronto, Ont.
(atkelta iš 5 psl.) 

mokyklos ir patys mažieji iš sa
lės, niekur nedalyvavusieji. Ir 
prasideda rateliai. Ir vėl dai
nos, ir suktiniai. Visa salė ūžia, 
trepsi.

Introduction to, Modern Lithuanian, lietuvių kalbos, gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruodė 
L. DambriOnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction, by VVilliam R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balta, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50. 
Lithuania under the Sovietą, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 

kietais $3.00.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla VVarfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas'. Kietais .viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian GuarteL Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by SL Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby VVishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testą ment of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25. 
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00. 
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00. 
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50ė.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50č- 
Engiish-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00. 
Lithuanian-Engiish, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-Engiish, V. Pęteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00. 
Lithuanian-Engiish & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00. 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00. kietais $4.00.
Footbridges and Abysses, a .povei by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn. by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00. 
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00. 
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50. 
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00. .
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of tearus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00. -------
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina 

1.75 dol. ----------
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, .$6.00 
Marian Shrines of Amerięas, by Titas Narbutas,- rllustrated $3.50 ,

mų. Nėra blogiau, bet nėra ir 
geriau.

Po ilgų mėnesių priėjo laikas 
eiti į teismą. Žmona labai pra
dėjo nervintis, ir jos sveikata 
vėl pradėjo šlyti. Advokatas vis 
mus ramino, sakė — tuoj viskas 
pasibaigs.

Po penkių dienų teismo ad
vokatas pradėjo mum siūlyti 
taikytis su draudimo bendro
ve už visai menką sumą. Mes 
atsisakėm. Penktą dieną “jury” 
(prisiekusieji) išėjo pasitarti ir 
grįžę pranešė teismui, kad ne
laimė įvyko dėl žmonos kaltės 
ir jokių pinigų jai nepriklauso. 
Žmona, išgirdusi apie tą spren
dimą, apalpo, ir mes ją vos at- 
gaivinom. Dabar ji dėl nervų 
kenčia nuo nemigo ir neturi 
apetito.

Advokatas sako, kad jis no
rėtų paduoti apeliaciją, bet tam 
reikalui mes jam turėtume 
duoti mažiausiai 1,000 dolerių. 
Be to, jis jau kitaip dabar kal
ba. Sako, kad ir apeliuojant ne
aišku, kas iš to būtų.

Kreipiamės į Tamstą, prašy
dami mum tuoj patarti, ar ap
simoka apeliuoti ir dar 1,000 
dolerių įkišti, nežinant, ar gali
ma ką išlošti, ar ne. Prašome 
skubaus atsakymo.

Darbininko skaitytojas,
Qhio valstija

Klausimas
1965 lapkričio mėnesį mus 

ištiko skaudi nelaimė. Mano 
žmona buvo nuvažiavusi pas 
dukterį prižiūrėti vaikų. Duktė 
gyvena priemiesty. 5 vaL vaka
ro duktė savo automobiliu par
vežė mano žmoną namo. Su
stojusi prie mūsų namų, bet ki
toj gatvės pusėj, duktė ją iš- 
laipdino. Mano žmona, apsi
žiūrėjusi, ketina pereiti gat
vę, į kitą pusę, į mūsų namus. 
Tuo metu atlėkė mašina iš de
šinės ir žmoną biauriai užgavo.

Mano žmona išbuvo tris sa
vaites be sąmonės, turėjo vi
daus kraujaplūdį. Ypatingai sun
kiai jai buvo sužeista galva. Li
goninėj išbuvo tris mėnesius. 
Kurį laiką manėm, kad mirs, 
bet po truputį pradėjo taisytis.

Visą laiką ji skundėsi aki
mis, bet daktarai užtikrino, kad 
akys pasitaisys. 1966 m. pabai
goje nuvežėm ją pas specia
listą, į Clevelandą. Tas, ją išty
ręs, liepė paguldyti ten pat li
goninėn. Paaiškėjo, kad nuo 
nelaimės jai buvo sugadintas 
regėjimo nervas ir kad jos akys 
visai prastos, ypatingai dešinio
ji

Pasiėmėm vietinį gerą advo
katą, davėm jam 600 dolerių 
rankpinigių, ir jis padavė vai
ruotoją į teismą. Jis mus užtik
rino, kad pinigų gausim nema- 

Lake Worth, Fla. žai, nors sunku esą pasakyti
9 * kiek. Sakė, bus apmokėtos visos

išlaidos, ir dar gerokai lik&

Žmonos sveikata pagerėjo, 
bet su akimis vis turi sunku-

Gal galėtų kiek daugiau iš
aiškinti dr. Volbergo asmeny
bę tie Chicdgos lietuviai, su ku
riais jis anksčiau palaikęs ry
šius, kaip nurodo “Morgen- 

A. G.

Naujas “Lietuvių Dienų” numeris
kakčių minėjimo reikšmę. Tę
siama A. Bernoto paruošta “Lie
tuvos istorija pašto ženkluose”; 
dedamos A. Barono ir H. Taut
vaišienės angliškų knygų recen
zijos.

