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Prez. vizitas Kinijon pritrenkė Maskvą ir Hanojų
Pradžią padarė rumunas, suorganizavo slapt

(sp) — Prez. Nixono prane
šimas apie kelionę į Pekiną pa
lygintinas dideliam žemės dre
bėjimui. Jeigu kas ir tikėjosi 
ko nors ryšium su prez. Nixo
no pradėtomis pastangomis ar
tinti Ameriką su Kinija, tai nie
kas negalėjo tikrai suvokti, kad 
nuotaikos Pekine tuo reikalu 
jau galėtų būti pribrendusios. 
Pasirodė, kad įvykiai brendo 
greičiau, negu viešosios nuomo
nės tariamieji formuotojai ir 
jos kraipytojai pajėgė pulsą už
čiupti.

Amerikos ramesnieji visuo
menės dalis žinią sutiko su pa
sitenkinimu, nes ji mato galą 
to beprotiško siautėjimo, kurį 
pastarais dviem metais kurs
tė ir organizavo dalis savo pa
reigose ir atsakomybėje pasime
tusių kongreso narių demokra
tų, susidėjusių su neatsakin
gais gatvės “revoliucionie - 
riais". Jie siekė partinių ir as-

Čia matoma naujoji Ameri
kos pašto tarnybos emblema, 
pakeitusi senąją. Nuo liepos 1 
pašto tarnybą perėmė tvarky
ti nauja pusiau privati korpora
cija. išlaisvinta nuo partijų 
spaudimo ir intrigų. turinti 
tvarkyti savo veikla komerci
niais pagrindais. Manoma, kad 
pašto tarnyba turėtų žymiai ir 
gana greit pagerėti ir dirbti 
be nuostolių. Instituciją užgu
lusius didelius vargus nebus- 
lengva greit pašalinti, bet jeigu 
unijos su savo reikalavimais ne
išeis iš protingumo ribų, tarny
bos pagerėjimo netektų ilgai 
laukti.

Moterų užmojai Ameriką sužmoniškinti
Washingtonas. — Čia perei

tą sekmadienį įvyko įvairiau
sių krypčių ir spalvų moterų 
susirinkimas kurti naujai orga
nizacijai. su kurios pagalba no
rima iškovoti moterims dau
giau vietos tame pasaulyje, ku
riame ikšiol veik išimtinai vy
rai sukinėjosi.

Pirmasis taikinys būsiąs nu
kreiptas į viešąsias tarnybas, 
kurios tebėra vyrų tvirtovė. 
Bus stengiamasi padėti mote
rims ateiti į federalinius, val
stijų ir savivaldybių renkamus 
ir samdomus organus. Apetitai 
pasirodė dideli — bent pusę 
tų tarnybų personalo turėtų su
daryti moterys.

Juodosios rasės atstovės išsi
kovojo nutarimą, kad šitas 
“moterų jėgos'’ organizavimo 
sąjūdis nerems rinkimuose nė 
vyro, nė moters, kurie bus žino
mi esą rasistai.

Susirinkimą suorganizavo tos 
pačios, kurios neperseniai bu
vo suorganizavusios “moterų iš
laisvinimo" demonstracijas. Jei
gu anos demonstracijos turėjo 
ir pašaipos vertų reiškinių, tai

meninių tikslų negarbingomis 
priemonėmis.

Už kelionės i Pekiną suorga
nizavimą jie negali kritikuoti 
prez. Nixono, bet visgi su prie
kaištais aimanuojama, kad į 
Pekiną galėjo nuvykti užsienio 
politikos strategas Kissingeris 
jiems nežinant. Jis ten nuskri
do lėktuvu iš Pakistano, išbu
vo apie tris paras ir didžiąją da
lį to laiko praleido pokalbiuo-
se su Kinijos premjeru Chou 
En-lai planuodami prez. Nixo
no ir Chou konferenciją, nes 
prez. Nixono kelionė negali į- 
vykti pirma neišsiaiškinus kai 
kurių klausimų.

Chou jau yra amerikiečiams 
žurnalistams užsiminęs. kad 
prez. Nixonas tikriausiai žino 
kokiomis sąlygomis jis gali at
vykti Pekinan. Tos problemos 
sutelpa į dvi grupes: Indokini- 
jes karo likvidavimas ir dvi Ki
nijos. Jeigu prez. Nixonas vyks
ta Kinijon. tai Kissingeris ir 
Chou yra pasiekę abiem pusėm 
priimtino susitarimo. Koks tas

Prasideda pažadij 
vykdymas • ♦

Maskva. — Savaitraštis Eko- 
nomičeskaja gazeta ką tik .pa;, 
skelbė 1970 m. Sovietijcs eks
porto-importo duomenis. Jie 
rodo, kad iš užsienių pradėta 
žymiai daugiau importuoti pla
taus vartojimo prekių, ir žy
miai mažiau savųjų tos rūšies 
prekių eksportuoti į užsienius.

Laikraštis tai vadina charak
teringiausiu sovietų užsienio 
prekybos bruožu, pasirodžiusiu 
1970 m. prekybos balanse. Šis 
reiškinys jau ima faktais pa
tvirtinti sovietų vadų paskuti
niųjų metų pažadus, kad dau
giau valstybės pajamų bus skir
ta plataus vartojimo prekių ga
mybai, siekiant pakelti darbo 
žmonių gerbūvį. Naujasis penk
mečio planas laikomas tašku, 
nuo kurio būsią pasukta naują
ja kryptimi.

Didžiausias -vartojimo pre
kių importo pozicijas 1970 su
daro gatavi drabužiai, odinė 
avalinė (61 mil. porų batų) ir 
baldai.

šito negalima pasakyti apie šitą 
susirinkimą kuris buvo labai M
rimtas. Jų siekiai tokie, už ku
riuos verta visoms moterims 
kovoti: kad per moterų įsijun
gimą į tas pareigas, kuriose ga
lima pozityviai ir kūrybiškai 
veikti, Amerikos gyvenimas la
biau sužmoniškėtu. Karčiu mo
teriškų žodžių teko Amerikos 
kongresui už nejautrumą, ne
kūrybiškumą, sustabarėjimą, 
tuščią politikavimą, atitolimą 
nuo besikeičiančio gyvenimo 
realybės. Didesnės teisybės jos 
negalėjo Šiuo momentu pasa
kyti, nes tokiu išsigimėliu da
bar yra tapęs veik šimtaprocen. 
tiniai vyriškas Amerikos kong
resas. Jei tai organizacijai pa
sisektų 1972 pravesti į kong
resą bent 50 veiklių ir šviesių 
moterų, tai būtų tikrai Ameri
kos antrosios revoliucijos pra
džia, apie kurią prieš pusmetį 
buvo užsiminęs prez. Nixonas, 
bet kurio siūlyta programa ši
to tikslo negali pasiekti. Joje 
buvo daugiau kalbama apie 
technikines, o ne apie esmines 
reformas.

ai nuv
susitarimas, išryškės tik pama
žu. Pirmoji didžioji proga bus 
J. Tautų gen. asamblėjos sesi
ja, kur vėl atsiras Kinijos at
stovavimo klausimas.

Indokinijos karo likvidavi
mas yra prasidėjęs, nors tuo 
tarpu komunistai tebesitenki- 
na tik žodžiais, gi amerikiečiai 
jau daug darbo ta kryptim yra 
atlikę. Dabar atsiradusioje 
šviesoje naujausias Vietkongo 
taikos pasiūlymas, ryšium su 
Washingtono-Pekino susitari - 
mu, yra tik labai pasivėlinusi 
namo grįžti kregždė. Pekinas 
jau pasisakė už Ženevos kon
ferencijai panašią kitą konfe
renciją, ir tai sujaudino Hano
jų bei Vietkongą. P. Vietna
mas tuojau dar labiau jų padė
tį pablogino, pasiūlydamas tuo
jau padaryti paliaubas ir tarp
tautinėje kontrolėje pravesti 
rinkimus dėl abiejų Vietnamu 
susivienimo. Ponia Binh pokal
byje su Reuterio atstovu perei-

Jevtušenko gynė 
preventvvinę 
cenzūrą

Maskva. — Scvietijos rašyto
jų suyąžiajimąs tyliai,, prasidė
jo, dar 'tyliau "baigėsi. Niekas 
neišdrįso pasiskelbti riteriu ir 
paskelbti kovą minties ir sąži
nės laisvės mindžiotojams.

Tik vienas Jevtušenko . 
Kremliaus dvaro poetas, rikte
lėjo. kad Stalino dienos nebe
turėtų sugrįžti, kad meno rei
kalais turėtų būti daugiau atvi
rų diskusijų, kad literatūroje 
būtų padarytas galas “uždraus
toms temoms" — kad rašyto
jai savo veikaluose galėtų liesti 
visas temas. Bet čia pat pri
dėta. kad yra tokiu temų, ku
rių ir rašytojas negali interpre
tuoti taip, kaip jis pats norėtų. 
Kitaip sakant, preventyvinė 
cenzūra reikalinga.

Visos kalbos, Jevtušenkos ne
išskiriant, jau ’ atspausdintos. 
Jevtušenkos kalboje yra kvieti
mas giliau analizuoti visas pro
blemas, kad išaugusi jaunoji 
karta nepastatytų tėvams kal
tinančio klausimo: Ką gi jūs da
rėte anais laikais? Kodėl tylė
jote?

Nesitikėtina, kad Jevtušen
kos laisvesnis žodis būtų bu
vęs praleistas todėl, kad tai tu
rėtų reikšti cenzūros panaikini
mą. Greičiausiai tai yra tik 
vienkartinis mostas parodyti, 
kad režimo filosofinių pagrin
dų nekritikuojantiems yra 
daug laisvės rašyti literatūri
nius kūrinius. Į draugijos va
dovaujamus organus ir apmo
kamų pareigūnų vietas grąžin
ti tie patys senieji, kurių savi
tvarda jau žinoma. Lietuviam 
komunistam sekretariate atsto
vauja A. Bieliauskas, valdyboje 
yra A. Bieliauskas, K. Korsa
kas, A. Maldonis. Just. Marcin
kevičius ir E. Mieželaitis.

Menulin skrenda 
liepos 26

Washingtonas. — JAV astro
nautai baigia pasirengimą nau
jam skridimui ant Mėnulio. Jei 
viskas sklandžiai vyks, numa
tyta pradėti skristi liepos 26. 
Tai bus Apollo 15 misija. Įgulą 
sudaro pulk. James Irwin, pul
kim David Scott, majoras Alf
red Worden. Visi trys aviaci
jos karininkai.

y kęs Kissingeris
tą penktadienį, išdavė silpnąją 
vietą pareiškimu, kad kinai su 
Nixonu negalėk padiktuoti tai
kos sąlygų. Visi žino, kad jie 
galės, tik, žinoma, ne tokias, 
kokių nori Hanojus — P. Viet
namo likimo sutvarkymo be 
jo vyriausybės sutikimo. Atro
do, kad tuo reikalu Pekino ir 
Washington© nuomonės , yra 
gana artimos.

Pavergtų Tautų savaitę minint Philadelphijoj, eisenoj su- žvakutėm vieną didesnių grupių sudarė lietuviai. 
Organizuotas jaunimas— ateitininkai ir skautai — dalyvavo su savo vėliavomis. Nuotr. K. Cikoto

Lenkams bėginioc>
skyle užkišta

Varšuva. — Norį į užsienius 
išvykti lenkai leidimų masiniai 
negauna, bet ekskursijos į sa
telitus dažnos. Jei kam pasise
ka negrįžti, bet pas dėdę į A- 
meriką pasprukti, spaudoj apie 
tai neskelbiama. Pastaruoju lai
ku norintieji bėgti rašosi pa
prastai į ta$ ekskursantų gru
pes, kuries vyksta Jugoslavs - 
jon, nes iš ten galima pereiti 
Italijon ir Austrijon. Jau šiame 
sezone bent šimtas lenkų na
mo iš Jugoslavijos negrįžo.

Matyt, kad Varšuva paragi
no jugoslavus į bėgančius per 
sieną pro pirštus nežiūrėti, nes 
šiomis dienomis per sieną į 
Austriją ir Italiją bėgę lenkai 
buvo sulaikyti, nuteisti ir grą
žinti Lenkijon. Įvykis buvo iš
garsintas Lenkijos spaudoj, kad 
ir kiti sužinotų ir tąja galimy
be daugiau nebesinaudotų.

Rumunas bartas 
už kelionę Kinijon

Viena. — Ryšium su Rumu
nijos prezidento vizitu Kinijoje, 
tarp Rumunijos ir Vengrijos 
kompartijų užvirė karšta ir pik
ta polemika.

Vengrijos politbiuro narys 
per spaudą, radiją ir televizi
ją kritikavo Ceausescu kelio
nę į Kiniją, kurios ideologinė 
linija ir kai kurios pažiūros 
tarptautiniais klausimais “socia
listinei stovyklai’’ esančios ne
priimtinos.

Rumunijos vadovybė atsakė 
ilgu straipsniu, kuriame vėl pa
grindinai išdėstyta jos nepri
klausoma užsienio ir vidaus pa 
litika, skatinanti genis santy
kius su visom valstybėm, Ki
nijos neišskiriant. Vietoj kriti
kavus Rumuniją už santykių ge
rinimą su Kinija, Budapeštui 
pasiūlyta laikytis tokios pat pa

Didžiausias smūgis teko Ru
sijai. Jos vadai net komenta
ro dar nepaskelbė. Rusijos va
dai žino, kad Washingtono-Pe- 
kino draugystė jiems nepavo
jinga, bet jie taipgi gerai žino, 
kad turės keisti savo ikšiolinę 
politiką abiejų atžvilgiu. Jeigu 
Pekinas nebūtų bijojęs prie sa
vo sienų sutelktų Rusijos divi
zijų ir atominių ginklų, prez. 
Nixono kelionė dabar dar nebu 
tu galima.

— Prez. Pompidou ir kanc
leris Brandt buvo susitikę pe
riodiškam pasitarimui Reino u- 
pėje ant laivo. Prancūzas ban
dęs prikalbinti Brandtą. kad 
vokiečių markei būtų nedel
siant nustatytas pastovus kur
sas (dabar ji atkabinta nuo do
lerio ir laisvai ieško savo ver
tės pinigų rinkoje), bet Brand- 
tas prašęs dar palaukti.

— Vietnamo gen. Minh, su
kilimo prieš prez. Diem vadas 
ir vienas iš jo nužudymo kalti
ninku, vėl nori būti P. Vietna
mo prezidentu. Jis maldauja 
amerikiečių pagalbos, kad pre
zidento rinkimai šį rudenį bū
tų apsaugoti nuo falsifikacijos. 
Tuo tarpu juodu draugai su 
dabartiniu viceprez. Ky.

Moterų skundai
— Brown. Harvard, Yale, 

Maryland. Michigan, Pitts
burgh, Wisconsin, Tufts ir 
Stanford universitetuose dir
bančios moterys įteikė federa
cinėms institucijoms skundus 
dėl ten praktikuojamos lytinės 
diskriminacijos. Anot skundo, 
diskriminacija reiškiasi sam
dant. į kitą laipsnį keliant, at
lyginimą nustatant, darbo ter
miną duodant. Ikšiol gauta 250 
skundu iš 30 universitetu-kole- 
gijų. Vedami tyrinėjimai, ir 
moterys laimi, jeigu nėra uni
versiteto vadovybės skundo dėl 
nepakankamų skundėjos kva
lifikacijų.

litikos ir pradėti gerinti santy
kius su Rumunija.

Manoma, kad Budapešto kri
tiką pakurstė Maskva, todėl ru
munai reagavo kietai ir išsa
miai. Maskva gi įnirto ant Ce
ausescu todėl, kad jis, kaip da 
bar manoma, buvo tas asmuo, 
kuris prisidėjo prie prez. Nixa 
no kelionės į Kiniją suorgani
zavimo.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė jau įteikė parlamen
tui Baltąją knygą. Tai bus pa
grindas diskusijoms, kurios 
jau prasidėjo ryšium su vyriau
sybės apsisprendimu įsijungti į 
Europos Ūkinę Bendruomenę. 
Tame dokumente išdėstytos vi
sos sąlygos, kuriomis Angliją 
sutikta priimti į Bendrąją Rin
ką. Parlamentas prašomas tą 
susitarimą patvirtinti.

Išdėstytais įstojimo motyvais 
ir ateities perspektyvomis do
kumentas yra meistriškai iš
kalbingas dokumentas, turįs į- 
tikinti parlamentą ir gyvento
jus, kad šiandien Anglijai ki
to kelio nebeliko, kaip tik per 
Rinką įsijungti i Europa ir, pa
saulio ūkį. jeigu Anglija nori 
savo saugumą ir gerovę apsau
goti.

Dokumente išryškinta ši ka
tegoriška alternatyva:

— Arba mes pasirenkame 
Ūkinę Bendruomenę ir jungia-

Rusai taikstosi Į Kipro salą
(sp) — Kipro saloje, kuria 

1960 britai padarė nepriklauso
ma valstybe, gyvena tik 640, 
000 gyventojų, kuriu penktada
li sudaro turkai, visi kiti yra 
graikai. Nors britai išeidami su 
abiem tautom raštu sutarė, kad 
turkai nebūtų skriaudžiami, bet 
visą valdžią greit i savo rankas 
sugrobęs graikų ortodoksų vys
kupas Makarios, dabar Kipro 
prezidentas, ano laiko Graiki
jos vyriausybės remiamas, iš
provokavo turkų-graikų riaušes, 
nes dauguma sales graikų, ar- 
kivyskupo-prezidento neišski
riant, noiėįo salą prijungti 
prie Graikijos.

Turkijai įsikišus, klausimas 
pateko į Jungt. Tautas, kurios 
pasiuntė savo karinius dalinius 
tvarkai-taikai palaikyti. Jie ir 
šiandien ten tebėra, bet jų die
nos ten trumpėja, nes niekas 
nebenori duoti pinigų jiems iš- 
laikvti. Senokai vvksta turku- 
graikų pasitarimai atstatyti ta 
kiai tvarkai, kad tos apsaugos 
nebereikėtų, bet graikai vis- iš
sisukinėja ir delsia susitarimą. 
Dabar išryškėjo, kad Graikija 
nesuinteresuota Kipro salą pri
sijungti. nes jai brangesni ge
ri santykiai su Turkija, negu 
asmeninės Makarios ambicijos. 
Todėl Makarios spaudžiamas 
grąžinti Kipro turkams turėtą 
ar naujai sutartą autonomiją ir 
atstatyti taiką, kad galėtų pasi
traukti .JT taikos dabotojai ir 
sala-valstybė pradėtų normales
ni,gyvenimą.

Šiuo metu ir Turkija ir Grai
kija aktyviai skatina pasitari
mus tarp Kipre esančių dviejų 
tautų draugiško sugyvenimo 
tvarkos, tačiau iš šalies esama 
įtarimo, kad Makarios taikos 
nenori ir kad šiame reikale jis 
turi slaptą Maskvos pritarimą, 
kai ten lankėsi su pusiau ofi
cialiu vizitu naujo Rusijos pat

mės prie statymo stiprios Eu
ropos ant Šešiukės jau paties
tų pagrindu, arba stovime nuo
šaliai ir bandome rūpintis sa
vo interesais, stovėdami ant 
siauros ir vis siaurėjančios ba
zės. kaip esame bandę daryti 
paskutiniais keliais metais.

Pirmasis pasirinkimas duoda 
Anglijjai galimybę dirbti ir ge
rovės bei saugumo siekti kar
tu su visa Europa, antrąjį ke
lią pasirinkę britai apvils savo 
draugus ir visai išsijungs iš Eu
ropos bei praras galimybę da
ryti įtakos pasauliui. Juk per 
vieną generaciją britai bus at
sisakę savo imperinės praeities 
ir nepanorėję įsijungti į Euro
pos ateitį, — tvirtinama doku
mente.

Nemanoma, kad tokia trage
dija galėtų ištikti ne tik britus, 
bet ir dar Rusijos okupacijos 
nepaliestą Europa. Diskusijos 
parlamente ir partijų suvažia
vimuose vyks kurį laiką, balsa
vimas parlamente numatytas
spalio antroj pusėj.

New Yorko žinios
— Meras Lindsay prašo Wa- 

shingtoną grąžinti 2.6 mil. dol., 
kuriuos miestas išleido už pa
saulio diplomatų ir vyriausy
bių narių saugojimą J. Tautų 
25 metų jubiliejaus proga 
1970. Valstybės dep. siūlo tik 
puse prašomos sumos.

— Federalinis teismas su
stabdė v\ kdymą New Yorke 
valstijos seimelio priimto įsta
tymo. kuriuo welfero pašalpai 
gauti buvo nustatytas vienų 
metų valstijoje išgyvenimo ter
minas. Byla perkelta į kita teis
mą įstatymo konstitucingumo 
klausimui išspręsti.

— Žmogžudysčių New Yor- 
ko mieste per pirmą šių metų 
pusmetį buvo 714. Tai yra 30 
proc. daugiau kaip per tą patį 
laika 1970. Žudymo įrankiai: 
šaunamieji ginklai, durklai-pei- 
liai. pasmaugimas.

riarcho “rinkimo" proga. Vizi
tą baigus paskelbtas komunika
tas platoniškai nekonkretus. 
Sovietų diplomatai Ankaroje ir 
Kipre jį aiškina skirtingai. Aiš
ku tuo tarpu tik viena, kad Mas
kva jam nepažadėjo karinės pa
galbos civilinio karo saloje at
veju. bet veik visi yra tikri, kad 
Maskvai geriau, jeigu saloje tur 
kų-graikų bendradarbiavimas ir 
taika nebūtų dar atstatyta.

Jeigu Makarios nueitų su 
naujais skundais į J. Tautas, 
kad Turkija ir Graikija yra su
sitarusios mažą Kiprą spausti 
veikti prieš jo vyriausybės va
lią. tai čia Sovietų atstovas jį 
tikriausiai paremtų. Jo argu
mentas būtų labai paprastas— 
gelbėkim Kiprą nuo Turkijos ir 
Graikijos diktatorių sąmokslo 
pasisavinti Kipro salą. Taip 
Maskva bando padėti koją ant 
kitos Viduržemio jūroj esančios 
strateginės salos.

