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Pompidou tuo tarpu pats stipriausias 
Kairioji puse nepajėgia susiorganizuoti

10 CENTŲ

Paryžius. — Prancūzijos pre
zidento rinkimų pirmasis ratas 
Įvyks birželio 1. Jei tą dieną 
nė vienas kandidatas negaus 
daugumos, po dviejų savaičių 
bus antras ratas, kada rung
sis du daugiausia balsų gavę 
kandidatai. Visi kandidatai tu-

Kongrese spaudimas bėgti iš Vietna&o viską palikus
W«*hingtonas. — Kongrese 

jau pradėjo nerimauti dėl Viet
namo karo, nes prez. Nixono 
administracija vis dar nieko ge
ro negalinti parodyti. Senatas 
jau turėjo trumpas diskusijas 
tuo reikalu, bet jos tik priešui 
tegalėjo būti malonios.

Jas pradėjo šen. Aiken iš 
Vermonto, respublikonas, se
niai žinomas priklausąs balan
džių veislei. Jis siūlė tuojau 
trauktis iš Vietnamo, nelau
kiant nežinia kiek truksiančių 
derybų galo. Neatrodė, kad jis 
būtų siūlęs tuojau ištraukti vi
są amerikiečių kariuomenę iš 
Vietnamo, bet pasitraukimą pra
dėti jis siūlė tuojau. Tvarkin
gai, planingai, bet tuojau.

Šen. Aiken mano, kad JAV 
tikslas Vietname pasiektas, kad 
karą reikia grąžinti tikriesiem 
jo savininkam, ir apie tai tuo
jau pranešti Saigonui. Jo siū
lomas pasitraukimas yra tik 
vienos pusės, tai yra tik Ame
rikos, nes jam visai nerūpi ką 
darys kita pusė. Bet Paryžiaus 
derybose JAV ir Saigono dele
gacijos tebekovoja už Š. Viet
namo ir Amerikos pasitrauki
mą kartu, pagal sutartą planą.

Šen. Aiken tvirtina, kad P. 
Vietnamas jau esąs' pajėgus 
pats vienas apsiginti, kad veik 
visa jo teritorija esanti Saigono

Prez. Nixonas kalba apie sąlygas, prašo pakentėti
vyriausybės kontrolėje, kad Ru
sija nebenorinti karo Azijoj, 
nes susirėmusi su Kinija. Tai
gi išvada savaime aiški: bėkim 
iš kovos lauko viską pametę.

Jį parėmė senatoriai Mans- 
field ir E. Kennedy, demokra
tai, ir J. Javits bei Ch. Percy, 
respublikonai. Aiken tvirtina,

kad prez. Nixonas apie jo kal
bos turinį nebuvęs iš anksto 
painformuotas.

Kaip ten bebūtų, bet prez. 
Nixonas greit atsiliepė per 
krašto apsaugos sekretorių 
Laird, kuris pareiškė, jog pre
zidentas Nixonas sutiktų priim
ti iš Hanojaus ir Vietkongo

Pauliaus VI dešinioji ranka—prancūzas 
Paskutinis neitalas — prieš 55 metus

kad ir slaętą-^usitarimą dėl pa
sitraukimo, bėt tik šiomis sąly
gomis: pasitraukimas turi būti 
abipusis, P. Vietnamo karinės 
pajėgos turi .būti pakankamos 
priešui sutraųidyti, š. Vietna
mas ir Vie|Į|>ngas žymiai su
mažina kara^eiklą P. Vietna
me.

Taigi toli >uo to, ko reika
lauja tie peuki senatoriai. Bet 
paskutinėm dienom labai jau 
imta kalbėti, kad artėja laikas 
pradėti nuamėrikinti Vietnamo 
karą. Kuo tas turėtų pasireikš
ti, niekas dat neprasitarė. Bet 
prezidentūroje esama įsitikini
mo, jog ir Paryžiuje pamažu ju
dama pirmyn, ir P. Vietnamo 
vyriausybė pasidariusi veikli 
organizuodama būsimus santy
kius su Vietkongu, ir komunis
tų ofenzyva esanti supliuškusi, 
nes jie patyrę labai daug nuos
tolių žmonėm, ginklais ir mais
tu. Bet niekas nedrįsta dar pra
sitarti, kad komunistai jau ap
sisprendė-padėti ginklus.

Prezidentas Nixonas norėtų, 
kad kritikai kongrese neįsisiū-

buotų, bet leistų dar jam ra
miai ir be spaudimo eiti tuo pa
čiu keliu, kurį yra pasirinkęs 
prezidentauti pradėdamas.

Vo-

konstitucijai prie-

apie abi partijas 
medžiaga, kuri

Keturi darą

Be melo neapsieina
Sovietijoj paskelbtas naujas 

pavyzdinių kolūkio įstatų pro
jektas. Dabar prašoma juos 
diskutuoti ir nuomones į Mas
kvą siųsti. Jos būsiančios ap-

Paulius VI ir ^naujasis sekretorius kard.

ri užsiregistruoti iki gegužės 
15.

Pirmasis kandidatas yra 
Georgės Pompidou, 6 metus bu
vęs. de Gaulle premjeru, bet 
pereitą pavasarį po studentų 
riaušių, pastumtas į šalį, nors 
buvo įtaigojama, kad jis esąs 
paties de Gaulle numatytas tap
ti jo įpėdiniu.

Dabar jis daug ašarų neliejo 
dėl de Gaulle ištikusios nelai
mės, bet tuojau pasiskelbė kan
didatu ir pareiškė, kad noris 
tęsti kas pradėta, išlaikyti pa
stovumą ir parengti kraštą atei
čiai. Aišku, jo bazė yra gau- 
listų partija, kurios vardas yra 
Respublikos gynimo sąjunga, 
tačiau jis eina pagalbos ieškoti 
Į centrą ir toliau kairėn, kur 
jam jau yra pasisekę.

Pirmiausia, patys gaulistai 
nėra kompaktiškai susispaudęs 
junginys, bet dabar visi, klai- 
džiojantieji ir svyruojantieji, 
susijungė aplink Pompidou, nes 
jis pasirodė būsiąs lankstus— 
žada laikytis tik pačių pagrin
dinių de Gaulle politikos prin
cipų, bet atsisakyti de Gaulle 
kaprizinių išsišokimų. Taip ap
sireiškęs Pompidou jau atsi
kratė dviejų rimtų varžovų — 
senato pirmininko, dabar pre
zidento pareigas einančio A. 
Poher ir labai ambicingo Vale- 
ry Giscąrd d’Estaing, senai be- 
sitaikstančio Į de Gaulle Įpėdi
nius. Dabar jis jau perėjo Pom
pidou pusėn.

Visiems, kam girdėti reikia, 
Pompidou jau pranešė, kad jis

Gaston Defferre, socialistų kandi
datas j Prancūzijos prezidentus

r eterius 
Jean Villot.

Vatikanas. — Vatikano vals
tybės sekretoriumi paskirtas 
prancūzas kard. Jean Villot, 63 
metų prancūzo ūkininko sū
nus, buv. Lyono arkivyskupas, 
ikšiol vadovavęs Kunigų kon-

svarstytos ir, jei galima, pri- gregacijai centrinėj Romos kū- 
imtos. Lapkričio mėn. Maskvo
je šaukiamas visasąjunginis kol
ūkiečių suvažiavimas, kuriam 
tas projektas būsiąs patiektas 
svarstyti. Greičiausiai tik ran
kas pakelti.

Pirmas to projekto sakinys 
skelbia: Kolūkinė santvarka-ne- 
atskiriama tarybinės socialisti
nės visuomenės dalis; tai Leni
no numatytas, istoriškai patik
rintas ir valstietijos ypatybes, 
bei interesus atitinkantis ke-

Kiek čia žodžių, tiek melo. 
Tokią formą, kokia bolševikų 
yra įdiegta Rusijoje ir okupuo
tuose Pabaltijo kraštuose, pa
smerkė daugiau kaip 40 metų 
gyvenimo praktika.

rijoj.
Vatikano valstybės sekreto

riaus vieta yra pirmoji po po
piežiaus, nes jo asmeny yra ir 
popiežiaus ministeris pirminin
kas ir užsienio reikalų ministe
ris. Jis taipgi yra pirmininkas 
tarybos, kurią sudaro visų kuri
jos kongregacijų ir kitokių tik 
popiežiui pavaldžių organų va
dovai.

Iki šio paskyrimo tas parei
gas ėjo kard. Cicognani, dabar 
jau 86 metų italas, buv. popie
žiaus atstovu Washingtone. Su 
kard. Villot paskyrimu Romos 
kurijos personalo sutarptauti- 
nimas dideliu šuoliu paslinko 
pirmyn, nes per paskutinius 
55 metus tos pareigos visada

tekdavo italams. Paskutinis ne- 
įtalas buvo garsusis ispanas 
kard. Merry dėl Vai, po kurio 
1914 atėjo italas.

Kard. J. Villot esąs veiklos 
žmogus, gabus ir mokąs tylėti 
diplomatas, priklausąs Vatika
no II susirinkimo bažnyčiai, 
prie kurios programos nubrėži
mo esąs daug prisidėjęs dirbda
mas to suvažiavimo rengėjų tar
pe. Ne tik su didele gyvenimo 
praktika, bet ir su keliais moks
liniais doktoratais.

tintojo Keturių didžiųjų posė
džio buvo pranešta, kad pasi
tarimai dėl Vid. Rytų taikos 
organizavimo formulės suradi
mo pamažu slenka pirmyn. Sun
kiausiai įkandami esą pabėgė
lių reikalai, bet ir tas reika
las sutvarkytinas kartu su sie
nomis, saugumu ir kitais prie
dais. Po bendrųjų diskusijų su
daryta speciali komisija, kad į 
pabėgėlių sutvarkymo proble
mą giliau pažiūrėtų: kur juos į- 
kurdinti, kaip kompensuoti *iž 
Palestinoj paliktą turtą, kaip 
sutelkti įkurdinimo fondą.

Būta gando, kad Washingto- 
nas raginąs Izraelį priimti apie 
100,000 arabų pabėgėlių, o li
kusieji 1,2 milijono būtų į- 
kurdinti arabų kraštuose. Iz
raelis niekaip nesutiks visų pa
bėgusių priimti, nes tiek arabų 
priėmus Izraelis nebebūtų žy
dų valstybė.

Pakrasčiy 
ekstremistai

Bonna. — šiandien V.
kietijoj vėl yra du ekstremisti
niai politiniai sambūriai: deši
nėje Tautinė demokratų parti
ja (jai prikišamas nacizmas), 
kairėje ką tik naujai atkurta 
komunistų partija. Senoji kom
partija konstitucinio teismo 
1956 buvo uždaryta, kaip paro
džiusi krašto 
šingą veiklą.

Šiuo metu 
yra surinkta
būtų reikalinga bylai dėl jų už
darymo konstituciniame teisme 
iškelti, bet greičiausiai dabar 
tuo reikalu bus padarytas toks 
sprendimas: stengtis jų atsi
kratyti ne teismo sprendimais, 
bet rinkimų kortelėmis.

Naujoji kompartija jau tu
rėjo savo suvažiavimą, išsirin
ko vadovybę ir šį tą pasakė 
apie savo siekius. Aišku, kad 
ji nesiekianti griauti dabarti
nės respublikos tvarkos (nes 
už tokį darbą vėl būtų užda
ryta), bet jos tikslas esąs “so
cialistinė reforma”. Nieko ne
pasakė, kaip tas naujas pada
ras turėtų atrodyti, bet naują 
politinę koaliciją turėtų suda- nevykdys de Gaulle dažnai rek- 
ryti darbininkai, komunistai ir 
kitų partijų išrankioti “progre
syvūs politikai”. Naujosios par- lintis pelnu su savininkais. Tas 
tijos metrika tokia: marksisti
nė darbininkų partija su Mark
so, Engelso ir Lenino evangeli
ja.

visų sutar-
Siaurės At-

remti Pom-

lamuoto plano Įvesti darbinin
kus į Įmonių valdymą ir da-

planas labai nepatiko atsiliku
sios Prancūzijos pramonės va
dovams, bet nė darbininkai 
juo nesusižavėjo, nes niekam

Skopje u-tetui misijonierių vardas
Skopje. — šio miesto var

das veik nesutinkamas mūsų 
spaudoje, bet tai yra sostinė 
Makedonijos, kuri yra viena iš 
Jugoslavijos autonominių res
publikų. Mums jis užkliuvo to
dėl, kad balandžio 24 ir 25, Ju
goslavijos prezidentui Tito glo
bojant, tuo vardu ikšiol vadi
namas universitetas minėjo sa
vo amžiaus dvidešimtmetį ir ta 
proga jis buvo pavadintas 
Kirilo ir Metodijaus vardais. 
Universiteto kieme bus pasta
tytos ir tų dviejų slavų švie- 
tėjų-apaštalų statulos.

šventieji Kirilas ir Metodi
jus,- vadinami slavų apaštalais, 
gyveno ir veikė 9-jame šimt
mety. Jų veiklos centras buvo 
Moravija, bet jų įtaka siekė to
li už jos ribų. Visiems slavams 
jie brangūs tuo, kad sudarė pir
mą slavų alfabetą ir pagilino 
krikščionybę. Nuo šv. Kirilo 
mirties šiemet sukanka tūkstan
tis ir šimtas metų. Kai prieš 
porą mėnesių tas įvykis buvo

minimas Vatikane, net tokia 
kieta bolševikiška Bulgarijos 
vyriausybė atsiuntė į Vatika
ną specialų ambasadorių ir ta 
proga paprašė, kad popiežiaus 
atstovas dalyvautų iškilmėje, 
kuri bus surengta šventųjų gar
bei Bulgarijoje šią vasarą.

Ne tik tie du įvykiai, bet ir 
daugybė kitų liudija, kad sate
litų kraštuose prieš dvidešimt 
su viršum metų persodinta be 
pakeitimų maskvinio socializmo 
ideologija ir praktika šaknų vi
suomenėse neįleido, todėl pra
deda paviršiuje užsidėjusi plu
ta sproginėti. Toliausiai, tur
būt, ta kryptimi nueita Jugos
lavijoje, stipriai pajudėta Če
koslovakijoje, nors ten vyks
mą Maskva prievarta užlaužė, 
bet nėra abejonės, kad jo ne
galėjo sunaikinti. Ten ir kitur 
pasirodys naujos jėgos ir nau
ji reiškiniai. Kadangi jie bus 
tramdomi fizine jėga, todėl jų 
vyksmas bus lėtas.

Skundai melagingi, 
patarė amnestuoti

Ženeva. — Tarptautinės Dar
bo Organizacijos speciali ko
misija Ispanijoje tyrė skundus, 
kad su kalinamais nelegalių 
darbininkų organizacijų atsto
vais esą elgiamasi nežmoniš
kai. Skundai nepasitvirtino, bet 
komisija rekomendavo, kad am
nestuotų tuos, kurie kaltinami 
už tokius veiksmus, kurie kituo
se kraštuose būtų laikomi nor
malia darbininkų unijų veikla.

Ispanijoj darbininkų organi
zacijos yra dalis valstybės so- 
cialinio-ūkinio aparato, bet to
kiai tvarkai retkarčiais parodo
mas nepritarimas neteisėtais 
streikais, demonstracijomis, ne
legalių organizacijų kūrimu. 
Pereitą rudenį buvo stiprokas 
tokios rūšies bruzdėjimas, ku
rio aktyvesnieji dalyviai bu
vo įkalinti. Toji komisija ir bu
vo nuvažiavusi jų laisvinti.

Tarpt. Darbo Organizacija 
yra autonominis J. Tautų or
ganas rūpintis darbo ir kapita
lo taikingu sugyvenimu, pa
remtu socialiniu teisingumu. 
Ji įkurta Versalio sutartimi, kar
tu su Tautų Sąjunga, dabar dir- atšventė laužus gatvėse užde- 
ba su Jungtinėmis Tautomis, gę.
Ji yra nepaprastai daug nu
veikusi pramonės ir kitų dar
bininkų apsauga besirūpinda- tiktas. Jis buvo muzulmtmas,
ma Jos valdantieji organai su- nes norėta pabrėžti, kad indų
daromi iš vyriausybių, darbda- ir muzulmonų religijų žmonės 
vių ir darbininkų atstovų. To- turi sugyventi be riaušių ir.

Klaida ar pažanga—padės susivokti
Vatikanas. — Ką tik pasibai- 

, gusioje konsistorijoje, kuri vy
ko ryšium su naujųjų kardi
nolų Įvesdinimu, Paulius VI 
pranešė sudaręs teologinę ko
misiją, kurios uždavinys bus 
surasti ribą tarp erezijos ir tei
sėtų reformų, kurias pažadino 
II Vatikano susirinkimas.

Vatikano n susirinkimas su
redagavo tik bendrus princi
pus ir kryptis, bet kai visi pra
dėjo juos aiškinti tik pagal sa- * 
vo nusimanymą, kitur net ir 
pagal tai, ko kas norėjo turė
damas galvoje artimiausius sa
vo asmeniškus interesus, kai 
kuriose vietose ir kai kuriais 
klausimais prieita iki labai ne
rimtų nusiaiškinimų. Kad taip a 
toliau nebebūtų, turėtų padėti 
susitvarkyti sudarytoji teologi
nė komisija.

Tokios komisijos reikalą - 
pramatė visos katalikų bažny
čios vyskupų sinodas, pirmą 
kartą susirinkęs Romoje 1967 
rudenį. Komisijon dirbti pa
kviesti visų teologijos krypčių 
atstovai, nuo pažangiausių iki 
atsargiausių.

M pasitraukė, kad galėtų ko Komisijo" 30 ~

voti už pilietinių teisių sulygi
nimą kaip parlamento narys.
Užkietėję protestantų kon
servatoriai jo pasitraukimą

kęs opozicijos ir esąs pakeliui į 
pensiją ir užmiestinę vilą. To
kios kalbos labai sklindančios 
po satelitų sostines, ypač Ber
lyne. Vakariečių ambasados 
Maskvoje tokios žinios dar ne- 
suuodustos.

— Dubčekas išrinktas fede
ralinio parlamento pirmininku, 
kaip buvo numatęs komparti
jos centro komitetas. Rinki
mai vyko slaptu .balsavimu — 
naujųjų reformų" įgyvendinta 
naujiena. Už Dubčeką balsavo 
306, susilaikė 6, prieš pabalsa
vo 68.

menų iš 18 kraštų. Naujųjų 
koncepcijų ieškotojus atstovau
ja tokie populiarūs mąstytojai 
kaip vokiečių jėzuitas Kari 
Rahner, Wuerzburgo teologijos 
prof. J. Ratzinger ir pran
cūzų domininkonas Yves Con- 
gar. Prie konservatyviųjų pri
skiriami Šveicarijos buv. jėzui
tas J. Urs von Balthasar ir o- 
landų domininkonas Andrea 
H. Maltha. Vyskupas Colombo, 
italas, laikomas pajėgiu suteik
ti plačiai priimtiną nuomonę. 
Iš Amerikos komisijon paskirti 
pasionistas B. Ahem ir jėzuitas 
W. Burghardt.

Kaip Doktrinos kongregaci
ja ir šioji komisija derins savo 
darbus, tuo tarpu nepasakyta.

nebuvo aišku, kaip visa tai 
praktiškai atrodys.

Pompidou programoj pirmoj 
vietoj yra pažadas tvarkyti 
krašto ūkinius reikalus, nes de 
Gaulle valdymo metu jie buvo 
stipriai apleisti. Juk Prancūzi
ją ūkiškai pralenkė ne tik V. 
Vokietija, bet jau pasivijo ir Į- 
sibėgėjusi pralenkti Italija. Jis 
taipgi žada plėsti organizuotą 
Europą (tai greičiausiai reiš
kia daugiau narių Bendroje 
Rinkoje), laikytis 
čių, neišskyrus nė 
lanto pakto.

Taigi laimėjimui
pidou jau turi labai stiprią ba
zę. Ji paslinks dar Į kairę jo 
naudai tuo atveju, jei nekomu
nistinės kairės grupės nepa
jėgs susitarti dėl vieno kandi
dato, kuris nepriklausytų socia
listų partijai. Tuo tarpu toks 
kandidatas dar neiškilo. Socia
listų kandidatu pasiskelbė 
Marselio meras Gaston Deffer
re, kuris ’-yra antikomunistas. 
Nedaug vilties, kad atsikurtų 
nekomunistinė kairė. Toks kon
glomeratas vieną kartą buvo su
sikūręs, bet iširo, nes nepajė
gė sukurti gyvenimiškos pro
gramos, todėl ne daug ką telai- 
mėjo parlamentą renkant. 
Dar blogiau ką laimėti tik vie
ną prezidentą renkant.

Charakteringa tai, kad ir da
bar niekas dar neišėjo su pro
grama, kuri kam nors būtų Į- 
domi ir nors dalinai atsvertų 
gaulistus. Kalbos apie demo
kratiją be gyvenimiškos vidaus 
ir užsienio politikos programos 
šiandien niekam nebeįdomios, 
tuo labiau, kad ir de Gaulle 
nuodėmėmis negalima ramsty
tas, nes jos tikriausiai nepri
klauso prie” pačių didžiųjų.

Jei G. Pompidou laimės rin
kimus, gi tuo tarpu atrodo, kad 
taip, tai vėl bus formaliai 
gaulistų režimas, tik jau be de 
Gaulle ir tikriausiai žymiai ki
toks.

Prierašas. Socialistai nepajė
gė apjungti visos kairės apie 
vieną kandidatą, todėl pasiliko 
vieni su Gaston Deferre. Komu
nistai išstatė savo senatorių 72 
m. J. Dūdos. Dabar jau aišku, 
kad i kairę nuo centro balsai 
pasiskirstys, ko reikia Pompi
dou laimėti prezidentūrai.