Numeris, kaip ir visada, gau
siai iliustruotas visuomeninio 
lietuvių gyvenimo nuotrauko
mis iš viso pasaulio. Reporta
žo puslapiuose plačiai pamini
ma detroitiškio muziko Stasio 
Sližio visuomeninė ir muzikinė 
veikla.

“Lietuvių Dienos” leidžia
mos Kalifornijoje, Los Ange
les 
ta 
85 
sėt
lif. 90029.

Galima pirkti pas visus kny
gų platintojus. Norintiems už
siprenumeruoti vienas nume
ris susipažinti siunčiamas ne
mokamai.

Vasario mėnesio “Lietuvių 
Dienų” žurnalo numeryje 
spausdinamas prof. Raphael 
Sealey straipsnis “Vakarų kri
zė ir vidurio Europos literatū
ra”, kur autorius peržvelgia šių 
dienų Amerikos ir kitų tautų li
teratūras ir kelia klausimą, 
kur reiktų ieškoti atsinaujini
mo. čia tarp kitko jis duoda 
prasmės ir lietuvių veikalams, 
išleistiems paskutiniuoju metu 
angliškai. Minint poeto Mila
šiaus 30 metų sukaktį nuo jo 
mirties, duodama pora puikių 
A. Vaičiulaičio verstų Mila
šiaus poemų ir Vacio Kavaliū
no rašinys apie Milašių — il
gesio poetą. — Plačiai paminė
ta neseniai Chicagoje vykusi 
Lietuvių Dailės Instituto narių 
meno paroda: žodžiu parodos 
dalyvius aptaria Bruno Markai- 
tis; žurnalas duoda vietos Vy
tauto Igno, Juozo Bakio, Alfon
so Dargio, Vytauto Kasiulio, 
Vaclovo Rato. Viktoro Petravi
čiaus, Adolfo Valeškos, Viktoro 
Vizgirdos, Igno Petrikonio ir 
Bronės Jameikienės kūrinių re-

Velyku Bobutė kviečia visus u daivio hai<riama«« : .. . .. , Angliškoje dalyje baigiamassokejus i scena. Kvietimo kar- o- XTA - Simono Naraus rašinys apietoti nereikia, visi, kaip vienas. \F ’ lietuvių vardus ir pavardes; dr. 
ve’ J. Bielskis, Lietuvos gen. kon

sulas Los Angelėse, rašo apie 
Lietuvos Nepriklausomybės su-

mieste. Metinė prenumera- 
8 d oi., atskiro nr. kaina 
centai. Adresas: 4364 Sun- 
Boulevard, Hollywood, Ca-

tučtuojau aplimpa gėrybių 
žimą. Nė vienas dalyvis ir ne- 
dalyvis neišėjo tuščias. Tai 
kučiai, tai paukšteliai, tai

lindamiesi šventės Įspūdžiais. O 
aš turiu drąsos spėlioti, kad 
ateinanti rudenį vaiku darželis 
padvigubės savo mokiniais, nes 
šioje šventėje dalyvavusieji pi
pirai namie nepasiliks. Įsitikins

sal
dainių maišeliai paplito po sa
le. Kiekvienas skubėjo su laimi
kiu pas mamelę, pas senelę pa
sigirti.

Taip baigėsi gražioji, seniai 
laukta Velykų Bobutės diena. 
Velykų Bobutė—p. Nakrošienė
pagaliau atsikvėpė. Atsikvėpė ir tėvai, kad verta leisti savo 
seselės po tiek darbų, po rūpės- mažiausius į šią gražią lietu
čių, po ilgų pasirengimų. Bet viską “mokyklėlę”.
jos gali džiaugtis savo pasise- Bravo seselėm! Bravo po- 
kimu. Visi vaikai ir jų draugai niom, taip uoliai talkinusiom 
su pasitenkinimu skirstėsi, da- šioje šventėje!

Lietuvię Klubo veikla
Lietuvių Klubas, ką. tik su

sikūrę, turėjo savo antrąjį su
sirinkimą. Pereitame susirinki
me išrinktoji įstatų komisija 
(Vincas ir Jonas Dovydaičiai) 
skaitė paruoštus įstatus, o klu
bo nariai, kurių susirinkime 
dalyvavo apie dvidešimt, tuos 
įstatus papunkčiui svarstė 
ir priiminėjo.

