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Simo Kudirkos byla Amerikos spaudoje
Spaudos antraštes “Aš neišdaviau savo tėvynės Lietuvos (Washington Post) 
“Aš prašau jus duoti mano tėvynei nepriklausomybę ..

“Aš norėčiau, kad daugiau nebūty teismy kaip man” (Newsclay)

“Simo Kudirkos, Lietuvos jūrininko, pareiškimas teisme ... Simas pasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybę” (The Boston Globe)

Indijos-Rusijos draugiškumo sutartis
Baime netekti Kašįniro sutarties akstinas

The Washington Post rug
pjūčio 7 paskelbė pirmame pus
lapy Paryžiaus korespondento 
Anatole Shub informaciją apie 
Simo Kudirkos kalba teisme 
gegužės 17-20 Vilniuje. To 
paties korespondento atpasa
kojimą dar pilniau perdavė 
Long Island laikraštis News
day rugpiūčio 7. Pastarojo in
formaciją čia ir kartojame.

Simas Kudirka, Lietuvos jū
rininkas, kuris pereitų metų 
rudeni nesėkmingai stengėsi 
gauti politini azylį, iššokda
mas iš laivo (Sovetskaja Lit- 
va) i J. V. pakrančių sargybos 
laiva, atmetė sovietini teismą 
gegužės mėnesi ir tvirtai rei
kalavo Lietuvai nepriklausomy
bės, prieš nuteisiamas 10 me
tų priverčiamųjų darbų.

Kudirkos teismo apžvalga,

VIENA KELIONE VISŲ REIKALŲ NE NEGALĖSIANTI SUTVARKYTI
Per kančias į žvaigž- sos galimos priemonės ir ne

pasigailėta jokių pastangų, kad 
iš JT nebūtų pašalinta ir Ki
nijos respublika.

(sp) 
dės — taip galima aptarti kom. 
Kinijos šiandienines pastangas 
išeiti iš savo pačios susiorga
nizuotos izoliacijos, išvengti 
naujų priklausomybės ryšių su 
Maskva ir saugiai įsijungti į 
tarptautinę bendruomenę. Da
bar jau aišku, kad normalūs 
santykiai su Amerika labai pa
geidaujami, bet kad to tikslo 
siekiant dar teks daug kliūčių 
nugalėti. Tuo atveju, žinoma, 
jeigu bus norima visko pa
siekti.

Pati didžiausia kliūtis — 
Formozos sala ir joje įsikūrusi 
antroji Kinijos vyriausybė. Už 
gerų santykių ir bendradar
biavimo užmezgimą Pekinas 
reikalauja iš Amerikos, kad jos 
pinigais ir diplomatinėmis pa
stangomis įkurta antroji Kini
ja būtų jos pačios ir sunaikin
ta. Bet pirmoji oficialioji Wa
shington© reakcija buvo nei
giama, nes paskelbta, kad bus 
remiamas Pekino Kinijos įve
dimas į Jungt. Tautas, bet tuo 
pat laiku bus panaudotos vi-

Paryžiaus laikraštis apie Bražinskus
Paryžiaus dienraščio Le Fi

garo savaitinė laida (Selection 
Hebdomadaire) liepos 28 (Nr. 
910) paskelbė tokio turinio ži
nią:

“Lietuvis ir jo sūnus, nu
kreipę sovietų lėktuvą praėju
sių metų spalio mėn. į Tur
kiją, nužudę lėktuvo palydovę 
ir sužeidę piloto pavaduotoją, 
bus teisiami baudžiamųjų bylų 
teismo”.

Laikraštis, nurodęs, kad so
vietų įstaigos visą laiką nesėk
mingai reikalavo jiem grąžinti 
abu “oro piratus” ir kad tarp 
abiejų kraštų buvo įsiliepsno
jusi polemika, toliau pažymė
jo. kad “pagaliau Konstituci
nis Teismas Istambule šeštadie
nį, anksti rytą (liepos 24 — 
Red.) nusprendė, jog tėvas ir 

paruošta jo draugų Sovietų Są
jungoje, šią savaitę pasiekė 
Vokietiją. Dokumentas patei
kia Įspūdingų detalių apie So
vietų tęsinį to incidento, kurį 
prezidentas Nixonas pasmerkė 
kaip “bjaurų” (outrageous).

Pereito lapkričio 23 dieną 
32 metų Kudirka iššoko iš So
vetskaja Litva laivo, kuris bu
vo šalia J. V. pakrančių sar
gybos kuterio Vigilant prie 
Martha’s Vineyard, Mass. Po aš- 
tuonių valandų Vigilante, . pa- 
sisakvdamas už laisve, Kudirka, 
besipriešinantis, buvo prie
varta grąžintas* Sovietų vyres
nybei. To rezultatas — du 
aukšti pakrančių sargybos pa
reigūnai paleisti i atsargą ir 
kitas papeiktas.