Gegužes pirmoji jautriose vietose
Tik Ulbrichto Vokietija šie

met išėjo į Berlyno gatves su 
kariniais pabūklais, kitur komu
nistų valdomuose kraštuose ne
buvo karinių paradų, neišski
riant nė Maskvos, čia buvo tik 
civilių pasivaikščiojimas iki 
Kremliaus vartų, kur kalbą sa
kė nebe maršalas, kaip ikšiol 
vis būdavo, bet kompartijos se
kretorius Brežnevas. Naujiena 
buvo ir tos kalbos turinys— 
nebuvo jokiu priekaištu Ameri
kai. ”

Čekoslovakijoj gegužinės de- žės dovaną gavo Ulbrichtas .R. 
monstracijoš buvo uždraustos. Vokietijoj — jo vyriausybę pri- 
Pragoje apie 2,000 žmonių su- pažino Irakas. Tai yra pirmoji 
spėjo susirinkti prie šv. Vacio- valstybė už komunistinio bloko.

Arabų valstybės nutraukė dip
lomatinius santykius su V. Vo
kietija tada, kada ji užmezgė

sybės prašymas neeizinti Mask
vos.

Prancūzijoje nuo paradų atsi
sakė pačios darbininkų unijos, 
nes nenorėjo duoti progos eks
tremistiniams elementams pa
naudoti tų demonstracijų savo 
siauriems tikslams. Pašonėje 
jau stovėjo progos belaukdami 
tie elementai, kurie pereitą pa
vasari sukėlė riaušes, bet ne
pajėgė patiekti jokios progra
mos.

Didžiausią Pirmosios gegu-

— Mirė Von Popoms, 1933 
m. įpiršęs Hitlerį prezidentui 
Hindenburgui į kanclerius. Jis 
pats buvo paskirtas kancleriu 
1932 mt., bet, kaip daug kas 
paskui įtarinėjo, tik tam, kad 
praskintų kelią Hitleriui neva 
teisėtai laimėtų parlamento rin
kimų keliu. Karo metu jis buvo .. .. .
Hitlerio ambasadorium Turkio- antisovietiškų mostų nepa-

_ , je ir pajėgė sulaikyti tą kraš- sirėškė, nes tuoj atsirado poli- sandus su Izraeliu. Irakas
kia pat ir metinių konferenci- skerdynių, jei jau likimas juos tą nuo prisidėjimo prie Vakarų Publika suprato, kad poli- gavęs pažadą, kad rems arabų 
jų sudėtis. surikiavo į vieną valstybę. sąjungininkų.

Husain mirė širdies smūgio iš*

vo statulos gėlių padėti, bet jo-

cijos atsiradimas buvo vyriau* bylą kovoje su Izraeliu.
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Invalido kepurėti žmonas mCtė smulkins pinigėlius
■ ■ ... ■

Su kokiais įspūdžiais Vale parvyko į AttteHkį (3)Invalido daina:
Vate jau ir galinėje stotyje 

— Gluchove. Kai daugumas iš 
traukinio išlipo, traukinio paly
dovė padėjo Valei išnešti laga
minus ir, gabus arbatpinigių, pa
siteiravo, kas ją toliau nuveš, 
čia taksi ar vežikų nesą. Nu
veža ar atsitiktinai pasitaikiusi

Palydovė pažadėjo pasiteirauti

do sultingą baritoną dainuojant

ii
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pius. Vbtafflą pafgtbeno pas 
motiną. Jis šliaužiodavo pas kai
mynus, piovė ir kirto malkas. 
Neatsisakinėjo nuo jokio dar
bo. Nors motina apramdė jo 
nervingumą ir įtūžimą, jis gėrė, 
jei turėjo už ką, nevaldė liežu
vio. Tai patikdavo klausytojam, 
bet nepatikdavo valdžios žmo
nėm. Porą kartų jį buvo su
ėmę, grasino išsiusią toliau—

ii man- 
_,v , ___ ___ , __ r. ___ Žmonės

gtl I padą jo ipteinuotą Ko- dĮhu^sL Mes buvom tikri, kad 
lymą. Tai dar labiau kartino jo

Kai vieną sykį Valė kalbino 
Volodią, kad jis prisitaikytų 
prie valdžios ir įsirašytų į par
tiją, tas atsikirto:

“Parsiduoti? AŠ dabar alka
nas, bet aš laisvas. Mano dai
nas žmonės mėgsta. Atsimenu, 
kai Chruščiovas sumaišė su

dės keista išgirsti dalbą, kuri
aidėjo tokioje viešoje vietoje ir 
kurios turinys buvo mšždaug
tokis:

~ Prakeikta būk tu, Kolyma!
(Taip tu save planetoj mūsų

vadini).
Tavin kas kliuvo, tam mir

te jau artima,
O gyvo nieko tu negrąžini.

Mirte su taiga ten bičiuliai.
Ligonių kaupas ten ant

kaupo.
Su šiuo pavasariu artėsiu

tyliai
Ir aš, gal būt, prie savo

kapo.

Nunąirsiu, nieks, gal būt,
man karsto —

Ne, karsto nieks sukalti
negalės.

Pūga tenai sniegus tik
žarsto.

Sniegai man įkapėm bus
tolimos šalies.

Neverkit, motin, nei žmona!
Nei jūs, mieli mano vaikai.
Gyventi ir kentėt jau bus

gana.
Matyt, likimas skyrė man

numirt tenai.

- Pūgom po pūgos siaučia, vis
žiema,

Ir jėgos tirpsta- man kaip dėti; taip gyvena mano moti- 
švinas. na ir brolis, o kaip aš gyvenu

Prakeikta būk, žiaurioji pasagai, du ašigaliai... 
Kolyma — Volo<lia tebesigyrė savo suge-

motina ir broMs* — sakosi Va
lė — norėjau sėsti ant grindų 
ir garsiai pravirkti”... Supra
to, kodėl mama negalėjo ralšy- 
ti apie savo gyvenimą. “Aš gy
riausi savo ištaiga, savo vaikais 
ir patogumais, o kitame pasau
lio gale sena mama stovėjo 
eilėse, tempė vandenį naščiais, 
pietus virė žibaliniu primusu.”

Karo Invalidė dalia:
Kai parėjo motina,

ko nepasakojo apie Volodią. 
Tik vakare Valė išgirdo ratų 
triukšmą gatvėje, kažkas, minkš
tai nuslinko nuo vežimo prie 
durų. “Štai ir Volodią parvažia
vo”, tarė motina. Durys prasi
vėrė, ir Valė su išgąsčiu pama
tė tą patį invalidą dainininką, 
kuriam ji buvo įmetusi į kepu
rę rubli.

“Volodinka, — tarė motina,
— štai ir mūsų Valė mus aplan
ko”. Aš puoliausi — sako Valė
— atsiklaupiau, apkabinau ir 

pravirkau. Tvostelėjo aštrus 
degtinės ir česnako kvapas.

“Ką? Gaila tau manęs? 
kalbėjo Volodią. *— Nereikia, 
jei man pačiam savęs negaila. 
Matai: sotus, girtas ir po nosia 
tabakas... “Išsitraukė iš kiše- 
niaus papirosus ir užsirūkė.

“Ačiū tau už siuntinius. Jie 
mus gelbsti. Va, įsitaisiau nau
ją vežimėlį, pirkau armoniką
— naują, trieilę, žibalo turim 
atsargą. Moteris mum atneša | 
vandens. Žiemai ir malkų turė
sim. Pirksim bulvių. Na, jei ne 
tu, tai dingtume,” kalbėjo Vo- 
lodia. 0 Valės galvoje bėgo min
tys: štai kodėl mama negali va
žiuoti pas ją į Ameriką; kodėl
ji lurėjo apsigyventi rūsy — 
kad Volodią galėtų lengviau ju-

nie-

ateis geresni laikai, ir tikrai da
bar daug geriam. Tada, atsime
nu, aš dainavau daihelę, kurio
je buvo toki žodžiai, skirti 
Chruščiovui: “Ir fabrikų gaude
sys ir javų šlamesys sako tau 
ačiū už “saulę”, kad ją užgesi
nai”. Man tada plojo ir bėrė 
pinigėlius gausiau nei bet ka- 
da. Tai didžiausias pasauly an- 
tikomunlstas. Dar bus laikas, 
kai jam iš dėkingumo pamink
lą statys. O Nikita, myliu aš jį,

(Toliau — kaip vietos 
džia pradėjo kabintis)'.

val-

Tu laisvės, laimės kapinynas.

Dainininkas sėdėjo atsirė
męs į sieną, apsivilkęs nudėvė

tu kariniu drabužiu. Jo kojos 
iki kelių buvo nupjautos, o 
ankščiau kelių suveržtos odi
nėm kelnėm. Salia jo buvo ve
žimėlis, kuriuo jis, matyt, va
žinėjo ar buvo vežiojamas. Žmo
nės invalido kepurėn metė
smulkius pinigėlius. Valė įmetė
rublį. Tuo metu privažiavo 
sunkvežimis, ir šoferis ■šūktelė
jo: “Ei, brolyt, važiuojam ar 
ką?” Invalidas padėjo savo ar
moniką į vežimėlį ir prišliaužė 
prie mašinos. Šoferis įsimetė 
vežimėlį, pasisodino invalidą 
šrLa savęs. “Ačiū! Iki pasima- 

no!” iškišęs galvą, šūktelėjo 
minininkas dosniajai aukoto

jai, ir sunkvežimis nurūko.

Netrukus atsirado geležinke
lietis, matyt, palydovės įkalbė
tas, kuris tegalėjo pasiūlyti Va
lei kolchozninko vežimėli, su- 
lysusios kumelaitės tempiamą.

Pagaliau tėviškėje:
Privažiavo motinos namus, 

kuriuose ir Valė buvo gyve
nusi. Prie vartų stovėjo kažko
kia moteris. “Sakykite, ar čia 
gyvena Aleksandra Stepanov- 
na Žukovą?” paklausė Valė.

“čia, va jų langai”, ir mote
ris parodė į rūsio langus, esan
čius lygiom su išdaužytu Šali
gatviu. “O jūs kas gi būsit?”

. “AŠ duktė, atvykau atlanky
ti”.

“Viešpatie, Dieve mano! — 
sušuko moteris. — Duktė iš 
Amerikos”.

“O mama ar namie?’

“Jos nėra. Stovi eilėje prie 
žuvies. Ir Volodios nėra”. Mo
teris tuojau parodė, kad rak
tas yra po maišu, kuriuo kojos 
valomos. Reikėjo nusileisti ke
turis laiptelius, atidaryti klijon- 
ke aptrauktas duris. “Pažvelgus 
i kambarį, kuriame gyveno

bėjimais spekuliuoti, sugebėji
mais groti ir dainuoti — dėl 
armonikos ir jo dainų jį kvie
čia ir j gerus namus, kur gali 
gerai pavalgyti. Armonika mai
tina.

Kai sugulė motina ir duktė 
į vieną lovą, Valė patyrė ir visą 
Volodios likimą — kaip jis virto 
invalidu. Fronte pakliuvo į vo
kiečių nelaisvę. Vežamas trau
kiniu mėgino pabėgti, iššoko iš 
vagono, bet pakliuvo po ratais 
ir neteko kojų. Kai rusai jį ra
do, kuo jis įrodys, kad mėgino 
pabėgti. Liudininkų gi nėra. O 
jau kaltas jis ir tuo, kad gy
vas pasidavė į nelaisvę. Jį tar
dė, juo netikėjo, jį įtarinėjo 
visą laiką. Pagaliau pripažino 
jį invalidu ir paskyrė pensiją— 
32 rublius. (Motina gavo pensi
jos 28 rublius). Su jais negali
ma nei mirti nei gyventi. Rei
kėjo eiti į gatvę, ir žmonės mes
davo ne tik pinigėlius, bet duo
davo ir maisto produktų.

Tokių karo invalidų buvo 
daug Rieve. Kad nekristų taip kdip 
į akis, juos išskirstė po užkam- svarsto darbą su laiškais”.

MIRt DR. S. BLINSTRUBAS

Balandžio 19 Vilniuje staiga 
mirė technikos mokslų dakta
ras Stasys Blinstrubas, buvęs . 
Kauno radijo stoties inžinie
rius, vėliau Klaipėdos, paskui 
Vilniaus radijo stočių viršinin
kas. S. Blinstrubas, gimęs 1901 . 
Šiauliuose (tėvas Lietuvos ne- 
prikl. laikais buvo Šiauliuose 
notaras), Buvo baigęs Pary
žiaus aukštąją elektrotechnikos 
mokyklą ir dirbo radiotechni
kos srityje iki karo pabaigos. 
Po karo pakrypo į geofiziką, 
magnetinę ir gravimetrinę nau
dingų iškasenų žvalgybą, teoriš
kai įrodė, kad Lietuvoje turi bū
ti naftos. Jis pasiūlė paprastą 
ir aiškų metodą iškasenų klodų 
formai ir gyliui nustatyti, ir jo 
teoriniai apskaičiavimai prakti- 
^oje. labai gerai pasitvirtinę. 
Pastaruoju metu studijavo mag
netinių reiškinių įtaką žmonių 
sveikatai. Iš jaunų dienų žino
mas tenisininkas, ir dabar ne* , 
seniai dar sėkmingai dalyva
vo Vilniuje 'surengtose teriiso 
veteranų žaidynėse?’Mokslų a- 
kademijos fizikos-matematikos 
ir geologijos institutai liudija, 
kad S. Blinstrubas paliko kelias 
dešimtis vertingų mokslo dar-

Kryžius' Lietuvos laukuose (Kryžiuš liaudies meniaiiiko V. Svirskio) bų. (Elta)
"P**

TIKRINA SKUNDUS DĖL SKUNDŲ NETIKRINIMO
“Darbas su laiškais” — tai 

aklas rusiško posakio verti
mas, kurio reikšmė yra —skun
dų dėl administracijos pareigū
nų veiksmų tyrimas, sprendi
mas ir sprendimų vykdymas. 
Tie skundai dažniausia paduo
dami laiškuose arba tiesiai ati
tinkamoms įstaigoms, arba ne
retai per laikraščių redakcijas. 
Bet kas tai yra to “darbo su 
laiškais” svarstymas ministeri
jos kolegijoj? Ir kas tai “minis
terijos kolegija”? Kolegija — 
tai visų tos įstaigos skyrių vir
šininkų susirinkimas. 0 “dar-

JOBftPH GARBZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue* Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con-

Grand SL, Brooklyn. N. Y. 11211; ST 2-5043.

denri koplyčia. 428 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, ev 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME* Malto Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
LaZsyette SL, Newark, NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams, 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

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 
Aye.,Brooklyn. N.Y. Telef. EV 4-4952

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

ANDRIUS ARMONA3, 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

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

VYTAUTAS BELECKAS* sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison SL, 
Rldgesrood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt_ pramogoms. Be 
to, modami polaldotUrinial pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei- 
Mmjl baltui

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
euroįrtettžka duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daba lt Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn* N.Y. 11206; 
ST 2-5868.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate* Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
SUtotaobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—{įtaigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-49 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421, VI7-4477.

g A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodttavėn, N.Y. U421, vi 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4328. t’^rigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Ptistatom į namus BeL skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
for VVeddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
6UPERIOR 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

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heighta, N. Y. NE 9-6620.

ANTANAS J. 9AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30’A Jamaica Avė.. 
Woodhaven, N.Y. 11421; teh 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. - Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50?. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 VVilloughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.■

tetais bei liaudies kontrolės 
grupėmis tikriname, kaip dirba
ma su laiškais ministerijose ir 
žinybose bei joms priklausan
čiose organizacijose”...

Taigi, skundų tikrintojų ir tų 
tikrintojų tikrintojų esama net 
“trijų aukštų”. Tas darbas už
ima daugelio pareigūnų daug 
laiko, UŽ jį išmokama daug al
gų, ir ko dar “trūksta”, tai ko
kios nors komisijos svarstyti 
skundams dėl šių skundų svars
tymo prižiūrėtojų darbo ... O 
jais skųstis irgi yra pagrindo, 
kadangi ir jie, matyt, neretai 
į skundus pažvelgia panašiai, 
kaip ir žemesnieji skundų tik
rintojai: “formaliai ir paviršuti
niškai”. Vienas iš daugelio pa- 

. vyzdžių, kaip skundai beviltiš
kai įkliūva biurokratinėj jų tik
rinimo mašinoj, yra aprašytas

Juo toliau, juo akivaizdžiau 
daros, kad rusiškasis bolševiz
mas Lietuvoj ne kažkokią nau
ją “liaudies valdžią” sukūrė, o 
priveisė daugybę naujų biuro
kratų, kurie susigalvoja vis su
dėtingesnių būdų, kaip žmonių 
akyse dėtis “liaudies valdžia”. 
O tiems žmonėms jau vis aiš
kiau daros, kad “draugai” biu
rokratai žymiai biurokratiškes- 
ni už betkokius “ponus” biuro
kratus, ir kad vadinamoji “liau
dies” biurokratija nepalyginti 
sudėtingesnė, atkaklesnė ir kar
tu bukaprotiškesnė už betku- 
riais laikais Lietuvoj patirtą biu- bo su laiškais” svarstymas tai, 

pasirodo, svarstymas skundų 
dėl netinkamo skundų svarsty
mo...

Konkrečiai kalbant, toks 
“kalnas ant kalno” vyksta “au
tomobilių transporto ir plentų 
ministerijos” viršininkų susirin- tame pačiame Tirto* numeryje, 
kime Vilniuje. Įvairiose trans- Atvejis kaip tik iš transporto 
porto kontorose keleiviai yra srities. Primena, kad jau pra- 
skundęsi dėl netinkamo patar- ėjusių metų lapkričio mėnesį 
fiavimo. (1968 metais tokių buvo skundžiamasi dėl autobu- 
skundų buvę 3,365, o 1967 — sų nestojimo RėkyVoje ties 
3941: ministerija turi tikslią Šiauliais. Ir sako: 
skundų statistiką!). Klaipėdoj, 
Vilniuj ir kitur su tais skun
dais susidorota biurokratiškai 
(bent su kai kuriais), ir nepa
tenkintieji pasiskundė aukš
čiau. Štai čia visa “ministeri
ja”, išsikvietusi vietinių konto
rų viršininkus, ir svarsto skun
dus dėl skundų svarstymo ... 
Tame svarstyme dalyvauja ir 
“Liaudies kontrolės komiteto 
darbo žmonių skundų ir pasiū
lymų biuro vedėjas” .. .Tas biu
ras irgi stambi įstaiga, kuri sa
kosi: “Mes, biuro darbuotojai, 
neapsiribojame tik piliečių pri
ėmimu. jų laiškuose iškeltų fak- __ _
tų tikrinimu, bet kartu su ra- ėmusių “draugų biurokratų" au- 
jonų ir miestų kontrolės komi- sies. (Elta)

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken* 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark* N J. 07104.

Tel. (212)497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas, laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe

Plaukų dažymas

rokratiją.
Vienas iš tokių šios biuro

kratijos žiedų su pasigėrėjimu 
aprašinėjamas balandžio 4 die
nos Tirtoj, kur pasakojama, 

“ministerijos kolegija
SDEXTER PARK gfiu 

PHARMACY ng 
Wm. Ahfcstasl, B. S.

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

WoOdhaven* N.Y. 11421 
WE DELIVER

Mldiifsn 2*4130

Ž6? SL Nfcholas Ave^ Radgevrood, N.Y.

Tel. (212) 441-2110 / 896-7743

TRAVEL AGENCY 
Kelionės plačiame pasrnfy 

WILLIAM R- BEST 
84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven> N.Y. 11421

UTAS TRAVEL SERVICE
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SĖKMINGOS KELIONES!

šiai nenori

“Praėjo kiek laiko, o reika
lai nepasikeitė. Autobusai į Re
kyvos gyvenvietę iki šiol neuž
važiuoja .. .paviljonas stovi tuš
čias .. .gyventojai, laukdami au
tobuso (toliau nuo Rekyvos. E.) 
šąla atvirame lauke... Mums 
nesuprantama, kodėl... trans
porto vadovai taip ufeispyru- 

ištaisyti savo
klaidos, kurią jie padarė, pa
naikindami autobusų sustojimo 
vietą Rekyvos gyvenvietėje”..

Pakelėj šąlančios liaudies bal
sas taip ir nepasiekia “liaudies 
valdžioj” šiltai Įsitaisiusių, vie
ni kitų tikrthimais didžiai užsi-

Nuotr.-L. Kanto

NEW YORK CHICAGO

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

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212-411-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago, III. 60629 — Tel. 312-476-2242

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais pratome kreiptis | 
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. VVoodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, maiinom. gyvybei it k.

Chicago Rome Paris MOnchen Los Angeles: Atostogee Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pa si ruožus Jums patarnauti nežiūrint 
kur Ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir i* kurio aerodromo arba uosto pato- 
glėbsią IžvyktL Patarnavimai yra vkMkal vettui. — LITAS Travel 
Service talkina Hkviečiant gimines M Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOMATRS KELIONĖN?...Nepamirškit
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Menuo Taikos Karalienei

Kūrėju savanoriu priesaikos pusšimčio metų sukaktis

Taikės žmonės visada ilgėjo
si ir ilgėsis. Tikroji taika yra 
idealas, kuris žemiškoje tikro
vėje visuotinai nepasiekiamas. 
Visada lieka tarpas tarp idealo 
ir tikrovės, nes idealas, anot 
ruso Novogorodcevo, reiškia 
“niekados nepaliaujamo tobulė
jimo reikalavimą”.

Mes tiktai stengiamės mažiau 
ar daugiau tobulėti. Stengia
mės ir skaudžiai patiriame, ko
kia nepatvari ir netobula yra 
žmogiškoji tobulybė. “Kiekvie
na žmogaus tobulybė pasiekia
ma tik akimirkai, — yra paste
bėjęs dr. J. Girnius, — ir tuo 

—būdu, kad sekančią akimirką 
tenka vėl iš naujo tos siekti”.