Pažymėtinas įstatų punktas, 
kad Lietuvių Klubo nariais ga
li būti visi geri lietuviai ar lie
tuvės, mylintieji savo tėvynę 
Lietuvą ir trokštantieji jai lais-

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
Kennebimkporte, Maine
su visom Amerikos gimnazijų teisėm

Išeinamas pilnas į kolegija* paruoMamyjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kaAa. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek 
anglų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietu
viška gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami lietu
viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei Instruktorių. Pati gimnazija padeda moki
niams įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiem* prieinamas —> atsižvelgiama j kiekvieno* šei- ‘ 
mos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Lietuviai tėvai, branginki! šią gimnaziją, kol ji yra.
Jos ateitis jūsy rankose!

Informacijom ir rc^intmcijon reikalai* rūkykit:
Rev. Rector
8t. Anthony Hlgh School 
Kennebunkport, Maine 04040

Klubo pirmininkas A. M. Au
gimas perskaitė susirinkusiem 
ištrauką iš Darbininko, kur ra
šoma apie šio klubo susikūrimą. 
Susirinkusieji klubo nariai, 
visi kaip vienas, gausiais ploji
mais išreiškė Darbininko re
daktoriam padėką už tokį ma-

< lonų Lietuvių Klubo atjautimą.

« Į Darbininke spausdintą ko- 
« respondenciją apie naujai susi- 
« kūrusį klubą ir aprašymą apie 
« Lake Worth miestelį ir jo apy- 
| linkės atsiliepė jau net trys as- 
J menys, prašydami daugiau in- 

formacijų apie mūsų miestelį ir 
į apylinkes. Visi tie asmenys iš 
į New Jersey valstijos. Tai įrodo, 
£ kad New Jersey lietuviai skai-
< to Darbininką ir domisi apsigy- 
4 venimu mūsų apylinkėje.
į Labai dėkui Darbininko re- 
4 dakcijai, o aš iš savo pusės su- 
4 teiksiu daugiau informacijų apie 
4 Lake Worth, West Palm Beach
< ir apylinkes. A. M. Avęūnas

Motery ir vyry santyki*
Daugelyje kraštų yra mote

rų žymiai daugiau, negu vyrų.
Mažos išimtys yra Kinija, kur 

100 vyrų tenka 83 moterys, ir 
Indija,' kur 100 vyrų tenka 94 
moterys.

Su ypač didele moterų per-

<
■<

<
< -
I švara nurodomi šie kraštai: Ry-

< moteris, Austrijoje 100 vyrų—
< 113 moterų, Vakarų Vokietijo- 

je 100 vyrų — 112 moterų.

tų Vokietija, 100 vyrų — 121

Worcester, Mass.
Tretininkę draugija negausi 

nariais, bet veikla vystoma. Vi
so narių apie 40, bet vienos 
ligonės, kitos senelių poilsio 
namuose. Veiklią valdybą suda
ro: J. Miliauskienė, M. Mini- 
kauskaitė ir U. Dulskienė.

šiuo metu pagal šių laikų li
turginės komisijos reikalavi
mus perdirbamas bažnyčios vi
dus, nors daugeliui vyresnės 
kartos žmonių nepatinka buvu
sių altorių pašalinimas. Prie 
perdirbamos bažnyčios remonto 
išlaidų tretininkės prisidėjo 
300 dol. auka, užsakydamos 
naują Velykų žvakidę. Kun. kle
bonas auką labai įvertino ir pa
dėkojo.

Romoj statomos lietuvių kan
kinių koplyčios statybos fon
dui įteikėme 25 dol. auką.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visom narėm, prisidėjusiom 
prie jos darbų, kad buvo galima 
atsiekti numatyti tikslai.

Narė M. Svikliūtė beveik 
kiekvieną menesį užprašo mi
šias už kenčiančią Lietuvą.

M. Baltrušaitė savo aukomis 
remia įvairius labdaros darbus. 
Ji keletą metų siuntė pinigus 
tėvam saleziečiam į Italiją ir ap
mokėjo vieno jaunuolio, besi
ruošiančio kunigystei, visas stu
dijų išlaidas. Jos džiaugsmui 
tas jaunuolė — H. Šulcas — 
praėjusių metų gruodžio 23 ga
vo kunigystės šventimus. Ta
čiau M. Baltrušaitė sako, kad 
jos misija dar nebaigta. Ji jau- 
naujam kun. ruošia primicijas 
ir bendra dfiaugsmu nori pasi
dalyti su visais kolonijos gy
ventojais. Gerb. klebono kun. 
J. Jutkevičiaus pastangų dėka 
primicijos įvyks rugsėjo 7 šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Vaišės bus parapijos svetai
nėje. J. M.

