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Kremliaus nuomonesii H apie Amerikos - Kinijos dialogą
Griežtąją padeklamavo bulgarai, pats

Maskva. — Kremlius jau at
siliepė apie JAV-Kinijos už
megztą pokalbi du kartus: pir
ma karta svetimu vardu, antra 
kartą jau savuoju. Pirmoji nuo
monė, tikriausiai Kremliaus re
daguota, buvo atspausdinta Bul
garijoje ir jos spaudos agen
tūros išplatinta kur reikia. Iš 
Bulgarijos spaudos ją persi
spausdino ištisai Literaturnaja 
Gazeta. Maskva taip daro visa
da, kada pati dar nežino ką pa
sakyti arba pati nenori tiesiogi
niai komentuoti dėl klausimo 
jautrumo. Dažniausiai reikalas 
yra toks svarbus, kad norima 
pasakyti dvi nuomones: vieną 
aštrią, kitą nuolaidesnę. Dvie
jų nuomonių paskelbimas dėl 
Washington© - Pekino santykių 
normalinimo liudija, kad tas 
reikalas Maskvai yra labai rim
tas ir nemalonus Įvykis.
Pirmoji nuomonė

Toji naujoji Pekino-Washing- 
tono politika, jeigu jau ją gali
ma tokia vadinti, Maskvos lai
koma JAV ir Kom. Kinijos su
planuotu antisovietiniu manev
ru. Tai pagrindinė to straips
nio tezė. Ir tuo. tur būt, niekas 
neabejoja. Tik to vadinamo ma
nevro tikslai Maskvos sąmonin
gai iškraipomi — falsifikuoja
mi. Bandoma Įtaigoti pasauli, 
kad Pekinas-Washingtonas, 
kiekvienas savais sumetimais, 
sąmokslauja prieš Maskva blo
gų tikslų vedini. Bet visi žino, 
ir Maskva žino, kad kitaip yra: 
Pekino Kinija pasijuto Mask
vos grasinama ir, nenorėdama 
antrą kartą jos globon patekti, 
apsisprendė baigti izoliaciją ir 
sueiti i- normalesnius santykius 
su tarptautine bendruomene.

Kad ji pradėjo tą veiklą nuo 
Amerikos, labai natūralus 
žingsnis, nes Kremliaus sąmoks
lininkams nebebus taip leng
va šantažuoti Kiniją, kada ji tu
rės su Amerika normalius san
tykius.

Tik jokio rimtesnio argumen
to neturėjimas verčia Maskvos 
spaudžiamą Bulgarijos vyriausy. 
be taip meluoti:

— Tik Pekino ir Washingto- 
no siekiami tikslai bei jų neti
kėtai staigiai pareikštas noras 
sunormalinti santykius verčia 
visas taiką mylinčias valstybes 
labai rimtai susirūpinti. Juk 
nėra jokio ženklo, kad JAV ir 
Kinijos vadai būtų pakeitę ar 
rimtai rengtųsi pakeisti savo ik
šiol vestą politiką arba būtų pa
rodę, kad nori pozityviai pri
sidėti prie pasaulio taikos iš
saugojimo.

Šis pareiškimas yra tvirtini
mas, kad JAV ir Kinija sudarė 
sąjungą pasauliniam karui or
ganizuoti. Bet toji nuomonė 
nieko negali išgąsdinti, tik vi
sus prajuokinti. Užuojauta bul-

Kremlius santūriai
garams, kad jų vyriausybė bu
vo priversta tokias nesąmones 
skelbti.

Nežiūrint tokios desperacijos 
Kremliuje, Rumunijos ir Lenki
jos oficialioje spaudoje (kito
kios juk ten nėra!) prez. Nixo 
no iniciatyva normalinti santy
kius su Pekinu buvo pasveikin
ta kaip seniai reikalingas ir 
svarbus žingsnis, kuri diktuoja 
šio meto politinė realybė.

Nė lenkų, nė rumunų nuomo
nių Maskvos spauda nepami
nėjo. Bulgarijos spaudoj savo 
prakištą tipišką “šaltojo karo” 
deklamaciją persispausdino vi
są ištisai, tik savo komentarų 
čia nebepridėjo.
Kita nuomonė

Ji buvo atspausdinta Pravdo- 
je daugiau kaip savaitei pra
ėjus po prez. Nixcno komuni
kato paskelbimo. Ir ji daug kuo 
skiriasi nuo tos, kuri buvo pa
skelbta Bulgarijos spaudoj. Čia 
jau nėra atvirų piktų insinuaci
jų. greičiau, sakyčiau, veidmai
niškai pataikaujantis taikumas: 
mes jūsų rodomo noro suartėti 
nesmerkiame, bet ir neginame.

abiem palinkčiojo
Būtų buvę geriau, kad taip ne
būtų atsitikę. Eet jeigu jau at
sitiko, tai mes budėsime, ar jūs 
ko nors blogo prieš mus neruo- 
šiate. Nors esame priversti bū
ti atsargūs ir skeptiškai svars
tyti jūsų motyvus, tačiau tuo 
pat metu norime su abiem vys

tyti gerus santykius.
Taigi, dokumentas labai san

tūrus, gerai išbalansuotas. Nau
jai susidėjusiose aplinkybėse 
Kremlius kitaip kalbėti negalė
jo. Ką jis tikrai tuo reikalu no
rėjo pasakyti, tą pasakė per 
Bulgarijos kanalus. Tokia veid
mainystė gal dabar jau neturė
tų nieko apgauti.

Apollo 15 artėja prie Menulio
Apollo 15 erdvėlaivis su 3 

astronautais, instrumentais, ma
žu elektra varomu automobiliu
ku ir Sakalu (vežimėlis ant Mė
nulio nusileisti) pirmadieni 9 
vai. 34 min. priešpiet pakilo ke
lionei i Mėnuli. Keliaujama 
sklandžiai, nusileidimas ant Mė
nulio numatytas šį penktadie
ni 6 Vai. 5 min. popiet New 
Yorko laiku.

Pirmoji ekskursija ant Mėnu
lio numatyta šeštadienį 9 vai. 
24 min. priešpiet, antroji —sek
madienį 6 vai. 46 min. ryto, tre
čioji — rugpiūčio 2 d. 3 vai. 
24 min. ryto. Turėtu sugrįžti 
ir nusileisti Pacifike rugpjū
čio 7 d. 4 vai. 46 min. popiet. 
Mėnulyje numatyta praleisti 3

dienas daugybei suplanuotu dar
bų atlikti. Taip yra pirma kar
tą, nes šį kartą pasirengta kaip 
galima daugiau mokslui žinių 
surinkti.

Astronautai pėsti nevaikščios 
— savo uždavinius atliks keliau
dami su nusivežtu automobiliu
ku. Nusileidimo vieta — Mėnu
lio Apeninai. Skrenda šie avia
cijos karininkai: majoras A. 
Worden, pulk. D. Scott ir pulk. 
J. Irwin. Ant Mėnulio nusileis 
abu pulkininkai.

Patartina nepraleisti iš Mė
nulio transliuojamų televizi
jos seansų, nes žadama aprū
pinti Žemę dar niekad nematy- 
ts vaizdais.

A.a. kan. Feliksas Kapočius

Dabar susipykti 
— išdavyste v

Saigonas. — Ilgai kalbėję vie
nu balsu, susipyko, ir labai pa
vojingu laiku, P. Vietnamo pre
zidentas Thieu ir viceprz. Ky. 
Prez. Thieu vengia žodinių peš
tynių su Ky, bet šis pastarasis, 
panorėjęs būti nauju preziden
tu, dar savo kandidatūros for
malumų nesutvarkęs ėmė šau
dyti Į prezidentą spalvingais 
kaltinimais: kad jis valdąs kaip 
diktatorius, neįvykdęs rinkimi
nių pažadų ir vėl bandąs laimė
ti prezidentūrą laužydamas de
mokratinius principus.

Pasikvietęs pagalbon sukili
mo prieš prez. Diem organiza
torių atsargos gen. Van Minh, 
maršalas Ky bando įtikinti ame
rikiečius, kad jie pakeistų da
bartinį savo ambasadorių Sai’go- 
ne kitu, nes jei paliksiąs sena
sis rinkimų metu, tai jo drau
gas prez. Thieu tikriausiai lai
mėsiąs rinkimus. Tokia argu
mentacija, ir dar viešai veda
ma, liudija apie Ky politinį ne
subrendimą: vienu šūviu jis į- 
žeidė amerikiečius tada, kada 
jų diplomatinė pagalba P. Viet
namu! labiausiai reikalinga; ti
kėdamasis pasigerinti savie
siems komunistams kaip taikos 
kandidatas, jis dar labiau suma
žėjo jų akyse tokiu nevykusiu 
salto mortale.

Prez. Thieu jau sutvarkė vi
sus rinkimų įstatymo reikalau
jamus formalumus ir oficialiai 
pasiskelbė esąs kandidatu nau
jam terminui. Tuo tarpu dar 
nežinia, kiek tų kandidatų bus. 
Terminas kandidatūroms regis
truoti baigiasi rugpjūčio 3.

Teroristai Jordane 
vėl aplamdyti

Amanas. — Jordano karalius 
Husseinas oereita savaite vėl 
išėjo su savo kariuomene prieš 
vadinamu Palestinos arabu te
roristinių grupių dar likusias 
stovyklas šiaurinėje, krašto da
lyje. Jis ten padarė jiems di
delių nuostolių, gal net sukir
to jiems mirtiną smūgi. Jis ap
kaltino juos sąmokslu pasigrob
ti Jordano valstybę, Jordano 
gyventojų terorizavimu, net 
valkatavimu ir plėšikavimu.

Daug jų buvo paimta nelais
vėn dalis net Izraelin pabėgo ir 
pasidavė. Karalius tikisi, kad 
daugiau nebereiks ginklo imtis 
jiems tvarkyti. Jie turės gyven
ti ten. kur bus nurodyta, ir rū
pintis ne Jordano pasigrobimu, 
bet arabiškų žemių laisvinimu, 
jeigu jie tikrai to nori. Kara
lius suniekino jų vadus, kurie 
sėdi saugiai Beirute, Damaske 
ar Kaire ir iš ten davinėja Įsa
kymus kaip užkariauti Jordaną.

Kas dar liko nepabėgęs iš da
linio, turės laikytis nustatytos 
tvarkos. Bet nebėra daug vil
ties jiems kariškai atsigauti, 
kadangi vadovybė išsikvėpė ir 
pabėgo, eiliniai praranda jais 
pasitikėjimą, arabų kraštai vis 
labiau ir labiau mažina pašal
pas, teroristinės veiklos nebe
stiprina aistra sunaikint Izrae
lį. Visiems teks ieškotis naujo 
darbo arba gyventi stovyklose 
gaunant iš J. Tautų agentūros 
10 amerikoniškų centų per pa
ra. *

Antras Viduržemis?
Įvairių Sovietų laivų grupė į- 

sikūrė Karibų jūroje ir elektro
niniais prietaisais dieną ir nak
tį seka Amerikos laivyną, ku
rio dvi grupės ten nuolat vyk
do pratybas ir personalo apmo
kymą. Dauguma sovietų laivų 
plaukioja erdvėje į pietus nuo 
Kubos, beveik visada vienas ar 
du atomine energija varomi so
vietų povandeniniai laivai su
meta inkarus Kubos uoste Cien- 
fuegos. Dabar jau nesą abejo
nės, kad šis uostas yra pilnoje 
Maskvos laivyno žinioje. Sovie
tų laivyno veiklos taktika čia 
tokia pat, kaip ir sovietų laivy
no grupės Viduržemio jūroje.

Iš Dariaus ir Girėno minėjimo prie jų paminklo Brooklyne liepos 18. Minėjimo komitetas, programos dalyviai 
ir dalis svečių. Iš k.: J. Valaitis, dail. J. Juodis, adv. St. Briedis, kun. J. Cekavičius, k-to pirm. Br. Spudienė. 
P. Montvila, A. Diržys ir kt.

Kan. Feliksas Kapočius, su
laukęs 76 m. amžiaus, širdies 
smūgio ištiktas liepos 21 mirė 
Chicagoj.

Kun. F. Kapočius gimė 1895 
gegužės 31 Voltūnų k.. Uk
mergės aps. Baigęs Ukmergės 
vidurinę mokyklą stojo į Kau
no kunigų seminariją. Kunigu 
Įšventintas 1918 birželio 3, po
ra metų vikaravo ir kapeliona- 
vo Šėtoje. 1920 paskirtas Kau
no katedros vikaru. Tuo metu 
redagavo “Pavasari" ir kuri lai
ką pirmininkavo visai Lietuvos 
pavasarininkijai. Lietuvos uni
versitete porą, metų gilino stu
dijas teologijos-filosofijos fakul
tete.

1927 buvo paskirtas Kaune. 
Žaliakalnyje, organizuoti naujai 
Prisikėlimo parapijai. Paminkli
nė Prisikėlimo bažnyčia pasta

tyta 1934-40, tik dėl bolševi
kų okupacijos nebaigta Įrengti. 
Nuo 1929 Kauno dekanas, pri
klausė Katalikų Veikimo Cent
ro vyriausiai valdybai. 1944 pa
keltas Kauno arkivyskupijos ka
nauninku.

1944 vasarą pasitraukė Vo
kietijon. 1946 sausio 18 paskir
tas Trečiosios Popiežiaus Misi
jos (tremtiniais rūpintis) tauti
niu delegatu. Rūpinosi pastora
cija, šalpa^ ir spauda, aplankė 
113 stovyklų ir keturiose su
teikė sutvirtinimo sakramentą 
390 vaikų. Tautinę delegatū- 
rą panaikinus, nuo 1949 sausio 
1 paskirtas vyriausiu lietuvių 
sielovados tvarkytoju Vokieti
joj ir Austrijoj. Tas pareigas 
ėjo iki atvykimo Į JAV 1950 
gruodžio mėn.

Sudane savaites begyje du sukilimai
Komunistai pradėjo, bet pralaimėjo

Pekinas glaustosi 
prie Bendrosios 
Rinkos

(sp) —Trys. Beneluxo kraštai 
(Belgija. Olandija ir Liuksem
burgas). kurie nuo 1944 yra su
darę muitų uniją, gi vėliau kaip 
toks vienetas Įsijungę į Euro
pos Ūkio Bendruomenę, ką tik 
sudarė su Rusija prekybos su
tartį. šitas įvykis komentuoja
mas kaip Maskvos apsisprendi
mas suartėti su Bendrąja Rin
ka. Ne dabar tuojau, bet laips
niškai, kada ateis laikas Bend
rajai Rinkai nustatyti vieną 
bendrą prekybos politiką su ko
munistinio ūkio kraštais.

Pažymėtina, kad ikšiol Bend
rąją Rinką Maskva laiko prieš 
ją nukreiptu priešišku bloku. 
Šiaurės Atlanto pakto organiza
cijos padaliniu, tarnaujančiu 
Washington© politikai prieš Ru
siją stiprinti. Taip neseniai trak, 
tavo Bendrąją Rinką ir kom. 
Kinija, bet pereitą žiemą tos 
nuomonės buvo atsisakyta. Eu
ropon atsiųsta Pekino delegaci
ja visą reikalą ilgokai studija
vo, padarė daugybę kontaktų, 
gi po to atėjo iš Pekino žinia, 
kad su Europa norima ūkiškai 
bendradarbiauti per Bendrąją 
Rinką. Šiuo metu tas reikalas 
gilinamas toliau, kai Pekine vie
ši ten nuvykusi Bendrosios

Rinkos neoficiali delegacija. Sa
vo “atsivertimą” Pekinas patei
sino tuo, kad besijungianti Eu
ropa pradeda išsilaisvinti iš So
vietų ir Amerikos “imperializ
mo”. Sukta kalba, bet melo 
negali padengti.
N. JERSEY TĘS VALYMA

— Federaciniai nusikaltėlių 
gaudytojai New Jersey, apvalę 
nuo didžiųjų ir organizuotų ky
šininkų Newarko ir Jersey City 
miestų organus, organizuoja 
naujas jury kitose vietose, nes 
jau esą turima pakankamai me
džiagos naujoms byloms pradė
ti. Ir tai vis buvę ar tebesą 
miestų pareigūnai, savo padėtį 
panaudoję neteisėtam pasipel- 
nvmui.
DAUGIAU DĖMESIO VĖŽIO 
LIGAI
— Vėžio ligos priežasčių tyri

nėjimai išimti iš bendrojo tyri
nėjimų instituto ir perkelti į 
tam reikalui sudarytą atskirą 
agentūrą. Jos direktorius bus 
atsakingas pačiam prezidentui 
Nixonui, ji turės ir atskirą biu
džetą. Taip manoma paskubin
ti vėžio ligos gydymo suradimą.

— Valstybės dep. pareigūnas 
vėl vyksta Izraelin tęsti pasita
rimų dėl Suezo kanalo atidary
mo. Prieš tai buvo susižinota 
su Egipto vyriausybe apie tai, 
ar jai priimtinas šiuo reikalu 
Amerikos tarpininkavimas. Gau
tas teigiamas atsakymas.

Pakistano nelaimėj 
tartis nenorima

Londonas. — Čia paskelbtas 
pasikalbėjimas su Pakistano 
prez. Yahya, iš kurio sužinom, 
kad kariniame teisme greit pra
sidės R. Pakistano sukilėlio šei
cho Mujib byla. Jam gresia mir
ties bausmė, nes bandė suorga
nizuoti Pakistane naują valsty
bę. Daug kas tokią žinią suti
ko su apgailestavimu, ypač ang
lai supykę, kad jų nebuvo pa
klausyta baigti Pakistano vi
daus konfliktą duodant benga- 
liečiams daugiau savivaldos. Pa
leistas piktas žodis ir Anglijos 
vyriausybei, kuri esanti pasida
vusi žiauriai melagingai Indijos 
propagandai.

Indijai atvirai pagrasinta ka
ru, jeigu ji neuždarys 24 sto
vyklų, kuriose ruošiami R. Pa
kistano partizanai. J. Tautos 
bus įsileistos stebėti pabėgėlių 
iš Indijos sugrįžimą, bet Indija 
pirmiausiai turinti sustabdyti 
visus nedraugiškus veiksmus, 
kasdien vykstančius prie Pakis
tano sienų.

— Anglijos darbiečiai suskilo 
dėl Anglijos įsijungimo į Bend
rąją Rinką sąlygų. Ir tai yra 
ženklas, kad parlamentas pa
rems didoka dauguma vyriausy
bės pasiūlymą įsijungti išsiderė
tomis sąlygomis.

Kartumas. —: Pereitą savaitę 
keturių dienų bėgyje Sudane i- 
vyko dvi revoliucijos. Po per
mainingu Įvykių valdžion su
grįžo nuverstoji galybė, kuri 
ikšiol vadinosi Revoliucinės Ko
mandos Taryba.

Sudanas plotu ir gyventojais 
yra didžiausias Afrikos kraštas, 
bet nuo pat nepriklausomybės 
gavimo neturi politinės ramy
bės — buvo jau bene keturi su
kilimai ir vis dar nesimato jo
kios stabilizacijos. Daugumą gy
ventojų sudaro baltaodžiai ara
bai, apie 6 mil; negrų gyvena 
kompaktiška masė pietinėj kraš
to daly be jokių teisių. Laiko
mi labai atsilikusiais pagonimis. 
Buvo užsimanyta pradžioj juos 
ginklu įveikti, bet jie šiaip taip 
atsilaikė. Tik nė viena vyriau
sybė ikšiol netesėjo savo paža
do suteikti jiems šiokią tokią 
vietinę autonomiją.

Negrų reikalavimai yra rakš
tis, badanti valdančiųjų pašo
nes. Kita rakštis yra Sudano ko
munistai. didžiausias būrys vi
soj Afrikoj. Kad jų partiją bū
tų galima uždaryti ir prižiūrė
ti. po paskutiniojo sukilimo atė
jusi nauja karininkų grupė už
darė visas partijas. Kai nese
niai Sudano vyriausybė atėjo į 
posėdžius su projektu dėtis į 
Egipto organizuojamą federaci
ją, vienas jos narių, majoras 
Hashem al-Atta, pareiškė prote 
tą. Jį parėmė dar du. Tuojau 
su panašia nuomone atsiliepė 
oficialiai ir kompartijos vado
vybė, nors partija ir uždaryta. 
Išaiškinus, kad visi trys kari
ninkai buvo komunistai, jie bu
vo pašalinti. Neilgtrukus ir 
kompartijos gen. sekretorius 
persikėlė gyventi į Bulgarijos 
ambasadą. Dabar skelbiama,

- kad diplomatinės neliečiamybės 
užuovėjoje jis suorganizavo da
bartinį sukilimą.

Su Egipto, Libijos ir kitų 
arabų valstybių žvalgybų pagal
ba sukilimas buvo lokalizuotas

ir per dvi dienas užgniaužtas. 
Valdyti vėl grižo nuverstoji ka
rininkų grupė. Karo lauko teis
mai daro sprendimus, kaltinin
kai šaudomi kasdien. Bet 
tokie metodai padeda tik komu
nistams slapukams, o ne rim
tai vyriausybei, kuriai dirbti rei
kalingas pasitikėjimas ir pasto
vumas. Ar tas įvykis atsilieps i 
Sudano santykius su Sovietų 
“bendruomene”, pasimatys tik 
vėliau. Santykiai su Iraku jau 
nutraukti, nes jo diktatoriai ne
buvę draugiški Sudanui pastaro
jo sukilimo metu.