Vis iš naujo tenka siekti ir 
taikos, nes ir ji nepatveria dėl 
žmonių netobulumo. Kiekviena
me žingsnyje mus tyko nesan
taika, kuriai išvengti reikalinga 
nuolatinių ir ištvermingų pa
stangų.

Asmeninėm pastangom pir
miausia siekiam vidinės taikos. 
Tai yra siekimas būti tvarko
je su savo sąžine. Vieni pasie
kiam daugiau tos vidinės ramy
bės. kiti mažiau, bet tai yra pir
masis pagrindas būti taikoje su 
savimi ir su kitais. Viešumoje 
tai apsireiškia gera valia.

Kai kitados žmonės išsiilgę 
laukė taikos, angelų giesme bu
vo apskelbta taika kaip tiktai 
geros valios žmonėm: pax ho- 
minibus bonae voluntatis. Ge
ros valios žmonės, kurie pa
klusta savo sąžinei ir ja vado
vaujasi. stengiasi būti taikūs ir 
kitiem. Jie prisiima taip pat pa
mokymą: pirma susitaikyk su 
savo artimu ir paskui aukok sa
vo auką.

Visuomeniniuose santykiuose 
taika dar sunkiau pasiekiama, 
čia asmeniniai reikalai susitin

ka su bendruomeniniais, valsty
biniai su tautiniais ir tarptau
tiniais. Viską teisingai sūderin- 

. ti ir visus patenkinti nėra leng
va. Čia taikos idealas dar sun
kiau pasiekiamas, nes daug kas 
į tą patį reikalą žiūri tik savo 
požiūriu — su nauda sau ir su 
žala kitiem, nors visi kalba apie 
taiką.

Popiežių enciklikose taika 
dažnai minima ir ten pabrėžia
ma, kad ir visuomeninė taika 
priklauso nuo asmens: nuo pa
garbos žmogui, nuo saugojimo 
prigimtųjų jo teisių. Tad keis
tai nuskamba pasisakymai bol
ševikų, kurie taikai labiausiai 
kliudo, kai jie cituoja popie
žiaus pasisakymus apie taiką ir 
smerkia kitus. Patys gi tesiver
čia propaganda ir nerauna pik
to iš savęs.

★

Pikto problema yra pati pa
grindinė. Dar žmonijos apyauš
ryje buvo pasakyta: aš padary
siu nesantaiką tarp tavęs ir mo
teriškės, taip tavo palikuonių 
ir jos: ji sutrins tavo galvą. Bu
vo tai kalba apie pikto žalti — 
velnią ir Mariją. Gegužės me- 
įmo, vienas iš gražiausių, skiria
mas melsti Mariją, kad ji pa
dėtų ir mum nugalėti piktą sa
vyje ir visuomenėje.

Taika nereiškia pasyvumo, 
ano tolstojiško “Nesipriešink 
piktam”, bet priešingai — nuo
latinę ir veiklią kovą su žaltiš
kais palikuonimis. Jie turi 
dvasinės galios, ir dėl to Įvei
kiami tik nuolatinėm ir ištver
mingom savo dvasios pastan
gom, malda ir atgaila, prašant 
Taikos Karalienės veikti, kad 
atsirastų ir išviršinių priemo
nių pašalinti nesantaiką iš žmo
nijos gyvenimo.

Lietuvą prisimindami, gegu
žės 13 ypatingai dar pasimelsi
me, kad tikroji taika greičiau 
sugrįžtų ir mūsų kraštui.

1918, pirmojo pasaulinio ka
ro pabaigoje,-Maskva, norėda
ma sugniuždyti mūsų tautos 
pastangas nusimesti vergijos 
pančius ir atkurti nepriklauso
mą valstybę, pasiuntė į Lie
tuvą savo revoliucines rau
donąsias divizijas.

Taria dar neseniai susidariusi 
pirmoji mūsų beatsikuriančios 
valstybės vyriausybė, be daugy
bės rūpesčių ir gražių, idėjų, 
nei pinigų, nei ginklų, nei su
sisiekimo priemonių neturėjo. 
Viskas dar tebebuvo vokiečių 
rankose. Nors ir buvo kviečia
mi iš Rusijos grįžę karininkai 
ir jau buvo sukurtas genera
linis štabas, bet... manydama, 
kad mažos, taikingos ir demok
ratinės Lietuvos niekas nepuls, 
vyriausybė kurti kariuomenės 
neskubėjo.

1918 spalio 11 Vilniun atvy
ko būrelis pirmųjų savanorių— 
11 kareivių, buvo ir keli kari
ninkai. Spalio 17 atliktas pir
mas vakarinis karinis savano
rių patikrinimas, ir pirmą kartą 
po amžių nelaisvės savanoriai 
sugiedojo tautos himną. 1918 
lapkričio 1. Vilniuje savano
rių buvo jau per 30 vyrų. Pradė
tas kurti I-sis pėstininkų pul
kas. Tą pačią dieną prie Vals
tybės Tarybos rūmų pastatyta 
pirmoji karinė sargyba.

1919 sausio 1 Gedimino pi
lies bokšte savanoriai pirmą 
kartą iškėlė Lietuvos vėliavą. 
Nusileidžiančios saulės spindu
liuose gražiai švietė visos trys 
vėliavos spalvos. Tas momentas 
giliai įstrigo savanorių širdys- 
ną. Karininkai ir kareiviai, en
tuziazmo pagauti, kaip tikri bro
liai — nuoširdžiai išsibučiavo. 
“Tai laimingiausia mano gyveni
mo valanda”, — sako karinin
kas Škirpa, taip pat ir Stasys 
Butkus — abu tame istoriška
me įvykyje dalyvavę.

Deja, neilgai buvo lemta mū
sų trispalvei Gedimino pilies 
bokšte plevėsuoti. Ją sunaikino 
bolševikai, 1919 sausio 6 įsibro
vę Vilniun. Nuplėšė žalią ir 
geltoną spalvą, paliko tik rau
donąjį dryžą, atseit, revoliuci
jos kruvinąjį simbolį.

*

1918 lapkričio 23 išleistas 
pirmas Įsakymas kariuomenei. 
Kūrybos procesas vyko. Nors 
vokiečiai sutiktus gatvėse gink
luotus mūsų savanorius nugink
luodavo, bet karininkai ir ka-

reiviai iš paskirų vokiečių ka
reivių už maisto produktus, ku
rių tada patiem labai stigo, su
pirkinėjo šautuvus, kulkosvai
džius, rūpinosi patalpomis, uni
forma, mitybos organizavimu

Kii 1918 gruodžio mėnesi pir
mieji mūsų vyriausybės parei
gūnai valstybės reikalais išvyko 
užsienin, vokiečiai ėmė skubiai 
trauktis, lenkai viešai reiškė 
pretenzijas prisijungti Lietuvą, 
mieste organizavosi vietiniai 
bolševikai, visur šniukštinėjo 
šnipai, o iš rytų į Vilnių jau 
žygiavo alkanos ir plėšrios rau
donosios Maskvos divizijos. Su
sidarė tragiška būklė. Buvo 
sudarytas naujas ministerių 
kabinetas su ministerių pirmi
ninku M. Sleževičium. Anksty
vesnieji vyriausybės samprota
vimai pasirodė klaidingi. Reikė
jo tuojau organizuoti kariuome
nę. Nesant administracijos apa
rato, mobilizacijos pravesti ne
buvo įmanoma. Vienintelė išei
tis tebuvo — kreiptis į tautą, 
šauktis pagalbos — gelbėti Lie
tuvą.

Esant tokiai pavojingai būk
lei, vyriausybė 1919 sausio 2 
iš Vilniaus persikėlė į Kauną. 
Vilniuje paliko silpnutė, nes 
tik gruodžio 23 Įkurta, komen
dantūra. Komendanto pareigas 
ėjo karininkas Škirpa. Jam bu
vo žinomas vyriausybės nuo
sprendis šaukti savanorius. Tad 
jis savo, komendanto, vardu 
paruošė atsišaukimą (pagal vy

Liet. Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Chicagos skyriaus valdyba. 1$ k. į d. stovi: J. 
Jareckas, J. Gaidelis ir P. Venclova; sėdi K.. Petrauskas ir pirm. L. Balzaras.
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riausybės atsišaukimo tumų ir 
prasmę) ir ne tik paskleidė jį 
Vilniaus mieste, bet ir viešai 
perskaitė publikos pilname teat
re. Vilniaus lietuvių visuome
nei tai padarė didelį Įspūdį. Be- 
atsikuriančiai Lietuvos kariuo
menei buvo sukeltos didelės o- 
vacijos. Pakilusia nuotaika su
giedotas tautos himnas. Pasku
tiniam himno garsam nuaidėjus, 
iš balkono pasigirdo: “Jau sla
vai sukilo” ... šios dainos žo
džiai itin atitiko susirinkusiųjų 
nuotaikas. Jautresniųjų akyse 
sužibo ašaros. Publika' drauge 
su dainininke (p-le Nezabitaus- 
kaite) jausmingai traukė: “Pe
tys gi Į petį, na, vyrai, kas gali, 
sustoję Į darbą už mylimą šalį, 
prikelkime Lietuvą mūsų!” ... 
Taigi komendantui paliktas vy
riausybės įsakymas organizuoti 
Vilniaus gynimą pradėtas vyk
dyti labai įspūdingai. Rytojaus 
dieną komendantūros durys ne
užsidarė — registravosi savano
riai, pasiryžę ginti Lietuvą.

Vyriausybės gi atsišaukimas 
Į Lietuvos piliečius buvo pa
skelbtas jau iš Kauno, pirmo
mis 1919 metų dienomis. Kaip 
legendarinis geležinio vilko 
staugimas, jis nuskardėjo viso
je šalyje:

...“Vokiečių kariuomenei at
sitraukiant, jau Įsibrovė Lie
tuvon svetimoji Rusijos kariuo
menė. Ji eina atimdama iš mū

sų gyventojų duoną, gyvulius, 
mantą. Jos palydovai — badas, 
gaisrų pašvaistės, kraujo ir aša
rų upeliai. Tad ginkime Lietu
vą! Parodykim, kad esame ver
ti amžiais kovotos laisvės, šian
dieną Lietuvos likimas mūsų pa
čių rankose ... Visi, kaip vie
nas, stak un už Tėvynę! Būrių 
būriais eikime iš kaimų, viensė
dijų, miestų ir miestelių, eiki
me iš visų Lietuvos kraštų lais
vės ir Tėvynės ginti!” ...

To 'šaukimo lyg ir laukė tau
ta. Tuoj atsiliepė jaunimas iš 
visų Lietuvos kampų. Stojo į 
krašto apsaugą, kūrėsi savano
rių pulką i

Nesočiai pavalgę, negavę ka
rinio apmokymo, klumpėti ir 
sermėgėti, su tautinių spalvų 
trikampiu ant rankovės ir tyra 
tėvynės meile širdyje, savano
riai dainuodami ėjo į frontą. 
Toji pilka, įvairi savanorių ma
sė kovose darė stebuklus. Už 
ypatingą narsą, sumanumą, pa
siaukojimą ir ištvermę kauty
nėse Vyties Kryžium apdovano
tų savanorių buvo 1, 422. Vy
ties Kryžiaus kavalieriai (vyrai 
ir moterys) yra nusipelnę ypa
tingos savo tautiečių pagar
bos. O štai kaip buvo Vyties 
Kryžiai pelnomi:

... “Eilinis Krasauskas, žval
gyboje išaiškinęs priešo sun
kaus kulkosvaidžio poziciją, ne
pasitenkino. Jis nutarė ir kul

kosvaidį iš bolševikų atimti. Su
sišaudymui vykstant, krūmais 
prišliaužė arti kulkosvaidžio ir 
pats vienas, šaukdamas “valio”, 
puolė jį. Kulkosvaidį jis laimėk 
jo, bet buvo sunkiai sužeistas ir 
visam amžiui liko invalidas. 
Krasauskas apdovanotas Vyties 
Kryžiumi.”

.. .“Viršila Gudaitis su bū
riu pateko- labai stiprion prie
šo artilerijon ir pėstininkų ug
nim Būrys jau buvo atmušęs 
kelias kontraatakas ir turėjo 
skaudžių nuostolių, bet Gudai
čio vadovaujami savanoriai ne
palūžo. Priešo apsuptas ir ata
kuojamas būrys atkakliai ko
vėsi. Gudaitis buvo labai sun
kiai sužeistas, bet kautynių ne
apleido, kol visai nusilpo ir 
apalpo. Vado netekęs, būrys 
pradėjo trauktis. Du savanoriai, 
nešdami sužeistąjį vadą sauges- 
nėn vieton, abu buvo sužeisti. 
Gudaičio nurodymais vadovau
damasis, būrys išvengė visiško 
sunaikinimo. Gudaitis mirė nuo 
žaizdų. Apdovanotas Vyties 
Kryžiumi (St. R-kis 153).”

.. .“Naktis. Verda kautynės. 
Mūsų priešakyje tikras praga
ras. Dunda, poška visokiausi 
ginklai. Išgirdom žvėrišką bol
ševikų “ura” ir granatų sprogi
nėjimą. Pasigirdo ir lietuviš
kas “valio”. Ginklai nutilo, bet 
staugte staugė žmonės. “Valio” 
ir “ura” susiliejo į vieną klai
kų staugimą. Buvo aišku, kad 
ten durtuvais vyras vyrą bado. 
Tik širdis dreba, kad rusai mū
siškių nenugalėtų. Pagaliau su
žinome, jog mūsiškiai ruskius 
durtuvais nubadė (š-kys, 192- 
3).”

“.. .Persiskyrėme Į dvi gru
pes po 16 vyrų. Pirmoji, 1-to J. 
Barkausko vadovaujama, puls 
štabą. Antroji, k-ko H. Songino 
vadovybėje, puls klojimą, ku-. 
riame ilsisi dvi bolševikų kuo
pos. Pasiruošėme puolimam 
Staiga pastebime priešo patru
lius. Tyliai stovime po liepomis 
ir stebime. Priėję apie 20 
žingsnių, patruliai pastebėjo 
mus. Sustojo ir klausia: “Kto 
tam?” (Kas ten?) Tylime. “Kto 
tam? Streliat budu” (Kas ten? 
Sausiu) — šaukia priešas ir už
taiso šautuvą, šiurpas nuslinko 
iki padų. Bolševikas trečią kar
tą klausia: “Kto tam?” ir at
sakymo nesulaukęs šovė. Iššo- 
vėm ir mes. Patruliai dingo.

(Bus daugiau)

A. GIEDRIUS

(5)
Kaip tik juodvi atvažiavo, ir 

du vyrai sunešė daiktus, tuojau 
prisistatė iš kaimynystės vidu
tinio amžiaus moteris. Pasisvei
kinus ir šį tą sužinojus apie 
naujas gyventojas, palinkėjo 
laimingo gyvenimo ir pasisiūlė 
į talką.

— Labai dėkui, —atsakė Sau- 
ginienė. — Maža ką teatsive- 
žėva, tai tiek čia to ir darbo.

— Mačiau, mačiau, — kalbė
jo kaimynė. — Jau prieš savai
tę privežė čia baldų ir visokių 
daiktų, o vis naujų. “Tai tur
tingi žmonės čia pareis, tai pui
kų butą turės!” pamaniau sau 
pamačius... O kur jūsų dau
giau žmonių? Kodėl nematyti 
pono?

— Aš neturiu pono, — atsa
kė Sauginienė.

— Aa! — nusistebėjo kaimy
nė. — O aš maniau, kad tas po
nas, kur čia viskuo rūpinosi, 
tai tamstos vyras.

— Ne, jisai tiktai rūpinosi... 
jisai architektas, — nežinoda
ma ką daugiau sakyti, paaiški
no Sauginienė.

— Atsiprašau, ponia: tai 
tamsta našlė?

— Taip, našlė.
“Turtinga našlė”, pamanė 

kaimynė, o su balsu pasakė:

— Jūs čia dabar naujos gy
ventojos. Jeigu reikėtų kokios 
paslaugos, labai prašau kreip
tis į mane, štai čia šalia pirmu
tinis namas.

Pasisakė pavardę, atsiprašė, 
atsisveikino ir išėjo.

Sauginienė nemėgo didelių 
pažinčių ir vengė nežinomų 
žmonių, tai nekibo nė į tą pir
mąją atsilankiusią. Tiesa, neat
rodė ji piktos širdies, tiktai gal 
smalsi, o tokios Sauginie- 
nei ir Rasai taip pat nelipo prie 
širdies. Kaip visur, taip ir čia, 
juodvi nusistatė laikytis nuoša
liai: pažinčių neieškoti, apie sa
ve nesigarsinti, su kaimynais 
— ko mažiausia reikalų ir kal
bos.

Išleidusios pirmąją viešnią, 
baigusios tvarkytis ir pagaliau 
viską apėjusios, viską apžiūrė
jusios, suėjo abi į svetainę ir 
pasižiūrėjo į Nemuną.

— Dabar tiktai iš tolo jį te- 

matysiu! — po valandėlės tarė 
mergaitė.

— Nueisi, — trumpai atsakė 
motina.

Bet pajuto ir ji, kad tas Ne
munas, kuris kadaise buvo 
taip arti, dabar iš tikro nutolo, 
kaip ir visas prabėgęs iki tol 
gyvenimas. Moteris atsisėdo 
ant sofos ir susimąstė.

Rasa, kurį laiką dar žiūrėju
si pro langą, atsisuko į motiną 
ir norėjo ką sakyti, bet, pama
čiusi ją susimąsčiusią, nuėjo 
prie pianino. Jis buvo toks nau
jas, toks puikus. Atsargiai palie
tė jį ranka, pasklaidė ant vir
šaus padėtas gaidas ir atsisėdo. 
Perbraukė abiem rankom per 
antvožą, paskui atidarė ir taip 
pat atsargiai kelis kartus per
braukė per klaviatūrą. “Kaip 
jis skambės” pamanė mergaitė 
ir nedrįso pažadinti tylinčių gar
sų. Iš pradžios vienu pirštu pa
lietė vidutinę f, paskui kitu a, 
toliau dar daugiau ir pagaliau 
abiem rankom paėmė visą di
delį akordą.

— Ak, mama, kas per gar
sai! — sušuko mergaitė ir pra
dėjo skambinti mėgiamą daine
lę “Siuntė mane motinėlė”.

Motina klausėsi, ir graudu jai' 
pasidarė. Tolimi praėjusiųjų 
dienų atminimai susipynė su ne 
paprasta dabartim ir taip nu
teikė, jog, rodėsi, džiaugtis tu
rėjo, o verksmas ėmė, kaip su 
tėviške atsisveikinant

Už lango pradėjo temti. Pa
baigus dainelę, Rasa kažinką 

dar varinėjo patylomis aukštu
tiniais balsais, paskui perėjo į 
Šuberto serenadę. Bet, nebai
gus nė pirmosios dalies, nutil
dė skaudžiu ilgesiu skamban
čius garsus, pakilo nuo kėdės ir 
nuėjo prie lango.

Mieste jau pradėjo žybčioti 
žiburiai, ir vakaro žaros ato- 
švaistoje gelsvai rausvai blizgė
jo. Nemunas. Ten šituo laiku 
Rasa dažnai sėdėdavo su mo
tina. Ten vieną dieną susipaži
no ir su tuo nepaprastu žmo
gum, kuris tokį perversmą pa
darė jos gyvenime. Kas jis iš 
tikro? ...

Motina po kurio laiko nuėjo 
gulti, Rasa dar pasiliko po lan
gu. Ji ilgai žiūrėjo, kaip naktis 
pamažėle apsiaučia miestą, Ne
muną ir viską, tik miestas, kaip 
žiburių prisėtas didelis laukas, 
dar tebeūžė ir nereiškė poilsio 
valandos.

Žiūrėdama į žiburiuotą slėnį, 
Rasa mintimi klausė savęs, ko
dėl ji čia, ne ten prie Nemuno, 
Daugirdo gatvėje? Kaip čia taip 
staiga lyg verste apsivertė vi
sas gyvenimas? Gal tiktai sap
nas?

O tik ne. Visa ilga popietė, 
visas vakaras gyvai kalba,-kad 
ne sapnas, bet aiški tikrovė. Tik 
ta tikrovė tokia neįprasta, to
kia šviesiais ir liūdnais atmini
mais apsipynusi, net graudu...

Pagaliau nuovargis nugalėjo 
ją, ir ji nuėjo Į savo kambarį.

Praėjo ištisos trys savaitės.

Abi moterys įsigyveno ir net ap
siprato naujojoje buveinėje. 
Sauginienė jau beveik pradėjo 
jaustis kaip savo tėviškėje. O 
rytais ir vakarais ilgai meldėsi.

Rasa daug skambino ir dai
navo, džiaugėsi pianinu ir ne
galėjo apsispręsti, kur jai sto
ti: į konservatoriją, į universi
tetą ar į abu drauge. Beveik 
kasdien nuvažiuodavo į pane
munę, ir, jeigu tik būdavo lais
vas, visada sėsdavos ant to 
paties suolo, kur buvo prasidė
jus ta nepaprasta pažintis... 
Bet to žmogaus daugiau niekur 
neteko sutikti nei kur pamaty
ti...

Vieną šeštadienį popiet atva
žiavo Algis. Tai buvo 22 me
tų jaunuolis, studentas medi
kas. Atsivežė su savim ir gra
žią blondinukę, keleriais me
tais už save jaunesnę. Juodu su
stojo prie pat Sauginienės vi
los, išlipo iš mašinos ir pasi
skambino prie durų.

Išskyrus paštininką, niekas 
čia daugiau per visą tą laiką 
nebuvo užėjęs, dėl to skambu
tis tuo laiku namuose buvo iš
girstas su nustebimu. Prie du
rų nuėjo Rasa. Atidarė ir nu
stebo, net paraudo.