Atsakymas
Apeliuojama paprastai 

dviem pagrindais: 1. kad va
dinamame “trial court” buvo 
padaryta “teisinių” klaidų (mis- 
take of law) arba 2. kad “trial 
court” nutarimas ar sprendi
mas nėra paremtas “įrody
mais” (against the weight of 
the evidence).

“Jury” (prisiekusieji) svarsto 
atsakomybės klausimą. Jie iš
klauso visus “įrodymus” (evi
dence), jie nutaria, kuriuo liu
dininku jie tiki, kuriuo netiki. 
Jie nutaria, ar atsakovas (de- 
fėndant) tokios rūšies byloj, 
kaip Tamstų, yra buvęs “ne
atsargiu” (negligent) ir ar ieš
kovas (plaintiff) savo elgesiu 
yra “prisidėję prie nelaimės 
pasekmių” (contributorily neg
ligent).

Tamstų atveju prisiekusieji, 
matyt, nutarė, kad, jei ir vai
ruotojas buvo “neatsargus”, ne
laimės auka, atsieit, Tamstos 
žmona, taip pat nesilaikė at
sargaus elgesio normų ir sa
vo tokiu elgesiu ‘‘prisidėjo” 
prie savo pačios sužeidimo.

Jei nelaimės aplinkybės, apie 
kurias Tamsta man labai ma
žai tepasakai, yra tekio pobū
džio, kad apie jas gali būti nuo
monių skirtumo, — tada ape
liacijos teismas patvirtins pri
siekusiųjų “sprendimą” (ver- 
diet). Jei yra “teisinių” 
klaidų (mistakes of law). dėl ku
rių Tamstos žmonai buvo pa
daryta skriauda (prejudicial), 
tada apeliacijos teismas gali 
“panaikinti” žemesniojo teismo 
sprendimą arba įsakyti, kad į- 
vyktų “naujas” teismas (new 
trial).

Nežinodama nelaimės dėta - 
lių nei dalyvavusi bylos eigoje, 
— aš negaliu Tamstom pasaky
ti, ar, mano nuomone, yra 
galimumo “išlošti” bylą, pada
vus apeliaciją. Patariu pasikal
bėti su savo advokatu ir jį pa
klausti, kokiais pagrindais jis 
mano apeliuoti. Jei Tamstos 
paprašysite jį smulkiai paaiškin
ti reikalą, esu tikra, jis neat-

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ______ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys........................ 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ........................ 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai .—----- -----------... 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 3.50
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00 
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota------  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ..........  3.50
Ar žinai tų šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ........ 5.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ------ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2------ ------ Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet dainų 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J..Vaznelio ............... ——.........
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos — Stereo $7.00 
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos ..........
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės.....
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ........................
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro U giesmių ir dainų ---------
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ........
Lithuanian 2-*peed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 Žod.)
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose. Stereo 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų .......
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiunds, 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių .......
Pavergtos Tėvynė* muzika Nr. 2, 12 liet. dainų-Šokių ............
Operų arijos ir lietuviškos dainos, V. Noreika ........................
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ................
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos ................................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras...... .. .. .........
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo........ Stereo $6
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 
Trijų metų Irutė. Ir. Gfečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų .....
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų ...............
Suk, suk ratelf, Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 4.50 
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 
7 Kristau* žodžiai, 8v. Kazimiero parapijos choras .............
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid...... Stereo $4.50
Lietuvos -Latvijos - Estijos Himnai........................... ...................
Lietuvos Himnas ir simfonija ........ —................. ........................
Baltic Countrie* National Anthems (33H RPM) ....................
National Anthem of the U.S. (33% RPM) .................................
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių.......................  5.00
Operų arijo*. J. Liustikaitės 12 kūrinių ......   6.00
New Yorko Liet. Vyrų Choro 16 liet, dainos ... . .. Strco $4.00 
Operų Arijo*. Sol. St. Baro ................   Stereo $7 00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, valkų įdainuota 14 liet, dainų ................ Stereo 5.00
Lietuviškos giesmė*. 12 liet, giesmių. .................... Stereo 5,00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmė*. Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
•10 WIHoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221 

(PerstuntiTno išlaidom prašom pridėti 50f: į Kanadų $100)
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DAKBIMHIKAS 1969 m., balandžio 25 d., nr. 29

nuoja solistai Louise Senken ir 
Stasys' Citvaras. Minėjimas 
Imis šį sekmadienį, balandžio 27 
Apreiškimo parapijos salėje.

ratūrinė dalis, kurioje dalyvau
ja: .K. Grigaity^ O. Audronė, 
N. Mazalaitė, P. Jūriais, L. Žit- , 
kevičius, aktorius Juozas Boley. 
Pelnas skiriamas lietuviam stu
dentam, studijuojantiem Ford- 
hamo universitete.