Kudirkos teismas buvo ge
gužės 17 - 20 Vilniuje Lie
tuvos respublikos vyriausiame

Reakcija aštri
Pirmoji Pekino reakcija dėl 

Amerikos remiamos dviejų Ki
nijų koncepcijos buvo nežmo
niškai aštri. Ji tuojau parody
ta oficialiu komentaru, kurį 
paskelbė ir oficiali žinių agen
tūra. Amerikos dviejų Kinijų 
politika pavadinta nelegalia, 
tai yra priešinga tarptauti
niams dokumentams, nemora
lia ir sukta. Trūko tik pasaky
ti, kad Amerikos žodis netesė
tas, kad Pekino vyriausybės 
viltys nepasiteisino. Bet to ne
pasakyta, kas reiškia, kad Kis- 
singeris Pekinui jokių pažadų 
nedavė.

Nežiūrint Pekino “diploma
tinio sprogimo”, prez. Nixonas 
po kelių valandų ramių ra
miausiai kalbėjosi su preziden
tūrą aptarnaujančiais reporte
riais apie savo kelionės į Pe
kiną organizavimą ir ko iš jos 

sūnus privalo būti suimti ir 
teisiami kaip kriminaliniai nu- 
skaltėliai. Tokį sprendimą da
rydamas, Konstitucinis Teis
mas patvirtina, jog abiejų lie
tuvių žygis nebuvo politinio 
pobūdžio”.

Paryžiaus laikraštis pridūrė, 
kad, dviem sovietų studentam 
vėliau įvykdžius kito lėktuvo 
nukreipimą, šie buvo laikomi 
įvykdę politinio pobūdžio 
veiksmą ir nebuvo teisiami. At
rodo, kad jie jau išvyko iš Tur
kijos ir šiuo metu atsidūrė 
JAV-bėse.

Vlikas, pateikdamas šią pran
cūzų spaudos žinią, dar nebu
vo gavęs papildomų informa
cijų iš Turkijos. >

(Elta) 

teisme.
Pagal (minėtą) dokumentą 

teismo pirmininko pavardė yra 
Nisiunas, valstybės gynėjas 
buvo Petrauskas. Paskirtas kal
tinamojo gynėjas buvo Gav- 
ronskis, bet Kudirka gynėjc 
atsisakė.

Paklaustas kodėl, jis sakė: 
“Jei Gavronskis yra garbingas 
žmogus ir gins mane pagal sa
vo sąžinę, tai jis tik pats sau 
pakenks; bet jei jis nėra gar
bingas ir tevaidins antro pro
kuroro rolę, kaip tai dažnai 
esti politiniuose teismuose Lie
tuvoje, tai aš manau, kad mano 
byla jatf užtenkamai yra sun
ki, jog ir vieno prokuroro 
pakanka”.

Paklaustas, ar jis laiko save 
kaltu, Kudirka atsakė: “Aš ne
laikau savęs kaltu, nes aš ne
išdaviau savo tėvynės Lietu

lauktina.
Jam nebuvo jokios abejonės, 

kad jis į Pekiną keliaus, nu
rodė ir kai kuriuos palydovus. 
Tik dar nesutarta nė data, nė 
dienotvarkė, nė delegacijų su
dėtis. Data bus sutarta tik ta
da, kada bus žinoma pasitari
mų dienotvarkė. Šia proga jis 
nepasakė, kaip tas darbas bus 
atliktas, bet jau iš kitų šalti
nių žinoma, kad 'pasitarimai 
vyks Kinijos ambasadoje Ka
nadoje, kur ką tik įsikūrė jos 
ambasadorius diplomatinius 
santykius atnaujinus. Ten tu
rės važinėti prez. Nixono at
stovas pasitarimų vesti, nes 
abejotina, kad Pekinas panorė
tų siuntinėti savo ambasadorių 
į Washingtona prieš diploma
tinių santykių užmezgimo su- 
tvarkvma. * ±

Nebus sensacijų

Charakteringa tai, kad prez. 
Nixonas patarė iš jo kelionės 
Pekinan nesitikėti jokių sen
sacijų: nė Vietnamo karo ste
buklingo užraukimo, nė kitų 
dalykų. Abi šalys jau susitarė 
per Chou En-lai ir dr.' Kissin- 
gerio susitikimą, kad bus dis
kutuojami visi abidvi vyriau 
sybes liečiantys klausimai, bet 
nesitikėtina, kad per vieną su- 
sutikimą viskas ir bus sutvar
kyta. Siekiama tuo tarpu tik 
vieno — kad prasidėtų judė
jimas, kuris, abi šalys tikisi, 
turėtų privesti prie susiprati
mo. Abi šalys sutiko pradėti 
pasitarimus gerai žinodamos, 
kad jas skiria dideli nuomo
nių ir interesų skirtumai. Į pa
sitarimų dienotvarkę pateksian
čios visos problemos — dide
lės ir mažos.

Rimčiausią ikšiol iš Pekino 
girdėtą nuomonę byloje pra
neša ten ilgokai užsibuvęs 
NYT redakcijos svarbus na
rys James Reston. Jis tvirtina, 
kad, nežiūrint rodomo pykčio 
dėl Washington© užsimojimo 
remti dviejų Kinijų politiką 

vos. Aš nelaikau Rusijos, šian
dien vadinamos Sovietu Są
jungą, mano tėvyne“.