— Sveika. Rasele, — pratarė 
Algis. — Ar tu manęs nebepa
žįsti?

— Prašau toliau, — pakvie
tė ji svečius.

Priemenėje jie pasisveikino.
— O čia tai ne mano myli

moji mergelė, bet sesuo Ramu

tė, — supažindino Algis vieš
nią. — Tiktai perspėju, Rase
le: Ramutė, kad ir Ramutė, bet 
labai išdykus ir nerami. Kaip il
giau su ja pabūni, tai viskas 
aukštyn kojom virsta.

Viešnia šypsojos. O Rasa pa
sakė:

— Taip neatrodo.
Paskui ji pakvietė svečius į 

svetainę.
— Tai seniai tave mačiau, Ra

sele! — kalbėjo Algis. — Ogi 
dar kur ir nusikraustei! Vos 
suradau, šitiek laiko!...

— Vai, Algi! — tarė Ramu
tė. — Dabar aš ką pasakysiu. 
Ar tik ne šita buvo mergaitė? 
Vieną kartą sakeisi man, kad 
brandos atestato iškilmėse bu
vai ir visą vakarą šokai...

Rasa paraudo, o Algis pa
sakė:

— Ei tu, Ramute! Argi tai 
neseniai? Jau antras mėnuo!

— Netikėk, panele, gynėsi 
Rasa. — Per brandos atestato 
iškilmes, teisybė, matėmės, o 
šiaip tai — per tris mėnesius 
nė karto. Prieš egzaminus dar 
norėjau, kad padėtų man pa
ruošti biologiją, ir tai vos vie
ną pusvalandį teprisiprašiaū.

— Kaip tau ne gėda, Algi!— 
tarė jam sesuo.

— O. sesute! — atsikirto jis. 
— Bene aš nežinojau Raselės 
gabumų! Ir be manęs gerai iš
ėjo.

Atsidarė durys, ir įėjo Saugi
nienė, pilna lėkšte trešnių ne
žiną.

— Laba diena, — tarė ji.
— Išgirdau svečius ir atėjau 
pasitikti.

Pasisveikino ir pakvietė lesti.

— Dar liko nuo> žvirblių, — 
pasakė ji.

— Ar tai iš jūsų sodo? — 
paklausė Ramutė.

— Taip, yra vienas toks di
delis medis. Tik labai puola 
žvirbliai Matyt, ir jiems patin
ka gražios uogos.

— Kam gražūs daiktai nepa
tinka! — pasakė Algis. — O 
juk ir žvirblelis turi širdutę ir 
žvitrią akutę.

Visi susijuokė ir toliau sma
giai kalbėjosi.

Sauginienė tuojau išėjo į vir
tuvę. Algis prisėdo prie piani
no, o mergaitės nusitvėrė albu
mą. Paskambinęs kažinkokį 
valsą, jis pasakė:

— Geras instrumentas. Rase
le.

— Aš labai džiaugiuos, — 
pasakė mergaitė.

Paskui jis pradėjo skambinti 
ir drauge dainuoti “širdis mer
geliu”-

— Ai, Algi! — sušuko Ra
mutė. Liaukis! ... Dabar 
girdi, Rasele, — kreipėsi ji į 
šią. — Jisai sako, kad aš išdy
kus, o kaip pats ima niekuoti, 
tai nors ausis užsikimšk!

— Gerai, Rausiuos. — pasa
kė vaikinas, uždarė pianiną ir 
atsistojo prie lango.

? (Bus daugiau)



DARBININKAS

Kunigų seminarijos šiandien
Ir

★

Seminarijos gyvenimo aplin
kybės turbūt mariausiai supran
tamos, nes dažnai įsivaiachioja- 
mos kaip beširdis autoritetinis 
režimas. Ar taip kada buvo, bū
tų atskiras klausimas. Šiuo me
ta kidnnmioje seminarijoje 
skirtingai vystosi trys pagrin
diniai reiškiniai • bendruomenė- 
jimas, savivalda, atsakomybė.

Įvairiuose kraštuose jau kele
tą metų stengiamasi tiek vysku
pijų, tiek vienurūijų seminarijų 
gyvenamąsias patalpas pakeisti 
iš labai didelių, skirtų keliem 
šimtam studentų, į mažesnes, 
kuriose gyventų keliolika stu
dentų su vienu ar keliais kuni
gais. Westono kolegijoje Imda
vo iki 200 studentų jėzuitų. 
Šiuo metu yra apie 150, šeše- 
riem mokslo metam — trejiem 
universiteto ir trejiem teologi
jos. Visiem gyvenant vienoje 
vietoje, patogesnis naminis ap
tarnavimas, lengviau vyksta 
bendra ir vienoda tvarka. Pasi
keitus mokymo sistemai indivi
dualumo link, pasikeitė ir bend
rabučio tvarka.

Pirmiausia, atskirta mokslo 
įstaiga, mokykla, nuo profeso
rių ir studentų kaU> bendruo
menės. Abi dalys veikia sanu 
rauktai. Kad ir kartu mokan
tis, nebėra reikalinga visiem gy
venti rimtoje vietoje. Iš 150 
viename pastate gyvenusių stu
dentų šiuo meta trečdalis išsi
kraustė į peikiąs skirtingas gy
venvietes (būrrfiais tarp pen
kių ir dešimties). Likusieji ti
kisi gyventi namukuose rudenį. 
Tie namukai tai eiliniai gy. 
venamieji namai įvririose mies
to vietose, netoli mokyklos pa
talpų Didesnė admiiristracijos 
dalis tenka studentam: rūpintis 
finansais, maitinimusi, švara ir 
tvarka. Kartu gyvena vienas ar 
du kunigai, atlieką patarėjų 
vaidmenį ir namuose kelis kar
tus per savaitę aukoją mišias

Vadinamose “mažose bend
ruomenėse” gyvenimo būdas iš
sivysto pats. Kartą per savaitę 
vyksta namų posėdžiai bend
riem reikalam aptarti, pasidali
nama darbais, pavyzdžiui, vaka
rienei virti, namam taisyti. 
Kas nėra pratęs ar neturėjęs 
progos turėti tokios atsakomy
bės, pamažu prisitaiko. Dauge
lis ir taip mėgsta virti, dažyti, 
dirbinėti, apžiūrėti sodą. Ma
žesniame asmenų skaičiuje yra

jaučiasi UdJtau atsakingas už 
bendrą gerovę.

Tam tikra prasme šis beod- 
ruomenėjimas panašus į Vati
kano suvažiavimo pabrėžtą ko- 
legiškumą.

Savivalda seminarijos gyve
nime panaši į Vatikano išryškin-

tą atsakomybę. Ji liečia ir mo
kyklą, ir seminariją kaip bend-

Seminarijoje kaip mokslo į- 
staigoje studentai turi savo ko
mitetą, kuris visų vardu tariasi

MUZIKAS IR MUZIKANTAS
Spaudoje skaitome išsireiški

mus: “.. .ALRK vargmūninkų 
ir muzikų sąjungos yra pakvies
tas...” Tokie išsireiškimai by
loja, tarsi vargonininkai nėra 
ir negali būti muzikai

Iškilus tokiem neaiškumam, 
tenka stabtelėti prie termino 
“muzikas”, nes daugelis neat
skiria “muako” ir “muzikanto” 
sąvokų.

Kad būtų aiškiau, imkime ke
letą sąvokų iš kitų sričių. Par 
vyliui, jei kas, net iš vaikų, 
sukuria koką eilėraštuką, ar jis 
jau yra . poetas?! Namuose, 
jei kas pataiso kai kuriuos 
elektros laidus, įjungia lempas, 
ir Lt, ar jis jau yra elektro
technikas?! Vaikui arba net ir 
suaugusiam susižeidus, jei kas 
apriša žaizdą ir suteikia pirmą
ją pagalbą, ar jis jau yra gydy
tojas? Jei spaudoje pasirodo X. 
Y. pranešimas apie kokį įvykį, 
apie parengimą, ar po to tas 
autorius jau yra rašytojas, žur
nalistas, kritikas?!

Panašiai yra ir su muzi
ka. Jei kas, paviršutiniškai pra
silavinęs, gali dalyvauti orkes
tre, tai jis dar nėra muzikas, 
bet muzikantas. Jei jis yra bai
gęs specialią mokyklą, konser- 
vatoriją, ir gauna diplomą, jis

yra muzikas. Jei tegauna tiktai 
pažymėjimą, kad lankė kursus 
arba muzikos mokyklą, jis yra 
laikomas murikantu.

Gal kalbininkai šiuo reikalu 
tartų savo žodį. Šiandien yra 
nusistatyta, kad muzikas tūri 
būti viename iš aukščiausiųjų 
laipsnių muzikoje. Deja, encik
lopedijose netdM> užtikti šio ter
mino apibūdinimo.

Muzikais laikome šiuos asme
nis* iŠ ankstesatotios kartos: 
C. 'Sasnauską, J t Naųjalį, J. 
Gruodį, J. Žilevičių St Šimkų 
ir kitus. Taip pat ir jų pase
kėjus.

Lietuvių muzikų sąjungas 
kol kas Amerikoje neturime. 
Tiesa, 1963 šio stra^snio auto
rius, pasiremdamas iŠ susiraši
nėjimų gautomis žinioniiš, jog 
visame kultūringame pasauly
je egzistuoja muzikų sąjungos, 
iškėlė mintį, kad reikėtų ir 
mum tokią sąjungą įkurti. De
ja, į tam tikslui pasiųstą an
ketą teatsiliepė vos keli muzi
kai Todėl nuo sumanymo buvo 
atsisakyta.

1958 New Yorke (Brookly- 
ne) vargonininkų sąjungos sei
me buvo nustatyta šią sąjungą 
pavadinti “ALRK vargonininkų 
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neinamas pilnas f kolegija* parvotiamuju gimnazijų kursai. 
Oficialiai dtitsma llatart* kalia. Safraittje pamokų tiek pat, kiek 
anglų, kalbos. Duodami kreditai.
sF^frCgJI pVvBdvJiROvf 9gP9^*m*p ulIOOeinB nwIU
vitka fyvsMmo paaauMMIga. Mokiniams tviesti kviečiami lietu
viai rašytojai; muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda moki
ntame jstoti j kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Aivjr^invnvss visfcvns prvtiRsn>«s •“ «w*tcv9*wmi | kicktvvww mci- 
mos padėt].
Anksa ftgleti šokite mokinius 1V6»-1»7g m.
Priimami berniukai baigų • skyrius.

Lietuviai tėvai, branginat šių gimnaziją, kol ji yra. 
Jos ateitis jūsy rankose!

Zs/ermooijoo šr repietraeijoe reifcateto raskit t 
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šiose, net ir vaĮpti, dienotvar
kės skiriasi, viskas atrodo nevie
noda, įkartais net perdaug skir
tinga. Nebematome yienuoliš-

(ar
rijos 
surišta su

Kur
santvarkoje

dumoT) bet semina- 
įsmės, kuri, manyta, 
ruoša kunigystei, s- ■
>kioje ■ demokratinėje

da, kai vyresniojo 
aukštesnes pareigas einą asme-

vyksta jaunesniųjų ir studentų 
tarpe: todėl įvairūs komitetai,

biai, apie kuriuos čia apybrai
žomis rašyta. Teologijos vers
mė gal daugiausia paliečia tuos, 
kurie savo laiką gali pašvęsti 
skaityti naujom knygom, studi
juoti krikščionijos praeitį, sek
ti socialinį ir politinį gyvenimą 
ir kurie profesionaliai stengiasi 
tarnauti pasauliui, koks jis be
būtų. Sociologinės studijos ro
do, kad seminarijos studentai 
(kaip studijuoją mediciną bei 
socialinius mokslus) bendrai 
daugiau yra Įsitraukę į asmeni
nes bei visuomenines proble
mas, norėdami kuriuo nors bū
du žmonėm padėti.

Tikimasi, kad “laisvesnis” se
minarijos mokymo ir gyvenimo 
būdas sudaro sąlygas asmeniui 
savąsias jėgas vystyti bei pa
jungti, kartu ir sudaryti bend
ruomeninės nuotaikos būrį, 
žvelgianti Į Bažnyčios ateiti.

(Bus daugiau)

Antanas Saulaitis, S. J.

fesorių, mokymosi sąlygų, eg
zaminų ir kitais klausimais. Stu
dentų rinkti atstovai turi bal
są profesorių posėdžiuose bei 
profesorių komitetuose, pra
nešdami ir studentam apie po
sėdžių pasitarimus, ir profesū
rai apie studentų pažiūras. Stu
dentų komitetas savarankiškai 
bendrauja su kitų seminarijų 
studentų grupėmis, ruošiant 
ekumeninius Įvykius, studijų 
dienas, studentam leidinius ir 
panašiai. Išsiskirsčius studen
tam į atskiras gyvenamas vie
tas, tenka išgalvoti naujus ry
šių būdus. Bendrai, tiek pro
fesoriai, tiek studentai jaučia 
atsakomybę už seminarijos da
bartinį gyvenimą ir už teologi
jos bei tikybos ateitį, žinodami, 
kad tam sąlyga yra glaudūs ry
šiai Teologijos studentai Wes- 
tono kolegijoje yra paprastai 
tarp 26 ir 31 metų amžiaus, tu
rį magistro laipsnį kurioje sri
tyje ir po perą metų patys dės
tę gimnazijoje ar universitete, 
tad akademiniai pasitarimai ir 
sprendimai jiem nėra svetimi. 
Nemaža dalis pakeitimų įvesti ir 
pravesti studentų iniciatyva.

Studentų bei profesorių bend- 
ruomeninis gyvenimas, kuris 
yra vienuolijos seminarijoje 
svarbus, panašiai yra išplėstas 
atsakomybės atžvilgiu. Veikia 
Įvairūs komitetai, bendri ir at
skiri: liturgijos, ryšių, namų ta
ryba. Namų tvarka, kol dar 
gyvenama didesniame būryje, 
nustatoma ne tiek vyresniųjų, 
kiek visų sutartinai. Susitaria
ma dėl valgymo laiko, automo
bilių naudojimo, kai kurių iš
laidų, aprangos ir panašiai. Se
niau įprastinė apranga Westo- 
no kolegijoje būdavo sutana ar
ba juodi kunigiški drabužiai, iš
skyrus atvejus savo kambaryje, 
poilsio metu ar sportuojant 
Pageidaujant keliem vyresnio 
amžiaus kunigam, šiuo metu 
dar dėvimi kunigiški drabu
žiai mokslo dienų vakarienės ir 
dienos mEių metu. Pamokose 
seminarijoje dėvima paprastai, 
su kaklaraiščiais ar kitaip, ku
nigišką aprangą dėvint ten, kur 
atstovautina Bažnyčia ar atlie
kamas liturginis vaidmuo. Dėl riame minimi Ežerėnai, eže- 
aprangos daug tartasi ir ginčy- ras Uošis ir vienuolynas Uošio 
tąsi Seniau nebūdavo mišių po
piet risi dalyvaudavo anksti I 
rytą. Romai išleidus popietinių 
mišių nuostatus, ir seminarijo
je prisitaikyta, kad mišios bū
tų aukojamos rytą, per pietus, 
popiet ir vakare, kad kiekvie
nas turėtų progos skirtingą sa
vo dienotvarkę pritaikyti prie 
misų laiko.

Lito kelionės biuro vitrina 94-10 Jamaica Avė., Woodhavene, N.Y. Nuotr. R. Kisieliaus

KELIONIŲ BIURAS KVIEČIA UŽEITI
Lietuviškame Woodhavene 

keliaudamas, surasi langą, prie 
kurio sustosi ir nustebsi. Ten 
Įrašyta — “Litas Travel Ser
vice”.

Tai kelionių biuras, pavadin
tas buvusio Lietuvos pinigo 
vardu. Lange sukrautos rekla
mos, net Eifelio bokštas pasta
tytas, lėktuvas pakabintas. Vi
si kviečia keliauti, keliauti.

Pažiūrėjęs pro langą, viduje 
pamatai Vitą Gerulaitį. Kas jo

LIETUVIŠKOS ĮSTAIGOS 
VVOODHAVENE

Ir Lito biuras yra užsiregis
travęs ir gavęs tokius leidimus.

O kas tas Vitas Gerulaitis?
Biurui vadovauja tikras šios 

rūšies specialistas — Vitas Ge
rulaitis. Šioje srityje jis dirba 
jau 8 metus. Ilgą laiką dirbo 
Trečioko kelionių biure New- 
arke. Yra atlikęs visokias prak
tikas, lankęs specialius kursus,

ZARASU KRAŠTO EŽERAI IR UPĖS
Labai malonu buvo skaityti 

spaudoje ilgą P. Matekūno 
straipsnį, kuriame nuodugniai 
aprašyta daugybė Zarasų krašto 
ežerų ir upių. Jų didžiąją dalį 
ir aš gerai pažinau, ten augda
mas, besimokydamas ir vėliau 
jau darydamas topografines 
nuotraukas.
Besigėrėdamas minimo straips

nio turiniu, ris dėlto stebėjausi 
.dėl ten panaudotų kelių žymių 
svetimybių. Vietoje istorinių se
nų lietuviškų vardų, panaudoti 
kitataučių pramanyti vardai 
Vietoje seno lietuviško vardo 
Ežerėnai rašoma Zarasai. 
Ežeras Uošis — Zarasas. Ežerė
lis Uošytė — Zarasaitis, ir kt

Tų vardų klausimu dar carų 
laikais man teko matyti daug 
istorinės-archyvinės medžiagos 
Maskvos, Kievo, Vitebsko, Pet
rogrado ir Nevelio miestų ar
chyvuose ir vėliau Daugpilio 
tvirtovės archyve. Turėjau dar 
knygą “Istorija gorodo Novoa- 
leksandrovska”, kurią parašė 
Kauno gubernijos mokyklų in
spektorius Birulia. Ten visur ra
šoma —- Ežerėnai, ežeras Uošis 
ir ežeras Uošytė.

Dar mačiau ir man kun. Tu
mas-Vaižgantas aiškino lotyniš
ką raštą iš Romos archyvo, ku-

saloje — Jeziorauošis. Tiesa, 
tokiu vardu Ežerėnų bažnyčio
je ir dabar tebėra Romos duo
tas toks antspaudas.

Kiti sako, kad prof. K. Būga 
aiškino, jog Zarasai, ežeras Za
rasas, kaip ir kaimai Zablaciš- 
kis (Ažubaliai), ZalieciŠkis (Pa
miškė) ir kt. esą lietuviški var
dai. Toje apylinkėje gyvenusi 
lietuvių tautos šaka, kuri var
tojusi žodžių priedą za. Kai ki
ti istorikai jam įrodė, kad to
kios tautinės 'šakos nebuvo ir 
dabar nėra, tai jis prisipažino, 
kad taip jis jaunystėje spėliojo. 
Gal tai esąs rusicizmas.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Lietuvos valstybei atsistatant, 
visi lietuviai dabartinį Zarasų 
miestą vadino ir valdžios kny
gose rašė — Ežerėnai. Rodos, 
1937 metais, jau ministeriui J. 
Tūbeliui pirmininkaujant, mi- 
nisterių kabinetas nutarė Eže- 
rėnus pakeisti Į Zarasus. Bet, 
kai J. Tūbeliui buvo įrodyta, 
kad tai yra žygis prieš lietuviš
kumą, jis apgailestavo, kad po
sėdyje buvęs suklaidintas. Žadė
jo vėl grąžinti Ežerėnų vardą.

Bet likimas nulėmė kitaip.
Turėkime vilties, kad viskas 

atgis, atsinaujins. Tik venkime 
naujų tokių klaidų.

J. Kiumantėnas

nepažįsta, to žymaus sportinin
ko, teniso meisterio, kuris su 
Švedijos karaliumi ėjo į “gei
mus”. Kaip neužsuksi į tokią 
įstaigą?!

Bet žengdamas per slenkstį, 
būtinai nori žinoti, kas tas Li
tas, kaip jis čia įkūrė kelionių taigi moka ne tik keliauti, bet 
biurą?

Kaip žinia, 
riau pasakius 
Hill, veikia 
bendrovė, 
prieš keletą metų, vadovauja
ma Vytauto Vebeliūno, bendro
vė išaugo ir susidarė vardą. Į 
bendrovę, į banką, žmonės de
da pinigus, o bankas su savo di
rektoriais tuos pinigus inves
tuoja, paskolina, žodžiu, — iš 
pinigo dar spaudžia pinigą.

Valdybos nariai nukeliavo 
ir į Chicagą ir ten atidarė savo 
skyrių. Pirma turėjo tik įstai- tus, — reikia daug kelionių biu- 
gą, bet paskui — nupirko vie- rų!
ną apartamentinį namą. Gi šie- Prijungti visos rūšies 
met kai trenkė, tai trenkė: prie
O’Hara aerodromo nupirko di- Šitam kelionių biure prijung- 
džiausią motelį, nupirko už mil- ti ir visos rūšies draudimai, nes 
joną dolerių. Vitas Gerulaitis yra išlaikęs

New Yorke Lito finansistai valstybinius draudęs egzami- 
sukiojosi tai šen, tai ten, ieš-

New Yorke, ge- 
— Richmond 
Lito investavimo 
Susiorganizavusi

ir kitą parengti kelionei.

Bilietus pardavinėja visom 
susisiekimo priemonėm — lėk
tuvais, traukiniais, laivais. Pa
samdo viešbučius, užsako auto
mobilius. žodžiu, nieko nerei
kia rūpintis, ateik čia ir tada 
jau keliausi.