Japonijos premjeras Šato pagrindi
nai pertvarkė savo vyriausybę (li
ko tik du senieji ministerial). Su
tarta visą dėmesį sutelkti į tai, 
kaip pagerinti su Amerika ūkinius, 
karinius ir tarptautinės politikos 
santykius.
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Lėktuvas pakilo iš Medelli- 
no skristi j pajūrį, prie Karibų 
jūros. Kalnų vaizdas vertė žval
gytis į visas puses. Taip užkliu
vau aidų, kurios sekė mano su-
sidomėjimą.

— Padre, kur skrendi?
— Į Barranąuillą, — atsa

kiau.
— A, Matutis... — nusišyp

sojo vyras ir pakvietė prisės
ti arčiau. — Esu Antonio Nie
to, kriminalinės policijos in
struktorius. — Ar pažįsti Ma
tutį?

— Nepažįstu, bet pas jį va
žiuoju, — atsakiau.

Buvau girdėjęs tokį lietuvį 
salezietį iš vardo. Medelline ku
nigai Saldukas ir Tamošiūnas 
man patarė jį aplankyti. Iš ten, 
jie galvojo, gausiu lėktuvą tie
siai į New Yorką.

— Ar jūs Matučio draugas?. 
— paklausiau Nieto.

— Ne, visai ne. Su juo ne-' 
turiu reikalų... Pas jį nese
niai lankėsi prezidentas. Jam 
buvo Įteiktas aukščiausias vals
tybės ordinas...

— Už kokius nuopelnus?
— Jis dirba su vargšais Zo

na Negrą — Juodoj Zonoj. 
Gudrus vyras. Palaiko oligar
chiją ...

Instruktorius siūlė išgerti Ro- 
no. Jis pats buvo gerokai įgė
ręs. Prisiminiau, ka Kestutis 
Kalėda buvo kalbėjęs Bogoto
je: “Kolumbiečiai, tur būt, tuo 
garsūs, kad daugiausia išgeria”.

— Kaip tai išeina: dirba 
vargšams ir tarnauja oligarchi
jai?
, — O, Padre, Jūs nesuprasit 
Kolumbijos’..

Nieto pralenkė mane aero
drome. Paskui, ieškodamas, kas 
mane pasitiks, jį vėl “paga
vau” akimis, apsuptą keleto 
merginų. Tuo tarpu mane sekė 
kitos akys, ir aš nutariau pra
kalbinti lietuviškai.

— Kaip tik Jūsų laukiu, — 
atsakė. —- Esu Vaclovas Du-• • . f V w - 
binskas, Matučio vikaras, sale
zietis.

— Dar vienas, kurio netu
rėjau progos pažinti. Ačiū, pa
sitikęs!

Įsodino mane i japonų ga
mybos Jeepą ir vežė keliolika 
■mylių laukais. Pagaliau pras
tom miesto gatvėm privežė

NAUJOS ŠVIESOS
1941 metų sukilimas prieš 

sovietinę okupacijų šiemet gau
siai prisimintas spaudoje. Įvy
kis, prieš 30 metų, jau gali bū
ti laikomas nuėjęs Į istoriją; ga
li būti svarstomas be aistros, 
ryškinant istorinės tikrovės de
tales. Iškilo tikrai naujos me
džiagos sukilimo vaizdui ryškin
ti.
Sukilimo eigos schema:

Aidai Nr. 6 skyrė ketvertą 
rašinių sukilimo temai. Vertin
gas yra Pilypo Naručio 
rašinys. Autorius buvo 
sukilimą organizavusio L. 
Aktyvistų Fronto įgaliotinio L. 
Prapuolenio ir Kauno štabui va
dovavusio dr. A. Damušio pava- 
vaduotojas. Per jo rankas ėjo 
visa sukilimo organizacija Kau
ne. Lakonišku, beveik karinių 
Įsakymų bei raportų stilium jis 
duoda sukilimo eigos schemą, 
kurioje išdėstyti laike ir erdvė
je svarbieji sukilimo epizodai. 
Į šią schemą jau galima dėti 
kitas galimas papildomas deta
les, Įvykius.
Vokiečiu politika sukilimo pa
skelbtos vyriausybės atžvilgiu:

Tame žurnale K. Škirpos ra
šinys nušviečia dokumentais, vo
kiečių kariniais Įsakymais, vo
kiečių vyriausybės priešinimąsi, 
kad Lietuvos sukilimas paskelb
tų vyriausybę. O kai vyriau
sybė vis dėlto buvo paskelbta, 
skaitome vėl vokiečių instituci
jų instrukcijas vyriausybę ig
noruoti. neturėti su ja santy
kių. kurie reikštų vyriausybės 
pripažinimą . Tai nauja, ro
dos, pirmą kartą skelbiama do
kumentinė medžiaga.

Iš Čia taip pat patiriame, ko
dėl vokiečiai vyriausybės narių

Kandidatas raudonai skrybėlei
Lietuvio kunigo legenda Kolumbijoje (1)

prie aukštos baltos gotiko baž
nyčios.

— Čia Sv. Rokas, mūsų pa
rapija.

Ant bažnyčios laiptų stovėjo 
pora smulkių žmonių ir viena 
stambi figūra balta sutana.

— Esu Matutis, — prasišyp
sojo veidas ir čia pat pasigrę
žė į kun. Dubinską. — Paskam
bink viešbučiui dėl kambario!

— Ar norit manim nusikra
tyti?

— Ne! Bet Jūs amerikonas, 
o mūsų kambariai prasti.

Sutarėm, kad lieku vis dėlto 
klebonijoj ir gausiu kambarį 
viršum zakristijos, naudojamą 
svečiams kunigams.

Pirmas ilgas vakaras su 
Matučiu

Po vakarienės sėdom pasikal
bėti parapijos raštinėje. Erdvus 
pertvertas kambarys buvo ap
verstas laikraščiais, apstatytas 
spintom. Matutis įkrito savo kė
dėn už rašomo stalo, o aš, kaip 
interesantas, priešais jį. Prasė
dėjom ligi nakties pirmos va
landos.

Visoj mano kelionėj, kuri 
užtruko mėnesį, negavau pro
gos taip apsišviesti apie Pietų 
Ameriką, kaip šį vakarą. Mudu 
diskutavom daug kitų klausi
mu — tautinių ir tarptautinių, 
bažnytinių ir socialinių, ir ne
radom galo juos užbaigti. Ne
buvau radęs taip plačiai infor
muoto žmogaus visais klausi
mais, taip gerai analizuojančio 
įvykius, taip sveikai ir saikiai 
sprendžiančio, dėl to buvo ma
lonu jį provokuoti, jam opo
nuoti arba savo dvilekį įterpti.

— Kolumbijoj mažuma val
do daugumą. Ūkininkų klasėje 
yra 10 proc. savininkų ir 30 
proc. ūkio darbininkų. Kai ku
rie savininkai turi iki 10,0 0 0 
ha. Vieni jų mokyti, kiti ne, 
tačiau visi gyvena pinigo per
tekliuje. Aukštąją klasę suda
ro 15 proc. Kiti 45 proc.—vidu
rinė klasė, gana gausi, kaip ma
tot. Morališkai aukščiau stovi 
vidurinė ir žemoji klasės. Aukš
toje klasėje daug korupcijos, ir

PLUOŠTAS APIE 1941 M. SUKILIMU
SPAUDA

nesuėmė, kaip jie. sakjysim, 
padarė Ukrainoje. Pagal dr. P. 
Kleisto knygą “Zwischen Hitler 
und Stalin” tam griežtai pasi
priešinęs gen. von Rocques, ka
riuomenės užnugario srities vir
šininkas.
Veikėjai už Lietuvos nebesupra
to Lietuvos:

Kaip lietuviai veikėjai Berly
ne, tik nedideliu erdvės ir lai
ko tarpu atskirti nuo Lietu
vos, neįstengė suprasti ir rea
lių išvadų pasidaryti apie padė
tį Lietuvoje, apie pavergtų lie
tuviu nusistatymus, tuo atžvil
giu, visai naujos medžiagos duo
da Mykolo Naujokaičio rašinys 
L Laisvę Nr. 51 (88).

M. Naujokaitis, buvęs Lietu
vos pogrindžio ryšininkas su 
Berlynu, pasakoja savo susiti
kimus ir pokalbius su min. K. 
Škirpa Berlyne:

“Min. Škirpa ir jo bendra
darbiai nežinojo pogrindžio or
ganizacinio stovio ir nejautė 
krašto pulso. Lietuvos pogrin
džio atstovui teko aiškinti ir į- 
tikinėti...

“Pogrindžio atstovas su min. 
K. Škirpa dažniausiai posėdžia
vo privačiai, tačiau keliuose pa
sitarimuose dalyvavo ir Anta
nas Valiukėnas, labiau minis- 
terio sekretoriaus, o ne patarė
jo pareigose, f diskusijas taip 
pat buvo įtraukti tikrieji to me
to ministerio štabo nariai — 
inžinierius B. majoras K. Kuo
džius. Jie abu anuo metu bu
vo svarbiausi ir labiausiai įta
kingi lietuviai Berlyne ir su mi- 
nisteriu posėdžiaudavo keletą 
kartų savaitėje.

STASYS YLA

tai blogai veikia kitus.
— Socialinė reforma būtina, 

tačiau žmonės nėra paruošti. 
Nei dirbti, nei taupyti nenori. 
Entuziastai — greit užsidega, 
bet po keleto dienų atslūgsta. 
Neturi ištvermės, kaip mes, lie
tuviai. Mums juo sunkiau, juo 
labiau norim eiti pirmyn. Ką 
nutariam, turim daryti ir da
rom. Kolumbijoj ištvermingų 
žmonių, tur būt, nėra nei 10 
proc.

— Išgert, pašokt, paraduot, 
pasilinksmint — tam jie visa

Kolumbijos kasyklų ministeris Juan B. Fernandez įteikia kun. Matučiui 
Cruz de Boyaca ordiną.

“Nors A. Valiukėnas šioje 
viršūnėje buvo žymiai jaunes
nis už kitus du kolegas ir tebe
buvo ministerio sekretorius, ta
čiau pasikalbėjimuose išaiškė
jo, kad jo mintys buvo labiau
siai gyvenimiškos, atitinkančios 
•anų dienų įvykius.

“Pasitarimuose dažnai būda
vo užgriebiamos labai jau nuo 
gyvenimo atitrukusios temos, 
ir prasiverždavo vienos, kad ir 
labai lietuviškos, partijos at
spalvis. Kartais būdavo prieina
ma prie tokio susmulkėjimo, 
kad būdavo bandoma išdisku
tuoti ir nutarti, kas pav. išlais
vintoje Lietuvoje bus skiria
mi valsčių viršaičių ir seniūnų 
pareigoms.

“Tekdavo ministeriui aiškin
ti, koks atitrūkimas nuo tikro
vės ir koks nepažinimas pa
vergtos tautos nuotaikų išryš
kėja toliuose posėdžiuose. Jam 
mėginta išaiškinti, kad kovojan
čio dėl laisvės lietuvio Lietuvo
je svajonės nėra skirtos vienai 
partijai ir vienos partijos as
menybėms, kad pogrindžio va
dovai Lietuvoje yra labai aiš
kiai ir griežtai pasisakę prieš 
tokias užmačias ir kad pogrin
džio organizaciniai pradai turi 
labai plačias atramas, plates
nes net negu. 1918 metų Lietu
vos Taryba.

“Tuo pačiu metu buvo susi
durta ir su generolo Stasio Raš
tikio asmens ir jo veiklos ver
tinimu ... Teko ministeriui aiš
kinti, kad nežiūrint Berlyno lie
tuvių nuomonių, generolas yra 
vienas iš populiariausių žmo
nių Lietuvoje ir kad kariuo
menės atstovai pogrindyje ro
do generolui pagarbą ir lojalu
mą”. * 

da pasiruošę. Nerimsta, jei turi 
keletą pezų kišenėje — skuba 
tuoj išleist... niekams.

— Žmones reikia perauklėti, 
ir tai ilgas, ilgas darbas. Mo
kyklos būtų veiksminga prie
monė, bet rezultatai kol kas nė
ra geri. Mokyklų 60 proc. yra 
Bažnyčios žinioje, bet religi
nis auklėjimas nėra patenkina
mas. Religiją dėsto seserys ir 
kunigai. Yra jų dėstančių ir 
gimnazijose ir universitetuose, 
bet įtaka nežymi.

— Tarp kunigų yra grupė, 
susiorganizavusi Golcondo var
du. Turi per 100 narių, ir juos

Tenka ir daįiar aiškinti:
K Škirpos rašiny Aiduose 

minimi jo bendradarbių nepasi
tenkinimai dėl paskelbtos vy
riausybės sudėties: ji nebuvo 
tokia, kokios jie Berlyne norė
jo. Nepritardamas jų aiškini
mam, kad vyriausybė esanti 
krikščionių demokratų įtakoje; 
kad voldemarininkai esą nu
stumti, ir pas autorius dabar 
betgi skelbia, kad “faktas lie
ka faktu, jog Laik. vyriausybės 
sąstatas susidėjo daugiausia iš 
buvusiu krikščioniu demokra
tų ir valstiečių-liaudininkų sro
vių asmenų”. — čia tektų da
bar paaiškinti, kad, pasitikri
nus tą vyriausybės sudėtį tarp 
14 vyriausybės narių, tų buvu
siu krikščioniu demokratu te
buvo trys.

Vyriausybės sudėtį vertinda
mas, autorius toliau rašė: “Kas 
Laik. vyriausybėje buvo tikrai 
netobula, tai tas, kad joje ne
buvo stipresnio atstovavimo ki
tom dviem laisvės kovotojų sro
vėm ... būtent, buvusiems 
‘voldemarininkams’ ir tauti
ninkų krypties aktyvistams”.— 
Ar būtų buvę tobuliau vyriau
sybė atlkusi pareigas tokia, ko
kios autorius pageidauja, yra 
laisvė kiekvienam individualiai 
vertinti. Bet čia vėl tenka pa
aiškinti pačius faktus. Būtent: 
vyriausybės nariai, kiek jų bu
vo susirinkę, pačiame pirma
me posėdy, patyrę, kad vidaus 
reikalų ministeris išvežtas, tuo
jau pat pasiūlė tas pareigas čia 
kaip tik laiku pasirodžiusiam 
pulk. Narakui (kuris buvo ži
nomas kaip voldemarininkas). 
Pulkininkas nuoširdžiai atsakė 
nesąs pakankamai patyręs to
kios administracijos reikaluo
se, bet jis matęs jau gatvėje iš 
kalėjimo išėjusį pulk. J. šlepe- 

remia vyskupas Gerard Valen
cia. Tai radikalios socialinės re
formos šalininkai. Tarp jų bu
vo ir kun. Camillo Torres, žu
vęs su ginklu rankoje tarp par
tizanų, dabar laikomas revoliu- 
cininkų herojumi, plačiai garsi
namas pasaulyje. Vysk. Valen
cia yra geras vyskupas. Bet jis, 
kaip ir brazilų vysk. Helder Ca
mara, galvoja, kad reikia val
džią paspausti dėl reformų. Ki
taip sprogs kraštas, ir bus blo
giau.

— Ar kiti kunigai remia 
oligarchiją? — paklausiau.

— Kunigų tokia padėtis: vi
si žmonės katalikai, tat su vi
sais reikia dirbti, bent rūpin
tis visų dvasiniais reikalais. Ne 
gi išskirsi vienus nuo kitų pa
rapijoj? Revoliucininkai norė
tų, kad kunigai griežtai atsiri
botų nuo valdančiųjų ir tur
tingųjų ir kad remtų ginklo ar 
prievartos kovą. Bet tai nėra 
kelias, kurį būtų galima sude
rinti su evangelija.

(Bus daugiau)

SPARTA — Rašomos mašinėlės |v. kalbomis, radio, spaiv. TV, complute- 
riai, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516 ) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest Pway Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — G R ABORTU S, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211: EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public 66n 
Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

— Žymaus Sovietu diploma
to Maiskio atsiminimai, išleisti 
pirmą kartą prieš šešerius me
tus, dabar vėl išleisti antrą kar
tą. Pirmoje laidoje buvo stip
riai kritikuotas Stalinas už ka
ro vedimo ir politines klaidas, 
antroje laidoje kritika apie Sta
liną pašalinta.

tį. Paprašytas pulk. Narakas su
sirado ir atsivedė pulk. Šlepe
tį. Jiem buvo pasiūlyta susitar
ti, katras perims pareigas. Po 
kelių minučių pranešė: pulk. 
Šlepetys bus ministeris, pulk. 
Narakas viceministeris. Jau ki
tom dienom panašiai buvo pa
kviesti švietimo viceministeriu
J. Rainys, susisiekimo vicemi
nisteriu K. Germanas — abu- 
du žinomi kaip tautininkai; bu
vo paskirtas Kauno burmistru
K. Palčiauskas, žinomas kaip 
skautas, jo pavaduotoju Pečkai- 
tis, žinomas kaip ’heolituanas ..

Taip tada realiai buvo “su
daroma valdžia”.

Paaiškinimo reikalingas ir K. 
Škirpos teigimas Aiduose apie 
LAF likimą: “Charakteringa, 
kad ta mūsų patriotinės jau
nuomenės dalis po to, kai LAF 
buvo vokiečių sulikviduotas, 
grįžo ne į savo seną ateitininkų 
vardą, bet pasivadino Fronto 
Bičiuliais”. Toks teigimas tik
rovę atitinka ne daugiau kaip 
pasakymas: jie pasiliko Manhat- 
tane ir negrįžo į New Yorką ...

Tokių paaiškinimų tikslas tė
ra vienas — kol yra autentiš
kų liudininkų, išryškinti kiek 
galint tikresnį ano laiko vaiz
dą, jau virtusi istorijos dalim.
Ir principinis klausimas: ar ver
tėjo?

Aidų redakcija paaiškina, ko
dėl ji kelia klausimą: “Ar bu
vo prasmės sukilt? Nėra ko ste
bėtis,, kad okupantinė spauda 
juodina 1941 sukilimą. Bet ir 
čia atsiranda balsų, kad tai te
buvo beprasmiškas ‘griebimasis 
už šiaudo’ (F. Jucevičius, Tau
ta tikrovės ir mito žaisme, p. 
101).

“Ne ‘už šiaudo’ griebiamasi 
— atsako redakcija — kai ryž
tamasi ir pačios gyvybės aukai. 
Ne ‘vokiečių mitas’ nuteikė ir 
ne LAF sukurstė tautą sukilti, 
o ryžtas ‘gyventi per mirtį’, ta
riant J. Ambrazevičiaus žodžiais 
per 1941 birželio sukilėlių lai
dotuves. Tauta spontaniškai su
kilo, po nepriklausomybės ne
tekimo, pasinaudodama pirma 
proga paliudyti laisvės troški
mui. Tai neginčijamai rodo ir 
sukilimo pastatytosios Laikino
sios vyriausybės nesvyruojantis 
laikymasis. Jei būtų buvę vado
vautasi ‘vokiečių mitu’, tai ir 
būtų vokiečiams pasisekę ją pa
lenkti. Verčiau suspenduoda
ma savo veiklą, negu paklusda
ma vokiečių gundymui tapti jų 
administraciniu organu (“tarė
jais”), Laikinoji vyriausybė li
ko ištikima sukilimo tikslui— 
tautos laisvei nepriklausomoje 
valstybėje. Todėl istorinėje per
spektyvoje 1941 birželio 23 
turi panašios prasmės kaip 
1918 vasario 16”.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 428 
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 siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477,
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211. ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam/; 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prlc» 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St 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—geriausio? 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur J 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės; spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
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.
HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502 
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Melibdijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vaL p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.
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13—toji Pavergtų Tautų savaitė
Kuo ji skiriasi nuo pirmosios. 
Vyriausybė pasisako prieš pa
vergimą, bet vengia minėti pa
vergėjo vardą. Partizaniniai bal
sai spaudoje kaltina bailumu ir 
net komunistę infiltracija i- 
staigose ir informacijoje.

Liepos 18-24 šiemet yra Pa
vergtų Tautų Savaitė. Jos tiks
las — visuomenei vėl ir vėl 
priminti komunistų padarytą 
skriaudą tautų laisvei.

Kongrese 1959 priimtas įsta
tymas dėl Pavergtų Tautų Sa
vaitės mini pagrindinį pavergė
ją — komunistinę Rusiją, dėl 
kurios agresijos bei imperializ
mo laisvės neteko Lenkija, 
Vengrija, Lietuva, Ukraina, Če
koslovakija, Latvija, Estija, Gu
dija, Rumunija, rytų Vokietija, 
Bulgarija, Kinija, Armėnija, A- 
zerbeidžanas, Gruzija, šiaurės 
Korėja, Albanija, Idel - Ura
las, Tibetas, Kazakija, Turkes
tanas, šiaurės Vietnamas ir kt.

Prezidentas Eisenhoweris bu
vo pirmasis, kuris Kongreso į- 
statymą įvykdė, skelbdamas Pa
vergtų Tautų Savaitę. Jo skel
bime buvo įsakmiai minėtas pa
vergėjas, komunistinė Rusija. 
Prezidentų Kennedy, Johnso- 
no, Nixono proklamacijos jau 
nutolo nuo Kongreso įstatymo. 
Jei nežinotum, kad jie vykdo 
aną Kongreso nutarimą, iš jų 
skelbiamų proklamacijų galė
tum manyti, kad jų žodžiai, jų 
pasisakymas už žmogaus teisių 
principą yra taikomi pačiai A- 
merikai.

Pavergtu Tautu Savaitė su
tampa su Lietuvos pavergimo 
aktais—birželio 15 Lietuvos o- 
kupacija, liepos 14 vadinamo 
“liaudies seimo rinkimai”, lie
pos 21-22 “seimo” nutarimas į- 
jungti Lietuvą į Sovietų Sąjun
ga-

Baltijos valstybių užgrobimas 
ir šiemet rado gausaus atgar
sio Kongrese. Kaip matyti iš C. 
Record, kalbėjo 14 senatorių ir 
40 kongresmanų. Jų pareiški

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

muose nauja tai, kad 17 pa
reiškimų jau minimas tautos 
pasipriešinimas — birželio 23 
sukilimas; 28 pareiškimuose 
primenama vyriausybei, kad ji 
nevykdo Kongreso rezoliuci
jos nr. 416.

