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Astronautui kelione Menuliu ši kartą sukliudyta
Pirmadienį naktį Apollo 13 

skrydį į Mėnulį nutraukė erdvė
laivio dalyje įvykęs sprogimas. 
Dabar visos pastangos kreipia
mos tik viena kryptimi —kad 
astronautai sveiki ir gyvi būtų 
sugrąžinti atgal ant tos plane
tos, kuri vadinasi Žemė.

Sprogimas įvyko toje ko
mandos kapsulės dalyje, kur 
yra sutelktos elektros energiją 
ir deguonį gaminančios celės. 
Tad erdvėlaivis liko be svar
biausio energijos šaltinio.

Sprogimą sukėlusi priežastis 
nežinoma, ir gal niekad nebus 
sužinota. Galėjo jį sukelti koks 
nors pačioje sistemoje buvęs 
silpnumas, bet galėjo būti ir iš
orinė priežastis, kaip antai, di
deliu greičiu skrendančio me
teoro atsitrenkimas.

Astronautai grąžinami namo 
per Mėnulio orbitą, nes tas ke
lias esąs trumpiausias. Erdvėlai
vi i Mėnulio orbita ir iš ten 
Žemėn turėtų pasukti raketa to 
vežimėlio (lunar modula), kuris 
būtų kėlęs astronautus į Mėnu
lį. Manoma, kad lunar modu
la ir pačiame erdvėlaivyje dar 
likusios energijos gaminimo

Sprogimas erdvėlaivio dalyje sumaišė kelionės'pl anus
bą. Trečiojo etapo raketa buvo laivyno kariųinkas Thomas 
panaudota pasukti erdvėlaivį Mattingly buvo pakeistas civiliu 
Mėnulio link.
Vežimėlis nebe problema

Kai šis veiksmas buvo atlik
tas, astronautai atskyrė erdvė
laivį nuo likusios raketos da
lies, apsuko atgal ir jį sujungė 
su tuo vežimėliu, kurs turi nu
kelti astronautus ant Mėnulio. 
Šito savo darbo dalį astronau
tai perdavė Žemei šeštadienio 
vakarą su spalvotosios televi
zijos kamera.
Pakeistas astronautas

Beje, prieš pakilimą į erdves 
numatytas skristi astronautas

priemonės bus pakankamos su
grįžti į Žemę. Jei viskas vyks 
taip, kaip spėliojama, kapsulė 
su astronautais nusileistų šį 
penktadienį.

Pereitą šeštadienį pakilimas 
įvyko numatytu laiku. Koman
dos laivą su priedais išnešė į 
erdves galingoji Satum 5 rake
ta.

Žemės orbitoje astronautai iš
buvo iki 4:48 vai. popiet (šešta
dienį), kada įjungtas kitas rake
tos motoras išplėšė laivą iš Že
mės traukos ir jį pasuko Mė
nulio link.

Raketos pirmojo etapo penki 
motorai išdegė išstumdami erd
vėlaivį į erdves. Neilgtrukus to
ji dalis atsiskyrė nuo laivo ir 
įjungti antrojo etapo motorai 
danešė erdvėlaivį iki žemės or
bitos. Vienas motoras nustojo 
veikęs 2 min. 7 sekundes anks
čiau, bet likusiem 4 motoram 
buvo “įsakyta” dirbti ilgiau, 
kad atliktų neveikiančiojo dar-

K.

astronautu Jack Swigert, kurs 
skrenda pirma kartą, bet esąs 
taip gerai susipažinęs su siste
mų veikla, kad visą knygą pa
rašęs apie komandos laivo trū
kumus ir padaręs pasiūlymus 
kaip juos pataisyti.

T. K. Mattingly buvo išjung
tas iš misijos todėl, kad įtar
ta jį galint kelionėje susirgti ty
mais.

Brandtas ir Agnew
Apollo 13 padėjo palydėti į 

erdves ir V. Vokietijos kanc
leris Willy Brandt, kurį paly-

— Senato užs. reik, komisi
ja rezoliucijos formoj priėmė 
pageidavimą, kad Sovietų S-ga 
ir Amerika sustabdytų bent lai
kinai strateginių ginklų (atomi
nių raketų) išdėstymą. JAV vy
riausybė tuo tarpu tuo reikalu 
savo kortų neatidengė. JAV-Ru- 
sijos pasitarimai dėl strategi
nių ginklų gamybos sustabdy
mo atnaujinami balandžio 16 
Austrijos sostinėje Vienoje.

— Bedarbių skaičius kovo 
mėnesį pakilo nuo 4.2 iki 4.4 
proc. darbo jėgos. Jau matosi, 
kad nedarbas palietė ir tech
nikines profesijas, nes dėl val
džios išlaidų sumažinimo kraš
to apsaugai ir erdvių tyrimų 
programai pradėjo atleidinėti 
personalą tos bendrovės, kurios 
iš tų dviejų valdžios šaltinių tu
rėjo didelius užsakymus.

Naujasis New Yorko abortų įstatymas 
Jo priedangoje gali vykti žmogžudyste
New Yorko valstijos seimelis 

išmetė iš įstatymų rinkinio 
140 metu senumo abortu įsta
tymą ir jo vieton priėmė kitą, 
kurs leidžia nutraukti nėštumą 
per 24 savaites nuo prasidėji
mo. Daryti abortą ar nedaryti 
— palikta spręsti pačiai mote
riai ir jos gydytojui, jeigu ji 
su juo tariasi. Jokių kitų sąly
gų ar varžtų įstatyjnas nebenu- 
mato. Senasis įstatymas leido

Ne visa, kas vyksta Lietuvo
je, ir ne visada laiku mus pa
siekia. Gan vėlai mus pasiekė 
Vilniaus arkivyskupijos kuni
gų pernykštis raštas Kosyginui. 
Pasirodo, kad dar prieš tą raš
tą buvo panašiai kreipęsi Tel
šių kunigai ir Vilkaviškio kuni
gai. Tenka dabar informuoti 
apie Vilkaviškio kunigų raštus 
ir papildomai gautom žiniom 
informuoti apie represijas kai 
kuriem kunigam dėl tų raštų.

VILKAVIŠKIO KUNIGŲ 
RAŠTAS VYSKUPAM:

Vilkaviškio vyskupijos kuni
gai bendru raštu, datuotu 1968 
gruodžio 31 d.,- buvo kreipęsi 
į Lietuvos vyskupus bei vysku
pijų valdytojus dėl vienintelės 
Lietuvoje kunigų seminarijos. 
Kunigai nurodinėjo, kad “kas
met Lietuvoje miršta apie 30 
kunigų, o Kauno kunigų semi
narija gali išleisti vos 5-6 nau
jus kunigus. Tuo tarpu kandi
datai laukia po kelerius metus 
ir belaukdami praranda viltį.”

Raštas nurodo TSRS konstitu
cijos 124 straipsnį, kuriame ra
šoma, kad Bažnyčia yra atskir
ta nuo valstybės, ir klausia: 
“Tai kokie tarybiniai įstatymai 
leidžia valdžios pareigūnam ad-

dėjo viceprezidentas Agnew. 
Juodu abu Cape Kennedy glo
bojo dr. Wernher von Braun, 
Amerikos raketų tėvas, bet 
kiekvienu kraujo lašu vokietis. 
Jį amerikiečiai susirado ir par
sivežė Amerikon tuojau po ka
ro. Jeigu jis čia nebūtų atsira
dęs, vargu ar šiandien Ameri
kos astronautai skraidytų į 
Mėnulį.

Rusijos agentai tuojau po ka
ro prievarta prisigraibstė vo
kiečių mokslininkų ir juos už
darę Rusijoje spaudė dirbti ir 
ką žino pasakyti, bet tas prie
vartos darbas bolševikams to
kių raketų nepagamino. Jei jie 
turėtų tokio galingumo rake
tą, kaip Amerikos Saturnas 5, 
jie nebūtų iškentę į Mėnulį 
skristi nebandę.

Didžiavosi Braunu
Pereitą savaitgalį V. Vokieti

jos radijas ir televizija translia
vo daug medžiagos ir pasikal
bėjimų su dr. Braun ir ilgai ro
dė patį Amerikos raketų tėvą. 
Vokiečiai turėjo progos pasidi
džiuoti, kad ir vokiečių tautos 
sūnus su tokiu dideliu indėliu 
yra prisidėjęs prie erdvių tyri
nėjimo, panaudojęs Amerikos 
pinigus ir techniką. V. Vokieti
ja tokio masto erdvės tyrinėji
muose nedalyvauja, bet mažų

mūsų krašte kartojasi fak- 
pažeidžią TSRS Konstituci- 
garantuojamą sąžinės lais- 
ypač liečia Kauno kunigų

ministruoti seminarijos vidaus 
reikalus ... Todėl atėjo laikas 
reikalauti, kad būtų panaikin
tas seminarijai limitas ir kad 
tarybinės valdžios organai ne
kliudytų jaunuoliams stoti į se
minariją”.
VILKAVIŠKIO KUNIGŲ 
RAŠTAS KOSYGINUI:

Antras Vilkaviškio kunigų 
raštas su daugiau kaip 30 pa
rašų, datuotas 1969 sausio 8, 
buvo pasiųstas “TSRS ministrų 
tarybos pirmininkui, Religijų 
reikalų tarybos prie TSRS mi
nistrų tarybos pirmininkui, Lie
tuvos katalikų Bažnyčios vado
vams”. Šiame ilgesniame rašte 
pirmo rašto mintys išplėtotos.

Konstitucinis pagrindas raš
tui: Pradedama: “Mes žemiau 
pasirašiusieji Lietuvos TSR ku
nigai, jaučiame pareigą Jums, 
Ministre Pirmininke, pranešti, 
kad 
tai, 
jos 
vę,
seminariją”.

Padėtis seminarijoje. “Prieš 
1940 m. Lietuvoje turėta 12 
vyskupų, 1640 kunigų, 4 semi
narijos su 466 auklėtiniais, o 
dabar tėra 4 vyskupai (du iš jų 
represuoti), apie 800 kunigų ir 
tik viena kunigų seminarija su 
27 auklėtiniais. Šie skaičiai su
mažėjo dėl to. kad civilinės val
džios pareigūnai administruoja 
seminarijos vidaus reikalus. 
Pavyzdžiui 1944 m. Kauno kuni
gų seminarijoje buvo 400 auk
lėtinių. 1946 m. tarybinė val
džia jų skaičių sumažino iki 
150. Dabar sepiinarijoje leidžia- 

'ma studijuoti tik'30 auklėtinių. 
Dėl to kunigų seminarija kas
met išleidžia tik 5-6 naujus ku
nigus. 1969 m. seminariją turė
tų baigti vos 4 kunigai”.

Sovietinė oficiali linija. “Kai 
porevoliuciniais metais valdžios 
pareigūnai uždarinėjo cerkves, 
VKP (b) CK išleido nutarimą, 
kur rašoma: “CK įsitikinusi, 
kad šie nukrypimai yra partijos 
politikos tiesioginio pažeidimo 
rezultatas .. .yra tiesioginė pa
galba mūsų klasiniams 
šams” (Iš CK 
III.14).

Šiandieninė 
da patvirtina 
nutarimus: “Tarybinių įstatymų 
ir lenininių principų griežtas 
laikymasis religijos ir tikinčių
jų atžvilgiu — svarbus partijos 
ir valstybės reikalavimas. Mū
sų šalyje griežtai baudžiami vi
sokie mėginimai administruoti 
religinius dalykus” (Nauka ir 
Religija, 1968 m. 6 nr., 10 p.).”

Linijos laužymas praktikoje. 
“Kauno kunigų seminarijoje te
begalioja tokia nenormali kan
didatų priėmimo tvarka. Semi
narijos rektorius kandidatų 
sąrašą kasmet privalo nusiųsti 
LTSR Religijų tarybos įgalioti
niui, kad šis nustatytų stojan
čių lojalumą tarybinei valdžiai. 
Įgaliotinis gali kiekvieną kandi
datą be jokio paaiškinimo iš
braukti, nepaisant, kad stojan
tysis pilnateisis Tarybų Sąjun
gos pilietis, niekad nebuvo teis
tas ir niekuo nenusikaltęs tary
binei valdžiai.

Ar tai nėra TSRS 
Konstitucijos pažeidimas? Ar 
šitaip neiškraipomi minėtieji 
CK nutarimai?”

Ko raštas prašo. “Lietuvos ti
kinčiuosius ir kunigus jaudina 
ši nenormali Kauno kunigų se
minarijos padėtis... Todėl mes 
prašome Jus, Ministre Pirminin
ke, leisti Kauno kunigų semi
narijai savarankiškai tvarkyti 
vidaus reikalus, pačiai baž
nytinei vadovybei nustatyti sto
jančių priėmimo skaičių ir ne
daryti kliūčių stojantiems”.

Toliau — koks valdžios atsa
kymas?

mas, o mažametės atveju, tėvų 
ar globėjų sutikimas.

Kita pataisa siūlo uždrausti 
viešajam reikalui skirtus pini
gus naudoti abortų operacijoms 
apmokėti, ir išlaisvinti ligoni
nes bei gydytojus nuo skundų 
ir bylų, jei jie atsisako daryti a- 
borta dėl savo asmeniniu įsitiki
nimų. Šis pastarasis pasiūlymas 
greičiausiai bus greit priimtas, 
bet dėl kUų.^Įr'reiks; pakovoti, satelitų gamybos srityje ir ji Dėl Vilkaviškio _yyj 
Jie *gršfi&usuT'turės palaukti jau yra toli pažengusi, palaiky- kunigų raštų Kosyginui 
kitų metų, kai bus praėjęs vieti- dama tuo reikalu ryšį siu Ame- 
niai rinkimai. rika. \

Pašalintas
is pareigų 
Vilkaviškio 
dekanas 
kun. Ambrasas y

Dėl Vilkaviškio _vyskiįpijos 
l ir Lie

tuvos vyskupam, pagal ligšioli
nes žinias, buvo nubausti pen
ki kunigai: Tamkevičius, Zdebs- 
kis, Dumbliauskas, Kunevičius 
ir Jokubauskas. Dar viena šešto
ji auka yra Vilkaviškio 
dekanas kun. Konstantinas Am
brasas. Jis buvo MVD tardomas 
tuoj po anų kunigų nubaudi
mo ir kaltinamas žinojęs apie 
savo dekanato kunigų žygį ir 
to nepranešęs kulto įgaliotiniui 
Rugieniui. Po keleto tardymų 
jį pasiekė žinios, kad būsiąs iš
keliamas iš Vilkaviškio, dėl to 
nuvyko į Kauną pasitikrinti, ar 
tai tiesa. Tuometinis kancleris 
R. Krikščiūnas pasakė nieko 
nežinąs. Dekanas Ambrasas nu
vyko pas Rugienių, ir šis pa
kartojo tą patį — nieko neži
nąs. Kovo mėnesį dekanas ga
vo oficialų pranešimą, kad at
leidžiamas iš dekano pareigų ir 
iškeliamas į Leipalingį. Apie 
tai sužinojo parapiečiai, surin
ko 1100 parašų, vyko į Kauno 
kuriją ir pas Rugienių ginti sa
vo klebono. Kai žmonės nenu
rimo, iš Kauno buvo atvykę Vil
kaviškin R. Krikščiūnas ir vysk. 
Labukas, net du kartu, tačiau 
iš jų laikysenos buvo aišku, kad 
dalykai neis į gera. Dekanas 
Ambrasas buvo priverstas atsi
sveikinti su parapija Sekminė
se, paskutinę gegužės dieną. Vi
sa bažnyčia verkė.

Ambrasas buvo vienas uoliau
sių klebonų, dar gana jaunas 
(įšv. 1945), visų mėgiamas ir 
gerbiamas, išbuvęs Vilkaviškyje 
per 10 metų, atnaujinęs pagrin
dinai bažnytėlę (buvusią rusų 
cerkvę, nes katedra sugriauta ir 
neatstatyta), įvedęs centrinį šil
dymą, išliejęs takus šventoriu
je, pastatęs liaudies kryžių, pri
sodinęs rožių, įrengęs (švento
riuje) kleboniją, pats daug dir
bęs savo rankomis, net reuma
tą gavęs. Sibiro išvengęs ir lig- 
šiol niekur neužkliuvęs sovie
tams, dabar buvo pažemintas ir 
nubaustas už kitus kunigus. Jo 
vieton atkeltas Kauno vyskupi
jos kunigas Juozas Preikšas (į- 
šv. 1951), dėstęs kunigų semi
narijoj ir dirbęs Kauno kuri
joj-

— Stipri Japonijos delegaci
ja išvyko kom. Kinijon pasidai
ryti, kokios ten nuotaikos dėl 
ūkinių santykių išplėtimo. Dele
gacijos vadovas — buv. valdan- __
čios partijos užsien. reikalų mi-. neštumnutraukt? operacijos 

_ • būdu tik tuo atveju, jei gimdy
mas grėstų motinos gyvybei.

New Yorko valstijos katali
kų vyskupai per kardinolą 
Cooke ragino gubernatorių 
Rockefeller! istatvma vetuoti, 
bet jis įstatymą pereitą šešta
dienį pasirašė. Jei šiemet ne
būtų jo rinkiminiai metai, jis 
tikriausiai būtų parėmęs savo 
partijos daugumą seimelyje, 
nes didysis pasipriešinimas 
tam įstatymui ėjo iš respubli
konų pusės. Jis pats aiškiai pa
sakė. kad jo ranka įstatymą pa
sirašant vadovavo politiniai su
metimai. Jis pabijojo su vetavi- 
mu prarasti tuos vadinamus li
beralų balsus, nes visi tuo var
du besivadiną krankliai sudarė 
muziką įstatymui paremti.

Ypač didelį spaudimą ir di
deli triukšmą kėlė maži būriai 
moterų, kurios yra pasišovusios 
sugrąžinti moterims jų “žmo
giškąsias teises”. Viena tokių 
teisių, jų manymu, yra atsikra
tyti motinystės “vergijos”, ki
taip tariant, motinystę pakeisti 
kuo kitu ir jos padarinius paša
linti chirurgo peiliu be jokio į- 
statymo įsikišimo, šis įstaty
mas dabar jau tokią laisvę su
teikia, bet žmonių įstatymai tik 
tiek tėra naudingi žmonių bend
ruomenei, kiek jie nelaužo mo
ralinių įstatymų, šis įstatymas 
daugelyje atvejų gali legalizuo
ti žmogžudystę, kurią smerkia 
ir civilizacijos dar nepažįstąs 
žmogus.

Tariamą reformą pradėjo ir 
užsispyrusiai varė iki galo sei
melio pirmųjų rūmų narys A. 
H. Blumenthal, demokratas iš 
Manhattan. Jis ir tų “besilais- 
vinančių” moterų riksmą orga
nizavo.