Operetės moterų choras su soliste treaa Stankūnaite dainuoja A. Vanagaičio - Vi. Jakubėno — “Rods parpulčiau”. Diriguoja Mykolas 
Cibas. Opefętes choro 50 metų sukaktuvinis koncertas įvyko balandžio 19. Nuotr. V. Maželio

bus peskelb- 
Telef. GL 2-29

balandžio 26,

mt. m. ui«uv«s pa- K 100
siuntmybes patarėjas šveican- 
joje, kuris į Ameriką buvo at
vykęs pristatyti savo sureda
guotos knygos “Lithuania 700 
Years”, balandžio 22 šveicarų 
lėktuvu iš New Yorko išskrido 
į Šveicariją.

Eugenijus Ąžuolas, atitarna
vęs kariuomenės laiką Vietna
me, šiomis dienomis laimin
gai grįžo namo.

Vytautas StroHa ir Irma Tra- 
kytė susituokė Chicagoje balan
džio 6.

Pirmoji šių metų ekskursija 
organizuojama į Kennebunk - 
port, Maine, Pranciškonų vie
nuolyną gegužės 30, 31 ir bir
želio 1. Smulkesnės informaci
jos Darbininke 
tos kiek vėliau. 
23.

Nepamirškite
šį šeštadienį, prieš eidami poil
sio pasukti laikrodžius vieną 
valandą į priekį, nes prasidės 
vasaros laiko taupymo laikotar
pis.

— Darbininko administraciją 
apvogė naktį iš balandžio 23. 
Vagis išmušė durų langą, išne
šė rašomąją mašinėlę, plokšte
lių, pats susižeidė ranką į stik
lus, nes liko kraujo pėdsakų.

Inž. Antano Novickio 75 m. 
proga Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
N. Y. skyrius ruošia pagerbimo 
pobūvį, šis pobūvis įvyks gegu
žės 16, penktadienį, 7:30 v.v. 
Steak Pub restorane, Valley 
Stream, N. Y. New Yorko sky
riaus valdyba kviečia draugus 
bei artimuosius šiame pagęrbi- 
me dalyvauti. Dėl smulkesnių 
informacijų ir registracijos pra
šom keiptis pas inž. Edvardą 
Verbą, 10-57 E. 99 St. Brook- 
lyn, N. Y. 11236, CL 1-5058, 
arba pas sekr. Zenoną Jurį, 
tel. 441-7831 ne vėliau gegu
žės 2.

BAYONNE, N.J.

Velykų motu lietuvių šv. My
kolo parapijos bažnyčioje su
rinkta aukų 2,715 doL

Amžinoji stebuklingo meda- 
liko novena vyksta kiekvieną 
trečiadienį. Pamaldos lietuvių 
kalba po 7:30 vaL mišių rytą.

Kun. Petro F. Žemeikio iš
leistuvių vakarienė surengta ba
landžio 
200.

20. Svečių susirinko

Padėka
Sąjungos 29 kuopa

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

LKM 
surengė tradicinį lietuvišką Ve
lykų stalą balandžio 13. Svečių 
atsilankė nemaža. Vaišės pra
ėjo geroje nuotaikoje.

Dėkojame kleb. kun. J. Alek
siumi! už globą, atsilankymą ir 
pasakytą tam momentui pritai
kytą kalbą; kun. L. Budreckui 
už atsilankymą ir juokų kupiną 
žodelį, kun. A. Račkauskui už 
atsilankymą, vadovavimą pro
gramai ir žodį.

Dėkojame Adelei Strimaitie
nei, kuri gražiai padainavo ke
lias lietuviškas dainas, pritar
dama gitara, Apreiškimo para
pijos chorui už didelę dovaną 
laimėjimam, Balsiui už dovaną, 
E. Kulber už atsilankymą ir A. 
Kezio paveikslą, šeimininkėm, 
kurios gamino ir į stalą nešė 
valgius, visom sąjungietėm, pri
sidėjusiom prie parengimo, bi
lietų platinimo ir tetų darbų , 
už laimėjimų dovanas. Dėkoją- 

i me visiem atsilankiusiem.
Sąįungietės

Maloniai kviečiame dalyvauti kompozitoriaus

JUOZO NAUJALIO 
100 metų gimimo sukakties minėjimo 

KONCERTE
sekmadienį, balandžio 27

4 vai. popiet 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

259 North 5th Street, Brooklyne 
PROGRAMOJE:

solistai LOUISE SENKEN ir STASYS CITVARAS 
muzikai kun. V. BUDRECKAS, A. KAČANAUSKAS

Literatūrinė dalis
Dalyvauja: Kotryna Grigaitytė, B. Audronė, Nelė 
Mazalaitė, Paulius Jurkus, Leonardas Žitkevičius 

Įėjimo auka $3.00; studentams ir moksleiviams $1.00 — Pelnas ski
riamas lietuviams studentams studijuojantiems Fordhamo U-tete.