Su dėkingumu prisimenant 
Kongreso iniciatyvą ir dabarti
nius pareiškimus, tebus pa
reikštas ypatingas dėkingumas 
pačios Pavergtų Tautų Savaitės 
.iniciatoriam — Senate buvu
siam senatoriui Douglas, atsto
vų rūmuose jų pirmininkui Mc 
Cormackui. Nors jie jau ne 
Kongrese, bet juos tebelydi pa
vergtų tautų dėkingumas.

Pavergtu Tautu draugai ame
rikiečiai, “American Friends 
of the Captive Nations,” vado
vaujami Christopher Emmet, ir 
šiemet pasirodė ištikimi. Jie 
drauge su Pavergtos Europos 
Seimu išleistame manifeste pri
mena, kad 100 milijonų rytų ir 
vidurio Europos gyventojų te
bėra pavergti; jie kreipiasi Į 
laisvojo pasaulio vyriausybes, 
kad jos atmestų komunistinių 
režimų siekimą pripažinti sta
tus quo rytų ir vidurio Europo
je; jei bus Europos saugumo 
konferencija, ragina vakarie
čius parodyti iniciatyvos ir iš
gauti rimtų koncesijų paverg
tųjų naudai.

Spauda Pavergtu Tautų Sa
vaitę paprastai apeina tylom, 
šiemet bent partizaniniai spau
dos balsai ryškiau palydėjo bir
želio įvykius; palydėjo dabar ir 
Pavergtų Tautų Savaitę. “Chi
cago Tribune” (liepos 11) dr. 
Aleksandras V. Berkis laiške 
priminė Kongreso rezoliuciją 
nr. 416, o toliau kritiškai ver
tino Pavergtų Tautų Savaitės 
vykdymą. “Nepaisant šios įžy
mios rezoliucijos. Pavergtų Tau
tų Savaitė tapo beveik bereikš
mė, nes daugumas TV kairės 
komentatorių ir laikraščių ven
gia pasmerkti ar bent minėti 
Sovietų Sąjungos bei totalisti- 
nių režimų genocidą bei kolo-

( nukelta į 6 psl.)

1941 m. sukilimo minėjimas Kaiserslauterne
Kaiserslauterno miestas yra 

Vokietijos pietvakariuose, ne
toli Prancūzijos sienos. Pačia
me mieste ir jo apylinkėse gy
vena apie porą šimtų lietuvių. 
LB apylinkė veikia čia nuo se
nų laikų, o yra buvę net taip, 
kad veikė dvi apylinkės, bū
tent tada, kai Kaiserslauterne 
stovėjo dvi lietuvių LS kuopos; 
2040 ir 8593. Pastaruoju metu 
Kaiserslauterne liko tik 8593 
LSCo, pernai atšventusi savo 
gyvavimo dvidešimtmetį. Šioje 
kuopoje yra Kaiserslauterno 
LB apylinkės branduolys, iš jos 
išplaukia karts nuo karto gra
žios lietuviškos veiklos iniciaty
vos.

Š. m. birželio 27 Kaiserslau
terne įvyko plataus masto lie
tuvių tautos sukilimo 1941 tris
dešimtųjų metinių minėjimas. 
Minėjimą sumanė ir praktiškai 
paruošė Vokietijos LB valdy
bos įgaliotinis Rheinland 
Pfalz kraštui kun. Bronius Liu- 
binas, glaudžiai bendradarbiau
damas su 8593 LS kuopos va
du maj. Juozu Venckum. Iš 
krašto valdžios minėjimo išlai
doms tebuvo gauta 300 markių, 
o anie trigubai tiek pridėjo 
8593 LS kuopos kasa.

Visos iškilmės buvo sutelktos 
į sekmadienio popietę.

Pamaldos
3 vai. popiet V. Europos lie

tuvių vyskupas dr. Antanas L. 
Deksnys laikė iškilmingas pa
maldas '‘Maria Schutz” parapi
jos bažnyčioje. Vyskupas ir net 
patys rengėjai buvo maloniai 
nustebinti, kad didžiulėje baž
nyčioje, bent vienoje jos pusė
je, gavosi pilnumo įspūdis ir 
gan didelis dalyvių skaičius pri
ėmė šv. komuniją. Vargonavo 
kun. Ladas Budreckas, buvęs 
Kauno kunigu seminariios mu
zikes profesorius, neseniai atvy
kęs iš JAV ir apsigyvenęs Bad 
Woerishofene. Šalia įprastinių 
giesmių, giedotų visų daly
viu, mfokvt. Elizos Tamošaitie
nės paruoštos Vasario 16 gim
nazijos moksleivės sugiedojo 
Br. Markaičio Kyrie, Benedic
ts ir Agnus Dei. Liturginius 
tekstus skaitė pasauliečiai: lek
cijas kapit. Jurgis Barasas ir 
Juozas Subačius, o tikinčiųjų 
maldą maj. Juozas Venckus. 
Evangeliją paskaitė vietos lie
tuvių kapelionas kun. Bronius 
Liubinas. Vysk. Antanas L. 
Deksnys savo turiningame pa
moksle kalbėjo apie kiekvieno 
žmogaus ir kiekvienos tautos 

teisę į laisvę, iškėlė didvyriškų 
lietuvių tautos laisvės kovų 
prasmingumą ir nurodė į lietu
vių tautos Dievo ir savo kraš
to meilę. Vyskupui patarnavo 
jo nuolatinis palydovas kun. dr. 
Klem. Žalalis, O.F.M., asistuo
jamas Kaiserslauterno lietuvių 
jaunuolių Gintaro Grovo ir 
Vytauto Poškaičio. Šalia vysku
po sėdėjo lenkų prelatas Ju
liusz Janusz iš Mannheimo ir 
Kaiserslauterno miesto katali
kų dekanas kun. Otto Mayer, 
kuris pradžioje mišių vyskupą 
ir pamaldų dalyvius pasveikino 
Speyrio vyskupo dr. Friedrich 
Wetter vardu.

Akademija
Minėjimo akademija buvo 

tuoj po pamaldų. Ji vyko “Neue 
Eintracht” salėj, išpuoštoj lie
tuvių ir vokiečių vėliavomis, 
vyčiu ir gėlėmis. Vysk. Deks- 
niui sukalbėjus invokaciją, ati
darė kun. Bronius Liubinas, vo
kiškai ir lietuviškai pasveikin
damas virš 200 dalyvių iš įvai
rių Rheinland Pfalz vietovių: 

Dainuoja mokyt. Elizos Tamošaitienės mergaičių ansamblis, prie pianino 
kun. Ladas Budreckas.

Minėjimo dalyviai. Vidury vysk. A. Deksnys ir Kaiserslauterno miesto 
burmistras Demmerle. Visos nuotraukos kun. V. Damijonaičio.

Miesau, Pirmasens, Mainz, Idar 
Oberstein ir kt. Aišku, buvo 
dalyvių ir iš kitų kraštų vieto
vių — iš Schwetzingen, Heidel
berg, Dieburg, Mann- 
heim, Weinheim, Bad Woeris- 
hofen, daug iš Romuvos, su a- 
pylinkės pirmininku vyr. mo
kyt. S. Antanaičiu priekyje. 
Tarp garbės svečių suminėti 
vysk. Deksnys, Kaiserslauter - 
no miesto burmistras Demmer- 
le, amerikiečių pulkininkas Šu
to, lenkų prelatas J. Janusz, lat
vių kapelionai A. Celms (prot.) 
ir M. Lizdiks (kat.), Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius su ponia, tos gimnazi
jos mokytojai ir moksleiviai. 
Raštu gauti sveikinimai iš 
Bundestago narių dr. Werner 
Marx (CDU) ir dr. Adolf Muel
ler-Emmert (SPD), o taip pat iš 
eilės kitų žymių vokiečių visuo
menės atstovų. Iš lietuvių ypač 
suminėti prof. dr. Zenono 
Ivinskio sveikinimai, kuris pats 
buvo vienas iš pagrindinių mi
nimojo sukilimo organizatorių. 

žodžiu sveikino Kaiserslaute 
no miesto 
merle.

Paskaitą 
gimnazijos 
Natkevičius. Trumpoje vokiš 
koje santraukoje paaiškino, 
tas sukilimas reiškė lietuv 
tautai, kiek jis pareikalavo a 
kų ir kas juo buvo atsiekta. I 
samiuose lietuviškuose 
džiojimuose nušvietė su 
priežastis, jo paruošimą 
gą- -

Svarbiausioji mintis: 
metų tautos sukilimas 

1941 
prieš

sovietinį okupantą sugriovė so
vietu tvirtinimą, kad Lietuva 
savanoriškai įsijungusi į Sovie
tų Sąjungą. Sukilime dalyvavo 
apie 35,000 organizuotų ir per 
90,000 neorganizuotų partiza
nų. Skaičiuojama apie 4,000 žu
vusiųjų ir keliasdešimt tūkstan
čių sužeistųjų. Tiesa, sukilėlių 
pastatytoji laikinoji vyriausybė
išsilaikė tik iki rugpjūčio 5, ta
čiau ji suspėjo suorganizuoti 
lietuviškąją krašto administra
ciją, kuri veikė per visus 3 vo
kiečiu okupacijos metus.

Natkevičius paskaitą baigė 
laikinosios vyriausybės minis- 
terio pirmininko pareigas ėju
sio prof. Juozo Ambrazevičiaus 
žodžiais, pasakytais 1941 birže
lio 26 laidojant sukilimo au- 
kas Kaune: “Ne pirmas kartas 
šioje vietoje prasiveria duobės, 
kad priimtų kūnus tų, kur 
kraujas reikalingas palaisty 
tautos laisvei. Tačiau niekad
toji duobė nebuvo tokia didel 
kaip šiandien. Tai rodo, kek

Minėjimą atidaro kun. B. Liubinas. (nukelta į 4 psl.)

išv

Paskaita 
skaitė Vasario 1 
direktorius Vine

stipri tėvynės meilė yra išau- 
usi jos vaikų širdyse, kad iš-burmistras De

niuosius lietuvių tautos laisvės 
liudytojus: Bražinskus, Simą 
Kudirką ir Vyt. Simckaičio šei-
mą.

Meninė dalis
Pagrindinę meniškąją prog

ramą atvežė Vasario 16 gimna
zija, jos uolioji darbuotoja mo
kyt. Eliza Tamošaitienė. Tai 
mergaičių dainos ’ ansamblis ir 
tautiniai šokiai. Dainas pianinu 
palydėjo kun. Ladas Budreckas 
iš Bad Woerishofeno.

Sudainuota: Leiskit į tėvynę, 
Neliūdėki broli, Toli už girių. 
Linelį raunu, Oi, kas sodai, Lie
tuva, brangi šalele' ir Sesutėle, 
pažvelk. Švelniais mergaičių 
balsais nuskambėjusios lyriškai 
melancholiškos melodijos ir šir
dį veriantys aiškiai tariami dai
nų žadžiai ne vienam klausvto- 
jui išsunkė susižavėjimo ašarą. 
O salėje buvo asmenų, kurie 
30 metu nebuvo dalyvavę lietu- 4. * w 

kolaičio-Putino eilėraščius “Vi
vos plango" ir “Mortuos voco”. 
Loreta Subačiūtė pranešinėjo 
lietuvių ir vokiečių kalbomis 
meniškąją programą. Tautinių 
šokių muzika rūpinosi kun. 
Vingaudas Damijonaitis, o šo
kant “Pas močiutę augau”, pia
ninu palydėjo moksleivis A. 
Avižienis.

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALiy RLTĄ...
Romanas

4)
Pasišildo šeimininkės paliktus pietus. Pamažu krams

noja .. .Nesivalgo .. .Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis— 
atsimena pagiriojančių žmonių patarlę. O kad taip išme
tus stiklelį? — klausia pats savęs. Tai ko lauki? Juk 
žinai, kur stovi šeimininkų škotiška degtinė... Net 
nusišypso visu veidu dėl tokio atradimo.

Apetitas geresnis nugėrus. Pavalgęs išsitiesia ant 
sofos salone. Kai nieko nėra namie, visame bute jis 
pats šeimininkas. Pasitiki jis šeimininkais, ir jie pasitiki 
juo, nieko neslepia, nerakinėja.

Perbėga Petras akimis sekmadieninės laikraščio lai
dos antraštes, perskaito žinių santrauką, kiek ilgiau su
stoja ties knygų apžvalga. Dėl jos ir perka sekmadie
nį New York Times. Neaprėpsi visko, neperskaitysi net 
geriausių tame knygų tvane, neužteks laiko... Bet kam 
keliuose statomos rodyklės, laivų plaukimui — plū
dės, riboms — gairelės? Gal ir netikę tie palyginimai, 
mąsto Petras, bet apžvalgą perskaitęs esi gudresnis 
už neskaičiusi: i pokalbį gali įsiterpti, apsiskaičiusi su - 
vaidinti... Bet Petrui ir vaidinti nereikia. Mėgsta jis 
skaityti, studijuoti. Nesitenkina tik vadovėliais, tik sa
vo specialybės žurnalais. Ir įdomesnį romaną praryja 
per kelias valandas... Tik šiandien niekas į galvą ne
lenda.

Galėtų paskambinti Milei... Liucė gyvena arčiau: gal 
jai? .. Tikriausiai sėdi namie. Viena ir kita. Gal dar tik 
ką atsikėlusios. Pavadintų į kiną, į vėsinamą. Milė buvo 
vakar vakare elegantiška. Pačion širdies gelmėn įsispau

dė jos šviesi šypsena ... Primerkia Petras akis ir mato, 
lyg ji čia pat stovėtų... O gal tik kosmetikos kaukė? 
Net šiurpas nupurto — toks nemalonus tas Įsisenėjos 
jausmas .. .Neskambins. Tegul dar palaukia. Gal Liucei 
Ji buvo saldi... Švietė kaip saulė, bet savo viduje — 
sacharinas..

— Iliuzijos! Svaigstančios galvos iliuzijos! Ir širdies!..
— staiga garsiai pasako Petras ir pašoka nuo sofos.

Sėda automobilin ir nukuria į parką. Pabus vienas. 
Tyru oru atsikvėps, vaizdais nuo kalno pasigrožės ...

Saulė jau į vakarus palinkusi. Ne tokia karšta. Pa
vėsingais takais žengti smagu. Ir žmonių neprisikimšę. 
Dar švarus tebėra tas parkas ant kalvų. Juodajai masei 
užgožti čia neparanku, per toli nuo jų prišiukšlintų rajo
nų, nuo jų viską, kas gražu ir tvarkinga, naikinančios 
rankos.

Įkopia Petras į patį kalną. Prie vandens baseino at
siveria platumos. Net jūra tolumoje blizga saulėje. O 
čia pat tvenkinyje plakasi, mirga lengvutės bangelės. 
Teškena Į stačiai nuolaidų cementinį krantą. Kyla žuvė
dros ir leidžiasi, žaidžia spinduliuos ir bangose.

—Laimė žuvėdrų sparnuos!—džiaugsmingai šūk
telėja iš kaž kur įsidėmėtus poezijos žodžius.

Rytuose pro pušelių viršūnes tyliai, ramiai plaukia 
balti debesėliai. Įsižiūri Petras. Toks 
gus. Tokia šviesi erdvė.

— Taip būdavo mano tėviškėje
— tyliai šnabžda Petro lūpos: — kokBv^J’ 7: 
ramybė...

Stiprios ilgesio bangos perbėga I 
eitum ir niekados nesustotum, kol pi 
gimei, kur užaugai, kur augte įaugai! 
savo paupio amžiną vaizdą.

Atsisėda Petras ant suolelio. Už! 
atramos ir. patogiai prisišliejęs. pask(! 
se.

šviesi buvo jo tėviškė vasarų pla!
poetų apdainuotoji sraunioji Jiesia. Prr! 
gą nuo mažų dienų matė, kaip geležini! 
nių su upe, peršokdamas vagą daugel 

vingiuodamas siauru slėniu. Dundėjo ten traukiniai ir 
kėlė ilgesį: keliauti, tolimus kraštus pamatyti, laimę par 
sivežti. O kad kas būtų tada pasakęs apie priverstinę 
kelionę, iš kurios negali sugrįžti?

Mažutė buvo ta jų sodyba. Tik dvi trobelės ir vyš
nių sodas. Prisiglaudusi prie stataus skardžio, lyg pa
būgusi sraunios upės pakalnėje, čia pat vieškeliukas, ty
lus ir dulkinas, tik turgaus dienomis ir šventadieniais 
atgyjąs truputį, kai Garliavos link nudarda keletas ve
žimų, o paskui pavakarėmis grįžta. Buvo dar ir trečioji 
troba — atsiskyrėlė, jei ją iš viso galima troba vadinti. 
Tai Balandos kalvė. Žinoma plačioje apylinkėje. Aprū
kusi, pajuodusi, pakrypusi ir susitraukusi, tokia vieni
ša, nubėgusi pusvarsnį nuo namų, kryžkelėje stovinti, 
kur dar mažesnis kaimo keliukas perkerta vieškeliuką. 
Bet toje juodoj pastogėj virė gyvenimas. Ten nuo ryto 
iki vakaro trankėsi kūjis, skambėjo geležis, trinkėjo 
priekalas. Petro tėvas buvo kalvis, tą amatą paveldėjęs 
iš senelio, ir sūnaus vaikystė neatskiriamai susipynusi 
su kalve. Gal ir jis pats visam amžiui būtų likęs kalvėje, 
jei ne sesuo. Ji buvo vyresnė už Petrą. Gerą gabalą vy
resnė. Ir ištekėjo ji, kai jis dar tebebuvo nedidelis 
berniukas. Į jų namus atėjo naujas žmogus, kuris išmo
ko kalvystės ir nuoširdžiai pamėgo tą amatą. Petras 
pasidarė kalvėje nebereikalingas. Tik retkarčiais dar iš

I^MMMtimo dumples pamindavo, padėdavo ratlankį

prasidėjo jo kelias i mokslą. Pradžios mo- 
-w!avoje baigė dar “tebekalviaudamas”, o pas

ietai tarė:
!?ži kalam. bet sidabriniai litukai byra į pi- 
frks tau. Petruk, jei netingėsi, į žmones iš- 
■s mūsų žemelės neišgyvensi, o trys kalviai 
!tilptume.
!zija įstojo Petras Kaune, čia pat tiesiasi ge- 
l'giai. Į stotelę bėgte nubėgi, beveik ranka iš 
■siektum. Greitieji nestoja, bet jų ir nerei- 
■ kidinu laiku traukinys čia sustoja, veža tar- 
launą, gimnazistus, studentus. Įsėdi ir nurie- 
!calnėn pro Napoleono kalną, Žaliuoju tiltu, 

o paskui jau išskaido Kauno gatvės. Pavakare vėl par- 
pūkščia stenėdamas traukinys prieš kalną, ir esi namu
čiuose.

Ir netingėjo Petras. Iš klasės į klasę pasišokėda
mas kopė, vis su pagyrimais, su dovanėlėmis. Nuošir
džiai pamėgo mokslą. Tolimus kraštus pamatyti geidė, 
nuvykti bent ten, kur jų geležinkelio bėgiai į didelius 
vandenis atsiremia Vakaruose.

Tik tie pikti laikai, biaurūs laikai... Atėjo nelauk
ti. Kokia pikta dalia juos atnešė? Ir saulė nebe šviesi 
pasidarė. Jiesios vandenys susidrumstė, pievutės pažliu
go, lakštingalos pritilo, gegutės kukavimas graudus pa
sidarė . . .

Bolševikų metais Petras buvo dar tik trečioje 
klasėje. Iš tokio pipiro komunistų veikėjo dar nepa
darysi ... Tai jo, rodos, niekas per daug ir nematė. 
Bet įkyrėjo Petrui tie visoki priverstiniai paradavimai, 
socialistinės klasių lenktynės, vertimas lankyti pionie
rių susirinkimus. Petras jautė, kad tai svetima jo lie
tuviškam būdui, ir kietai spaudė kumščiais, kai kantry
bė išseks... Bet greitai tie prievartos metai prabėgo. 
Prie vokiečių, atrodė, lyg įtempimas atslūgo. Atsi- 
kvėpsim, savo kultūros ratą suksim. Tik netingėkim ... 
Atsimena džiugius klasės auklėtojo žodžius...

Bet kur tau! Karo mašinai reikia vyrų. Duokit 
mums! Mokytis nykštukams neleistina prabanga, kai 
antžmogių tautos vyrai frontuose kaujas ir žūva! O 
Petras jau išsitempė į vyrus. Toks stambus, petingas, 
stiprių rankų. Atsigimęs į tėvą. Sutikęs netikėtum, kad 
tai dar tik šeštos klasės gimnazistas ...

Ta vyriška išvaizda ir nulėmė Petro priverstini iš
keliavimą. Šeštadienio vakare vokiečiai apsupo kino 
teatrą Laisvės alėjoje. Dažnai tokias medžiokles dary
davo. Net iš bažnyčių išeinančius gaudydavo.

Nebeištrūksit, vyrukai, dabar, kurie neturit darbo 
pažymėjimo, vokiečių patvirtinto. Mokinio liudijimas 
— šiukšlė! Seniai griežia dantį okupacinė valdžia ant 
vyresniųjų klasių gimnazistų. Pakliuvot šį kartą. Palei
džia tik tuos, kurie menkos išvaizdos... Tik ne Petrą.

(Bus daugiau)
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KUN. JUTKEVIČIAUS TESTAMENTAS LITERATO ROS POPIETE

enenas Ivins
kis, profesoriaująs Bonnos uni
versitete, Vokietijoj, neseniai 
parašė studiją vokiečių kalba 
“Baltijos tautų klausimas 17- 
me amžiuje”. Belau leidykla 
šią studiją išspausdino straips
nių rinkiny “Der Ostesraum 
im Blickfeld der deutschen Ge- 
schichte” ir išleido atskiru lei
diniu. Ši studija sulaukė nema
žo dėmesio vokiečių istorikų 
tarpe.

junges centro valdybos kaden
cija pasibaigė. Šią vasarą susir- 
šinėjimo būdu renkama nauja 
centro valdyba. Rinkiminė ko
misija sudaryta iš Detroite gy
venančių spaudos žmonių. Nau
ja centro valdyba renkama iš 
Chicagoj gyvenančių 14 spau
dos žmonių. Renkami 5. Revi
zijos komisijon renkami 3, kan
didatuoja 5 iš Detroito. Garbės 
teisman renkami 3, kandida - 
tuoja 5 iš Detroito.