Įstatymas įsigalioja liepos 1 
d. Bet jau organizuojamos pa
stangos jo didžiąsias iltis ap
laužyti. Viena pataisa jau siū
lo leisti nėštumą nutraukti tik 
per 15 savaičių nuo jo pradėji
mo (dabar yra 24 savaitės), a- 
bortus leisti daryti tik legaliai 
veikiančioje ligoninėje ar klini
koje, ir kad tam reikalui būtų 
pačios moters raštiškas sutiki-

nisteris, senas Kinijos draugas.
— Fordas 2-sis ir du jo bend

rovės valdininkai išvyko į Mas
kva Kremliaus vadu kviečiami. 
Manoma, kad Maskva užsima
nė daryti su Fordu kokį nors 
biznį.

— Floridos gub. Kirk buvo 
nubaustas po 10,000 dol. pabau
dos už kiekviena diena tol, kol 
nesiliaus priešinęsis teismo nu
tarimui panaikinti mokyklų se
gregaciją vienoje mokyklų apy
gardoje. Išgavęs iš teisingumo 
departamento pažadą, kad šis 
padės jam tą reikalą sutvarky
ti sušvelninimo kryptimi, gu
bernatorius leido pradėti deseg- 
regaciją teismo nurodytu laiku.

Kancleris W. Brandt grįžo Vokietijon
Kancleris jau išvyko namo ir 

tuoj pradėjo skelbti, kad sutar
ta nieko nepadaryti, kas galėtų 
sumenkinti Atlanto Santarvės 
prestižą ir karinį pajėgumą Eu
ropoje, nes tik Nato išlaikant 
nepaliestą bus galima atstumti 
Rusijos karinę jėgą iš Vidurio 
Europos erdvės.

Tokia politika bus naudinga 
ir Amerikai derybose su Rusi
ja dėl nusiginklavimo. Ameri
kos ir Europos suderinta politi-

ka dabar yra labiausiai reikalin
ga ir daugiausiai naudos gali at
nešti.

Kancleris pažadėjo pasirūpin
ti, kad JAV prekėms nebūtų 
dirbtinių kliūčių patekti į Bend
rosios Rinkos kraštus.

Suderintos ir abiejų nuomo
nės Rytų-Vakarų santykių tvar
kyme.

Atrodo, kad JAV-Vokietijos 
santykiai yra pasiekę gilaus 
draugiškumo laipsnį.

nutarimų
prie-

1930.

spau-tarybinė 
ankstesnius CK

Tarp Nixono ir senato padidėjo plyšys 
Kova del V. Teismo teisėja parinkimo 
Washingtonas. — Senatas 

per vienerius metus atmetė ant
rą prez. Nixono nominuotą 
kandidatą Vyr. Teismo vakuo
jančiai teisėjo vietai, ir tai iš
šaukė labai stiprią prezidento 
reakciją, kur neabejotinai pa
didino plyšį tarp prezidento ir 
demokratų valdomo kongreso.

Abu kandidatai buvo pietie
čiai (vienas federalinio teismo 
teisėjas iš Floridos, kitas iš S. 
Karolinos), abudu priklausą tai 
juristų mokyklai, kuri teismo 
sprendimais nenori rašyti nau
jos JAV konstitucijos, bet tik 
senosios principus pritaikinti 
besikeičiančioms socialinėms ir 
ūkinėms sąlygoms. Tą linkmę 
įprasta vadinti konstrukcioniz- 
mu.

Senatoriai su abiem kandida
tais apklausinėjimo metu elgė
si nemandagiai, dar daugiau a- 
rogancijos rodė už senato sie
nų daromais pareiškimais. Iškel
ti priekaištai buvo faktais at
remti ar kandidatų įtikinamai 
paaiškinti, bet tai nieko nepa
dėjo, nes rūpėjo ne faktai, bet 
demokratų kerštas už etikos 
taisykles sulaužiusio teisėjo 
Fortas išstūmimą.. Rūpėjo ir 
Ui, kad respublikonų partija 
pradeda įsigalėt ir pietuose, kur

pietiečių 
proga, 

ne teisė- 
partinis

prieš penkis metus demokratai 
ten buvo vieninteliai valdo
vai. Demokratai neabejoja, kad 
dviem paskyrimais prez. Nixo
nas norėjo atkreipti į save ir 
savo partiją palankų 
žvilgsnį kitų rinkimų 
Kad kritikams rūpėjo 
jo kvalifikacijos, bet
kromelis, aišku ir iš priekaišto, 
kad Carswell nepriimtinas to
dėl, kad savo sprendimais ne
pasireiškė kaip genijus. Jie pa
tys juokėsi iš tokio priekaišto, 
bet juo buvo operuojama kelis 
mėnesius.

Prez. Nixonas kritikus pava
dino veidmainiais, nenorin
čiais pripažinti lygių teisių pie
tiečiams ir trukdančiais jam pa
skirti tokius asmenis, kurių ju
ridinė filosofija nors kiek at
svertų dabar Vr. Teisme vyrau
jančią grupę, kuri savo spren
dimais ne konstituciją aiškina, 
bet ją keičia, nors toji teisė pri
klauso ne Vyr. Teismui, bet 
kongresui.

Tokioms nuotaikoms dabar
tiniame senate esant, jis nebe- 
skirsiąs kandidato iš pietų, bet 
ir kitur ieškosiąs tokio, kurs 
bus artimesnis ne konstitucijos 
ardytojams, bet jos aiškinto
jams.

Prez. Nixonas ir V. Vokietijos kancleris Willy Brandt Baltųjų Rūmų sode.

Svetlana Aliliujeva, Stalino duktė, ir jos naujasis vyras 
architektas William Wesley Peters.
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Prieš ekstra spektaklį ir nepaprastą karnavalą
NUO 1941 IKI 1945: žinios la
bai negausios

Apie lietuvius Drezdene pa
pasakojo a.a. Juozas Strolia sa
vo atsiminimuose “Lietuvos Vy
čio pėdsakais”. Vieni ten atsira
do nuo 1941 kaip repatriantai, 
kiti paskiau buvo atvežti iš vo
kiečių okupuotos Lietuvos dar
bam; trečia ir gal gausiausia 
grupė atsirado mainio pasitrau
kimo nuo bolševikų metu — 
1944.

Strolios pasakojimuose suran
di atskirų šeimų pavardes, pas
kiau mėginimą telkti lietuvius 
lietuviškose pamaldose ar kul
tūriniuose pobūviuose. Bet la
biau jungiančio centro nema
tyti.

Pats Strolia su šeima Įsikūrė 
Drezdene nuo 1941 rudens kaip 
orkestro dalyvis valstybiniame 
teatre (Theater des Volkes). Vy
riausias sūnus Vytautas mokėsi 
konservatorijos fortepiono kla
sėje, jauniausias rengėsi būti 
smuikininkas. O namie motina, 
baigusi dainavimo klasę, vai
kus mokė lietuviškų dainų.

Teatre rado smuikininką A- 
dolfa Sadauska, Aleksandra Ku- V 4,7 4,
čiūną, tada akompaniatorių. 
Vėliau mieste susirado Nasvy- 
čių ir inžinieriaus Augustinavi- 
čiaus šeimas.

Kiek lietuvių dingo Drezdeno pragare (2)

Nuo 1942 ar 1943 atsirado 
daugiau jaunimo. Vokiečiai at
gabeno iš Lietuvos būrį mer
ginų mašinraščio ir stenografi
jos pasitobulinti. Maždaug tuo 
metu buvo atsiųsta iš Lietuvos 
apie 600 darbininkų bei darbi
ninkių. Atvyko kunigas ir ėmė 
rengti lietuviškas pamaldas. Į 
jas pradžioje susirinkdavo per 
šimtą, paskiau mažėjo. Iš Ber
lyno, anot autoriaus, “viena gra
žią rudens dieną” (metų nepa
žymėjo!) atvyko lietuvių studen
tų choras. Su juo visa Strolių 
šeima nuvyko dar į Leipcigą ir 
turėjo koncertą zoologijos sodo 
salėje.

Karo antroje pusėje, kada vo
kiečiam jau ėmė nesisekti, į 
Drezdeną buvo atgabenta lietu
vių karininkų grupė. Jie buvo 
apvilkti vokiečių karininkų uni
formom, bet ant krūtinės vie
noj pusėj turėjo lietuviškų spal
vų ženkliuką ir užrašą “Lietu
va”.

Strolia, “senas” Drezdeno gy
ventojas, globojo naujai atvyks
tančius. Pas save buvo apgyven
dinęs Tvirbutus, Biržų gimnazi
jos mokytoją smuikininką Ka
zį Linkevičių. Vieną popietį, sa-

Spauda

ko, nuvykęs Į naujamiesčio ge
ležinkelio stotį, radau ant ce
mentinių grindų besiilsinčią pul 
kininko Saladžiaus šeimą. Pa
dėjo jai persikelti Į lageri, o 
paskiau galėjo ir privačiai Įsi
kurti.

“Rodos, kad 1943 metų ru
denį (gal 1944? Red.) Drezde
nas turėjo didžiausią lietuvių 
koloniją. Lietuviškas kultūrinės 
pramogos tai vienur, tai kitur 
pasireikšdavo jau dažniau .. .Jei 
mano atmintis nešlubuoja, tai 
buvo gauta prie karalių rūmų 
esanti katalikų katedra. Tą die
ną pamaldų metu jos vidų ligi 
briaunų pripildė tik lietuviška 
tikinčių bendruomenė. Vargoni
ninko pareigas teko eiti man. 
Kadangi niekada nebuvau buvęs 
nuolatinis vargoninkas, tai visa
da paprašydavau inžinierių p. 
Augustinavičių, kaip pamaldų 
šefą, kad man padėtų nepasi
mesti. Pamaldų užbaigai tą die
ną reikėjo vargonais groti Lie
tuvos himną, o visi maldinin
kai tikrai su dideliu pakilimu 
giedojo”.

BĖGLIAI TVINO, o Drezdenas 
šoko

Bolševikam pradėjus masinę 
ofenzyvą, bėgliai iš rytų tvino i 
Drezdeną kaip Į išganymo vie
ta. 4,

“Didžiajame Drezdeno parke 
(Grosser Garten) sustojusi visa 
virtinė arkliais užkinkytų veži
mų, prisėdusių išvargusiais vei
dais ūkininkų, užkalbinta, pasi
sakė esą važiuoją nuo Inster- 
burgo (lietuviškojo Įsručio).”. 
Jie pasakojo, kaip “viename 
siaurame tarpkalnės kelyje Ryt
prūsiuose arkliais važiuojančius 
ūkininkus pasivijęs rusų tankų 
dalinys. Kadangi arti niekur ne
buvę kito kebo ir nebuvę gali
ma tame tarpukalnių kely pra
silenkti, tai rusai paleidę didžiu, 
liūs tankus per ūkininkų ve- 
vežimų viršų. Išlikę gyvi tik tie, 
kurie suskubę nušokti nuo ve
žimų ir prisišlieti prie žolėmis 
ir krūmais apžėlusio kalno. Visi 
kiti vežimai, arkliai, vyrai, mo
terys ir vaikai buvo tankų su
traiškyti ... Stebėtina, kad dau
gumas tokių pabėgėlių į Drez
deną ėmė žiūrėti kaip į kurį 
nors išganymą, kaip į viso pa
saulio neutraliausia vieta .. .Vi
si jie džiaugėsi ir Dievui padė
kos maldas kalbėjo, kad Jis 
jiems padėjo pasiekti galutinį 
jų kelionės tikslą ...”

Tokioj išimtinėje padėty jau
tėsi ir patys drezdeniečiai. “Nuo 
man atmenamų 1941 metų be
veik ligi pat šio miesto sunai
kinimo visas kultūrinis, visuo-

meninis ir bendras egzistenci
nis Drezdeno miesto gyvenimas 
slinko be jokių šešėlių, be di
desnių rūpesčių ir, galima saky
ti, be karo meto trūkumų. Kas 
pats nekariavo arba karo fron
tuose neturėjo savo šeimos na
rių arba artimų giminių, tiems 
karas buvo net sunkiai Įsivaiz
duojamas. Jis vyko kažkur toli 
Afrikoj, Rusijos plotuose arba 
kuriame nors vandenyne” (146 
p.).

“Net ir baisiąją naktį iš va
sario 13 Į 14 d. Drezdeno vals
tybinė opera ruošėsi pastatyti 
skirtingą operos ekstra spek
taklį (Sondervorstellung) .... 
Drezdenas dar vis nejautė, kad 
jis šoka taip pat ant dinamito 
boso ir kad jo dienos taip pat 
suskaitytos” (148 p.). Šoko, nes 

. tai buvo Užgavėnių vakaras su 
karnavalu, pasilinksminimais, 
prisidengus kaukėm.

Tolesniuose Strolios pasako
jimuose pradingsta visos pavar
dės. Nežinia, kur dingo visi tie 
susitelkę į Drezdeną gausūs lie
tuviai. Tekalba jau tik apie sa
vus pergyvenimus. Belieka pa
sekti tos vienos šeimos likimą v 
aname istorikų vadinamam 
Drezdeno pragare, o Strolios 
vadinamoje Sodomoje-Gomoro- 
je.

ANTANAS J. 6AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave. 
Woodhaven, N. Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v J
J. B. 8HALINS-6ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernlo* 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con- 
ditioned. A. J. Baltop-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

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

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

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

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par* 
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL Virginia 6-1800.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

Aš laimingas, kad šis kraštas jus turi
Dirvoje balandžio 3 aprašo

mos Washingtone įvykusios iš
kilmės, kuriose buvo iteikti Fe
deral Woman’s Award šešiom 
moterim, simbolizuojančiom dir
bančia, kuriančia amerikiete 
moterį. Tie garbės ženklai įtei
kiami kasmet. Jais pažymėtų 
moterų iš viso yra 60. Dėl šių 
metų apdovanojimo rašoma:

“Džiugu pastebėti, kad de
šimtame šešetuke minimąjį Fe
deral Woman’s Award gavusių
jų yra ir lietuvė — dr. Valeri
ja Birutė Raulinaitienė. Tai, be
rods, unikumas visoj šios insti
tucijos dešimtmečio veikloje. 
Greitomis peržiūrint visą apdo
vanotųjų sąrašą neteko rasti ki
to atvejo, kad apdovanotoji bū
tų gimusi ar bent mokslus ėju
si ne šiame krašte.

“Dr. V. B. Raulinaitienė 
yra Veteranų ligoninės Dow
ney, Illinois, medicinos štabo 
viršininkė. Jos vedamoji ligo
ninė turi 2500 lovų ir yra vie
na didžiausių veteranų admi
nistracijos turimų ligoninių.

“Dr. V. B. Raulinaitienės va
dovybėje ir priežiūroje dirba 
per 20 profesinių tarnybų: pa
tologijos, chirurgijos, psichiat
rijos .. .gydytojai, med. seserys 
ir kt. personalas.

‘Dr. V. B. Raulinaitienė pir
moji moteris-gydytoja, paskir
ta Veteranų ligoninės gydyto
jų štabo viršininke ...”

šešetukas buvo pristatytas 
prezidentui Nixonui. Su kiekvie
na prezidentas pasikeitė vienu 
kitu sakiniu. Į dr. V. Raulinai- 
tienę prezidentas 
klausimu 
vyrus?” 
ti” — atsakoma. “Aš esu lai
mingas, kad šis kraštas jus tu
ri”.

Surengtame bankete buvo į- 
teikiami garbės ženklai, ir kiek
viena apdovanotoji turėjo pasa
kyti savo žodį. Dr. Raulinaitie
nė po padėkos viršininkam ir 
visam kolektyvui, su kuriuo ji 
dirba, kalbėjo apie save: “Man 
buvo lemta užaugti kultūroje, 
kuri tik^To į asmens teisę dirb
ti ir pareigą atsakyti už darbą. 
Aš užaugau krašte, kur moterys 
skatinamos eiti į profesinę kar- 
jerą... Aš turėjau tėvus, kurie 
mane išmokė, kad geriausias 
laisvalaikis, kada jau gerai yra 
atliktas darbas. Man buvo lem
ta turėti mokytojus, kurie tikė
jo. kad mokykla yra vietovė mo
kytis ir mokyklos pažymiai ver
tino mano mokslinimosi pa
žangą ... Aš renkuosi draugus

iš tu, kurie siekia mokslo, dar- v7 7
bo ir pažangos”.

Washington Post ir eilė ki
tų laikraščių rašė: “Apdovano
jamosios, keturios iš jų vedu
sios su šeimomis, visos buvo ly
dimos plojimų dėl jų gražių 
kalbų, bet didžiausių plojimų 
aįtidrą sukėlė dr. V. .Raulinaitie
nė, kuri medicinos karjerą pra
dėjo Lietuvoje”.

Los Angeles apskrities rezoliucijos 
viršutinė dalis su herbu ir Lietu
vos įrašais. Apačioje — tos pačios 
rezoliucijos parašai.

Los Angeles 
Rezoliucija
JAV Lietuvių Bendruomenės 

centro valdybos suorganizuotos 
informacijos komisijos, kuriai 
vadovauja Leonardas Valiukas, 
paskatinta, Santa Monicos apy
linkė. jauniausia LB a p y 1 i n - 
kė Amerikoje, iš Los Angeles 
apskrities tarybos išrūpino re
zoliuciją, reikalaujančią Lietu
vos išlaisvinimo bylą kelt Jung
tinėse Tautose. Reikšminga tai, 
kad Los Angeles apskrities ta
ryba, atstovaujanti 7.2 miljo- 
nam gyventojų, savo rezoliuci
ją pasiuntė Amerikos preziden
tui, valstybės sekretoriui ir A- 
merikos ambasadoriui 
Jungtinių Tautų.

prie

prabilęs
— “Tai komanduoji

— “Bandau tai dary-
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PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

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

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

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

PHILADELPHIA, PA. — Lithuanian World Review Radio, sekmadieniais 
4 vai. popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wick
ham Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Grgen SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932. .... I

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

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakrėtus ) 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

Whereas, this year marks the 
719th anniversary of the form
ation of the Lithuanian state 
when Mindaugas the Great uni
fied all Lithuanian principa
lities into one kingdom in 1251 
and the 52nd anniversary of 
the establishment of the repub
lic of Lithuania on February 
16, 1918 commemorated by 
Americans of Lithuanian origin 
or descent and their friends of 
all parts of our great nation; 
and

Whereas, the communist re
gime did not come to power in 
Lithuania, Latvia and Estonia 
by legal or democratic process; 
and

Whereas, the Soviet Union 
took over Lithuania, Latvia and 
Estonia by force of arms; and

Whereas, the government of 
the United States maintains 
diplomatic relations with the 
governments of the free Baltic 
republics of Lithuania, Latvia 
and Estonia and consistently

has refused to recognize their 
seizure and forced incorpora
tion into the Soviet Union; and

Whereas, the Committee of 
the House of Representatives, 
created by H. Res. 346 of the 
Eighty-third Congress to inves
tigate the incorporation of the 
Baltic states into the Soviet 
Union, found that the incorpo
ration of Lithuania, Latvia and 
Estonia was contrary to es
tablished principles of interna
tional law; and

Whereas, the House of Rep
resentatives and the United 
States Senate (of the 89th Con
gress) unanimously passed 
House Concurrent Resolution 
416 urging the President of the 
United States to direct the at
tention of world opinion at 
the United Nations and at other 
appropriate international for
ums by such means as he 
deems appropriate, to the de
nial of the rights of self-deter
mination for the peoples of 
Lithuania, Latvia and Estonia

and to bring the force of world 
opinion to bear on behalf of 
the restoration of these rights 
to the Baltic peoples:

Now, therefore, be it re
solved, that the Board of Super
visors of the County of Los 
Angeles respectfully urges the 
President of the United States 
to bring the question of the 
liberation of the Baltic states 
before the United Nations and 
ask that body to request the 
Soviet Union to withdraw all 
of its troops and release its 
control of Lithuania, Latvia and 
Estonia and return to their 
homes all Baltic exiles and de
portees from prison camps in 
the Soviet Union; and

Be it further resolved, that 
a copy of this resolution be 
forwarded to the President of 
the United States, Secretary of 
State William P. Rogers, and 
United States Ambassador to 
the United Nations Charles W. 
Yost.