Aiškindamas priežastis, ko
dėl jis mėgino bėgti Į Vaka
rus, Kudirka kalbėjo daugiau 
kaip keturias valandas. Jis sa
kėsi užaugęs labai neturtingo
je šeimoje ir žinojo, kas yra 
socialinė neteisybė. 1940 me
tais, kada raudonoji armija 
užėmė Lietuvą, — sakė Ku
dirka, — socialinė neteisybė 
padidėjo, nes prisidėjo dar 
tautinė neteisybė. Jis prisimi
nė žmones, kurie 1941 metų 
birželio mėn. buvo išvežti į Si
birą; .žmones, kuriuos jis lai
kė sąmoningiausiais lietuviais, 
tarp jų ir didžią dali mokyto
jų, sovietinės propagandos 
smerkiamų kaip “buožių” 
(bourgeois).

1941 m. vokiečių okupaci

Jungt. Tautose, Pekino vadai 
jokiu būdu nekeis savo nuo
monės dėl prez. Nixono pa
kvietimo atvykti į Pekiną, nes 
jie esą įsitikinę, kad išsikal
bėjimas su Amerikos preziden
tu yra ne tik reikalingas, bet 
gyvybiškai būtinas. Jam atro
do, kad Pekinas visai neverks, 
jei dabar negalės patekti į J. 
Tautas savo sąlygomis, tai yra 
Taiwano tuo pat metu išme
timu. Pekino svarbiausias tiks
las esąs labiau apsisaugoti ne 
tik nuo Rusijos, bet ir nuo 
Japonijos, kurios eilė ateina 
užimti svarbiausią vietą Azijo
je po Amerikos pasitraukimo. 
Jiems taip pat rūpi ir tai, kad 
senieji Taiwano gyventojai, ku
rie kadaise atkeliavo iš vienos 
Kinijos dalies, bet dabar ne
benori giminystės su šios die
nos kinais pripažinti, nesukil
tų ir nepasiskelbtų nepriklau
soma valstybe. Kad šito neat
sitiktų, Chiang Kai-sheko le
gionų buvimas Taiwane dabar 
dar būtinas. Iš čia išvada, kad 
su Taiwanu galima ir palaukti. 
Šitas faktas bus, tur būt, le
miantis, kad prez. Nixono ke
lionė nebuvo atšaukta dviejų 
Kinijų politiką Washingtone 
paskelbus. Ir manytina, kad 
Pekinas apie tą paskelbimą iš

- anksto žinojo. Jeigu Kissingeris 
Pekine iškalbėjo daugiau kaip 
20 valandų su Chou En-lai, 
tai tose kalbose buvo apžvelg
ti ne tik drambliai, bet ir vi
sos pakampių žiurkės.

— Maskva ir Washingtonas 
susitarė dėl bakteriologinių 
ginklų uždraudimo tarptauti
nės konvencijos.

— Egipto Sadatas Kremliui 
pranešęs, kad arabai sutartinai 
priešinsis komunistų įsigalėji
mui jų kraštuose, nes toji ideo
logija arabams nepriimtina. 
Toks pareiškimas atsirado ry
šium su komunistų bandymu 
pasigrobti valdžią Sudane. 

ja pakeitė sovietini valdymą. 
1944 metais, prieš grįžtant rau
donajai armijai, — sakė Ku
dirka — prasidėjo gandai, kad 
sovietinė sistema pasikeitusi. 
Tačiau tų pat metų vasarą jis 
suprato, kad jeigu ji pasikei
tusi, tai tik į blogąją pusę. Jis 
vėl pamatė, kaip žmonės, ku
riuos jis laikė nekaltais, buvc 
siunčiami Į Sibirą. Jis taip pat 
buvo masinių žudynių liudi
ninkas. Daugelis jo draugų pri
sijungė prie antikomunistinių 
partizanų; beveik visi jie žu
vo. Jis neturėjęs drąsos pa
sekti jų pavyzdžiu — sakė teis
mui Kudirka. Jis stengėsi tęs
ti mokslą Vilniuje. Jis baigė 
aštuonis skyrius ir tada apsi
sprendė būti jūrininkas.

“Mano senelis buvo jūrinin
kas, — Kudirka sakė teismui 
pagaj tą dokumentą, — ir ma
ne traukė vykti į tolimus kraš
tus. Buvo noras pamatyti pa
saulį ir, be to, aš maniau, kad 
jūrose aš primirštų savo tau
tos tragediją. Aš norėjau pa
bėgti nuo nepaprastų vaizdų. 
Nebuvo savaitės, kad įvairiuo
se Lietuvos miestuose, aikštė
se, nebūtų rodomi sudraskyti 
Lietuvos partizanų kūnai. Aš 
norėjau pabėgti nuo bado, ku
ris viešpatavo tuo metu kolcho
zuose, o visiškas teisių panei
gimas ... priminė prieš 100 
metų buvusią Lietuvoje bau- 

(nukelta į 4 psl.)