— "Relationes status dioece- 
sium in magno ducatu Lituani- 
ae” vra visu seniai laukiamo 
Lietuvos vyskupų reliacijų leidi
nio pavadinimas. Pirmasis to
mas, apimąs Vilniaus ir žemai
čių vyskupų reliacijas, jau iš
spausdintas ir baigiamas spaus
tuvėje įrišti. Įžanga, reliacijų 
tekstai bei paaiškinimai, vardų 
ir dalykų rodyklė sudaro viso 
600 psl. Viskas parašyta loty
nų kalba. Galima užsisakyti 
pas: L.K.M. Akademijos Reika
lų vedėją. Piazza della Pilotta, 
4 — 00187 Roma (Italy). Vei
kalo kaina: įrištas kietais vir
šeliais — 15 dol.; brošiūruotas 
— 12 dol.

— Vokietijoj šiemet įvyksian
čios 18-tos Lietuvių studijų sa
vaitės registracijos adresas: 
Herrn J. Barasas, 6750 Kaisers
lautern, Schliessfach 848, W. 
Germany.

Visi į Pranciškonų

LIETUVIŲ DIENI-PIKNIKU
IR JUBILIEJŲ 

KENNEBUNKPORTE, MAINE 
rugpiūčio 1 dieną, 1971

Tėvai JONAS DYBURYS, O.F.M, KĘSTUTIS-JUOZAS 
BUTKUS, O.F.M. ir STEPONAS ROPOLAS, O.F.M. šven
čia savo Sidabrinį Kunigystės jubiliejų.

11:00 — Iškilmingos koncelebruotos šv. mišios Liurdo gro
toje — koncelebruoja jubiliatai. Pamokslą sako 
Tėv. Provincijolas Jurgis Gailiušis. O.F.M.
Per mišias gieda Šv. Kazimiero parapijos, Brock
ton, Mass., choras.

12:00 — Pietūs
4:00 — Meninė programa: tautiniai įvairių tautų (lietu

vių, latvių, prancūzų, škotų) šokiai, vadovaujant 
p. Onai Ivaškienei;
dainos — išpildo Šv. Kazimiero parapijos Brock
ton, Mass., choras, vadovaujant p. J. Gaideliui.

nepriklau- 
komunistų 
Tiesa, jis 
sveikatos,

Ko iš musę laukia amžinybėn 
iškeliavęs kunigas klebonas Jo
nas C. Jutkevičius?

Staigi kunigo klebono Jono 
C. Jutkevičiaus mirtis sukrėtė 
jo artimuosius ir visus tuos ge
ros valios lietuvius, kurie rūpi
nosi ir rūpinasi lietuvybės iš
laikymu JAV-se ir kaip galima 
greitesniu laisvės ir 
somybės rytojumi 
pavergtai Lietuvai, 
nebuvo “geležinės” 
bet niekas nė negalvojo, kad 
jis bus taip anksti pašauktas 
■amžinybėn. Netekus kunigo Jo
no (taip jis buvo žinomas Lietu
vos Vyčių organizacijos narių 
ir kitų jo artimųjų tarpe), ne
galime neliūdėti. Aktyviesiem 
lietuviam bus sunku ilgą laiką 
apsiprasti su mintimi, kad jo 
jau nėra gyvųjų tarpe. Bet ne
galime vien tik liūdėti. Jo pra
dėtieji ir vykdomi didieji dar
bai ir žygiai turi būti tęsiami 
ir realizuojami be pertraukos. 
To kunigas Jonas laukia iš mū
sų būdamas jau amžinybėje.

Kunigo Jono darbai ir laimė
jimai Katalikų Bažnyčiai buvo 
tikrai didelį. Jis ne kartą man 
minėjo, kad jo- vyskupai skir
davo ji uždaviniam ir darbam, 
kurie daugeliui dvasiškių būda
vę “neįkandami”. Jo sugebėji
mus įvertino ir lietuviai dva
siškiai, išsirinkdami jį savo va
dovu.

Kunigas Jonas gimė, augo ir 
■aukštąjį mokslą baigė JAV-se 
ir Kanadoje. Jis pažino Lietu
vą tik iš savo tėvų pasakojimų 
ir knygų. Tikrai sunku būtų su
rasti kitą dvasiškį ir kartu lie
tuvį, kuris būtų skyręs lietu
viškiem reikalam ir Lietuvos 
bylai tiek laiko, kiek jo davė 
kunigas Jonas. Jis niekad nesto
kojo nauju minčių bei planų ir 
eilę jų realizavo.

Newarko dienraštis 
ir Baltijos kraštai

The Star-Ledger dienraštis, 
leidžiamas Newarko mieste, 
New Jersey, liūdnųjų birželio 
įvykių proga įdėjo vedamąjį 
straipsnį (editorial) Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bylos reika
lu. Tas straipsnis taip pat buvo 
įdėtas į Congressional Record 
(birželio 30, E 6755 pusi.).

LB informacijos komisija 
buvo kreipusis į to dienraščio 
vedamųjų straipsnių skyriaus 
redaktorių, pasiųsdama jam 
Baltijos kraštų reikalu medžia
gos.

Straipsnyje rašoma apie Bal
tijos kraštų pavergimą 1940 
metais komunistu suklastotus 
“rinkimus”, baltiečių priešini
mąsi sovietų jungui ir lietuvių, 
latvių ir estų pastangas išsiva
duoti.

Straipsnio autorius vertas lie
tuvių padėkos. Jo adresas: 
Chief Editorial Writer, The 
Star-Ledger, Star-Ledger Plaza, 
Newark, New Jersey 07101.

LBIK

Lietuvos bylos išnešimas į 
plačiąsias amerikiečių mases ir 
jos gynimas — tai kunigo Jo
no nuopelnas. Jis tą mintį “į- 
piršo” Lietuvos Vyčių organi
zacijos nariam ir pakėlė to dar
bo naštą iki pat mirties. Jo ir 
jo talkininkų pastangomis per 
paskutinius 25 metus buvo iš
gauta vietos amerikiečių spau
doje ir laiko radijo ir televizi
jos programos už milijonus do
lerių. Jis parašydavo kasmet 
Lietuvos bylos reikalu virš tūks 
tančio laiškų, jo talkininkai — 
apie 20,000-30,000 laiškų. Kas
met jis išleisdavo apie 8-10 spe
cialių biuletenių, tiksliai nuro
dydamas, kam, kaip ir ką rašy
ti. Lietuvos vyčiai buvo bepra
dedą “pavargti”. Jis kvietė į tą 
darbą Lietuvių Bendruomenę, 
jis įsijungė į JAV-bių LB su
formuotą informacijos komisi
ja-

Kunigas Jonas kalte kalė lie
tuviam į galvas, kad Lietuvos 
bylos kėlimui ir gynimui rei
kia kiek galima daugiau įtakin
gų ir per visą kraštą žinomų 
amerikiečių. Jis ne tik ieškojo 
įtakingų amerikiečių 
dėl Lietuvos laisvės 
gėsi juos “pririšti’ 
vių visuomenės.
čių medalis (The Knights 
Lithuania Medal) — tai jo min
tis. Lietuvos Vy.čių organizaci
ja jai pritarė, bet tos minties 
realizavimas ir visas darbas bu
vo uždėtas ant kunigo Jono pe
čių. Per paskutiniuosius 15 me
tų tuo medaliu buvo atžymėti 
Lietuvos bylai nusipelnę įtakin
gi amerikiečiai. Ne- kartą jis siū
lė Lietuvių Bendruomenės va
dovybei Įsteigti panašų meda
lį (Lithuanian Freedom 
dal) ir juo atžymėti 
amerikiečius visuose 
kampuose, kurie tik 
kovoje dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.
nyti, kad Lietuvių Bendruome
nė tą jo pasiūlymą realizuos.

Kunigas Jonas skyrė dėme
sio ir nepagailėjo laiko, pastan
gų, darbo ir pinigo tom organi
zacijom, kurios dirbo pizityvų 
darbą. Neskaitant Lietuvos Vy
čių, Lietuvių Bendruomenė bu
vo jam arčiausiai prie širdies. 
Jos veikloje aktyviai dalyvavo, 
yra ’buvęs išrinktas į LB tary
bą ir tarybos prezidiumą, įsi-

kovoje 
bet ir sten- 
prie lietu- 

Lietuvos Vy- 
of

Me- 
itakingus 

krašto 
pasižymi 

laisvės ir
Reikia ma-

ŽMONĖS IR PINIGAI
Pasaulio Lietuvis Nr. 17 (53) 

aprašo LB darbuotojų konfe
renciją, kurioje iždininkas M. 
Vaišnys pranešė, kad “Vasa
rio 16 proga surengti B-nės mi
nėjimai davė apie 9 tūkstan
čius pajamų. Pagal aukotojų 
nurodymus kitom institucijom 
persiųsti apie 3 tūkst. dol., apie 
6 tūkst. dol. pasiliko JAV LB 
kasoje”.

Pranešėjas, Lietuvių žurnalis
tų sąjungos neperiodinis biule
tenis Nr. 6, redaguojamas V. 
Alanto, pranešė apie valdybos 
“paveldėjimą” ir “palikimą”.

1967 išrinkta dabartinė val
dyba paveldėjusi pasenusį na
rių sąrašą, kuriame buvo 82 pa
vardės, dabar paliekanti sąrašą 
su 252 nariais. Paveldėjusi pi
nigų 7 dol. 20 centų; 1969 ka
soje buvo jau 400.

Valdyba 1969 pradėjo leisti 
biuletenį, kurio vienas nr. 
spausdinti kaštuoja 300 dol 
Jo spausdina 300-400 egz. At
silygina už jį gavėjų 20 proc., 
nario mokestį mokančių yra 
daugiau — 40 proc.

“Daugelis kolegų praėjo pro 
šalį, mus ignoruodami ir net 
ironiškai šypsodamiesi iš mūsų 
pastangų”. Su tokia nuotaika 
valdyba baigia darbą, ir bus 
nauji rinkimai.

“XVI Kanados lietuvių diena, 
įvykusi 1970 Londone ... da
vė gražaus pelno. Pusę pelno 
(1,156.12 dol.) Londono apylin
kė atidavė krašto v-bai” (Pasau
lio Lietuvis).

Kun. Jonas Jutkevičius (antras iš dešinės) kalbasi su žymiuoju lietuvių 
krepšininku Pranu Lubinu Lietuvos vyčių seime Los Angeles, Calif., 1965. 
Dešinėj— Marija Lubinienė, kairėj — Leonardas Valiukas. Nuotr. L. Kanto

jungė į LB centro informaci
jos komisiją.

Nepaprastai daug širdies, 
darbo ir pinigo skyrė kunigas 
Jonas Rezoliucijom Remti Ko
miteto žygiam ir darbam. Tam 
tikri asmenys kvietė (ir net rei
kalavo), kad jis atsiribotų nuo 
to darbo. Kunigo Jono atsaky
mas jiem visiem buvo trum
pas ir aiškus: “Tai milžiniškos 
reikšmės žygis. Jį rėmiau ir 
remsiu visomis išgalėmis”. Ku
nigas Jonas liko iki pat mir
ties vienu iš didžiųjų to žygio 
rėmėjų, talkininkų ir darbo vyk
dytojų.

Paskutiniu laiku jo sveikata 
buvo gerokai sušlubavusi. Ku

Iš Vliko pirmininko keliones
Vliko pirmininkas dr. J. K. 

Valiūnas, ką tik grįžęs iš Eu
ropos, liepos 6 painformavo 
Vliko valdybą apie savo veiklą 
kelionėje, kuri truko tris savai
tes. Turkijoje pirmininkas pra
leido daugiau kaip savaitę, nes 
buvo reikalas išsamiai susipa
žinti su P. ir A. Bražinskų by
los padėtimi. Juo toliau, juo 
daugiau atsiranda dokumentų, 
kurie, manoma, turės teigia
mos reikšmės tolimesnei Bra
žinskų bylos-eigai.

Ponui Valiūnui kelis kartus- 
teko susitikti su Bražinskų ad
vokatais ir pačiais Bražinskais. 
Išaiškinta, kad, Pranui Brazins-

LOS ANGELES, CALIF
Lietuvių diena — meno šventė

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos metinė šventė, kuri 
pagal tradiciją vadinama Lietu
vių diena (jau 18-ji), nežiūrint 
staiga atšilusio oro, birželio 20 
sutraukė daug žmonių.

Šventės pagrindinė dalis bu
vo koncertas su naujai kylan
čia dainos meno horizontuose 
soliste iš Kanados — koloratū
riniu sopranu Gina čapkaus- 
kiene. Ji puikiai atliko kaip 
svetimųjų kompozitorių (Rossi
ni, Strauss, Sieczinsky, Sando
val) kūrinius, taip ir vieno iš la
biausiai iškiliųjų savųjų — Bro
niaus Budriūno: Išauš pavasa
ris (liaudies daina), Šauksmas 
(žodžiai Alės Rūtos) ir Išdykęs 
rudenėli (žodž. K. Grigaitytės). 
Taip pat padainavo G. Verdi 
ariją iš operos Traviata.

Parapijos choras, besirengiąs 
į dainų šventę Chicagcje, kon
certe dainavo daugiausia tas 
dainas, kurios įtrauktos į šven
tės repertuarą. B. Budriūno 
Mano protėvių žemė ir kanta
ta Lietuvos šviesos keliu (žo
džiai B. Brazdžionio) buvo atlik
tos su soliste G. čapkauskiehe, 
paskutinysis kūrinys dar su vie
tiniu solistu R. Dabšiu. Solistei

nigas Jonas savo gegužės 25 
laiške man rašė: “ .. .Sveikatos 
dėlei birželio 1 išvažiuoju vi
sam mėnesiui. Norėjau vėliau, 
bet gydytojas įsakė dabar . ..” 
Paskutiniai jo žodžiai pasiekė 
mane iš Ispanijos. Jis (birželio 
14 laiškutyje) rašė, kad su bro
liais (savo dviem broliais kuni
gais) buvę Afrikoje, rekolekci
jas atliksią Fatimoje ...” Po 
šių rekolekcijų greitai jis buvo 
pašauktas amžinybėn, palikda
mas savo žygius ir darbus vyk
dyti ir atlikti mum. Nemanau, 
kad kunigas Jonas ko nors ki
to iš mūsų lauktu. 

C v
L. Valiukas

kui esant ištremtam Sibiran, 
sovietai nužudė jo tėvą Stasį 
Bražinską. Tai įvyko 1949 gruo
džio 21 Baizonių kaime, Seme
liškių valse., Trakų apskr. Kar
tu su juo žuvo ir daugiau vieti
nių žmonių.

Rcmoje dr. Valiūnas kalbėjo
si su p. p. Lozoraičiais — vy
resniuoju ir jaunesniuoju. 
Nagrinėta pasiruošimas galimai 
Eurcpos saugumo konferenci
jai. S. Lozoraitis apsiėmė pa
ruošti metmeni <ymūsų do
kumentacijai. Be to, dr. Valiū
nas buvo sustojęs Madride ir 
Paryžiuje. (Elta) 

ir chorui akomponavo muzikė 
R. Apeikytė, kuri taip pat atli
ko ir G. Verdi — F. Liszt kū
rinį Rigoletto Paraphrase. So
listė Gina čapkauskienė savo 
švelniai maloniu balsu užvaldė 
publiką kuri ilgais plojimais ją 
iššaukė pakartotinai dainuoti.

Tą dieną parapijos salėje ir 
mokykloje vyko meno paroda, 
kurioje savo kūrinius išstatė 
dailininkai Ilona Peterienė, Jo
nas Andrašūnas, Rasa Arbaitė 
ir Vytas Sakalauskas. Dalyva
vo ir 8 dailininkai mėgėjai, iš- 
statydami po keletą savo dar
bų. Dėl jų kūrinių buvo leista 
pasisakyti parodos lankytojam 
balsavimo keliu. Suskaičius bal
sus. paaiškėjo, kad pirmą vie
tą laimėjo S. Mockevičienė, ant
rą — A. Pažiūrienė, trečią — 
J. šlapelytė. Jos buvo apdova
notos trofėjomis.

Koncertas vyko Marshall 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoj, kurioj telpa keletas šim
tų žmonių, šį kartą salė buvo 
apypilnė. Parapijos klebonas 
prel. J. Kučingis, padėkojęs vi
siem programos dalyviam, vyks
tančio į dainų šventę choro iš
laidom padengti įteikė jo pirmi
ninkui A. Polikaičiui 500 dol. 
čekį. Koncerto programai va
dovavo Z. Brinkienė. Parapijos 
choras iš 50 choristų buvo la
bai geroje formoje. Matyti, jog 
muzikas B. Budriūnas tikrai yra 
daug pastangų įdėjęs, kad cho
ras vertai reprezentuotų labiau
siai Amerikos vakaruose nuto
lusią lietuvių koloniją.

Parapijos klebonui prel. J. 
J. Kučingiui, globojančiam cho
rą, ir choro vadovui komp. B. 
Budriūnui sugiedota Ilgiausių 
metu! I.M.

New Jersey gyveną lietuviai 
rašytojai turi prasmingą įprotį 
apžvelgti ir įvertinti pastarųjų 
metų — kitų lietuviškos rašti
jos derlių. Tekia proga buvo 
sudaryta poetės O. Audronės- 
Balčiūnienės namuose, Newar- 
ke, birželio 6.

Žinome, kad grožinė literatū
ra yra viena meno šakų. Tapy
boje gyvenimas, žmogus ir jo 
išgyvenimai atskleidžiami spal
vomis. Muzikos kūriniuose mes 
girdime įvairiausius garsų de
rinius, o literatūroje viskas iš
reiškiama žodžiais. Čia papras
tai yra vaizduojami žmogus ir 
jo gyvenimas. Taigi, rašytojas 
padeda mums geriau suprasti 
gyvenimą ir įvertinti įvairius 
jo reiškinius. Nors mokslo žmo
gus ir rašytojas dažnai kalba 
apie tuos pačius gyvenimo reiš
kinius, tačiau kiekvienas juos 
parodo ir pavaizduoja kitaip.

Pradžioje poetai Kotryna Gri- 
gaitytė, O.B. Audronė ir Pra
nas Naujokaitis paskaitė savo 
naujausios kūrybos eilių. Pir
miausia girdėjome poetės Gri
gaitytės Dovana, Pilys po van
deniu; po to Audronės — Gy
venimo ratai ir Tik praeini. 
Pranas Naujokaitis skaitė_ ke-
turius savo naujausius: Blin- 
dės, Pušis ir eglė, Tulpės ir vy
turėlio malda. Toliau Irena Veb- 
laitienė paskaitė prozos ištrau
ką iš Kardės Pažėraitės Anapi
lio Papėdės — sapną iš dieno
raščio, Šioje knygoje Karolė Pa
žėraitė ypač vaizdžiai aprašo 
Lietuvos jaunimo kilnumą, pa
siaukojimą ir dorumą, kurian
tis Nepriklausomos Lietuvos 
valstybei.

Bronius Balčiūnas savo sod
riu boso balsu paskaitė iš Ag
nės Lukšytės, gyvenančios Aus
tralijoje, Kalnų Velnio novelių 
rinkinio Činči-Rinči ir Vasara 
pasibaigė. Čia problemos kaip 
ir pas mus panašios: du lietu
viai Jonas ir Aldona išlipę iš 
traukinio tarp savęs kalbasi 
angliškai ir pradeda viens kitą 
kaltinti suaustr ai ėjimu.

Rašytojas ir mūsų literatū
ros vertintojas Pranas Naujo
kaitis padarė kone visų pasta
raisiais metais pasirodžiusių 
knygų apžvalgą. Žinome, kad į- 
vairūs rašytojai, kurdami nors 
ir ta pačia tema, skirtingai į 
ją pažiūri ir savaip vertina tuos 
pačius įvykius. Rašytojas, gy
vendamas visuomenėje, ypa
tingai akilai turi sekti gyveni
mą ir žmones. Kurdamas me
ninius vaizdus, jis nerašo vis
ko ką mato, bet stengiasi at
rinkti iš gyvenimo tik svarbes
nius dalykus. Taigi rašytojas 
padeda mums pamatyti tai, ko 
mes dažnai nepastebim, nes 
mūsų dėmesį išblaško įvairių 
kasdieninių reikalų gausybė ir 
asmeniniai reikalai.

Kalbėdamas apie K. Pažėrai
tės Anapilio Papėdėje knygą, 
Naujokaitis pastebėjo didelį 
autorės nuoširdumą, atsklei
džiant veikėjų charakterius. 
Jautrus ir lyrinis priėjimas prie 
gamtos ir žmonių parodo jos 
gyvą asmenų vaizdą (Jonė).

1941 jn. sukilimo
(atkelta iš 3 psl.)

Pustrečios valandos praskri
do kaip viena akimirka. Po gau
sių plojimų visi menininkai su
ėjo į sceną, maj. Juozas Venc
kus tarė padėkos žodį, įteikė 
mokyt. Elizai Tamošaitienei di
delę puokštę raudonų rožių, ir 
Vokietijos bei Lietuvos himnais 
minėjimas buvo baigtas.

Dalyviai dar ilgai dalijosi į- 
spūdžiais prie stiklo alaus ar 
vyno.- Nuo pasišokimo atsisaky
ta, nes rengėjam atrodė, kad 
tai nesiderintų su minėjimo 
rimtimi.

Gimnazijos menininkai ir ke
letas garbės svečių 8593 LS 
kuopos buvo pavaišinti sočia 
vakariene. Jos metu mielą žo
dį tarė lenkų prelatas Juliusz 
Janusz ir įteikė moksleivių me
nininkų reikalam 100 markių.

ELI 

Didelis lietuvių solidarumas, i- 
dealizmas ir dora, atskleidžia 
ano meto Lietuvos žmonių pa
veikslą. Kompoziciniu būdu 
knyga sudaryta iš mozaikinių 
dalių. Pabrėžtina, kad Lietuvos 
nematęs dabartinis jaunimas, 
kuris linkęs viską tik kritikuoti, 
o tačiau pats savo bendruome
nei beveik nieko neduodąs, tu
rėtų daug pasimokyti, kiek 
daug idealizmo ir besąlyginio 
pasiaukojimo turėjo ano me
to atžalynas.