Ernest E. Debs, Los Angeles aps
krities tarybos pirmininkas, kurio 
pastangomis šiais metais priimta 

.turbūt geriausia rezoliucija Lietu
vos reikalu. Los Angeles apskritis 

yra didžiausia visoje Amerikoje,— 
turi 7,2 milijonus gyventojų.

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.
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Renegato dvasia
Protarpiais pasiekia ir mus 

laikraštis “Memeler Dampf- 
boot”, leidžiamas Oldenburge, 
Vokietijoje, du kartu per mėne
sį, skiriamas buv. Klaipėdos 
krašto vokiečiam, kurie save va
dina memelenderiais, gyVena 
Vokietijoje globojami Manhei
mo miesto.

To laikraščio vasario 20 die
nos numery dėmesį patraukia 
du rašiniai: vienas — “Žemės 
ūkio darbininkų klausimas Klai
pėdos krašte”, pasirašytas A. 
Wannags, antras — “Lietuviš
kos istorijos ir fortepionai”, pa- 
rašytojas Rudolf Naujok. Kaip 
pavardės rodo, abu lietuviai. 
Kaip rašinių mintys rodo, abiem 
lietuviai svetimi, abiejų širdys 
sukritusios su vokiečiais ir rei
chu.

★

Pirmame rašiny pasakojama, 
kaip po pirmo karo, kada Klai
pėdos kraštas buvo įjungtas į 
Lietuvos valstybę, ūkininkai ieš
kojo bernų ir mergų D. Lietu
voje. Rašinys rodo geras ūki
ninkų sąlygas darbininkam, bet 
neigiamai rodomi tie darbinin
kai ir lietuvių valdžios pareigū
nai. Rašo: “Nepaisant duotų 
rankpinigių kai kurie klaipėdie
čiai veltui laukė suderėto ber
no. Buvo atsitikimų, kad lietu
vis, paėmęs rankpinigius iš tri
jų, nueidavo (tarnauti) pas ket
virtą. Veltui kreipsies! į lietu
vių policiją, nes niekas nesi
rūpino apgaviką susekti”.

“Per žiema lietuviai mielai 
maitindavosi pas ūkininką. Kai 
pavasarį prasidėdavo darbai, 
jie pasitraukdavo, nes jų (šir
dies) draugės tarnavo per toli 
nuo jų”.

Toliau kalba apie lietuvių mo
ralę: jie, tie lietuviai darbinin
kai, išnaudodavę sveikatos 
draudimus, kad tik turėtų ne
darbo dieną, nors gydytojai ne
rasdavo ligos ... Pasitraukę ar 
atleisti kartais sugrįždavo ir ap
vogdavę, kai šeimininkai būda
vo išvykę į turgų ...
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JESS STEARN

Ar sugrįš dingęs kontinentas?

Pagal šią įdomią pranašystę 
prieš dvylika tūkstančių metų 
dingęs kontinentas Atlantis ga
li vėl iškilt ir tai netrukus!

—O—
Kentucky valstybėje 1877 m. 

gimęs ir 1945 m. miręs Ed
gar Cayce buvo Amerikos ro
mantiškas aiškiaregis. Jis buvo 
baigęs tik pradžios mokyklą ir 
niekur nesimokęs daugiau, bet 
jo spėjimai, kai jis buvo hip
nozėje, daug kur pasitvirtino. 
Pvz. jis spėjo apie pasaulio į- 
vykius. Moksliškai juos patikri
nus, konstatuota jo tiesa.

Viename savo spėjime jis at
kreipė dėmesio į kiškio kraują, 
kad gali padėti gydyti vėžio li
gą. Po trisdešimt metų ši užuo
mina Wayne universiteto Det
roite pradėta rimtai tyrinėti.

—o—
Šiais ar kitais metais iš At

lanto gelmių gali iškišti savo 
viršūnę vulkanas ar visa sala. 
Tai turėtų būti netoli Bahamų 
salyno. Jei tai atsitiks, tai bus 
išsipildę viena iš įdomiausių Ed
gar Cayce pranašysčių. Edgar 
Cayce yra taip pasakęs:

Ką toks aprašinėjimas rodo? 
— Pirmiausia, kad autorius ne
gali objektyviai pasakoti, nes 
neigiamus pavyzdžius duoda tik 
iš vienos pusės — tik apie lie
tuvius. Antra, atskirų išimtinių 
įvykių pavyzdžiais sudaro bend
rą neigiamą įspūdį apie lietu
vius.

Rudolf Naujok objektyviau 
pažiūri į lietuvius. Pripažįsta, 
kad po antrojo karo lietuviai 
daug padėjo atvykusiem iš Ryt
prūsių. Bet jis jaudinasi, kai 
ima kalbėti apie Johannes Bob- 
rowskio, kilusio iš Tilžės, roma
ną “Litauische Claviere”. Ne
slepia antipatijos autoriui, dar 
daugiau jo romanui dėl jo 
pažiūrų. Tai esanti knyga ne tik 
antinacinė, bet ir antivokiška, 
nes ji sudaranti įspūdį, kad 
“Rytprūsiai buvo gyvenami vi
sokeriopų tautybių; tarp jų be 
ko kita buvo ir kiek vokiečiu”. 
Naujok čia atkerta: “Iš tikrųjų 
tai vokiška žemė nuo šimtme
čių su mažiausia 90 procentų 
vokiečių gyventojų”.

Čia autorius jau praranda su
gebėjimą žvelgti į Rytprūsius is
toriškai — kokią evoliuciją per
gyveno kraštas, kuris buvo pa
vadintas Rytprūsiais. Nustoja 
sugebėjimo stebėti, kad jo tikė
jimui apie Rytprūsių vokišku- 
mą rimtai kelia abejones paties 
laikraščio bendradarbių pavar
dės (Naujok, Wannags, Kur- 
schat), ar pavardės tų, kuriem 
sveikinimus siunčia laikraštis 
(Kybelksties, Woyvod, Gerwins, 
Klumbies, Schimkat, Dilba).

Galima nei Naujoko nei Va
nago nevadinti lietuviais. Bet 
negalima jų vadinti nei vokie
čiais. Tikras vokietis sugeba bū
ti objektyvesnis ir žiūri į tau
tų bei kraštų raidą istoriškai. 
Tuo tarpu Wannags ir Naujok 
reiškiasi kaip nuo lietuvių ati
trūkę, bet vokiečiais nevirtę. 
Jie jautrūs, kad jų nelaikytum 
lietuviais, dėl to lietuvius nie- 

(nukelta į 7 psl.)

“Atlantis, kitų vadinama At
lantida — vėl pasirodys šešias
dešimt aštuntais ar devintais 
metais.”

Atlantis, arba Atlantida, yra 
dingęs kontinentas. Pagal le
gendą jis yra buvęs Atlanto 
vandenyno viduryje.

Šimtmečiais buvo svarstoma, 
ar tokia vieta iš viso yra bu
vusi. Graikų filosofas Platonas 
rašė, kad ji esanti didesnė už 
Mažąją Aziją, į vakarus nuo 
Herkuleso stulpų — Gibraltaro. 
Atlantidos armijos buvusios už
kariavusios Viduržemio pakraš
čius. Tai buvę prieš 17,000 me
tu, v

Nuo Platono laikų tas įvykis 
atkreipė žmonių dėmesį. Susi
domėjo ir Edgar Cayce, kuris 
savo gyvenime niekada nebuvo 
Platono raštų skaitęs.

Kai atsibudęs iš autohipno* 
zės Cayce pirmą kartą užsimi
nė apie Atlantį, jis tik patrynė 
akis ir pareiškė savo maloniu 
balsu: “Dabar aš stebiuosi, iš 
kur tai atsirado, ar iš viso kas 
nors ten yra.”

Velykų atostogos mokyklose 
malonios ne tik mokiniam, bet 
ir mokytojam. Man jos sudarė 
progos ne tik pailsėti, bet taip 
pat ir vėl nuvykt į Bad Woe- 
rishofenąpas vaišingąjį bičiulį 
kleboną kun. Antaną Bungą.

Atostogos atostogomis, sve- 
čiavimas ir dykinėjimas savo 
keliu, o smalsumas neduoda ra
mybės. Ypač kad, prieš pat iš
vykdamas iš namų, buvau ga
vęs iš Bad Woerishofeno voką 
su trimis popieriaus lapais, vys
kupiška kepure ir kitokiomis 
grožybėmis išpuoštais ir skel
biančiais “brolių kunigų ir ti
kinčiųjų žiniai” paskyrimus. 
Kun. dr. Petras Celiešius ski
riamas Vakarų Europos 
lietuvių sielovados centro krikš
čioniškos spaudos direktorium, 
kun. lie. Rapolas Krasauskas— 
tos pačios įstaigos religinės 
spaudos biuro sekretorium ir 
dr. Klemensas Žalalis, tėvas 
pranciškonas, — centro ekono
mu ir spaudos administrato
rium. Visus tris pažindamas, 
jaučiau, kad Bad Woerishofene 
bus atsiradę daugiau gyvybės.

Vos apšilęs kun. Bungos kle
bonijoj, tuoj nuėjau į šalimais 
esantį centro namą. Tačiau ja
me teradau tik vieną gyvento
ją, tėvą ekonomą ir spaudos 
administratorių, iki šiol ėjusį

Vysk. V. Brizgys (k.), prel. J. Balkūnas (v.) apžiūri pas daik V. K. Jonyną (d.) skulptūras, kurias iš
gabeno j Romą ir kurios bus įstatytos kankinių koplyčioje šv. Petro bazilikoje. Nuotr. V. Maželio

Platonas buvo aprašęs, kad 
Atlantis suskilęs i kelias salas. 
Kaip minėta, Edgar Cayce ne
buvo skaitęs Platono raštų, bet 
jis nurodė, kad Atlantidos sa
los nuo Sargasso jūros vakaruo
se tęsiasi į rytus Azorų salų 
link. Jis “matęs” tris sunaiki
nimo tarpsnius, kurie pirmi du 
buvę apie 15,600 metų prieš 
Kristų. Tada žemynas buvęs 
suskaldytas į tris salas. Pasku
tinis sunaikinimas buvęs apie 
10,000 metų prieš Kristų, kada 
trijų didžiųjų salų grupė (Pos- 
cidia, Aryan, Og) drauge su ki
tomis mažesnėmis salomis vie
ną naktį buvo okeano užlie
tos. (Taip spėjo ir Platonas).

Adančio gyventojai bėgo į vi
sas puses, kur tik suskubo. Jie 
išsisklaidė visom kryptim: Egip
tas, Peru, Meksika, Centrinė A- 
merika ir Naujoji Meksika, Co
lorado, kur, kaip spėjama, jie 
apsigyveno kalnuotose vietose, 
sudarydami naujas kolonijas.

Atlantidos žemyne gyvenę 
žmonės aukštos kultūros, buvę 
pamėgę ištaigiai gyventi ir lė
bauti. Visi jų laimėjimai buvę 
sunaikinti kaip ir Sodomos bei 
Gomoros miestų.

Nelabai tvirtai Cayce teigia, 
kad archyvinė medžiaga, kuri 
esanti paslėpta trijuose konti
nentuose, būsianti paskelbta. 
Vienas tokių kraštų yra Egiptas, 
kurio senieji kunigai patikrinę 
graikų pasakojimus apie Atlan
tidą. Jie esą tai surašę ir tai esą 
išsaugota.

taip pat vysk. Deksnio sekreto
riaus pareigas. Malonusis tėv. 
Klemensas Žalalis aprodė re
montuojamus namus. Jie pritai
komi padidėsiančiam gyvento
jų skaičiui, atsieisią keletą tūks
tančių markių, kurias duoda 
Augsburgo vyskupija. Vysk. A. 
Deksnys tuo metu buvo Romo
je, Romoje taip pat ir kun. Kra
sauskas. Kun. Celiešius laikinai 
apsigyvenęs kun. Bungos kle
bonijoje.

Ekonomo informacijomis, 
vyskupo namas bus padalintas 
į dvi lygias dalis. Vieną narrio 
pusę užimsią keturi gyvento
jai vyrai, o kitą — šeimininkė 
seselė Patricija. Seselės Patrici- 
jos karalystėje įrengta virtuvė 
ir valgomasis kambarys. Namų 
koplyčia nukelta į palėpę, žino
ma, jei tektų ten lankytis aukš
tesnio ūgio asmeniui, tai patar
tina sėdėti ar klūpoti. Įeiti pasi
lenkus ir jokiu būdu nemėgin
ti staigiai stotis ...

Tėv. Žalalį dar sutikau kitą 
dieną, kai teko jį pavėžinti iki 
traukinio stoties; mat, išvyko 
misijom į Paryžių.

Su naujuoju centro darbuo
toju direktorium kun. dr. Pet
ru Celiešium teko susitikti daž
niau. Jau iš Lietuvių Enciklope
dijos buvau pasiinformavęs, 
kad jis gimęs 1906 liepos 1,

Tam tikra Cayce pranašys
tės dalis jau reiškiasi. Azorų sa
los, kurios yra 800 mylių į va
karus nuo Portugalijos, kai 
kam atrodo kaip Atlantidos sa
lyno liekanos. Ten pasireiškia 
kai kurie neramumai, ir rodo, 
kad prieš daugelį tūkstančių 
metų galėjo paskandinti ir visą 
Atlantidą, šimtmečiais buvo ra
mios Azorų salos, bet štai 1957 
metais pradėjo veikti vulkani
niai prasiveržimai. 1964 metų 
vasario mėnesį ten vėl pasikar
tojo eilė žemės drebėjimų.

Azorų salomis susidomėjo 
net ir bolševikai. 1963 žymi ru
sų geologė — dr. Maria Kliono- 
va, padarė Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademijai pranešimą, 
kad tų vulkaninių išsiveržimų 
akmenys buvo išmesti iš 6600 
pėdų gelmės 60 mylių nuotoly
je nuo šiaurės Azorų. Tie ak
menys turėjo žymių, kad 15, 
000 m. prieš Kristų jie buvo 
paliesti atmosferos. Cayce sa
ko, kad Atlantida žuvo apie tą 
meta. Šios Atlantidos salos bu
vo vulkaninės prigimties, todėl 
jos ir buvusios nepastovios.

Kitame savo spėjime Cayce 
sako, kad Britų West Indies Ba
hamos yra taip pat Atlantidos 
salos. Vėliau geologas L. S. 
Kemicker aprašė paskendusių 
salų grandinę 10 mylių į pietus 
nuo Bimini salos Bahamoje. 
Tos salos esančios 40-50 pėdų 
gylyje. Kas nors atsitiko su 
tom salom, kai dingo Atlantida.

Kitame savo regėjime Cayce 
sako, kad “amžiaus slenkstyje

KUN. BRONIUS LIUBINAS

Jiezno valsčiuje, Apušoto kai
me, kad gimnaziją baigęs Prie
nuose, o kunigų seminariją 
Kaune ir 1933 balandžio 1 į- 
šventintas kunigu Kaišiadorių 
vyskupijai, kad 1950 Bonnos 
universitete (Vokietijoj) įsigijo 
filosofijos daktaro laipsnį. 
1958, lankydamasis pirmą kar
tą JAV-bėse, buvau su kun. Ce
liešium susipažinęs East Chi- 
cagoj, Indiana, kur jis tada dar
bavosi tenykštėj lietuvių para
pijoj (1950-1962). Kadangi Lie
tuvių Enciklopedijos III tomas 
išleistas 1954 metais, tai ir ži
nios apie kalbamąjį asmenį bai
giasi su ta data. Apie tolimes
nes stotis teko teirautis tiesio
giai. Kun. P. Celiešius pasisa
kė atvykęs Vokietijon š.m. ko
vo 10 iš lietuvių parapijos St. 
Louis, Missouri, ten klebona
vęs nuo 1968 birželio. Gyveni
mas St. Louis mieste neapsi
ėjęs be nuotykių, nes lietuviš
koji bažnyčia ir klebonija esan
čios tokioje miesto dalyje, kur 
gyventoju dauguma juodos spal
vos. Spalva šen, spalva ten, 
neišsisuodinsi! Tačiau nelaimė 
kita. Klebonijos kaimynų tarpe 
buvę labai daug vagių ir plėši
kų, kurie nepagailėję nė balta
plaukio klebono. Tekę atsipirk- 

bus surasta dalis šventyklos, 
esančios okeano vandenyse ne
toli Bimini salų prie Floridos 
pakraščių.”

Ir šis jo regėjimas iš dalies 
pasitvirtina. Mokslininkų grupė 
ir narai į pietryčius nuo Bimi
ni salos 35 pėdų gylyje paste
bėjo gražią baltą koloną — 
stulpą, apie 16-kos pėdų aukš
čio. Tyrimai nustatė, kad esąs 
marmuras.

Ar tai paskendusios šventyk
los kolona? Ruošiama ir kita 
ekspedicija, kuri turės prietai
sus sunkiems daiktams iš jūros 
iškelti.

—o—

Tuo tarpu reikia nustatyti, 
kokia ten buvo civilizacija nuo 
7,400 metų iki 30,000 metų. Ci
vilizacija buvo išsiskleidusi į 
plačias erdves nuo savo centro.

Pueblo Valley, į pietryčius 
nuo Meksikos City, meksikietis 
antropologas Juan Armenia Ca
manche surado kaulo dalis, pa
puoštas išdrožtomis figūrėlė
mis. Tai esančios 30,000 metų 
senumo. Jos būtų pirmesnės ir 
už datą, kada civilizuotas žmo
gus apsigyveno Naujajame Pa
saulyje.