BALSŲ MEDŽIOKLE
Washingtonas. — Kadangi 

JAV vyriausybė kartu su Pe
kino įvedimu į J. Tautas pasi
ryžo jose palikti ir Chiang Kai- 
sheko Kiniją, šitam tikslui pa
siekti reikės daug padirbėt. Ir 
Taipei, ir Washingtonas į tą 
darbą jau įsijungė. Pradėta 
medžioti balsai reikalingai re
zoliucijai pravesti. Ir rezoliuci
jos tekstas jau parengtas.

Washingtonas pradėjo nuo 
New Yorko, kur gyvena veik 
visų valstybių prie J. Tautų 
akredituoti ambasadoriai, čia 
su jais jau pradėjo pokalbius 
JAV ambasadorius, atlikdamas 
dvejopą misiją: aiškindamas 
Washington© politiką, to tiks
lo pasiekimo procedūrą ir pra
šydamas tą politiką paremti — 
balsuoti už Taiwano palikimą 
J. Tautose kartu su Pekino Ki-

— Reuterio žinių agentūra 
vėl atidarė Pekine savo biurą. 
Tai turėtų būti ženklas, kad 
Pekino - Washington© dialogas 
pranašauja žiniomis gausų lai
kotarpį.

— Pekinas atmetė Maskvos 
pakvietimą dalyvauti atominių 
ginklų turinčių valstybių kon
ferencijoje. Jai pasakyta, kad 
reikia pasaulinės nusiginklavi
mo konferencijos, kuriai turė
tų priklausyti ir atominis nu
siginklavimas.

New Delhi. — Per paskuti
nes dvi savaites JT gen. sekr. 
U Thant užaliarmavo Saugumo 
Tarybos nuolatinius narius, 
kad susikaupė daug ugnies 
Indijos - Pakistano karui at
sirasti. Tai turėjo būti ženk
las, kad jos turi imtis priemo
nių įsitempimui pašalinti.

Panikos kėlėjas buvo ir te
bėra Indija, kurios santykiai 
su Pakistanu yra įsitempę nuo 
tų laikų, kada Indija pasigro
bė dali Kašmiro, kurio di
džiausia dalis ten gyvenančių 
muzulmonų nori priklausyti 
Pakistanui arba turėti atskirą 
valstybę. Savo laiku Jungt. 
Tautos yra nutarusios, kad 
klausimas turi būti sutvarky
tas pravedus Kašmiro plebis
citą, bet Indija to sprendimo 
nepriėmė, nes žinojo, kad ple
biscitas nebus jos naudai.

Kai šį pavasarį atsirado Pa
kistanui bėda rytinėj perskel
tos valstybės daly (vienos par
tijos pastangos atskirti tą ga
balą nuo Pakistano ir įkurti 
nepriklausomą Bengalijos vals
tybę), Indijos slapta pagalba ir 
viešos simpatijos buvo ir te
bėra sukilėlių pusėje. Be In
dijos agentų agitacijos septyni 
milijonai Pakistano bengalie- 
čių nebūtų persikėlę į Indijos 
pusę. Indija manė, kad reika
lai greit susitvarkys taip, kaip 
sukilimo vadai panorės, bet 
taip nebuvo — Pakistano ka

Amerikiečiai domisi Rusijos nafta
Maskva. — Didelė grupė 

amerikiečių — valstybės įstai
gų pareigūnų, naftos pramonės 
ir giminingų šakų verslininkų 
— lankosi Rusijoje besidomė
dami jos naftos pramone. įdo-.
mu tai, kad pirmą kartą jie 
nuvežti susipažinti su naujai 
atrastais naftos telkiniais va
karinėj Sibiro daly — Tiume
nės ir Surguto srityse. Tuo 
tarpu viešumon neišėjo, ko ru
sai iš amerikiečių norėjo, bet 
yra žinoma, kad kelionės me
tu ir nuvykus vieton būta pa
sitarimų. Tuose pat taigos plo
tuose surasti ir natūralinių du
jų telkiniai.

Ten atrastų telkinių eks
ploatacija tuo tarpu dar tik

nija. Suprantama, kad į tą dar
bą jau yra įsijungęs ir Taiwa
no ambasadorius.

Didžioji grupė Taiwano 
draugų randasi Afrikoje, todėl 
ten jau išvyko jos užsienio 
reikalų ministerio pavaduoto
jas, ketinąs išbūti kelionėje 
apie tris mėnesius. Taiwano 
Kinija diplomatinius santykius 
turi su 21 Afrikos valstybe.

— Duong Van Ming, P. Viet
namo atsargos generolas, są
mokslo prieš Diemą vadas, įre
gistruotas antruoju kandidatu 
prezidento rinkimuose. Pirmuo
ju eina dabartinis prez. Thieu. 
Atrodo, kad Ky kanditatūra 
kažin kur užkliuvo.

— Moroko karalius sudarė 
naują vyriausybę ir įsakė tuo
jau suplanuoti reformas, kad 

-būtų pašalintos tos priežastys, 
kurios paskatino kariškius ruoš
ti sukilimą. Viena iš tų prie
žasčių buvo valdžios turinčių 
pareigūnų tarpe įsiveisusi ko
rupcija.