Rengia Liet. Katalikių Moterų Kultūros Draugija.

9jį? ?jį? Tjį?

SKAUTAMS REMTI TĖVŲ KOMITETAS

PAVASARIO BALIŲ
šeštadienį, gegužes men. 10 d<

Šokiams gros Joe Thomas orkestras. Stalus 10 asmenų 
jau galima užsisakyti pas Viktoriją Baliūnienę, 12 Berry- 
hill La., Bethpage, N. Y. 11714 — telef. 516-731-0404.

SKAUTAMS REMTI TĖVŲ KOMITETAS

Inžinieriai ir architektai paminėjo prof. S. Kolupailą RfįiTfiKli 
rvių Inžinierių ir Archi- dinti, kai išgirdo jo gyvenimo Buvo malonu pamatyti daug / (// T*

ŽINIOS—
Lietuvių Inžinierių ir Archi- dinti, kai išgirdo jo gyvenimo 

tektų Sąjungos New Yorko sk. detales, koks jis buvo darbš- 
veiklioji valdyba balandžio 11K tus ir savo mokslo entuziastas 
Maspetho Lietuvių Piliečių klu- iki pat savo mirties. Jo gilios 
be surengė gražų a.a. prof. S. mokslo žinios ir sugebėjimai 
Kolupailos 5 metų mirties mi- buvo pilnai Įvertinti ne tik Eu- 
nėjimą. ropoję, bet ir Amerikoje; taip,

Susirinkimas pradėtas Lieta-~-Notre Dame Universite- 
vos himnu. Po to LLAS’o New 
Yorko skyriaus pirmininkas in- 
žin. V. Biosevas atidarė iškil
mingą posėdį, kviesdamas pir
mininkauti inž. S. Remezą ir 
sekretoriauti inž. J. Zabielskį.

Evelina Kolupailaitė - Masio - 
kienė, žymi skautininke ir skau
tų veikėja, paskaitė savo atsi
minimus apie profesoriaus gy
venimą ir veiklą. Visi klausėsi 
atidžiai, o buvę profesoriaus 
mokiniai, kurių buvo keletas, 
buvo sužavėti ir kartu sujau-

tas išleido jo knygas ir daugel 
kartų prašė atstovauti universi
tetą tarptautinėse hidrologų ir 
hidrometrinių Įstaigų suvažia
vimuose.

Bet jo ne tik mokslininko bū
ta; tai buvo didelis lietuvis pa
triotas, visą gyvenimą dirbęs, 
ne dėl pinigų, bet “vardan tos 
Lietuvos”, kaip jis ne kartą 
tai pabrėždavo.

Vėliau, paskaitai pasibaigus, 
inž. Masiokas rodė profesoriaus 
•padarytas Lietuvos nuotraukas.

__ pamatyti daug 
pažįstamų vietovių ir asmenų— 
daugiausia studentų ir studen
čių, kurie dalyvavo profeso
riaus suruoštose kelionėse bai
darėmis Lietuvos upėmis ir eže
rais.

Skaidrių projekcijai pasibai
gus, valdybos sekretorius ir va
karo šeimininkas inž. Z. Jurys 
pakvietė visus pasivaišinti ir 
alučio atsigerti. Turtingas bufe
tas su tortais ir pyragaičiais, 
paruoštas ponių Bicševienės ir 
Garbauskienės, tikrai turėjo di
delį pasisekimą.

Buvo keletas draugų, kurie 
susitiko pirmą kartą nuo vokie- 

. čių DP lagerių laikų. Profeso
riaus pagerbti jo buvę moki
niai buvo suvažiavę iš toli net 
iš trijų valstybių: New Yorko, 
Connecticut ir New Jersey.