Meksikoje yra daug padavi
mų, kad iš Rytų apsilanko iš
mintingi žmonės. Tie padavi
mai žinomi nuo amžių. Tai ro
do ir estekų piramidės. Jos bu
vo skirtos Baltojo Dievo grįži
mui. Tie estekai ispanų buvo už
kariauti ir nugalėti, apiplėšti.

(Bus daugiau) 

ti nuosavą automobilį, radiją ir 
eilę kitokių nuosavybės daly
kų. Tik Bad Woerishofenan at
vykęs vėl galįs be baimės mie
goti ... 1962-1964 kun. Celie
šius administravo lietuvių jau
nimo stovyklavietę Dainavą, ne
toli nuo Detroito miesto, o 
1964-1968 kunigavo Los Ange
les lietuvių parapijoje.

Kaip rašto žmogus naujasis 
(ir pirmasis) sielovados centro 
krikščioniškosios spaudos direk
torius nėra naujokas. Besido
mintieji bus pastebėję jo 
straipsnių Aiduose, Drauge, Tė
viškės Žiburiuose ir kitoje lietu
vių periodikoje. Rašo daugiau
sia filosofiniais ir literatūros 
bei meno klausimais.

Vliko telegrama tarpparlamentines 
konferencijos proga

Ryšium su š.m. kovo 30—ba
landžio 4 d. Europoje, Monako- 
kunigaikštijoje, Monte Carlo, 
sukviesta Tarpparlamentinės 
Sąjungos konferencija, Vlikas 
pasiuntė telegramą (tuo metu 
vykus JAV pašto streikui) JAV 
delegacijos minėtoje konfe
rencijoje pirmininkui sen. John 
J. Sparkman. Jos turinys:

“Tarpparlamentinės Sąjun
gos konferencijoje, netenka a- 
bejeti, dalyvaus ir Sovietų S-gos 
Aukščiausiojo Sovieto delegaci
ja. nors jis nėra tikras parla
mentas ir neatstovauja sovietų 
gyventojų valios ir tikrovėje jis 
tėra komunistų partijos Įran
kis ir kaip toks neturi teisės 
būti Tarpparlamentinės Sąjun
gos nariu.

Be to, Aukščiausiame Sovie
te dalyvauja ir okupuotų Balti
jos valstybių vadinami delega
tai. Kaip jums, senatoriau, yra 
žinoma, Sovietų Sąjunga, buvu
si sandėry su nacių Vokietija, 
jėga okupavo Baltijos valstybes, 
jas smurtu bei klasta inkorpo
ravo į SSSR ir jas neteisėtai 
pavertė sovietų socialistinėmis 
respublikomis, JV 83-je Kon
greso sesijoje Atst. Rūmų spe
cialus komitetas pagrindinai iš
tyręs, paskelbė tokio turinio pa
reiškimą dėl Baltijos valstybių 
inkorporavimo: (cituojama( “S 
SSR pretenzijos, kad sovietų

Algirdas Kačanauskas diriguoja religinės muzikos koncertui kovo 22 d. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Toliau — solistas Liudas Stukas.

Nuotr. V. Maželio

Vysk. Deksnys nori, kad bū
tų sukurtas spaudos organas, 
per kurį ganytojas galėtų palai
kyti ryšį su visais savo gano
maisiais. Kun. Celiešius pla
nuoja sudaryti plačios apim
ties redakcinę komisiją. Turi 
susirašęs apie 20 pavardžių į- 
vairiuose Vakarų Europos kraš
tuose ir tuos asmenis kviečia 
tapti komisijos nariais. Gavęs 
pakankamai teigiamų atsiliepi
mų, sušauks pasitarimą (grei
čiausia lietuviškųjų studijų sa
vaitės metu Stuttgarte), kur bus 
galutinai nutartas leidinio po
būdis, dažnumas ir visa kita. 
Spausdins lietuviai saleziečiai 
Italijoj.

(Eli)

1940 m. vykdyti rinkimai bu
vo laisvi ir atlikti savanoriškai 
ar kad tų rinkimų išvadoje su
kviesto seimo rezoliucijos, ku
riomis prašoma tas valstybes 
pripažinti sovietu respublikom, 
esančios teisėtos — yra klaidin
gos ir neturi jokio pagrindo”.

Sovietų agresija, įvykdyta Lie
tuvoje bei kitose dviejose Bal
tijos valstybėse, ir vėliau sekęs 
tų kraštų sovietinimo vyksmas, 
pažeidžiant buvusius tarptauti
nius Sov. Sąjungos Įsipareigo
jimus, sutartis su Baltijos vals
tybėmis bei paneigiant pagrin
dinius tarptautinius teisės bei 
teisingumo principus, — visa 
tai JAV ir daugelio kitų demok
ratinių pasaulio kraštų yra pa
smerkta ir atsisakyta tai pripa
žinti kaip teisėtą faktą.

Atsisakant pripažinti Baltijos 
valstybių vadinamų atstovų į- 
jungimą į Aukščiausio Sovieto 
delegaciją, tai dar kartą pabrėž
tų tos sovietinės instituci tos ne
teisėtą pobūdį. Čia pridurtina, 
kad Maskva arogantišku būdu 
tų Baltijos valstybių kvislin- 
gams paveda ir vadovauti Aukš
čiausiojo Sovieto delegacijoms 
Tarpparlamentinėje konferenci
joje.

Atkreipdamas į aukščiau iš
dėstytus faktus Tamstos dėme-

(nukelta į 4 psl.)
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Apie kostiumus •
Norėdamas koncertą papuoš

ti, Sagys įvedė daug kostiumų. 
Šokėjai nuolat juos keičia. Tai 
yra gera — vis nauja, įvairu, 
bet štai tenka paabejoti kai ku
rių kostiumų lietuviškumų.

Tradicinis nusistojęs mūsų 
tautinis drabužis turi savo es
tetiką ir savo filosofiją. Ir kai 
štai pamatai kitokius kostiumus, 
pristatomus kaip lietuviškus, 
imi ir suabejoji: ar gerai jie pa
daryti?

Kostiumus galima stilizuoti. 
Tokia stilizacija pamažu vyko 
ir praeityje. Audėjos įnešdavo 
savo mažą dalelę. Įnešdavo ta
me pačiame bendrame liaudi
niame stiliuje. Kai įsižiūri į kos
tiumus, ypač kai juos palygini 
su kaimyninių tautų kostiumais, 
pamatai didelį skirtumą tarp 
lietuviškų ir kaimynų. Lietuviš
ki kostiumai yra spalvingi, bet 
ne rėkiančiai. Spalvos daugiau 
duslios, pastelinės, spalvų deri
niai irgi švelnūs. Tai juk labiau 
atitiko lietuvio, ypač lietuvaitės 
lyrinį būdą.

Dabar scenoje buvo ir lietu
viški “mini” ir šiaip visokiau
sių kirpimų ir visokiausių spal
vų drabužių. Čia nebūtų galvo
sūkio dėl jų trumpumo, jei jie 
turėtų lietuviškos nuotaikos. 
Uždėti lietuvišką ornamentą 
ant kampučio dar to neužtenka. 
Dar kostiumas nepasidaro lietu
viškas. Reikia tos visos esteti
kos, to viso derinio, kad jį pri
imtum kaip savą.

Štai į sceną įvedė iš vienos 
pusės raudonus kostiumus, iš 
kitos — mėlynus. Abi spalvos 
aštrios. Tokių spalvų liaudies 
audiniuose nesutinki. Tad ir 
imi prieštarauti. Ir dar labiau 
prieštarauji, kad tas kostiumas 
vienos spalvos — ir sijonėlis ir 
palaidinukė. Toks derinys grei
čiau tiktų slavam (ukrainie
čiam, rusam), bet tik ne lietu
viam.

viiko 
telegrama

^atkelta iš 3 psl.)
sį, Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas maloniai jūsų prašo:

1. Kiekviena tinkama proga 
atsiriboti nuo Aukščiausiojo So
vieto delegacijos “Tarpparla
mentinės Sąjungos konferenci
joje, tuo būdu pabrėžiant tos 
delegacijos netinkamą atstovau
ti pobūdį;

2. paneigti Aukščiausio So
vieto teisę kalbėti sovietų oku
puotos Lietuvos vardu;

3. kelti konferencijoje so
vietų vykdomo Baltijos valsty
bėse kolonializmo klausimą, rei
kalaujant jį panaikinti ir sutei
kiant Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai galimybę vykdyti laisvo ap
sisprendimo teisę.”

Viiko valdyba pavedė savo 
atstovui Vak. Vokietijoje Vaite
liui K. Banaičiui dalyvauti Mon
te Carlo vykstančioje Tarppar
lamentinėje konferencijoje, jo
je paskleisti atitinkamą litera
tūrą bei sekti jos eigą. (Elta)

Buvo ir šviesių kostiumų, ku
rie kažkaip labiausiai priminė 
slaviškus drabužius, nič nieko 
neturėjo, kas būtų bent trupu
tėli lietuviška.

Čeko pažiūra
Vienas lietuvis mokytojas, 

kuris dirba amerikiečių mokyk
loje, jautė reikalą atsivesti sa
vo kaimyną — čeką. Va, ims ir 
parodys lietuvišką tautinį me
ną, bet štai tam kaimynui at
rodė viskas čekiška — rėžia 
polkas, sijonukai ir palaidinu
kės kaip Prahoje.

Apie geriausią šokį
Geriausias koncerto šokis bu

vo — Piršlio šokis. Piršlį šoko 
pats L. Sagys. Atšoko jį be prie
kaištų — lengvai, atvaidinda
mas. Į gerai atliktų šokių eiles 
būtų galima surikiuoti ir pasku
tines polkas. Gražiai padarytas 
finalas, išvedant visa ansamb
lį eilėm nusilenkti.

Apie muziką
Grupei daug pagelbėjo mu

zika. Ją tvarkė Rytas Babickas, 
kuris pasirodė kaip sumanus ir 
labai muzikalus vadovas. Savo 
orkestrą ir “pritempdavo” ir 
išvesdavo iš sunkių situacijų. 
Orkestre yra dešimt muzikantų. 
Užtenka garsinės jėgos, nes dar 
naudoja stiprintojus. (Tie stip
rintojai — emplifajeriai — kar
tais ir stiprokai sugausdavo). 
Aiškus taktas padėjo šokėjam 
lengviau nugalėti sceną. Be tos 
muzikinės palydos, pasinaudo
damas vien tik akordeonais, an
samblis daug nustotų.

Muzika atrodė monotoniška, 
nes visa buvo paremta greitu 
taktu. Jei bus keičiami šokių 
ritmai, tuo pačiu keisis ir mu
zikinės palydos ritmas.

Gali tik jaunystė
Ansamblis atvyko autobusu 

kokią trečią valandą. Kelionė 
buvo ilga, kokia 12 valandų iš 
Cleveland. Apsiprausę, atsikvė
pę tuoj pradėjo įsikurti sceno-' 
je ir repetuoti. Paskui koncer
tas. Po koncerto pavakarienia
vo, pasižmonėjo ir vėl išvažia
vo. Ir vėl 12 valandų autobu
se. Tai gali tik jaunystė, tik 
noras dalyvauti ansamblyje.

Koncerto programa
Koncerto proga išleista pro

grama. Krinta į akis, kad ten su
rašyti šokiai tik angliškai, o vi
sas skelbimų tekstas lietuviškai. 
Reikėjo su privalomu dėmesiu 
pagerbt svečius—surašyt juos 
visus drauge, o ne išmėtyti. 
Štai niekas nė nepastebėjo, kad 
yra šokėjų sąrašas. Tik paskui 
ieškodamas randi programos ga
le užkišta. Tai yra skriauda šo
kėjam. Jie turėjo būti surašyti 
tuoj po programos. Nejaugi po
ros puslapių gaila, kad būtų 
tvarkingai ir estetiškai pagerb
ti tie, kurie atlieka programą?

Koncertas prasidėjo 7 valan
dą ir baigėsi prieš 9. Tada 
daug jaunimo ir šiaip žmonių 
persikėlė į Maspetho liet pa-

FILATELISTAII
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra* 
lyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada. 

rapijos salę, kur buvo šokiai, 
vaišės, vakarienė. Ten pasižmo
nėta iki vidurnakčio.

Sadutė —'šoka Cleveland^ tautinių šokių grupė Grandinėlė balandžio 4 New Yorkk Nuotr? V. Maželio
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Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

“LĖTA“ BYLOS EIGA ,
Klausimas

1962 metais dirbtuvėj sun
kiai sužalojau savo dešinę ko
ją. Ligoninėj teko išbūti tris 
savaites, o namie gydytis apie 
pusmetį. Po pusmečio grįžau į 
darbą. Kol gydžiausi namie, 
bendrovė man mokėjo tam tik
rą savaitinį atlyginimą. Kai grį
žau, man davė gana lengvą dar
bą, už kuri mokėjo tiek pat, 
kiek ir anksčiau, t.y. prieš su- 
sižeidima.

Po kiek laiko dirbtuvės bo
sas (foreman) pradėjo prie ma
nęs kabintis. Palaipsniui pra
dėjo man skirti vis sunkesnį 
darbą, o kai skusdavaus, jis 
visiem girdint, juokaudamas pa
sakydavo, kad esu simuliantas 
ir pan. Taip reikalai tęsėsi, kol 
nebegalėjau kentėti ir mečiau 
tą darbą.

Ieškojau darbo kitur, bet su 
sužeista koja neturėjau didelio 
pasisekimo. Galų gale nutariau 
eiti į biznį. Išsinuomojau gara
žą (filling station). Nors ir ne
kokioj vietoj buvo tas garažas, 
bet mano pastangomis ir sun
kiu darbu pasisekė šiokį tokį 
pragyvenimą pasidaryti, žino
ma, uždarbis, atmetus dideles 
išlaidas, buvo žymiai mažesnis, 
negu dirbant dirbtuvėj. Mano 
draugas man patarė kreip
tis į advokatą. Sako, jis tau 
gaus pinigų iš senos darbovie
tės už sužeistą koją.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Filmas

Okup. Lietuvoje pagamintas 
leistas rodyti ir Sovietų Sąjun
gos respublikų žiūrovams fil
mas “Ave, vita” (rež. ir statyto
jas A. Grikevičius) yra 31^sis 
vad. meninis, ilgametražinis fil
mas.

Taigi, Vilniaus kino studija 
per daugiau kaip 25 sovietinio 
valdymo metus sukūrė viduti
niškai po vieną filmą per me
tus (kartais jų skaičius siekda
vo ligi 3-4). Režiminė spauda 
nurodė, kad “Ave, vita” tai — 
apmąstymai apie gyvenimo ver
tę ir prasmę, apie pilietišku
mą... Svarb. vaidmenyse: Klai
pėdos dramos teatro aktorius 
V. Paukštė, B. Babkauskas, be 
to, dar M. Mironaitė, E. Bajory- 
tė ir kiti. (E.)

Zoologijos sode
Kauno zoologijos sode šiuo 

'metu, kaip skelbia Z. Gaigalas 
“Czerwony Sztandar” dienrašty

’Kreipiaus į advokatą. Iš pir
mo karto jis man nelabai pa
tiko. Sėdi ir giriasi, koks jis 
esąs geras advokatas, kaip ge
rai pažįstąs visus teisėjus, kiek 
daug pinigų man gausiąs ir 
t.t. Klausaus ir nežinau, ką da
ryti, bet nutariau, kad nieko 
nepralošiu, duodamas jam savo 
reikalą tvarkyti. Susitarėm, kad 
jis pradės bylą prieš mano se
ną darbovietę.

Nenoriu įsileisti į ilgas isto
rijas, bet pasakysiu, kad nuo to 
laiko praėjo virš 7 metų ir jis 
nieko nepadarė. Vis į jį krei
piuosi, ir vis jis žada reikalą su
tvarkyti. Vieną mėnesį jis man 
sako, kad šį mėnesį reikalus 
sprendžia teisėjas, kuris nie - 
kam tikęs, kitą mėnesį sako, 
kad kitos pusės advokatas rei
kalą atidėjo, ir kitų priežas
čių randa. O man kas iš to? 
Garaže nebedirbu, nes turiu di
delių sunkumų su koja. Dirbu 
naktimis tokioj spaustuvėj, bet 
mažai uždirbu. Žmonai dirbant, 
vos galus su galais su vedam.

Prašau man atsakyti į kele
tą klausimų. Ar aš galiu tą ad
vokatą pasiųsti po velnių? Ar 
jis man atiduos mano dokumen
tus? Ar nereikalaus atlygini
mo? Juk jis man nieko nelaimė
jo. Už ką aš jam galėčiau arba 
turėčiau atlyginti? O gal jau 
dabar pervėlu? Dėl jo apsileidi
mo gal nieko nebegausiu?

(nr. 279) yra 248 rūšys įvairių 
gyvūnų bei žvėrių ir 2,100 eks
ponatų. Manoma sodą praplėsti 
ir šalia jo turėti ir akvariumą. 
Eksponatų skaičius pakilsiąs li
gi 4,000.

Ateity tikimasi turėti ligšiol 
Kauno sode nematytų gyvūnų, 
kaip žirafų, raganosių, dramb
lių, Štrausų, zebrų ir kt. (E.)

Studentų teatras
Kauno Medicinos institute į- 

kurtas pirmasis Kaune studen
tiškas teatras. Praėj. metų gruo
džio mėn. teatrą atidarant, stu
dentai — mėgėjai skaitė pro
logą iš čekų rašytojo L. Aške- 
nazy eilėraščių ciklo, be to, į- 
scenizavo vokiečio, V. Borcher- 
to apsakymą “Kai žiurkės mie
ga”, parodė brito J. Galsworthy 
vieno veiksmo pjesę “Saulė” ir 
dar Borcherto “Chrestomatines 
istorijas”. Studentų teatrui va
dovauja Kauno muzikinio teat
ro solistas V. Čepkus. (E.)

Būsiu ypatingai dėkingas už 
greitą patarimą.

Darbininko skaitytojas,
- Illinois

Atsakymas
Kiekvienas klientas bet ku

riuo metu turi teisę atsisakyti 
nuo savo advokato ir pasiimti 
kitą. Tam nereikia “priežas
ties”. Jei Tamsta esi nepaten
kintas savo advokatu ir, svar
biausia, juo nepasitiki, patarti
na jį pakeisti. Tačiau manau, 
kad Tamsta turėsi jam sumokė
ti už jo darbą. Nežinau, kiek jis 
yra padaręs Tamstos reikalui, 
bet prileidžiu, kad yra atlikęs 
įžanginį (preliminary) reikalo 
ištyrimą (investigation) ir yra 
padavęs ieškinį į atitinkamą 
Tamstos valstijos Industrial Ac
cident Board. Todėl jam teks 
už tai sumokėti. Kiek? Tai pri
klauso nuo susitarimo ir nuo to, 
kiek Tamstos valstijoj kiti ad
vokatai ima už tuos reikalus. 
Geriausia— paklausti jį, kiek 
Tamsta esi jam skolingas ir pa
sakyti, kad esi nutaręs reikalą 
iš jo atimti ir duoti kitam ad
vokatui.