Doleris Europoj
Amerikos doleris Europoje 

vis dar nerviškumą sukeliąs 
svečias. Paskutinę savaitę jo 
vertė vėl krito Frankfurto bir
žoje. aukso kaina vėl pradėjo 
kilti. Amerikos užsienio preky
bos deficitas ir antra šių me
tų ketvirtį rodė ne stabilizaciją 
ar mažėjimą, bet didėjimą. Spe
cialistai ramina, kad antras pus
metis turėtų pradėti rodyti de
ficito mažėjimą.

Gandai apie prancūziško 
franko vertės padidinimą vis 
dar plinta, nors jie buvo jau 
kelis kartus oficialiai paneig
ti. Dolerių keitimas į frankus 
kiek sumažėjo, bet dar nesu
stojo. Prancūzijos centrinio 
banko seifuose dar niekad nė
ra buvę tiek dolerių, kiek jų 
esama dabar.
FINANSAVIMĄ TĘSIA

— Radio Free Europe ir Ra
dio Liberty veiklai finansuoti 
kitais biudžetiniais metais kon
gresas specialia rezoliucija pa
skyrė tą pačią sumą, kuri buvo 
skirta pereitais metais. Taip pa
daryta todėl, kad nesuspėta 
sugalvoti dar, kokia forma tas 
subsidijas tęsti po to, kai pano
rėta jų rėmimą išimti iš ČIA. 
Šitą maišatį padarė sen. Case 
iš N. J., užsimanęs tų stočių 
priežiūrą perduoti kongresui.



DARBININKAS 1971 m., liepos 28 d., no. 50

Mokyklos ir socialinis centras

Rytą atsikėlęs, radau Matu
tį raštinėje apsuptą interesan
tų. Ten pat dirbo ir trys jo sek
retorės, kurių viena tvarkė mo
kyklos ir socialinio centro rei
kalus.

— Kai būsit pasiruošę, kun. 
Dubinskas parodys Jums mū
šų mokyklą, — pasakė.

Kun. Dubinskas išvedė mane 
į pagrindinę gatvę. Priešais 
bažnyčią parodė saleziečių ko
legiją — gimnaziją. Pagaliau 
pasukom į šalines gatves. Jos 
buvo negrįstos, be šaligatvių. 
Namai apleisti, nešvarūs. Vai
kai kai kur nuogi ir purvini. 
Galvojau, kad ir mokykla to
kioj parapijoj bus skurdi. Bet 
už bakūžių staiga išniro balti 
trijų aukštų rūmai. Prie jų 
stambus įrašas Escuelas Gratui- 
tas de San Rocque. Kieme žai
dė berniukai, o iš balkonų gar
siakalbiais grojo švelni muzi
ka. •

— Kiek čia tų vaikų? —pa
klausiau.

— Prieš pietus mokosi 650. 
Po pietų ateina 300 mergaičių. 
Vakarais susirenka 100 suau
gusių. Dirba 23 mokytojos; už 
7 iš jų moka valdžia, už kitas 
parapija.

Muzika pradėjo tilti, ir vai
kai nežymiai ėmė grupuotis. 
Per keletą minučių jie buvo ei
lutėse veidu į mokyklą. Viena 
mokytoja instruktavo vaikus 
per mikrofoną. Kitos jau stove, 
jo priešais vaikus, kiekviena 
ties savo klasės eilute. Netru
kus eilutės viena po kitos ėjo 
į savo klases — tyliai, gana lais
vai, pradedant nuo vaikų darže
lio mokinukų.

— Nuostabi tvarka’ Tokios 
dar nebuvau matęs jokioj mo

AR KOVA PRIEŠ TIKĖJIMĄ LIETUVOJE SUMAŽĖJO?
Po XXIV kompartijos suva-f 

žiavimo vakaruose buVo "skel
biama, kad suvažiavime nebu
vo puolama Bažnyčia ir tikėji
mas. Kai kas ėmė rodyti opti
mizmo. kad komunistai “sušvel
nėjo”. Tai tiktai taktika, o fak
tiškai persekiojimas yra sustip
rintas. Tai rodo T. Žiburiuose 
liepos I paskelbti faktai, paim
ti iš pogrindinių sovietuose raš
tu “Samizdato”. Iš ten T. žibu
riai mini tokius faktus:
Arkivyskupo Matulaičio sukak
ties minėjimas

“Š.m. balandžio 3 d. Marijam
polės (dabar Kapsuko) bažny
čioje buvo minima arkiv. J. Ma- 
tulaičio-Matulevičiaus 100 metu 
gimimo sukaktis. Norėta ją pa
garbiai, iškilmingai paminėti, 
bet išėjo kitaip. Kulto reikalų 
“ministeris” Rugienius minėji
mą taip suvaržė, kad atvyku
sioms kunigams neleido net 
Mišių laikyti šventovėje. Vysk. 
J. Labukas atlaikė skaitytas Mi
šias, o trumpą pamokslą pasa
kė kun. Leščinskas. Jis kalbė
jo labai atsargiai — nepami
nėjo nė fakto, kad arkiv. Ma
tulaitis atnaujino marijonų vie
nuoliją.”

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

Kandidatas raudonai skrybėlei
Lietuvio kunigo legenda Kolumbijoje (2)

STASYS YLAkykloj! — neiškenčiau nepaste
bėjęs.

— Tokių pavyzdžių nerasit 
ir Kolumbijoj. Tai Matučio iš
radimas. Jis “serga” tvarka ir 
mokslo pažangumu. Kai buvo 
saleziečių kolegijos direktorius 
seseris metus, mokslo pažanga 
buvo iškelta į labai aukštą lygį, 
ir disciplina buvo pavyzdinga. 
Tai buvo geriausi kolegijos me
tai. Ir ši pradžios mokykla šie
met padarė staigmeną per 
bendrus miesto mokyklų egza
minus baigiantiems penktąjį 
skyrių. Į egzaminus buvo at
siųstas ir švietimo ministerijos 
atstovas. Matučio vaikai pasiro
dė geriausiai paruošti.

Kun. Dubinskas pasakojo, 
kad jau užpirkta žemė kitai 
mokyklai mergaitėms ir jos 
projektus jau daro archit. Jo
nas Pikčiulingis Bogotoje. Jis 
yra autorius ir dabartinių pa
statų.

Šalia mokyklos buvo kitas la
bai didelis pastatas, ir aš pa
klausiau, kas ten.

— Einam pažiūrėti!
Tai buvo teatras 2,000 vietų, 

įrengtas moderniai, pagal vi
sus reikalavimus, su pakiliu 
parteriu ir erdviais balkonais.

Pasirodo, teatras jau naudo
jamas parapijos jaunimui ir šei
moms. Statomi vaidinimai, ro
domi filmai.

Kitoj aikštės pusėj pradėta 
kita didesnio masto statyba. 
Ten. pasirodo, būsianti valgyk
la mokiniams, kooperatyvinė 
krautuvė, sanitarinė ambulato
rija. Numatyta įrengti sporto

Kai atvyksta kunigai iš užsie
nio

“Iš užsienio atsilankantiem 
kunigam leidžiama susitikti tik
tai su okupacinei valdžiai patai
kaujančiais kunigais. Dėl to sve
čiai gauna klaidingas informa
cijas ir sugrįžę klaidina kitus”. 
Alytaus galingasis

“1971 m. vasario 4 d. Aly
taus rajono pirmininko pava
duotojas kaltino Simno vikarą 
kun. S. Tomkevičių už pamoks
lus ir šeimų lankymą, uždrau
dė be rajono leidimo išvažiuoti 
sakyti pamokslų, užeiti pas 
žmones, neišskiriant nė šerme
nų. Egzaminuoti vaikus leista 
tik po vieną. Uždrausta važinė
ti pas kitus kunigus rinkti para
šų seminarijos ir panašių įstai
gų reikalu”.
Vaikai gieda — klebonas bau
džiamas

“Kabelių parapijoj, Varėnos 
rajone, kartą vaikai pradėjo gie
doti šventovėje. Klebonas ir 
vargoninkė buvo nubausti po 
50 rb. Vaikai klebonas kun. 
Lauriūnas ir tėvai buvo žanda
riškai tardomi saugumo tarnau
tojų. Mokytojai taipgi tardė vai
kus. Keliama teisminė byla”. 

aikštės ir baseinai.
— Kiek visa tai kainuos?— 

paklausiau.
— Kas jau pastatyta, kaina

vo 7 milijonai. Kai bus įrengta 
kita tokia mokykla mergaitėm 
— matot, už tvoros tokio pat 
dydžio žemės plotą, — ir baig
tos sporto aikštės su baseinais, 
viskas sieks ligi 40 milijonų pe- 
zų.

— Kas visa tai finansuoja, 
ar valdžia?

Kun. Matutis prašo Kolumbijos prezidentą pravesti 
magistralinę gatvę Magdalenos upės kryptimi.

‘Terorizuodami ir ti£ kunigai, 
kurie drįsta~deisti vaikams, 
nors ir su tėvais, dalyvauti pro
cesijoje. Tekių eilėse yra kan. 
B. Antanaitis, Panemunės kle
bonas, kun. A. Gustaitis, kun. 
P. Adomonis ir kt.”
Mokytoja, kuri lankė bažnyčią

“Vilkaviškio mokytoja Bry- 
lienė 1970 rudenį buvo atleista 
iš darbo už bažnyčios lankymą. 
Rajoninis teismas atleidimą 
pripažino teisėtu. Dabar ji Vil
kaviškyje negauna nė valyto - 
jos darbo”.
Keisti gaisrai bažnyčiose

“1971 m. kovo 26 d. apie 4 
vai. r. dėl neaiškių priežasčių 
sudegė Sangrūdos bažnyčia Ma
rijampolės (Kapsuko) rajone. 
(1979 m. sudegė Batakių ir 
Gaurės bažnyčios). Žmonės per 
dvi dienas pastatė nedidelę 
koplytėlę, kurioje klebonas ku
nigas A. Lukošaitis atlaikė pa
maldas. Atvyko tardytojas ir 
kamantinėjo vaikus, kurie baž
nyčios sudeginimo išvakarėse 
dalyvavo rekolekcijose, tarsi jie 
būtų kalti dėl gaisro. Jis kalti
no kleboną už bendravimą su 
vaikais. Kovo 29 d. Sangrūdon 
atvyko rajono valdžios atstovai

— Jums papasakos pats Ma
tutis. Valdžia tik šiemet susido
mėjo šiuo Socialiniu Centru ir 
ypač nustebintas buvo prezi
dentas, kuris šią vietą aplankė.

Matutis bandė pasinaudoti 
prezidentų , vizitais. Buvęs 
prezidentas, lankęs miestą, šią 
zoną aplenkė. Matutis užsispy
rė, kad dabartinis prezidentas 
būtinai pamatytų jo parapijos 
rajoną. Jis panaudojo savo 
pažintis su senatoriais. Prieš 
savaitę atvyko iš prezidentūros 
vienas generolas, pasikvietė gu

ir perskaitė aktą klebonui bei 
parapijos komitetui, esą koply
čia pastatyta savavališkai. Ra
jono pirmininkas Pačėsa už
draudė joje laikyti pamaldas ir 
įsakė ją nugriauti. Kovo 30 d. 
į rajono centrą atvyko kulto 
komisaras J. Rugienius, pasi
kvietė kleboną ir grasino kelti 
bylą bei panaikinti parapiją. 
Klebonas betgi nepabūgo. Ta
da J. Rugienius atvyko į San
grūdą, sušaukė žmones ir rei
kalavo nugriauti koplytėlę, bet 
žmonės nenutiko. Pagaliau, J. 
Rugieniaus verčiamas, turėjo į- 
sikišti vysk. J. Labukas. Balan
džio 5 d. atvyko Sangrūdon Ma
rijampolės dekanas kun. Padols- 
kis, Aleksoto klebonas Maske
liūnas ir atvežė vysk. J. Labuko 
raštą, kuriuo • kun. Lukošaitis 
perkeliamas į Valakbūdį, o lai
kiniu klebonu Sangrūdoj ski
riamas anksčiau čia klebonavęs 
kun. Maskeliūnas. Šis Sangrū
doje išbuvo iki balandžio 21 d., 
bet pamaldas laikė nedidelėje 
“špitolėje”. Po jo atvyko nau- 
j-as klebonas kun. K. Skučas. Pa
rapijiečių delegacija lankėsi 
pas J. Rugienių, prašė, kad leis
tų pamaldas laikyti naujai pa
statytoje koplytėlėje, bet nelei
do. Žmonės nepatenkinti kun. 
Maskeliūno pataikaujančia Ru
gieniu! laikysena, kuri aprami
no parapiją ir sudarė sąlygas 
nugriauti koplyčiai (dabar nu
griauta).”

“Daugelyje medinių bažny
čių pastatyti sargai, nes, suak
tyvėjus ateistų veiklai, bijoma
si naujų gaisrų, kurie pastaruo
ju metu padažnėjo. Padegėjai 
lieka vis neišaiškinti”.

DIENOS VEIDAI:

Wyoming© slėnis pagerbė J. Kazickaitę
The Wyoming Valley Obser

ver birž. 24 per tris penktada
lius puslapio aprašinėjo Jūra
tės Kazickaitės apsilankymą 
Wilkes Barre. Ji buvo ten vie
na iš kalbėtojų birželio 19 
Asso. Press spaudos redaktorių 
konvencijoje. Ta proga, iki lėk
tuvas grįžo atgal, ji buvo gar
bės svečias tarp lietuvių pri
ėmime prof. Bronio Kaslo na
muose.

Pasak laikraščio, čia Jūratė 
pasakojo apie savo keliones ir 

bernatorių ir policijos vadą, ap
žiūrėjo rajoną ir sustojo mo
kykloj. Įsitikinęs, kad preziden
tui čia nebus pavojaus, jis pa
skambino Matučiui į kleboniją 
ir pranešė, kad būtų pasiren
gęs prezidentą priimti mokyk
loj. Apie tai Matutis neskel
bė spaudoj, tik prašė susirink
ti vaikus ir jų tėvus. Susirinko 
apie 6000 žmonių. Buvo vai
kų — mokinių paradas. Matu
tis pristatė šio priemiesčio pa
dėtį prezidentui ir prašė pra
vesti naują magistralinę gatvę 
Magdalinos intako kryptim. 
Tai pagerintų ir apvalytų pras
čiausią parapijos sritį. Prezi
dentas buvo sužavėtas gražiu 
vaikų auklėjimu, jų laikysena 
parado metu ir visu tuo milži
nišku socialinio parapijos cent
ro projektu.

Grįžom su kun. Dubinsku ki
tom gatvėm. Jų vargo vaizdas 
buvo nemažesnis, kaip ir nu
einant.

— Ar tie švarūs ir kultū
ringos išvaizdos vaikai iš tų pa
čiu bakūžių? — paklausiau.

— Taip!
— Kaip jie jaučiasi grįžę iš 

švarios mokyklos ir pasidėję 
švarias uniformas?

— Nežinau. Bet Matutis to 
siekia, kad jie nesijaustų gerai, 
kad paaugę nebenorėtų gyven
ti nešvaroj ir laužuose. Jis no
ri, kad jie pajustų kitą kultū
ros lygi. Tai jo planas perauk- 
lėt kolumbiečius. Visų jis ne- 
perauklės — tai aišku. Bet pa
rodys valdžiai ir auklėtojams 
kelia, kuriuo reikia eiti.

(Bus daugiau)

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, }v. 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 P’way S ta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRAB ORIU 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. 68© 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

Klierikus šviečia politrukas
“Vienintelė kunigų semina

rija Kaune yra ne tik labai su-

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. 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; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Ba 
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, VI9-5077 ; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
3-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pries 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
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 H Y 7-4677.

varžyta, bet ir verčiama įsileis
ti politrukus su paskaitomis. 
Antai, 1971 m. kovo mėn. semi
narijos vadovybė turėjo įsileis
ti propagandistą partietį Č. Jur
šėną, kuris skaitė politinio turi
nio paskaitą profesoriams ir 
klierikams. Po paskaitos vie
nas iš profesorių paklausė apie 
Sovietų Sąjungos santykius su 
Vatikanu. Atsakydamas į klau- 
simą, lektorius iškoneveikė po
piežius — Pijų IX ir Pijų XII. 
Esą pastarasis laimino Hitlerio 
žygius, o kunigai palaikė ir te
bepalaiko išnaudotojus. Semi
narijos dėstytojas kun. Žemai
tis po paskaitos tarė žodį, gir
damas lektoriaus Č. Juršėno iš
kalbą. Klierikai ir aplamai ti
kintieji skaudžiai pergyvena po- 
litrukų brevimąsi kunigų se- 
minarijon ir mano, kad profesū
ra perdaug nuolaidžiauja ateis
tinei valdžiai, besibraunančiai į 
sąžinės dalykus. Tai esąs pada
rinys perdaug nuolaidžios baž
nytinės vadovybės laikysenos”.
Nauji vyskupai?

“Esą kalbama Lietuvoje apie 
naujų vyskupų paskyrimą. 
“Samizdat” pobūdžio lapelyje 
rašoma: “Nelaukiame jų, nes 
geri kandidatai tikrai nepra
eis, o valdžiai ištikimieji tik 
kliudo uoliesiems kunigams 
dirbti... Dėkojame už Vatika
no (radijo) laidas, ypatingai už 
kun. Šeškevičiaus reikalo gyni
mą. Jis bausmę atlieka Alytaus 
griežto režimo lageryje, kenčia, 
bet laikosi didvyriškai”.

“Tai tokia tikrovė pavergto
je Lietuvoje, kurios nemato 
gausūs užsienio turistai, neiš
skiriant nė lietuvių, nes vis
kas yra nuslėpta”.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų 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 SetonŲall 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 Meliodijų 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 SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621._____________________________________
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 - 12:45 vai. p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

£ Lietuviškam rajone —
I LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

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

8 -------- Gėlės įvairiom progom -------- $
| Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius X 
| atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
| kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. g

darbą AP. Ji prisiminė taip pat, 
kad čia ji praleido 5 mėnesius, 
kai su tėvais ji atvyko iš Euro
pos. Pradžios mokykloj ji tada 
dar dar negalėjo angliškai kal
bėti. Prisiminė, kaip su tėvais 
paskui išsikėlė į New Haven, 
kad tėvas galėtų studijas baig
ti. Prisiminė ir savo kelionę į 
Lietuvą.

Nors ji buvusi per jauna, 
kad galėtų prisiminti Lietuvos 
dabar lankytas vietas, bet ji bu- 
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NEW YORK CHICAGO

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

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

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

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

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Maža istorija
Ir politinį gyvenimą sudaro 

maži įvykiai, mažos istorijos, jei 
jos kartojamos viena po ki
tos...

Apie tokią mažą istoriją šiom 
dienom teko patirti iš Philadel- 
phijos.

★

Pavergtų Tautų Savaitei pro
klamaciją p.askelbė preziden
tas; paskelbė gub. Rockefelle- 
ris; paskelbė Philadelphijos bur
mistras. Bet Pennsylvanijos 
naujasis gubernatorius Milton 
J. Shapp (dem.) nepaskelbė ir 
paskelbti atsisakė.

Veltui į jį kreipėsi keliais at
vejais advokatas A. W. Nova
saitis Jr., kuris dalyvauja JAV 
LB valdyboje, vyčiuose, katali
kų veteranuose, tautybių tary
boje, respublikonų politiniame 
komitete ir yra kandidatas i 
Philadelphijos miesto tarybą.

Kai gubernatorius proklama
cijos neskelbė, tai A. W. Nova- 
saičio iniciatyva liepos 14 buvo 
surengtas mitingas ir 400 žmo
nių eisena su žvakėm nuo Ken
nedy aikštės į Nepriklausomy
bės rūmus. Kalbose buvo pa
smerktas gubernatoriaus tylėji
mas.

“Daugeliui žmonių mažų 
kraštų kitoje pasaulio pusėje li
kimas nėra labai svarbus, — 
kalbėjo Novasaitis. — Kas turi 
laiko rūpintis keliais milijonais 
žmonių, netekusių laisvės ... 
Daugeliui mūsų apsisprendimo 
teisė rodosi truputį daugiau 
kaip keista išraiška idealistų 
svajotojų rūpesčio — rūpesčio, 
kuris — jie mano — nieko ne
pakeičia’’. Kalbėtojas toki sam
protavimą atmetė, priminda
mas, kad ir amerikiečiai yra bu
vę pavergti ir kad kova dėl lais
vės mum nėra naujas dalykas. 
“Kada nors žmonės žiūrės į 
kraštus nuo vidurio Europos 
iki Baltijos ne kaip į pavergi
mo ir nužeminimo simbolius, 
bet kaip į didžius simbolius 
žmogaus nepalaužiamos dvasios 
ir valios ištverti ir būti lais
vam”.

Eiseną plačiai aprašė Phila
delphijos spauda su paveiks
lais — The Philadelphia In
quirer, The Philadelphia Daily 
News, The Evening Bulletin. 
Tai buvo liepos 15. Po vienos 
dienos, liepos 16, The Phila
delphia Inquirer jau paskelbė, 
kad diena pasivėlinęs guberna
torius M. J. Shapp proklamaci
ją išleido. Esą gubernatoriaus 
atstovas aiškinosi, kad nebuvo 
norima skelbti, nes esą daug to
kių proklamacijų prašančių.

Tokia ta maža Philadelphijos 
istorija.