Kelionių biurai ateityje, plė
sis. Ir štai kodėl. Projektuoja
mi dideli lėktuvai, kurie vienu 
kartu nuskraidins bent kelis 
šimtus keleivių. Kad tie lėktu
vai būtų pilni, reikia daug 
agentų, kurie pardavinėtų bilie-

draudimai

nūs — gali apdrausti, pardavi- 
kodami ko nusitverti, užsukti nėti nekilnojamą turtą ir t.t. 
kokį biznį. Besisukdami paga- Tokį darbą jis dirbo Trečioko 
vo šį kelionių biurą. kelionių biure ir apdraudos įs-

Jis atidarytas lapkričio 15. taigoje. Ir čia jau Įsitraukė į 
Atidarytas nežymiai, per daug P^atU apdraudos darbą, 
nesireklamuojant nei spaudoje, 
nei per radiją. Pati vitrina turi 
traukti žmones.

Įtraukė ir mane štai pasidai
ryti. Ten dar paaiškėjo, kad 
kelionių biurą nėra taip leng
va atidaryti — reikia užsiregist
ruoti kelionių biurų centre, ku
ris yra bene Montrealyje. Tas 
centras apžiūri ir įvertina, ar 
galima tau leisti atidaryti to- Pabaltijo meisteris. O kiek meis- 
kį biurą. Jei atitinka visus reika
lavimus, tai tada duoda leidi
mą.

Buvęs žymus teniso
meisteris

Vitas Gerulaitis visada pil
nas sąmojaus, giedrios nuotai
kas, visada mandagus ir elegan
tiškas. 0 jis yra buvęs žymus 
sportininkas — teniso meiste
ris. Tiksliai vienu sakiniu ne
nusakyčiau, bet jis tikrai bu
vo Lietuvos teniso meisteris.

Šie ir kiti pakeitimai pavei- j 
kia trečiąjį reiškinį — atsako- j 
mybę. Seminarijos studentas I 
daugiau atsako už save, pasi- į 
rinkdamas kursus ir mokslo sri- I 
tis, siūlydamas pakeitimus se- j 
minarijus gyvenime. Daugiau 1

terysčių padarė, būdamas Vo
kietijoj. Su raketom jis keliavo 
po visą Europą, šluostė prakai
tą teniso aikštėse, pelnyda
mas Lietuvai garbę.

Kartą buvo pakviestas žaisti 
ir pas Švedijos karalių, kuris 
pats mėgo tenisą ir žaidė nuo 
senų senovės. Reikėjo žaisti su 
jo didenybe taip, kad gražiai 
ir garbingai pralaimėtum, nes 
paskui buvo pilyje pietus.

Laimėjimai nešė medalius ir 
rikiavo taures ant lentynos.

iš anų

nę, dalyvaudamas Įvairiuose ko
mitetuose, rūpindamasis namų B 
tvarka, vesdamas savąją jrinigi- ■ 
nę atskaitomybę ir panašiai, 
kaip daro žmonės bendrai, rū- ^'£3
pindamiesi savo namais ir savo 
šeimomis. Kadangi nebėra nu- 
statytų valandų keltis, gultis, 
mokytis, melstis, dalyvauti mi- Vita* Gerulaiti*, Lito kelione* biuro vedėja*

1 Kažin, ar jas atsivežė 
dienų į ši kraštą?

čia naujoje žemėje 
[ stvertis kitokių darbu. 
Į ir pasidare apdraudos

listas. Su žmona Aldona, duk
ra Rūta ir sūnum Vitu gyve
na, jis Howard Beach. L I. Iš 
ten atvažiuoja į Lito kelionių 
biurą ir čia triūsia iki vakaro 
vėlumos. (p.į.)

reikėjo
— tad 
specia-

- Jri "EGLUTĘ" uhakyii, 
' • ■ >**31 Vaikui džiaugsmą padarysi — 

Skaitant nuotykiu* PupuČio, 
Nuotr. R. Kiwii*u.s Valandos pavirs minutėm.



Vienas savail IŠ VISUR
Chicagoje visgi yra gyvas lie-

rengimų, — tik eik, tik sku
bėk!

Trys radijo programos
. čia veikia dvi kasdieninės 

radijo programos — tai Sophie 
Barčus ir Margutis. Ten skelbia
mi visi parengimai nemokamai 
Pasiklausęs šių valandėlių, pa
matysi kaip viskas čia dedasi 
— kiek skelbiama savaitgalio į- 
vairiausių pramogų — susirin
kimų, šokių, pagerbimų, vaidi
nimų ir tt

Trečioji radijo valandėlė— 
— Lietuvių Forumas, ją išlaiko 
inž. A. Rudis, čia yra klausi
mai ir atsakymai patarimai Ba
landžio 26 šioji programa at
šventė savo metines. Tūkstan
čiai klausytojų dėkoja ponams 
Rudžiams už šią įdomią prog
ramą.

Buvo A. Gerutis
Tarp gausių praėjusių paren

gimų noriu •paminėti A. Geru
tį, kuris lankėsi čia iš Šveica
rijos ir pristatė knygą “Lithua- 
nia 70C Years”. Į Jaunimo cent
rą žmonių buvo prisirinkus be
veik pilna salė.

Šeštadienio pasirinkimas 
šeštadienis jau atneša visą 

eilę parengimų. Turi pasirinkti, 
kur eisi, štai šį šeštadienį (ba
landžio 19) gali nueiti į vakarą 
šv. Antano gimnazijai parem
ti, į Pakšto salę, kur Gustonių 
kaimo patriotai nori sudėti 
tūkstantį Lietuvių Fondui. Yra 
ir Opera, bet ten pilna.

Pakšto salėje žmonių neper- 
daugiausia. Dauguma jų pane
vėžiečiai. Jaunimo centre kas 
kita — čia susirinkę bent keli 
šimtai. Čia dalinami leidinėliai 
apie šv. Antano gimnaziją. Tą 

... vakarą gimnazijai „liko r:virš- 
tūkstančio pelno.

Prasideda sekmadienis

JAV LB taryba. Bntt pažiūrėt į 
Čiurlionio galeriją ~ i W R-

Butą ten audringų vėjų, vos 
neišvertė centro valdybos, bet 
tegu Brinkti atstovai išmoks
ta “demokratiškai” veikti

Palikęs juos spręsti savo rū
pesčius, nuskubėjau į Anglijos 
Lietuvių Klubo pusmetinį susi
rinkimą. Dar laukė ir Viliaus 
Bražėno paskaita.

Buvę Anglijos lietuviai buvo 
susirinkę Vyčių salėje. Klubas 
įsisteigė 1961. Padarė nemaža 
gero, suteikta pašalpos, keM 
šimtai paskirti Lietuvių Fon
dui

Klube yra nesklandumų. Kai 
klubo valdyba neklausė dauge
lio prašymų, susirinko per šim
tas narių ir tą valdybą pašali
no. Išsirinko naują valdybą ir 
veiklą tęsia toliau. Kiti sudarė 
atskirą grupę jr įsteigė “Seną
jį Britanijos Lietuvių” klubą.

Tame Anglijos klube kalbėjo 
kun. K Kuzminskas apie Baž
nyčios padėtį Lietuvoje. Klubas 
remia visus, kurie tik prašo 
pagalbos. Pernai pašalpom pa
skirta 1000 doL šiemet klubas 
1000 dol. paskyrė trijų Angli
jos lietuvių rašytojų kelionei. 
Jie atvyks į Chicagą lapkričio 
9, kai čia bus didelis literatū
ros vakaras.

Dar suspėjau išgirsti ir dalį 
V. Bražėno paskaitos, ši paskai
ta buvo viena iš eilės paskaitų 
ciklo. Atgimimo Sąjūdžio atsto
vai buvo iškėlę mintį, kad rei
kia surengti seminarą, jtam rei-

kaim buto ir BrunTTwas, sū
riam vadovavo Į. Vaičiūnas. S& 
nunsns tęscsi gvi ukuis, sm 
Mjo Jtne uapsvarmene, mz. 
A. Rudis, žurn. Pteža, kun. V. 
Bagdanavičnis tt* — ViliusBra-

apie kultūrinį bendradarbiavi
mą, įspėdamas, kad nepasiduo
tume suviliojami koncertais, pa-

mus. Nekantriai laukiu lietu-1 
viškos televizijos programos. | 
Tai vienintelė lietuviška tetevi- j 
rijos programa laisvame pasau
lyje. Programa gyvuoja trečius \ 
metus. Per metus tam reikalui . ■ 
išleidžiama apie 24,000 doL 
Programa rūpinasi p. Siutas ir

va, todėl gegužės 25 Jaunimo 
centre rengiamas didelis bah-

žiūriu šio vakaro TV pro
gramą. Cicero ateitininkų bū
relis atlieka kelias dainas, va
dovauja Prapuolenytė. Pirmą 
kartą girdžiu lietuviškai išgarsė
jusią dainą “Dominik”. Dainas 
mergaitės padainavo gražiai.

Toliau preL V. Balčiūno pa
sikalbėjimas su p. Siutu. Pasi
kalbėjimo tema — “Krikščio
nis gyvenime” knygos serijos 
išleidimas.

Toliau Antrojo Kaimo vaidin
tojai suvaidino juokingą gaba
liuką apie sovietų mokslininkų 
gudrumą. Dar pranešimų, dai
nų ir. skelbimų, ir programa už
daroma. Su ja ir baigiasi lietui 
viškas savaitgalis Chicagoje.

Bal. Brazdžionis

t

Naujoji Hartfordo romuvėnų vaidyba, iš k- j d- Vaclovas Nenortas—sekretorius. Adolfas Maslauskas—iždi
ninkas, Benediktas Dapkus—pirm., Petras SimanausR as—I vicepirm., Antanas Mockus—vicepirm., Ignas Si
monaitis—revizijos komisijos pirm. Nuotr. A. Jaro

— PreL Antanas Deksnys 
Europos lietuvių vyskupu buvo 
paskirtas š.m. balandžio 16. 
Vatikano dienraštis L’Osservato 
Romano šią žinią paskelbė ba
landžio 17 d., nr. 88. A. Deks
nys popiežiaus rūmų prelatu 
buvo paskirtas 1963 spalio 31. 
Naujasis vyskupas bus kon
sekruojamas birželio 15, sek
madienį, 4 vai. popiet šv. Petro 
katedroje, Bellevillėje. Pagrin
dinis konsekruotojas bus arki- 
vysk. Luigi Raimondi, apaštališ
kasis delegatas JA Valstybėm. 
Kiti konsekruotojai — vysk. V. 
Brizgys ir vietos vyskupas.

— Šaulių Sąjungos 50 metų 
ir sąjungos įkūrėjo Vlado Pūt- 
vio 40 m. mirties sukaktys bus 
paminėtos Detroite per lietuviš
kų meliodijų radiją gegužės 10, 
šeštadienį, 3-4 v. p.p. WJLB— 
1400 kil. Kalbės š. Vladas Min- 
gėla. Per lietuviško balso radi
jo programą gegužės 11, sek
madienį, 8-9 vai. ryto WQRS 
— banga 105.1 kalbės š. Eduar
das Milkauskas.

— Kun. dr. Viktorui Skilan- 
džiūnui gegužės 7 sueina 25 m. 
kunigystės sukaktis, šiuo metu 
jis klebonauja Kanadoje, Otta- 
wos vyskupijos kanadiečių pa
rapijoje ir yra Ottawos lietuvių 
kapelionas.

— "Gintaro", naujai sudary
to jaunimo ansamblio, krikšty
nos įvyko balandžio 26 Mont- 
realyje, Kanadoje. Ansamblyje 
sutelkti visi jaunimo talentai— 
apie 40 asmenų: kanklininkės, 
birbynininkai, ragelininkai, šo
kėjai, dainininkai, skaitytojai. 
Viso ansamblio vadovas — Z. 
Lapinas, taut. šokių — H. La
pinienė, dainų — I. Kličienė, 
žodžio meno — M. Jonynienė. 
Kūmai buvo: sol. E. Karde
lienė, M. Jonynienė, D. Viskon- 
tienė, Stp. Kairys, J. Šablaus- 
kas, Pr. Rudinskas.

HABTFOBD, CONN.
rengė darbščiosios šeimininkės: 
Katarina Kasmanaitienė, Ona 
Žilinskienė ir Ona Jusinienė. 
Ant visų stalų buvo daug mar
gučių, kurie vaizdžiai priminė 
Lietuvos margučių marginimo 
papročius. Tai rankų raižiniai 
ar vaško lipdiniai.

Tą pačią dieną 3 vai. popiet 
L.A.P. klubo didžiojoje salėje 
buvo Hartfordo Moterų klubo 
pirmasis balius. Balių atidarė 
pirm. A. Ustjanauskienė. Padė
kojo prisidėjusiom prie šio pa
rengimo. Sveikino atstoves iš 
New Haveno, Waterburio ir iš 
kitur. L.B. Hartfordo apylin
kės vardu sveikino Alfonsas 
Dzikas. Baliuje dalyvavo ir 
Hartfordo vicemajoras George 
Kineella su ponia; jis taip pat 
pasveikino ir pasakė gražią kal
bą.

Po kalbų, mokytojos Katari
nos Marijošienės paruoštos, du 
tautinius šokius, tautiniais dra
bužiais apsirengusios, pašoko

šio klubo narės — jaunosios 
ponios. Tai labai įdomu, kad 
tos jaunos moterys rado laiko 
atitrūkti nuo šeimos ir prisi
dėt prie tokio puikaus meno — 
tautinių šokių. Mano manymu, 
tautiniai šokiai — tai gražiau
sias lietuvių menas, ir juos tu
rėtume puoselėti, kelti aikštėn, 
vis dažniau su jais pasirodyti.

Paskui buvo pietūs — Vely
kų stalas. Iš bendro maisto sta
lo svečiai ir narės galėjo pa
siimti įvairių-valgių, kurie buvo 
puikiai ir skaniai paruošti.

Trečiasis taip pat įdomus pa
rengimas buvo balandžio 19, 
šeštadienį, L.A.P. klubo didžio
joje salėje — tai Romuvėnų tra
dicinis pavasario balius.

Baliaus nuotaikas labai paį
vairino vyrų oktetas, kuris 
diriguojamas muz. Jurgio Pet- 
kaičio, puikiai padainavo pen
kias dainas. Paskui visi pasi
vaišinę gražiai pamiklino ko
jas. Grojo puikus Edvardo Ra- 
dionovo orkestras.

J. Bernotas

Trys gražūs parengimai
Balandžio 13, sekmadienį, 1 

vai. popiet L.A.P. klubo antro
jo aukšto salėje įvyko Hart
fordo Našlių Ratelio narių su
sirinkimas. Pirmininkei Kons
tancijai Milerienei pasiūlius, 
priimtos dvi ratelio vasaros iš
vykos: viena į pajūrį, kita kiek 
toliau — susipažinti su kitų a- 
pylinkių lietuviais — į Wor- 
cesteri ar kur kitur. Datas ir 
vietą nuspręsti palikta valdy- 

~bai. Valdybą šiuo metu sudaro: 
Konstancija Milerienė — pir
mininkė, Ona Jusinienė — sek
retorė ir Antanas Ambrasas— 
iždininkas.

Po susirinkimo buvo pietūs 
— Margučių stalas. Pietuose 
dalyvavo ne tik nariai, bet ir 
svečiai, tarp-kurių buvo ir di- 
delis'lietuvių‘.visuomenės veikė
jas Vladas Čekanauskas (Wal- 
ter Chase). Skanius valgius pa

PHILADELPHIA, PA.
Muzikos ir dailiojo 

žodžio vakaras 
~ Jau visa eilė metų Atvelykio 
šeštadienį Philadelphijos atei
tininkai ruošia pavasarinį kon- 

Sekmadienis turėtų būti po- certą. šiais metais toks koncer- lis ________________
ilsio diena, bet taip neišeina. tas įvyko balandžio 12 Šv. An- Draminas, Snieguole Jurskytė -- ..
Diena prasideda nuo pamaldų driejaus parapijos salėje. Pro- ir Virginija Majauskienė — na- suruoštas prieš porą metų, ati- 
Jaunimo centre. Tuoj skautų gramą atliko Elena Blandytė riai. Į valdybos sąstatą taip pat darant jubiliejinius metus.

ir Aleksas Mrozinskas. E. Blan- įeina Bendruomenės Balso re- _ ... ' . _ _ , .z Paminėjo vyskupo A. Deksnio
paskyrimą

Philadelphijos vakarinis dien 
rastis “The Evening Bulletin’ 
balandžio 17 laidoje įdėjo ži
nią iš Vatikano, kad 
Paulius VI pakėlė į vyskupus 
lietuvį kunigą, gyvenantį Ame
rikoje, turėsiantį rūpintis lie
tuviais katalikais Vakarų Euro
poje. Straipsnelyje paminima 
naujojo vyskupo gimtinė, kada 
buvo įšventintas į kunigus ir 
kokiai parapijai vadovavo Ame
rikoje.

Gabi kalbininkė
Rima Salytė, sėkmingai bai

gusi University of Pennsylva- 
nia Philadelphijoje, doktorato 
laipsniui siekti gavo stipen
dijų pasiūlymus net iš penkių 
universitetų: Chicagos, India
nos, Wisconsin, Yale ir Harvar
do. Ji pasirinko Harvardo uni
versitetą, kuriame ir ruošis dok
toratui lingvistikoje.

Philadelphijos lietuvių 
suomenė džiaugiasi šios lietu
vaitės laimėjimu ir linki jai to
limesnės sėkmės.

Netikėta mirtis
Balandžio 21 staiga mirė uo

lus bendruomenės narys, Balfo 
darbuotojas ir lietuviškos veik
los. rėmėjas Kazys Valaitis. Su 
jo mirtimi Philadelphijos bend
ruomenė neteko malonaus ir 
draugiško žmogaus, susiprato - 

lietuvio. Jo liu
li našlei Onai Valaitienei 
ama visuomenės užuojau- 

SJAJ.

pasiskirstė pareigomis: Gabrie
lius Mironas — pirmininkas, 
dr. Vytautas Klemas — vicepir
mininkas, Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr — sekretorė, Jonas Vige-

sueiga, įvairūs posėdžiai, šokių
pamokos, susirinkimai. Vakare dytė padainavo eilę lietuvių daktorius ir. iždininkas ir LB 

kompozitorių dainų ir arijų iš šeštadieninės mokyklos atsto-— lietuviška televizija.
Iš pamaldose dalinto biulete- °PerU- Savo dailiuoju žodžiu in- 

-------- ------ terpretuodama V. Tamulaičio a- 
pysaką “Sugrįžimas” ir V. Ma
černio poemą “Penktoji vizija”, 
ji ypatingai sužavėjo publiką. 
A. Mrozinskas skambino Čiur
lionio, Schuberto, De Falla ir 
Khatchaturian kūrinius, o taip 
pat akemponavo solistei.

Koncerto dalyviai gėrėjos) 
solistės -deklamuotojos gražiu 
scenos drabužiu, papuoštu tau
tiniais motyvais. Skoninga sce- tas suruošė 
nos dekoracija, paruošta 
Skulptoriaus P. Vaškio, pakė
lė vakaro nuotaiką, šis koncer
tas sutraukė gausų Philadelphi
jos ir jos apylinkių lietuvių 
būrį; matėsi svečių iš Baltimo- 
rės ir Washingtono.

Muzikas ir 
muzikantas

(atkelta iš 4 psL)

ir kitų mužikų sąjunga”. Taip
ją ir reikėtų vadinti.

Įvairių instrumentų (smuiko, 
fortepijono ir kt) profesiona
lai yra tie asmenys (pianistai, 
smuikininkai ir kt.), kurie sa
vo srityje turi aukštos kvalifi
kacijos išsilavinimą ir koncer
tuose gali išstoti solo. Jie yra 
muzikai pilna to žodžio prasme. 
Tie gi, kurie konservatorijoje 
tėra baigę tiktai privalomą in
strumentą, kurie viešai tegali 
atlikti tiktai lengvesnius kūri
nius, nėra nei pianistai, nei 
smuikininkai, nei panašūs spe
cialistai. Vienok jie irgi gali 
būti muzikų sąjungos nariai. 
Juos vadiname muzikantais.

J. Bertulis

Stipendijų popietėje 
laimėjusi stipendiją

vas.
Baltų koncertas

Kaip jau ne kartą buvo mi
nėta spaudoje, Philadelphijos ir 
jos apylinkių Baltų komitetas 
rengia ekumenines pamaldas, 
kurios įvyks birželio 15 Phila
delphijos Sv. Petro ir Povilo ka
tedroje. Kaip visiem didesniem 
parengimam, taip ir šiam reikš
mingam įvykiui reikia lėšų. To
dėl balandžio 19 Baltų komite- 

koncertą-šiupinį
ekumeninės dienos išlaidom su-

Programą atliko visų trijų 
tautybių vietinės meninės pa
jėgos. Lietuviai pasirodė su so
liste Violeta Bendžiūte, akor
deonistu Rimu Juzaičiu ir pro-

Nauja LB valdyba
LB Philadelphijos apylinkė 

kovo 23 išrinko naują valdybą. 
Visuotiniam susirinkimui būto Vakaras sutraukė didelį bū- 
pateiktas kandidatų sąrašas, už rį visų trijų tautybių visuome- 
kurį ir buvo balsuojama. Nau- nes ir praėjo su pasisekimu. Pa
jai išrinktoji valdyba kovo 28 našus bendras koncertas buvo

laityte-Zerr. Solistei akompona- 
vo Virginija Mikėnienė.

šio ir dosnaus
Tuoj prasivėrė žiedai Nuotr. R. Kisieliaus

— j. Naujalio minėjhn* Pr. ĄžuoHon* f L) pristato paskirtas stipendijas. Oe*
Jūratė Balsytė. Nuotr. P. Ąžuolo

Mirties metinės
Š. m. gegužės 12 sueina vie- 

neri metai, kaip mirė mano 
mylima žmona a.a. Elena Pet
ronienė. Gegužės 17. šeštadie
nį 8 vai. ryto šv. Andriejaus 
bažnyčioje. Philadelphijoje. už 
jes vėlę aukojamos mišios, į ku
rias maloniai prašau atsilankyti 
draugus bei pažįstamus ir 
maldoje prisiminti velionę. — 
Juozas Petronis.