— Po 16 mėnesių trukusių 
derybų JAV, Anglija, Pran
cūzija ir Sovietijos ambasado
riai, posėdžiaują Berlyne, visai 
baigią susitarti dėl V. Berlyno 
naujų ryšių su V. Vokietija ir 
dėl trukdymų laisvo susisieki
mo tarp V. Berlyno ir V. Vo
kietijos.

riuomenė pasirodė galingesnė 
už Indijos slaptus norus. In
dijos vadovybę ištiko isterijos 
priepuolis tada, kada atsirado 
duomenų įtarti, jog Indijos sub
kontinente atsiradusiu sąmyšiu 
rengiasi pasinaudoti Indijos 
neteisėtai pasigrobtas Kašmi- 
ras ir prisijungti prie Pakista
no arba pasiskelbti nepriklau
somu.

Kadangi Indijos santykiai su 
Kinija labai blogi, gi su Wa- 
shingtonu gerokai įsitempę, ir 
dar priedo atsirado Washing
ton© - Pekino dialogas, Indi
jos vyriausybė apsisprendė pa
sivesti Maskvos globai. Taip 
pereitą sekmadienį atsirado 
Indijoje Sovietijos užsienio 
reikalų ministeris Gromyko, ir 
buvo pasirašyta 20 metų bend
radarbiavimo ir savitarpinės 
pagalbos sutartis. Ji nenumato 
automatiškos karinės pagalbos 
užpuolimo atveju, bet įsiparei
gota automatiškai konsultuotis 
karinės grėsmės atveju bend
rai veiklai nustatyti. Ir taip 
Maskva vėl laimėjo Azijoje ge
rą kąsnį tik todėl, kad Ame
rikos rankos, dėl jos pačios 
kaltės, yra surištos Indokini
joje.
... Sutartį pasirašius, JAV ir 
Prancūzijos ambasadoriams bu
vo pranešta, kad tai nėra ka
rinė sutartis, kad Indija nei
si jungė i joki karinį bloką.

užuomazgoje, bet ikšiol Rusi
jos metinė naftos gamyba jau 
yra pasiekusi 353 mil. tonų. 
Surguto - Tiumenės radinius 
norima privesti iki pilnos eks
ploatacijos apie 1975 m. Tada 
jau tikimasi, kad Sovietijos me
tinė naftos gamyba galėtų pa
siekti 500 mil. tonų. Viltims 
pasiteisinus, naftos užtektų ne 
tik savo reikalams, bet būtų 
galima ir kitiems kraštams 
parduoti, kad pasirinktų dau
giau užsienio valiutos.

Naftos išvežimas iš Tiume
nės - Surguto taigos yra sun
ki problema, nes vienintelė 
priemonė tuo tarpu gali būti 
tik naftotiekis. Nuo Surgutc 
iki Omsko linija jau nuvesta. 
Ką tik dabar pradėtas tiesti 
naftotiekis nuo Omsko į vaka
rines Rusijos dalis. Jo ilgis 
bus 1,200 mylių, vamzdžio dia
metras 48 inčiai. Dalį tos naf
tos tikimasi parduoti ir Euro
pos kraštams. Kada nors nuo 
Omsko naftotiekis turėtų būti 
nutiestas per visą Sibirą iki 
Pacifiko. Tada jau tos naftos 
galės gauti ir Japonija, kuri 
dabar visą jai reikalingą naftą 
atsiveža iš Vid. Rytų.

Trečioji Sibiro naftotiekio 
šaka bus pasukta į Kazachsta
ną, kur Pavlodare ir Čimkente 
veiks didelės naftos valyklos. 
Naujajame penkmečio plane 
numatyta tik Omsko - Rusijos 
vakarų naftotiekio statyba.

— Iš Mėnulio grįžę astro
nautai dabar posėdžiauja su 
mokslininkais ir inžinieriais, 
kad išpasakotų, kaip veikė vi
sos erdvėlaivio ir jo priedų da
lys, instrumentai, kas matyta 
Mėnulyje ir erdvėse, ko nebu
vo galima nė paimti, nė nufo
tografuoti.

—- JAV pareigūnas Sisco bu
vęs nuvežęs Izraelin naują pa
siūlymą Sueso kanalui atida
ryti, bet Izraelis jo nepriėmęs, 
nes Izraelis turįs duoti daug, 
o iš Egipto nieko neprašoma.

— Dabartinę Amerikos ma
tų ir Mikų sistemą, kuri labai 
komplikuota ir nuo modemiš
kų laikų atsilikusi, jau prade
dama norėti pakeisti metrine 
sistema. Planai padaryti, bet 
jos įvedimui reikėsią bene 10 
metų.
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Kandidatas raudonai skrybėlei
Lietuviij kunigo legenda Kolumbijoje (4)

STASYS YLAMano nusivylimas Karibų jū
ra buvo didelis. Tokio purvino 
pajūrio dar nebuvau matęs. Pa
sirodo, Magdalenos — didžiau
sios krašto upės kaltė. Ji at
neša ir išmeta jūron daug pur
vo. Smiltys kaip anglys juodos, 
vėjo žarstomos tave bematant 
apneša, ir pasidarai negriukas. 
Gerai, kad vėl užsukom į va
sarvietę išsiprausti. Kitaip Ma
tutis būtų neatpažinęs savo vi
karo ir svečio.