★

Philadelphijos istoriją vertin
damas, su šypsniu galėtum sa
kyti, kad Novasaitis gubernato
rių “paguldė ant menčių”. Bet 
rimtom vertinant, prašosi rim
tesnės išvados:

1. Philadelphijos istorija stip
rina įsitikinimą, kad Amerikoje 
savo tikslui pasiekti, nors jis 
būtų teisėčiausias, tenka šauk
tis jėgos — bent viešosios opi
nijos jėgos (nors kai kas nuėjo 
iki fizinės jėgos vartojimo).

2. Advokatas A. W. Novasai
tis yra vienas iš tų čia gimusių 
ir augusių lietuvių, kurie pažįs
ta Amerikos valdžios biuro
kratizmą ir imasi neatlaidžiai 
prieš ji kovoti opinijos ginklu.

Jo kova siekia daugiau nei 
tiktai garso savo tėvų žemei. Jis 
siekia ir pažangos, dinamikos 
pačiai Amerikai, kuriai reikia 
daugiau idealistų, kovojančių už 
visų tautų laisvę ir teisingumą.

3. Kova bus vaisinga, kai tie 
kovotojai nebus vieniši; kai vi
sam krašte bus nutiestas kovo
tojų tinklas, kuris tokias mažas 
istorijas kartos.

4. Atskiras susimąstymo ver
tas klausimas: kiek ir kur toje 
kovoje organizuotai dalyvauja 
lietuvių masė? Tai gali atsakyti 
dalyvavusių skaičiai Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjime Chica- 
goje, New Yorke.

Balfas — ne vienas
Norėdami padėti vargstan- 

tiem savo broliam, lietuviai tu
ri šalpos organizaciją, kuri yra 
vadinama Bendruoju Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondu, sutrum
pintai Balfu. Kad Balfo darbas 
galėtų būti tęsiamas, kasmet 
yra pravedami lėšų telkimo 
vajai, nes Balfas jokių specia
lių fondų neturi ir iš niekur 
kitur paramos negauna, šalpos 
srity jis tiek tegali padaryti, 
kiek yra remiamas šalpos dar
bą vertinančių tautiečių.

Gaila, kad ne visi lietuviai 
prie šio darbo aktyviai prisi
deda. Neprisidėjimas tikriau
siai nėra atviro protesto pa
reiškimas, o tik apsileidimo ar 
šykštumo išdava.

Pasitaiko ir tokių, kuriem at
rodo, kad lietuviai yra prašo
mi daugiau ir dažniau aukoti 
negu kitų tautybių kilmės šio 
krašto gyventojai. Gal yra ir to
kių, kurie galvoja, kad tik lie
tuviai turi šalpos organizaciją, 
kuri nuolat prašo aukų.

Iš tikrųjų gi Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse "yra šimtai į- 
vairių šalpos organizacijų ar 
fondų. Vieni iš jų rūpinasi pa
galbos teikimu įvairiose vidaus 
gyvenimo srityse. Kitų uždavi
niai siekia toli už Amerikos ri
bų. Kai kurių veikla yra nu
kreipta į atskirus kraštus, kitų 

Balfo centro valdybos vicepirm. ir teisinė patarėja dr. E. Armanienė priima iš Užsienio Pagalbos patariarno- 
sios komisijos pirmininko C. P. Taft Balfo šalpos darbo įvertinimą—pažymėjimą šios komisijos 25 darbo metų 
sukakties proga Washingtone. Vidury komisijos reikalų vedėjas H. S. Kresge.

— į tautines grupes, dar kiti 
yra pasiruošę skubėti į pagal
bą ypatingų nelaimių atveju— 
Biafroj, Peru, Pakistane ir ki
tur.

Bendradarbiavimas
Tos užsienio pagalbos šalpos 

organizacijos, kurios nori pasi
naudoti valstybinėmis lengva
tomis — nemokamai ar papigin
tai gaut maisto pertekliaus pro
duktų ir priemonių jiem per
vežti į šelpiamus kraštus — re
gistruojasi užsienio reikalų mi
nisterijos sudarytoj specialioj 
komisijoj (Advisory Committee 
on Voluntary Foreign Aid), ku
ri jom padeda sėkmingiau vyk
dyti šalpą užsienio kraštuose.

Ši komisija buvo sudaryta 
1946. Balfas į ją buvo įregist
ruotas 1954. Iš viso joje yra į-, 
siregistravusios 82 užsienio pa
galbos organizacijos. Kas me
tai jos turi pateikti savo veik
los apyskaitas šiai kc misijai, o 
ji paskelbia jų darbo rezultatus 
bendroje knygoje.

įvairumas
Iš raportų paaiškėja ne tik 

šių įvairių organizacijų tikslai, 
bet taip pat ir jų veiklos bū
dai bei apimtis — kokias su
mas jos išleidžia savo pasirink- 
tiem šalpos tikslam, kuriuos 
kraštus šelpia, kuriomis sriti
mis ypatingai rūpinasi.

Tautiniais pagrindais sudary

tas šalpos organizacijas ar fon
dus, šalia lietuvių, turi dar ki
nai, čekoslovakai, korėjiečiai, 
graikai, lenkai iraniečiai, ru
munai rusai ir ukrainiečiai.9
Kai kurios religinės konfesijos 
taip pat turi savo 'šalpos orga
nizacijas. Tai Dieviškosios Ben
drijos (Assemblies of God): 
krikščionys reformatai, jungti
nė pasaulio Bažnyčių taryba, 
katalikai, kongregacionalai, liu
teronai, menonitai, pagalbos ar
mija, adventistai ir unitai.

Žydų šalpos organizacijos, 
kurios, atrodo, remiasi ir tau
tiniais, ir religiniais pagrindais, 
yra gausiausios ir veikliausios į- 
vairicse šalpos srityse. Iš 82 į- 
siregistravusių šalpos organiza
cijų devynios yra žydų.

Per 1970 metus visos 82 or
ganizacijos išleido šalpai virš 
pusės bilijono dolerių — 578, 
000,000. Kuone pusė visos su
mos (virš 200,000,000 dol.) pri
klauso žydų organizacijom.

Žiūrint iš religinio taško, pir
moji šelpėja po žydų buvo A- 
merikos katalikų organizacija; 

• jos metinės išlaidos buvo virš 
. 125,000,000 dol. Tautiniais pa

grindais po žydų stipriausiai pa
sireiškė rusai (Tolstoy Founda
tion); jie per metus šalpai iš
leido virš milijono dolerių.

Šalia šių bendrinių, yra dar 
.įvairių šalpos fondų su specifi

niais uždaviniais. Pvz., bendrai 
medicinos pagalbai ir pažangai 
užsienio kraštuose vykdyti yra 
kelios šalpos organizacijos (Aid 
for International Medicine, Me
dical Asst. Program, Albert 
Schweitzer Fellowship, Tho
mas Dooley Foundation). Kitos 
dirba specifinėse medicinos sri
tyse: odontologijos (American 
Dentist for Foreign Service), 
akių gydymo (International Eye 
Foundation), aklųjų globos 
(American Foundation for 
Overseas Blind), vaikų gydymo 
(Children’s Medical Relief In
ternational), vaikų šalpos 
ir globos (Americans for 
C h i 1 d r e n ’s Relief, Boys’ 
Towns in Italy, Christian 
Children’s Fund, Foster Pa
rents Plan, Refuge des Petits, 
Save the Children Federation). 
Auklėjimo srityje dirba taip 
pat kelios (International Educa
tional Development, World Ed
ucation .World University Ser
vice, Summer Institute of Lin
guistics). Nepaprastai plačią 
veiklą yra išvysčiusi vadinamo
ji CARE organizacija. Jos veik
la yra išsiplėtusi įvairiose sri
tyse: žemės ūkio, namų staty
bos, medicinos pagalbos ir ki
tur. Ji veikia 73-ose valstybė
se. Pernai šalpai išleido virš 90 
milijonų dolerių.

įvertinimas
Šiemet sueina 25 metai nuo 

anksčiau minėtos komisijos į- 
steigimo ir artimesnio įvairių 
organizacijų tarpusavio bendra
darbiavimo. Tai progai atžymė
ti užsienio reikalu ministerija 
pakvietė visų organizacijų at
stovus į bendrus posėdžius ir 
vaišes Washingtone. Suvažiavi
mo dalyviai buvo priimti pre
zidento Nixono. Jis sveikino 
šias organizacijas už jų darnios 
ir našios 25 metų veiklos įspū
dingus vaisius ir dėkojo už nu
veiktus darbus.

Lygindamas šią privačią Už
sienio pagalbą su oficialia, vals
tybės teikiama, prezidentas pri
pažino, kad privačioji šelpiama
jam yra šiltesnė ir malonesnė. 
Pagaliau, nors prezidentas to 
ir neminėjo, dažnai ji yra ir 
veiksmingesnė. Oficialioji, eida. 
ma per valdininkų rankas, ne 
kartą gerokai nubyra į jų kiše
nes, arba yra teikiama dikta
tūrinio režimo palaikytojam ir 
rėmėjam, o ne tiem, kurie jos 
labiausiai reikalingi. Tuo tarpu 
privati pagalba beveik be išim
čių yra administruojama ir pri

žiūrima šalpa suinteresuotų or
ganizacijų atstovų. Jie yra siun
čiami į pagalbos reikalingus 
kraštus susipažinti su esama pa
dėtim ir vietos žmonių nusitei
kimu. Tokiais atvejais skirtą pa
galbą galima perteikti tokiu 
būdu, kad surinktos aukos bū
tų tinkamiausiai panaudotos, o 
šelpiamajam atneštų daugiau
siai praktiškos naudos.

Baigdamas savo kalbą, pre
zidentas linkėjo organizacijom 
nepavargti, bet ir toliau tęsti 
šį humanitarinį darbą, remian
tis gražiausiom Amerikos tradi
cijom.

čia prisimintina, kad aukos 
Balfui, kaip ir kitom šalpos or
ganizacijom, yra nurašomos 
nuo valstybinių mokesčių.

įprasminimas
Minėtos organizacijos, jų 

veiklos plotmės, surinktos ir iš
leistos sumos dar nesudaro pil
no šalpos darbo vaizdo. Tai tik 
vardai ir skaičiai. Bet už vardų 
slepiasi gyvi žmonės, o už skai
čių — susirūpinusios ir pasi
aukojančios širdys. Veiklos ap
imtis, jos plotis ir intensyvu
mas parodo, kad yra daug ir 
giliai savo artimu besirūpinan
čių žmonių. Kai kurie, tiesa, 
ribojasi savo tautos vaikų pa
rama. Tokių organizacijų yra 
tik apie 20. Visos kitos eina 
plačiau. Vienos pasiruošusios 
padėti bet kokios nelaimės at
veju, nežiūrint, kur tai įvyktų, 
kitos rūpinasi bendrai gyveni
mo lygio pakėlimu.

Jos eina ten, kur pagalba 
reikalinga. Kur trūksta maisto, 
bando pakelti žemės ūkio pro- 
dūktinguma; kur trūksta bu- 
tų, moko ekonomiškai iš turi
mų medžiagų statyti patoges
nius namus; kur didelis kūdi
kių mirtingumas ar gresia epi
demics pavojus, teikia medi
cinos pagalbą, ir pan.

Apskritai imant, arčiau susi
pažinus su artimo pagalbos mi
sija, vykdoma šiame krašte, lie
tuviai neturėtų jaustis perdaug 
apkrauti ar daugiau šiam rei
kalui aukoją. Priešingai, mes 
galime pasimokyti iš kitų šio 
krašto gyventojų. Eilinis ameri
kietis neturi tokio didelio įsi
pareigojimo ir gyvybinio reika
lo, kokį turime mes, lietuviai. 
Jo kraštas yra laisvas, visi pi
liečiai aprūpinti. Apsimokėda
mas valstybinius mokesčius ir 
paremdamas savo bažnyčios 
veiklą, jis galėtų jaustis save

(nukelta į 4 psl.)
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PASISĖJAU ŽALU RŪTA...
Romanas

5)
Veža tuo pat geležinkeliu pro tėviškę. Matyti sode 

paskendusios trobelės. Sudie. Tolimųjų kraštų pama
tyti išvažiuoju... Bet aš sugrįšiu .. Pabėgsiu ir su
grįšiu. Apmaudu verda kraujas Petro širdyje.

Išlaipina prie Vyslos, čia dabar padirbėsite perga
lei. Karo reikmenų fabrikuose. Nemėginkit pabėgti: f 
išsiųsime į frontą arba sušaudysime. Blakės pačiulps 
kraujo mediniuose barakuose, kur pilna prikimšta at
varytų darbininkų iš Lenkijos, Čekoslovakijos ir kitų 
užimtų kraštų. Badu, žinoma, nemarinsime. Sušalti ne
sušalsite. Nors ir nebus nei šilta, nei sotu. Jau ir pa
vasaris čia pat. Duosim tiek, kad pajėgtumėt dirbti, 
kad būtumėt naudingi...

Dirbo Petras ... Lydino plieną, tekino, lygino, 
žiede. Mašinas valdė, presus. Pūslėtais delnais, suodi
nais veidais, dulkinais plaučiais... Dėl to sunkumo 
jaunas nemirsi... Patvari jaunystė ... Pakeltum vis
ką, jei būtų prasmės. Bet jos nėra. Seniai nėra. Sū
kiai ant sienų nusidėvėjo ir subiro. Pergale jau netiki 
ir kiečiausias rudasis. Rytuos ‘ lūžta frontai... Tegul 
velniai rauja tą karo pramonę!

Spjauna Petras į fabrikus prie Vyslos ir pabėga... 
Ne į rytus, o į vakarus... Negi lįstum gyvas velniui į 
nasrus, kai visi keliai pilni pabėgėlių iš rytų? Ir dėl 
gaudymo dabar jau ne taip baisu. Tik įsimaišyk tarp 
pabėgėlių. Kas tave suras? Dokumentus bombų spro
gimai sutaršo. O tų svetimų lėktuvų pilnos Vokietijos 
padangės. Dieną ir naktį...

Ir taip vis tolsta ir tolsta Jiesios slėnis, šviesi 
mažutė tėviškėlė ... Traukiniai neša į vakarus ... Ka
ro pabaiga ne už kalnų, jau ilga ranka pasiektum... 
Tegul ji pasitiks vakaruose, kuo toliau nuo rytų fron
to... Jau štai ir Harzo kalnai dunkso debesimi, čia 
galėtum, Petreli, sustoti. Frontai bus pailsę. Atsiris ra
miai, be audros ... įsisiūlyk ūkininkui ... Prasimaitin
si...

★

— Na, matai, kur jis! Petrai! — iš tolo visa gerkle 
šaukia taku žengdamas Genius: — tavęs visur ieško
jom. Kelis kartus skambinom. Buvom užvažiavę ...

— Tai kas? Ar dega, kad taip rėki, — pykteli iš 
įsisvajojimo pažadintas Petras.

— Kas čia degs... — susigėdęs nuleidžia balsą 
Genius, — bet norėjom vakarykščias linksmybes pri
siminti, kaip reikiant užbaigti. O tu niekam nieko ne
sakęs pabėgai. Nei Milė, nei Liucė tavęs neprisiskam
bino ...

....— Ir taip iš karto visiems manęs prireikėjo?
— Einam. Be tavęs ne pabaigtuvės.
Pamažu, tingiai pakyla Petras. Saulė jau nusilei

dusi. Vėjas nutilęs. Purpuru ir plienu nusidažė lygus 
vandens blizgėjimas. Suglaudė sparnus žuvėdros ir su
simetusios būrelin stovi ant kieto kranto, tyliu susi
mąstymu palydi užmiegančią dieną. Sunkūs Petro ir 
Geniaus žingsniai nučeža taku.

4
Priverstinė Petro kelionė nesustojo nė prie Harzo 

kalnų.
Iš vakarų atslinkęs frontas praūžė ir nutilo, lyg 

išsilijęs perkūnijos debesis. Bet naujas nerimas užgulė. 
Jaltos susitarimas plačiai atvėrė bolševikams kelius 
net iki Vakarų Vokietijos. Jūros gelmių voro žnyplės 
skečiasi ir griebia naujus plotus. Spausk, Petreli, to
liau į vakarus, kad galėtum naktimis ramiai miegoti! 
Ir spaudė...

Rudenį atsirado Petras Vestfalijos mieste, kur jau 
susibūrę daugiau lietuvių, kur pradėjo veikti atidaryta 
gimnazija. Atspaude dviračiu — tiek jau buvo prasi

gyvenęs — o šiaip visas turtas tilpo į nedidelę ka
rinę kuprinę. Bepigu tokiam: kaip stovi, taip brangus, 
kur sustoji, čia namai...

Atvyko ir buvo priimtas į septintą klasę. Įkurdintas 
bendrabutyje.

— Dokumentu neturi. Tikime, ka sakai. Jei būsi C. * V
pamelavęs, pats iškrisi dėl nesugebėjimo, — pasakė 
direktorius.

Bet Petras greitai atsistojo ant kojų. Prisiminė šeš
tos klasės kursą, kurį tie sugaišti metai buvo dulkė
mis užvertę. O kad taip turėtum tuos vadovėlius, 
kur Kaune turėjai, pakartotum ir būtum vyras pakelta 
galva! Bet vadovėlių beveik nebuvo ... Viskas — užra
šai, užrašai, užrašai... Klausyk, sek įtempęs ausis mo
kytojo aiškinimą, skubėk pasižymėti... Bet mokyto
jai — geri, patyrę, tempte tempia mokymo vežimą. 
Klasė nedidelė, draugiška. Susirinko vienodo likimo 
draugai. Benamiai rš įvairių Lietuvos kampų...

Bendrabutis atstoja namus. Tiems, kurie vieniši. 
Be tėvų, be giminių. Be didesnių patogumų, be pra
bangos, net reikalingiausių reikmenų trūksta. Bet Pet
rui čia smagu. Tie metai, prabėgę tarp svetimųjų, po 

darbo ir pavojų našta, pilni nepriteklių ir kieto vargo, 
užgrūdino Petrą, išaugino į vyrus, subrandino. Ne
laukia, kad kas ką atneštų, parūpintų. Pats eina ir ieš
ko, zyle pelėda verčiasi, ant balos namelius statosi. 
Ir niekad nedejuoja, nesiskundžia, negraudena. Kaip 
yra, taip gerai. Net kitiems padeda, nerangiuosius iš
judina, prie tvarkos pratina.

Gimnazija įsikūrusi senoje, apirusioje vokiečių 
mokykloje. Ten ir bendrabutis: viena buvusi klasė— 
mergaitėms, kita — berniukams. Pristatyta geležinių 
lovų, lyg kareivinėse. Bet kai susitvarkai, atrodo pa
kenčiama, net jauku, šioki toki namučiai, savas kam
putis — ta lova. Išmoksti visuomeninės drausmės: 
nekliudyk kitam, kad ir iš jo to paties galėtum rei
kalauti ... Pavalgyti duoda iš stovyklos virtuvės... 
Esat šelpiami tarptautinės organizacijos. Nesmaguriau- 
sit, bet ir badu nemirsit... Kurie į klases įstojot 
— mokykitės...

Ir taip teka bėga pilkosios dienelės. Ant raštų 

darbų užgulus, prie užrašų. Klasėje atmintį grūdinant, 
lavinant, žiniomis turtinant. Eilutėje prie maisto be
stovint. šeštadienių vakarais kartais polkutę patry
piant, valsą siūbuojant, modernesniais pasmaguriau
jant ...

Prabėgo žiema, lyg lėkte pralėkė. Atūžė pavasaris 
griaustiniais. Ankstesnis nei tėviškėje. Pilnas žalumo ir 
gausybės žiedų ties Vestfalijos kalneliais, sodais ir miš
kais, ties pievomis ir upokšniais... Ir toks nerimas į- 
simetė širdin, toks nenumaldomas ilgesys... Niekada 
dar taip nebuvo Petro gyvenime... Skaito klasėje 
užgulęs užrašus, bet mažai ką atsimena. I galvą nelen
da, o akys žvelgia kaž kur į tolumas, į vieną tašką su
sitelkusios ... Mintis su mintim nesiriša ...

Užverčia užrašų sąsiuvinį, pasiraižo atsistojęs, 
stambiais žingsniais išeina į koridorių. Pravirose mer
gaičių bendrabučio duryse kyštelėja Jūratės galva.

— Ieškojau tavęs, Petrai...
— Pamokas klasėje ruošiau.
— Paruošei? Kur skubi?
— Niekur... Tik į galvą nelenda...

— Kur lįs, kad tvanku... Ir taip gražu ore... 
Norėjau prašyti, kad trigonometriją paaiškintum. Ne
susigaudau.

— Matematika — vieni niekai: nuoseklus dėsnin
gumas. Per kelias minutes paruošiau. Bet dar turiu 
literatūrą, psichologiją, istoriją... Sakau — išeisiu į 
parką, greičiau išmoksiu. O čia ta tavo trigonometrija.

— Tai ir aš einu kartu. Pasiimu uždavinius. Ge
rai? Netruksi paaiškinti...

— Tai einam, Jūrate.
Pats magnolijų žydėjimas parke. Narcizų pilna 

pieva prie tvenkinio. Medžių šešėliai tiesiasi takuose, 
toki didžiuliai milžinai, toks spindulių žaidimas... O 
tų žmonių! Rodos, nedidelis tas mūsų miestas, o tiek 
prisirinko. Nerastum niekur laisvesnės vietos. Apie 
suoliukus nė negalvok. Ant tiltelių atramų užsikorę 
vyrukai su merginomis, juokiasi, kikena, krykštauja. 
O saulė vis slenka žemyn, šešėliuose sukasi pasakų 
burtai...