■ ei

Audronė Butvydaitė-Audrey Butvay

Prof. dr. KONSTANTINUI AVIŽONIUI 
mirus,

mielą kolegą dr. Vytautą Avižonį nuoširdžiai užjaučia

VACLOVAS ir BIRUTE PAPROCKAI

Kviečiame dalyvauti

PAVASARIO BALIUJE 
- ŠOKIUOSE

šeštadienį, gegužes 3 dieną
7' vai. vakaro

naujai atremontuotoje PILIEČIŲ KLUBO salėje 
69-63 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.
• • • Šokių kontestas, vakarienė, gera muzika; įėji
mo laimėjimas (Door Prize), loterija. Dešimčiai žmonių 
butelis degtinės. Įėjimo auka — tik $7.50. • • •

Status užsakykite pas visas Moterų Vienybės nares arba: 
Petrus — Vi 9-6354
Bacey — 847-3575 
Andruli* — VI 7-4477

Laukiame!
M. V. narės ir valdyba

Kompozitoriaus Juliaus Gai
delio jo 60 metų sukakties pro-. 
ga pagerbimas rengiamas ba
landžio 26 d. 7:30 v.v. LB Kul
tūros Klubo susirinkime, Tarp
tautinio Instituto patalpose, 
287 Commonwealth Avė. Apie 
kompozitoriaus kūrybą kalbės 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas. Be jo dar programoje 
dalyvauja Vytenis Vasyliūnas— 
pianistas ir stud. Birutė Vaič- 
jurgytė.

Seniausių lietuviškų radijo 
programų Naujoje Anglijoje ve
dėjai Steponas ir Valentina 
Minkai praneša, kad šių progra
mų 35 metų sukaktuvinė me
tinė linksma gegužinė - pikni-

Kai pagalios teko visiem ke- kas rengiama rugpiūčio 10 gra- 
liauti ir skirstytis savais ke - 
liais, tai kiekvienas grįžo namo 
su šiitu- tėvynės -meilės krisle
liu ir noru dirbti tėvynei. O 
tai įskiepijo mūsų visų gerbia
mas ir mylimas prof. inž. dr. 
Steponas Kolupaila. Z.

Nukryžiuotojo Jėzaus, seserų 
rėmėjų draugijos seimas į- 
vyks gegužės 4 Sopulingosios 
Dievo Motinos vienuolyne, 
261 Thatcher St., Brockton, 
Mass. Susirinkimo pradžia 
2-30 popiet. Tai bus 24-sis me
tinis Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų rėmėjų seimas. Motina M. 
Amadeus yra dabartinė seserų 
viršininkė.

Tautinių šokių šokėjus, vado
vaujamus Onos Ivaškienės, ma
tysime televizijos 5 kanale ge
gužės 5 d. 9:30 v.r. Dalyvauja 
7 tautybės,

Dr. Otonas Vaitkevičius — 
Vaitas su šeima iš Detroito 
Velykų proga svečiavosi pas 
motiną Magdaleną Vaitkevi
čienę So. Bostone. Taip pat bu
vo atvykęs ir jo brolis inž. Vi- 
limantas Vaitkevicius-Vaitas su 
šeima. Jie aplankė motiną Vait
kevičienę ir žmonos tėvelius Si
manavičius. Inž. Vaitas tarnau
ja laivyno departamente ir gy
vena Amerikos laivyno bazėje 
Kuboje.

Bostono skaučių židinys ge
gužės 3-4 Tautinės Sąjungos 
namuose rengia dail. Vaclovo 
Rato grafikos kūrinių parodą. 
Bus išstatyta 50 naujų, daugiau
siai šiais metais padarytų kū
rinių. Dailininkas gyvena Aust
ralijoje. Parodos atidaryme šeš
tadienio vakarą 7:30 v. kalbės 
rašytojas Paulius Jurkus iš 
New Yorko.

Lietuvaite — madų 
direktore

Populiarus New Yorko dien
raštis Daily News pereitą sa
vaitę net dviejuose savo nume
riuose gana plačiai aprašė lie
tuvaitę Audronę Butvydaitę 
(Audrey Butvay). Įdėjo ir dvi 
jos nuotraukas.

Audronė Butvydaitė yra ma
dų direktorė kojinių gamybos 
skyriuje, vienoje iš didžiausių 
pasaulyje tekstilės bendrovių 
(J. P. Stevens and Co.). Už jos 
idėjas bendrovė yra laimėjusi 
keletą premijų.

Ši patraukli jaunuolė, anot 
laikraščio, yra pilnai kvalifikuo
ta madų ir grožio srityse. Ra
šoma, kad atvyko iš Lietuvos 
būdama maža. Sėkmingai mode
liavo New Yorke. Dirbo ir ki
tus darbus. Baigė ketverių me
tų studijas Tufts universitete 
Bostone (Bachelor of Science 
laipsniu).

Audronė Butvydaitė reiškia
si ir tarp lietuvių. Ji gyvai pri
simenama iš pernykštės lietu
vių surengtos madų parodos N. 
Y. kaip modeliuotoja.

žiame, populiariame Romuvos 
Parke, 71 Claremount Avė. 
Brcckton-Montelloj. Kitos orga
nizacijos prašomos nerengti tą~ 
dieną kito pikniko, ir kvie
čia visus dalyvauti šiame links
mame piknike.