Antras ilgas vakaras 
su Matučiu

Vakare viena sekretorė dar 
buvo neišėjusi. Ji kažką baigė 
tvarkyli, kai mudu vėl sėdome 
kalbėtis raštinėje Kartais sek
retorė ji paklausdavo, ir jis, 
galvos nepakėlęs, tono nepakei
tęs, atsakydavo. Jai reikėjo ei
ti i užrakintą spintą, ir jis lyg 
automatas atkišo jai raktus. Pa
galiau ji ruošėsi išeiti ir pra
eidama ištiesė ranka su raktu 
pundeliu. Jis vėl automatiškai 
ištiesė ranką ir ramiai pasakė 
“Labanakt!”

Buvo Įdomu stebėti šiuos jo 
veiksmus. Atrodė, raštinėje jis 
viską jaučia ir mato nežiū-

Laiškas redakcijai
Darbininko liepos mėn. 7 

d. numeryje tilpo straipsnis 
Chicagos šv. Kazimiero kapi
nių reikalu. Ji persispausdino 
ir Keleivis liepos mėn. 20 d. 
numeryje. Jame tvirtinama, 
kad Chicagoje priimtos tūlos 
rezoliucijos su lydraščiu buvę 
persiųstos Apaštališkam Dele
gatui. Pastarasis esą dėl to raš
to atsiklausęs Lietuvos atstovą 
Washingtone, kuris tą raštą 
persiuntęs Gen. konsului Chi
cagoje ir tuo keliu tas raštas 
pasiekęs vysk. V. Brizgi.

Šiuomi pranešu suinteresuo
tiem, kad aš tuo reikalu su 
Apaštališkuoju Delegatu nesu 
kalbėjęs ir iš jo tuo reikalu jo
kio rašto nesu gavęs. Tat, su
prantama. jo negalėjau nei Lie
tuvos Gen. konsului Chicagoje 
persiųsti.

J. Kajeckas 
Lietuvos Atstovas 
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rėdamas, ir viską diriguoja. 
Spintose nakčiai viskas sudeda
ma ir užrakinama, o kai kas 
laikoma po raktu ir dieną, nes 
kolumbiečiai žinomi dar vie
nu bruožu. Mane įspėjo jau Ve- 
necueloj: pasisaugok, kai nu
vyksi Į Kolumbiją!

Pradėjau jį vėl klausinėti, ir 
jis atsakinėjo neskubėdamas, 
kartais nusišypsodamas. Tas 
šypsnis savotiškas: santūrus 
bet šiltas, trumpas ir sąmojin
gas. Vesti pokalbį buvo lengva 
ir savotiškai smagu. Jo orien
tacija buvo greita, minčių dės
tymas dalykiškas.

— Aš nebetikčiau dirbti 
tarp lietuvių. Prisimenu tik iš 
vaikystės, kaip Lietuvoj dirbo 
kunigai, čia jau pripratau ir 
išmokau. Reikia kovoti smar
kiai ir ištvermingai.

— Šioj parapijoj radau 18 
palaidumo ir girtuoklystės lan
dynių. Pradėjau legalinę kovą, 
nes bažnyčios ir kolegijos ar
tumoje tokie dalykai kituos 
kraštuos neleidžiami. Štai, tos 
kovos byla, — jis pakilo ir iš
traukė iš spintos storą rinkini 
iškarpų. — Teko panaudoti 
žurnalistus ir pačiam rašyti, 
klabenti gubernatūros duris, 
kol įstatymas buvo pravestas ir 
tos landynės nušalintos.

— Jūs turite daugiau doku
mentacijos? Ar galėčiau užmes
ti akis?

— Perdaug sugaištumėte lai
ko. Kai kurias bylas tik parody
siu. Štai, Zona Negrą socialinio 
vargo Įrodomoji medžiaga. 
Štai, miesto spaudos proble
mos, nes esu spaudos sindi
kato garbės pirmininkas. Štai, 
vėl dokumentacija mūsų akci
jos dėl naujų gatvių pravedi- 
mo. Esu narvs komiteto, kuris 
skirsto Amerikos Caritas atve
žamąsias gėrybes, ir štai šių 
reikalų dokumentacijos byla. 
Gal Įdomesnė Jum bus Šv. Ro
ko atlaidų b via...

Matutis pradėjo pasakoti.
— Ar Jūs galit Įsivaizduo

ti atlaidus, kurie trunka 10 die
nų su visokiom linksmybėm. 
Kas vakara susirinkdavo 20. 
000 žmonių ir vykdavo ligi pu

siaunakčio tikras karnavalas 
su šokiais ir gėrimais gatvėse. 
Sutariau su dabartiniu vysku
pu visa tai panaikinti ir palikti 
tik vieną dieną, kaip dvasinę 
šventę. Žmonių įsiutimas ir pa
sipiktinimas buvo didelis. Ma
niau, kad man už tai įsmeigs 
peilį į nugarą. Tačiau viskas 
pagaliau aprimo, nes žmonės ži
nojo, kad man žingsnio atgal 
nebus.