Agnės Lukšytės Kalnų Vel
nias yra debiutinė knyga, bet 
ji jau įveda autorę į pirmaeilių 
rašytojų eiles. Knyga nėra vie
nalytė, novelės sudėtos per il
gesnį laiką, tačiau jaučiamas 
laipsniškas tobulėjimas, ypač 
paskutinėse penkiose novelė
se. Kalnų Velnias yra vienas 
iš stipriausių apsakymų. Gam
tos laukiniškumas ir žmogaus 
gaivališkumas pabėgti nuo ne- 
laimįngos meilės ir gyventi at
siskyrėliu kalnuose teikia skai
tytojui įtikinantį įspūdį.

Toliau buvo aptartas Juozo 
Tininio erotinis romanas Dai
lininko Žmona, kur jausminių 
pojūčių motyvuotai meilei ne
begali atsilaikyti nei kultūrinės 
nei tautinės vertybės. Ir ta ero
tinė vyro meilė moteriai, kurią 
autorius aprašo, yra perteikia
ma spalvingais dailininko vaiz
dais.

Jeigu kas manė, kad Kazys 
Bradūnas po savo “fugų” yra 
jau išsisėmęs — kalbėjo Pra
nas Naujokaitis — tai jis, pa
skaitęs jo premijuctą Donelai
čio Kapą, turėjo savo nuomo
nę pakeisti, čia Bradūnas pa
sireiškia vėl kaip išraiškus žo
džių ir minties menininkas. To
liau buvo aptartos Augustaity- 
tės-Vaičiūnienės neo-simbolisti- 
nės eilės ir ilgėliau sustota ties 
Vytauto Volerto romanu Praga
ro Vyresnysis. Ši knyga įrikiuo- 
ja autorių į tvirtų romanistų 
gretas. Jo pasakojimai yra nuo
širdūs, kalba gyva ir vaizdinga. 
Skaitytojas, pagautas nuosek
liai besivystančių įvykių, nebe
nori paleisti knygos iš savo 
rankų.

Pagaliau buvo apžvelgtos 
Danutės Bindokienė-Brazytės ir 
Liudo Dovydėno knygos. Pir
moji — vaizduoja jauną mer
giną, kuri ieško gyenimo pras
mės, nes “generation gap” ir 
nutrūkę santykiai su savo tė
vais visiškai atitolina ir atšal
do ją nuo namų šilumos. Liu
das. Dovydėnas, pradžioje pats 
būdamas šiek tiek privilegijuo
tas rusų okupacinėj valdžioj, la
bai akylai stebėjo tikruosius so
vietų kėslus, kurie neva tai bu
vo “svieto lygintojai” ir dėjosi 
mažų tautų užtarėjais. Pama
čius žiauru savo tautos naiki
nimą ir paniekinimą, autoriaus 
bet kokios buvusios simpatijos 
pavirto didžiule neapykanta ru
sams — Lietuvos engėjams. 
Tuos Maskvos atėjūnų valdymo 
metų ir ypatingai baisius sa
vo aukų kankinimo būdus jis 
vaizdžiai nupasakoja savo vė
liausioje knygoje Mes Valdy- 
sim Pasaulį.

Kaip matome, grožinė litera
tūra turi skaitytojui nemaža 
reikšmę ir įtaką. Vienais kny
goje pavaizduotais įvykiais ar 
žmonėmis mes esame sužavėti, 
juos sekame ir dažnai tiesiog 
dievinam, o kitais — antagonis
tiniais, blogio tipais mes pikti
namės ir juos smerkiame. Už
tat kai kurių knygų siužetas 
skaitytoją jaudina ir, verčia rim 
tai susimastvti. Štai kodėl skai
tydami mokslinę knygą mes tik 
susipažįstame su faktais ir pa
pildome žinias su tiksliaisiais 
kurio nors mokslo duomenimis. 
Grožinis gi literatūros kūrinys 
žmogų auklėja ir ugdo bei for
muoja jo idealus.
Baigiant tenka padėkoti New 

Jersey rašytojų grupei ir Pra
nui. Naujokaičiui už sudarytą 
progą iš arčiau susipažinti su 
išeivijos lietuvių rašytojų dar
bais.

J. Veblaitis
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PIRMASIS ČIURLIONIEČIŲ 
KONCERTAS P. AMERIKOJE

VYSK. ANTANO L DEKSN1O 40 METŲ 
KUNIGYSTES JUBILIEJUS

J. LUKOŠIUS
Įiš ŲĮŠūęĮ

Po puikaus pasisekimo Me- 
dellino katedroje, parke prieš 
katedrą ir gatvėse, kur tik čiur- 
lioniečiai su savo tautiniais dra
bužiais pasirodydavo, jie kelda
vo dėmesį ir klausinėjimus, 
kas per vieni, iš kur ir t.t. Tos 
pat dienos (birželio 20) vakarą 
saleziečių mergaičių mokyklos 
(Maria Auxiliadore) salėje įvy
ko pirmasis Čiurlionio ansamb
lio koncertas atsilikusių vaikų 
labdarai.

Salė apypilnė. Daug vienuo
lių, jų mokinių, Kolumbijos lie
tuvių ir šiaip kolumbiečių.
Koncertas pradedamas tradi

cine čiurlioniečių daina Mes pa
dainuosim (A. Mikulskio). Dai
nuoja mišrus choras. Baigus 
dainuoti, pasigirsta nedrąsūs 
plojimai. Vietos lietuviai sako,

M ■ 
■ I- 
®s,

malonus, išlavintas balsas, A- 
noj pusėj ežero (J. Žilevičiaus), 
Anoj pusėj Nemuno, Žiema 
bėga (J. švedo) ir Oželis (St. 
Šimkaus). Daines praskam
ba puikiai. Po kiekvienos dai
nos pasigirsta vis drąsesni plo
jimai.

Vyrų choras padainuoja Oi, 
kad išauštų (J. Žilevičiaus), Au
go kieme klevelis (J. Karoso) ir 
Noriu miego (J. Bendoriaus). 
Dainos praskamba drąsiai, lyg 
karinėje rikiuotėje. Plojimai 
drąsūs. Patiko.

Po pertraukos moterų cho
ras su kanklių orkestru paki
liai padainuoja Audžiau au
džiau. Augo lazdynėlis ir Kur 
lygios lankos. Klausytojai, iš
girdę jiem dar niekad negirdė
tas kankles, gyvai susidomi. ir 
ovacijos po kiekvieno atlikto 
dalyko yra ilgos.

Maestro Alfonsas Mikulskis 
vikriais išėjimais, pasipuošęs ne
žinia kada Lietuvoje dėvėtais, 
atseit senovės drabužiais, ža
vi visus. Ypatingo kirpimo bal
tas švarkas su tamsiais apve- 
džiojimais, kelnės šviesios, ap
mautos margomis šviesiomis 
kojinėmis, šviesūs batai. Tik
ras bajoras, nuo ko jis visiškai 
nesigina. Vyrai choristai ir mo
terys tautiniais drabužiais, bet 
skirtingos spalvos ir, kiek įma
noma. skirtingo siuvimo. Mar
ga ir spalvinga; labai gyvas ir 
patrauklus vaizdas.

Tautiniai šokiai, ypač Suba
tėlė, palydima mišraus choro ir 
ir kanklininkų, praskrieja dina
miškai ir spalvingai. Plojimai 
jau drąsūs ir ilgi. Kalvelis taip 
pat susilaukia gausių plojimu. 
Į vidurį įterpiamas kanklinin
kų orkestras, kuris pagroja lie
tuviškų dainų ir šokių pynę, su
darytą A. Mikulskio. Šokis Blez
dingėlė buvo tikras, kaip ko- 
lumbiečiai sako “folclorico Li- 
tuano”, nes šokėjas lydėjo ir 
paukščių čiulbesiai, ir piemenė
liu dūdelės, ir kiti anų dienu 
lietuvių primityvieji muzikos 
instrumentai. Grakščiai pra
skrieja ii- Malūnėlis. Mišrus 
choras dainuoja: “Eik. sese, na
mo, eik. jaunoji, namo, žada ta
ve tėvužėlis už čigono duoti.” ' 
Publika audringai ploja. Vieti
niai lietuviai sako: “Matai, kas 
kclumbiečiam patinka, — rei
kia jiem dinamikos!..”

Po tautinių šokių dirigentas 
pristato šokių, kanklininkų va
dovus, rezisoriu ir ka tai dau
giau. Atrodo, kad programa 
baigta. Dėl to nemažas būrys 
kolumbiečių, pasinaudodami 
pertrauka, išeina. Gal iš tikrų
jų buvo tik bereikalingas mos
tas viduryje programos prista
tyti kai kuriuos programos at
likėjus.

Paskutinėje programos daly
je išgirstame gal tik lietuvio šir
džiai artimas ir suprantamas 
dainas: Lietuva brangi (J. Nau- 

jalio), Skamba skamba kank- 
liai, Baladė — aš nueičiau į 
Klaipėdužę (solo I. Grigalių- 
naitė ir Algis Gilys), Pasisėjau 
linelį, Nuvažiavo tėvelis į žalią 
girelę (solo I. Grigaliūnaitė, VI. 
Plečkaitis ir A. Gilys), Papar- 
tėlis. Programa baigiama tradi
cine čiurlioniečių daina Na
mo.
. Koncertui pasibaigus ir vėl 

daug kas klausinėja, kas per 
vieni tie lietuviai, kur jų kraš
tas ir t.t. Kai kurios vienuolės 
kiek kalba ir angliškai, kai ku
riom vertėjauja vietos lietuviai. 
O kai kas paskleidžia Algirdo 
Gustaičio ispanų kalba parašy
tą trumpą brošiūrėlę “Lietuva 
nori laisvės”.

Tai buvo pirmasis viešas 
čiurlioniečių pasirodymas ko- 
lumbiečiam ir vietos lietuviam. 
Meniniu atžvilgiu labai gerai 
nusisekęs. Programa buvo su
daryta ta pati, kurią prieš išvy
ką į P. Ameriką girdėjo Cle- 
velando, Detroito, ir Chicagos 
lietuviai. Lietuviam ji yra pa
traukli, sava, spalvinga ir ne
prarandanti čiurlionietiškbjo 
charakterio, kurį jau 31 metus 
saugoja Alfonsas ir Ona Mikuls- 
kiai.

Visi skirstėmės patenkinti 
pirmuoju koncertu, nors vieti
niai lietuviai vis įtaigojo, kad 
programa turi būti kiek atrink
ta, paliekant daugiau dinami - 
kos ir spalvingumo. Jūsų ko
respondentas tik vėliau paste
bėjo, kad pietiečiai yra labai 
dinamiški žmonės, tiek savo 
dainomis, tiek šokiais, tiek bū
do bruožais. Bet ir maloniai be
sišypsą.

Pas Medei lino miesto 
burmistrą

Birželio 21, pirmadienį, Čiur
lionio ansamblio valdyba, ma
estro A. Mikulskis su žmona ir 
lietuvių laikraščių koresponden
tai aplankome miesto burmist
rą ir EI Colombiano dienraščio 
leidėją ir vyriausią redakto
rių.

Ir čia mus lydi būriai smal
suolių. Prie burmistro Įstaigos 
per minią negalim prasispraus- 
ti. Minia laukia ir koridoriuo
se. Kai kurie kaišioja nosis ir 
per langus.

Burmistras labai simpatiš
kas, smulkus, jaunos išvaizdos 
vyras.

Kalba tik ispaniškai. Pasikei
čiam linkėjimais ir sveikini
mais. Įteiktam kvietimą į 
rytojaus koncertą miesto teat
re. Nusifotografuojam. Kun. M. 
Tamošiūnas, kuris vadovauja 
šiai “išvykai”, sako, kad bur
mistras yra pakliuvęs į nema
lonę, nes kažkuriame Medelli- 
no miesto parke leidęs susirink
ti hipiam. Tai padaręs nepasita
ręs su miesto vyskupu, ir to
dėl dabar greičiausiai teks jam 
atsistatydinti.

EI Colombiano redakcijoj
Prie EI Colombiano redakci

Gražusis George ežeras, čia yra Slyvynu vasarviete. Informacijos reikalais rašyti: Blue Water Manor, Dia
mond Point, N.Y, 12824, tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

Iškilmių koncelebrantai kunigai: (iš k.: 
Deksnys, Schmid, Budreckas, Wanke.

Liubinas, Celiešius, Bunga, vysk.

Klebonijoj prie stalo (iš k.): kapitularas Schmid, vysk. Deksnys, Bad Woe
rishofeno burmistras Lederman.

Kun. Bronius Liubinas sveikina Vokietijos Lietuviu Bendruomenės vardu.

Kun. L. Budreckas vadovauja iškilmių giedojimam.

jos durų stovi jų pačių gink
luotas vyriškis. Jis ir vidun i- 
leidžia. Priima malonus, seny
vo amžiaus angliškai kalbąs 
dienraščio leidėjas dr. Fernand 
Gomez M. Patalpos erdvios. Ko
ridorių sienos iškabintos pasta
rųjų dešimtmečių pasaulio ga
liūnų ir įžymybių karikatūrom. 
Jos raižytos medyje žymiųjų 
redakcijos karikatūristų. Suda
ro labai patrauklų vaizdą.
Nusifotografuojam ir pasi

keičiam sveikinimais ir linkė
jimais. Pakviečiam į rytojaus 
koncertą. Pakviečiam ir vyriau
sią redaktorių. Ar jie atvyks, 
tai jau kitas dalykas. Pietiečiai, 
jei ir pažada ką padaryti rytoj, 
tai nereiškia, kad padarys ar 
pasižadėjimą išpildys. Taip iš 
tikrųjų ir buvo.

EI Colombiano leidėjas dr. 
F. Gomez M. yra buvęs užsie
nio reikalų ministeriu. Ge
rai žino dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Pasižadėjo kiekviena pro
ga palankiai atsiliepti Lietuvos 
reikalu.

EI Colombiano yra vienas iš 
populiariausių Kolumbijos dien
raščių, sekmadieniais spausdi
nąs 120,000 egz., o šiokiomis 
dienomis kiek mažiau.

Redakcijos darbo kambarių 
ir spaustuvės apžiūrėti nebu
vom pakviesti.

•
Tos pat dienos vakarą viena

me iš geriausių Medellino vieš
bučių Įvyko vaišės, kurias ren
gė vietos lietuviai, dalyvaujant 
kviestiesiem kolumbiečiam.

A. Sabalis

Lietuves vardo garsinimui 
labai svarbu, kad lietuviai sve
tur užimtų kokias aukštesnes 
vietas. Dar svarbiau, kai mūsų 
tautiečiai, pavyzdingai atlikda
mi prisiimtas pareigas, įsigyja 
svetimtaučių pagarbą ir meilę. 
Tai galima drąsiai teigti apie 
Šv. Ulricho vokiečių parapijos 
kleboną Bad Woerishofene 
kun. Antaną Bungą. Jo dėka 
lietuvių ir Lietuvos vardas šiam 
Bavarijos švabų kampely ta
riamas su pagarba. Užtat kai jis 
birželio 6 suruošė Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupo dr. An
tano L. Deksnio pagerbimą jo 
40 metų kunigystės proga, pri
sirinko pilna bažnyčia tikinčių
jų, pakilia nuotaika giedojo 
choras su solistais ir orkestru. 
Apie 40 choristų nesigailėjo pa
stangų išmokti vieną giesmę lie
tuviškai. Tai ir bus geriausias 
Įrodymas vokiečių parapiečių 
nuoširdžios meilės lietuviui kle
bonui ir ganytojui, o taip pat 
vertingiausia dovana šių iškil
mių proga.

Kitą tos rūšies dovaną lietu
viam ir Lietuvai yra padaręs 
Bad Woerishofeno miestas, 
prieš porą metų aikštę prie Šv. 
Ulricho bažnyčios pavadinda
mas Lietuvos aikšte — Litauen 
Platz! Tai, rodos, įpirmas ir vie
nintelis atsitikimas Vokietijoje.

Parapiečių dovana lietuviui 
vyskupui buvo šio sekmadienio 
iškilmingų mišių rinkliava baž
nyčioje.

Maldininkai, atvykę i anksty
bąsias mišias, pastebėjo, kad 
šiandien sekmadienis nepa
prastas: aikštėje prie bažny
čios smagiai plevėsavo Lietu
vos, Vatikano ir Vokietijos vė
liavos. Jie neapsiriko.

Iškilmės
10 vai. pontifikalines mišias 

koncelebravo jubiliatas vysk. 
A. L. Deksnys su 7 kunigais: 5 
lietuviais (L. Budreckas, A. 
Bunga, dr. P. Celiešius, Br. Liu- 
binas ir tėv. dr. Žalalis) ir 
dviem vokiečiais (kan. R. 
Schmid ir kun. dek. Haei - 
der). Mišių pradžioje klebonas 
A. Bunga pasveikino jubiliatą, 
šios dienos pamokslininką kan. 
Schmid, evangelikų bendruo
menės atstovus, miesto burmis
trą Ledermann ir savo tautie
čius lietuvius. Jis klausė, ar 
verta bešvęsti kunigys
tės jubiliejų šiandien, kai 
aplinkui girdėti tiek daug bal
sų, nuvertinančių kunigystę. 
Gali būti ir yra Įvairių nuomo
nių, bet kunigystę yra Įsteigęs 
pats Kristus ir Jo žodžiai ne
diskutuotini.

Bad Woerishofeno burmist
ras Ledermann pasveikino ju
biliatą miesto politinės ir ko
munalinės valdžios vardu. Jis 
pareiškė su džiaugsmu priėmęs 
kvietimą dalyvauti šiose iškil
mėse. Kas abejoja kunigo pa
šaukimo vertingumu, tiem ga
lima patarti apsižvalgyti aplin
kui ir jie pamatys, kiek tlaug 
šiandieniniame gyvenime pur
vo ir kiek maža valytojų. Pa
linkėjo ištvermės ir sėkmės ga- 
nytojiniame darbe.

Evangeliją vokiškai ir lietu
viškai rečitavo kun. Bunga.

Homo gravissimus
Ilgą ir turiningą pamokslą pa

sakė kan. (Domkapitular) Ru
dolf Schmid. Jis kvietė tikin
čiuosius vokiečius kartu su lie
tuviais dėkoti Dievui už jubi
liatui suteiktų 40 vaisingo dar
bo metų. Sveikino Augsburgo 
vyskupo Joseph Stimpfle ir sa
vo vardu.

šiandieninis gyvenimas kun
kuliuoja, — 'tęsė pamokslinin
kas. Daug dalykų diskutuoja
ma ir perkainojama. Nepalieka
ma nuošaly nė kunigystė. Ta
čiau dažnai užmirštama nuro
dyti į kunigystės ir vyskupys
tės kilnumą. Kunigystė yra pa
ties Dievo Įsteigta, todėl jos es
mė yra antgamtinė. Apaštalai 
priėmė Kristaus kvietimą. Tas 
kvietimas ir priėmimas kartoja

si per amžius. Šiandien kalbant 
apie kunigystę, dažnai nutyli
ma jos antgamtinė pusė, ver
tinama profaniškai. Kunigystė 
yra nuolankus Kristaus pasiun
tinybės priėmimas. Jai vykdyti 
kunigas užsiangažuoja visu sa
vo asmeniu, skiria visas savo 
jėgas. Todėl kunigas vadina
mas homo gravissimus. Kuni
gystės jėgų šaltinis yra Kris
taus gyvenimas — Evangelija.

Šio jubiliejaus šventimas nė
ra joks asmenybės kultas. Jis 
suruoštas prieš jubiliato norą 
ir reikalingas daugiau mum, 
negu jam. Mes prašome jo mal
dų ir palaiminimo ir meldžia
me Aukščiausiąjį suteikti jam 
jėgų atlikti apaštališkajai misi
jai.

Mišių maldose buvo įterpta 
ir malda už vysk. Deksnį ir 
persekiojamus jo tautiečius lie
tuvius.

Mišiom baigiantis, žodį vo
kiškai tarė jubiliatas. Jis dėko
jo Dievui už sveikatą, kad galė
jo atlikti prisiimtas pareigas, 
kanauninkui R. Schmid už gra
žų pamokslą, burmistrui Leder
mann už sveikinimus bei linkė
jimus ir visiem kunigam bei 
tikintiesiem už nuoširdžias mal
das.

Vokiečiai giedojo lietuviškai
Per mišias giedojęs parapi

jos choras, susidedąs iš 35-40 
■asmenų, darniai užtraukė “Ap
saugok, Aukščiausias, tą myli
mą šalį” lietuviškai. Daugeliui 
tautiečių iš susijaudinimo drė
ko akys. Giesmę naujai per- 
komponavo kun. L. Budreckas, 
neseniai apsigyvenęs kun. Bun- 
gos klebonijoje.

Jubiliatas suteikė visiem a- 
paštališkąjį palaiminimą. ....

Vaišės ir sveikinimai
Po pamaldų per 30 svečių 

buvo pakviesti iškilmingų pie
tų i kleboniją, kur visi, buvo 
apsupti kun. Bungos lietuvišku 
vaišingumu.

Šauniai pavaišinti tokią krū
vą žmonių — ne vieno asmens 
darbas. Todėl klebono šeimi
ninkei i pagalbą jau iš vakaro 
atskubėjo uoliosios miunchenie- 
tės Alina Grinienė ir Sofija 
Laukaitienė. Nesėdėjo rankų 
sudėjusi nė vyskupo šeiminin
kė seselė Patricija, nekalbant 
apie patį vaišių šeimininką. Už
tat patiekalai buvo pirmarūšiai, 
patarnavimas greitas ir sklan
dus.

Prie stalo taip pat netrūko 
kalbų. Pirmasis žodį tarė kan. 
R. Schmid. Kadangi jis bažny
čioje pasakė ilgą pamokslą, tai 
jo žodis dabar buvo trumpas 
— sveikinimai ir linkėjimai ju
biliatui.