Dėl paties ieškinio. Visose 
valstijose tos įstaigos, kurios 
sprendžia vadinamuosius Work
men’s Compensation reikalus, 
yra labai smarkiai apkrautos 
darbais. Todėl reikia ilgai lauk
ti savo eilės. Kartais sužeistie
ji asmenys, kurių ieškiniai, 
taip sakant, laukia savo eilės 
šiose įstaigose, yra linkę kal
tinti savo advokatus dėl “lėtos” 
jų reikalo eigos. Tačiau aš 
manau, kad 7 metus laukti— 
yra perilgas laikotarpis bet ku
rioj valstijoj. Manyčiau, kad 
Tamstai būtų pravartu konkre
čiai pasikalbėti su turimu advo
katu dėl visos bylos ir dėl jos 
tokio ilgo užtrukimo priežasčių. 
Jei tokio pasikalbėjimo rezul
tatai Tamstos nepatenkins, ta
da paklauskit, kiek jam esat 
skolingi, ir pasiimkit kitą ad
vokatą.

LIETUVIŠKOS
Kipras Petrauskas dainuoja: 

Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul d ui dūdelė, Metų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Elzbieta Kardelienė dainuoja: 
Kur prapuolė tas kelelis, Kad 
aš našlaitėlė, Lopšinė, Keturi v 
žimo ratai, Mėlyni varpeliai, Oi 
nėra niekur, Tėvas su močiute 
savo, Žalioj girelėj, Pienė, Ne
pykstu ne, Lopšinė ir Pakelki
me taurę iš op. “Traviata” (due
tas su K. Petrausku). Mono, ga
lima groti ir stereo, kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50 
c. Gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Čiurlionis, L.T.M. Ansamblio 
“Čiurlionis” įdainuota: Sanctus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav’ tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas, 
Pavasaris, Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušružėlė, Mergužėle ma
no, Pjovėjas, Dainų dainelės, 
Kur lygios, lygios lankos, Dzie- 
dukas, Aviža prašė, Iškasiu 
šulnelį, Burtai, Oi kad išauštų, 
Gersim, broliai, uliavosim, Oi 
dariau, dariau lyseles, Papartė- 
lis, Naktis prie Nemuno, Laivi
nė, Kūlikų daina ir Pasėjau li
nelį. Albumas iš dviejų mono 
plokštelių, galima groti ir ste
reo. Kaina 10 dol.

Montrealio Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
ruoja, Karteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Aldutės Dainuoja, Alice Ste
phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pas vartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokturnas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

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

Grojame J ūmi, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, grojant orkest
rui, įdainuotaz; Spaudos ba
liaus valsas, Tau tiktai tau (tan
go), Oi, sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet, tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparaitis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 dol.

PLOKŠTELES
Žirginėliai: Zuikio puikio by

la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant
roji laida skirta vaikam, kaina 
5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

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

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

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Kai
na 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja:- Ada Karvelytė, 
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

A. šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajone — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

Pupų dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol-

Aldona Stempužis, su Stutt
garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (II Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

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

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 Kanadoje 1 dot).
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APIE 2000 ŽMONIŲ KLAUSĖSI L ŠUKYTES
Solistės Lilijos Šukytės gyve

nimas padalintas tarp Metropo
litan operos New Yorke ir Ba
varijos valst. operos Miunche
ne. Būdama profesionalė daini
ninkė, ji visą laiką užimta. To
kiose sąlygose po ilgesnio ne
simatymo jos susilaukti Chica- 
goję buvo tikrai maloni šven
tė. Atvelykyje jos koncertą Chi
cago Orchestra Hali surengė vi
sus gyvuosius lietuvius apjun
gęs Lietuvių Fondas.

LF kūrėjo dr. Razmos pa
reiškimu, koncerto klausėsi apie 
2000 žmonių. Kad vieno žmo
gaus rečitalis sutrauktų tokią 
minią gražios, kultūringos pub
likos, tai retas įvykis laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinėje. Bet 
L. šukytės kilimą dainos mene 
pasaulyje kiekvienas šviesesnis 
lietuvis atidžiai seka ir džiau
giasi. O ir L. Šukytė Chicagos 
lietuviam gerai pažįstama. Ji ne
užmirštamą įspūdį paliko Chi
cagos Lietuvių operos statytoje 
“Traviatoje”, vėliau ir lietuviš
koje “Gražinoje”. Taip pat ją 
girdėjome ir “Draugo” dienraš
čio rengtame koncerte. Kiekvie
nu atveju solistė buvo šiltai su-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Lietuvis aukštose pareigose
Anthony W. Novasitis (Nova

saitis), Philadelphijos advoka
tas ir Pennsylvanijos valstybės 
viceprokuroras, yra vienas iš 
104 visos Amerikos visuomeni
ninkų, prezidento Nixono pa
skirtų į valstybinės saviveiklos 
centro (National Center for Vo
luntary Action) direktorius. Šio 
centro tikslas ugdyti, organizuo
ti ir remti piliečių įsijungimą į 
naudingą vietos veiklą.

Mum tai yra maloni žinia, 
nes A. Novasaitis yra lietuvis. 
Turėti savo kilmės susipratusį 
žmogų aukštose pareigose mum 
yra laimėjimas.

A. Novasaitis gimė 1927 
Scrantone, Pennsylvanijoj, lie
tuvių šeimoj. Pennsylvanijos u- 
niversitete yra įsigijęs ekonomi
nių mokslų laipsnį ir baigęs 
Temple universiteto teisių fa
kultetą. Jis eina Philadelphijos 
respublikonų tautybių padali
nio viceprezidento pareigas, yra 
Amerikos lietuvių respubliko
nų tarybos (LARC) pirmininkas, 
o taip pat ir veiklus Philadel
phijos LB apylinkės narys. Bū
damas advokatas, yra daug pa
sitarnavęs vietos lietuviškom 
organizacijom ir bendruome
nei.

Apie šį prezidento paskyri
mą rašė didieji Philadelphijos 
dienraščiai, pažymėdami ir A. 
Novasaičio aktyvų dalyvavimą 
lietuvių veikloj.

Philadelphijos ir jos apylin
kių lietuviai sveikina miela ir 
gerbiamą A. Novasaitį su reikš
mingu paskyrimu ir linki jam 
sėkmės svarbiose pareigose.

Vaižganto minėjimas
Philadelphijos LB apylinkės 

1969 metų valdybos paskutinis 
suruoštasis parengimas buvo 
kultūrinio pobūdžio būtent— 
Vaižganto minėjimas, įvykęs va
sario 22 Šv. Andriejaus para
pijos salėje, dalyvaujant gau
siam būriui visuomenės.

Dr. Jonas Puzinas skaitė iš
samiai paruoštą įdomią paskai
tą apie Vaižgantą — žmogų, ku
nigą, veikėją, rašytoją ir patrio
tą. Aušra Mačiulaitytė-Zerr ir 
Virginija Mikonienė dailiai pa
skaitė Vaižganto “Mūsų bera
šai” ir “Vapsva vabzdžių kara
laitė”.

Programą pravedė Snieguolė 
Jurskytė.

Minėjimo metu buvo suruoš
ta Vaižganto raštų parodėlė, ku
rioje buvo išstatyta virš 30 lei
dinių, gautų iš Pennsylvanijos 
universiteto bibliotekos.

Po minėjimo buvo kavutė, ku
rią paruošė LB valdybos vyrai 
(pirma kartą “pasaulio istori
joj”).

REPORTAŽAS Iš CHICAGOS

tikta. Jos prisiminimai tebėra 
gyvi-

Atvelykio koncerte, kuris už
truko arti 2 vai., mes negirdė
jom arijų, po kurių publika, 
kaip taisyklė, vis kelia didžiules 
ovacijas, negirdėjom ir “super- 
patriotinių” lietuviškų dainų, 
kurių žodžiai minėtų tik Nemu
ną ir gintarinius Baltijos kran
tus. Koncerto programa pagal 
kompozitorius buvo suskirstyta 
atskiromis dalimis: Mozartas, 
Schubertas ir Straussas. Po per
traukos lietuviškoji dalis: Gruo
dis, Banaitis, Šimkus, Jakubė- 
nas, Klova, Gailevičius.

Didelį įspūdį publikai paliko 
Mozarto kūriniai, kuriuos, šalia 
akompaniatoriaus George Po- 
sell, smuiku palydėjo vienas iš 
Metropolitan operos koncert
meisterių — Stanley Richie, 
“Chicago Daily News” dienraš
čio kritikas B. Jacobson, šil
tai vertindamas solistės rečita
lį, ypač plačiai sustoja ties Mo
zarto kūrinių atlikimu. Maloniai 
skambėjo Schuberto dainos, o 
Straussas dar labiau siekė šir
džių gelmes.

Anthony W. Novasitis 
Nuotr. K. Cikoto

Visuotinis susirinkimas
LB apylinkės 1969 metų val

dyba savo kadenciją baigė ko
vo 8. sušaukdama visuotinį su
sirinkimą, kuriame buvo ren
kama nauja valdyba. Čia reikė
tų pažymėti, kad kiekvienais 
metais darosi sunkiau surasti 
kandidatų šiam darbui, kuris 
yra sunkus, atsakingas, bet ne- 
visuomet įvertinamas.

Išklausius finansinių ir veik
los pranešimų, o taip pat ir pa
siginčijus, buvo išrinkta nauja 
valdyba, į kurią įėjo ir trys as
menys iš senosios.

Antroje susirinkimo dalyje 
buvo pagerbtas advokatas A. 
Novasaitis, širdingai talkinęs 
valdybai. Buvęs pirmininkas 
Gabrielius Mironas įteikė A. 
Novasaičiui Encyclopedia Litua- 
nica pirmąjį tomą, išreikšdamas 
viltį, kad busimieji penki bus 
jam įteikti būsimų valdybų, 
kaip užtarnautas pagerbimas.

Moteris — LB pirmininkė
Philadelphijos LB apylinkės 

1970 metų valdyba pareigomis 
pasiskirstė kovo 11. Pirmą kar
tą Philadelphijoj pirmininko 
pareigos atiteko moteriai—Auš
rai Mačiulaitytei-Zerr.

Si veikli ir sumani lietuvaitė 
jau keletą metų aktyviai reiš
kiasi bendruomeniniame gyve
nime. Ištekėjusi už amerikiečio, 
ne tik savo du vaikučius suge
bėjo išmokyti lietuviškai, bet ir 
savo vyrą, o taip pat ir įtraukti 
jį į lietuvišką veiklą.

Kitomis valdybos pareigomis 
buvo pasiskirstyta taip: Bronius 
Vigelis — vicepirmininkas, Gė- 
diminas Dragūnas — iždinin
kas, Antanas Impolėnas — sek-

Kiekvienam atliekamam kū
riniui programoje paminėdama 
ir žodžių autorių, solistė lietu
viškoje dalyje išimtinai pager
bė poetą Kazį Binkį. Pasirinkta 
šeši K. Binkio eilėraščiai, ku
riem kompozitorių Gruodžio ir 
Banaičio yra sukurta, muzika 
(Rūta, Rugiagėlės, Aguonėlės, 
Vandens lelija, Obelų žiedai ir 
Tulpės). Šie kūriniai praskam
bėjo šviesia menine dinamkia, 
atausti jaunyste ir pavasarišku 
šviesumu. Panašus buvo ir lie
tuvių liaudies dainų repertua
ras. Todėl ir “Chicago Daily 
“News” kritikas B. Jacobson 
apie lietuvišką programos dalį 
savo recenzijoje teisingai pa
stebi: “In the Lithuanian songs 
and folksongs to which the se
cond half of the program was 
devoted, she gave further proof 
of her powerful poetic and vo
cal gifts...”

Koncerto metu solistė susi
laukė daug aplodismentų, kai 
ką turėjo bisuoti. Lietuvių mi
nioje buvo matyti ir nemaža ki
tataučių, jų tarpe ir didžiųjų 
dienraščių muzikos kritikai. O 
parodyti tokio lygio koncertą 
muzika besidomintiem kitatau
čiam — lietuvių bendruomenei 
tikra garbė. Tai paliudijo ir po 
to išspausdintos recenzijos 
dienraščiuose.

Mes, lietuviai, galim džiaug
tis savo bendruome
nėje turėdami tokius atstovus, 
kaip Liliją Šukytę, Stasį Bara, 
neseniai grįžusį iš gastrolių 
Australijoje, ir visą eilę kitų, 
įvairiose meno ar mokslo sri
tyse besireiškiančių.

Kiek teko girdėti, L. Šukytės 
koncertas Chicagoje Lietuvių 
Fondui davė ir gražaus pelno. 
O jis bus paskirtas lituanistikos 
katedrai Chicagos universitete 
išlaikyti.

VI. Rmjs.

retorius ir reikalu vedėjas Snie
guolė-Jurskytė — informacijos 
ir parengimų kalendoriaus 
tvarkymo reikalam, Henrikas 
Savickas — narys.

įdomios rekolekcijos
Rekolekcijas visuomenei, ku

rias jau eilę metų ruošia Phi
ladelphijos ateitininkai, šiemet 
kovo 13-15 pravedė kun. Kazi
mieras Pugevičius iš Baltimo- 
rės. Po trumpų maldų Šv. And
riejaus parapijos bažnyčioje 
klausytojai rinkdavosi į salę. 
Skaidrių pagalba kunigas pasa
kojo ir aiškino mišių istoriją, 
atvesdamas ją iki naujų mišių, 
kurios iš tikrųjų esančios tik 
grįžimas į originalią mišių for
ma.

Kaziuko mugė televizijoje
šių metų mugė prasidėjo 

trim dienom prieš oficialų ati
darymą.

Jau kovo 19 viskas buvo pa
ruošta; mat, tą pavakarį televi
zijos aparatai, suvežti į šv. And
riejaus parapijos salę, filmavo 
išpuoštus stalus, tautodailę, 
rankdarbius ir skautus, bebai
giančius marginti margučius.

Kovo 20 vakarą per CBS TV 
10 kanalą buvo perduotas būsi
mos mugės filmas, kuriame 
skautų vadovai Algis Danta ir 
Darvyda Norvaišienė supažindi. 
no žiūrovus su Kaziuko mugės 
istorija ir aprodė sutelktus dir
binius. Šią programą išrūpino 
Rima Mironienė, kurios pastan
gomis jau ne pirmą kartą lietu
viam tenka pasirodyti televizi
joj.

Kovo 22 šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčią, šalia verbų, 
puošė ir skautiškos vėliavos, 
nes ta diena buvo ruošiama Ka
ziuko mugė. Tuoj po lietuviškų 
mišių parapijos salėje įvyko 
mugės atidarymas su iškilmin
ga sueiga. Jau antri metai ši 
skautų ruošiama pramoga sudo
mina visuomenę ir praeina su 
dideliu pasisekimu.

Šalia tautodailės dirbinių ir 
rankdarbių, mugėje buvo' pla
tinamos knygos ir plokštelės. 
Taip pat ten veikė lietuviškų

New Yorko motery Operetės choras balandžio 11 savo metiniame koncerte Liet, piliečių klubo salėje Mas- 
pethe. Nuotr. V. Maželio

HARTFORD, CONN.
Skautų 20-ties metų veiklos 

sukaktis

Balandžio 5 skautų Tėviškės 
vietininkija ir skaučių Šatrijos 
vietininkija šventė savo veiklos 
20-ties metų sukaktį, šventė 
prasidėjo mišiomis, kurias au
kojo skautininkas kun. Anta
nas Saulaitis, S. J. Jis pasakė 
pamokslą lietuviškai ir angliš
kai.

Po mišių Švč. Trejybės lietu
vių parapijos salėje įvyko iškil
minga sueiga. Joje dalyvavo lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Juozas Matutis ir kun. Antanas 
Saulaitis, taip pat ir skautų vei
kėjas veteranas Antanas Saulai
tis (senjoras) ir vyriausia skau
tininke LihjarMilukienė. -

Sueigą pradėjo Tėviškės vie- 
tininkijos vietininkas Juozas 
Raškys. Paskaitytas raportas. 
Keliolika skaučiu-tu davė įžodi. 
Juozas Raškys tėviškės vieti- 
ninkijos vietininko pareigas 
perdavė naujam vietininkui Vy
tautui Zdaniui. Po to sueigą tę-

valgių bufetas ir kavinė su į- 
vairiausiais pyragais. Skautai ir 
skautės linksmino svečius savo 
jaunatviškais pasirodymais, dai
nomis ir pokštais. Smagu bei į- 
domu buvo ir jauniem ir vyres- 
niem. S.MJ. 

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti
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Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.
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sė Šatrijos vietininkijos vieti
ninkė Kotryna Marijošienė.

Buvo nemaža kalbų — sveiki
nimų; daug kas sveikino raštu. 
Žodžiu sveikino: vyr. skautinin
ke Lilija Milukienė. rajono va- 
deivė Danutė Semaškienė, vele
nas skautininkas Ant. Sau
laitis. sk. Kostas Jurkevičius 
(Kostui Jurkevičiui ir Vaclo
vui Nenortui, kaip pirmiesiem 
skautų vadovam Hartforde, 
skautės prisegė po chrizante
mą), sk. Ona Saulaitienė, sk. 
Irena Ruseckienė (ji vaizdžiai 
nupasakojo ir skautų-čių kūri
mąsi Hartforde) ir kiti.

Šatrijos vietininkijos vietinin
kė sk. Kotryna Marijošienė su
iminėjo Šatrijos vietininkijos 
vadoves per ši 20-ties metų lai
kotarpį ir pažymėjo, kas buvo 
apdovanotas už skautišką veik
la.

Dar kalbėjo ir sveikino L.B. 
Hartfordo apygardos pirm. inž. 
Valerijonas Balčiūnas ir ilgame
tis skautų darbuotojas inž. Ben. 
Dapkus. Gi sk. Danguolė Bane
vičienė prisegė po chrizantemą 
ir kitiem-tom, pasidarbavu - 
siem-sioms skautų sąjungai.

Pabaigoje kun. Antanas Sau
laitis parodė gražių vaizdų iš 
skautiškojo gyvenimo, daugiau
sia skautų piešinių: šeima ir jos 
papročiai; religiniai papročiai— 

bažnyčios vaizdai (kryžius, kieli- 
kas ir kita); Lietuvos istorija ir 
geografija (Vytautas Didysis, 
Gedimino kalnas ir kt.); Kau
no gatvės (Donelaičio, Mairo
nio); laikraščių iškarpos iš lietu
viško gyvenimo: lietuviški šū
kiai (“Lietuvybė nepražus”, 
“Dievui, tėvynei ir artimui”, 
“Skautai myli Lietuvą” ir kiti): 
parodyti taip pat kraštai (žemė
lapis), kur yra lietuvių; neuž
miršti parodyti ir kai kurie laik- 
raščai bei žurnalai (Draugas, 
Aidai).