Mielas lietuvi, paremk lietuvię pranciš
konę pastatigas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly-
pas Highland Blvd., Highland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatę
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvię pranciškonę vienuolynui 
680 Biishwick Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

Amerikos Lietuvių Tary
ba po šių metų Vasario 16 mi
nėjimų gavo aukų iš 57 lietu
viškų organizacijų ar Alto sky
rių. Jų tarpe buvo septynios 
LB apylinkės, prisiuntusios su
rinktas aukas tiesiog Altui. Lais
vės darbo reikalam aukas rinko 
ir Altui prisiuntė septynių pa
rapijų kunigai: prel. L. Mende- 
lis, Baltimore, kun. S. Morkū
nas, Sioux City, kun. S. Sau- 
lėnas, Cambridge, Mass., 
kun. A. Vainauskas, Nashua, 
N. H., kun. J. Zuromskis, Low- 
ell, Mass., kun. A. Abračinskas, 
Norwood, Mass., kun. V. Mar- 
tinkus, Providence, R. I. Dau
giausia aukų (iš eilės): Chicaga, 
Detroitas, Bostonas, New Yor- 
kas, Brocktonas, Los Angeles, 
Miami, Rockfordas, St. Peters- 
burgas, New Britain. Lake 
County, Indiana, ir Kenosha.

— Vlikas rengia leidinį do
kumentų apie 1939-40 nacinės 
Vokietijos su bolševikine Rusi
ja sudarytą sąmokslą užpulti 
Rytų Europos valstybes ir pa
sidalinti jų teritorijas. Vliko 
pirmininkas dr. J. K. Valiūnas 
balandžio 21-22 tuo reikalu bu
vo nuvykęs į \Vashingtona. kur 
susipažino su tų dokumentų ori
ginalų fotokopijomis, kurias pa
rūpino Kongreso Bibliotekos 
pareigūnai. Dr. Valiūnas drau
ge su Lietuvos atstovu J. Ra
jecku ir dr. S. Bačkiu peržiū
rėjo tuos dokumentus ir atrin 
ko Įtrauktinus į rengiamąjį lei
dinį. Taikoma, kad leidinys na 
sirodytų iki rugpjūčio mėnesi ), 
tai yra. 30 metų nuo to sąmoks 
lo sukakčiai sueinant. <E.)

— AlektandrM Blinstrubas, 
gyvenąs Bridgeporte. sutiko 
eiti Sandaros savaitraščio admi
nistratoriaus pareigas. Prie 
laikraščio parengimo, red. M 
Vaidylai sergant, dirba J. Vai- 
delys. Pr. Sulas ir kt.

— Jonas Vasiliauskas, buvęs 
Lietuvos Valstybinio Baleto 
Teatro artistas, ištiktas trecio 
širdies smūgio, balandžio 26 
27 naktį mirė Bostono miesto 
ligoninėje.



DARBININKAS

skaitai mielai

PASTOGĖJE d. brolis s-kas

/■

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
ps. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

nami pagal LSB A.R. bylose esą-_______ __ _ ___
mus originalus, šiam skyriui siiankė brolis kun. Steponaitis 
nuotraukos gautos iš s. kun. J.

Mieli skautų pastogės skaitytojai, 
broliai ir sesės!

šį mėnesį Darbininko laikraš
tyje Skautų Pastogė išeis du 
kartus LSS Atlanto rajono 
15 m. veiklos sukakčiai pami
nėti. šiame skyriuje talpinama 
AtL Raj. Brolijos veiklos bruo
žai, šiek tiek statistikos ir bend- 

■ ra istorinė apybraiža, šį spe
cialų skyrių paruošė ps. J. A 
Starėnas. L Vadovo laiškas ir 
Stebėtojo Užrašai perspausdi

LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGOS JAV 
ATLANTO RAJONO BROLIJAI 

15-TIEJI VEIKLOS METAI
tis pasirinko “Erelių” vardą, ir 
jos skiltininku paskyriau Macį 
Algį. Skiltyje 9 broliai. Vyko 
tik draugovės sueigos, nes skil- 
tininkai neturėjo reikiamo pa
tyrimo sueigoms pravesti.

Pradėjus ruoštis Rytinio pa
kraščio skautų-čių stovyklai, 
vyko tik “Elnių” skilties suei
gos, draugininkui jas prave
dant. Su “Erelių” skiltimi buvo lis Bliumfeldas pradėjo ruošti tėvų bei rėmėjų komitetai. Ka- 

“ -1-- J = m ----- įįjj, jei kilnių tautiečių
pastangos išlaikyti skautišką 
jaunimą aprūpintą veiklai rei
kalingomis priemonėmis, ar bū
tų galima šiandien didžiuotis 
šiuo 15 metų gražios veiklos lai- 

patyrimo laipsniui ir įžodžiui., jaunesniuosius skautus. Liepos kotarpiu? Ar dar matytume 
Sueigos vyko reguliariai kas 23 d. įvyko bendra skautų iš- šiandien uniformuotą lietuvį 

Kūrimosi sąlygos jau nebuvo savaitę.

Tartum audros vėjų nuplėš
ti nuo medžių lapai, lietuviai 
skautai buvo išnešioti į visas 
pasaulio šalis, į visus kraštus. 
Atsidūrus neįprastose sąlygose, 
truko nemaža laiko susipažinti, 
apsiprasti ir nusipurtyti kelio
nės dulkes. Tačiau, vos tik su
siradus sau prieglobstį ir pa
stogę, grįžo skaidri mintis ryž
tas ir noras susiburti vėl į lie
tuviškus, skautiškus būrius. ’

Ir štai, J.A.V. Atlanto pakraš
tyje kaip ir kitur, vėl ėmė ro
dytis uniformuotas, tautine vė
liava ir ženklais pasipuošęs jau
nimas. Vėl šūkiai, dainos ir 
kilnūs įžodžiai atbudino lietu

višką visuomenę.

tokios, kaip kad buvo tremti
nių masinėse stovyklose Vokie
tijoje. čia nebegyvenome arti 
vieni kitų. Susisiekimo sąlygos 
buvo sunkios. Tačiau senes
nieji patyrę skautai, kur tik ga
lėjo, kūrė, steigė, kalbino lietu
viškąjį jaunimą stoti į skautų 
eiles. Kaip tai vyko?

Štai vienas tipingas pavyz
dys, — vadovo informacija va
dovybei:

“Worcesterio skautų draugo
vės įkūrimas.

Pirmoji Worcesterio skautų 
steigiamoji sueiga įvyko šių 
1954 metų birželio mėn. 12 d., 
kurią pravedė s.v. pskl. Vid
mantas Bliumfeldas. Susiregis- 
travo 18 skautų ir buvo įkurta 
draugovė. Draugovė buvo su
skirstyta į dvi skiltis: skautu ir 
vilkiukų. Visi broliai kandida-

pakartotinai
stovyklavo iš eilės keliolika me-

Rambyno ll-ro stovykla 1959 
m. Camp Child, Mass. — Ram
bynas n.

Žalgirio stovykla 1960 m. 
Mass. — Žalgiris.

Baltijos stovykla 1961 m. 
Camp Child, Mass. — Baltijos 
Aidas.

Maironio stovykla 1962 m. 
Camp Child, Mass. — Miško 
Aidas.

Jubiliejinė stovykla 1963 m. 
Camp Child — Jub. Stov. Skau
tų Aidas.

Atžalyno stovykla 1964 m.

tą antradienį, šioje sueigoje 
atsilankė ir brolis Vytis Vid
mantas Bliumfeldas.

tai. puolenis ir M. Leknickas. Kita lose. Dauguma
Skautų skiltis pasirinko “EI- sueiga buvo nutarta turėti ki

nių” vardą, ir jos skiltininku 
paskyriau Zidžiūną Rimantą. 
Skiltyje 9 broliai. Vilkiukų skil-

šiose stovyklose yra moko
ma, egzaminuojama, varžomasi

Rajono Skautų-čių stovyklo
se ėję laikraštėliai:

Rambyno I-ma stovykla 1954 
m. Cape Cod, Mass., —Ram
byno Aidas.

Dainavos stovykla 1955 m. 
Hartford, Conn., Dainavos Die
nos.

Nemuno-Neries stovykla 1956 
m. S. Woodstock, Conn., —San
taka.

AtL Rajono stovykla 1957 m.
Hardwick, Mass., — Žalgirio 
Žaibas.

Vilkiukų stov. Trakai 1958 
m. Trakai.

Per skautybę—lietuvybei!
Balandžio 20 d. buvo praneš

ta, kad sesės skautės rengia 
skautų vakarų Aušros Vartų 
parapijoje. Broliai skautai bu
vo paprašyti prisidėti prie pro
gramos ir pravedimo šių šokių 
vakaro. Broliai 
sutiko padėti sesėms, skau
tėms.

Balandžio 27 
Jonavičius vėl apsilankė ir sa
vo kalboje "įkvėpė broliams 
skautams nenuilstamai dirbti 
skautiškus darbus.

Gegužės 4 d. broliai skautai 
nutarė surengti naktinę iškylą 
kitos savaitės gale. Geg. 11 d. 
brolis Bliumfeldas surašė dar
botvarkę iškylos, kurią broliai 
skautai vieningai priėmė, Geg. 

1 14 d. įvyko skautų pirmoji nak
tinė iškyla.

Gegužės 18 d. į sueigą at-

s.v.V-sL Simukonio ir ps. Romo 
Kezio. Viešiem prisidėjusiem 
nuoširdus skautiškas Ačiū!

AtL Rajono Seserijos veiklos 
apžvalga bus patalpinta Darbi- ’ 
ninke gegužės 20. ,

ps. B. Kidolienė

neįmanoma dirbti dėl laiko trū
kumo. Liepos mėn. 23 d. naktį rimo laipsnį, 
buvo padaryta naktinė iškyla 
kartu su “Dr. Vinco Kudirkos”

Liepos 20 d. brolis Bliumfel
das nutarė su broliais skautais 

vyčių būreliu. Po iškylos imtasi vyčiais kand. į sekančią iškylą 
rimtai ruoštis ni-čiam skautų kartu pasiimti ir skautus ir

Pažymėtina, kad visa “Elnių” 
skiltis vyksta šiais metais į šiais 
metais vykstančią rytinio pa
kraščio skautų-čių stovyklą 
Rambynas.

s. v. pskl. V. Bliumfeldas, 
draugininkas” 

Worcester, Mass.
1954 m. rugp. 13 d.
“Stebėtojo užrašai:

“Wcrcesteryje gyvenantieji 
buvę skautai nutarė įsteigti 
skautų vienetą. Brolis skauti
ninkas Jonavičius pranešė; kad 
1954 m. balandžio 6 d. tuoj po 
tautinių šokių repeticijos Lie
tuvių Meno Mėgėjų Ratelio pa
talpose įvyks pirmoji skautų 
sueiga, šioje sueigoje dalyvavo 
brolis s-kas Jonavičius ir skau
tai A. Glodas, R. Marcinkevi
čius, H. Jakubauskas, R. Jaku
bauskas, J. Kazlauskas, T. Pra-

ir palietė skautų religinius klau
simus. Broliai skautai nuošir
džiai skautiškai padėkojo bro- ‘ 
liui kun. Steponaičiui ir pa
prašė atsilankyti kuo tankiau. 
Skautiškos sueigos buvo kas 
antradienį, nenuilstančiai vado
vaujant broliui vyčiui V. 
Bliumfeldui.

Birželio 1 d. broliai skautai 
nutarė pereiti į skautus vyčius 
kandidatus ir suorganizuoti 
skautus ir jaunesniuosius skau
tus. Brolis Bliumfeldas paskel
bė, kad visi berniukai, kurie 
norėtų prisijungti prie skautų, 
susirinktų L.M.M.R. patalpose 
birželio 12 d. Birželio 19 d. įvy
ko antroji skautų vyčių kandi- vam už tą nuolatinį skautinės 
datų naktinė iškyla, kuriai bro
lis V. Bliumfeldas vėl vadova
vo. Birželio 29 d. brolis Blium
feldas pranešė broliams apie į- 
vykstančią skautų stovyklą Ply- 
mouth. Mass. Jis pranešė, kad 
visi norintieji važiuoti į stovyk
lą užsiregistruotų pas jį. Bro-

visus skautus kand. į III paty-

kyla. Per iškylą brolis Blium- skautą?
feldas pradėjo mokyti skautus šiem mūsų nenuilstamiem ge- 
ir jaun. skautus žygiuoti. Se- radariam priklauso LSB Atlan
kančiose savaitėse sueigos įvy- to Rajono gili padėka.

VASAROS STOVYKLOS
Pats smagiausias metinis 

skautavimo laikotarpis — tai 
rajoninė bendra skautų ir 
skaučių stovykla O jų buvo 
kiekvienais metais. Kiekvie
nais metais rajono skautai at
randa stovyklavimo vietą, lai
ką ir išdirba programą. Tada pa
kviečia seses skautes kartu sto
vyklauti, patys nešdami pagrin
dinę stovyklos naštą — admi
nistraciją, ūkio reikalus, apsau
gą.

Per visą penkiolika metų ke
li tūkstančiai mūsų lietuviško 
jaunimo dalyvavo šiose stovyk- 

ko du kartus savaitėje. Per 
šias sueigas brolis Bliumfeldas 
darbščiai rengė skautus įžo
džiui, kuris buvo nutartas įvyk
dyti rugp. 14 d. Rugpjūčio 3 
d. dar du broliai prisirašė į 
skautų vyčių kandidatų viene
tą, kuris paaugo iki 10 kandi
datų. Keturi skautai vyčiai 
kand. nigpj. 14 d. duos įžodį 
į skautus. I stovyklą rengiasi 
važiuoti 7 skautai vyčiai kan
didatai ir būrys skautų ir jau
nesniųjų skautų.”

Ir taip plėtėsi skautę 
veikla Atlanto Rajone.

Dar keli grupavimosi ir or
ganizavimosi metai, ir paga
liau išsivystė visas Lietuvių 
Skautų Sąjungos Brolijos apa
ratas, sujungiantis viso laisvo
jo pasaulio lietuvius skautus. 
To pasėkoje susidarė J. A. V. 
rytiniame Atlanto pakraštyje I- 
asis JV Brolijos rajonas su vie
netais Bostone, Brocktone, Eli- 
zabethe, Hartforde, New Yor- 
ke, Waterburyje ir, Worcestery- 
je. Metam greitai bėgant ir 
veiklos pradūnam pailstant ar 
sąlygom neleidžiant, ima keistis 
vadovai. Įpratus ir įsigyvenus į 
šio krašto sąlygas, pradedame 
vis daugiau lepti, minkštėti. O 
vis tik, kad ir sunkėjant sąly
gom, skautiški vienetai nesutir
po. Vienur kitur prigesus veik
los žiburiui, žiūrėk, ir vėl suži
ba laužo šviesa, suskamba dai
nos, šūkiai...

Ne vien turėtume dėkoti sa
vo idealistam skautų vado- 

veiklos žiburio išlaikymą šiame 
rajone. Daugumas mūsų susi
pratusių lietuvių tėvų, matyda
mi savo vaikus gražiai ir nau
dingai praleidžiančius laiką, 
stojo Į aktyvų darbą. Kiekvie
noje vietovėje, kur tik buvo 
būrelis skautų, susiorganizavo 

sporte, lituanistikoje, skauti- 
niame patyrime ir gyvu pavyz
džiu parodoma Dievo, Tėvynės 
ir Artimo meilė. Kas svarbiau
sia, — visuomet ir viskas atlie
kama tik lietuviškai!

Stovyklose yra visuomet lei
džiama savas stovyklos laikraš
tėlis. čia patys stovyklautojai 
sudeda savo įspūdžius, džiaugs
mą ir savikritiką. Stovyklauto
jam duodarfii stovyklos ženklai, 
kuriuos jie nešioja ant unifor
mų per ištisus metus, didžiuo
damiesi ir įrodydami savo pa
tirtį. J. A. Starėnas

Atlanto Rajono skautg-iiŲ vadovų suvažiavimas Hartforde 1957(7).

JAV ATLANTO RAJONO BROLIJOS SKAUTININKAI
Lietuvių Skautų Sąjungos At

lanto Rajono Brolija davė di
delį įnašą Sąjungai vadovų at
žvilgiu. Iš čia kilo pirmieji ir 
dabartiniai vyriausieji sąjungos 
vadai, pvz., v.s. .V. Čepas, v. 
s. A. Saulaitis, Sąjungos val
domojo organo vadai: v. s. 
A. Matonis, v. s. P. Molis, s. č. 
Kiliulis, s. kun. J. Pakalniškis, 
s. A. Bobelis, ps. fil. R. Kezys, s. 
V. Nenortas ir kiti.

Iš šio rajono buvo pirmieji 
aukštieji Brolijos vadovai — 
Vyr. Skautininkai, v.s. V. Če
pas, A. A. v.s. A. Matonis, 
Brolijos Vadijos nariai: s. T. 
Naginionis, s. A. Banys, s. V. 
Pileika, s. J. Raškys, ps. J. A. 
Starėnas, s. J. Bružinskas, s. 
A. Treinys, j', v.s. I. Petniūnas, 
s. tik G.Kurpis, s. A. Saulai
tis S J; Tr kiti.

Brolijos rajonas per 15 me
tų išaugino į skautininkus šiuos 
vadovus:

B. Aleksandravičių —1955, 
S Baltušį — 1954, A. Banevi
čių — 1954, J. Benešiūną — 
1954, P. Bernotą — 1957, kun. 
V. Bitiną — 1963, K. Bilerį—

S. Woodstock, Conn., — Atža
lėlės.

Vilniaus stovykla 1965 m. 
Spencer, Mass. — Gedimino 
Aidas.

Ąžuolyno stovykla 1966 m. 
Lisbon, Conn., — Gilė.

Vyties stovykla 1967 m. Lis
bon, Conn., — Šauklys.

Papildomoji V-ji tautinė sto
vykla 1968 m. Kennebunkport, 
— Rėksnys.

Atlanto Rajono broliai Rambyno f-je stovykloje Cape Cod, Mass., 1954 m.
(Nuotr. iš ps. R. Kezio archyvo)

Atlanto rajono stovyklavietės atidarymo HkHmėoe Lisbon, Conri„ 1966 m. 
it k. j d. sėdi V. Sidzikauskas, vysk. Pr. Brazys, tuometinis LSB vyr. skau
tininkas j.v.s. B. Juodelis ir s. kun. V. Bitinas. Nuotr. A. Simukonio

J. A. STARĖNAS

1967, V. Bliumfeldą — 1954, 
A. Bobelį — 1957, R. Bričkų— 
1962, J. Bružinską — 1954, 
kun. V. Cukurą — 1957, V. 
Gedmintą — 1965, A. Glodą —
1965, R. Jokubauską — 1965, 
V. Gobužą — 1957, P. Kalvaitie- 
nę — 1963, R. Kalvaiti —
1966, R. Kezį — 1955, kun. J. 
Klimą — 1956, Č.
— ‘ 1957, G.

Kiliulį, 
Kurpi

— 1957, P. Kurą —1963^ 
S. Liaukų — 1962, M. Mano- 
maitį — 1954, V. Mikalauską
— 1956, R. Mieželį — 1956, 
P. Molį — 1957, J. Monkų — 
1965, T. Naginicnį — 1954, 
R. Pakalnį — 1956, kun. J. Pa
kalniškį — 1954, V. Pileika — 
1954, A., Pilvelį — 1965, A. 
Pranckevičių — 1966, A. Pra
puolenį — 1964, V. Raškevičių
— 1964, J. Raski — 1955, A.
Saųlaitį, S. J. — 1959, J. Stasai- lanto Rajono Broliją, — buvu- 
tį — 1958, J. Starėną — 1964, šieji vadeivos.

Visuomenė rajono skautų brolijos darbe
Rajono Skautų Brolija, atsi

mokėdama savo geradariam, iš
reikalavo iš LSB Vyriausio 
Skautininko apdovanojimo “Už 
Nuopelnus” ordinus ir juos iš
kilmingai įteikė

Štai sąrašas mūsų kilniųjų ge
radarių. Norima priminti, kad 
šis sąrašas liečia tik skautų tė
vų ir rėmėjų komitetų narius. 
Galimas dalykas, kad bus pra
leista nepaminėti keli tėvai, 
prieš ar po apdovanojimo tapę

(Nuotr. iš ps. R. Kezio archyvo*

V. Strolią — 1958, G. Surdėną 
— 1964, A. Šetiką — 1963, R. 
šilbajorį — 1954, J. Šipailą — 
1968, A. Treinj — 1954, J. Vie
ną — 1957, V. Trečioką — 
1963, J. Vaičjurgį — 1960, R. 
Venckų — 1962, V. Zdanį — 
1956.

Kai kurių data yra apytikrė. 
Kai kurie iš jų pakelti i skau
tininkus tuoj, prieš per, ar po 
rajoninio Brolijos steigimosi.

P. Kalvaitienė yra vienintelė 
moteris, dirbanti Brolijai ir Bro
lijos pakelta į skautininko 
laipsni.

Pastaba: Turime ir kitą mo
terį — ps. B. Kidolienę, kuriai 
dirbant Brolijoje, yra Brolijos 
išrūpintas skautininko laipsnis, 
tačiau pakėlimas praėjo per 
Lietuvių Skaučių Seseriją.

S. Baltušis, A. Banevičius, P. 
Molis, V. Pileika ir J. Starė- 
nas — vadovai, vedę JAV At- 

aktyviais skautų vadovais. Taip 
pat abejojama ankstyvųjų bylų 
tikslumu. Tokiu atveju iš anks
to atsiprašoma tų, kurie bus 
nepaminėti, neradus jų senose 
bylose ar per klaidą praleidus 
jų pavardes. Skaučių Seserijos 
apdovanotieji nėra minimi.