— Jūsų parapijoj, sakė vika
ras, 40,000 žmonių. Kiek iš jų 
naudojasi Jūsų religiniu patar
navimu? — paklausiau.
— Žmonių tikrai perdaug vie

nai parapijai, jie labai nepa
stovūs: atsikelia ir išsikelia, ga
vę darbus kitur arba prasikūrę. 
Jų religinis uolumas mažas. 
Taip yra visame pajūryje: 
praktikuoja savo religiją tik 7- 
10 proc. Geriau Bogotoj ir Me- 
delline — ten gal 20 proc.

— Kodėl toks skirtumas?
— Čia žmonės nerangūs ir 

darbui ir religijai. Juos veikia 
tropiškas klimatas, ir jiem la
biau trūksta kultūros. Manja- 
na — rytęj, viskas rytoj, tik ne 
šiandien, — bendras pietiečių 
šūkis, ir jis labiausiai tinka 
Barranquilloj. Kalnuotoj Bo
gotoj ir Medelline yra kitaip— 
ten žmonės pareigingesni, ir jų 
kultūra nepalyginti aukštesnė.

— O kaip su kunigais, ar jų 
užtenka, ar jų paruošimas pa
kankamas?

— Mūsų vyskupijoj (nuo 
pernai arkivyskupija) yra 120 
kunigų, Įskaitant vienuolius, ir 
200 seserų, kurių didžioji da
lis mokytojauja, kitos yra slau
gės. Tai nėra daug vien mies
tui, kuris turi pusę milijono 
gyventojų. Ir tarp kunigų — 
vietinių tas pats manjaniška- 
sis bruožas. Aš turiu tris vika
rus: kolumbietį, ispaną ir lie
tuvį. Darbe galiu remtis tik lie
tuviu. Kunigų paruošimas turi 
trūkumų...

(Bus daugiau)

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. 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 Ava. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y 11421 Suteikia erarblnsras laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 moderato* 
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. 660 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

Panevėžio teatras gegužės 
mėn. vaidino Ben Johnsono ko
mediją — satyrą “Volpone”. 
Veikalas jau buvo statytas Pa
nevėžy prieš 30 m., 1941. Da
bar vaidino anuomet pasirodę 
aktoriai su J. Miltiniu priešaky. 
Panevėžiečiai su nauju veikalu 
numato pasirodyti Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose ir kitose vie
tose. (E)

Buvusiose Kauno kapinėse 
(dabar vadinamame miesto cen
tro parke) tebestovi nedidelė 
mečetė. Dabar siūloma, vieno 
skaitytojo “Tiesoje”, kad šioje 
mečetėje, girdi, verta Įrengti 
“mažutį ateizmo muziejų”. Esą, 
šia mečete daugiau susidomės 
ekskursantai. (E)

Iš Kauno birželio 1 turistinis 
traukinys “Kaimas” išvyko 15 
dienų kelionei su 400 darbinin
kų, statybininkų bei kolchozi- 
ninkų. Jie nuvežti Į Piatigors- 
ką, Baku, JerevanĮ, Tbilisi, Ba
tumi, Suchumi ir Gagros. Tu
ristam teko susipažinti su Už
kaukazės kraštų istorija bei nū
diena. (E) Miesto žurnalistų sindikato grupė su kun. Matučiu — garbės pirmininku 

viduryje.

STEPHEN AROMISKIS ( Armakauskas) — Graborlns-baJsamuotoia* M/v. 
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 ______________________________
JUOZO ANDRUSIO 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 .Tarnaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison Stn 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina..
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.____________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211. ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AT- 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant 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 HY 7-4677.

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 Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.__________________ .___________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

GRĮŽTAME VEIKTI Į SAVO SUJUNGI

Latveliais irstosi gražiame George ežere. Prie šio gražaus ežero yra Sly
vynų vasarvietė — Blue Water Manor. Vasarvietėje yra didelės galimy
bės vandens sportui. Informacijos reikalais rašyti: Blue Water Manor, 
Diamond Point, N. Y. 12824, (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

Mėginant pasekti lietuviško
sios visuomenės raidą, dėme
sys sustoja prie vienos tos vi
suomenės dalies, kuriai atsto
vauja Naujosios Vilties žurna
las, leidžiamas “Lietuviu Stu
dentų Tautininkų Korporaci
jos Neo-Lithuania ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos.”

Žurnalo antras numeris, kaip 
ir spėta po pirmojo, yra stip
resnis, ryškesnis savo linij-a. Ta 
linija dvejopa. Vieną jos žymę 
nusako čia pabrėžiamai skel
biami s-gos pirmininko T. Blin- 
strubo žodžiai: “Tautininkai 
grįžta veikti į savo sąjungą”. 
Kai eilė kitų srovių ar grupių 
yra išbarsčiusios savo narius 
po įvairias bendrines organiz.7 
cijas, tautininkai “grįžta veikti 
į savo sąjungą”.