Miesto burmistras Leder
mann taip pat jau buvo kal
bėjęs bažnyčioje, tai prie sta
lo pasitenkino trumpu sveikini
mu. •

Parapijos tarybos vardu svei
kinimus perdavė jos pirmi
ninkas Emil Duerk. Jis dėkojo 
vyskupui, kad savo būstine pa
sirinko šį miestą. Išreiškė viltį, 
kad jubiliatas, netekęs savo tė
vynės, susirado čia antrąją. Iš 
tikro, šiandien jau būtų sunku 
įsivaizduoti Bad Woerishofena 
be lietuvio vyskupo, tapusio ne
pakeičiamu miesto gyventoju 
ir svarbia institucija.

Kurdirektor Burghardt taip 
pat džiaugėsi, kad jubiliatas po 
jo pirmatako vysk. Pr. Brazio 
mirties savo būstinės neperkė- 
lė į kitą vietą, bet pasiliko 
Bad Woerishofene. Kaip ženk
lą šio miesto gyventojų pa
garbos ir prisirišimo, įteikė il
go grojimo plokštelę su Bavari
jos švabų dainomis ir fotogra
fijas lietuvių dvasiškių laiko
mų pamaldų jubiliejinėse mies
to iškilmėse.

Dekanas kun. dr. Haeider pa
brėžė, kad ganytojas turi labai 
sunkią misiją, nes jo ganomos 
avys išsisklaidę po visą Euro
pą. Pažadėjo melsti Dievą, kad

(nukelta j 6 psl.)

— Pranas ir Algirdas Bra
žinskai nuoširdžiai dėkoja lais
vojo pasaulio lietuviam už jiem 
teikiamą materialinę ir morali- 
ne parama. (Ęlta> -------

spaudes uždraudi- 
1 vai. p. p. Me- 
kamb. 322. Jauni- 
neužsiregistravęs,

— Romas Kezys, Vliko val
dybos narys, birželio 30 daly
vavo skautų akademikų stovyk
loj Chesterton, Ind., surengta
me simpoziume. Simpoziume 
nagrinėtas pavergtųjų jėgų ver
žimasis į laisvę. Pagrindiniu pa
vyzdžiu buvo paimti Pranas ir 
Algirdas Bražinskai. Jų žygis 
buvo įvertintas teisiniu, mora
liniu ir lietuviško intereso po
žiūriais. Referentais buvo kun. 
G. Kijauskas. S. J., teisininkai
— V. Vaitiekūnas ir P. Žum- 
bakis ir R. Kezys. (E)

— Prof. Vincas Maciūnas lie
pos 27 ir 28 Fordhamo univer
siteto Lituanistikos kursuose 
skaitys paskaitas apie lietuvių 
literatūrą iki 
mo. Pradžia 
įnoriai Hali, 
mas, kad ir 
kviečiamas dalyvauti.

— Cicero moksleiviai ateiti
ninkai nutarė jų Vysk. M. Va
lančiaus vardo kuopai nusipel
niusius asmenis apdovanoti tik 
lietuviškų laikraščių prenume
ratos formoj. Prisiųsdami 30 
dol. čekį, jis užsakė Aidų žur
nalą kun. J. Vyšniauskui, Žibu
tei Paulėnaitei ir Linui Laurai
čiui.

— Jurgis Gliaudys, kapito
nas ir teisių daktaras, dirba JV 
kariuomenės bazėj Long Binh, 
P. Vietname. Jis yra prokuro
ras karo teisme, kuris apima 
JV armijos dalinius Pietų Viet
name.

— Viktorija Kašubaitė, chica- 
giškių Antano ir Angelės Ka
šubų dukra, baigė architektū
ros ir meno istorijos studijas, 
gaudama bakalaureatą pažymiu
— honors highest distinction 
ir architecture and art. Diplo
minis darbas: Lietuvos baroke 
architektūra.

— Prof. Juozas Brazaitis lie
pos 29 ir 30 Fordhamo Litua
nistikos kursuose skaitys pa
skaitas iš lietuvių literatūros. 
Paskaitos vyksta Memorial 
Hall, kamb. 322. Pradžia 1 v. 
p.p. Jaunimas, kad ir neužsire
gistravęs, kviečiamas dalyvauk

— Buv. Eichstaetto lietuvių 
gimnazijos pirmos laidos 25 m. 
jubiliejus bus paminėtas suva
žiavimu. kuris įvyks rugsėjo 
18-19 Gintaro vasarvietėj, Uni
on Pier. Mich. Dėl informaci
jų kreiptis: Niola Ward (Mik
šytė), 2499 Horseshoe Dr., Bir- 
mingham, Mfch. 48010.

— Prel. dr. J. B. Končiaus 
anglų kalba parašyta “History 
of Lithuania”, skiriama jauni
mui, spausdinama Draugo 
spaustuvėj.

— Į mokytojų ir jaunimo 
lituanistinių studijų savaitę pir
mieji LB centro valdyboj užsi
registravo Augusta šaulytė iš 
Chicagos ir Jonas Steponaitis iš 
Detroito. Lituanistinių 
savaitė įvyks Dainavoj 
čio 15-22.

— Medicinos sesuo 
ieškoma skyriaus vedėjos pa
reigai lietuviškoj įstaigoj. Ge
ras atlyginimas, modernūs įren
gimai. Kreiptis: Matulaitis Nur
sing Home, Putnam. Conn. 
06260. Tel. (203) 928-7976.

studijų 
rugpiū-

R.
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Bostono J. Vanagaičio šaulių kuopos pirm. J. Stašaitis įteikia Robertui Brieze šaulių S-gos žvaigždės ordiną 
už nuopelnus iškeliant Simo Kudirkos tragediją. Iš k.: šaulė E. Valiukonienė, šaulė B. šakėnienė, J. Stašaitis, 
ponia Brieze, R. Brieze. ' Nuotr. Stasio Urbono

Cleveland, Ohio

suteikt*

(atkelta iŠ 3 -psl.) 
nializmą rytų Europoje”. Esą 
tų informatorių dėmesys nu
kreipiamas Į Amerikos institu
cijų niekinimą, pasigaunant ta
riamus Amerikos karių žiauru
mus My Lai ir kituose Pietų 
Vietnamo kaimuose.

Ypatingą dėmesį pagauna 
“Twin Circle” laikraštis, nau
jas augantis, arti 100.000 tira
žo prisivaręs laikraštis (liepos 
18). Jis pasisakė dėl Pavergtų 
Tautų Savaitės net trim straips
niais’. Viename — Cletus Hea
ly, S. J., griežtai pasmerkia “a- 
patišką neutralumą”, kuris tik 
“paskatina agresijos autorius”. 
To “neutralumo” dėka, “ką at- 
ėmėm iš Hitlerio prieš porą su 
viršum dešimtmečių milžiniš
kom aukom, atidavėm Stalinui: 
ką atkovojom iš Tojo (Japoni
jos), mes perleidome Mao — ir 
vis tai vardan ‘taikos’ 
“ši
vo leistos tvarkos: tai rezulta
tas netvarkos, padiktuotos po
karinio patogumų (geismo)”.

. Bet 
taika nėra rezultatas Die-

Antrame — Dan Lyons, S. 
J., aštriai kaltina Amerikos po
litiką. “Jeigu Jungtinės Vals
tybės būtų parodžiusios pusę 
tiek pastangų anapus uždangos 
gyventojam padėti, kiek jos pa
dėjo ten esantiem vadam išsi
laikyt kėdėse, tai, galimas daik
tas, visas pasaulis būtų lais
vas.”

Kas dėl to kaltas? Visuome
nės klaidintojai. “Kai tik bol
ševikai paėmė valdžią Rusi
jos imperijoje, liberalai profe
soriai ir liberalų spauda lenk
tyniavo vieni su kitais be pa
grindo tvirtindami, kad komu
nistai ‘tirpsta’.

“Mums tai sakoma tūkstan
čius kartų nuo 1920 metų.” Ar 
tai tiesa, Dubčeko pavyzdys ro
dė, kad ne — kad “sistemai 
negali būti leista sutirpti”.

“Twin Circle — sako Lyons 
— kreipia jūsų dėmesį į Pa
vergtų Tautų Savaitę, nes mū
sų vadai valdžioje yra per 
baugštus tai ^padaryti. Jie neno
ri sunkinti padėties tas tautas

Dėl rūpestingo lietuvio visuomenininko, neeilinio spaudos 
darbininko, buv. LKDS Centro Komiteto nario

ALBINO GRAŽIŪNO
mirties giliai užjaučiame jo žmoną Henriką, dukterį Dai
ną, gimines, gausius vienminčius, artimuosius ir jungia
mės į jų liūdesį.

LKDS 
Centro 
Komitetas

■sacs

valdantiem. . Washingtono 
baugštumas padrąsina tokius 
diktatorius savo ribas toliau 
plėsti.”

“Savo apgaulingom pastan
gom siekti taikos mes tyčia 
padrąsiname tuos valdovus nau
jiem “išlaisvinimo karam”. Mes 
padrąsiname juos, o apviliame 
žmones, kenčiančius jų valdžio
je”.

Autorius randa, kad Hitlerio 
okupacijos buvo tik “piknikas” 
palyginti su raudonųjų okupa
cijom. nes pastarieji siekia pa
vergti ir kiekvieno asmens 
mintis. “Juodieji vergai dauge
liu atžvilgių turėjo daugiau lais
vės”.

“Imkim pavyzdžiui Baltijos 
valstybes . ..” Papasakojęs jų 
užgrcbrmą. 25 proc. gyventojų 
netekimą, 30,000 partizanų žu
vimą per 12 okupacijos metų, 
autorius taria: “Šios tautos turi 
garbingą ir seną istorija, ir aš 
laikau sau garbe būti nariu ta
rybos “Americans for Congres
sional Action to Free the Baltic 
States’’. .

“Mes turim turėti vieną ma
tą laisvei. Mes turime suplanuo
ti ir veikti, kad susilpnintume 
komunistinę tiraniją, o ne kad 
sustiprintume tironus savo pre
kyba ir parama.”

“Nėra reikalo įžiūrėti “komu
nistus po kiekviena lova”. Bet 
nenuvertinkime jų. Nemanyki
me, kad jie yra tiek neišma
nėliai, jog nepajėgia įsibrauti į 
tokias valdžios kėdes kaip vals
tybės departamentas, CBS ir 
New York Times”.

Trečiame straipsny — Leo
nardas Valiukas atpasakoja Bal
tijos valstybių užgrobimą ir 
kviečia amerikiečius ragint pre
zidentą. kad jis vykdytų kong
reso rezoliuciją nr. 416.

Tai, ką kalba Dan Lyons, jau

Vaikų šventė
Gegužės 16, sekmadienį, gra

žiam būriui Cleveland© lietu
vių vaikų buvo didelė dvasinė 
šventė. Vysk. V. Brizgys 30-čiai 
vaikučių suteikė pirmąją ko
muniją bei sutvirtinimo sakra 
mentą. Tokia tautinė bei reli
ginė šventė Clevelande buvc 
pirmą kartą.

šiem sakramentam vaikus lie
tuviškai ruošiant, daug pašiau- 

• kojimo ir darbo įdėjo Amanda 
Muliolienė bei seselė Conrad 
(Šv. Kazimiero mokykloj) ir ve
dėjas Pr. Joga bei kun. K. Že
maitis (Vysk. M. Valančiaus 
mokykloj). Pastarieji buvo ir 
šios šventės iniciatoriai.

Sakramentai buvo
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioj, kurios klebonas kun. B. 
Ivanauskas parodė nuoširdaus 
pritarimo. Iškilmingų mišių 
metu įspūdingai giedojo Dainų 
šventės choras, vadovaujamas 
muz. Pr. Ambrazo, ir solistė 
B. Kazėnienė. -

Po mišių parapijos salėj vys
kupui V. Brizgiui pagerbti įvy
ko pietūs. Juos surengė Vysk. 
M. Valančiaus lituanistinės mo- X.
kyklos tėvų komitetas. Dalyva
vo vaikučiai, jų tėveliai, kū
mai ir nemažas būrys Clevelan- 
do lietuviškos visuomenės. Kal
bėjo mokyklos vedėjas P. Joga, 
tėvų vardu dėkojo D. Staniš- 
kis. Ilgesnį žodį tarė vysk. V. 
Brizgys. Jis Įteikė vaikam pa
žymėjimus, nupieštus Žygio už 
Tikėjimo Laisvę komiteto pir
mininko dail. A. Muliolio.

Vaikučiai ir jų tėveliai nuo
širdžiai dėkingi visiem, prisidė- 
jusiem pre šios šventės suren- 
gmo bei iškilmingumo.

D.S.

nėra vien pavergtų tautų rei
kalas. Tai jau liečia pačios A- 
merikos likimą.

Kad Dan Lyons. S. J., turė
jo drąsos pažiūrėti tiesiai j vyks
tančią tikrovę; kad jis turėjo 
drąsos pasakyti atvirai, ką tik
rovėje mato, jis vertas dvigu
bos pagarbos.

Savo žodžiu jis sudramatino 
šiemetinį Pavergtų Tautų Sa
vaitės minėjimą.

Tauriam lietuviui ir geram patriotui

Albinui Gražiu nu i
mirus, liūdinčius žmoną Henriką, dukrą Dainą ir kitus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

New Yorko Zarasiškiai •

brangiam tėveliui mirus.
NAKUI ir šeimai

nuoširdžią užuojautą reiškia
Amžinos atminties

Alfonso Jurskio 
penkių metų mirties 

sukaktis

NEW YORKO LIETUVIU 
VYRŲ CHORAS

Mielam broliui dr. STASIUI PETRAUSKUI ir jo šeimai 
reiškiame gilią užuojautą Lietuvoj mirus jo tėvui

Jonui Petrauskui
Fraternitas Lituanica 
New Y or ko skyrius

Mūsų mylimo vyro ir tėvo mir
ties sukaktį minint, šv. mišios 
už jo sielą bus aukojamos šeš
tadienį, liepos 31 dieną, Jėzuitų 
koplyčioje (Jaunimo Centre), 
Chicagoje. 8:30 vai. ryto ir šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je, Philadclphijoj, 9:30 vai. ryto.

Našlė Ona Jurskienė, duktė 
Snieguolė, sūnūs Liūtaveras ir 
Juozas su šeimomis nuoširdžiai 
kviečia gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šv. mišiose 
ir savo maldose prisiminti bran
gų Velionį.

LIETUVIS ATIDARĖ 
SUVENYRŲ KRAUTUVĘ 

VERMONTE
Ir kur tų lietuvių nėra? Iš

sibarstę po visą Ameriką. Vi
sur jų sutiksi. Kas nežino gra
žiojo Vermonto, jo žalių kal
nų. klevo medžių, iš kurio su
los gamina sirupą ir saldainius. 
Gamina iš naminių ir miško uo
gų namie virtas uogienes, mar
meladą. Vermontas turi savo 
sūri visokiu ranku darbo me- »•? *> *• 
džio ir stiklo išdirbinių.

Rytiniame Amerikos pakraš
tyje geriausios slidinėjimo vie
tos yra Vermonte. Ten žiemos 
mėnesiais vra pakankamai snie
go, o kartais net ir per daug. 
Todėl žiemos metu slidininkų 
knibždėte knibžda.

Pavasari kalnų upeliai vilioja 
upėtakių meškeriotojus. Bet 
gražiausiai Vermontas atrodo 
rudenį, kada medžio lapai nu
sidažo Įvairiom spalvom. Tada 
daug žmonių net specialiais au
tobusais atvyksta pasigrožėti 
Vermonto kalnais.

Vermonte net ir Putnamo 
seselės Įsteigė stovyklavietę.

Netoli Neringos, prie West 
Dummerston, ant 30 kelio, 5 
mylios nuo Brattleboro miesto, 
yra seniausias -ilgiausias deng
tas tiltas (Covered Bridge), prie 
kurio kiekviena ekskursija su
stoja pasižiūrėti.

Prie šio tilto yra pastatas, 
buvusi daržinė, su užrašu “Can
dle Bam”. Tai yra visokių su
venyrų ir Vermonto gaminių 
krautuvė. Tos krautuvės savi
ninkas yra jaunas lietuvis, at
vykęs į Ameriką prieš 22 me
tus, Romas Karpius. Jis mėgi
na savo laimę prekyboje. Kas 
lankysis Vermonte, aplankyki
te ir Romo Karpiaus Candle 
Bam. Būsite maloniai nuste
binti.
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Clevelande pirmosios komunijos ir sutvirtinimo sakra mento iškilmių dalyviai su vysk. V. Brizgiu.

(atkelta iš 5 psl.) 
misija būtų vainikuota pasise
kimu.

Kun. Br. Liubino sveikini
mas, perduotas Vokietijos lie
tuvių bendruomenės vardu, bu
vo perpintas jumoru. Jis per
skaitė šv. Povilo laiško vietas, 
nusakančias, koks turi būti ge
ras vyskupas ir koks neturi 
būti.

Baigiantis pietum, pakilo ju
biliatas. 'Jis dėkojo sveikinto
jam ir kitiem svečiam, atsilan- 
kiusiem į pamaldas ir pietus. 
Taikliai pastebėjo, kad gyvena
me XX amž., todėl šv. Povilo 
patarimai vyskupam, apaštala- 
vusiem I amž., šiandien sun
kiai bepritaikomi. . . Ypatinga 
padėka buvo skirta klebonui A. 
Bungai, suruošusiam šaunias iš
kilmes, o taip pat Augsburgo 
vyskupui Joseph Stimpfle, Bad 
Woerishofene’ įkūrusiam lietu
vių katalikų sielovados centrą 
ir nuolat teikiančiam jam pa
ramą. Pastebėjo, kad pirmoji 
jo tėviškė yra Lietuva, antroji 
— JAV-bės ir trečioji' — Bad 
Woerishofenas. Chorvedžiui ir 
choristam dėkojo už darnias 
giesmes bažnyčioje, o ypač už 
lietuvišką. Kurdirektoriui prisi
pažino, kad dar nepasinaudojo 
garsiosiomis šio miesto mau
dynėmis, bet pažadėjo prie pro
gos jomis pasinaudoti.

Klebonas A. Bunga dėkojo 
jubiliatui, kad savo jubiliejų at
šventė jo parapijoje. Pasidžiau
gė, kad jo parapija susicemen- 
tavo į tvirtą bendruomenę, ku
ri turėtų ilgai išsilaikyti ir ... 
kartu šventes švęsti.

Iškilmingi pietūs baigti gies
me Garbinkime Viešpatį.

Vyskupas-jubiliatas suteikė 
visiem apaštališkąjį palaimini
mą.

(kun. Br. Liubinas), Vokietijos BaĮti morės žinios 
ateitininkų sendraugių (dr. J.
XorkaitiS' ir Vasario 16 gimna-i
ziįos (dir. V. Natkevičius i var-B .
du ir dr. P Karvelis. Su nuo- .
širdžiais linkėjimais garsiai
nuskambėjo tradicinis Ilgiau-■
siu metui S• .<-

IŠKILMINGAS MOKSLO ME
TŲ UŽBAIGIMAS WASHING
TON© KRISTIJONO DONE

LAIČIO MOKYKLOJ
Šiais metais Washingtono 

Kristijono Donelaičio mokykla 
švenčia savo gyvavimo dešimt
metį. Ta proga įteikti pažymė
jimus buvo pakviestas Lietuvos 
•atstovas Juozas Kajeckas. Jis sa 
vo turiningu žodžiu pasveikino 
baigusius šią aštuonių skyrių li
tuanistinę mokyklą, palinkėda
mas ir toliau eiti lietuviškumo 
keliu.

Mokykla baigė: Nida Bačkai
tytė, Vytenis Gureckas. Zita 
Liogytė. Ilona Rinkutė, Aldona 
Vaičiulaitytė ir Linas Zubkus.

Mokyklą baigusiem sėkmės 
palinkėjo mokyklos vedėja 
ta Penkiūnienė, aštunto 
riaus mokytoja Virginija 
reckienė ir tėvų komiteto
du Jurgis Vodopalas. Baigusių
jų vardu žodį tarė Ilona Rinku
tė.

Po oficialios dalies mokiniai 
suvaidino D. Brazytės-Bindo- 
kienės vaikam pritaikintą vei
kalą — Lituanika II-ji.

Mokyklos vedėja Rūta Pen
kiūnienė, mokyklai sėkmingai 
vadovavusi penkeris metus, iš 
pareigų pasitraukė. Vedėjos pa
reigas ji perdavė mokytojai Vir
ginijai Gureckienei. G.K.

R lį
sk y- 
Gu- 
var-

^SV^Vardo draugija liepos 28 
Baltimorės stadijone rengia 
“Baseball Night”. Kas mėgsta 
ši sportą, kviečiami prisidėti 
prie Šv. Vardo draugijos Šv. Al
fonso parapijos skyriaus. Vi
siem bus rezervuotos vietos. 
Pelnas skiriamas jaunimo sti
pendijom.

Kun. A. Dranginis, Šv. Alfon
so parapijos vikaras ir žymus 
veikėjas .Amerikos legionierių 
tarpe, pereitą savaitę Ameri
kos kariuomenės viršilom, ku
rie dirba naujokų šaukimuose, 
skaitė paskaitą apie patriotiz
mą Mohawk Motei salėj, Bal- 
timcrėj. Paskaita buvo palydė
ta gausiais plojimais. Legionie
riai nutarė kun. Dranginį kvies
ti savo kapelionu.

LB Baltimorės apylinkės me
tinis piknikas bus rugpiūčio 1, 
sekmadienį, gražiame Conrad 
Ruth Vilios parke. Rengimo ko
mitetas visus kviečia dalyvau
ti ir ruošiasi visus tinkamai pri
imti. Šokiam gros populiarus 
vokiečių orkestras “Happy Wan 
derers”.

Lietuvių Posto 154 narių gau
sus būrys dalyvavo Amerikos 
legionierių Marylando valsti
jos metiniame seime, kuris Įvy
ko prie Atlanto vandenų Ocean 
City, Maryland, liepos 14-17.

Jonas Obelinis

Washington© K. Donelaičio lituanistinę mokyklą baigusieji (iš k.): Vytenis 
Gureckas, Nida Bačkaitytė, Ilona Rinkutė, Aldona Vaičiulaitytė, Zita Lio- 
gytė. Linas Zubkus.

uiiiimiiimiiimiimmiiiiiiiiimiiiiiimmiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiĮ;

Visus tautiečius, dalyvavu
sius pietuose, jubiliatas pakvie
tė pas save kavutės. Toli eiti 
nereikėjo, nes kun. Bungos kle
bonija ir vyskupija tai dvi arti
mos ir geros kaimynės. Net 
tvoros tarp jų nėra.