1. J. Tuinyla, Bostonas, 
1955, 2. G. Vildžius, Hartfor
das, 1955, 3. S. Prapuolenis, 
Worcesteris, 1956, 4. M. Pra- 
puolenienė, Worcesteris, 1957, 
5. M. Zidžiūnienė, Worcesteris, 
1958, 6. L. Jakubauskas, Wor- 
cesteris, 1958, 7. M. Liubers- 
kis, New Yorkas, 1959, 8. V. 
Kubilius, Bostonas, 1959, 9. F. 
Karosienė, Bostonas, 1959, 10. 
J. Pipiras, Worcesteris, 1959, 
11. č. Boguža, Waterburis, 
1949, 12. V. Gedmintas, Wor- 
cesteris, 1960, 13. J. Šimans
kis, Hartfordas, 1960. 14. H. Bi- 
tėnas, Elizabethas, 1961, 15. 
Tėvas J. Gaili jšis, Kennebunk- 
portas, 1962, 16. K. Kasperiū- 
nas, Elizabethas. 1962, 17. E. 
Bielkevičienė, Brocktonas, 
1963, 18. M. Saulėnienė, Pro- 
vidence, 1964, 19. L. Kukanau- 
za, Providence, 1964, 20. B. 
Dapkus, Hartfordas, 1966. 21. 
L. Siemaška, New Yorkas. 
1966, 22. V. I.iobis, New Yor
kas, 1966, 23. J. Butkus. Nen 
Yorkas. 1966, 24. K. Adomavi
čius, Worcesteris. 1966. P. 
Osmolskis, New Yorkas. 1966.
26. V. Eikinas. Bostonas. 1966.
27. O. Pajėdienė. Worcesteris.
1966. 28. B. Maurutis. \Va- 
terburis, 1967. 29. Tėvas L. An- 
driekus. K e nnebunkportas.
1967. 30. M. Vidūnienė, \Vor- 
cesteris. 1967. E. Matule
vičienė. VVorcesteris. 1967, 32. 
E. Kausevičienė. Worcesteris.
1967. 33. T. Bliudnikienė. 
Brocktonas. 1967. 34. J. Miką 
lauskas. Bostonas. 1968. 35. S. 
Griežė-Jurgelovičius. Bostonas.
1968. 36 A. Starinskicnė. Bos
tonas. 1968.
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 3 tirt, g žemutis, Hoė 145 dot — Kun. A. Ki

]ywood» Fla., L. Rūmas, M. Kra-

B. Karlanas, Cleveland, Ohio, 
B. Pūras, E. Cgo., Ind., Z. Va
liulis, Omaha, Nebr., R. Boris, 
Dearbom, Mich., Kun. A. Ba- 
bonas, B. Girnius, Detroit, Mi- 
chigan, J. Ramonis, L Medžiu-

kus, M. Aukštaitė, Toronto, Ca- 
nada, M. Pečiulienė, Downs- 
view, Can., J. Everlinas, Pe- 
terborough, Can.

Po 2 dol. — R. Chirokas, A. 
Hintendorf, Brockton, Mass., G. 
Stačiokas, M. Kahisaitis, P. 
Krištopaitis, Athol, Mass., A. 
Andriulionis, D. Valeiša, A. Ma- 
jauskaitė, V. Dainys, A. Lesčiuš- 
ka, Z. Martinonytė, O. Andriuš
kevičius, So. Boston, Mass., A. 
Balsys, Naugatuck, Conn., J. 
Ikrusdis, Oakville, Conn., J. UI- 
drikis, Poąuonock, Conn., J. 
Solks, A. Gruzdys, New Ha- 
ven, Conn., K. Lodą, Ansonia, 
Conn., W. Jasinauskas, New 
Canaan, Conn., P. Buškevičius, 
E. Krasauskas, B. Macėnas, 
Hfd., Conn., J. Muraška, V. 
Kuzminas, A. Zabelskas, J. Že
maitis, J. Slivinskas, J. Šidlaus
kas, V. Skladaitis, Waterbu- 
ry, Conn., S. Miknius, New 
London, Conn., M. Siemoneit, 
Bridgeport, Conn., K. Graudie- 
nė, Newark, N. J., E. Liaugau
das, Saddle Brook, N. J., H. 
Budris, Freehold, N. J., V. Pau
lius, AHendale, N. J., P. Bra
zauskas, Paramos, N. J., K. 
Sipaila, Hillside, N. J., M. Ba
ronas, Eliz. N. J., V. Bioševas, 
Harrison, N.J., D. Skuja, Ke- 
nilworth, N. J., A. Čemaus- 
kas, K. Baltramiejūnas, Jersey 
City, N. J., E. Budres, A. Da- 
vis Linden, N. J., J. Diržus, 
M. Gerulat, J. Vaichus, Kear- 
ny, N. J., A. Alukonis, Prov.

Po 1 doL — P. Naujokaitis, 
River Edge, N. J., V. čižūnas, 
Paterson, N. J., A. Abrakanavi- 
čius, Little Falls, N. j., j. Bu
lota, Pompton Plains, N. J., S. 
Jatulis^ Garwood, N. J., S. Sli
vinskas, Keyport, N. J, J; Ber- 
teška, Kearny, N. J., L Jasu- 
kaitis, Eliz., N.J., J. Kralikauc- 
kas, K. Trečiokas, Newark, N. 
J., J. Balandis, T. Petraitis, Eli- 
zabeth, N. J., K Paieška, Lit
tle Falls, N. J., G. Surdėnas,

dys, ersey City, NJ., M. Var- 
neckss, Clark, N. J., M. Bal
čiūnas, Edison, N. J., J. Frei- 
manas, Brockton, Mass., J. Sta- 
rinskas, A. Šakenis, V. Vizgir
da, K. Sūnėnas, Dorchester, 
Mass , A. Šimkus, Brighton, 
Mass., A. Gedraitis, Cambridge, 
Mass., K. Arlauskas, P. Klepo-

lt L, W. Peserkis, Lewiston,
Me.

1.50 dol. — S. Radikas, E. 
Hartford, Conn.

So. Boston, Mass., B. Kovas, 
Nbrvood, Mass., B. žemaitis, 
Worcester, Mass., E. Kalinows- 
kas, Nedham Hgts. Mass., K. 
Cyronka, M. Kairys, N. Prov.
R. L, V. Lelis, P. Zaranka, A. 
Cesekas, Detroit, Mich., £ Vaz- 
gis, Pgh. Pa., H. Satinskas, 
Doylestown, Pa., S. Romanaus- 
kienė, Phila, Pa., R. Barisa, 
Sherville, Can., L. Balaišis, La- 
Salle, Can., S. Zulpa, London, 
Can., J. Birgiolas, Toronto, Ca- 
nada, M. Brakas, Sioux Falls,
S. D., V. Rociūnas, Independen- 
ce, Ohio, P. Butkus, P. Ezerskis, 
Cleveland, Ohio, J. Jasikevičius, 
Balt, Md., M. Žadeikis, Betha- 
ny Beach, Del., B. Stravinskis, 
S. Dirmanas, M. Liulevičienė, 
P. Gruodis, M. Raudys, A. Pa- 
keltis, K. Keblis, Chicago, m., 
Ą. Ąitębęs^ GraiuoUe, Hk, V 
Kuprys, Cicero, DL, K. Butkus, 
E. St Louis, UI., R. Svainaus- 
kas, Studio City, Calif., T. Se
reika, J. Vencius, V. Gricius, 
Los Angeles, Calif.

75 c. — A. Urban, Pitts- 
burgh, Pa.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo ptisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para-

ŽIOROVAl PALAIKO

Krepšinio mėgėjai Kaune sa

do “Spartaku” į teisėją buvo 
paleista ledų porcija, kai to 
teisėjo sprendimas buvo pa
grįstai ar nepagrįstai nepalan
kus “Žalgiriui”. Teisėjas sustab
dė rungtynes. Jeigu jos 
būtų buvusios visiškai nutrauk
tos, tai “Žalgiris”, kaip aikštės

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

mos ir iš neatsiliepusių.
DSkinga DARBININKO 
Administracija

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 

zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 dol. Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol.

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 dol., kietais virs. 
6 doL, Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dot, Ant Vil
nelės tilto, P. Jūrinis, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. Švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 doL

Šios bei kitos knygos gauna
mos: Darbininkas, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn, New 
York 11221/

— Pranešama Darbininko skai
tytojam, kad JAV paštas lei
džia laikraštį siuntinėti tik 
tiem skaitytojam, kurie laiku 
apsimokėję prenumeratos mo

paskelbtas pralaimėjusiu. Tre
neris atsiprašė teisėjus, ramino 
žūrovus, ir rungtynės buvo 
baigtos, bet “Žalgiris” vistiek 
nelaimėjo. Paskui Tiesoj 
graudenama, kad šis pralaimė
jimas atsitiko kaip tik dėl žfi- 
rovų persistengimo palaikyti sa
vuosius. (Tiesa, balandžo 24).

Toks triukšmas keliamas už 
savuosius, bet išeina ir prieš 
svečius nukreiptas. Spauda ji 
peikia, kaip nesportišką elge
sį. Gąsdina, kad Kaunas gali ne- 

. tekti rungtynių, nes niekas ne
norės Kaune žaisti. Šalia to 
juntamas ir kitas susirūpini
mas, nes, kai tokie įvykiai pa
sikartoja, tai ima atrodyti, kad 
čia kažkas ne tik antisportiška, 
bet ir su “tautų draugyste” ne- 
besklandžai dera... Į sporto 
aikštes ne tik kviečiama daug 
milicijos, bet žada net ir “drau
govininkus” mobilizuoti, kad 
padėtų išlaikyti drausmingą ir 
svečiams palankesnę laikyseną. 
Laikraščiai ragina publiką auk
lėti, tačiau tai nesiseka, nes 
kiekvieną bandymą aikštėn su
sirinkusius pamoksti gero elge
sio publika nustelbia kurtinan
čiu “kaukimu” ... Ir niekas ne
prisipažįsta, kad čia būtų ko- 
klos planingos pnes ką nors Dr. Jokūbas J. ^tukas, 1016 Schlei- 
nukreiptos politikos. Tai esąs fer Rd. Hillside^N J. 07205; teL 201- 
tik “spontaniškas sžVųjų palai- 9‘ □
kymas”. (Elta) r r

DVIRATININKAI Laisvės žiburys — NEW YORK —
Romas Rudys iŠ Klaipėdos Lietuvių ir anglų kalbomis sekraa- 

balandžo pradžoj Juodosios Beniais 2-3 vat; popiet whbi io5,9 

jure® pakrantėje įvykusiose 
Sovietijos dviratininku lenkty
nėse (28 km, apie 17 mylių) lai- 

ir aukso me

buvo

lenktynėse,
13 komandų,

mėjo pirmą vietą 
dali.

Komandinėse 
kuriose dalyvavo
lietuviai irgi laimėjo pirmą vie- 

kestį. Administracija negali tą. Lietuvių komandoje važa-
laikraščio siuntinėti skolon il
gesnį laiką. Maloniai kviečiam 
visus atsilyginti laiku, kad nesu* 
CifrnA-dvtu lajirratflo - mvimac• o ■ oųp įvirti

Šių metų pradžioje adminištra- 
ctja duvo priversta nutraukti 
laikraščio siuntimą apie 200 
skaitytojų, nes kai kurie buvo 
veik kiekvienais metais tam tik- 
gina už Siunčiamą laikraštį ir 
tuo būdu laikraščio leidėjam su*
ras skaitytojų skaičius neatsily- 
nesumokėję net už 1967. Be
daro didėlius nuostolius. Skai-

ttUMMian. Puikus lietuvių kal
bos vadovasr-su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais

kūlimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
IdoL

DARBININKAS
910 Willoughby Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221

RABIJOPROGfiAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius

s: Romas Kezys, 
69th PL, Middle

BOSTON. MASS

STEP. M1NKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p-

PAPIGINTOS KNYGOS
"Atsiminimai H Balto veik

los". Prel. dr. J.B. Končiaus

teikia sunkų finansinį smūgį, 
ypač kad paskutiniu metu ir 
apmokami skelbimai laikrašty 
yra labai sumažėję. Nuoširdi pa
dėka skaitytojam, kurie ne tik 
laiku apsimoka prenumeratą, 
bėt taip pat prideda auką, kad

ro R. Rudys, A. Berankis, V. 
Dragašius, A. Rutkauskas ir P. 
Knieža. (Elta)

Antanui Jurgeiioniui 75 metai
Balandžo 14 d. 75 m. am

žiaus susilaukė gydytojas Anta
nas Jurgelionis. A. Jurgelionis 
buvo vienas iš uoliųjų fizinio 
auklėjimo bei lavinimo skatinto
jų Lietuvoj. Jis buvo pirmas 
1934 įsteigtų Kūno kultūros 
rūmų direktorius, taip pat tais 
laikais plačiai paplitusios Spor
to Rūmų Talkos — “Sporūtos” 
organizatorius.

Po karo A. Jurgelionis ilgą 
laiką dirbo parazitologijos ins
titute Vilniuje, šalia to studija
vo gerontologiją — “ilgo gyve
nimo” mokslą. Pastaruoju lai- wbmi-fm w
ku yra perėjęs dirbti į Ekspe- 273 victoria Rd., Hartfoni 14, c^nn.
rimentinės medicinos institutą. Tek: 249-4502

(EJta)

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 107.9 MC 
WHIL - 1430 kiL Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vidL

DETROIT, MICH.
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda

WJLB stotis — banga 1100 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia Bandža' tel. 278-3265

Algis Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesu re Detroit, Mich. 48227 
telef. 273-2224

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGON AVICIUS

Sekmadieni — nuo V iki 1 d-P-

TO PLACB 
YOUB AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. MALĖ

CARPENTERS 
and 

CARPENTER FOREMAN
Union - Steady. Work in N. Y. C. 
and Lower tVestchester TU 6-0500

FRU IT and VEGETABLE MAN
Exp

Good pay Live wire
Open Stand

Call 236-9735 ask for Sam

ALUMINUM FOUNDRY 

needs molders and helpers 
Apply at George L. Meade, Found- 
ry Co., 244 South Road, Bedford, 
Mass.

. WAREHOUSE MAN
Abbey rents seeks man to maintain 
orderly warehouse. Mušt operate 
fork lift, have Chauffeur’s license 
and have mechanical ability. Com- 
mand of English necessary. ABBEY 
RENTS 31-11 20 Rd. Astoria, Qns.

RA 1-6666

GENERAL FACTORY HELP
Laundry work steady nice working 
conditions

PROSPERITY LAUNDRY 
48-12 25th Street 
AS 4-0300 - 9 - 12

GENERAL FACTORY HELP
Will train. Day and Night Shift

Ne experience necessary 
KOLBI POLY BAG MFG., CO. 
747 Evergreen Avė. Brooklyn, N.Y.

Hl 3-6400

Machinist Jigmill operatbr model 4B 
34.35 per hour, many fringe bene- 
fits. Company in business 80 yrs., 
own produet, no jobbing work. Pot- 
devin Machine Co. Teterboro, NJ. 
Ajrply anytime bet. 7 AM-4:30 PM 
or call for appointment 20-1-288-1941

- Equal Opportuhity Employer

RESTAURANT HELP 
Clean eut, energetic people. 
All shifts full or part time 

No experience necessary. Apply 
JACK-IN-THE-BOX

139 Jericho Tpke — Mineola, L.I.

BODY MEN — PAINTERS
Work elose to home Top salary 

Beneffts - Good tvorking conditions 
VVestbury area

Call ARLO AUTO BODY 
(516) 997-7341

SH1PPING CLERK 
with some experience 

bright intelligent man wanted 
Alsd WAREHOUSE HELPER in 
Office furniture, strong. Steady job, 
nice working conditions DI 9-2370.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

. ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mantel & Dorėn, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N. Y. 111227 
Tel. 894-4188

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
Lietuviškos vasarvietės Cape Cod vilos AUDRONĖ 

savininkai — dr. Ed. ir Marija Jansonai praneša, kad šiais 
metais vila AUDRONE atidaroma nuo birželio mėn. 21 
dienos ir jau dabar priimami užsakymai. Kreiptis: Ed. 
Jansonas, 15 Rosedale St., Boston, Mass. 02124, tel. 288- 
5999, o po birželio 21 d. — tiesiai į vilą AUDRONĘ: Mrs. 
Marija Jansonas, 87 East Bay Rd., Oisterville Cape Cod, 
Mass. 02655.

Visi maloniai kviečiami atvykti ir praleisti savo 
atostogas prie atviro Atlanto jūros pliažo, pušų pavėsy ir 
žalumynuose paskendusioje viloje AUDRONĖ.

Berniukų stovykla prie Atlanto
Visi berniukai nuo 8 metų iki 15 metų kviečiami atsiged- 
vinti kūnu 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!

Dėl registracijos ir informacijų kreiptis: 
FRANCISCAN MONASTĖRY

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

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCH1BALD

President
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. bnaiuia ir adv. Jonas J. Grigams. ReiKaie su patarnautojais giK 
Urna susikalbėti ir lietuviSkaL • Turtas (Assets) virš 1132,000,000

Current dividend 5*A% on all accounts.
Dabar moka 5*/4% už visų rūšių taupomus pinigus.

SERVICE

5 BORO 
INVESTIGATION SERVICE

MATRIMONIALS and 
MISSING PERSONS 

665 New York Avė. Brooklyn 
Call 467-5510

MIKE’S Music and Electric Center 
We repai r all makes Radio or TV’s 
Black & Whit^.9_r Color take „in. We 
also trade your old sėt for recondi- 
tioned one. Call any hour. — 1444 
Broadvvay Brooklyn. Call 491-9186

HELP WANTED

ASSEMBLERS 
MACHINE OPERATORS

Immediate openings for both men & 
women on day or night shift. Full 
or part time. No experience neces
sary. Steady, reliable position that 
is not seasonal. Interviews 8 AM to 
5PM Mon-Fri. Also evening inter- 
views 5 to 8 PM Tues. Wed. Thurs. 
Call E V 3-4500 or come in LEVI- 
TON MFG CO. — 236 Greenpoint 
Avė., Brooklyn, N.Y.

An Equal Opportunity Employer

BBB CO. 
FLOOR WAXING 

Scraping porter 
Cleaning rug shampoo Mothproof 

All work guaranteed
Call 994-4932 or 881-2531

CAMPS

RIP VAN WINKLE for Boys 
ON-T1-ORA for Giris

One mile apart in northem Cats- 
kills. Private lakęs for swimming. 
boating and canoeing; horseback 
riding, all popular sports, activities 
and erafts on vast mountain play- 
ground. Modern equipment. Compe- 
tent staffs. Co-ed sočiais, movies, 
dancing, trips. — Highest camping 
standards. Chapel at each camp. 
Season fee: $650. For catalogues:

COWHEY CAMPS
790 Riverside Dr., New York, N.Y. 
10032 Tel. WA 6-1942

Office
Opening in Our New 

Maspeth Office

Consolidated 
Merehandising

— Needs — 
SECRETARIES 
BOOKKEEPERS

CLERICAL 
PORTER 

Apply in Person or Call

59-50 Oueens Midtown Expressway 
Maspeth, N.Y.

894-5150

DISPLAY

veikalas apima Balto Įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol.

"Vytaute* the Greit". Prel.
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantiem. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

"Awakening LHhuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 2 dol. Kietais vilte
liais 3 dol.

šios ir kitos lietuviškos bei 
apie Lietuvą knygos gaunamos 
Darbininko administracijoje, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11221.

laikraštis ir toliau galėtų gyvuo-
Pranešama Darbininko

MALDAKNYGfi

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS
PREL. PR. JURO

Pataisyta* 111 leidimai 
įtiekto Tėvai PrancMkonai

640 pusk Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
vteoktomto progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Ftandscan Fathers
DARBININKAS

•10 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininkė prenumera
ta Amerikoje ir kituose kraš-

PITTSBURGH, PA.
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
62 Shady St. W. PgK, Penna. 15228 

Tek 563-2754
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v.
8 dol. Siunčiant prenumeratą --------------- ---------
už 1969 motus, praiom pridė
ti vieną dolerį. Ta pa&a proga philadelphia, pa.
.tiykj trna pbaMAVa WTEL> 8fi0 kilocyctes

BENDRUOMENES BALSAS 
kurie laiku 1203 Green St, Phila. Pa. 19123
prenumeratą. Atsilikusių pra- tettadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p
iom Irgi nedelsiant prisiųsti,
net laikraštis skolon daugiau
nebus siunčiamas. ModŽagom los angeles, calif.

„ __ __ .. L. Bendruomenės Radijo Valandėlė
ir ipouHUnmiO Išlamom pMb įkurta 1969.H.16. stotis KTTM. ban- 
lut, adminlstrad jai susidaro di- ga 1460. Sekmadieniais 5-5:30 v. pp. 

_ , . Liet. Radijo valandėlės klubo pirm,
doli nuostoliai, kai didesnis S. Pautlenlenė, sekr. J. Gedmintas, 

akaifiua lieka skolin- ižfi- T- Sereikienė. vedėjas S. Paltus, skaitytojų skaičių* heKa Grtfmh View Angelcs
gi. — Darbininko adminištra- cauf. Telef. 662-0244.

cija.

Muaejaus retenybė!
Baigiančios pranykti NeprikL 
Lietuvos SIDABRINĖS 

MONETOS
pardavimui: Š iitai — J. Basa
navičius, 10 litų Vytautas Didy
sis, 10 litų prez. A. Smetona ir 
kitos. Kainaraštis — pareikala
vus. P. ZABLOCKIS, 2333 On- 
tario St., Vančouver 10, B. C. 
Canada.