(Bua daugiau)
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DZŪKŲ TĖVŲ IŠAUGINTAS VADAS
Pamokslas, atsisveikinant su velioniu Worcesteryje, Šv. Ka

zimiere, liepos 5
STASYS YLA

ATSISVEIKINIMAS SU A. A. KUN. J. JUTKEVIČIUM

Staiga mirė Lietuvos vyčių 
vadas, Šv. Kazimiero Worceste. 
ryje klebonas, Kunigų Vieny
bės pirmininkas kun. Jutkevi
čius. Mirė grįždamas su dviem 
broliais kunigais iš kelionės po 
Afriką, sustojęs Anglijos Ches- 
teryje, birželio 28, 12 vai. die
ną.

Tėvai, sulaukę vienas 87, 
antras . 77 metų, dar tebėra gy
vi. Gyvi ir sveiki kiti trys bro
liai ir trys seserys, taip pat tri
jų šeimų pusbroliai. Šeima ir 
artimieji šios mirties skaudžiai 
paliesti. Tėvo pirmoji reakcija 
buvo: “Pirmas gimė, pirmas 
mirė — kodėl?” Atsakymo nė
ra, ir veltui jo ieškotume. Mir
tis neišvengiama viešnia ir ji 
neklausia laiko, bet šį kartą ji 
atėjo ne laiku ir netikėtai, pa
čiame amžiaus pajėgume (sulau
kus 56 metų) ir veiklos įsibė
gėjime.

Reikšdami užuojautą šeimai, 
•prisimename pirmiausia Lietu
vos vyčius, kuriems jis buvo 
lyg . vyriausias brolis. Įstojo 
šion garbingon organizacijon 
turėdamas 14 metų amžiaus, jo
je išaugo ir su ja suaugo ne
beatskiriamai ligi mirties. Bu
vo jos kuopų ir vyriausias dva
sios vadas, nepakeičiamas visų 
seimų organizatorius, Lietuvos 
reikalų komisijos kūrėjas ir va
dovas per 25 metus, nuolati
nis Vyčio žurnalo bendradar
bis. Jo mirtis apgaubia šią or
ganizaciją dideliu gedulo šydu.

Skaudu jo netekti ir Kunigų 
Vienybei, kurios pirmininku 
jis buvo pastaruosius dvejus 
metus; ir Lietuvių Bendruome
nei, kurios tarybos prezidiu
mo nariu jis buvo praėjusią ka
denciją, ir Katalikių Moterų 
Draugijai, kurios dvasios vadu, 
ypač Naujojoj Anglijoj, jis yra 
buvęs ilgus metus.

Kur tik žvelgi, ten, rodos, 
jauti, kad jo labai stigs mūsų 
gyvenime. Pasiges jo ypač Wor- 
cesteris — toji lietuvių koloni
ja, kurioje jis išaugo kaip kuni
gas ir kaip visuomenės vadas. 
Iš. 31 kunigystės metų čia jis 
praleido 27 metus, ir ant jo 
rankų išaugo jo krikštytos, su
tuoktos, jo pamokslais ir išpa
žintim 'Ugdomos dvi generaci
jos. Penkiolika metų jis buvo 
nepakeičiamas vikaras Aušros 
Vartuose ir šešerius metus Šv. 
Kazimiere. Trumpam, ketvertui 
metų, iškeltas į AtholĮ klebo
nu, ten atnaujino bažnyčią ir 
naujai pastatė kleboniją. Prieš 
šešetą metų grįžęs klebonu į 
Šv. Kazimierą Worcesterin, at
naujino iš lauko ir visiškai nau
jai, V. K. Jonyno padedamas, 
pertvarkė bažnyčią, taip, kad 
šiandien ji yra viena puoš
niausių ir meniškiausių švento
vių visoj vyskupijoj.

Wcrcesteris nuo 1951 tapo 
vyskupijos centru, ir jam, velio

Visi į Pranciškonų

LIETUVIŲ DIENI-PIKNIKU 
IR JUBILIEJŲ

KENNEBUNKPORTE, MAINE 
rugpjūčio 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.

niui, teko įsijungti | štabinius 
darbus: būti moterystės bylų 
teisėju, labdaros ir tikėjimo 
sklaidos direktoriumi, pašauki
mų komisijos nariu, pagaliau 
organizatoriumi vyskupijos jau
nimo tarybos ir jos dvasios va
du, už nuopelnus 1957 apdova
notu Pro Deo et juventute žy
meniu.

Netekti tokio kunigo, dirbu
sio taip plačiai ir taip sėkmin
gai, atrodo neapskaičiuojamas 
nuostolis. Tačiau nuostolis 
mums, likusiems, ne jam. Nuo
stolis artimai ateičiai, ne dabar
čiai ir praeičiai. Velionis pada
rė daug, ir tie darbai lieka ne
nurašomi ir neatšaukiami. Lie
ka ir jo darbo metodas, ir pa
vyzdys, kaip veikti, kaip savo 
jėgas panaudoti gyvenime. Kas 
buvo būdinga jo veiklai, gali 
mokytis ir sekti ne vienas. O 
būdinga štai kas:

1. Dirbti keletą darbų tuo pa
čiu laiku, ir dirbti greitai, sėk
mingai, praktiškai.

2. Derinti bažnytinius reika
lus su visuomeniniais, tauti
niais ir kultūriniais.

3. Vartoti žodį ir plunksną 
abiem kalbom — anglų ir lie
tuvių, plačiai koresponduojant 
ir reaguojant į viešąją opiniją.

4. Talkinti kitų vadovauja
miems darbams ir pačiam va
dovauti vienai ar kitai darbo 
sričiai pastoviai, .neatitraukiant 
rankų.

Velionis buvo realistas ir kar
tu idealistas; bažnytinis žmo
gus ir kartu patriotas; protin
gai pažangus ir kartu tradici
nis tiek bažnytinėj, tiek tau
tinėj veikloj. Religija jam bu
vo neatsiejama nuo gyvenimo, 
neuždaryta vien bažnyčioj ir 
klebonijoj, lygiai kaip tautybė 
nepasmerkta, nenuplakta, neiš
jungta iš kunigo misijos.

Lietuvio kunigo paskirtis 
emigracijoj niekada nebuvo 
lengva, ypač nelengva derinti 
kelias emigracijas ir generaci
jas. Tačiau kun. Jonas sugebė
jo būti tėvas ir vadas visiems 
lietuviams be skirtumo — iš
lavintiems ar paprastiems, se
niems ateiviams ar naujiems.

Jis gal nebuvo šiltas ar .jaus
mingas tėvas. Buvo vyriškas, 
kietas, kartais neišvedamas iš 
savo kelio, kai kada gal ir ne
perkalbamas, bet visada sukal
bamas svarbiais ir gyvybiniais 
klausimais. Jis neieškojo popu
liarumo ir asmeninių draugys
čių — neturėjo tam nei laiko. 
Vengė ii išvengė žmogiškų į- 
pročių, kurie suėda laiką ir 
energiją tuščiai, beprasmiškai. 
Jis buvo vadas, kuris nesismul- 
kina, nesiblaško, nesiskundžia, 
tik dirba pats, nurodo kitiems, 
ką dirbti, ir koncentruojasi į 
būtinus uždavinius.

Jo gyvenimas ne kartą buvo 
vienišo vilko gyvenimas. Nežiū
rint daugelio ištikimų darbo

A.a. kun. Jonas Jutkevičius

draugų ir gerbėjų, pasisklai- 
džiusių po visą kraštą, čia pat 
jis jų beveik neturėjo. Jo gy
venimas buvo tik darbas, ne
pertraukiamas ir neužbaigia
mas, išskyrus keliones į užsie
nius — po pasaulį su dviem 
savo broliais kunigais. Paskuti- 
nėję kelionėje jis užbaigė vis
ką — ir darbus, ir veiklą. Lū
žo, kaip lūžta išaugęs ąžuolas. 
Dzūkų Krėvės palyginimas 
apie Grainio liepą tinka ir 
šiam dzūkų tėvų išaugintam sū
nui. (Tėvas Konstantas ir moti
na Beatričė Mereskevičiūtė gi
mę švobiškio kaime, Alovės pa- 
rap., Alytaus aps.; pirmasis at
vyko į JAV 1903, antroji 1911, 
vedėsi 1913 Westfielde, 
Mass.)

Ir nesakykit, mieli tautiečiai, 
kad mes neturim pasišventu
sių ir šviesių kunigų. Turim, 
tik, kol turim, dažnai jų ne
matom. Turėjom Burbą, Kau
pą, Staniukyną, marijoną Na
vicką, švagždi ir daugelį kitų, 
nekalbant apie tuos veteranus, 
kurie dar tebėra gyvi. Ar prie 
šių eilės nesirikiuoja ir mūsų 
velionis?

Žiūrint žmogiškai, net šia
me gedėjime kyla savotiškas 
pasididžiavimas ir džiaugsmas: 
“Štai, kokiu žmonių mes turi
me! Štai, kokių vadų išugdo 
emigracija, netgi pirmoj gene
racijoj, kuri laikoma neryžtin
ga, neapsisprendusi, besiblaš
kanti tarp dviejų aušrų!” 

_ Žiūrint krikščioniškai, velio
nis atliko garbingo žmogaus, ge
ro Amerikos lietuvio ir bran
daus kunigo misiją. Dabar jis 
yra Dievo prieglobstyje, jo tei
singumo ir gailestingumo ran
kose. Mes tikime, kad jis pil
nai užsitarnavo amžinos švie
sos ir ramybės. Bet jeigu jam 
reikia mūsų maldų, priimk jas, 
Viešpatie! Jei reikia >aukos, pri
imk šia nekruvina auka, kuria 
už jo vėlę aukosime!

Kai melsimės per šias mi
šias, jis dar kalbės mum — ty
liai, kiekvienam atskirai ir tom 
grupėm, kurios čia atstovauja
mos. Bandykim įsiklausyti:

— Ne man garbė už tuos dar
bus, ne man! Ar būčiau tapęs 
kunigu ir tesėjęs šiame pašau
kime be Jo valios, globos ir ma
lonės?!

— Neliūdėkit ir nesijaudin
kit dėl mano mirties, tik žiū
rėkit, kad mano vietoj nestig
tų jum savų kunigų!

— Nedėkit ant mano kapo 
vainikų, geriau vainikuokit dar
bus, kurių aš nebaigiau — Die
vo darbus Jo tautoje.

— Vyčiai, mano didžioji mei
le, būkit riteriai: tęskit kovą 
už Lietuvos laisvę, nes ji pati 
to negali daryti!

Broliai kunigai lietuviai, 
jūsų darbas yra didelis, sun
kus ir labai reikšmingas. Glaus
kitės vieni prie kitų Kunigų 

• Vienybėje ir dirbkit sutartinai!
— Lietuvių Bendruomenės 

vadai, man jūsų darbas atrodė 
gražus ir šventas: tęskit jį ne
pavargdami!

— Mano brangūs parapiečiai, 
būkit uolūs Šv. Kazimiere! Kai 

žvelgsit į prisikėlusiojo Kris
taus paveikslą virš altoriaus, 
prisiminkit: visi susitiksim pri
sikėlime!

VYČIŲ SEIMAS GEDULO ŽENKLE
Liepos 5 Šv. Marijos kapinė

se, Westfield, Mass., palaidotas 
kun. Jonas Jutt-Jutkevičius, 
taurus lietuvis patriotas, švie
sus organizacijos vadas, garbin
gas narys nuo 1928, kada bu
vo dar tik keturiolikos metų 
amžiaus.

Vyčiai kapinėse pravedė 
trumpą atsisveikinimo progra
mą, vadovaujant jų pirminin
kui prof. dr. Jokūbui Stukui. 
Jautru atsisveikinimo žodį ta
rė vyčių garbės narys aktorius 
Juozas Bcley-Bulevičius. Sugie
dota Viešpaties Angelas, Ame
rikos ir Lietuvos himnai bei vy
čių himnas. Iš Lietuvos vyčių 
centro valdybos dar dalyvavo 
vicepirmininkas Albert Jaritis, 
Mary Jankowski, Rita Pinkus, 
Susan Boroskas ir Lionginas 
Švelnis; iš vyčių garbės narių
— Antanas Mažeika su žmona, 
Pranas Vaškas, Ona Mitchell- 
Matulavičiūtė ir Jerry Jesulai- 
tis.

Apie kun. Jono Jutkevičiaus 
suorganizuotą Lietuvos reikalų 
komisiją ir apie jos darbus ži
nome iš spaudos. Taip pat ži
nome, kad -velionies rūpesčiu 
metiniuose vyčių seimuose bu
vo įvesta programa, kurioje bū
davo pagerbiami nelietuviai, 
daugiausia pasidarbavę Lietu
vai ir lietuviam. Jiem iškilmin
go banketo metu būdavo įtei
kiami medaliai. Tokius meda
lius yra gavę: kongresmanai
— Kersten, Flood, Madden, Mo- 
nagan, Rodino ir Pucinski; se
natoriai — Douglas, Dodd, 
Knowland: gubernatorius Wil
liams, burmistras Daley, kardi
nolas Cushing, redaktorius Bar-

Kaip veikia. . .
(atkelta iš 3 p si.) 

pareigą pilnai atlikęs. O tačiau 
jis prisipažįsta esąs ne tik savo 
krašto vaikas, bet ir didžiosios 
žmonijos šeimos narys. Jis rū
pinasi žmogum, nežiūrint ku
rios tautos anas bebūtų, kuriai 
rasei priklausytų ar kuriame 
žemyne gyventų.

Tuo tarpu mūsų vykdoma 
šalpa nėra niekam kitam nau
dojama, kaip tik lietuviam. 
Jiem padėti yra kiekvieno mū
sų pareiga. K.P.G.

Kun. J. Jutkevičius (dešinėj) įteikia Lietuvos vyčiu medalį 1965 m. buv. 
JAV senatoriui ir Oakland Tribune dienraščio leidėjui ir redaktoriui William 
F. Knowland. Kairėj amerikiečių laikraštininkas George Todt.

Nuotr. L. Kanto

4 buvo Amerikos ne
priklausomybės šventė. Tačiau 
Worcesterio lietuvių širdis slė
gė skausmas. Rinkosi minios 
prie Šv. Kazimiero bažnyčios 
ir takeliu pamažu slinko klebo
nijos link atsisveikinti su bran
giuoju klebonu. Kunigai dėko
jo už atsilankymą ir guodė ver
kiančiuosius. 5:30 vai. popiet 
a.a. klebono kun. J. Jutkevi- 
čiaus palaikai buvo perkelti į 
bažnyčią.

7 vai. vak. mišias lietuvių 
kalba aukojo a.a. klebono bro
liai kunigai Antanas ir Julius 
Jutkevičiai ir kun. J. Steponai
tis. Dalyvavo tėveliai, sesutės, 
brolis, giminės, šeši svečiai 
kunigai, seselės ir tikintieji, 
pripildydami bažnyčią.

Dovanas prie altoriaus nešė 
a.a. klebono tėveliai.

Prieš mišias galingai suskam
bėjo vyčių himnas.

Pamokslą sakė kun. dr. J. 
Vaškas, MIC, primindamas, 
kad a.a. kun, J. Jutkevičius su
derino savyje kunigo ir lietu
vio patrioto pareigas.

Mišias giedojo Šv. Kazimie- 

mann. Šiais metais savo 58-ta- 
jame visuotiniame seime, kuris 
įvyks rugpiūčio 26-29 pran - 
ciškonų sodyboj, Kennebunk - 
port, Maine, Lietuvos vyčiai į- 
teiks medalį latviui Robertui 
Briezei, kurio dėka visas pasau
lis sužinojo apie Simo Kudir
kos tragediją. Jis dalyvaus ir 
tars žodį seimo užbaigimo ban
kete sekmadienį, rugpiūčio 29.

Mes, vyčiai, tikrai pasigesim 
kun. Jutkevičiaus savo seimuo
se, darbuose ir planuose. Gi
męs ir augęs Amerikoje, net 
nematęs Lietuvos, visą savo 
amžių dėl Lietuvos sielojosi. Ar 
tai ne gražus pavyzdys Ameri
kos lietuvių jaunimui? Visą sei
mą pavėsime jo šviesiam prisi
minimui.

Anot kun. St. Ylos pasakytų 
žodžiu velionies laidotuvėse, 
kunigas Jonas štai kaip dabar 
kalbėtų į mus: “Vyčiai, mano 
didžioji meile, būkit riteriai: 
tęskit kovą už Lietuvos laisvę, 
nes ji pati to negali daryti.”

Dieną prieš jo netikėtą mir
tį, birželio 27, LV centro valdy
ba ir Naujosios Anglijos apskri
ties atstovai buvo susirinkę 
svarbiam bendram posėdžiui— 
nustatyti gaires visuotiniam sei
mui, kurio metu būtų buvęs pa
gerbtas kun. Jutkevičius už jo 
25 metų darbuotę.

Tarp svarbesnių šio suvažia
vimo nutarimų buvo nutari
mas ateinančių metų liepos mė
nesį suruošti dviejų savaičių vy
čiu ekskursiją į penkis Pietų 
Amerikos kraštus. Ekskursijos 
tikslas — susipažinti su Pietų 
Amerikos lietuviškuoju jauni
mu, gal įsteigti ten kuopas, 

ruošti vakarus, kurių metu Lie
tuvos vyčiai pateiktų savo me
ninę programą. Taip pat nutar
ta seimo posėdžiuose skirti spe
cialias sesijas LV jauniam (jun- 
joram), Lietuvos reikalų ko
misijai, veiklos pastiprinimui 
ritualam, naujų nelietuvių “as
sociate member” (žmonų bei 
vyrų) teisėm bei pareigom. Ki
tas CV posėdis bus rugpiūčio 
25 Kennebunkporte, Maine, 
dieną prieš seimo atidarymą.

Atrodo, kad šių metų Lietu
vos vyčių seimas bus ypatin
gai darbingas.

D r. J. J. Stukas

WORCESTER, MASS.

ro parapijos choras, vadovauja
mas Aušros Vartų parapijos 
vargonininko muz. V. Burdu
lio, nes mūsų parapijos var
gonininkas muz. A. Mateika bu
vo išvykęs atostogų.

Po mišių buvo sugiedoti A- 
merikos ir Lietuvos himnai ir 
giesmė Marija, Marija.

Prie karsto visą laiką garbės 
sargyboj stovėjo vyčiai ir lek
toriai.

Atidengus karstą, buvo kal
bamas rožančius.

Savo atstovus atsiuntė visos 
organizacijos: vyčių 26 ir 116 
kuopos, ateitininkai, Moterų Są
jungos 5 ir 69 kuopos, Aušros 
Vartų ir Šv. Kazimiero para
pijų vyrų klubai, Lietuvių Ben
druomenė, Maironio Parkas ir 
kitos.

Laidotuvių mišios
Liepos 5 rytą žmonės rinko

si į a.a. klebono laidotuves. Į 
bažnyčią buvo leidžiama tik po 
du atstovus nuo kiekvienos or
ganizacijos. Kunigų buvo ma
žiausia 130. Buvo ir seselių iš 
įvairių vienuolynų. Oras tomis 
dienomis pasitaikė nepaprastai 
gražus. Žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia. Pilnas buvo ir šven
torius, pilna Providence gatvė. 
Policija tvarkė judėjimą.

10 vai. ryto didinga kunigų 
procesija išsirikiavo mišiom, ku
rias koncelebravo vyskupas B. 
Flanagan, Springfieldo vysku
pas K. Wheldon ir šie kunigai: 
a.a. klebono broliai Antanas ir 
Julius Jutkevičiai, Hartfordo 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas kun. J. Matutis, Worceste- 
rio Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. A. Volungis ir vi
karas kun. J. Bakanas, Atholio 
Šv. Pranciškaus parapijos kle
bonas kun. A. Jankauskas ir 
South Barre, Mass., Šv. Tomo 
a. Becket parapijos klebonas 
kun. M. Murtough. Prelatų tar
pe sėdėjo mūsų vyskupo pagal
bininkas T. Harrington.

Pamokslą anglų kalba sakė 
vysk. B. Flanagan. Iškėlė a.a. 
klebono pasišventimą Bažny
čiai ir žmonėm. Guodė tėve
lius ir visus gimines. Lietuvių 
kalba pamokslą pasakė Kuni
gų Vienybės vicepirmininkas 
prof. kun. St. Yla.

Per mišias giedojo vyskupi
jos kunigų choras ir solistė L. 
Miskavičiūtė, kilusi iš šios para
pijos.

Mišiose dalyvavo valstijos at
stovai R. Bohigian ir C. Buf- 
fone, miesto tarybos nariai J. 
Shea ir T. Early, miesto majo
ras J. Tinsley, valstijos ugnia
gesių viršininkas D. Shimkus, 
JAV LB centro valdybos ir ta

Nuoširdus ir darbingas baltiečių posėdis
Liepos 17 Chicagoje, Latvių 

namuose įvyko Jungtinio Ame
rikos Baltiečių Komiteto posė
dis. Dalyvavo: lietuvių atsto
vai — dr. K. Bobelis ir kun. A. 
Stašys; latvių — Uldis Grava, 
Amerikos Latvių Sąjungos pir
mininkas, iš New Yorko, ir Gu- 
nars Meierovics, Latvių Sąjun
gos vicepirmininkas, iš Wash
ington©; estų — Mr. Parts, iš 
Crystal Lake, III., ir Mr. A. 
Koepp, iš Chicagos (atstovavo 
Amerikos Estų Sąjungos pirmi
ninkui H. Leesmant).