Vyskupo buveinėje skambė
jo tik lietuvių kalba ir lietuviš
kos dainos. Šeimininkas vaiši
no svečius didžiuliu raguoliu, 
ką tik gautu iš Kauno. Pa
aiškėjo, kad vysk. Deksnio ju
biliejaus neužmiršo ir Lietuvo
je.

Iškilmės buvo aprašytos ir 
vokiečių spaudoje. Tuo pasirū
pino vietos dienraščio vienas 
redaktorių Habermann. su 
žmona dalyvavęs pamaldose ir 
vaišėse.

Su lietuviais vysk. A. L. Deks 
nys savo jubiliejų atšventė ge
gužės 30 V. Europos lietuvių 
katalikų suvažiavime Brauns- 
hardte. Apie 40 suvažiavimo da
lyvių kartu su jubiliatu aukojo 
mišias. Per pietus vyskupą svei
kino V. Vokietijos (tėv. A. Ber
natonis), Škotijos (prel. J. Gu
tauskas), Prancūzijos (Rič. Bač- 
kis), Italijos (R. Schroeder), 
Šveicarijos (dr. med. J. Pečiu- 
lionytė), Belgijos (B. Spies), O- 
landijos (Klevinienė) lietuvių 
katalikų atstovai, o taip pat Vo
kietijos lietuvių bendruomenės SiiimiiiiiiimHHiHiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiinniiniiiHimiiimiiiiiiiiimiimiiimiiin

GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIA2O 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJEAUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

• Visai arti Šiltos srovės atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • 
Duodamas geras lietuviSkas maistas • Vila AUDRONĖ atidaroma 
vasarojimui nuo birželio 26 d. iki rugsėjo 18 d. ir jau dabar pri
imami užsakymai • Kreiptis: E. JANSONAS 15 Rosedale St. Bos
ton. Mass. 02124, tel. 288-5999, o po birželio mėn. 20 d. tiesiai j vilą 
AUDRONĖ — Cape Cod 02655 — Mrs. Marija Jansonas e Visi 
maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.
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DARBININKAS

Lituanicos ir Atletų komandos prieš rungtynes Chicagoj.

IS Visuą
— Š. Amerikos baltiečių leng

vosios atletikos ir lauko teni
so pirmenybės Įvyks liepos 24 
Centennial Park stadijone Eto
bicoke, Ont. (Toronto prie
miesty). Lietuvių lengvosios 
•atletikos 1971 m. pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių varžy
bų pasekmių, atskirų rungčių 
nevykdant. Informacija: Algis 
Malinauskas, 63 Hewitt, To
ronto 3, Ont. Canada, Tel. 
(416) 531-6917.

— Kun. Vaclovo Šarkos pa
gerbimas jo 25 m. kunigystės 
jubiliejaus proga Hamburge į- 
vyks rugpjūčio 22, sekmadieni. 
Šv. Teresės parapijos bažnyčioj 
pamaldos. Pagerbimo iškilmės 

•tos pačios parapijos salėj: 2 
Hamburg 50 (Altona), Dohrn- 
weg 8. Jubiliejaus reikalais 
kreiptis Į rengimo komiteto pir
mininką: Herrn Jonas Valaitis, 
21 Hamburg 90, Luehmann - 
strasse 10 e, West Germany.

.— Santą.Monica, Calif., Lie
tuvių klubas liepos 31 rengia 
vasaros literatūros vakarą. 
Programoj dalyvaus Alė Rūta, 
Bernardas Brazdžionis ir Juo
zas Tininis, o taip pat svečiai 
iš Bostono: Antanas Gustaitis ir 
Aleksandra Gustaitienė.

Australijoj leidžiamas laik- 
raštis “The Southern Cross” 
birželio 18 plačiai atpasakojo 
kun. A. Šeškevičiaus gynimosi 
kalbą, pasakytą sovietiniame 
Molėtų teisme, kuris jį nubau
dė vienerių metų kalėjimu už 
tai, kad jis vaikus mokė tikybi
nių tiesų. Kun. Šeškevičiaus at
sikirtimo kalbą, išverstą į ang
lų kalbą, Vlikas buvo pasiuntęs 
savo atstovui Australijoje J. 
Lapšiui ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
pirmininkui V. Neveravičiui.

(E?,
— Lietuviu sukilimo prieš 

sovietų okupaciją sukaktį minė
dami, Montevideo dienraščiai 
“La Manana” ir “EI Dia” įdėjo 

’ savo ilgamečio bendradarbio C.
Verax komentarus tokiomis ant
raštėmis: “Tragiškos sukaktys“ 
ir “Po 30 metų lietuvių anti
komunistinio sukilimo”. “EI 
Dia” birželio 23 pabrėžia: “Per 
tuos dešimtmečius lietuvių tau
ta nesiliovė priešintis okupan
tam. Keitėsi okupacijos, keitė
si rezistencinės organizacijos, 
jų pasipriešinimo būdai bei me
todai, bet išliko nepalaužta rie
tuvių dvasia, išreiškianti ryžtą 
gyventi laisviem ir nepriklauso
miem, kurti vertybes pagal sa
vo senos kultūros tradicijas, 
gintis nuo jai primesto absoliu
čiai svetimo komunizmo”. Paly
ginti okupacijų panašumai ir 
reiškiama vilties, kad sovieti
nio imperializmo gals turės bū
ti panašus į nacizmo žlugimą.

APDŪMOJIMAI PO 
RUNGTYNIŲ

Kaip žinome, Dainų šventės 
metu įvykusiose futbolo rung
tynėse Chicagoje tarp vietos 
Lituanicos ir New Yorko Lietu
viu Atletu Klubo buvo aiškina
mas Š. Amerikos ir Kanados 
lietuvių meisteris. Rungtynės 
po dviejų pratęsimų baigėsi 
3:3, lygiom, bet meisterio var
dą apgynė Lituanica po rungty
nių įvykusiame dramatiškame 
11 m baudinių mušime. New- 
yorkiečiai buvo visai arti per
galės. Teisingiau sužaidus, 
rungtynės turėjo baigtis apie 
dviejų įvarčių santykiu jų nau
dai. Kad ir 11 m baudinių mu
šime. Kodėl pasirinkta pir
miem juos vykdyti? Kodėl ne
buvo paskirtas jų mušti Krei- 
cas, šiaip tikslus šaulys ir šio
se rungtynėse nedaug žaidęs, 
taigi nenuvargęs?

Žinoma, po laiko visi gud
rūs. Štai, kodėl nepaleistas 
priekin Budreckas, veržlus ir į- 
varčių pasiekti galėjęs. Chica
giečiai čia gudresni buvo. Jų 
įvarčių medžiotojas Mikalaus
kas, atsimušęs i kietą Česnaus
ką, buvo tuoj pasiųstas į ant
rą liniją. Tiesa, ir čia klaidų pa
daryta. Chicaga 4 min. prieš 
rungtynių pabaigą veda 3:2 ir 
jau džiaugė -i pergale, kuomet 
prieš jų vartus atsidūrė net 
3 laisvi newyorkieciai, ir Šilei
kis turėjo progos nekliudomas 
išlyginti. Viduryje aikštės vis 
tik smarkiai gudresni chicagie
čiai. Kiemaitis —Kunickas—Je- 
nigas, tokio vidurio aikštės žai- 
Įdimo mes čia neturime. Ypač 
Stebėtinas Jenigas, jau kiek 
Ijnetų vis pajėgiai žaidžiantis.

’ New Yorko komandoj malo
niai nudebino abu gynikai bro

lijai Vainiai. Vainius IV galėtų 
būti veik geriausiu žaidiku pa
vadintas, tuo tarpu Vainius II 
turėjo pilnas rankas — ir ko
jas — darbo su chicagiečiu 
Pikšriu. Gaila, kad per greitai 
išsikvėpė Budraitis ir Bagdžiū- 
nas I. Market pagaliau parodė, 
kad gali žaisti ne tik vienas, 
bet ir su visa komanda.

Pažymėtina, kad ši kartą At
letai žaidė kaip vienetas. Visi 
kovojo ne sau, o komandai. Tai 
ir būtų maloniausias atsimini
mas. Tuo keliu toliau 
einant, ateinančio sezono pir
menybės turėtų sėkmingai pra
eiti, O taip pat ir dr. Ringaus 
pereinamoji taurė, šį kartą 
Chicagoje ant plaukelio kyboti 
pasilikusi, pagaliau New Yorke 

. prieglaudą rastų.
A propos Qr. Ringus. Lietu

viškam futbolui New Yorke mi
nėtinos pavardės Atkočius, Kli- 
večka Sr., Saulius Remeza. Chi
cagoje tuo tarpu dr. Ringus, 
vienas iš nedaugelio, be kurio 
gal ten lietuviško futbolo ir iš 
viso nebūtų. Beje, chicagiečiai 
viltingai žiūri į ateitį — net 4 
Lituanicos jaunučiai paimti Chi- 
cagos miesto rinktinėm

Chicagos lietuviškoje spaudo
je liūdnuose sporto skyriuose 
kažkodėl atkakliai mum per 
eilę metų teikiamas “New Yor
ko Atletas'" pavadinimas. Tebū
nie šias eilutes beskaitantiem

Kapitonai: Lituanicos R. Galėnas ir Atletų P. Bagdžiūnas.
Abi nuotr. Z. Degučio

; Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New Jersey
• Atlanto pakraščio gražiame kurorte

Į OCEAN CITY
; mūsų vasarnamyje. Kambariai su šiltu ir šaltu tekančiu 

vandeniu kainuoja tarp $45.00 ir $55.00 savaitei dviem
• asmenim. Atdari nuo Memorial Dienos iki pirmo spalio.

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI
| Hotel Croft Hall

601 Atlantic Ave., Ocean City, New Jersey 08226
• Telefonai: (Area Code 609) 399-9871; privatus 399-1221

Vasaros atostogos prie Atlanto
GERIAUSIAI pailsėsite garsiojoje atostogų šalyje, Ken
nebunkport, Maine. Pranciškonų vadovaujama vasarvietė 
priima pavienius asmenis ir šeimas labai prieinamomis 
kainomis.
SEZONAS šiemet prasideda birželio 26 dieną ir baigiasi 
rugsėjo 6 dieną.
DAUGELIO metų praktika parodo, kad tūkstančiai grįžta 
pailsėję žavioje ir nesugadintoje Maine gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje bei mūsų dideliame baseine. Ir jūs galė
tumėte būti jų tarpe. Dėl informacijų ir rezervacijų 
kreiptis:
FRANCISCAN MONASTERY — Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. (207) 967-2011.

paaiškinta, kad futbolo koman
da iš New Yorko Chicagoje žai
dusi atstovavo Brooklyno Lietu
vių Atletų Klubui. Nesuklysim 
New Yorko LAK vadindami. 
Lietuvių Atletų Klubas įsteig
tas 1901 ir oficialiai registruo
tas 1903. Šiuo tvirtiname, kad 
tai yra seniausia lietuviška spor
to organizacija pasaulyje.

Vietos futbolininkai šiuo me
tu ilsisi užtarnautose atosto
gose. Po jų vėl pasimatysime 
— ar pasiskaitysime.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu- 
šiem ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

SERVICE DISPLAY

COPHRESI TRAVEL BUREAU Mr. 
Santos Rivera — a complete travel 
service individual and group travel 
air line & honeymoon package trips 
184 '-į Newark Ave. Jersey City, NJ. 
Call: 201-435-4087

Easton Upholstery Shop 1507 Neck 
Road, Brooklyn, web jobs, bottoms 
our specialty plastic and fabric slip 
covers and reupholstering seats re
built we come to your home Tel: 
375-5455

Harry”s B.P. Service Station gene
ral auto repairs road service tires, 
batteries and accessories 419 West 
Union Avenue. Call 201—356-9642

A & A Furniture Repair all types of 
furniture repaired chair caning and 
rush seating refinishing all types 
furniture. 625-9609 / UL 7-6660

Riverside Atlantic Service Station 
open 7 days a week specializing in 
foreign cars general auto repairs. 
Road service, towing 201—939-9577

The best spray gun in the East! 
Contact us for aircraft painting in
cluding alumigrip. Facilities for C 
150 to GII Suffolk —’ 516-288-6250

Marc Anthony Coiffures — latest in 
creative hair styling childrens hair 
cutting wigs & wiglets sold, serviced 
late nite Fri 1416 Morris 687-9353

Williamstown Upholstering Compa
ny new furniture made to order 109 
North Main Street Williamstown, 
N.J. Call 609—629-5586

LEGAL TYPING SERVICES pick 
up and deliver — Mrs. Kydd 102-15 
34th Avenue Corona, New York 
Call 672-3317

BELLUSCI Travel Inc. 1396 Forest 
Avenue Bellusci Building Staten Is
land Groups and individual travel 
Call 447-6944

DELMAR TRAVEL SERVICE INC. 
7302 Thirteenth Avenue, Brooklyn 
Group and individual travel — call 
680-4250

Eddie’s & Carls auto body specialists 
all work guaranteed we take pride 
in our work 6120 Kennedy Boule
vard West N.Y., N.J. 201-868-4404

Stelton Friendly^ Servcie Station — 
open 7 days a week complete auto 
service 24 hour towing. Tires, bat
teries, accessories 201—752-3343

TRAVEL Reservations Inc. — for 
groups and individual travel — 311 
Mamaroneck Avenue White Plains, 
New York. Call 914 WH 9-9116

Two Guys Texaco Service Station 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires, 
batteries — Call 201—945-9799

Danny’s American Service Station 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires 
batteries & accessories State High
way —37 West and Michele Drive 
Toms River, N.J. Call 201-341-9817

CROSS KEYS Esso Service Center 
general auto repairs road service. 
24 hour towing service. Tires, bat
teries, and accessories Black Horse 
Pike & Cross Keys Rd Cross Keys, 
N.J. Days call 609—629-8938, nites 
609—445-1007 ask for Chuck.

HEAR WITH KOTHING 
NEITHER EAR!!

NO ONE WILL 
KNOW YOU 

WEAR A 
HEADING AID

FREE 
DEKONSTNATONS 

NO OBLIGATON

SAM OTONE”
8009 5th Ave., B'kiyn.

WE ACCEPT MEDICAID

H. W. FEMALE

Exp operators on dresses & sports
wear on Merrow & Singer machines 
semi section excellent pay vacation 
and benefits 516 TA 6-3151 ’til 6PM.

® DEXTER PARK eSji 
PHARMACY O 

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11206 

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

ASBURY LODGE REST HOME for 
the aged. State approved. 1 block 
from the ocean church and shopping 
205 3rd Avenue Asbury Park, New 
Jersey Call 201-988-7479

PEDRO Motors used cars open 7 
days a week 100x100 guarantee — 
41st Street & Kennedy Boulevard, 
Union City, N.J. 201-864-8867

QUALITY CARPENTRY 
Finished Kitchens and Basements 

Complete remodeling & Alterations 
Residential and Commercial 

Lie. 691653 Call: 931-9779

Ernest’s Restaurant 71-28 Cooper 
Avenue near Myrtle Avenue Brook
lyn, New York open 7 days a week. 
Steaks and chops. Call: 497-9229

The Rolling Pin RestauranLiLunch- 
eonette open daily 6AM-9PM Sat. & 
Sun. 8AM-5PM good food at reason- • 
able prices — Call 201—827-9947

PAINTED PONY RANCH Lake Lu- i 
zerne, N.Y. 12846 The East’s, most . 
W'estern Ranch—fun for all seasons į 
a family place — Ideal for children | 

Write for Brochure 
or call 518- 696-2421

CHARLl ES 
RESTAURANT

Open 6 days a week steaks chops 
seafood — a family place 13 South 
Kentucky Avenue Atlantic City, 
N.J. 609-344-9743

Hardaway’s Quality Outfitters spe
cializing in plastic slipcovers made 
of 12-16 gauge with welting also re
upholstery and repairing slipcovers 
and drapes from large selection of 
fine fabrics estimates call 491-8492

Plainfield, N.J. 3 yr old 4 bedroom 
home, ’a acre land, central air con
ditioned, finished basement, large 
living room, modern eat in condition, 
dining room, den, recreation room. 
Suitable for large family. Large 2 
car garage attached Principals only. 
Priced for quick sale. 201—756-5775

GARAGE-Body Shop for Sale with 
17 acres land main highway good 
opportunity. Other interests must be 
seen to appreciate. Will take mort
gage. Must sell. 518—943-4710

THE BETH WOOD, Totowa, Lacka
wanna Ave. (off Rt. 46). Continen
tal cuisine. Subdued early American 
decor & warm relaxing atmosphere, 
Lunch fr $2.25, dinner fr $4.75 (Fri, 
Sat, and Sun.) Closed Monday. Orch 
and dancing Fri and Sat ’til 1 AM. 
(201) 256-8316

SERVICE

Sabias Dean Service Station open 7 
days a week general auto repairs 
American & Foreign cars Road ser
vice and towing Call 201—968-7447

Mario’s auto inspection service com
plete brake repairs front end work, 
electrical work tune ups our spe
cialty auto repairs skilled mechanics 
Shell Bay Road Mayville opp exit of 
State Inspection Sta. 609—465-5607

Carpet Masters Company 37-08 90th 
Street Jackson Heights 100% nylon 
carpets installed wall to wall. Rugs 
cleaned in your home or in our plant. 
Tiles & linoleum. Guaranteed work. 
Free estimates. Call 424-3475 Jessie

JAMAICA TOWING
106-33 157th Street Jamaica com
plete service on Foreign and Do
mestic repairs — collision experts- 
24 hour towing. Open 5 days a week 
Call 297-1600 ask for Tomy or Walt

C & J HOME IMPROVEMENT — 
plumbing, electrical, carpentry, pa
nelling and repairs no job too small 
we take pride in our work

Call 455-3393

JULIO PEREZ III Automotive Ser
vice open 7 days a week general au
to repairs road service and towing 
and tires batteries and accessories 
290 South Summit Avenue Hacken
sack, N.J. Call 201-487-4909

Flynn Appliances Inc. 2 stores: 201 
568-1500 — 44 Grand Ave. Engle
wood, N.J.; 201 664-1500 — 163 West
wood, NJ. Air conditioners $99 up.

X REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA A Europe—-JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA. Canada and 
Europe. It cures: dandruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, straightening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB Med
icine Liq. 3 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. Ill. 60650. 
Fill: 2498 Dougall Rd.. Windsor 12, Ont. Canada: Lili. 7 Stuttgart. 
50. Duisburgerstr. 7-10 W. Germany: Chicago: at Apotheke J A J. 
2557 W. 69th St..: 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Ave.: 1147 N. Ashland Ave.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

BUMPER STRAIGHTENERS
Experienced, up to $5.25 an hour, 
vacation and. holiday pay, will pay 
for moving expenses. If interested 
call collect:

(315) 472-7073

MEN 
OVERSEAS 

EMPLOYMENT 
We assist in 

employment overseas 
WORLD WIDE 

OVERSEAS EMPLOYMENT 
SERVICE

For information call 
201—964-3855 

2165 Morris Avenue 
Union, .N.J. 

Suite 9
Hours 9 AM - 5:30 PM.

GRILL MAN >

Split shift 4 nites and 2 days 
Steady work, excellent salary 

Apply in person
LINDWOOD DINER

2870 Linden Blvd. Brooklyn, N.Y.

SUPT.
TOP SALARY

Capable of complete management 
and maintenance of 100 unit 
garden apts. N.J. shore area.

(201) 624-6614

DISPLAY

Sutton - Maged and Co. Local and 
Long Distance Movers licensed and 
bonded — 2 men and truck $12 per 
hour. 520 Fifth Avenue New York, 
New York Cali: 787-7135 *

ADC Driver Training School Inc. — 
94-26 B 207th Street Queens Village 
beginners, teenagers nervous & old
er people; refresher courses in driv
ing we stress defensive driving all 
accredited driving instructors Call 
776-0994

Hotel Forget-Me-Not room & board 
home cooking and baking children 
half price for information write or 
call Wildwood Crest, 609-522-2258

Ralph’s Grand Esso Service Center 
Open seven days a week general re
pairs and inspection work road ser
vice and towing you call—we haul 
363 West Grand Avenue Rahway, 
N.J. — 201—3S2-9469

The classic guitai* and drum pad we 
teach classic guitar, plectrum basic 
guitar, drums and mandolin — 211 
Closter Dock Road 201—767-1475

WILKINSONS SPORTS
Open 6 days a week a family place 
where better bowling begins — also 
golfing equipment — 245 New Dorp 
Lane Staten Island call 351—9405 
or 351-1500 ask for Ron-Ken Rigatti 
or Jerry Frankamano

Restaurant — $100.000 yearly newly 
decorated. Established 26 years. Al
so coin operated dry cleaning plant 
for sale. Retiring call 212 GR 4-9808

Lake Grove, L.l. 3 bedroom split 100 
xl50. 2 kitchens, 1 baths, playrm, 
wall to wall carpeting throughout, 
patio and air conditioners — price 
$26.990. For app. call (516) 881-1619

REAL ESTATE—WESTCHESTER 
Pound Ridge. Quiet dignity yet with 
everything for casual living and 
graceful entertaining. Central air 
conditioning, central vacuums, stand
by generator, garage door opener, 
dumb waiter, darkroom, projection 
booth, three fireplaces, sauna room, 
bidet and large workshop. A heated 
Wagner pool with automatic clorin- 
ator & cleansing whips is surround
ed by woods (914) 916-4970/764-5181

Furs by Karol one of the finest spe
cialty stores of its kind on the East 
Coast specializing in better furs, 
formal dresses, coats, and suits. Bet
ter formal wear—also renowned for 
mother of the bride and groom for
mal gowns & weekend wear. Brides
maids dresses cocktail length, prom 
& formal apparel. Complete storage 
facilities and remodeling most scien
tific vaults. Paramus 201—843-2700

DAMAGED PAGE
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DARBININKAS
NABJIENOS^ffi^

Dr. Vytautas Vygantas pakel
tas į Sky Chefs, Inc. ir Flag
ship Hotels bendrovių vicepre
zidentus. Jam priklauso bend
rovės personalinis departamen
tas. Į viceprezidentus pakeltas 
birželio 25. Bendrovė yra Ame
rican Airlines padalinys. Anks
čiau dr. Vygantas dirbo Ameri
can Airlines ir jam priklausė 
bendrovės lakūnai ir stiuarde
sės. 1969 jis perėjo dirbti Į 
Sky Chefs, Inc. ir buvo vicepre
zidento asistentu.