Po visų iškilmių ir pramogų 
mielosios skautų mamytės sve
čius ir skautes — skautus pa
vaišino skaniais sumuštiniais su 
rūkščiais agurkėliais, pyragai
čiais, kava ar limonadu.

i

Salės priekis buvo puikiai iš- 
dekoruotas: skautų herbai, aš- 
tuonyčiai platūs rankų darbų 
(iš mažų pagalėlių) rankšluos
čiai (imitacija) ir kita. Tai dau
giausia rūpestingosios sk. Aldo
nos Saimininkienės ir jos. mo
kinių skaučių darbai. Gi kairė
je ant stalo buvo sudėti skautų 
laimėti suvenyrai: viso net 25 
statulėlės, laimėtos už skautų- 
čių pasižymėjimus. Toliau —al
bumai iškarpų iš skautų-čių 
veiklos. Ant sienos kabėjo 
daug nuotraukų iš skautų gyve
nimo grupėmis su vadovais ar 
žymiais asmenimis.

Jonas Bernotas

IŠ VISUR
— Amerikos Lietuviu Aero 

klubas ruošia Lietuvos aviacijos 
isikūrimo 50 metų minėjimą, 
dalyvaujant Veteranų s-gai Ra
movei, Šaulių sąjungai ir Da
riaus Girėno postui. Minėjimas 
įvyks balandžio 19 Chicagoje, 
Jaunimo centre.

— Akademikų draugija To
ronte balandžio 18 Liet. Vaikų 
namų salėje rengia simpoziumą 
tema “Taikos ir karo kryžkelė
se”. Simpoziumo vadovas — 
profesorius dr. A. Mustei
kis, sociologas iš D'Youville ko
legijos, Buffalo, N. Y. Dar- 
kalbės: V. Trumpa, istorikas 
iš Washington, D.C., tema “Tie
sos sąmonė krašte ir tremtyje”; 
kun. prof. dr. A. Paškus. psi
chologas iš Gannon kolegijos, 
Erie, Pa., tema “Laisvės sąmo
nė krašte ir tremtyje”; prof, 
dr. J. Slavėnas, istorikas iš sta
te University, Buffalo, N. Y., 
tema “Nepriklausomybės dile
ma”.

— Dail. Adomo Galdiko pir
moji tokio masto pomirtinė ta
pybos darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje. Chicagoj, vyksta ba- • 
landžio 11-19.

— Jurgis Glušauskas-Armi- 
nas, pirmojo lietuviško laikra- 
čio Australijoje — “Australijos 
Lietuvio” steigėjas, leidėjas ir 
redaktorius, nuo širdies smūgio 
kovo 19 mirė Adelaidėje. Jis 
taip pat buvo Įsteigęs Australi
joj ir pirmą lietuviškų knygų 
leidyklą. Pradėjęs periodinės 
spaudos pionieriaus darbą 1948 
rudosios anglies kasyklose 
Leight Creek, Pietų Australijoj, 
savo laikraštį sustabdė, kai Aus
tralijoj atsirado kiti du lietu
viški savaitraščiai.

— Mrs. Carl Gross, Hamden, 
Conn., sulaukusi 107 m. am
žiaus, mirė balandžio 6. Balan
džio 9 palaidota Lakeview kapi
nėse, Bridgeport, Conn. Velio
nė buvo gimusi Lietuvoje 1863 
kovo 17. Jos tėvai buvo Frede
ric ir Emelia Malwitz.

— Literatūros ir muzikos va
karą Toronte, Prisikėlimo para
pijos salėj balandžio 19 rengia 
Kanados Liet. Katalikių moterų 
draugijos centro valdyba. Pro
gramą atliks pianistė Julija Ra- 
jauskaitė — šušienė -Petraus
kienė ir poetas J. Aistis. Kon
certas rengiamas draugijos su
važiavimo proga. Taip pat nori
ma prisiminti “Moters” žurnalo 
sukaktį. Žurnalas pradėtas leisti 
prieš 50 metų Lietuvoje.

— JAV LB centro valdyba 
prašo apygardų ir apylinkių v- 
bas skubiai pranešti naujai iš
rinktų valdybų adresus, kad, į- 
vykus pasikeitimams, nesusi- 
trukdytų informacijos persiun
timas.

— Elena Šalkauskaitė —Lu- 
kauskienė, dantų gydytoja, mi
rė kovo 26 savo bute Šiauliuo
se. Lietuvoje. Ji buvo gimusi 
1887 m. dr. Julijono ir Bar
boros Šalkauskiu šeimoje. Bu
vo ištekėjusi už advokato Lu- 
kauskio ir visą laiką po I-jo pa
saulinio karo gyveno Šiauliuo
se ir vertėsi dantų gydytojos 
praktika. Ji buvo žymiojo filo
sofo prof. Stasio Šalkauskio se
suo.
— Inž. Viktoras Adomavičius, 

metalurgas, Australijos metalo 
fabrikų savininkų buvo pasiųs
tas į Azijos kraštus, kur tyrinė
jo metalam rinkos galimybes Ja
ponijoje, Hong Konge, Singapū
re ir kitur.

— Putnamo stovykloje pernai 
stovyklavusiom mergaitėm jau 
išsiuntinėta registracijos forma
lumai. I stovyklą priimamos 
mergaitės nuo 7-16 metų im
tinai. šiais metais stovykla išsi
kelia į žaliuosius Vermonto kal
nus, tačiau iki birželio 15 vi
sais mergaičių stovyklos reika
lais kreiptis į Nek. Pr. M. Mari
jos Seseris, telef. (203) 928-58- 
28, arba rašyti: Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260.
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PASIKALBĖJIMAS SU NAUJUOJU 
LSB VYR. SKAUTININKU

Prieš porą mėnesių “Skautų 
Pastogėje” buvo pateiktas pasi
kalbėjimas su nauja Liet. Skau
čių Seserijos Vyr. Skautininke 
s. L. Milukiene. Si karta nori
me supažindinti Atlanto Rajo
no skautus su naujuoju Liet. 
Skautų Brolijos Vyr. Skautinin
ku v.s. Petru Moliu.

V. s. Petras Molis į Skautų 
Sąjungą įstojo Lietuvoje. Vo
kietijoje buvo vyčių būrelio va
dovas ir tunto adjutantas. JV 
ėjo įvairias pareigas nuo pat 
atvykimo į šį kraštą; buvo vy
čių būrelio vadas, net 10 me
tų išbuvo tuntininko pareigo
se, buvo Atlanto rajono vadei
va, LSB Jamborees fondo vedė
jas, LSB skautininkų skyriaus 
vedėjas, LSS Pirmijos sek
retorius vienoje kadencijoje ir 
paskutinėje — LSS Pirmijos 
vicepirmininkas.

Akademinėje skautų veikloje 
Petras Molis buvo ASS CV fil. 
skyriaus atstovas, Worcesterio 
ASS filisterių skyriaus pirmi
ninkas.

Brolis Molis daugeliui žino
mas ir iš skautiškų stovyklų. 
Pravedęs dvi tunto stovyklas, 
tris Atlanto rajono stovyklas, 
IV-sios taut, stovyklos skautų 
pastovyklės viršininkas, jubilie
jinės stovyklos ūkio ir finansų 
vedėjas ir V-sios tautinės sto
vyklos viršininko pavaduotojas 
ir iždininkas.

Su savo gražia skautiška šei
ma gyvena Worcesteryje. Yra 
baigęs ekonominius mokslus ir 
šiuo metu dirba savo specialy
bėje viceprezidento pareigose 
Power Engineering Co. Inc. 
Worcesteryje.

Mielas skautininke, iki šiol il
gus metus Skautu Brolijos Vy
riausiojo Skautininko būstinė

PAS LOS ANGELES VYČIUS
Vasario 22 Los Angeles skau

tu vvčiu Basanavičiaus ir Trai
denio būreliai dalyvavo bendro
je sueigoje.- Buvo išklausyta ir 
diskutuota v. si. kun. Romo Kas- 
ponio skauto vyčio kandidato 
tema apie pareigas Dievui ir Tė
vynei.

Sueigos dalyviai taip pat 
svarstė skautu vvčiu d-vės stei
gimo klausimą. Nutarta steigti 
visus Los Angeles skautus vy
čius jungiančią draugovę LSS 
KALNIŠKIŲ tunto rėmuose. 
Kandidatus draugovės vado pa
reigoms pasiūlys visuotinam 
balsavimui kiekvienas \ būrelis 
atskirai. Šiuo metu Dr. Jono 
Basanavičiaus sfc. vyčių būre

Los Angeles skautų vadai ii k. j d. fil. s. Valentinas Varnas, v.s. Pranas 
Pakalniškis, s. Nijolė Grinienė, s. Rimantas Dabi y s. Užpakalyje skautų, 
skaučių ir akademikų vėliavos.

Per skautybę — lietuvybei!

V.s. Petras Molis

buvo Chicagcje. Perkeliant šią 
būstinę į Atlanto Rajoną, ar ne- 
numatote kokių nors sunkumų,, 
ryšium su perkėlimu?

Ir praeityje Atlanto rajonas 
yra buvęs centru, kuriame spie
tėsi vyriausieji Sąjungos orga
nai: Pirmija ir Vyr. Skautinin
kai. Kai rinkimų būdu vėliau 
šios įstaigos persikėlė į Chica- 
gą, jokių sunkumų nesusidarė. 
Lygiai taip pat ir dabar perkė
limas Vyr. Skautininko būsti
nės į Atlanto rajoną jokių sun
kumų nesudarys.

Kokia bus Jūsų vadijos sudė
tis, ar Vadija bus sudaroma iš 
vietoje gyvenančių skautinin
kų, ar jcn bus įtraukiami ir to
liau gyvenantieji?

Sudaryti visą LSB Vadija iš 
vietos skautininkų būtų sunkiai 
įmanoma, o antra vertus, var
gu ar pateisinama. Į LSB Vadi
ja yra pakviesti skautininkai ne 
tik iš Atlanto Rajono, bet ir iš 

liui vadovauja s. v. Vytautas 
Vidurgiris, o sk. vyčių DLK 
Traidenio būreliui s.v.v. si. Al
gimantas Kazakevičius.

Sueigos metu buvo pristaty
tas ir pasveikintas tik vasario 
20 d. įžodį davęs Traidenio bū
relio narys Rimas Žukas.

Bendrai sueigai pasibaigus, 
jaunesnieji Traidenio būrelio 
nariai pareiškė norą atsiskirti 
ir sukurti trečia sk. vvčiu būre
lį Los Angeles. Naujo būrelio 
klausimas bus pateiktas visiem 
14 Traidenio būrelio narių, lei
džiant jiems pasisakyti kuriam 
būreliui jie norėtu priklausyti. 
L. G.

tolimesnių vietovių (Chicagos, 
Detroito, Clevelando), be to, vi
sų rajonų vadeivos.
Koki Jūsų ir vadijos planai atei
nančiai kadencijai?

Pagrindinis rūpestis Brolijo
je bus jaunesniųjų vadovų pa
rengimas darbui. Tam tikslui 
numatoma organizuoti plates
niu mastu rajoninius skiltinin- 
kų kursus, suaktyvinti Ąžuolo 
mokyklą ir stovyklavimo ar 
tam tikslui specialiai parinktu 
metu pravest praktinę dalį. Vie
ną — du kartus per metus, va
dovų suvažiavimo metu, pra
vesti platesnės veiklos diskusi
jas aktualiais vienetų veiklos 
reikalais.

Vadovų pagalbai numatoma 
užbaigti jau anksčiau pradėtą 
ir naujai paruošti pagelbinę me
džiaga sueigoms, stovykloms, 
kursams. Taip pat bus stengia
masi palaikyti kiek galima 
tampresnius ryšius su vienetų 
vadovais. 1971 m. Japonijoje į- 
vyks pasaulinė skautų Jambo
ree, kurioje stengsimės daly
vauti.
Ko tikitės iš brolių sekančioje 
kadencijoje?

Stropiai ir nuoširdžiai vykdy
ti skautų įstatus.

Susimąstymo diena
Los Angeles Seserijos Palan

gos tuntas, vadovaujamas s. 
Nijolės Grinienės, šiemet jau 
antru kartu nepaprastai nustebi
no skautus ir lietuvių visuome
nę vykusiom sueigom. Pirmu 
kartu tai įvyko gruodžio 20 pa
ruoštų skautiškos šeimos kūčių 

V S STEPO KAIRIO NETEKUS
Prisimenu V-ją tautinę stovyklą, jos aplinką, jos vadovus... 

Tūkstantinėje žmonių minioje ieškojome pažįstamų, užmezgė
me naujas pažintis.

Pusantrų metų prabėgo nuo paskutinio laužo V-je taut, 
stovykloje, daugelis veidų jau spėjo išblėsti iš atminties, tačiau 
liko dar daug nepamirštamų.

Ryškiai vaizduotėje matau tiesią v.s. Stepo Kairio figūrą. 
Skautiškoje uniformoje, vešliais sidabriniais plaukais, visados 
su jaunatviška ir malonia šypsena veide. Jis sykiu su savo jau
nesniaisiais broliais užsiėmimuose, jį matai ir prie pietų stalo, 
ir pamaldose, ir laužuose. Kas gali pamiršti V-os T.S. laužus... 
Ten kiekvieną vakarą rasi brolį Kairį, pravedantį dainą, o ypač 
jo mėgstamųjų liaudies muzikantų tarpe. Jo išauginti ir išmo
kyti skudutininkai ir kanklininkės ne vienam paliko gražius 
prisiminimus, o ypač niekas nepamirš jų vadovo brolio Stepo.

Ne vien dėl jo pasišventimo liaudies muzikai jis visų buvo 
mėgiamas. Visi jame matėme tikrą skauto pavyzdį. Jis buvo 
su visais lygiai malonus ir vaišingas. Ne vienas džiaugėsi jo 
pakvietimu aplankyti Kanados skautus, ne vienas ir planavo 
tai padaryti. Tačiau, jei kuris iš mūsų ir nuvyks Kanadon, ten 
jau neberas to seniai pasiilgto brolio, nes mūsų rajoną pasiekė 
liūdna žinia, kad kovo 25 Stepas Kairys iškeliavo amžinybėn.

Širdies smūgio pakirstas, paliko jis ne tik savo šeimą, bet 
ir jo antrąją šeimą—skautus. Ilgai jis liks mūsų atmintyje ir, 
be abejo, giedodami skautų “Vakarinę giesmę” stovyklų lau
žuose, ne vienas mintyje tarsime: Ilsėkis ramybėje, broli Stepai, 
saldžiu sapnu užmiki. Dievas yr’ čia. .. B. K.

A.A. STEPAS KAIRYS
Iš Kanados mums pranešė, kad kovo 25 d. 6 vai. vakare 

Toronte, širdies smūgio ištiktas, staiga mirė lietuvių skautų or
ganizacijos veikėjas, chemikas prof. Stepas Kairys.

Velionis buvo gimęs Rusijoje. 1934 baigė Jėzuitų gimnaziją 
Kaune, o 1939 Vytauto D. un-to farmacijos skyrių. 1939-1944 
dirbo Kauno ir Vilniaus universitetuose kaip asistentas, adjunk
tas ir farmacijos katedros vedėjas, dėstė farmacinės chemijos 
kursą. Pasitraukęs į Austriją — 1945-46 gilino žinias Insbruko 
universitete. 1946-48 profesoriavo Pabaltijo un-te; 1947 pakvies
tas chemijos fakulteto dekanu. Nuo 1948 gyveno Kanadoje ir 
dirbo cheminių tyrimų laboratorijoje.

Į skautu organizaciją įstojo 1925 ir visą laiką aktyviai 
reiškėsi jos darbe. 1937-38 vadovavo korporacijai “Vytis”, buvo 
studentų atstovybės narys. 1948 atkūrė “Vyčio” sambūrį Pabal
tijo un-te. 1951 perėmė “Skautų Aido” redagavimą. 1952-58 bu
vo Liet. Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas, vėliau LS 
S-gos Tarybos narys. Šių metų pradžioje išrinktas LSS-gos Gar
bės teismo nariu. Aktyviai reiškėsi ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės darbuose, buvo ir krašto valdybos vicepirmininkas, 
švietimo vadovas. Mėgo muziką ir buvo geras smuikininkas. 
Yra sukūręs muziką ir parašęs žodžius kai kuriom skautiškom 
dainom. Paskutiniu metu Toronte buvo suorganizavęs skudučių 
orkestrą. Aktyviai bendradarbiavo Liet. Enciklopedijoje, “Tė
viškės Žiburiuose”, “Skautų Aide”, “Mūsų Vytyje” ir kitur. 
Kanados spaudoje yra paskelbęs mokslinių straipsnių.

Su a.a. Stepo Kairio ankstyva mirtim Kanados lietuvių vi
suomenė ir ypatingai skautų organizacija neteko didelio idea
listo. šviesaus ir nuoširdaus veikėjo, jaunimo globėjo, moksli
ninko. Liko žmona, sūnus ir duktė. (bk)

JI PRISIMENA. . .
Stepą Kairį prisimena jo idėjos broliai tokiais žodžiais:

MIELAS BROLI STEPAI,
Padvelkė švelnūs pavasario vėjai. Gamta, numetusi žiemos 

jungą, nedrąsiais diegeliais skelbia savo prisikėlimą. Kažkas

Stepas Kairys

kabo ore. Koks tai laukimas, koks tai nerimas... O gal tai tik 
padidėjęs noras gyventi, džiaugtis saule, sprogstančiais medžių 
pumpurais ir pavasario pirmaisiais žiedais.

Aš žinau, mielas Broli, kaip Tu mylėjai gamtą ir jos Kū
rėją. Tavo visad jaunatviška širdis veržėsi iš miesto dulkių į 
ošiantį mišką, į pievas. Kylant laužo kibirkštim aukštyn į žvaigž
dėtą dangų, Tu kalbėjai mums, jaunesniems broliams, apie gam
tos paslaptis, apie tai, kad pasaulyje nėra blogo žmogaus — 
kiekvienas turįs savo širdyje dieviškąją kibirkštį gėrio, kurią 
įpūst į liepsnojančią ugnį esą mūsų kiekvieno skauto pareiga. 
Nežinau, ar mes visi Tave tuomet supratome. Buvo mūsų tarpe 
ir tokių, kurie lengva ironiška šypsena palydėjome Tavo idea
lizmo pilnas mintis. Ir Tau buvo skaudu...