Posėdžiui pirmininkavo dr.
K. Bobelis, Jungtinių Ameri
kos Baltiečių Komiteto ir Altos 
pirmininkas.

Nagrinėti Radio Liberty pro
gramų, baltiečių kooperacijos 
ir talkinimo klausimai.

Persvarstyta baltiečių komi
teto akcija ryšium su “Ethnic 
Heritage” rezoliucijos pravedi- 
mu. Išklausytas tuo klausimu 
Gunars Meierovics pranešimas. 
Komitetas yra įteikęs atitinka
mus raštus senatoriam ir kong- 
resmanam ir yra gavęs nema
ža teigiamų atsakymų, žadan
čių paremti šią rezoliuciją.

Gunars Meierovics pranešė 
apie įspūdingai suruoštą birže
lio deportacijų minėjimą Wa

rybos atstovas inž. J. Škudzins- 
kas, vyčių centro valdybos 
pirm. dr. J. Stukas ir daug ki
tų žymių vyčių veikėjų, taip pat 
ir visa Naujosios Anglijos vy
čių apskrities valdyba. 26-tai ir 
116-tai Worcesterio vyčių kuo
pom atstovavo A. Miller, D. Sin- 
kevich ir S. Walinsky su žmo
na. Dalyvavo Moterų Sąjungos 
centro valdybos pirmininkė A. 
Wackell ir daug kitų katalikiš
kų organizacijų veikėjų ir va
dų.

Jutkevičių šeimos pageidavi
mu, po mišių parapijos svetai
nėje buvo pusryčiai. Juos pa
ruošė Maironio Parko šeimįnin- 
kė Kauševičienė. Tvarką palai
kė minėto parko šeimininkas 
ir Lietuvių Labd. D-jos pir- 
min. K. Adomavičius ir A. Mi
ner.

12:45 vai. paskutinį kartą 
liūdnai suskambėjo Šv. Kazi
miero bažnyčios varpai, ir a.a. 
klebono palaikai buvo išleidžia
mi iš bažnyčios. Gausi tikinčių
jų minia šluostėsi ašaras.

Kapinėse
Palaidoti velionis buvo veža

mas į Marijos kapines, West
field, Mass. Palydėjo mylimi 
parapiečiai, nors važiuojama 
buvo neorganizuotai.

Kapinėse dalyvavo Worceste
rio vyskupas augziliaras T. Har
rington, Springfieldo vyskupas 
K. Wheldon, apie 20 kunigų ir 
daug žmonių. Atliktos religi - 
nės apeigos. Sugiedota Vieš
paties Angelas ir himnai —A- 
merikos, Lietuvos ir vyčių. Pa
baigoje — giesmė Marija, Ma
rija. Visi grįžo į namus, tik a. 
a. klebonas pasiliko ten ilsėtis 
amžinai.

Giliam nuliūdime ir skausmo, 
prislėgti liko velionies tėveliai, 
trys broliai, iš kurių Antanas 
ir Julius — kunigai, Juozas— 
vedęs, ir trys sesutės — Mari
ja, Anelė ir Ona. Kartu liūdi 
visa Šv. Kazimiero parapija, vy
čiai ir visi Amerikos lietuviai.

Lietuvių Bendruomenė nori 
velionį įamžinti Lietuvių Fon
de. Kviečiame visus prisidėti, 
kad nors maža dalele atsidėko
tume už jo atliktus darbus. Au
kas siųsti: L. B. pirm. P. Sta- 
nelis, 67 Harrison St., Worces
ter, Mass. Telef. 756-4248.

Būkime mes, Šv. Kazimiero 
parapijos tikintieji, tikri a.a. 
klebono kun. Jono Jutkevičiaus 
palikto pavyzdžio vykdytojai. 
Tą pavyzdį jis mum rodė ne tik 
savo žodžiais, bet ir darbais. 
Niekada nepamirškime jo savo 
maldose. Tesuteikia Viešpats 
jam amžiną laimę ir nesibai
giantį džiaugsmą danguje!

J.M.

shingtone, Tautinėje katedroje. 
Minėjimui vadovavo Alto direk
torius dr. Genys. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Pūgevičius 
iš Baltimorės.

Antrajai baltiečių konferen
cijai organizuoti nutarta paskir
ti po 1 atstovą iš kiekvienos 
tautybės; jie sudarytų didesnio 
masto organizacinį komitetą.

Nepriimtas pasiūlymas orga
nizuoti atskira baltiečių infor
macijos centrą. Nutarta, kad 
visa bendra baltiečių informa
cija būtų tvarkoma per Jung
tini Baltiečių Komitetą. Šiam v * V
reikalui sudaryta speciali ko
misija. Nustatytas veiklos pla
nas ateinantiem metam.

Nutarta pasitarti su Batumi 
dėl koordinavimo veiklos Jung
tinėse Tautose. Priimta rezo
liucija: bandyti aiškinti baltic- 
čių okupaciją Jungtinėse Tau
tose.

Posėdis praėjo nuoširdžioje 
ir darbingoje dvasioje.

Posėdžio dalyviai latvių Chi
cagos skyriaus pirmininko V. 
Viksnins buvo pavaišinti.

Kitas posėdis numatytas rug
sėjo mėnesį, New Yorke ar 
Washingtone.

Altos Informacija
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3 pranciškonai mini
Rugpiūčio 1, šį sekmadienį,> 

Kennebunkport, Maine, lietu
vių pranciškonų sodyboj ir vie
nuolyne didelė šventė — trys 
kunigai mini sidabrinį kuni
gystės jubiliejų. Tai tėv. Kęs
tutis Maria Juozapas Butkus, 
OFM, tėv. Jonas Dyburys, OF 
M, ir tėv. Steponas Ropolas, 
OFM.

" ★

Kęstutis Butkus į lietuvių 
pranciškonų vienuolyną įstojo 
1938. Kretingos pranciškonų 
gimnaziją baigė 1940. Vėliau 
studijavo Berlyno u-te, ir bai
gė filosofijos fakultetą Dorste- 
ne, Vokietijoj. Kunigystės šven
timus priėmė 1946 Warendor
fe. Ten 1947 baigė pranriško- 
nų teologijos fakultetą. Metus 
kapelionavęs Seedorfo lietuvių 
stovykloj, atvyko į Ameriką ir 
prisijungė prie lietuvių pran
ciškonų provincijos. Čia vedė- 
misijas, rekolekcijas, talkino 
parapijose.

Vienuolyne ėjo įvairias pa
reigas: buvo provincijos sekre
torius ir ekonomas, berniukų 
stovyklos vadovas, brolių ma
gistras, lietuvių tretininkų šv. 
Kazimiero provincijos direkto
rius. 1967 Philadelphijoj visuo
tiniame tretininkų kongrese pa
teikė naujos regulos projektą 
ir surengė lietuvių skyriaus pa
rodą.

Spaudos reikšmę įvertinda
mas, tėv. Kęstutis yra pats ra
šęs laikraščiuose bei žurnaluo
se ir daug prisidėjęs prie 
jų platinimo. Lietuvių kalbon 
išvertė Emile Guerry knygą 
“Pilnutinis Kristus”.

Būdamas Vokietijoj, šalia fi
losofijos ir teologijos studijų, 
meną studijavo pas prof. 
Fuchs. Meniškus polėkius iš
reiškė įrengdamas Kennebunk- 
porte. Maine, Kryžiaus Kelius 
grynai lietuviško stiliaus, pa
gal arch. J. Muloko projektą. 
Taip pat telkė lėšas Liurdo gro-

Tėv. K. Butkus, OFM

Tėv. J. Dyburys, OFM

Tėv. S. Ropolas, OFM

kunigystės sukaktį
tos ir naujos vienuolyno kop
lyčias statybai Dabar eina Ken
nebunkport, Maine, viršininko 
pavaduotojo ir ekonomo parei
gas. Jo pastangomis pastatyta 
ir šv. Antano šventovė,

Šv. Antano, Liurdo ir Kry
žiaus Kelių šventovėm pats T. 
Butkus per draugus ir gerada
rius surinko visą reikalingą ka
pitalą, parūpino planus, me
džiagą, darbininkus ir prižiūrė
jo vedamą statybą. Jo surink
tom aukom išmokėta didesnė 
dalis pranciškonų vienuolynų 
pirkimo skolų, įrengtos Kenne
bunkport, Me. dalis vienuolyno 
ir svečių patalpų. Jo parūpin
tomis aukomis ir nurodymais 
įvairiem lietuvių pranciškonų 
vienuolynam įtaisyti bažnyti
niai drabužiai. Tarp jo gausiai 
parūpintų kielikų ir monstran
cijų yra per Schwarzmann fir
mą, Trier, Vokietijoje pagal jo 
idėjas įgyvendinti keturi kieli- 
kai ir viena lietuviška monst
rancija. Ta pati firma sukūrė 
Pop. Jonui XXIII žiedą. Pagal 
KMB mintis monstranciją su
kūrė Vytautas Kašuba, kurs 
taip pat sukūrė 14 stacijų ir 
dviejų, angelų statulas Kry
žiaus Kelių šventovei, Kenne
bunkport, Me.

★

Joną Dyburį ypač pažįsta 
Kennebunkport, Maine, vasar
vietės lankytojai ir vasarotojai.

Tėvas Jonas gimė Lietuvoj 
ir ten įstojo į pranciškonų pro
vinciją. Studijavo Vokietijoj ir 
1946 Miunchene buvo įšventin
tas į kunigus.

Iš Vokietijos emigravo į Ka
nadą, kur lietuviai pranciško
nai buvo pradėję plėsti savo 
veikla. Kuri laika buvo Aidu 
•administratorium Brooklyne, 
N. Y. Tačiau daugiausia jėgų 
paaukojo Kennebunkport, Mai
ne, pranciškonų vienuolynui, 
kur ilgą laiką ėjo įvairias parei
gas viršininkystės neišskiriant. 
To vienuolyno viršininku yra 
ir dabar.

Šalia misijų, rekolekcijų ve
dimo ir kitokio pastoracinio 
darbo, kurį laiką studijavo 
New Hampshire universitete 
ir gavo magistro laipsnį iš pe
dagogikos. Kai Kennebunkpor- 
te veikė lietuvių pranciškonų 
vadovaujama gimnazija, tai tė
vas Jonas joje dėstė lotynų, 
graikų ir vokiečių kalbas.

★

Steponas Ropolas gimė Pa
lonų bažnytkaimyje, Baisoga
los valse., Kėdainių apskr. Pra
džios mokyklą baigė ten pat. 
Vidurinę mokyklą lankė Šedu
voje ir Kretingoje.

1939 įstojo į pranciškonus ir 
baigė naujokyną Pajūryje, Tau
ragės apskr. Lankė Kauno ku
nigų seminariją. Karui prasidė
jus, pasitraukė į Vakarus ir 
Muenchene Serafiškos teolo
gijos mokykloje baigė filosofi
jos ir teologijos studijas. 1946 
gavo kunigystės šventimus iš 
kardinolo Faulhaberio Muen- 
cheno pranciškonų bažnyčioje.

Dirbo pastoracinį darbą vo
kiečių pranciškonų vienuoly
nuose ir kartu lietuvių tremti
nių tarpe Bavarijoje iki 1949. 
Tada išvyko į Kanadą, į St. 
Catharines, Ont, kur dirbo pas
toracinį darbą lietuvių tremti
nių tarpe toje kolonijoje ir 
Wellande, Ont.

1950 atvyko į JAV, į Kenne
bunkport, Maine, iš kur netru
kus buvo perkeltas į Bridgevil
le, Pa., lietuvių parapiją. Kar
tu dirbo ir Pittsburgh© laikraš
čio “Lietuvių Žinių” administ
racijoj, talkindamas apylinkės 
lietuvių parapijom.

1950 rudenį perkeltas į Ken
nebunkport, Maine, provinci
jos sekretoriaus ir ekonomo 
bei “Varpelio” administrato
riaus pareigom.

1952 rudenį iškeltas į Gree
ne, Me., vienuolyną, aptarnau
ti Lewiston, Auburn bei Rum
ford lietuvių kolonijų ir palai
kyti ryšį su visos Maine valsti
jos lietuvių kolonijom.

Baltimores žinios
Lietuvių Bendruomenės Bal- 

timorės apylinkė rugpiūčio 1. 
sekmadienį, Conrad Ruth Vil
os parke rengia gegužinę. Mais
tas ir gėrimai bus gaunami vie
toj. Šokiam gros vokiečių Hap
py Wanderers orkestras. Bus 
galimybių pasimaudyti. Tai pas
kutinis Baltimores lietuvių pik
nikas šį sezoną.

Anastazija Budrienė, ankstes
nės kartos lietuvė, po sunkios 
ir ilgos ligos mirė liepos 15 
universiteto ligoninėj. Velionė 
buvo maloni moteriškė, susipra
tusi lietuvė, ne tik dalyvauda
vo, bet ir dirbdavo lietuviškuo
se parengimuose. Veikė Balti
mores Lietuvių Moterų klube, 
Lietuvių salės šėrininkų tarpe, 
Lietuvių legionierių padėjėjų 
154 organizacijoj ir kt. Už jos 
vėlę gedulingos mišios liepos 
19 aukotos šv. Alfonso bažny
čioj, kurioj ji mėgdavo dažnai 
pasimelsti. Palaidota Holy Re-
deemer kapinėse. Nuliūdime li
ko sūnūs Adomas ir Edvar-. 
das ir eilė anūkų.

Prel. L. Mendelis, Šv. Alfon
so parapijos energingas klebo
nas, iš atostogų grįžta liepos 
31. Aplankė Europoj eilę mies
tų ir šventovių.

Ramovės Baltimores skyrius 
Lietuvių svetainės knygyne lie
pos 25 posėdžiavo ir svarstė 
ateities veikla.

Lietuviu svetainėj pradėti re
monto darbai. Šėrininkai džiau
giasi pagražinamais kamba
riais. Jonas Obelinis

SU CIURLIONIEČIAIS P. AMERIKOJ
(3)

RAŠO A. SABALIS, 
SPECIALUS DARBININKO

KORESPONDENTAS

Medellino lietuviai vaišina

Birželio 21 vakara viename 
iš geriausių viešbučių, Nutiba- 
ra, pokylių salėje, įvyko vaišės, 
vietos lietuvių surengtos pa
gerbti čiurlioniečiam. Šiame 
viešbutyje buvo apgyvendinti 
čiurlioniečiai ir jų svečiai, vi
so 84 asmenys.

Vaišes labai gyvai pravedė 
dr. Vladas Gaurišas, lietuviu ir 
ispanų kalbomis pasveikinda
mas svečius Medellino lietuvių 
vardu. Jis paskaitė ir jautrų 
laišką, pavadintą “Laiškas nuo 
Alaušo”. Laiške eiliuota forma 
prisimenamas paliktasis kraš
tas ir jam duoti Įsipareigojimai 
prie Alaušo ežero. Kvietė čiur- 
lioniečius kovoti ir laimėti. Vė
liau sveikino kun. N. Saldukas 
ir kun. M. Tamošiūnas, kuriam 
vaišių metu Čiurlionio ansamb
lis įteikė lėkštę su Kolumbijos 
miestų herbais. Gi čiurlionie
čiai buvo apdovanoti sidabrinė
mis orchidėjomis su esmeraldų 
grūdeliais.

Po vaišių mišrus choras, va
dovaujamas A. Mikulskio, pa
dainavo kelias arijas iš populia
resnių operų. Akomponavo R. 
Babickas.

Gera degtinė 
naudinga kraštui

Birželio 22 iš ryto būrys vy
rų čiurlioniečių, vadovaujami 
dr. VI. Gaurišo, aplankėme 
prieš metus prancūzų pastaty
tą, kaip fabriko vadovybė pa
žymėjo, visoje Pietų Ameriko
je vieną iš moderniausių degti
nės fabrikų.

Fabrikas yra už Medellino 
miesto, viename slėnyje, la
bai erdviai išsidėstęs. Pastatai 
nauji, modernios mašinos. 
Erdviame kieme sporto aikštė, 
kurioje sportuoja darbininkai

1957 pavasarį perkeltas į 
Toronto Prisikėlimo parapiją. 
Buvo parapijos ir vienuolyno 
ekonomas ir dirbo su jaunimo 
organizacijom, ruošdamas vasa
ros stovyklas.

1959 rudenį į Kennebunk
port, Maine, perkeltas provinci
jos ekonomo ir sekretoriaus bei 
“Varpelio” administratoriaus 
pareigoms, kur ir iki šiol jas
eina.

Vakaro šešėliai

■IĮ, ■ne’W" I

HARTFORD, CONN.
Pr. Baltuonio paroda Kennebunkporte

— Hartford, Conn., Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjunga orga
nizuoja autobusą liepos 31 
(su nakvyne) į Tėvų Pranciš
konų rengiamą tradicinę lietu
vių dieną Kennebunkport, Mai
ne, rugpiūčio 1. Kelionė vie
nam asmeniui 9 dol. Registruo
tis pas W. Jurgėlą — tel. 233- 
1861 ir pas M. Petrauskienę— 
tel. 524-0794.

ir administracijos žmonės. Vi
sur švaru. Blizga naujų mašinų 
įvairūs matavimo ir filtravimo 
vamzdžiai ir kiti įtaisai.

Apžiūrėjus fabriko įrengi
mus, buvome pakviesti į vieną 
administracijos erdvų kambarį 
ir susodinti į labai minkštas o- 
dines kėdes. Manėme, kad čia 
tai jau tikrai pavaišins savo ga
mybos skysčiais. Deja, atnešė 
visiem po butelį “Aquardiente” 
gėrimo ir po nedidelę dėžutę, 
kurioje buvo rinkinys mažų bu
teliukų su jų gamybos gėri
mais. Be to, gavome ir didoką 
raktą, kurį atsukus, geras 
geras vyno buteliam atidarinė
ti įrankis — atsuktuvas.

Atvykus į fabriko valgyklą, 
buvo jau pietų metas. Darbi
ninkai valgė pietus. Tai buvo 
sriubos (o sriubos Kolumbijo
je labai skanios) ir mėsos su 
vaisiais davinys. Valgyklos il
giausioje sienoje didžiulis pa
veikslas (gana realistiškas), 
vaizduojąs žmonių grupes. Vie
noje grupėje — žmonės, gėrę 
degtinę nevalytą ir pačių ga
mintą; jie pavaizduoti iškrypę 
ir ligoti. Kitos grupės žmonės, 
gerdami švarią ir gerai valytą 
degtinę, yra sveiki, naudingi 
sau ir kraštui, prisidedą prie 
visokeriopos krašto gerovės 
kūrimo, kaip naujų keliiį tie
simo, švietimo ir t.t.

Fabriko dienos gamyba — 
40,000 litrų. Į JAV neekspor
tuoja, nes amerikiečių pareika
lavimo negalėtų patenkinti. 
Darbininko dienos uždarbis — 
30 pezų (dabar 1 doleris verti
namas 22-23 pz.); už pietus, va
karienę ir pusryčius kasdien at
skaitoma po 1 pezą.

Antrasis čiurlioniečių 
koncertas

Antradienio vakarą miesto 
teatre MedeUine įvyko antra
sis — pagrindinis čiurlioniečių 
koncertas.

Koncertas prasidėjo gerokai 
pavėlavus, kaip ir visur čia ge
rokai vėluojama. Mišrus choras, 
kanklininkai ir kaimo pučiamų
jų instrumentų orkestras skam
bėjo pakiliai ir darniai.

Publikos susirinko ne per 
daugiausia. Sako, kad pakenkę 
venecueliečiai, kurie pakeitė 
Čiurlionio ansamblio kelionę. 
Prieš mėnesį ar daugiau buvo 
sutikta, kad pirmiausia čiurlio
niečiai vyks Venecuelon ir tik
po to Kolumbijon. Bet Cleve- (Bus daugiau)

Vasaros metu Maino kuror
tuose vyksta nemažas dailės ju
dėjimas. Suvažiuoja čia daili
ninku iš Bostono, New Yorko 
ir kitų vietų. Miesteliuose atida
roma daugybė parodų. Vakare, 
kai iš pajūrių sugrįžta žmonės, 
tos galerijos knibždėte knibž
da. Mėgsta žmonės eiti, žiūrėti, 
na, ir nupirkti. O jei kartais 
dieną lyja, tai tokių galerijų 
lainkymas sudaro gražią pramo
ga-

Šiais metais dailės paroda 
atidaroma ir lietuviškoje pran-

ko meno, kurio pasižiūrėti su
važiuoja nemaža turistų, šį kar
tą rengiama Prano Baltuonio 
medžio šaknų skulptūros paro
da. Skulptorius gyvena Monre
alyje.

Paroda bus išstatyta buvusio
je gimnazijos sporto salėje. Vie
tos labai daug. Bus galima kuo 
įdomiausiai sutvarkyti ir išdės- 

landan atvykęs J. Venckus įti
kino Čiurlionio ansamblio va
dovybę, kad reikia pirmiau 
vykti Kolumbijon, o tik 
paskui Venecuelon. Buvo užsa
kytos geriausios salės ir t.t. Pa
keitus kelionę, nespėta geriau 
išreklamuoti koncertų, o ir sa
lių teko atsisakyti.

Programa buvo ta pati, kaip 
sekmadienio vakarą mokyklos 
salėje. Publika ją sutiko gana 
šiltai.