GEGUŽĖS MĖNUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrei} iš
T. Kornelijaus Bučnrto, O.F.M.

“GEGUŽES MĖNUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wll- 
ioughbv Avė., Brooklyn N. Y. 
11221.

H. W. FEMALE

EXP OPERATORS 
ON SINGER MACHINE

Section or semi section — steady 
work nice working conditions work 
near home DEL-RAY FASHIONS 
3387 3rd Avenue Bronx, N.Y. Call 

669-9624

AU types of Painting and Spraying. 
Accoustical ceilings, Multi-color, ete 
graining, glazing and marbelizing. 
Factories 4 offfces, completed ovėr 
week-ends. Airless eųuipment, rsS- 
sonable rates. 231-6900 527 E 2337d 
Street Bronx

SEBR1NG AUTO PARTS INC.

Foreign car — opposite Lakcsidc 
Shopptng Center Phone 398-1444 — 
State Highway No. 15 Wharton NJ.

Ask for TED

TYPIST
$95 - $100 A WEEK

EDUCATIONAL
BOOK PUBLlSHER

Hours 9 to 5 
Call

MISS SALERNO
(212) 675-7000

You are invited to come and sec 
one of the flnest and hardest selec- 
tions of Butcher Btocks that you 
wUl be proud to own in your kiteh- 
cn. etc. AU sizes. Ale sande r Butchėr 
Blocks A šupply Corp. 232 Bowcry. 
New York'City. Daily 8 to 5:30 pih. 

Phone 228-4021

Botherrd by Roaches Rats or Mice 
evtcrminating apts store* and fafc- 
tories rate* free estimates — 

ASTRO EXTERMINATORS
74 Conselyea Street Brooklvn, N.Y. 

MMŠOė

1 1.1 i .į i ii
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Lietuviu Fondui šio pavasario 
vajaus proga aukos vis plaukia. 
1000 dol. paaukojo Antanas Sa
balis. Po 100 dol. aukojo: R. 
Markus, Kęstutis Kiaunė, A. 
Cenfeldas, Br. Markeliūnas, 
dr. J. Bilėnas, Juzė ir Kostas 
Norvilai, Vytautas Beleckas. 
Vajaus komitetas prašo visų pri
sidėti savo auka — stoti nariais 
i Lietuvių Fondą.

Telefonas Darbininko redak
cijoje sugedo balandžio 24 ket
virtadienio rytą. Nepaisant pa
kartotinų pranešimų apie suge
dimą, telefonų bendrovės spe
cialistai telefoną pataisė tik ge
gužės 2, penktadienio vėlyvą 
vakarą. Tame laikotarpy skam
binę redakcijai ir girdėję įvai- < 
rius garsus dabar žinos kodėl 
nebuvo atsiliepta.

Inž. Antano Novickį© 75 m. 
proga Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
N. Y. skyrius ruošia pageriamo 
pobūvį, šis pobūvis Įvyk gegu
žės 16, penktadienį, 7:30 v. v. 
Steak Pub restorane, Valley 

Razma. Meninę dalį atliks so- Stream, N. Y: Nevv Yoriso sky- 
listas Stasys Citvaras. Lengvo
jo žanro dainų padainuos solis
tė Violeta Bendžiūtė iš Phila- 
delphijos. šokiam groja Joe 
Thomas orkestras.

Skautų pavasario balius, ren
giamas skautams remti tėvų ko
miteto, bus šį šeštadienį, gegu
žės 10, Maspetho lietuvių para
pijos salėje, šokiam groja Joe 
Thomas orkestras.

Pavasario banketą Waldorf 
Astoria viešbutyje rengia Lie
tuvių Fondo vajaus komitetas. 
Kviečiami visi, kurie parėmė 
Lietuvių Fondą. Į banketą iš 
Chicagos atvyksta pats Lietu
vių Fondo pirmininkas dr. A.

Skautams Remti Komitetas. Iš k. i d. sėdi: V. Vebeliūnienė, P. Pilienė, A. Bulotienė—pirm., stovi V. Katinas 
ir V. Baiiūnienė. Nuotr. V. Bivainio

LB New Jersey apygardos suvažiavimas

Vija Vėtra, latvė balerina, su 
savo šokiais dalyvaus gegužės 
8 vakarinėje vaikų programo
je televizijos 13 kanale. Gegu
žės 11 koncertuoja Internatio
nal House, Denver, Colorado, 
gegužės 14 — Konservatori
jos salėje; Bostone, gegužės 21 
— Baltimorėje.

riaus valdyba kviečia draugus 
bei artimuosius šiame pagerbi
me dalyvauti. Dėl smulkesnių 
informacijų ir registracijos pra
šom kreiptis pas inž. Edvardą 
Verba, 10-57 E. 99 St. Brook- 
lyn, N. Y. 11236, CL 1-5058, 
arba pas sekr. Zenoną Jorį, 
tel. 441-7831 ne vėliau gegu
žės 10 d.

Prel. Jonui Balkūnui, Viešpa
ties Atsimainymo lietuvių para
pijos klebonui Maspethe, N.Y., 
gili padėka už Įvertinimą lietu
vių spaudos ir 100 dol. auką 
apmokėti prenumeratą tiem lie
tuviam, kurie, gyvendami Vo
kietijoje ar kituose kraštuose, 
patys nepajėgia > apsimokėti. 
Daugelis ligonių ir senelių pra
šo jiem laikraštį siuntinėti do-

... „ . vanai. Laukiama šiame reikale
Kun. Algimantas Kerys, SJ„ talfcos spaudos rėmė- 

lietuvių foto arch^o vedėjas, Su dėka tėv
pereitą savaitę lankėsi New Pe(ras 0 FM, Dar.
Yorke ir ta.ge sukti ka> ku- bininko administratOTta 
nuos epizodus jo ruošiamam ______________________
filmui “Dvylika”.

Prenumeratoriai, pakeisdami
savo adresą, prašomi administ-

Dviejų asmenų šeimai reika
lingas nedidelis butas. Pagei
daujama prie gero susisiekimoracijai pranešti ne tik nauja,

bet ir sena adresą. Taip pat Brooklyne ar Queens apylinkė- 
neužmirškite pridėti pašto zip se. Informacijai skambinti va- 
code numerio. karais 861-1656.

New Yorko Skautams Retinti Komitetas 
gegužės 10 d.

MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE 
64-14 56th Rd, Maspeth, N. Y. 

rengia 
tradicinį

PAVASARIO BALIŲ
šokiams gros JOE THOMAS orkestras • Namuose pagaminti. 
užkandžiai • Veiks bufetas • Įėjimas asmeniui $7.50 

Užsakymus ir pinigus siųsti šiais adresais:
VIKTORIA BALICNIENE. 12 Berryhill La. Bethpage, N.Y. 11714 

TeL 516 - 731-0404
VYTAUTAS KATINAS, 85-08 104th St., Richmond HiU, N.Y. 11418 

TeL VI 6-1210

Gražią pavasario dieną, ba
landžio 27, apie 30 LB apylin
kių atstovų ir kitų tautiečių 
susirinko į apygardos suvažia
vimą bendruomeninių reikalų 
aptarti. Atidarydamas suvažiavi
mą, apygardos pirmininkas K. 
Jankūnas paprašė susirinku
sius susikaupimo minute pa
gerbti mirusius Nepriklausomy
bės Akto signatarą Petrą Kli
mą ir PLB pirmininką Juozą 
Bačiūnų. Suvažiavimui vadovau
ti pakvietė pirmininkais Anta
ną Gudonį ir Nerimantą Kara- 
šą, sekretoriumi — Petrą Lanį.

Kalbėdamas apie apygardos 
valdybos atliktus darbus, jos 

į pirmininkas pažymėjo, kad per 
vienerius kadencijos metus val- 

f dyba posėdžiavo devynis kar
tus. Atskiriem valdybos nariam 
teko dalyvauti LB Hartfordo a- 
pygardos suruoštame informaci
jos seminare Waterbuiy, ryti
nio pakraščio LB apygardų ir 
apylinkių pirmininkų suvažiavi
me Patersone, mokytojų konfe
rencijoje Brooklyne ir JAV LB 
tarybos m sesijoje Chicagoje. 
Smulkiomis aukomis apygardos 
valdyba yra parėmusi III pa
saulio lietuvių seimą New Yor- 
ke (taip pat platino bilietus į 
seimo metu vykusį koncertą), 
teatro festivalį, Pasaulio Lie
tuvį, Operetės chorą ir moky
tojų konferenciją Brooklyne.

Svarstant tolimesnę apygar
dos veiklą, apygardos valdy
bai pasiūlius, suvažiavimas nu
tarė, kad iki šiol skiriamos apy
gardos akademinės stipendijos 
lėšos būtų panaudotos stipendi
jai lituanistikai studijuoti Ford-

ELIZABETH, NJ.

ham universitete, Dr. V. Kudir
kos šeštadieninei mokyklai Eli- 
zabethe ir organizuotom jauni
mo grupėm (tautinių šokių gru
pei “Baltija”, skaučių ir skau
tų vienetam ir kitiem jaunimo 
susibūrimam). Suvažiavimas pa
geidavo, kad apygardos stipen
dijos nebūtų visai atsisakyta ir 
kad jos skyrimas būtų paliktas 
apygardos valdybos nuožiūrai.

Apygardos valdyba Įsipareigo
jo ir toliau remti šeštadieninę 
mokyklą ir kvietė apylinkes pri
sidėti prie šio darbo aukomis. 
Ypač buvo atkreiptas apylinkių 
dėmesys į mokyklinio ir prieš
mokyklinio amžiaus lietuvių vai
kų registraciją ir reikalą ragin
ti tėvus teisti savo vaikus Į lie
tuviškas mokyklas.

Apygardos valdyba pasižadė* 
jo ir toliau rūpintis jos globo
je veikiančia tautinių šokių gru
pe ir stengtis, kad grupė galėtų 
dalyvauti IV tautinių šokių 
šventėje 1972 metais.

Pasisakydama bendresniais 
lietuviško gyvenimo klausimais, 
apygardos valdyba kvietė apy
linkių valdybas ir atskirus tau
tiečius visomis jėgomis remti 
Lietuvių Fondą, stojant Į jį na
riais; paremti Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų Putna- 
rr.e statomą Neringos stovykla
vietę mergaitėm ir tėvų pran
ciškonų kultūros centrą Brook- 
lyne, taip pat aktyviai dalyvau
ti lietuviškų parapijų darbuo
se.

Informacijai lietuviam rūpi-

mais klausimais sustiprinti ame
rikinėj spaudoj, radijuje ir Įta
kingų amerikiečių sluoksniuo
se numatoma prie apygardos v- 
bos sudaryti kompetentingų as
menų informacijos komisiją.

Ilgesnį pranešimą apie JAV 
LB tarybos III sesijos, Įvyku
sios balandžio 19-20 Chicagoje, 
darbus padarė apygardos pirmi
ninkas K. Jankūnas ir tarybos 
prezidiumo vicepirmininkas ku
nigas V. Dabušis.

Artimiausias apygardos už
davinys yra New Jersey Lietu
vių dienos suruošimas, ši diena 
apygardos yra ruošiama jau 
daugiau kaip dešimt metų, šiais 
metais Lietuvių diena Įvyks bir
želio 15, sekmadienį, Royal Gar- 
dens parke, Rahway, N. J. Jos 
programą sutiko atlikti Eliza- 
betho šeštadieninės mokyklas 
mokiniai ir tautinių šokių gru
pė “Baltija”. KJ.

rodo, jis atvykęs penktadienio 
rytą, tik nežinia, kodėl nerado 
reikalo atvykti į subatvakarį, 
kur turėjo skaityti paskaitą. 
Tai pirmas toks atsitikimas per 
dešimtį subatvakario gyvavimo 
metų.

Margais takais keliauja 
lietuviškas žodis

Lietuvių Veteranų S-gos ‘Ra
movė’ Bostono skyrius balan
džio 20 So. Bostone surengė 
dailiosios literatūros ir dainų 
vakarą. Programą parengė ra
šytojas Vytautas Volertas, o 
ją atliko: Aušra Marčiulaitytė- 
Zerr, Virginija Majauskienė ir 
Bronius Balčiūnas. Dainavo so
listė Ona Pliuškonienė, akom- 
ponuojant muzikui Jeronimui 
Kačinskui. Išskyrus muziką Ka
činską, programos dalyviai iš 
Philadelphijos.

Trio — Marčiulaitytė-Zerr, 
Majauskienė ir Balčiūnas su 
Mažvydu, Donelaičiu, Poška, 
Daukantu, Strazdeliu, Bara
nausku, Kudirka, Biliūnu, že
maite, Maironiu, Krėve, Bin
kių, Sruoga, Putinu, šeinium, 
Miškiniu, Nerim, Brazdžioniu, 
Aisčiu, Mačerniu, Nyka-Niliū- 
nu, Mackum, Bradūnu, Santva
rų, Škėma, Ostrausku, Gliaudą, 
Baronu, Audrone, Gustaičiu ir 
kitais skelbė lietuvišką žodį, jo 
grožį, godojo lietuviškas godas, 
kėlė lietuvių dvasią, žadino nau
jam gyvenimui, rodė mūsų kal
nų, pievų, miškų, upių ir eže
rų grožį, kalbą ir dainas.

Tokia gausybė autorių ir taip 
gražiai Volerto sujungtų Į vie
ną pynę atidengė viską, ko sie- 
kėm, kuo gyvenom ir ką turė
jom.

Bostone pirmą kartą pasiro- . 
dė ir nauja solistė Oria Pliuš
konienė, kuriai _ ąkomponavo

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS
PAVASARIO BALIUS

gegužės 17 (L, 
šeštadienį

WALDORF ASTORIA VIEŠBUTYJE
J adė Roorn, Park Avenue ir 50th Street 

MANHATTANE

Banketo metu dainuoja solistai VIOLETA BEND2IŪTS ir 
STASYS CITVARAS. Šokiams groja Joe Thomas orkestras.

—— Pradžia 7:30 v. v.--------
Informacijų reikalais skambinti:

Jadvyga Vytuvlenė — VI 6-2980; Jurgis Montvila — 321-4309
Stalus užsisakyti pas Jonę Kiaunienę — tel. 658-4334

Mylimai motulei, Onai Bružinskienei, mirus sūnų 
Juozą su šeima ir dukrą Zuzaną giliai užjaučia 
skausmo valandose Vytautas ir Regina Abromaičiai

ONAI BRUŽINSKIENEI 
mirus, 

sūnų Juozą su šeima giliai užjaučia

A. ir R. BALSIŲ ŠEIMA

A f A
ONAI BRUŽINSKIENEI

mirus,
sūnui Juozui ir šeimai, dukrai Zuzanai reiškia gilią
užuojautą

M. ir J. JUOZAPAVICIAl

Woodhaven prie Forest Park 
parduodamas namas iš dviejų 
šeimų. Butai po 3 kambarius. 
Yra garažas ir Įrengtas rūsys. 
Prašoma 25,000 dol. Teirautis 
vakarais tel. VI 6-4552.

Spalvotoje TV — vėl nauji 
pagerinimai. Pirkitės geriausią 
— Zenith. Pataisymai Jūsų bu
te fabriko mechanikų. Pasirink
ti galite 666 — 5th Avė. Są
žiningai ir pigiau pirksite per: 
J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr. 
E. Northport, N. Y. 11731. Tel. 
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 rašytu S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon St, Wor- 
cester, Mass. 01604.

Adomes Druzdis, ilgametis S.
Bostono Piliečių klubo finansų 
sekretorius, su žmona išvyko 
atostogų Kalifornijon. San Fran- 
cisco mieste aplankys ten gy
venantį sūnų Tomą ir vyks į 
San elemente. Druzdžiai su
grįš prieš gegužės 18, kada į- 
vyks Piliečių klubo pastato kel
tuvo dedikacijos banketas. Ma
noma, kad tai bus didžiausias 
įvykis organizacijos 70 metų 
gyvenime.

Bostono kultūriniai subatva- 
kariai išsiuntinėjo pakvietimus, 
kad balandžio 19 kultūrinio su- 
batvakario paskaitininku bus 
Ottawos universiteto švietimo 
departamento direktorius prof. 
dr. Antanas Ramūnas-Paplaus- 
kas. Paskaitos tema: Psicholo
ginė ir sociologinė XX amžiaus 
vizija. Nuolatinė subatvakarių 
salė Tautinės S-gos namuose 
prisipildė. Kai kas juokavo, 
kad' reikalingas naujas pre
legentas. Subatvakarių rengė
jai laukė, o publika nerimavo. 
Ilgiau nei po gero pusvalandžio 
laukimo subatvakarių vadovas 
rašyt St. Santvaras perskaitė 
dr. Ramūno laišką, rašytą ant 
vizitinės kortelės. Laiške buvo 
nurodytas laikas, skridimo nu
meris, kada kur išskrenda ir ka
da bus Bostone. Tas laiškas bu
vęs gautas penktadienio vaka
rą, pusdieniu vėliau, negu dr. 
Ramūnas turėjo atskristi. Šeš
tadienį skambinęs Į Ottawą. 
Ponia Ramūnienė pasakiusi, 
kad vyras išskridęs penktadie
nį. Tačiau prelegentas Ramū
nas iki šeštadienio vakaro ne
pasirodė. Pora daktarų išėjo 
tuojau. Tada Santvaras paskai
tė iš neatvykusio prelegento 
knygos, kurioje duodami eilės 
mokslininkų ir kitų žymių as
menų gražūs pasisakymai apie 
Lietuvą, lietuvius, lietuvių kai- dainų. Solistė turi gražų, skam
bą ir paties autoriaus išvedžio- bų ir stiprų balsą, o taip pat ir 
jimai apie didelę lietuvių misi- gražią bei kuklią išvaizdą. Tik- 
ją, kurią jie atliksiu, ir Lietu- rai buvo malonu klausytis ne- 
vos vardas iškilsiąs kaip seno- matytos ir negirdėtos daininin- 
sios Judėjos ar Graikijos. Kitą kės. Po meninės programos bu- 
dieną, t y. sekmadienį, dr. Ra- vo vaišės ir šokiai. Pelnas pa
raunąs pasirodė Bostone. Pasi-

vo Banaičio “Anksti rytą atsi
kėliau”, Budriūno “Kas berne
lio sumislyta”, Gruodžio “Aguo- . 
nėlė”, Jakubėno “Gėlės iš šie
no”, Kavecko “Na tai kas” ir
bisui dar porą visai negirdėtų

skirtas “Kario” žurnalui.

DAIL V. RATO PARODA BOSTONE
Skaučių židinys gegužės 3-4 paukščius, — juos skrendan- 

Tautinės Sąjungos namuose su
rengė Australijoje gyvenančio 
dailininko — grafiko Vaclovo 
Rato kūrinių parodą. Viso buvo 
išstatyta 50 paveikslų, atliktų 
įvairiose technikose. Daugiau- rys žmonių. Viršutinėje salėje 
šia buvo spalvoti monotipai, " ..............................  — -
paskui didelio formato atspau
dai nuo metalo, linoleumo ir 
medžio. Paveikslų koloritas — 
degančios Australijos spalvos, 
temos — daugiausia paukščiai, 
laivai, gamtovaizdžiai, abstrak
tiniai kosmo vaizdai. Dailinin
kas su pamėgimu vaizduoja

čius, stovinčius, susidomėju
sius radiniu, sustojusius prie 
didelės degančios saulės.

Į parodos atidarymą šeštadie
nio vakare susirinko gražus bū-

Pirmoji šių mėty ekskursija organizuoja
ma pas T. Pranciškonus Kennebunkport, 
Maine, Vainiky dienos savaitgalyje — 

gegužės 30, 31 ir birželio 1

Židinio pirmininkė Genė Bačiu- 
lienė pakvietė Paulių Jurkų apū 
budinti dailininko kūrybą. Jis 
apžvelgė, kaip dailininkas dir
bo Lietuvoje, kaip dabar dirba 
Australijoje, apibūdino jo tech
nikines priemones. Po jo trum
pos kalbos pirmininkė visus pa
kvietė Į apatinę salę, kur bu
vo surengtas gražus svečių pri
ėmimas, buvo punčas, Įvairių Į- 
vairiausių pyragų, tortų, kava. 
Antrą dieną svečiai taip pat bu
vo vaišinami kava, pyragaičiais. 
Viso parodą aplankė apie 150 
žmonių. Parduota 21 paveiks
las. Parodos proga Inos ir Kos
to Nenortų namuose skaučių ži
dinys savo nariam surengė vai
šes. (p.j.)

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

Ekskursijoje gali dalyvauti iš New Yorko, Elizabeth, Newark, 
Linden, Kearny bei New Haven. Susibūrus keletui asmenų, 
autobusas sustos gegužės 30 d. 11 vai. ryto prie lietuvių bažny
čių Elizabeth ir Kearny, NJ.; Brooklyne prie pranciškonų vie
nuolyno, 680 Bushwick Avė., 12 vai. dienos. # 
Kelionė, nakvynės viešbuty ir 4 kartus valgis — asmeniui 38 
dol. Bus aplankomos šventovės La Salette, lpswich, Mass., nau
ja koplyčia Kennebunkport, Maine, dalyvaujama šv. Antano 
gimnazijos mokslo metų pabaigos programoj — išleistuvėse. 
Vykstama su patogiu ir modemišku autobusu. Grįžtama bir
želio 1 d. vakarą.

groja įvairius pramoginius Šokina. 
Rezervacijom kreiptis | T*v© Petrę BaniOną, 980 Buahwfck Avė, Brook-
lyn, N.Y. 11221 — teief. (212) GL 2-2923, vakarais GL S-7098; M. Skatins Vadovas Vytautas Prapuolenis
— VI 7-4499; J. Ulrtch — 479-7942. Kreiptis: 4« Tatman St. Wowstrr,

• • • • Mara. 01607 — Teief. 756-2213
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