Vladas Viliamas ir šeima vie
toj gėlių prie a.a. Albino Gra- 
žiūno karsto paaukojo 25 dol. 
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondui.

Metinis Darbininko koncer
tas įvyks lapkričio 20, šeštadie
nį. Programoj dalyvauja solistė 
Gina čapkauskienė iš Montrea- 
lio ir Montrealio vvrų oktetas.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj, Brcoklyne, Parciun- 
kulės atlaidai minimi rugpiūčio 
1, sekmadienį, švč. Sakramen
tas bus išstatytas po mišių 
12:15 vidudienyje. Iškilmingi 
mišparai, pamokslas ir palaimi
nimas 5 vai. popiet.

Albinui Gražiūnui mirus, vie
toj gėlių prie jo karsto. Lietu
vių Fondui aukojo: 50 dol. Ma
rija ir V. židžiūnai, 20 del. 
Juozas Giedraitis, po 10 dol.: 
Elena Repšienė, Jonas Sakas, 
Pranas Polteraitis, Vytautas Vil- 
kutaitis, Pranas Naujokaitis.

Jenas Petrauskas, sulaukęs 
8.8 metų, buvęs ilgus metus Ku
lautuvos mišku eiguliu, mirė 
birželio 6 Kulautuvoje. Jučio- 
nių km. Jis turėjo ūkį Jučio- 
nių km. ir keletą vasarnamių. 
Liko jo žmona Antanina, 85 
metų. Rudenį būtu šventę 63 
metų vedybų sukaktį. Būdami 
darbštūs ir tvarkingi, išaugino 
ir išmokė 6 sūnus ir tris duk
teris. iš kurių 3 sūnūs yra in
žinieriai, duktė vaistiniukė-far- 
maceutė. Visi gyvena Lietuvo
je. tik vienas vyriausias sūnus 
dr. Stasys Petrauskas yra Ame
rikoje, kuris gyvena Elizabethe 
ir čia verčiasi gvdvtojo prakti
ka.

S. ir S. Jankauskai, Wood
haven, N. Y., vietoj gėlių prie 
a.a. Stepono Paknio karsto, 
20 dol. paskyrė Kultūros Židi
nio statybos fondui.

Darbininko spaudos kioskas su 
lietuviškų plokštelių rinkiniais 
bei naujomis lietuviškomis kny
gomis pakviestas dalyvauti Lie
tuvos Atsiminimų radijo pikni
ke rugpiūčio 1 Plattdeutsche 
Parke, Franklin Square, L. I. 
Ta pačia proga skaitytojai ga
lės apsimokėti prenumeratas ; 
neskaitą laikraščio turės progos 
jį užsisakyti papiginta kaina — 
metam tik 5 dol.

Sekmadienį, rugpiūčio 1, 1971

I
visi keliai veda į

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS 
rengiamą 30 metų sukaktuvinį 

RADIJO PIKNIKU

PLATTDEUTSCHE PARKE(Šis radijo piknikas bus paskutinis didžiajame New Yorke)
* PROGRAMOJE: Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti 
M “Miss Lithuania, 1971” • Dainos; Tautiniai šokiai • Pra
to džia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. šokiai 5 vai. • Piknikas 
* įvyks bet kokiam orui esant! • Įėjimo auka — $2.00.

Veiks DARBININKO naujų knygų ir plokštelių kioskas.
Lietuvos Vyčių taut. Šokių grupei vadovauja Birutė Radzivanienė.

» Visus nuoširdžiai kviečia
> Dr. Jokūbas J. Stukas, Dir.

Vienuolynas______ GL 5-7068
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija ____ GL 2-2923
Spaustuvė ................ GL 2-6916
Kultūros Židinys ..... 827-9865

Antrasis baltiečių festivalis, 
kuri rengia Batunas, įvyks šeš
tadienį, rugpiūčio 21, toj pa
čioj vietoj kaip ir pernai, pa
sakiškoj latvių bendruomenės 
sodyboj “Priedaine”, Freehold, 
New Jersey.

Kęstutis Miklas, dabartinis 
Batuno prezidentas, yra giliai 
įsiskverbęs ir į amerikiečių po
litinę bei visuomeninę veiklą. 
Praėjusiais metais jis buvo iš
rinktas antru kartu 3-jų metų 
kadencijai į Long Islando 21 
distrikto valstybinių mokyklų 
švietimo tarybą. Šiemet liepos 
6 jis buvo išrinktas tos tarybos 
viceprezidentu ir visuomeninių 
reikalų komisijos pirmininku.

Tėvas Petras Baniūnas, OF 
M, Darbininko administrato
rius, išvyko atostogų į Torontą. 
Kanadon.

Tradicinė ekskursija i lietu
vių pranciškonų sodybą Kenne
bunkport, Maine, bus rugsėjo 
4-5-6, Darbo dienos savaitgali. 
Ekskursijoj kviečiami dalyvau
ti ne tik iš Brocklyno ir apy
linkių, bet taip pat ir iš kitų 
vietovių. Kelionės reikalais ra
šyti Darbininko administraci
jai: 910 Willoughby Ave., Broo
klyn, N. Y. 11221, arba skam
binti GL 2-2923. Galima kreip
tis ir į M. Šalinskiene tel. 296- 
2244. '

Padėka
Ankstų birželio devyniolik

tosios rytą ‘negailestingoji mir
tis išrovė iš mūsų tarpo myli
mą tėvelį, uošvį, senelį ir svai
nį —

Albertą Kynastą.
Skausmas ir liūdesys lieka 

su mumis, tačiau jį palengvi
no giminių, draugų, pažįstamų 
ir organizacijų parodyta pagar
ba ir meilė mirusiam.

Mūsų nuoširdi padėka visiem, 
kurie taip gausiai puošė velio- 
nies karstą gėlėmis, užprašė mi
šias, aukojo Tautos Fondui, 
Tėvų Pranciškonų Kultūros Ži
dinio sporto reikalam ir pareiš
kė užuojautą spaudoje, asme
niškai bei laiškais.

Ypatinga padėka priklauso 
gerb. kun. P. Dagiui, suteiku
siam dvasinį pastiprinimą ligo
ninėje, šermeninėje ir paskuti
nėj poilsio vietoj Šv. Karolio 
kapinėse.

Nuoširdus ačiū velionies 
draugam, bendraminčiam ir 
bendradarbiam: Alb. Ošlapui, J. 
Audėnui, A. Vakseliui, J. Vilga- 
liui ir J. Raubai taip gražiai at
sisveikinimo metu velionies as
menį nušvietusiem.

Ačiū visiem velionį palydėju- 
siem, M.' Shalins už rūpestingą 
laidotuvių sutvarkymą, Vyt. Ba- 
leckui už polaidotuvinį priėmi
mą.

Bagdžiūnų šeima

Prel. dr. Jonas Aviža, Vokietijos 
lietuvių sielovados vedėjas, atvykęs 
j JAV lankė savo gimines ir pažįs
tamus, užsukęs į Darbininko re
dakciją, supažindino su Vokietijoj 
gyvenančių lietuvių veikla.

AfA ALBERTO KYNASTO 
vardui įamžinti Kultūros Židi

nio sporto reikalam aukojo:

25 dol. — Bagdžiūnų šeima,
‘ Po 20 dol. — Vyt. Belecko 

šeima, S. Remėza, Rožė ir Al
gis Daukšai, G. V. Meiliūnai,

Po 15 dol. — D.R. Vounasis, 
A. Bendorienė,

Po 10 dol. — Barauskų šei
ma, Marytė Shalins, Povilas ir 
Joana Ivaška, J. Matulaitienė, 
Dr. A. Goeldnerienė, J. Kliveč- 
ka, Algimantas ir Teresė Lands
bergiai, Rima ir Kęstutis Čer- 
keliūnai, Gražina ir Mamertas 
Erčiai, Emilija ir Jeronimas 
Landsbergiai, Algimantas ir 
Elvyra Ošlapai.

Po 5 dol. — J. Klimavičius, 
D.M. Petrikai, J. Rauba, E. 
Volskis, Bronė Spūdis, Stasys 
Čiapas, New Yorko paukštyčių 
PUŠELĖS d-vė M. Ulėnienė, A. t
Matulaitis, R. Leveckienė, V. 
Steponis, Mrs. M. Lambros, A. 
Landsbergis.

Rūta Noreikaitė

Rūta Noreikaitė, Marijos ir 
Leono Noreikų duktė iš Wood
haven. N.Y., birželio 27 
užbaigė Mary Louis Academy, 
Jamaica, N. Y. Būdama gimna
zijoje, priklausė National Ho
nor Society, taip pat išlaikė Na
tional Merit egzaminus. Gavo 
labai daug kvietimų iš įvairių 
universitetų. Buvo priimta į 
University of Virginia, Charlot
tesville, Va., St. John’s Univer
sity, Queens, N. Y. (su visomis 
stipendijomis) ir Cornell Uni
versity, Ithaca, N. Y. Cornell 
universitetas paskyrė Rūtai gar
bės stipendiją, kaip geriausiai 
išlaikiusiai N. Y. valstybės sti
pendijos egzaminus. Rūta 
žada studijuoti matematiką Cor
nell universitete. Rūta yra skau- 
tė ir New Yorko tautinių šokių 
grupės narė.

Batuno rengiamo antrojo bal
tiečių festivalio proga ir šiemet 
bus išleistas specialus gausiai 
iliustruotas leidinys su progra
ma. Tas leidinys bus nemoka
mai išdalintas visiem, kurie at
vyks į šią baltiečių šventę. Iš
leidimo išlaidom padengti ren
kami skelbimai, sveikinimai ar 
linkėjimai iš baltiečių organi
zacijų, įstaigų ir pavienių asme
nų. Kas pageidautų tame leidi
ny pasiskelbti ar pareikšti lin
kėjimus šio festivalio proga, 
prašomi iki rugpiūčio 1 praneš
ti apie tai United Baltic Ap 
peal, 2789 Schurz Avenue, 
Bronx, N. Y. 10465, telef. 
(212) 828-2237.

Rengiasi minėti JAV LB 20 m. sukaktį
Šį rudenį sueina 20 metų, 

kaip įsikūrė Lietuvių Bendruo
menė Amerikoje. Jos įkurtuvės 
buvo surengtos New Yorke, tad 
dabartinė LB centro valdyba ir 
paprašė, kad ir sukaktis būtų 
čia paminėta.

Tuo reikalu jau posėdžiauja
ma. Toks LB New Yorko apy
gardos valdybos posėdis įvyko 
liepos 8 pas valdybos narę Ma
rija Bulvičienę.
Sukaktis rengiama spalio 9-10

Jau buvo susitarta su cent
ro valdyba ir sukakčiai paminė
ti pasirinktas spalio mėnesio vi
durys — 9 10. Kai kur bus * »
švenčiama ir Kolumbo diena, 
spalio 11. Taip susidaro trijų 
dienų savaitgalis. Į šventę ga
lės atvažiuoti net iš tolimesniu / * 
vietų žmonės.

Dail. J. Bagdono paroda
Sukakties proga bus sureng

ta dail. J. Bagdono paroda. Pa
rodos atidarymas bus penkta
dienį, spalio 8. Tai bus įvadas 
į šventę. Drauge tai bus ir sve
čių priėmimas.

Dailininko J. Bagdono pa
roda šį kartą bus vi
sai skirtinga. Jau kuris lai
kas, kaip jis tapo didelio for
mato siužetinius paveikslus. Jis 
sustojo ties Lietuvos laisvės ko 
va ir savo sukurtuose trijuose 
paveiksluose pavaizduos Lietu
vos partizanų kautynes. Vienas 
paveikslas bus ypatingai dide
lis, su plačia panorama, su gru
pinėmis scenomis.

Paveikslai skiriami Lietuvos 
laisvės kovotojam pagerbti, pri
siminti sukilimo sukaktį.

Šalia šių didžiųjų paveikslų 
bus išstatyta ir mažų. Bus iš
statyta ir didžiųjų paveikslų 
škicų, iš kurių matysim, kaip 
vystėsi idėjos, kaip j ieškota 
sprendimų.

Kur tokia paroda vyks, dar 
neaišku. Greičiausiai Kolumbo 
vyčiu salėje Woodhavene. Paro
da tęsis . šeštadienį ir sekma
dienį.

Seminaras apie Liet.
Bendruomenės ateiti

Sukakties iškilmėse labiau 
mėgstama žvelgti Į praeitį, su
sumuoti nuveiktus darbus, pa
gerbti darbščiuosius žmones. 
Tai yra savotiška “derliaus” 
šventė.

Bet tokiu, atveju verta ir į 
ateitį žvelgti, ją įvertinti, pasi
daryti savotiškus penkmečio 
planus. Kai sudaromi specialūs 
tikslai, tokiu atveju ir pati veik 
la darosi didesnė ir prasmin
gesnė.

DAR VIENAS LIETUVIS

Jonas R. Gavelis šiemet bai
gė Amherst universitetą, Mass., 
magna eum Įaudė pažymiais. 
Studijavo “predental sciences”
ir gavo “bachelor of science” 
laipsnį. Priklausė prie Phi-Be
ta-Phi; kaip geriausiais pažy
miais baigęs, priimtas į Phi-Be- 
ta-Kappa. Toliau studijuos o- 
dontologiją (dental science) 
Connecticut universitete.

Jis yra inžinieriaus Mykolo 
GaveHo ir mokytojos Janinos 
Pavydytės sūnus. Gimęs West
boro, Mass. Ten lankė pradžios 
mokyklą ir gimnaziją. Jo vyres
nysis brolis Antanas šiemet bai
gė ekonominius mokslus 
Northeastern u-tete, Mass. Jau
nesnysis brolis Povilas jau tre
čius metus studijuoja inžineri
ją Amherst universitete. Trys 
jauniausios sesutės lanko West
boro pradžios mokyklą.

AL E i vis

Lietuvių Bendruomenės atei
čiai nagrinėti ir bus skiriamas 
seminaras. Jis rengiamas spa
lio 9. še štadienį, prieš pie
tus Kultūros Židinyje. I se
minarą kviečiami Bendruome
nės aktyvistai, planuotojai.

Sukakties akademija
Akademija, skirta paminėti 

20 metų sukaktį, numatoma tos 
pačios dienos, spalio 9, popiet, 
kokią 2 vai. Akademijoje bus 
prisiminti ir pagerbti mirę Lie
tuvių Bendruomenės nariai, bus 
apžvelgta ir praeitis. Akade
mijoje šalia sveikinimų bus tik 
viena paskaita.

Bendruomenės vakaras
Vakare organizuojamas Ben

druomenės vakaras, kurio pro
gramą atliks jaunimas. Čia pa
sirodys jaunieji įvairių rūšių ta
lentai. Po programos bus šo
kiai, vaišės. Standartinio ban
keto nebus. Rengėjai mano, 
kad tokio pobūdžio vakaras bus 
įdomesnis ir prasmingesnis nei 
banketas.

Iki šiol dar nesurasta patal
pų nei pačiai akademijai, 
nei bendruomenės vakarui. Pa
talpų ieškoma.

Iškilmingos pamaldos
Į iškilmingas pamaldas or

ganizacijos kviečiamos su vėlia
vomis. Tos pamaldos bus Mas- 
petho lietuvių bažnyčioje.

Didysis koncertas
Visos iškilmės baigiamos di

džiuoju koncertu. Numatoma 
surasti gerą salę Manhattane ir 
ten surengti pirmaeilį koncer
tą, pasikviesti solistų, kokį iš
kilų chorą.

Koncerto reikalai plačiai ap
kalbėti. Visos detalės ir prog
ramos dalyviai bus paskelbti 
artimoje ateityje.

Rengėjai
Sukakties minėjimą rengia 

LB New Yorko apygardos val
dyba, pasitaikindama įvairius 
specialistus.

Available May, 1972 two 
rooms in Lithuanian boarding 
house run for and by Lithua
nians. All house privileges. 
Located in Pvlaple Shade, N.J., 
45 minutes from Philadelphia. 
Modern 1 story house, 1 year 
old, all electric, individual heat 
thermostats each room, televi
sion, fireplace, V2 acre ground 
with picnic table, patio, svim- 
ming pool, trees, flower and 
vegetable gardens, 2 blocks to 
church, stores, buses. Room 
with double bed, 175 dol. per 
month, room with single bed, 
155 dol. per mo. Rates include 
all meals. Write: Mrs. J. James, 
3005 Glenridge Ave., Alhamb
ra, California 91801.

Wanted for above house — 
Lithuanian couple as house
keeper, cook, caretaker. 200 
dol. per month salary to start, 
plus room and board. Position 
available immediately. Oppor
tunity here for talented, hard
working Lithuanian couple to 
earn higher income by helping 
to establish several smaller 
units for elderly Lithuanians 
and creating a “little Lithua
nia”. Seashore property also 
available for similar develop
ment. Write: Mrs. J. James, 
3005 Glenridge Avenue, Al
hambra, California 91801.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

Franklin Sq^ L.I.; 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ~ 914-454-9070

KAM KARŠČIAI NEBAISŪS
Tvankią birželio 27 popietę 

Angelų Karalienės parapijos 
salėje įvyko Lietuvos vyčių tau
tinių šokių grupės parodomoji 
repeticija — pobūvis. Būrys 
linksmo jaunimo rūpestingai 
puošė salę ir ruošė užkandžius. 
Svečių laukė entuziastingi šokė
jai ir dvi eilės išrikiuotų ant 
lietuviška staltiese užtiesto sta
lo “šokėjų”, kuriais, užrašę sve
čių vardus, šeimininkai papuo
šė atvykusius. Tarp svečių, ku
rių buvo mažokai (tai truputį 
nuvylė pasiryžėlius šokėjus) 
buvo matyti H. Kulber, Lietu
vos vyčių garbės narys J. Bo
ley -Bulevičius, šokėjų tėvai ir 
giminės ir kt.

Pasirodymą — repeticiją 
pravedė grupės vadovė Birutė 
Radzivanienė. Pradėjusi mer
gaičių mankšta, ji sumaniai 
perėjo prie komplikuotesnių 
judesių ir naujai mokomo su
batėlės šokio žingsnių. Mergai
čių mankštai vadovavo Ramu
nė Krapavickaitė, o Louis Piro 
pamankštino vyrus ir pašokdi
no per lazdas, pritariant miki
tos muzikai. Jau pramoktus šo- 

- kius šokant, vadovė nuolat tai
sė klaidas ir priminė, kad šokė
jai turi įsijausti, išgyventi at
liekamą šokį. Kalveliu šokėjai 
pavaizdavo skirtumą tarp me
chaniškai atliekamo ir išgyven
to šokio.

Grupės veiklą, pasirodymus, 
kurių per 6 mėn. buvo 5, ir 
sudėtį referavo vadovė, pa
brėždama šokėjų įnašą į darnų 
veikimą ir kiek laiko kuris jau 
šoka. Grupėje yra 16 šokėjų — 
8 poros. Vieni šoka jau 5-6 me
tus, kiti vos kelis mėnesius. 
Nutarta repetuoti ir vasarą, nes 
ruošiamasi dalyvauti tautinių 
šokių šventėje Chicagoje 1972.

Po to kalbėjo J. Boley, pa
girdomas pasiryžėlius šokėjus 
ir ragindamas ištvermingai 
dirbti, ir H. Kulber, kurios dė
ka grupė pasirodė skandinavų 
vasaros festivalyje L. Erikson 
parke birželio 17.

Vaišėmis ir skaidrėmis iš vy
čių tautinių šokių grupės pasi
rodymų buvo baigtas įdomus ir 
jaukus pobūvis. J-K.

Pensijoj gyveną vyras su 
žmona nori rasti butą iš 3-U 
kambarių. Nesvarbu kur gy« 
namoji vieta būtų pasiūlyk 
Abu galėtų atlikti lengvesnį 
namų priežiūros darbus. TelB 
(212) 387-7578. Rašyti: Mr. ■ 
Pocius, 143 Ten-Eyck wB 
Apt. 577, Brooklyn, N 7 B

Ieškomas prityręs virėjas® 
fo vietai Martini's Diner, Hfl 
way 36, Keansburg, N. J. Ir® 
macijai telef. (201) 787-9127 1861 ir pas M. Petrauskienę— 
ir (202) 787-1924. tel. 524-0794.

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 adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

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

--------- AU Accounts Compounded Daily ---------

Brockton, Mass.
Mirė sesuo Cecilija

Sesuo Cecilija M. Augūnaitė

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Kongregacijos sesuo Cecilija 
Marija Augūnaitė, išgyvenus ke
turiasdešimt ketverius metus 
vienuoliškame gyvenime, po 
trumpes ligos mirė liepos 2.

Sesuo Cecilija 1958-64 buvo 
vienuolijos generole. Tuo laiku 
buvo pastatyta senelių namas 
Elmhurste ir nauja koplyčia 
prie motiniško namo. Ji darba
vosi įvairiose Bostono diece
zijos parapijose: Nekalto Pra
sidėjimo, Cambridge; Šv. Pet
ro, So. Boston; Šv. Jurgio, Nor
wood; Šv. Pranciškaus, Law
rence. Ilgus metus mokė pirmo 
skyriaus vaikučius ir ėjo mo
kyklų viršininkės pareigas.

Laidotuvių mišias koncelebra- 
vo kapelionas kun. Vincas Val- 
kavičius, kun. Aloyzas Klimas, 
kun. Jonas Žuromskis, kun. 
Gregory C. P. Kun. Albertas 
Abračinskas, Šv. Jurgio parapi
jos klebonas, pasakė pamokslą, 
apibūdindamas velionės nuo
pelnus.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
Kongregacija nuoširdžiai dėko
ja visiem atsilankiusiem pa
reikšti savo meilę mirusiai se
selei.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondo popietės 
vyksta kiekvieną penktadienį 
12:30 vai. popiet Richmond 
Hill salėj, 117-07 Hillside Ave., 
(Myrtle ir Jamaica Ave. kam
pas). Informacijai skambinti 
668-1774.