Pas Bogotos lietuvius
Birželio 23, trečiadienį, iš 

ryto, palydėti kun. M. Tamošiū
no, dr. Gaurišo, jo žmonos ir 
būrelio lietuvių, lėktuvu per 
pusvalandį pasiekėme Bogotos, 
Kolumbijos sostinės, kalnų slė
nyje esantį aerodromą. Bogo
ta yra 2,700 metrų aukštyje 
nuo jūros. Dėl to mes buvome 
įspėti, kad ten oras yra daug 
vėsesnis, ypatingai vakarais; 
kiek paskubėjus, juntamas oro 
trūkumas krūtinėje. Taip ir bu
vo. Daugelis greitai įsigijo slo
gas ir perštėjimą gerklėje.

Erdviose aerodromo patalpo
se mus pasitiko ponia Sirutie
nė, Lietuvos konsulo žmona. 
Vėliau pasirodė ir St. Sirutis, 
Lietuvos konsulas, ir keli vietos 
lietuviai. Greit persitvarkę, 
dviem autobusais buvome nu
vežti į Tunduno viešbutį, kur 
vėl įsitaisėme gana patogiai.

Klimatas čia daug vėsesnis, 
negu MedeUine. Medellinas va
dinamas amžinojo pavasario 
miestu. Saulė beveik į patį pa
kaušį svilina.

Atvyksta televizijos ir 
spaudos korespondentai

Tos pačios dienos pavakarę 
atvyko televizijos ir spaudos 
korespondentai, kuriem dau • 
giau negu pusvalandį čiurlionie
čiai dainavo ir šoko. Kores
pondentai jų dainas ir šokius 
filmavo ir užrašinėjo į juostas. 
Gaila, kad tai visa vyko gana 
ankštose viešbučio mažos salės 
patalpose.

Pelėda

tyti. Paroda atidaroma liepos 
29, penktadienio vakarą, ir tę
sis visą savaitę. Kaip žinia, rug
piūčio 1 čia bus lietuvių die
na — piknikas. Suvažiuos daug 
žmonių. Tai bus ir gera proga 
visiem aplankyti parodą ir susi
pažinti su Prano Baltuonio kū
ryba.

Bus paskelbta ir vietinėje a- 
merikiečių spaudoje, kad ją ga
lėtų aplankyti vasarotojai iš 
visos plačios apylinkės. Paroda 
turės pasisekimą, nes šiaip čia 
skulptūros parodų kaip ir nė
ra. Daugiausia čia išstatoma a- 
liejinės tapybos. Šiuo atveju 
pritrauks ir pati originali ir į- 
domi Pr. Baltuonio skulptūra.

Kuc Įdomi ta Pr. Baltuonio 
skulptūra?

Pr. Baltuonis yra pagarsėjęs 
skulptorius. Jis ir jo kūryba 
buvo rodyta Kanados spalvotoj 
televizijoj, buvo’ir paaiškinta, 
kaip padaryti tie jo kūriniai. 
Aprašė jį ir Kanados spauda.

Su savo parodom yra aplan
kęs nemaža Kanados ir Ameri
kos lietuviškų kolonijų. Taip 
pat yra rengęs parodas ir ne
lietuviam, kanadiečiam.

Jo skulptūra labai fantastinė. 
Kažkokie žmonės, augalai, 
paukščiai. Visa tai primena sur- 
reaiizmą. Bet jis neina į kraš
tutinumą, neryškina šiurpios 
nuotaikos. Jis pagauna savo 
nuoširdumu, šiltu jausmu. Vis
kas taip paprasta, ir kartu in
triguojančiai veikia žiūrovą. 
Tuoj kyla klausimas, kaip tai 
padaryta.

Padaryta iš kelmų ir iš šak
nų. Jis renka medžių kelmus, 
vandenyje gulėjusias šaknis 
ar šakas. Nulupęs jų žievę, var
to tas šaknis ir iš jų išskaito 
paslėptą gamtos mintį. Kartais 
šaknis primena žmogų, 
paukštį, taip jis paskui tik at
baigia, pagilina tą gamtos min
tį. Čia jis padrožia. kartais net 
ir prideda kokią dalį. Taip su
kuriamos visai naujos origina
lios formos.

Belieka tik toki kūrini nu
dažyti. Jis rūpestingai nuvalo, 
nupolišuoja, kartais net kokio 
dažo įtrina, kad gautųsi tonų 
skirtumas, kad paryškėtų me
džio raštai. Tada uždedamas la
kas. Dedamas jis rūpestingai, 
bent kelis kartus, kad susida
rytų tvirtas ir kietas sluogsnis. 
Tokia skulptūra ir graži, ir pa
traukli, ir paskui lengvai pri
žiūrima.

Patekusios į butą, jo skulptū
ros gerai prisiderina prie inter
jero — baldų, knygų lentynų 
ar prie sienos. Todėl jos visa
da mielai ir ten žiūrimos.

Ypač jis mėgsta paukščius. 
Suranda visokių formų. Vieni 
pastatomi ant stalo, kiti paka
binami ant sienos. Šalia jų ei
na gausus augmenijos motyvas 
— grybai, eglaitės, visokie fan
tastiniai žiedai. Nesvetima jam 
ir žmonių figūros, įvairūs fan
tastiniai jų judesiai.

Jei kas tuo metu keliautų pro 
Kennebunkportą, kviečiamas 
sustoti ir pažiūrėti, (p.j.)

— Iš Alto liepos 23 gauta 
proklamacija, kuria preziden - 
tas Nixonas skelbė Pavergtų 
Tautų Savaitę. Proklamacija iš 
Baltųjų Rūmų kanceliarijos pa
siųsta Alto pirmininkui dr. K. 
Bobeliui liepos 14. Kada savai
tė jau yra baigta, tą pavėlintą 
raštą skelbti nebėra prasmės. 
Taigi, ir šiemet proklamacija 
paskelbta pavėlintai. Iš Alto lie
pos 20 gauta taip pat preziden
to Nixono proklamacija, kuria 
jis skelbė Vėliavos pagerbimo 
dieną ir savaitę, prasidėjusią 
birželio 13. Pažymėtina, kad 
prezidento asistentas George T. 
Bell tą proklamaciją pasiuntė 
Alto pirmininkui su lydraščiu, 
datuotu ... liepos 8, vadinas, 
beveik trys savaitės po visų iš
kilmių..

— Tėv. Jurgis Gailiušis, OF 
M, lietuvių pranciškonų pro
vincijolas, rugpiūčio 22 išvyks 
į Medellin, Kolumbijon, kur 
vyks viso pasaulio pranciškonų 
provincijolų suvažiavimas — 
kapitula. Bus svarstoma studi
jų ir auklėjimo, misijų, pašau
kimų bei naujųjų konstitucijų 
reikalai. Kapitula tęsis iki rug
sėjo pabaigos.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė ren
giama Dainavoje rugpiūčio 8- 
15. Norintieji dalyvauti rašo J. 
Mikoniui, 24529 Chardon Rd. 
Cleveland, Ohio 44143.

— JAV LB Švietimo taryba 
praneša, kad prof. A. Salys dės
tys rugpiūčio 15-22 mokytojų 
studijų savaitėj Dainavoj. Bet 
dėl susidariusių pašalinių ap
linkybių atsisakė skaityti pa
skaitas ten pat vyksiančioj li
tuanistinių studijų savaitėj.

— Jonas V. Žilinskas iš 
Springfield, Mass., ir Viktorija 
R. Steponavičiūtė iš Stamford, 
Conn., liepos 4 susituokė Sv. 
Leono bažnyčioj, Stamford 
Conn. Abu jaunieji — Mass, u- 
niversiteto studentai. Jungtu
vių ryšį palaimino kun. V. Pui
dokas, asistavo kun. V. Piktur
na. Vestuvių vaišės vyko italų 
kultūros židiny.

—Stasys Barzdukas skai
tys paskaitą Lietuvių 'Fronto 
Bičiulių stovykloje, kuri įvyks 
Dainavoje rugpiūčio 8-15.

— Valdas V. Adamkus En
vironmental Protection Agen
cy (EPĄ., liet.: Aplinkos apsau
gos agentūros) administrato
riaus paskirtas penktojo regio
no vi ceadministratorium. Sis 
regionas apima Illinois, India
na, Michigan, Minnesota, Ohio 
ir Wisconsin valstijas. Regiono 
vyriausia būstinė yra Chicagoj. 
EPĄ įkurta šių metų pradžioj 
ir tiesiogiai atsakinga JAV pre
zidentui.

— Bendruomenės-spaudos- 
radijo ketvirtoji diena įvyks 
rugsėjo 18-19 Tabor Farmoj, 
Sodus, Mich. Pagrindinė tema: 
Išeivijos lietuvių kultūrinis, vi
suomeninis ir politinis pasireiš
kimas. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į šio pasireiškimo 
suderinimą JAV-bėse. Numaty
ti atskiri seminarai spaudos ir 
radijo darbuotojam.

— Lietuvių profesorių drau
gija baigia spausdinti stambų 
veikalą “Lietuvos universite
tas”. Redakcinę komisiją suda
ro vysk. V. Brizgys, prof. St. 
Dirmantas, prof. J. Meškaus
kas ir kun. P. Dilys. Redakto
rius — prof. P. Čepėnas, šiuo 
metu dar renkami mecenatai, 
rėmėjai ir prenumeratoriai.

— Juozas Gaila, JAV LB 
centro valdybos narys jaunimo 
reikalam, liepos 3 dalyvavo II 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso komiteto posėdy Chica- 
gaj-

— Jonas Bernotas, mūsų 
bendradarbis iš Hartford. 
Conn., su šeima persikėlė gy
venti į New Britain pas sūnų 
Vytautą. Naujas adresas: 65 
Charlene Dr., New Britain. 
Conn., 06053. Tel. 229-6362.
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SĖKMINGOS KELIONES!
Lietuvių Skautų Sąjungos Ka

nados rajono suorganizuota 
ekskursija Į Europą liepos 9 
specialiu lėktuvu išskrido Į 
Angliją. Telegramoje iš Londo
no sakoma, kad ekskursija lai
mingai pasiekė Londoną. Lie
pos 10 vakarą Gintaro ansamb
lis davė pirmąjį koncertą Brita
nijos lietuviam. Koncerte daly
vavo virš 700 lietuvių iš visos 
Britanijos. Nežiūrint kelionės 
nuovargio, gintariečiai progra
mą atliko labai gyvai. Publi
ka buvo nustebinta tokia draus
minga ir gerai pasiruošusia gru
pe. Be gintariečių, programoje 
dalyvavo ir Skth. St. Kairio var
do muzikinis vienetas — kank
lininkės, kurios susilaukė ne
paprasto publikos susižavėjimo.

Pora dienų prieš išvykimą 
Gintaro tėvų komitetas suruošė 
visiem kelionės dalyviam “fare

TAI BUVO PRIEŠ 20 METŲ. . .
Mums pavyko gauti keletą 

nuotraukų iš New Yorko skau- 
tų-čių veiklos 1951 ir 1952 m. 
Be abejo, daugumui bus malo
nu prisiminti tuos praėjusius 
laikus ir pamatyti pažįstamus 
veidus. Skautų Pastogės redak
cija prašo ir kitų vietovių, ku
rie turite nuotraukų iš pirmų
jų skautiškos veiklos metų JV. 
paskolinti minimas nuotraukas 
ir pridėti nors ir trumpus ap
rašymus. Nuotraukas ir aprašy
mus siųskite ps. B. Kidolienei 
94-.08 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y. 11421.

I vaizde: New Yorko sk. vy*. 
čių stovykla 1951 metais, dr. V. 
Avižonio ūkyje, Long Island. 
Priekyje klūpo ps. R. Kezys 
toliau stovi (iš k. į deš.) bro
liai: R. Kisielius, a.a. A. Eidu
kevičius, A. Prekeris, St. Kli- 
gys, Ed. Liogys, M. Ilgūnas, St 
Liogys, L. Vaitkevičius, A. 
Reventas. Sesės — G. Tercijo- 
naitė-Kulpienė, ps. A. Dubaus- 
kaitė-Katinienė, A. Kundrotai- 
tė-Reventienė‘, ž. Mickeliūnaitė- 
Jurienė, A. Labunaitytė-Lidji, 
Ina Eidukevičiūtė-Jasaitienė.

II vaizde: tos pačios stovyk
los metų v.s. kun. J. Pakalniš
kis, dabartinis LSB Dvasios Va
das (dešinėje) laiko mišias. To
liau stovi broliai — V. Kati
nas, L. Vaitkevičius, A. Preke 
ris, Ed. Liogys, M. Ilgūnas, se 
sės — G. Tercijonaitė-Kulpienė 
A. Bichnevičiūtė-Navickienė, ps. 
A. Dubauskaitė-Katinienė, A. 
Labunaitytė-Lidji, A. Kundrotai- 
tė-Reventienė, L Eidukevičiūtė- 
Jasaitienė ir Ž. Mickeliūnaitė- 
Jurienė.

III vaizde: Skautai-ės ir vado 
vai 1952 N. Y. Prieky sto
vi dvi mažos paukštytės, dabar 
jau pačios augina naujus būsi
mus skautus. Kairėje Audronė 
Šileikytė-Statkienė su sesute Al 
dona Šileikyte -Marijošiene (se
sė Marijošienė, turinti jau nebe 
raudoną kaklraištį, bet paskau- 
tininkės laipsnį, šiuo metu yra 
New Yorko Neringos tunto tun- 
tininkė), už jų stovi (iš kairės 
deš.) — N. Kleizaitė-Naronienė 
L. šileikytė, 2. Mickeliūnaitė- 
Jurienė, S. Narkėliūnaitė, v.s. 
kun. J. Pakalniškis, mok. B. 
Kulys, V. Karečkaitė-Prekerie 
nė, (šalia stovinčių dviejų sesių 
pavardės nežinomos), R. Kisie
lius ir ps. V. Mikalauskas.

Per skautybę — lietuvybei!

well” kavutę, kurioje, be toron
tiškių keliautojų, dalyvavo ir 
kai kurie jau iš Amerikos atvy
kę kelionės dalyviai. Kavutės 
metu sėkmingos kelionės linkė
jimus perdavė Kanados krašto 
valdybos pirm. dr. S. Čepas, 
Kanados rajono vadeiva sktn. 
K. Batūra, Toronto apylinkės 
pirm. J. Karpis. Prisikėlimo pa
rapijos — tėvas Benediktas 
Bagdonas, OFM, ir vyr. kelio
nės vadovas ps. A. Baziliaus- 
kas.

Ekskursija numato aplankyti 
Angliją, Prancūziją, Šveicariją, 
Italiją, Austriją ir Vokietiją. 
Vokietijoje dalyvaus 25 metų 
jubiliejinėje Europos lietuvių 
skautų stovykloje. Po stovyklos 
važiuos į Liuksemburgą, iš kur 
liepos 30 lėktuvu gris i Toron
tą.

K. Rusinas 
(specialiai iš Toronto)

Atlanto rajono Simo Kudirkos stovykla
Liepos 18 New Yorke Įvy

kęs antras stovyklos vadijos 
posėdis galutinai aptarė stovyk
lines problemas, programą ir 
stovyklos vadijos keliamuosius 
administracinius klausimus.

Stovyklautojus ir tėvus *bei 
globėjus informuojame pakar
totinai.

Laikas ir vieta. Stovykla pra
sidės rugpjūčio 29, sekmadie
ni, 1 vai. p. p., ir baigsis rugsė
jo 6, pirmadieni. Adresas: 4-H 
Camp, Spencer, Mass Stcvyk-
la: Simas Kudirka. Stovyklos 
viršininkas: s. Mikas Subatis (ki
ti vadijos nariai buvo skelbti 
anksčiau). Stovyklos dvasios va-

KELIONĖ PILNA ĮSPŪDŽIŲ

Jau gauta visa eilė laiškų ir 
atvirukų iš skautų kelionės po 
žymiausius Europos miestus, pa
keliui į jubiliejinę stovyklą. Iš 
laiškų matyti, kad kelionė pil
na įspūdžių ir visi maloniai lei
džia laika, lankydami vietas, 
apie kurias gal tik knygose skai
tė ar girdėjo.

Šiuo metu, aplankę net devy
nis miestus šešiose Europos 
valstybėse, mūsų skautai jau 
yra Schwetzingene, netoli Hei
delbergo, Vokietijoje, Europos 
lietuvių skautų stovykloje, ku
ri yra ypatinga tuo, kad čia 
švenčiamas 25 metų jubiliejus 
nuo skautų įsikūrimo išeivijo
je.

Tikimasi greitu laiku pateik
ti Skautų Pastogės skaitytojam 
smulkesnių šios kelionės ir sto
vyklos aprašymų ir patirtų įs
pūdžių. Mūsų keliautojai grįžta 
liepos 30. tad netrukus išgirsi
me. ką jie matė ir patyrė.

B. K. 

das: ps. kun. Vytautas Bitinas.
Registracija. Juo anksčiau, 

juo geriau. Registracijos lapai 
gaunami pas vienetų vadovus. 
Be šių lapų stovyklautojai ne
bus priimami. Juos pasirašę tė
vai atpalaiduoja stovyklos va
dovus ir LSS nuo atsakomybės 
ir suteikia reikalaujamas svei
katos žinias. Stovyklon bus pri
imami tik LSS registruoti va- 
dovai-vės ir skautai-ės. Tėvam 
ar globėjam, neinantiem parei
gų, stovyklauti nebus leidžiama.

Stovyklos mokestis: pirmam 
iš šeimos — 30 dol., antram 
— 27.50 trečiam — 25, ketvir- 
tam ir tolimesniem — po 20 
dol. Registracijos mokestis — 
5 dol.

Apdrauda. Informuojame, 
kad stovyklautojai yra apdrau
džiami tik nuo smulkių susižei- 
dimų, bet ne nuo ligų ar stam
besnių nelaimių. Tėvai, jei no
rėtų stovyklautoją rimčiau ap
drausti, apdrauda pasirūpina 
patys. Pageidaujama, kad šei
mos apdraudos plano numeris 
būtų perduodamas kartu su 
sveikatos lapu.

Darbo uniforma. Vilkiukam 
ir skauta*n bus pakankamai 
skautiškų marškinukų iš tieki
mo skyriaus. Juos galima bus 
nusipirkti stovykloje.

Ženklelis. Stovyklos ženkle
lis yra gaminamas. Tikimasi jį 
turėti stovyklai prasidedant. 
Stovyklautojam bus duodamas 
nemokamai.

Drausmė. Drausmės atžvil
giu stovyklos vadija yra nuta
rusi laikytis griežtų taisyklių, 
kurias čia iš anksto ir paskel
biame:

a. stovyklautojas privalo ne
turėti su savimi absoliučiai jo
kiu saldumynų bei valgio: ab
soliučiai jokių vaistų, gėrimų 
bei narkotikų:

b. nuostatų nesilaiką bus be 
atodairos baudžiami: vadovai, 
vadovės šalinami iš - stovyklos 
ir atiduodami LSS garbės teis
mui, skautai,-tės bei sk. vy
čiai ir vyr. skautės Šalinami, 
pranešant tėvam arba perduo
dant policijai, pagal reikalą.

Stovyklos lankymas. Tėvai 
ir svečiai stovyklą aplankyti 
kviečiami tiktai rugsėjo 4, šeš
tadienį, ir rugsėjo 5, sekma
dieni. Atvvkstančius i stovykla 
prašome neatsi^žti jokių gėri
mų ar 'maisto ir prisilaikyti nu
statytos stovyklos tvarkos. Iš 
šeštadienio į sekmadienį sto
vykloje nenakvoja.

Kitos informacijos užsiregist- 
ravusiem bus plačiau perduotos 
vienetų vadovų.

Pastaba. Stovyklos vadovai, 
suprasdami gilią stovyklavimo 
reikšmę jaunimo auklėjimui ir 
tam aukodami savo laiką bei 
darbą, tiki jog stovykla 
praeis darniame susiklausy
mo ženkle ir jaunimas sveikoj 
gamtos aplinkoj neparodys jo
kių polinkių, priešingų skauty- 
bės principam. s. AJG

Posėdžiautojai stiprinasi

Atlanto pakraščio vadovų suvažiavimas Waterbury. Dalyviai posėdžiauja

Atlanto raj. paukštyčių pavasario švente
Gegužės 22-23 gražioje Ne

kaltai Pradėtosios Marijos se
serų sodyboje, Putname, Conn.. 
Įvyko pačių mažiausiųjų skau
čių šventė. Jos registravosi 
linksmais veideliais, tvarkė sa
vo lagaminus, rašinėlius, pieši
nėlius, modelius, laukdamos 
šventės atidarymo.

Suvažiavimas prasidėjo šeš
tadieni. 1 vai. p. p. Kiekvie
nos vietovės būreliai, gairelė
mis nešini, šauniai pražygiavo 
pro svečių ir vadovių eiles. 
Šventės adjutantės komanduo
jamos. jos atliko raportus ir su
giedojo Lietuvos himną. Atida
rymo metu visas paukštytes 
sveikino LSS vyriausia skauti
ninke s. L. Milukienė. Atlanto 
rajono vadeivė s. D. Siemaškie- 
nė, seselių vardu ps. sesuo Da-

LAIMINGOS KELIONĖS 
BROLIJOS VYRIAUSIAM 

SKAUTININKUI

Tryliktoji pasaulinio skautų 
sąjūdžio jamboree, kuri ir mū
sų spaudoje nemažai buvo mi
nėta, jau pasiruošusi sutikti 
svečius. Jų aukiama virš 20 
tūkstančių iš 145 valstybių. 
Jamboree įvyksta Fuji kalnų pa
pėdėje, Japonijoje, rugpjūčio 
2-10.