Vieną šio pavasario rytą atėjo iš Kanados laikraštis. Vie
name jo puslapyje Tavo atvaizdas, — šalia — ilga virtinė juodų 
rėmelių su Tavo vardu. Jie skelbė, kad Tu išėjai namo... Išėjai 
pas savo Tėvą, kurį Tu matei žolės stiebelyje, vabalėlio sparnų 
virpėjime, beribio žvaigždyno gelmėse.

Išėjai per anksti — ne savo laiku. Gal būt pavargai... Ne, 
aš netikiu! Tu negalėjai pavargti. Aš neatmenu, kad būčiau Tave 
matęs pailsusį, — nors vienu ir tuo pačiu metu gyvenai dešim
ties žmonių gyvenimą. Tu buvai šeimos tėvas, visuomenės vei
kėjas, rašytojas, redaktorius, mokytojas, menininkas ir visa sa
vo širdimi—skautas. Tu buvai mums skautams tai, kuo buvo 
Poverello savo mažiesiems ordino broliams.

Jaučiu šiandieną savo delnuose Tavo tvirtą rankos paspau
dimą, kuomet nuskambėjus paskutiniams “Ateina naktis” gar
sams, žarijų atošvaistoj linkėjome vieni kitiems labos nakties. 
Tai buvo daugiau kaip prieš dešimtį metų. Per tokį laiko tarpą 
nutrūksta asmeniški ryšiai, išblunka pažįstamų veidai, vieną ki
tą ir visai užmiršti...

Neišbluks Tavo veido bruožai, mielas Skautininke, iš Tavo 
jaunesniųjų brolių atminties. Ilgai mes nešiosimės Tavo atmini
mą savo širdyse, nes Tu palikai šį pasaulį truputį geresnį.

Broli Algi, sese Aldona — liūdėkite netekę savo brangaus 
tėvo. Liūdėkite aukštai pakelta galva, nes jis, kurs mus paliko, 
išgyveno pilną gyvenimą.

Vytautas Abromaitis

metu, kuriose dalyvavo virš 20 
skaučių, skautų, jūros skautų, 
ateitininkų, vadovų ir tėvų. Ant
ru kartu nuostaba buvo padary
ta vasario 22, švenčiant pasau
lio skaučių susimąstymo dieną.

Vasario 22 yra švenčiama vi
so pasaulio skaučių, tačiau lie
tuvės iki šiol tos tradicijos ma
žai laikėsi, ši diena žymi Lordo 
ir Lady Baden -Powell gimimo 
dienas. įvykis Los Angeles bu
vo paminėtas LSS Palangos ir 
LSB Kalniškių tuntų bendra 
iškilminga sueiga, kurios metu 
buvo priimti skautų ir skaučių 
įžodžiai ir perskaityti iš kelių 
išeivių tautų gauti sveikinimai 
lietuviams. Sveikinimų tarpe 
buvo taip pat amerikiečių skau
tų užsienio skyriaus vedėjo pa
sveikinimas Los Angeles lietu
viams skautams.

Iškilmingai abiejų tautų da
liai pasibaigus, visuomenė ir 
svečiai su skautais buvo pakvi 
ti dalyvauti skaučių programo
je ir gintaro ir tautodailės iš
dirbinių parodoje.

Pasirodymuose dalyvavo lie
tuvaitės, padainuodamos ir pa- 
šokdamos. Taip pat programo
je dalyvavo ir ją papildė ukrai
niečių ir vengrų skautai-ės. Sve
čių tarpe matėsi taip pat ameri
kiečių skautininkai ir keli es
tų skautų atstovai.

Susimąstymo diena buvo 
pažymėta, kada lietuvaitės ir 
viešnios skautės uždegė po vie
na iš 48 žvakučių, kiekvienai 
skaučių sąjungos tautai prisi
minti.

Gintaro ir tautodailės išdirbi
nių paroda buvo verta dėme
sio ne vien dėl to, kad skau-

Kaziuko mugėje Philadelphijoje Nuotr. V. Gruzdžio

KAZIUKO
Kovo 22 Philadelphijos skau

tai-ės turėjo dvigubą šventę.

tės sugebėjo surinkti arti 1000 
eksponatų, bet ir todėl, kad pa
rodė, kiek lietuviškų meno iš
dirbinių galima parodyti. Paro
da nepaprastai stebino kitatau
čius ir praėjo su dideliu pasi
sekimu. Gaila tik, kad para
pijos patalpos neleido šio įvy
kio išnaudoti, kviečiant didesni 
vietos amerikiečiu skaičių.

L.G.

MUGE PHILADELPHIJOJE
Paminėjo skautų globėjo Šv. 
Kazimiero šventę ir atidarė ant
rąją Kaziuko mugę. Po pamal
dų Šv. Andriejaus bažnyčioje 
gausi minia susirinko salėje. Su
sirinkusius pasveikino ir mugę 
atidarė LB Philadelphijos apy
linkės pirmininkė A. Zerr. Su
eigos metu J. Lukšio d-vės drau
gininkas, o šiuo metu Atlanto 
rajono vadeiva ps. G. Surdė- 
nas perdavė draugininko parei
gas s.v.v. si. G. Dragūnui. Su
eigos metu paukštyčių įžodį da

vė A. Ardytė, N. Gailaitė, D. 
Surdėnaitė ir A. Gečytė. Pirmą 
kartą geltonu skautės kakla
raiščiu pasipuošė R. Ardytė.

Philadelphijos skautės šia pro
ga suruošė kepimo ir margu
čių marginimo konkursus, ku
rių rezultatai buvo paskelbti su
eigos metu. Kepimo konkurse 
pasižymėjo šios paukštytės: Gin
tarė Gečytė iškepė skaniausią 
pyragą, geriausiai papuoštas 
buvo V. Bendžiūtės, įdomiau
sias — Danutės Pliuškonytės. 
Neatsiliko ir skautės — ska
niausią pyragą iškepė Alė Sur
dėnaitė, gražiausiai papuoštą— 
Rasa Ardytė ir įdomiausią —Vi
lija Ramūnaitė. Visoms laimėto
joms įteiktos dovanėlės. Margu
čių marginimo konkurso laimė
tojai: skautai—R. Melnikas ir 
A. Danta bei vilkiukai L. Ra
mūnas ir V. Mašalaitis taip pat 
buvo atžymėti dovanėlėmis.

Baigiantis sueigai, įvyko ska 
tininkų įžodis, kurio metu Že
maitės d-vės d-gininkė D. Nor
vaišienė, nesenai pakelta į pa- 
skautininkės laipsnį, pasipuošė 
žaliu skautininkės kaklaraiščiu. 
Taip pat skautininko įžodį da
vė ir s.v.v. si. K. Matonis iš 
Elizabeth, N. J.

Šių metų mugėje Philadelphi
joje atsilankė ne tik gausi vie
tos lietuviškoji visuomenė, bet 
ir visa eilė skautininkų ir sve
čių iš New Yorko ir Elizabeth, 
New Jersey.

Pačioje mugėje, visus stebi
no šaunūs visokios rūšies gami
niai — visų metų Philadelphijos 
sesių ir broliu darbo vaisiai.v t.

(nukelta į 7 psl.)

TRUMPAI

Balandžio 5 New Yorke lan
kėsi Atlanto rajono vadas s. M. 
Subatis. Jo atsilankymo proga 
sušaukta skautininkų, esančių 
bet kuriose pareigose ir neak
tyvių skautiškoje veikloje, su
eiga. Sueigos metu buvo svars
tomi šiandieniniai skautų rūpes
čiai ir pasidalinta mintimis apie 
skautiška veikla.

Hartfordo sesės šiais metais 
mini savo veiklos 20 metų su
kaktį. Apie jų suruoštą šios su
kakties minėjimą plačiau bus 
aprašoma kitoje “Skautų Pa
stogėje”.

Iš Atl. rajono seserijos vadi
jos paukštyčių skyriaus vedėjos 
pareigų pasitraukė vyr. sk. v. 
si. Ramutė Zdanytė. Šias parei
gas perėmė ps. A. Saimininkie- 
nė.

New Britain Tėviškės vieti- 
ninkijos vietininkas s. Juozas 
Raškys, po ilgų darbo metų pa
sitraukdamas, vietininkiją per
davė s. Vytautui Zdaniui.

Balandžio 12 Atlanto rajono 
stovyklavietėje įvyko viso rajo
no skautų medelių sodinimo 
šventė.

Pavasario skautų šventė į- 
vyks balandžio 25-26 Sv. Anta
no gimnazijos patalpose, Ken- 
debunkport, Maine.
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Scena iš Bubulio ir Dundulio. Veikalą pastatė Chicagos scenos darbuotojai; gegužės 2 atvyksta į New Yorką 
ir vaidina Franklin K. Lane mokyklos salėje. Iš k. j d. — Laima Petravičiūtė, Jonas Kelečius, Leonas Baraus
kas, Arvydas Dikinis, Juozas Valentinas. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS TEATRAS ATKELIAUJA J NEW YORKĄ
Chicagoje veikia Scenos Dar

buotojų Sąjunga, kuri savo de
šimtmečiui atžymėti praeitais 
metais pastatė 3 veiksmų kome
diją “Bubulį ir Dundulį” (Spek
takliai buvo sausio 4 ir 5 d.) 
Su tuo veikalu grupė daug kur 
gastroliavo. Lankosi dabar ir 
New Yorke, kur gegužės 2, šeš
tadienio vakarą, Franklin K. La
ne mokyklos- salėje šią kome
diją suvaidins. Gi sekmadieni, 
gegužės 3, jau vaidintojai bus 
Bostone ir ten vėl komediją pa
kartos.

Kas tie scenos darbuotojai?
Daug kur veikia teatro mėgė

jų grupės. Čia yra kitaip —čia 
jau susitelkę aktoriai, kurie tu
ri teatrinį paruošimą, dirbę į- 
vairiuose teatruose. Tai pati ge
riausia ir iškiliausia grupė. Są
jungoje yra . apie 40 narių, šia
me veikale panaudojami devy
ni žmonės. Prie jų dar priside
da dail. Jurgis Daugvila ir kos
tiumų eskizus padariusi Bronė 
Jameikienė, scenos technika — 
Česlovas Rukuiža, apšvietimas 
— Kazys Cijūnėlis.

Veikale vaidina: Jonas Kele
čius, Stasė Kielaitė-Kelečienė, 
Laima Petravičiūtė, Leonas Ba
rauskas, Arvydas Dikinis, Juo-

Renegato. . .
(atkelta iš 3 psl.) 

kiną; jie jautrūs, kad juos lai
kytum vokiečiais, dėl to rodosi 
vokiškesni už vokiečius; jie ne
gali suprasti, kad pakitę laikai 
reikalautų kitaip kalbėti ar 
bent visai nekalbėti.

Tai dvasia — renegato, iš vie
nos socialinės aplinkos bėgan
čio ir prie kitos nepritapusio.

Renegato dvasia nėra vieno 
kurio laikotarpio ženklas. Jei 
čia buvo pastebėti tautinio re
negato dvasios ženklai, tai pa
našiais ženklais gali reikštis re
liginis renegatas, partinis ir kt. 
renegatas.

Kaziuko muge o
(atkelta iš 6 psl.)

čia buvo apstu juostų, margų 
pagalvėlių ir visokiausios rūšies 
audinių, mezginių ir kitokių 
gražumynų. Ypač puošnūs ir 
vertingi buvo medžio išdirbi
niai, tekintos vazos, meniškos 
koplytėlės, degintos lėkštės, dė
želės ir smulkesni dalykėliai, 
kuriems pirkėjų netrūko. Matė
si ir dailių odos išdirbinių, pa
čių skautų-čių pagamintų žaislų 
ir lietuviško gintaro. Taip pat 
buvo ir lietuviškos spaudos kios
kas. Tėvų komitetas visus pa
maitino skaniai pagamintais lie
tuviškais valgiais, o sesės pyra
gais ir garuojančia kava.

Mugės metu buvo ir laužas. 
Broliai ir sesės gražiai pasiro
dė jų pačių paruoštuose vaiz
deliuose, taip pat ir visi su sve
čiais padainavo. Mugė praėjo 
tikrai pakilioje nuotaikoje.

B. K.

žas Valentinas, Algimantas Di- 
kinis, Julius Balutis, Elena Pet- 
rokaitė-Rukuižienė.

Jis visi yra vaidinę daugel 
kartų geriausiuose mūsų teat
ro pastatymuose.

Apie veikalą
Šį linksmą trijų veiksmų 

nutikimą parašė Antanas Rū
kas. Autorius jau miręs. Veika
las gi parašytas dar 'Vokieti
joj anais DP laikais. Vokietijo
je veikalas su pamėgimu ir sta
tytas. Chicagoje taip pat jau 
buvo pastatę vieną kartą.

čia vaizduojamas lietuviš
kas kaimas ir linksmi to kaimo 
gyventojai — kaimynai, jų bi
čiulystė, aršūs susipykimai. Vis
kas baigiasi susitaikymu ir tri
jų porų vedybomis.

Autoriaus parašyta komedi
jos stiliumi, pasigriebiant-net 
farso. Tai juoko čia labai aps
tu. Juoko išgaunama iš komiš
kų situacijų ir iš linksmų posa
kių — frazės.

Į New Yorką šiuos teatralus 
pakvietė Lietuvių Moterų Klu-

PADĖKA
LKM Sąjungos 29 kuopa At

velykio sekmadienį Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne su
rengė lietuviškas Velykas.

Sąjungietės yra dėkingos vi
siem, kurie dalyvavo parengi
me. Labiausiai dėkoja kun. kle
bonui J. Aleksiūnui už globą, 
dėkoj a'už atsilankymą kun. P. 
Geisčiūnui, dvasios vadui kun. 
A. Račkauskui, kun. L. Budrec- 
kui už atsilankymą ir pasaky
tą kalbą, tėv. Petrui Baniūnui, 
O.F.M. už atsilankymą ir žodį, 
seselei Nikodemai už dalyvavi- 
ma ir dainas.

Dėkoja A. Strimaitienei ir 
jos sūnui Beniui už puikiai at
likta programą, padainuotas lie
tuviškas dainas, pritariant gita
ra, parapijos choro nariam ir 
to choro dirigentui A. Kača- 
nauskui. Dėkojame visiem už 
laimėjimų dovanas: A. Tama
šauskui, A. Balsiui, A. Rinkevi- 
čienei, A. Raulinaitienei ir ki
tom, kurių pavardžių nežinom; 
mielom šeimininkėm — O. Rau
linaitienei, M. Macus, K. Lin
kus ir kitom, kurios daug priga
mino ir vaišino. M. Strimaity- 
tei ir jos draugei. Esame dė
kingos visom sąjungietėm, ku
rios dalyvavo ir prisidėjo prie 
bilietų platinimo, dėkojame ir 
visiem svečiam , dalyvavusiem 
vaišėse.

Rengėjos

Rašantiem Darbininkui ir 
kartais savo rašinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

Kas norėtų skalbtis Dari: 
prašomas skambinti: 

GLonmore 2-2923

bų Federacijos valdyba. Dide-
lė ta irizika, bet pakvietė, no
rėdama sudaryti sąlygas teatra
lam pasireikšti ir tikėdama, 
kad vaidinimas patiks New Yor- 
ko lietuviškai publikai. Lietu - 
visko vaidinimo čia seniai jau 
nebūta.

PAD
Sausio 2 d., 5 vai. ryto ma

ne ištikus širdies smūgiui, su 
policijos pagalba skubiai buvau 
nuvežtas į Wyckoff Heights li
goninę ir paguldytas į kritiško
je padėtyje esančiųjų palatą. 
Skubios pirmosios pagalbos ir 
rūpestingos priežiūros dėka at
silaikiau prieš mirtį. Po 6 sa
vaičių gydymo grįžau namo. Sa- 
.vą^^oj^nųnį^,. Diller ir 
savo žmonos Emilijos bei šei
mos priežiūroje pamažu sveiks
tu.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
mieliem bičiuliam, bendramin-

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
KELLY’S ESSO 

SERVICE CENTER
Complete 

Mechanical Work 
On All Cars.

590 Union Boulevard 
Totowa, N. J.
(201) 525-9646

M. JOHN SCANLAN 
FUNERAL HOME
781 Newark Pompton 

Turnpike 
POMPTON PLAINS, N. J.

Call (201) TE 5-4156

BUSY BEE 
MOTORS

FINEST USED CARS
6726 Kennedy Blvd. 

West New York, NJ.
CALL 201-869-1666

Frank Nora
. BUILDING 
CONTRACTOR

23 Pennington Road 

New Brunswick, NJ. 

CALL (201) 545-6055

įttf SPORTAS
NAUJA CENTRO VALDYBA

ŠALFASS-gos garbės teismo 
pravestuose korespondenciniu 
būdu rinkimuose naujai išrink
ta ir kovo 15 Detroite Sąjun
gos metiniame suvažiavime pa
tvirtinta" centro valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: Sigitas 
Krasauskas — pirmininkas, A- 
loyzas Kuolas — I-sis vicepir
mininkas, Jonas Gustainis — 
II-sis vicepirmininkas, Jonas 
Donaitis — generalinis sekreto
rius, Jonas Uogintas — iždinin
kas ir protokolo sekr., Algiman
tas Nausėdas — narys specia
liem reikalam, Antanas Sup- 
ronas Narys.

Centro valdyba stengsimės 
apjungti daugiau jaunimo, tęsi
me ir stiprinsime lietuviškąsias 
tradicijas per sporto organiza
ciją. Ieškosime taip pat plano 
glaudžiam bendradarbiavimui 
su Lietuvių Bendruomene ir ki
tomis visuomenės bei jaunimo 
organizacijomis. Centro valdy
ba kreipiamės į sporto klubus, 
sportinės veiklos darbuotojus, 
rašančius sportinėmis temomis 
spaudoje ir visur, kurie domisi 
lietuvių sportine veikla Siaurės 
Amerikoje, prašydami glau
daus bendradarbiavimo.

Centro valdyba

ĖKA
čia m ir visiem, šios, netikėtos

* r \T * *

nelaimės metu' mane asmeniš
kai lankiusiem, telefonu ir laiš
kais reiškusiem užuojautas bei 
linkėjimus ir rūpestingą pagal
ba teikusiem.

Malonu buvo matyti ir girdė
ti, kad atsiranda asmenų, ku
rie liūdesy ir skausme tave pri. 
simena bei moraliai stiprina.

’ Priimkite* JRiano lietuvišką pa
dėkos žodį — ačiū. Mano lin
kėjimai: . daug laimės ir sėk
mės jūsų tautinės veiklos su
manymuose ir darbuose.

r •

Antanas Jurgėla

Reeds
TEXACO SERVICE

Open 7 Days a Week 
24 Hour Towing and 

Road Service

Route 571 
Highstown Road 

CRANBURY, N.J. 
Dial 609-799-9877

SaFs
BROADWAY 

LUNCH

Open 6 Days a Week 
Good Food at 

Reasonable Prices.
We serve the Best Cup of Coffee

71 Broadway 
PASSAIC, N. J.

Parkchester 
General 
Hospital

Zeraga & Westchester Avenue 
Bronx. N.Y. 10462 

------ 823-7700------
Parker St. & Westchester Ave.