šv. Petro lietuviu parapijos 
rėmėjai ruošia Whist ir Blitz 
parengimą šeštadienį, balandžio 
26, 7:30 vai. vak. parapijos 7- 
tos gatvės salėje. Nellie Grabi- 
jolienė pirmininkauja. Įėjimas 
tiktai vienas doleris. Visas pel
nas skiriamas seselėm.

Lietuvos vyčiu Naujos Ang
lijos apskrities seimas bus 
balandžio 26-27 Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. St. Casimir 
St., Westfield, Mass. Susipažini
mas ir šokiai — sehadienio va
karą. Sesijos sekmadienį pra
sidės 2:30 vai. popiet.

Cypress Hills-Woodhaven 
parduodamas gražus kampi
nis mūrinis namas-vaistinė ir 
du šešių kambarių butai, trys 
garažai, geras gyvenamųjų na
mų (residential) rajonas. Skam
binti telef. 277-9851 ar 261- 
4591.

Viena moteris Maspethe turi 
didelį butą ir ieško draugės, 
kuri norėtų kartu gyvent. Skam
binti apie 5 vai. vak. telefonu 
TW 4-1962.

Išnuomojo dirbančiam vyriš
kiui du kambarius. Po 8 vai. 
vak. skambinti EV 3-6998.

Naujame kultūros klube, ku
ris susirinkimus rengia ant
rąjį mėnesio šeštadienį ir ku
riam pirmininkauja inž. Eiki - 
nas, balandžio 12 kalbėjo prof. 
dr. Antanas Sužiedėlis iš Wa- 
shingtono. Jo paskaitos tema 
buvo “Amerikiečių studentų 
pasisakymai apie savo tėvus”. 
Prelegentas papasakojo įdo
mių statistinių davinių apie 
šeimos ir vaikų santykius, apie 
tautybes ir apie lietuvius.7

Bostono " Lietuvių . Dramos 
Sambūris gegužės 11 rengia 
naują spektaklį. Bus suvaidin
ta švedų dramaturgo vieno 
veiksmo kūrinys “Stipresnioji” 
ir K. Sajos vieno veiksmo tra- 
gi komedija “Maniakas”. Veika
lus režisuoja akt. Aleksandra 
Gustaitienė, dekoracijas kuria 
dail. Viktoras Vizgirda, švie
sas tvarkys filmininkas Romas 
Šležas. Sambūry- dabar vaidi
na ir visa eilė naujų artistų. 
Spektaklis Įvyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos trečio 
aukšto salėje.

Cambridge, Mass.
Bažnytinis muzikos koncer

tas Cambridge, Mass., įvyku- 
sekmadienį, balandžio 27, 2 v. 
popiet Cambridge, Mass., Ne
kalt. Prasidėjimo Lietuvių para
pijoje. Klebonas kun. Simonas 
Saulėnas maloniai visus kviečia 
kuo gausiau atsilankyti į šį 
koncertą, kurio išpildytojais 
bus: Stasė Daugėlienė — sop
ranas, Iz. Vasyliūnas — smui
kas ir Vytenis Vasyliūnas — 
vargonininkas. Programoj gir
dėsime lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių veikalus, šis kon
certas yra praėjęs su dideliu 
pasisekimu Bedford. N. H. ir 
dabar jis yra kartojamas. Pra
šome kuo gausiausiai atsilanky
ti. Įėjimas laisvas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES S.JJI NGOS 
sukaktuvinio seimo

BANKETAS—BALIUS
įvyks š.m

gegužes 31 dieną, 8 v. vak.
HOTEL ROOSEVELT

Madison Avė. ir 45th Street 
NEW YORK, N. Y.

Vakarienės metu dainuos sol. 
IRENA STANKŪNAITE 

Gros JOE TOMO orkestras
Stalai užsisakomi ir kvietimai gaunami pas dail. J. Bagdoną 
441-2374 ir pas P. Paprock^ tel. MI 7-9070.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti. 

(Rūbai vakariniai)
RENGIMO KOMITETAS

S X r

Icl.

*

— Spalvotos TV, skaičiavimo 
ir rašomos mašinos, puikiausi 
RADIO. pradedant mažais TR. 
PORTABLE iki didžiųjų STE
REO vokiečių ir vietos firmų . 
Pranešę kuo domitės, gausite 
autentiškus firmų katalogus iš: 
J. L. Giedraitis. 10 Barry Dr.. 
E. Northport, N. Y. 11731, te
lef: (516) 757-0055.

Graži ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso. 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda
mi labai žemomis kainomis su 
garantija. Dėl katalogų ir infor
macijų rašyti: S. V. Štaras — 
Importer. 23 Mendon St., Wor- 
cester, Mass. 01604.