Kadangi tuoj po jamboree 
(rugp. 12-18) Tokijo mieste į- 
vyksta 23-ji pasaulinio skautų 
sąjūdžio konferencija, žinotina, 
jog šia proga jamboree daly
vaus patys svariausieji sąjū
džio vadai — reprezentantai, 
suvažiavę aptarti skautų sąjū
džio ateities ir tolimesnio vei
kimo.

Mūsų skautijos vadų susirū
pinimas sekti šiuos svarbius į- 
vykius iš arčiau bei juose da
lyvauti tampa realybe: mūsų 
vyriausias skautininkas v.s. Pet
ras Molis liepos 29 išskrenda 
į minėtąją jamboree su tarp
tautinio skautų biuro pritari - 
mu, kaip oficialus Amerikos 
skautų globojamas svečias. Jam 
boree rengėjų rūpesčiu dėl pa
togesnio susipažinimo jis ir ap
gyvendinamas tam pačiam 
viešbuty su busimosios konfe
rencijos atstovais.

Malonu pastebėti, kad jam- 
boree fondo skyriaus leidžia
mas reprezentacinis leidinys šio
mis dienomis išeina iš spau
dos ir vyriausias skautininkas 
dali tiražo pasiima su savimi 
kelionėn.

Po šios gražios pradžios iš
leidžiame vyriausią skautininką 
su pakelta nuotaika, linkėdami 
ir toliau gražiausio pasisekimo 
mūsų skautijos labui. Jamboree 
fondo skyrius apie kelionę in
formuos ir toliau. Po jamboree 
vyriausias skautininkas aplan
kys skautų vienetus Australijo
je ir pro Los Angeles grįš į 
Bcstoną rugpiūčio 22.

Jamboree Fondo Skyrius

lia Keblinskaitė ir šventės ve
dėja ps. A. Saimininkienė.

Po atidarymo buvo sudaryti 
keturi mišrūs būreliai, kurių 
tikslas susipažinti su kitų vie
tovių paukštytėmis. Jos pasiva
dino Katyčių, Drugelių. Pelė
dų ir Žvaigždučių vardais. Bū
relius globojo sesės N. Bašky- 
tė, R. Aleksandravičiūtė, R. So- 
daitytė ir D. Bagdžiūnaitė. Jau
nosios sesės savo būreliam su
kūrė ir skambius šūkius.

Toliau vyko užsiėmimai. Vie
nos slėpė laiškus iškylai į miš
keli, kitos piešė, kitos mokėsi 
įvairių darbelių. Visur buvo 
matyti paukštyčių pasiruošimai 
gerai atlikti savo uždavinius ir 
kuo daugiau surinkti taškų sa
vo būreliui.

Po vakarienės vyko pasi
ruošimas laužui, kur jaunosios 
sesės burtų keliu gavo temą 
ir savo nuožiūra ją įdomiai pa
ruošė. Visuose kampuose buvo 
repetuojamos ir inscenizuoja
mos dainos, daromos kaukės.

Laužą uždegė seselė Paulė, 
kun. v.s. S. Yla ir ps. A. Sai
mininkienė. Pačios jauniausios 
pasikeisdamos pravedė daine
les. atliko programa. Sesė A. 
Meilutė pritarė gitara. Gražiai 
nuskambėjo naujos ir senos dai
nos. Sugiedojus Ateina naktis, 
nors ir nenoromis, mažosios se
sės išsiskirstė nakvynei.

Sekmadieni, tvarkingai susi
rikiavusios, visos susirinko į 
jaukią koplyčią, kur sesuo Pau
lė dar prieš mišias pamokė gies
mių. Mfšias aukojo kun. v.s. S. 
Yla, Putnamo seselių kapelio
nas. Jis pasakė ir progai pri
taikytą pamokslą.

Po mišių pasistiprinusios, vi
sos skubėjo tęsti savo progra
mos. Pasiskirsčiusios būreliais, 
vienos ėjo apžiūrėti prel. Pr. 
Juro tvarkomo Alkos muzie
jaus, kitos dalyvavo įvairiuose 
žaidimuose. Pagaliau visos da
lyvavo balionų estafetėje. Lai
kas greitai bėgo, ir tik pietų 
pertraukai atėjus, buvo nu
traukti žaidimai.

Paukštytėm valgant, buvo 
premijuojami jų darbeliai, raši
nėliai. modeliai ir piešiniai. Ko- 
misijon įėjo ps. Dalia Keblins-

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New Jersey 
Atlanto pakraščio gražiame kurorte

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; privalus 399-1221

NAUJOS AUKOS BROLIJOS 
JAMBOREE FONDUI

Atlanto rajono skautų rėmė
jai, įvertindami Brolijos vyriau
sio skautininko žygį į pasauli
nę jamboree Japonijoj ir ta 
proga išleidžiamą reprezenta • 
cinį leidinį, per jamboree fon
dą prisiuntė šias aukas:

200 dol. — Skautam Remti 
Komitetas, Worcester, Mass.; 
po 100 dol. — Maironio Parko 
vadovybė, Worcester, Mass., ir 
Bostono Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų skyrius; po 50 dol. 
— Bostono Lietuvių Bendruo
menė ir South Bostono Lietu
vių Piliečių Draugija; 35 
dol. — Skautų Tėvų Komite
tas Hartforde, Conn.; po 25 
dol. — Worcesterio Lietuvių 
Bendruomenė, Worcesterio A- 
kademinis Skautų skyrius ir 
Worcesterio Nevėžio tuntas; 20 
dol. — Lietuvių Tautinės Są
jungos Worcesterio skyrius.

Visiem Brolijos žygius parė- 
musiem aukotojam LSB jambo
ree fondo skyrius reiškia nuo
širdžią padėką.

Pilna visų rajonų rėmėjų a- 
pyskaita spausdinama Skautų 
Aide.

kaitė, ps. Igne Marijošiūtė ir 
ps. Marija Saulaitytė.

Po pietų sesė A. Meilutė pra
vedė dainų, o sesė R. Jurkevi
čiūtė šokių valandą. Besilinks
minant priartėjo ir šventės už
baigimas, kuriame dalyvavo ir 
tėveliai.

Paukštyčių skyriaus vedėja 
ps. A. Saimininkienė įteikė pre
mijas. Piešinėlių I vietą laimė
jo Ramona Liaukaitė (NY), II 
vietą — Vida Liaukaitė (NY), 
III v. — Audrė Eikinaitė (Bos
ton). Rašinėlių: I v. — Silvija 
Radionovaitė (Hartford), II — 
Vida Zdanytė (Hartford), III — 
Lina Alksninytė (NY). Molio 
premiją laimėjo Vilija Rasteny
tė iš Bostono. Medelių: Pušai
čių d-vė (Elizabeth) — “Devy- 
niabrolė" (už originalumą), 
Pušelės d-vė (NY) — “Lietuviš
ka sodyba” (už lietuviškumą), 
Rožytės (Hartford) — “Lietu
viška sodyba” (už tikslumą), 
Vilnelės (Worcester) — “Lie
tuviška sodyba” (už vaizdingu
mą). Daugiausia taškų surinku
siam Drugelių būreliui buvo iš
dalinti atžymėjimai. Šį būrelį 
sudarė: skiltininkė Audrė Ei
kinaitė (Boston), paskilt. Lina 
Alksninytė (NY), sesės Ramo
na Liaukaitė (NY), Danutė Mo
tytė (Worcester), Vida Zdanytė 
(Hartford), Vilija Rastenytė 
(Boston), Maja Laurinaitytė 
(Boston) ir ‘Danutė Vaškelytė 
(Boston).

Suvažiavimą uždarė sesė A. 
Saimininkienė, išreikšdama pa
dėka Putnamo seselėm už ma
lonų priėmimą, už nuoširdų 
darbą pagalbininkėm sesėm Re
ginai ir Virginijai Aleksandra- 
vičiūtėm, Aldonai Meilutei ir 
Rūtai Jurkevičiūtei, taip pat bū
relių vadovėm ir tėveliam.

Šventė baigta sugiedojus
Ateina naktis, reiškiant viltį ir 
vėl susitikti. Dalyvė

— Argentinos lietuvių cent
ro narių išrinkta nauja valdy

ba: pirm. — V. Vytautas Mi
siūnas, vicepirm. — Osvaldas 
Jonušys, sekr. — Birutė Pet
rauskaitė Daratėnienė, sekr. pa- 
dėj. — Alfredas Ruplėnas, 
ižd. — Stasys Džiugis, iždin. 
padėj. — Juozas Zavickas.

J
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Sesuo M. Rafaela ir Sės. M. Alfonsą

BEDFORD, N. H.

Benediktinės lietuvaitės te
begyvuoja ir labai prašo savo 
brangių tautiečių Amerikoje 
padėti pasistatyti nors maža 
naujokyną, nes pasitaiko no
rinčių įstoti ir neįmanoma jas 
priimti, kol bus paruošta tinka
ma vieta. Tada bus galima gal
voti ir apie magistrą jom pa
ruošti su Amerikos universite
tu ir benediktiniško gyvenimo 
šiame krašte patyrimu, kas yra 
būtina, norint jaunąsias tinka
mai paruošti ateičiai.

Čia bus naudinga pridėti, 
jog šios paskutinio karo trem
tinės tik pradžioje savo įsikū
rimo N. H. gavo kai kurių lie
tuvių pagalbą ir juos nuošir
džiai atsimena kasdieninėje 
maldoje. Bet po tų kelių pir
mųjų metų jos mokėjo jr tebe
moka visas skolas vien iš savo 
darbo, nebent visai netikėtai 
retkarčiais pasitaiko lyg “ste
buklas” kokia auka — padeng
ti kokiam ypatingam reikalui. 
Tokios retenybės yra tikri Ap- 
veizdos stebuklai, patvirtinimui 
to, kas buvo planuota virš 40 
metų, kai E. Šimonytė įstojo į 
Kauno benediktines ir ten ra
do nelengvus laikus po refor
mos, būdama tik 15-tas narys 
po buvusios 300 metų abatijos. 
Ir tik Dievui tikrai yra žino
ma, kaip labai ji troško ir .dau
giau’ ir geriau jom padėti!.. 
Gal todėl ją su buvusia jos nau
joke Apvaizda išvedė iš Lietu
vos 44 m. ir vedė nuostabiais 
keliais per Vokietiją, Italiją ir 
čia atvedė šventais 1950 me-

Laiškas redakcijai
Pagerbimas, ar pasityčiojimas?

Sausio 14 Drauge buvo pa- 
skelbtas Igno Andrašiūno 
straipsnis tokia antrašte: “Dr. 
Antanui Kalvaičiui 75 metai”.

Kadangi aš A. Kalvaitį pažįs
tu nuo 1926, tai I. Andrašiūno 
straipsnį atidžiai perskaičiau. 
Bet, užuot pasidžiaugęs, nusivy
liau.

Valia kiekvienam pagirti 
žmogų, tačiau nedera iškraipy
ti faktų.

Visų pirma, A. Kalvaičiui pri
segtas mokslinis daktaro laips
nis. Kad, pirmam pasauliniam 
karui įsiliepsnojus, jis atsidūrė 
Ispanijos Barcelonoje ir atlie
kamu laiku lankė prekybos in
stitutą, tai faktas; bet jis to 
instituto nebaigė ir daktaro 
laipsnio tenai negavo. Keista, 
kad po tiek laiko pats A. Kal
vaitis to fakto nepatikslino, 
nors turėio tai padaryti.

1926 A. Kalvaitis iš Kauno 
savivaldybės perėjo Į tą pačią 
Įstaigą, kur ir aš dirbau, ir apie 
jokį jo doktoratą nieko negir
dėjau. Visi užsienio reikalų mi
nisterijos tarnautojai, turį 
aukštojo mokslo cenzą, prie 
pagrindinės algos gaudavo 10 
proc. priedą, kurio jis negauda
vo.

Kiek pamenu, A. Kalvaitis 
muzikos mokėsi Milane, ne Flo
rencijoje. Kad jis būtų Šveicari
jos Fribourge baigęs prancūzų 
gimnaziją, pirmą kartą girdžiu.

Toliau Ignas Andrašiūnas ra
šo: “Jaunystės troškimų skati
namas ir naujų įspūdžių ieško
damas, pasiekė Ispaniją”...

Pirmam pasauliniam karui iš
kilus, A. Kalvaitis Rusijos kon
sulo buvo raginamas grįžti į tė
vynę karinei prievolei atlikti. 
Tuomet jis buvo jau 20-ties 
metų. Tai privertė jį pasitrauk
ti toliau iš to konsulo akiračio, 

tais su Pijaus XII-jo palaimini
mu. Ar nereikėtų jos planus ge
riau paremti, kaip iki šiol?

Rašyti: Benedictine Sisters, 
Bedford, N. H. 03102, ar skam
binti: (603) 472-3239.

MANCHESTER, CONN.

A. a. Antaną Kleizą prisiminus
1970 kovo 12 Mancheste- 

ryje, Conn., savo namuose mi
rė Antanas Kleiza. Jis buvo 
sunkiai sužeistas automobilio 
ir po sužeidimo (buvo sulaužy
ta koja) sirgo ketverius metus. 
Du kartu buvo daryta operaci
ja (60 svarų gipso buvo įdėta). 
Pagaliau buvo paraližuotas.

Pašarvotas buvo Holmes kop
lyčioje, paskui atlydėtas į Šv. 
Brigitos katalikų bažnyčią, kur 
atlaikytos mišios ir kitos gedu
lingos pamaldos. Mišias aukojo 
klebonas Dalainy, asistuojant 
dviem kunigam. Palaidotas Šv. 
Brigitos kapinėse.

A.a. Antanas Kleiza

net ligi Ispanijos Barcelonos. 
Kelionės metu turėtos lėšos 
greit išseko, todėl pragyveni
mui turėjo susirasti darbo. Ap
siėmė viename restorane vaka
rais skambinti svečiam, nes to 
buvo gerai pramokęs. O I. 
Andrašiūnas rašo: “įvairiuose 
orkestruose grodamas kaip pia
nistas”.

Ar, instituto nebaigęs, jis 
“kaip specialistas ekonomistas” 
dirbęs, anot I. Andrašiūno, ko
kiame tai Barcelonos banke, 
to aš nežinau ir negirdėjau. 
Net Enciklopedijoj nenurody
ta, kada jis grįžo iš Barcelonos. 
Bet, kad iš Šiaulių atvyko į 
Kauną ir Kauno burmistro Jo
no Vileišio buvo priimtas dirb
ti savivaldybės buhalterijoj e. 
tai faktas. Senuosius URM tar
nautojus nustebino jo paskyri
mas konsulu į Karaliaučių. Ma
tyti, jis buvo susirišęs su ka
riuomenės žvalgyba, kuri jam 
patikėjo atlikti gana sunkų už
davinį Varšuvoje. Susirišęs su 
tos rūšies specialistais, per 
Gdanską išgavo reikalingus do
kumentus', palyginti, nebran
giai; pasitaikius progai, jis man 
tai parodė, atvykęs į URM. Po 
to uždavinio atlikimo buvo per
keltas konsulo pareigom į Chi- 
cagą.

Kad, einant konsulo parei
gas, jam teko dalyvauti Da
riaus-Girėno skridimo į Lietu
vą paruošime, tai joks nuopel
nas, nes visi mūsų konsulai da
lyvauja visokiuose parengi
muose.

Enciklopedijos X-me tome, 
357 psl., nepasakyta, kodėl A. 
Kalvaitis 1936 buvo atšauktas i 
centrą ir iš tarnybos pasitrau
kė, kol vėl savanoriškai sutiko 
vykti generalinio konsulo titu
lu į Klaipėdą, Hitleriui ją už-

A. a. Antanas Kleiza Lietu
voje buvo baigęs 4 gimnazijos 
klases, dirbo. įvairiose įstaigo
se. 1941 buvo partizanų vadu 
Pakuony, Marijampolės apskr. 
I šį kraštą atvyko 1949 ir dir
bo prie statybos, kaip amatinin
kas. Plačiai rėmė Tėvynės Gar
sų lietuvių radijo valandą, Put- 
namo seseles ir kita. Skaitė 
Darbininką, Laisvąją Lietuvą, 
Dirvą.

Ligoje ir jo laidotuvėmis rū
pinosi Ona Kaminskienė, kuri 
irgi buvo sunkiai sužeista au
tomobilio. Buvo sulaužyti du 
šonkauliai ir krūtinės ląstą. 
Tris savaites išgulėjo ligoninė

GRAŽIOS VESTUVES MAINE
Liepos 17 Kennebunkporto 

lietuviškoje pranciškonų vie
nuolyno sodyboje buvo gra
žios lietuviškos vestuvės, čia 
susituokė Marytė Gailiušytė, iš 
Cleveland©, su Antanu Vasi
liausku, iš Woodhaven, N. Y.

Abu jaunieji, norėdami ati
trūkti nuo triukšmingų miestų, 
pasirinko šį romantišką kam-- 
pelį. Čia atvedė dar ir tai, kad 
Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, pro
vincijolas, yra jaunosios gimi
naitis.

Vienuolyno koplyčioje 4 v. 
popiet pats provincijolas Tėv. 
J. Gailiušis aukojo mišias. Jam 
asistavo Tėv. Steponas Ropo
tas. Provincijolas pasakė ir pri
taikytą pamokslą. Pabroliu bu
vo Petras Vainius, iš Woodha- 
veno, pamerge — jaunosios 
sesuo Jūra Viesulienė, at
vykusi iš Romos, Italijos.

Vargonais grojo prof. Vyte
nis Vasyliūnas.

Po mišių ir sutuoktuvių, kol 
jaunieji parke fotografavosi, 
buvusioje gimnazijos bibliote
koje buvo kokteliai. Vestuvių 

•pietūs buvo surengti vienuoly
no valgomajame. Dalyvavo apie

Antanas Vasiliauskas ir Marija Gailiušytė Nuotr. R. Kisieliaus

grobus. Mano suupratimu, šis 
A. Kalvaičio žygis laikytinas pa
čiu svarbiausiu jo tarnyboje. 
Kadangi, tarsi galvas pametę, 
daugumas mūsų buvusių parei
gūnų Klaipėdoje buvo palikę 
daugeli nesutvarkytų reikalų 
bei visokio valstybinio turto, 
tai čia jo darbas įgauna ypatin
gą, neeilinę reikšmę; čia jis pa
rodė daug apsukrumo, drąsos 
ir rizikos. Visa kita, tremties 
įsipareigojimai, yra tik eilinė 
pilietinė pareiga.

Baigiant šias pastabas, kyla 
klausimas, kodėl A. Kalvai
tis nebuvo pakviestas mūsų 
veiksnių, ypač konsului Vytau
tui Gyliui mirus Kanadoje. 
Per dvidešimtį metų, gyvenda
mas Chicagoje, nepasireiškė jo
kiame visuomeniniame darbe.

Dr. P. Mačiulis

DARBININKAS
IILMI 11—^1

je. Visi manchesteriečiai lankė 
ją ligoninėje ir paskui namuo
se, kai sugrįžo.

Ona Kaminskienė turi duk
terį Aldoną, kuri yra ištekėjusi 
už Gedimino Stasiukevičiaus, ir 
gyvena Newingtone. Duktė uo
liai dalyvauja lietuviškame gy
venime. Taip pat ji turi ir sūnų 
Vytautą, kuris priklauso Hart
fordo ramovėnų organizacijai. 
Jis dalyvauja ir lietuvių paren
gimuose.

Sūnus Vytautas ir duktė Al-, 
dona labai globojo motiną ligo
je ir ją lankė ligoninėje kiek
vieną dieną.

Jonas Bernotas

30 žmonių. Pasakyta sveikini
mo kalbų, skoningai padainuo
ta.

Šias vaišes surengti iš New 
Yorko buvo atvykęs brolis Ka
zimieras Gulbinas, O.F.M., Ma
rytė Dudutienė ir Aili Olefson. 
Daug padėjo Loreta Vainienė ir 
vietinės B. Chlamauskienė, A. 
Piliuvienė. Prie stalų patarna
vo Vitalis Piliuvis.

į vestuves buvo atvykę gimi
nės ir artimieji. Iš New Yorko 
— dail. Vytautas Ignas su žmo
na ir su motina, iš Philadelphi- 
jos — prof. J. Puzinas. Iš New 
Yorko buvo jaunimo būrelis.

Sekmadienį, liepos 18, p. Gai
liušiai surengė dar pietus tuo 
metu buvusiem vestuvių daly
viam.

Marytė Gailiušytė yra Anta
no ir Leokadijos Gailiušių duk
ra. Ji yra baigusi prancūzų kal
bą ir muziką. Prancūzų kalbos 
studijas dar gilino Paryžiuje. 
Grįžusi kolegijoje dėstė pran
cūzų kalbą ir pianą, rašo da
bar disertaciją daktaro laips
niui gauti.