Your accredited 
Community Hospital 

ARNOLD FEINSTEIN, 
Administrator

Nauji leidiniai
Encyclopedia Lituanica, ang

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

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

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

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

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

Poezijos pilnatis, B. Braz
džionio rinktinė, sudaryta iš 
12 to paties autoriaus eilėraš
čių rinkinių. Dail. A. Dociaus i- 
liustruota, kietais viršeliais, di
delio formato, 592 pusi., kaina 
10 dol.

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

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

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

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

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir muzikos plokštelės gauna
mos Darbininko administracijo
je-

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių at
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 E. 68th Street, Chicago, Ill. 60629

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD

President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 5^% on all accounts.
Dabar moka 5^2% už visų rūšių taupomus pinigus.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratų 1970 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas________________________________________
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą $.

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už___ m. $.

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

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

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

Dial 609-641-2040 E. Geraldyn Cow
ley — payroll, bookeeping, billing 
quarterly reports, income taxes, etc. 
702 W Adams Ave, Pleasantville NJ

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

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

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

PORTER SERVICE 
OFFICE CLEANING

Floor waxing — Complete service
Distinguished International Corp.

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

WALL-TO-WALL CARPETS 
CLEANED

Using Von Schrader method. We go 
tq your home — all work done at . 
reasonable rates. Call 473-1586

LEJON MOVING AND 
STORAGE CO. 
Licensed and Bonded 

LOCAL MOVERS ALL BOROS 
Call 881-4926

A Bit of Sweden Restaurant & Motel 
overlooking the scenic Hudson — 
Bring the family for Sunday dinner 
Route 9W Stony Point N.Y. 30 mi. 
North of GW Bridge. Your Hosts 
Harry and Betty Lindquist — Call 

914—942-0880

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

G & R PAINTING
INSIDE and OUTSIDE

All work done at reasonable rates 
All Work Guaranteed

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

JIMMY SKINNER

FURNITURE POLISHER 
Bum and Touch Ups 

All work guaranteed. Free estimates 
CALL 855-2466

EDDIES OF RINGWOOD
Serving all New Jersey 

Towing - Road Service - 24 Hours 
— Round the clock radio dispatched 

Call 201-962-7111
19 Carleton Dale Rd. Ringwood, N.J.

H. W. MALE

DISH MACHINE 
OPERATORS
UTILITY HELP 
Excellent Salary 

Free uniforms, paid vacation 
paid life insurance & hospitalization 

Apply immediately.
HOWARD JOHNSON’S 

Route 23 at Ratzer Rd. Circle 
Wayne, New Jersey 

Phone (201) 694-9855

ELECTRICIANS’ 
HELPERS

Must have NYC experience 
in factories at least 3 years. 
A-l opportunity. Union shop. 
Don’t call unless you qualify. 

Must speak, read, write English.
Box I - 130

Rm 915
350 5th Avenue 
New York 10001

An equal opportunity employer

WELDERS — A-l Steel Assembly 
Shop in Carteret, N. J. area. For 
night shift $4.60 hourly. Call (201) 
969-1700

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

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

MALE - FEMALE

KEY PUNCH OPERATORS
1 year experience minimum heavy 
Alpha any hours 8 AM - 4 AM also 
weekends to $3.25 hourly plus daily 
bonus. Only best need apply. Cail 
673-2791 ask for Mr. Rosati.
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New Yorko ir New Jersey 
žinių bei nuotraukų šiame nu
meryje dar yra ir septintam 
puslapy.

N. Y. Lietuviu Vyry choras 
savo metini koncertą iš gegu
žės 3 nukelia į gegužės 24. Kon. 
certas nukeliamas dėl “Bubu- 
lio ir Dundulio” vaidinimo, ku
ris rengiamas gegužės 2. Kon
certas bus toje pačioje Franklin
K. Lane mokyklos salėje.

D. Tiškutė, kuri dirba Sacks 
5 Ave. ir vadovauja Revillon 
kailių salonui, iš tos firmos ma
dų parodai gavo dovaną—min
ko kailiuką. Tas kailiukas paro
dos metu bus išleistas lotęrijon. 
Parodos rengėjos nuoširdžiai 
dėkoja D. Tiškutei už rūpestį 
ir išgautą dovaną. Jis taip pat 
šioje parodoje demonstruos 
naujus drabužius.

Madų parodoje, kuri bus šį 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
19, Le Cordon Bleu salėje, da
lyvaus ir vaikų grupė, kuri pa
demonstruos vaikiškus drabu
žius. Vaikų grupę sudaro: A. Bu. 
lotaitė, E. ir V. Gleizerytės,
L. Ridikaitė, Daiva ir Rūta Bo- 
belytės, Aldona ir Vilija Vai- 
kutytės.

Medžio ir lino raižiniai, graviū
ros, litografijos ir kiti grafikos 
kūriniai, atlikti lietuvių daili
ninkų, bus eksponuoti pirmoje 
grupinėje lietuviškos grafikos 
parodoje geguž. 2-3 The Colum
bian Lounge. 86-22 85 St., 
Woodhaven, N. Y. Dalyvauja as
tuoni dailininkai iš JAV ir kitu 
kraštų su apie 79 darbų.

New Yorko ateitininkai ba
landžio 18 Maspetho liet, pa
rapijos salėje rengia čigonų va
karą — metinius tradicinius šo
kius. Pradžia 7:30 v.v. šokiam 
gros modernus orkestras. Visas 
jaunimas ir senimas kviečiamas 
dalyvauti.

Motery Vianyhės metinis pa
vasario balius bus balandžio 25, 
šeštadienį, Maspetho lietuvių pi
liečių klubo salėje. įėjimo au
ka vienam asmeniui 8.50 dol., 
įskaitant valgį ir vieną butelį 
degtinės dešimties žmonių sta
lui. Pradžia 7 v.v. šokiam gros 
geras orkestras. Visas pelnas 
skiriamas Liet. Jaunimo centro 
statybai.

šalinsky laidojimo Įstaigos 
Woodhavene naujas telefono 
numeris: 296-2244.

A f A

Viktorui Gudaičiui
mirus, jo broliui Antanui su šeima nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Dr. Ibsenas ir Elena SKEIVIAI

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

PLIUSAS IR MINUSAS
Balfo New Yorko skyrius, su

sumavęs praėjusių metų vajaus 
rezultatus paskutiniame vajaus 
komiteto posėdyje kovo 11, ra
do, kad vajus New Yorke atne
šė 6,038 dol. vargstančių lietu
vių šalpai. Tai didžiausia suma 
paskutinių ketverių metų laiko
tarpy. Neabejotinas pliusas Bal- 
fui. Bet kartu rasta, kad auko
tojų skaičius pereitais metais 
yra buvęs pats mažiausias. Tai 
aiškus minusas. Reiškia, Balfas 
Didžiajame New Yorke turi sa
vo rėmėjų “hard core”, kurio 
dosnumas didėja, bet bendrai 
lietuvių visuomenėje labdaros 
reikalo supratimas mažėja, šis 
faktas taip pat yra tam tikrai 
lietuvių visuomenės daliai nela
bai palanki pilietinė atestacija, 
nes Amerikoje aukos Įvairio
pom labdaros ir visuomenės ge
rovės organizacijom yra savai
me suprantamas reikalas. Tai 
pripažįsta ir krašto valdžia, nes 
pajamų mokesčiuose visos au
kos tom organizacijom yra at
leidžiamos nuo mokesčių. Aiš
ku, ir aukos Balfui, pinigais ir 
daiktais, taip pat laisvos nuo 
mokesčių. (Balfo adresas: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc. 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 11211).

(jb)

New Yorko Atsargos Kari
ninku Ramovės valdyba vietoj 
gėlių prie a.a. Vaclovo Alksni
nio karsto Pranciškonų Kultū
ros židinio — Jaunimo centro 
statybai paaukojo 20 dol. Pran
ciškonai už auką širdingai dė
koja.

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

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

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

Operetės choras po savo koncerto, kuris buvo balandžio 11d. Maspetho liet, piliečių klubo salėje, l-je eilėje iš k. j d. — Algirdas Kača- 
nauskas, Leonas Barauskas, Jurgis Juodis, Darius Lapinskas, Mykolas Cibas, Vytas Gruzdys. Nuotr. V. Maželio

"Muzikos Žinios”, vargoninin
kų sąjungos leidžiamas žurna
las, balandžio 25 d. Lietuvių 
Laisvės salėje Elizabethe ren
gia koncertą, kurio programą 
atliks vyrų choras Daina iš Bal- 
timorės. Chorui vadovauja L. 
Bekerskienė. Taip pat progra
moje dalyvaus dailiojo žodžio 
menininkė Irena Veblaitienė. 
Po koncerto — šokiai. Pradžia 
7 v.v. Visas pelnas skiriamas 
“Muzikos Žinių” žurnalo leidi
mui.

Dail. Aleksandra Vitkauskai- 
tė-Merker dalyvauja trijose pa
rodose. Kiekvienoje parodoje 
yra išstačiusi po penkis darbus 
— tapybą, skulptūrą ir barjel- 
jefus. Parodas organizuoja Mo
dern Artist’s Guild ir visos bus 
New Jersey valstybėj—Hacken
sack, Paramus, Teanek. Dai
lininkė su savo vyru Kazimieru 
Merker balandžio 18 išvyksta 
atostogauti į Cape Cod, kur su
stos pas J. Vasius.

Jūrate Kazickaite 
mady parodoje

Daug esame skaitę apie Jū
ratę Kazickaite mūsų bei ame
rikiečių spaudoje. Ypatingai 
plačiai buvo aprašyta jos tarny
ba Viet Name, kur ji buvo iš- 
vukusi kaip korespondentė.

Paskutiniu laiku, be abejo, 
daug kas užtiko jos straipsnių 
žurnaluose, pvz. McCalls, Post, 
bei įvairiuose laikraščiuose. Jū
re tė nuo 1969 kovo dirba Asso
ciated Press agentūroje kaip 
‘associate feature sriter.’. Jos 
specialybė — rašyti apie jau
nus žmones (18-35 m. amžiaus) 
ir apie “naujus dalykus”, ku
rie dedasi pasaulyje; apie jau
nų žmonių reakcijas į besikei
čiantį pasaulį, bei šio amžiaus 
žmonių įtaką politikoje, sociolo
gijoje ir ekonomijoje. Savo 
medžiagą Jūratė daugiausia 
renka vidur, vakaruose (Mi- 
chigano, Ohio, Missouri valsty
bėse). Jos straipsniai spausdi
nami sindikato sutartimis 1400 
laikraščių.

Jūratės vėliausias įsijungi
mas yra moterų teisių gynybos 
srity. Užklausta, ką ji galvoja 
apie Šveicariją, kur moterys dar 
negali balsuoti, ji pastebėjo 
kad vis dėl to pirmą sykį isto
rijoje Ženevos miesto burmist
ras yra moteris. Vadinasi, jei 
reikia, tai galima!

Madų pasaulis taip pat jai nė
ra svetimas. į madų parodas ji 
yra kviečiama kaip korespon
dentė, — ir svarbesnes bei įdo
mesnes aprašo. Nors ir labai 
neturėdama laiko, Jūratė mode
liuos madų parodoje ateinantį 
sekmadienį, balandžio 19, nes 
parodos pelnas skiriamas Put- 
namo N. P. Seselių Neringos 
stovyklai. “Nemodeliuoju”, — 
sako Jūratė, — “bet padarysiu 
išimti, atsidėkodama seselėms, 
kurias labai jautriai prisime
nu ir kurių stovyklose prabėgo 
mano jaunystės bene pačios 
laimingiausios vasaros”. AS

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

DARBININKAS

PRADEDAMAS LIETUVIŲ FONDO VAJUS
Balandžio 8 dr. S. Snieš- 

kienės namuose posėdžiavo Lie
tuvių Fondo vajaus komitetas. 
Susipažino su darbais, kas iki 
šiol padaryta, ir kokie laukia a- 
teities darbai.

Besirengiant vajui, laiškais 
buvo kreiptasi į lietuviškąją vi
suomenę, kad žmonės stotų na
riais į Lietuvių Fondą, nes tik 
Lietuvių Fondas remia lietuviš
kus kultūrinius reikalus. New 
Yorkui paskirta 120,000 dol. 
kvota. Jau surinkta per 80,000 

Lietuviu Katalikų Religinė 
Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti kas rašo ir ko
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokiu 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 919 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221. 

Jūrate nazicKatte

dol. Reikia paskubėti ir likutį 
surinkti. Kai bus Fonde milijo
nas, tai lietuviškiem kultūri
niam reikalam kasmet iš pro
centų bus paskiriama per 70, 
000 dol. Tad ir kviečiami visi 
į Fondo eiles, kad greičiau su
telktume milijoną dolerių.

PIRMIEJI AUKOJO
Šio vajaus proga pirmieji at

siliepė:
dr. Margeris Jesaitis įstojo į 

Lietuvių Fondą ir įnešė 100 
dol.

Aloyzas Balsys, kuris uoliai 
remia lietuviškus reikalus, pats 
reiškiasi bent keliose organiza
cijose, kiekvieno vajaus proga 
padidina savo įnašus, ir dabar 
atsiuntė 100 dol.

Kotryna Graudienė-Grigaitytė 
— atsiuntė 20 dol., papildyda
ma bičiulių įnašus, kurie skir
ti jos mirusiam vyrui Fredui į- 
amžinti.

IŠKELIAVUSIO AUKA
Bayonnėje balandžio 9 mirė 

kun. Vincas Svirnelis. Jis labai 
sunkiai ir ilgai sirgo. Gulėda
mas jau mirties patale ir atsi
liepdamas į Lietuvių Fondo va
jaus komiteto kvietimą, atsiun
tė 10 dol. auka. Jis mirė už v 

keletos valandų, kai jo auka bu
vo gauta, ir tuo ši dešimties do
lerių auka gauna savo didelę 
vertę. Būtų gražu, kad artimie
ji šio tauraus kunigo bičiuliai 
padidintų jo vardo įnašus ir, pa
gerbdami velionį, į Fondą įneš
tų kokį tūkstantį dolerių.

•
Laukiame ir kitų aukų. Kas 

tik gavo laiškus, prašomas ne- 
atidėliot ir tuoj aukoti Lietu
vių Fondui. Kviečiami visi prisi
dėti, ir tie, kuriem nebuvo pa
rašyti laiškai.

Aukos nurašomos nuo mokes
čiu. Jas siusti šiuo adresu: Lith
uanian Foundation, c/o dr. J. 
Kazickas, 530 Fifth Ave., New 
York, N.Y. 10036.

SĖKMINGAI PLATINAMI BILIETAI
Lietuvių Fondo pavasario ba

lius įvyks gražiame ir puoš
niame Waldorf Astoria viešbu
tyje. Balius bus gegužės 9, šeš
tadienį, 7:30 v.v. Praeitais me
tais toks balius buvo savotiškai 
uždaras, nes kvietė tik Fondo 
narius. Šiemet komitetas, no
rėdamas visus supažindinti su 
Liet. Fondo idėja, kviečia vi
sus. Nebūtina būti Lietuvių 
Fondo nariu.

Balandžio 8 pradėti platinti 
bilietai į šį gražų pavasario ba
lių.

Pati pirmą vakarą išplatinta 
171 bilietas.

Tai duoda gražių vilčių, kad 
bus galima pripildyti viešbučio 
paimtą salę, šiam pavasario 
banketui norima sukviesti 250 
svečiu.

Kviečiame visus
1

MADŲ PARODĄ
SEKMADIENĮ, 

BALANDŽIO 19 D. 
1:30 vai. popiet

LE CORDON BLEU SALĖJE 
96-01 Jamaica Avenue 

Woodhaven, New York 
{einant aukojama 4 dol. 

Moksleiviams — 2 dol.

Parodos pelnas skiriamas 
Putnamo Sesei ių “Neringos” 

mergaičiv stovyklos įkūrimui.
RENGIMO KOMITETAS

Velyky Bobutė pas 
Bostono vaikučius

Balandžio 5 d. 3 v.p.p. Lietu
vių Tautinės Sąjungos salėje 
pas Bostono mažuosius ateiti
ninkus ir jų draugus atsilankė 
Velykų bobutė (p. Ribokienė), 
atveždama “margučių iš Lietu
vos ir sveikinimų nuo Lie
tuvos vaikų”. Bobutę mūsų vai
kučiai pasitiko dainomis ir 
linksmino deklamacijomis. Pas
kui Bobutė su V. Sužiedėliene 
parodė daug gražių Lietuvos 
vaizdų, paaiškindama paveiks
lus ir paklausinėdama vaiku
čius pati. Iš vaikų gražiai pasi-
rodė Špokevičių atžalynas ir T. 
Girnius.,Vėliau vaikučiai, vado
vaujami J. Ambraziejienės, 
linksmai žaidė ratelius, o vyres
nieji svečiai ėjo į viršutinę salę 
vaišintis. Po ratelių vaikai kibo 
margučių ridinėti. Čia tai jie 
linksminosi iki 7 vai. ir nenoro
mis ėjo namo, kai jau reikėjo 
uždaryti salę. Vaikų programą 
energingai vedė mok. J. Ambra- 
ziejienė, o visą tą šventę pa
rengė vyresniųjų ateitininkų v- 
ba: J. Ambraziejienė, S. Cibie- 
nė, B. Kruopas, B. Kuodienė, 
V. Sužiedėliene ir talkininkė V. 
Kulbokienė. Laukiame tokių 
pramogų vaikams daugiau-

Prieš margučių iškilmes Bos
tono moksleiviai ateitininkai to
je pat salėje turėjo susirinkimą, 
vadovaujami globėjo dr. J. Na
vicko.

Banketas skiriamas ypatin - 
gam reikalui — jame bus pa
gerbtas vienas pasižymėjęs me
cenatas.

Informacijas baliaus reikalu 
suteikia: Jonė Kiaunienė, tel. 
658-4334, Aldona Gerulaitienė 
— 641-7092 arba 847-5522, Kęs
tutis Nemickas — 886-1871, 
Long Islande — Henrikas Mik- 
las (516) HU 2-0196, New Jer
sey valstybėje — A. Rudys 
(201) 525-3340.

Įėjimas į banketą porai 45 
dol., vienam asmeniui — 25 
dol. Bilietus galima užsisaky
ti pas LB New Yorko apygar
dos pirmininką A. Vakselį, 84- 
20 112 Street, Richmond Hill, 
N. Y., 11418. Tel. (212) 846-32 
46.