(nukelta j 8 psl.)
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GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS = 

CAPE COD-OSTER VILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

1 JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE f

| AUDRONE |
87 East Bay Rd., OsterviUe Capa Cod, Mass. 02655

| Tel. (Area 617) 428-8425
•• s
= • Visai arti šiltos srovės atviros jūros pliažas (7 min, pėsčiom) • E 
= Duodamas geras lietuviškas maistas • Vila AUDRONE atidaroma s 
= vasarojimui nuo birželio 26 d. iki rugsėjo 18 d. ir jau dabar pri- g 
— imami užsakymai • Kreiptis: E. JANSONAS 15 Rosedale St. Bos- = 
E ton, Mass. 02124, tel. 288-5999, o po birželio mėn. 20 d. tiesiai i vilą. E 
= AUDRONE — Cape Cod 02655 — Mrs. Marija Jansonas • Visi E 
E maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.
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LRKSA 85-KIŲ METŲ 
SUKAKTIES NAUJŲ NARIŲ 

VAJUS
Direktorių Taryba metiniam 

susirinkime, įvykusiam 1971 
balandžio 28-30 centro įstaigos 
patalpose, Wilkes Barre, Pa., 
plačiai apsvarsčius Susiv. reika
lus, priėjo išvados, kad vienas 
iš geriausių būdų paminėti gar
bingą Susivienijimo sukaktį 
yra didinimas narystės, ir čia 
pat priėmė tokį naujų narių 
vajaus planą:

Vajus pradėtas 1971 birže
lio 15, užbaigiamas sukakties 
dieną — 1971 lapkričio 22.

Vajui vadovauja Susivieniji
mo centras, kooperuojant va
jaus komisijai.

Vajaus metu už įrašytus nau
jus narius organizatoriui duo
dama po 10 balsų.

Komisai ir specialios dovanos
Už sukaktuviniam vajuj įra

šytus naujus narius skiriami re
guliarūs komisai ir specialios 
piniginės dovanos.

Pirmoji piniginė dovana — 
300 dol. bus išmokėta, jei bus 
įrašyta nemažiau 60 naujų na
rių (surinks 600 balsų). Tokio 
skaičiaus nei vienam organizato
riui neįrašius, pirmą dovana at
kris.

Antroji dovana — 150 dol., 
turi įrašyti nemažiau 30 naujų 
narių.

Trečioji dovana — 100 dol., 
turi įrašyti nemažiau 25 nau
jų narių.

Ketvirtoji dovana — 75 dol., 
turi įrašyti nemažiau 15 naujų 
narių.

Penktoji dovana — 50 dol., 
turi įrašyti nemažiau 10 naujų 
narių.

šeštoji dovana — 25 dol., tu
ri įrašyti nemažiau 5 naujų na
rių.

Aukščiau nustatytas specia
lias dovanas gaus bet kuris or
ganizatorius, įrašęs nurodytą 
naujų narių skaičių.
; JDėL..platesnių informacijų 
kreipkitės į centro įstaigą: Li
thuanian R. C. Alliance, P. O. 
Box 32 (71-73 So. Washington 
St.), Wilkes Barre, Pa. 18703.

Už kilnų darbą jūsų laukia 
geras atlyginimas — komisai 
ir specialios dovanos.

Direktorių Taryba r.r
- Vajaus komisija

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.

MALE - FEMALE

Spanish projects director to develop 
programs for the concentrated em
ployment program clients. Must be 
bilingual (English & Spanish). Must 
know the social and economic Spa
nish problems in Springfield, experi
ence and ability in developing this 
kind of programs. Experienced in 
supervision. Salary $7,200 to $12,329. 
Contact Personnel Offices, Spring
field, Mass. 01109 — (413 ) 781-1053

DISPLAY

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

PAINTED PONY RANCH Lake Lu
zerne, N.Y. 12846 The East’s most 
Western Ranch—fun for all seasons 
a family place — Ideal for children 

Write for Brochure 
or call 518-696-2421

CHARLIES 
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, % 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 BETHWOOD, 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 ’tji 1 AM. 
(201) 256-8316 ‘

LUNCHEONETTE FOR SALU — ; 
Good opportunity. Must sell at sac- ’ 
rifice for S6.000 due to illness. Cali į 
(201) LA 5-9357

SERVICE

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

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

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, NJ. Call 201-341-9817

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

HEAR WITH HOW 
IN EITHER EAR!!

NO ME WILL
KNOW YOU

WEAN A 
HEA1IM AID

FREE 
OEMHSTNATONS 

NO 0BLKATM
SAMOTONEH»A,° 

8009 5th Av«„ Bldyn. 
833*9848

WE ACCEPT MEDICAID

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

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
LIND WOOD DINER

2870 Linden Blvd. Brooklyn, N.Y.

DISPLAY

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—382-9469

The classic guitar and drum pad we 
teach classic guitar, plectrum basic 
guitar, drums and mandolin — 241 
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 
Lare Staten Island call 351—9405 
or 351-1500 ask for Ron-Ken Rigatti 
or Jerry Frankamano

Restaurant — S100.000 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. 1’2 baths, playrm, 
wall to wall carpeting throughout, 
patio and air conditioners — price 
S26.990. For app. call (516) 884-1649

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 <911) 916-4970/761-5181

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 t'nc 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

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.

0 DEXTER PARK 
PHARMACY l|{ 

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. 11208 

-------- Allen R, Shipley ------ -—
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Šv. Jono ka- 
Velionis pa
ir 6 vaikus: 
dvi dukteris.

Stasys Panatauskas — Pona- 
towski, gyvenęs 181 So. 2nd St. 
Brooklyn, sulaukęs 77 metų 
amžiaus, mirė liepos 26. Laido
jamas iš Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčios 
pinėse liepos 29. 
liko žmoną Oną 
keturis sūnus ir
Sūnus Aleksandras gyvena Ha
vajuose, Pranas,—Kalifornijoje 
William — York Town, N. Y., 
Jonas—Brooklyne. Duktė He
len Budrick gyvena Maspethe, 
o Anna Rose su motina Brook
lyne.

Muz. Algirdas Kačanauskas 
grižo iš atostogų. Buvo nuvy
kęs Į ketvirtąją dainų šventę 
Chicagoje ir dirigavo jungti - 
niam chorui. Turėjo pasikalbėji
mą apie šią šventę lietuviškoj 
televizijoj. Matėsi su veteranu 
kompozitorium Juozu Žilevi
čium. Viešėjo ir Indianos vals
tijoj.

Wyomingo slėnis...
(atkelta iš 2 psl.) 

vo tiek iš tėvų girdėjusi pasako
jant, kad dabar nuvykusi jau
tėsi, lyg būtų ten anksčiau jau 
buvusi.

Ji ten rado jaunimą labai iš
maningą; pastebėjusi taip pat 
Vakarų kultūros įtaką drabu
žiuose ir socialiniuose santy
kiuose. Mintis būti tikrai lais
viem “jiem rodėsi svetima. Jau
ni žmonės, su kuriais kalbėjau
si dar nebuvo gimę, kai Lietu
va buvo laisva”. Jūratė grįžusi 
su prislėgta, nuotaika, nes jos 
giminės, anksčiau turtingai gy
venę, dabar yra kclchozininkai, 
o ir ji pati, kur tik ėjo. visur 
buvo “lydima”.

“Geriausia mano propaganda 
buvo ta, kad aš galėjau keliau
ti. Mane klausė: ‘Kai jūs nu
sprendė! keliauti, kaip jūs ga
vot savo vyriausybės leidimą?’ 
— ‘Aš nusipirkau lėktuvo bi
lietą", buvo mano atsakymas. 
Jie negalėjo suprasti, kaip jau
nas kolegijos studentas papras
čiausiai imasi ir leidžiasi į ke
lionę”.

Jaunimas rodės labai “mate
rialistiškas”, nes jis nuolat 
klausinėjo, kiek porų batų ji 
turi, kiek automobilių ir kiek 
kaštuoja tie daiktai, kuriuos ji 
turi. Ji sakėsi grįžo su jaus
mu, kad “nepaisant visų Ame
rikos problemų, ji vis dėlto tu
ri būti viena iš geriausių vie
tų”.

Jos kelionė į Lietuvą buvo fi
nansuota pajamom, kurias ji 
pelnė iš TV, sėkmingai pasiro
džiusi “Password” programoje.

Dėl savo darbo AP skyriu
je “The Living Today” sakėsi 
patenkinta. Džiaugėsi esanti pa
kankamai subrendusi, kad su
prastų tėvų senojo pasaulio tie
są, jog vaikų reikia ne klausyti, N. Y.

Inž. Leono šušio trečiųjų mir
ties metinių proga praėjusį šeš
tadienį Newarko Švč. Trejybės 
bažnyčioje kun. P. Totoraitis au
kojo mišias. Skaitant egzekvi
jas, asistavo prel. J. Scharnus.

Muz. Vincas Mamaitis, Eliza- 
betho Šv. Petro ir Povilo para
pijos vargonininkas, muzikų są
jungos pirmininkas ir Muzikos 
Žinių redaktorius, dirigavęs ket
virtosios dainų šventės jungti
niam chorui Chicagoje, grįžęs 
vėl sėkmingai dalyvauja lietu
viškoje veikloje.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj, Brooklyne, 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.

Mečys Razgaitis, New Yorko 
visuomenei pažįstamas daini
ninkas, nuvykęs į Chicagą ket
virtosios dainų šventės proga, 
ten pasirodė lietuviškoj televi
zijoj. Padainavo dvi dainas. T

Baltijos festivalio proga į- 
vyks ir tinklinio varžybos tarp 
lietuvių ir latvių bei estų ko
mandų. Nepriklausomybės lai
kais tose varžybose visada pir
maudavo latviai ir estai. Perei
tų metų festivaly Įvykusių var
žybų nugalėtojais tapo estų 
rinktinė, šių metų varžybom 
lietuviai rimtai ruošiasi ir tiki
si ias laimėti.

Tėv. Barnabas Mikalauskas, 
OFM, Brooklyn© vienuolyno vi
karas ir ekonomas, išvyko 
dviem savaitėm atostogų.

Dail. Vida Krištolaitytė pa
dovanojo Batunui puikų savo 
kūrinį, kurį bus galima lai
mėti loterijoj Baltijos festivalio 
metu.
Darbininko spaudos kioskas su 
lietuviškų plokšteliu rinkiniais 
bei naujomis lietuviškomis kny
gomis pakviestas dalyvauti Lie
tuvos Atsiminimų radijo pikni
ke rugpiūčio 1 Plattdeutsche 
Parke, Franklin Square, L. L 
Ta pačia proga skaitytojai ga
lės apsimokėti prenumeratas; 
neskaitą laikraščio turės progos 
jį užsisakyti papiginta kaina — 
metam tik 5 dol.

Highland Park, Cypress Hills 
area house for sale — large, 
1 family, easy to convert, 4 
bedrooms, family room, 1 
bath, 2 car garage, lots of ex
tras. Walking distance from 
new Franciscan Youth Center. 
Price low 30’ies. Tel. MI 7-18 
00.

Wyoming slėnio lietuviai pagerbė besilankančią Jūratę Kazickaitę. Sėdi iš 
k.: p. Dovydėnienė, M. Zujus, p. Zujienė, N. Bajorienė, J. Kazickaitė, F. 
Kaslienė, dr. B. Kasias, Mrs. F. Yuscavage. Stovi iš k.: prof. V. Romanas, 
P. Warnagiris, p. Warnagiriene, F. Yuscavage, L. Dovydėnas.

bet greičiau paimti juos už au
sies ir pastatyti į jiem tinka
mą vietą. Bet turinti taip pat 
simpatijų savo brolių paauglių 
problemom, kai jie atsiduria 
dabartinėje visuomenėje ir mė
gina joje susirasti sau kampelį. 
Pasaulis greitai, kinta. Jos dar
bas AP duoda jai progą pama
tyti iš arti šios dienos jauni
mo gyvenimo stilių ir priešta
ravimus, kurie yra mūsų visuo
menėje.

Taip, dabartiniu darbu ji pa
tenkinta. Bet ateity gal imsis 
rašyti romaną, kuris parodytų 
tikrą istoriją emigranto iš ry
tų Europos į šį kraštą.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
piknikas Įvyksta rugpiūčio 1, šį 
sekmadienį, Plattdeutsche par
ke, 1132 Hempstead Turnpike, 
Franklin Square, Long Island,

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS 
rengiamą 30 metų sukaktuvinį

RADIJO PIKNIKU
PLATTDEUTSCHE PARKE

(Sis radijo piknikas bus paskutinis didžiajame New Yorke)

Sekmadienį, rugpiūčio 1, 1971
visi keliai veda į

PROGRAMOJE: Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti 
“Miss Lithuania, 1971” • Dainos; Tautiniai šokiai • Pra
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.

!^į.

Remontuojami Elizabeth lietuvių 
bažnyčios bokštai.

šv. Petro ir Povilo parapijos

WM
Adv. Antano Shallnos, Lietu

vos garbės konsulo, šermenų 
metu lietuviai suaukojo 175 
dol., amerikiečiai 230 dol., o 
našlė adv. Zuzana P. Shallnie- 
nė 650 dol. Pinigai įnešti į Lie
tuvių Fondą konsulo vardu.

Gražios vestuvės
(atkelta iš 7 psl.)

Ji aktyviai reiškėsi visuome
ninėje veikloje — ateitininkuo
se, eidama Įvairias pareigas. 
Clevelande buvo suorganizuo
tas “Jaunimo žygis už tikėji
mo. laisvę"’. Ji ten ilgą laiką bu
vo sekretore.

Jos sesuo Jūra Gailiušytė-Vie- 
sulienė, taip pat aktyviai vei
kusi jaunimo tarpe, ypač pasi
reiškusi jaunimo pirmąjį kon
gresą berengiant, šiuo metu gy
vena Romoj, Italijoj, kur jos 
vyras, dail. Romas Viesulas, 
profesoriauja u-tete. Į 
tuves jis negalėjo atvykti, 
rengiasi dviem parodom.

Antanas Vasiliauskas, 
nierius, mokslus baigęs ] 
ketvertą metu, dabar 
garsiojoj Grumman 
bendrovėj, kuri gamina lėktu
vus. Jis yra Onos ir Petro Va
siliauskų sūnus, gyvena Wood- 
havene. Pasireiškė studentų a- 
teitininkų veikloje. Jų jaunoji 
dukra Elenutė dar studijuoja.

Jaunieji povestuvinei kelio
nei išvyko i Portugaliją. Grįžę 
po trijų savaičių apsigyvens Ja- 
maicoje, L. L, N. Y.

ves- 
nes

inži- 
prieš 
dirba 

Aircraft

Pensijoj gyveną vyras su 
žmona nori rasti butą iš 3-4 
kambarių. Nesvarbu kur gyve
namoji vieta būtų pasiūlyta. 
Abu galėtų atlikti lengvesnius 
namų priežiūros darbus. Telef. 
(212) 387-7578. Rašyti: Mr. D. 
Pocius, 143 Ten-Eyck 
Apt. 577, Brooklyn, 
11206.

Ieškomas prityręs virėjas še
fo vietai Martini’s Diner, High 
way 36, Keansburg, N. J. Infor
macijai telef. (201) 787-9127 
ir (202) 787-1924.

Pamaldos už a.a.

Walk

ANTANO GOELDNERIO
vėlę bus rugpiūčio 7 d. 10 vai. ryto Tėvų pranciškonų 
koplyčioj, Brooklyne. Maloniai prašau draugus ir pažįsta
mus pasimelsti ir apsilankyti.

Dr. A. Goeldnerienė

DR. STASIUI PETRAUSKUI, 
brangiam tėvui mirus, reiškiame gilią užuojautą

JUOZAS ir IEVA BYLAI

A, t*A.

Jonui Liobei
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Eleonorą, dukrą Birutę ir sūnų Raimundą.

CEILIŲ ŠEIMA

Tragiškai žuvus
AJA.

Nidai Gureckaitei,
gilią užuojautą reiškiame Algiui ir'Virginijai Gureckams 
ir kartu liūdime

R. ir A. Dulskiai,
A. ir D. & V. ir I. Alksniniai ■

Elizabeth, N.I.
Remontuojami bažnyčios 

bokštai
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapijos bažnyčia Ęlizabethe 
yra statyta prieš 61 metus. Ši 
graži gotiško stiliaus bažnyčia 
yra tarytum papuošalas šiai Eli
zabeth© miesto daliai. Tai pri
pažįsta ir miesto valdžia.

Dabartinio šios parapijos šei
mininko kun. Petro žemeikio 
rūpesčiu žiūrima, kad bažnyčia 
būtų gerame stovyje ne tik iš 
vidaus, bet ir iš oro ir kad 
ateinančiom lietuvių kartom ji 
liudytu apie jų tėvu ir protė
vių įdėtas aukas ir pastangas ją 
statant.

Šiuo metu remontuojami baž
nyčios bokštai bei langai. Re
monto darbus atlikti pavesta 
Eastern Renovation Corp. Con
necticut bendrovei. Darbai 
jau pradėti. 3-4 savaičių laiko
tarpyje jie bus baigti.

Tradicinė ekskursija į lietu
vių pranciškonų sodybą Kenne
bunkport. Maine, bus rugsėjo 
4-5-6, Darbo dienos savaitgali. 
Ekskursijoj kviečiami dalyvau
ti ne tik iš Brooklyn© 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. Šalinskienę tel. 296- 
2244. ‘

Vietos autobuse, vykstant eks
kursija į Kennebunkport, Mai
ne, bus rezervuotos. Kas anks
čiau užsisakys, galės vietą pasi
rinkti.

Apreiškimo parapijos choro 
choristai dėkoja savo vadovui 
muzikui Algirdui Kačanauskui 
už šaunią vakarienę, kuri įvy
ko liepos 23 gražiame vokiečių 
restorane. Į šią iškilmingą vaka
rienę su muzika muz. Algirdas 
Kačanauskas pakvietė visus sa
vo choristus, kurie dalyvavo dai
nų šventėj Chicago j. Už dažna 
choristų įvertinimą ir parodo
ma vaišingumą choristai savo 
vadovui reiškia nuoširdžią pa
dėką. Choristai taip pat dėkoja 
kun. A. Račkauskui už dalyva
vimą vaišėse ir jo nuoširdų bei 
dažna bendradarbiavima su cho
ru. — Dėkingi choristai.

Dr. J. Stukas ir Aleksandras 
Žemaitis atsiuntė sveikinimus 
iš Norvegijos. Dešimties vyčių 
grupė dvi savaites keliauja po 
Skandinavijos kraštus. į New 
Yorką sugrįš liepos 30.

Steponas ir Valentina Min
kai kviečia į seniausių lietuviš
kų radijo programų 37 m. su
kaktuvinį pikniką rugpiūčio 8, 
sekmadienį, 4 vai. popiet lietu
viškam Romuvos Parke, Brock- 
tone. Programoj dalyvaus lietu
vių tautinių šokių mažamečių 
grupė, vad. Onos Ivaškienės. 
Svečiai šokėjai šiemet bus airių 
grupė, vad. Ritos O’Shea. Bus 
iškiliosios lietuvaitės rinkimas 
ir šokių konkursas. Gros R 
and M Trio orkestras iš Wor- 
cesterio. Premijas suteiks Loui
se Day Hicks, kandidatė į Bos
tono majorus. Ji dalyvaus ir 
piknike. Gražuolę ir ’šokėjus 
rinkti apsiėmė: Aleksandras 
Čaplikas, Ona Ivaškienė, Laima 
Kontautienė, Juozas Kairis ir 
Juozas Lubinas. Vaikus links
mins klaunas. Lietuviškus val
gius gamins populiari šeiminin
kė Monika Plevokienė ir pagel- 
bininkės. Bus draugiškų gėri
mų. Pirma dovana — automo
bilis, dovanotas J. Kairio, sav. 
Fitzmaurice Motor Sales ir Ser
vice, iš Brocktono. Bus ir ki
tos naudingos laimėjimo ir įėji
mo dovanos. Autobusas nuo So. 
Bostono Lietuviu Piliečiu- klu
bo išeis 1:30 vai. popiet. Kaina 
į Romuvos Parką ir atgal — 2 
dol. Įėjimas į pikniką 1 dol. su
augusiom ir 50 c. vaikam. Pla
nuokite susitikti šiame vienin
teliam piknike Romuvos Parke 
šia vasara. 4. 4.

30 graduantu birželio 11 bai
gė Šv. Petro lietuvių parapinę 
mokyklą. Po mišių klebonas 
kun. Antanas Baltrušūnaš jiem 
įteikė diplomus ir pažymėjimus. 
Jonas Ywoskus gavo Joseph 
Casper stipendiją. Joana Biony- 
tė ir Robertas Burton gavo Ste
pono Dariaus posto medalius. 
Mareen P-arolinaitė ir Robert 
Burton apdovanoti P.T.A. sti
pendijomis. Seselė Regis sėk
mingai paruošė graduantus. 
Linkime visiem pasisekimo atei
tyje.

Aleksandra ir Antanas Gus
taičiai liepos 31 dalyvaus Santa 
Monica, Calif., literatūros vaka
re.

Birutė Ir Bronius Banaičiai O 
liepos 17 susilaukė pirmo sū
naus Kęstučio-Andriaus. Tuo 
pačiu Petronėlė ir Juozas Ren- 
teliai tapo seneliais.

Sofija Žibutienė, iš Chicagos, 
pas savo bičiulius Bostone pra
leido porą savaičių.

Blitz kortavimo vakaras vyks
ta kiekvieną pirmadienį, nuo 8 
iki 10 valandos vakaro. 
Duodamos piniginės dovanos ir 
užkandžiai. Visas pelnas skiria
mas išlaikyti lietuvių parapijai.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus’ 
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

CURRENT DIVIDEND RATES

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

--------  All Accounts Compounded Dally---------

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER8cWEBER
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 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorljoje: 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 

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

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main 8t. — 914-454-9070 ’