Jei tai reiškia savos organi
zacijos stiprinimą, tenka tuo 
džiaugtis, nes kiekvienos patri
otinės organizacijos stiprėji
mas yra pozityvus reiškinys. 
Jei tai reikštų savų jėgų ati
traukimą ar silpninimą bend
rinėse organizacijose, tektų ap
gailestauti.

Antra linijos žymė yra idėji
nė — tautininkų nusistatymas 
įvairiais klausimais. Pvz. čia su
stiprintai pasisakoma prieš A- 
merikos vadinamų liberalų lini
ją ir tos linijos žymes tarp lie
tuviško jaunimo, konkrečiai— 
tarp santariečių. Lietuvos rei
kalu sustiprintai pasisakoma, 
kad turime kovoti už laisvą 
Lietuvą ir už nekomunistinę 
Lietuvą, čia atmetama tezė, 
kad kovoti reikia prieš okupa
ciją. bet galima priimti “tauti
nį komunizmą”. Sustiprintai pa
sisakoma prieš dabartinius va-

SPAUDA

dinamus “ryšius, su kraštu” 
kaip prieš kolaboravimą su 
komunizmu ir okupantu. Atsa
koma ir tiem, kurie tautybės 
tradicinius elementus, kalbą kil 
mę, tradicijas — vadina “mi
tu” ir nori juos pakeisti “su
gyvenimu”.

Galima žymėti net linijos tre
čią ženklą — kovingumą, ka
ringumą prieš kitaip galvojan
čių mintis. Tuo atžvilgiu Nau
joji Viltis suartėja su Laisvąja 
Lietuva ir Naujienom.

Ši linija, atrodo, atiprinama 
ir Dirvoje, nes pagal T. Blin- 
strubo žodžius — “Dirva pasi
rinko aiškią liniją. Dabar Dir
va nesėdi ant dviejų kėdžių, 
Tautininkai jaučiasi šeiminin
kais savo kieme”.

Jei gyvename pluralistinėje 
visuomenėje, tai visi turi lygią 
teisę rodytis su savo linijom. 
Belieka tik stebėti, kuri linija 
reiškiasi savo konkrečiais dar
bais naudingiau Lietuvai ir 
bendriem lietuvių interesam.

Nebūtina vienoda galvojimo 
forma. Nebūtinas vienodas tų 
pačių faktų vertinimas. Būti
nas betgi tų faktų teisingas pa
rodymas, nes faktai yra prielai
dos, iš kurių daromi sprendi
mai.

Apgailėtina, kad šio būtinu
mo N. Viltis ne visada paiso. 
Pvz. galima nurodyti apžval
ginį rašinį “Gana!”, kuriame 
teigiama, kad Lituanistikos In
stituto vadovybė (V. Maciūnas, 
A. Flateris, A. Vaičiulaitis) lei
džiasi “vedžioti už nosies viso
kio plauko komunistėliams ir

jų bendrakeleiviams”. Kuo to- 
kis kaltinimas pagristas? O gi 
tuo, kad instituto žmonės ren
gia lietuviu literatūros istoriją 
anglų kalba ir apie tą veikalą 
paskelbė žinią komunistų lei
džiamas laikraštis “Gimtasis 
kraštas”, žurnalo apžvalginin
kas pažymi: “Būdinga, kad apie 
toki sumanymą mes sužinojo
me iš okupuotos Lietuvos 
spaudos”.

Apžvalgininkas čia pasirėmė 
viena tiesos puse (kad rašė apie 
tai okup. .Lietuvos spauda), 
bet nutylėjo kitą tos pačios tie
sos pusę, būtent, kad žinia apie 
rengiamą veikalą buvo paskelb
ta Darbininke (1970.VIII.12), o 
Gimtajame krašte pasirodė tik 
po... 3 mėnesių.

Arba vėl tame pat rašiny pa
kartoja iš Draugo žinią, jog 
Lietuvių Fondas atidėjo svars
tymą duoti paramos “Lietuvių 
literatūros istorijos parašy
mui”. Apžvalgininkas tuo atidė
jimu patenkintas, nes “Spėja
me. kad kalbama apie tą patį 
projektą, apie kuri rašė Gimta
sis kraštas”. Šis “spėjimas” pa
remtas vėl netiesa, nes Lietu
vių Fonde nebuvo jokio tų vei
kalo autorių prašymo, o tebu
vo prašymas to literatūros isto
riko, kurį toliau • apžvalginin
kas giria kaip kompetentingą 
ir objektyvų.

Tenka apgailestauti tokį ne
siskaitymą su faktine tiesa, da
rant išvadas, sprendimus. Tuo 
daroma moralinė skriauda as
menim ir lietuviškai Įstaigai; 
suklaidinami skaitytojai ir, gal 
būt neteisingai parodoma pa
čios visuomeninės srovės lini
ja.

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 TĖVYNES GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragūnevičius, 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 St., 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 vaL 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. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

« X*5 X
X Lietuviškam rajone — X
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

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

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

NEW YORK CHICAGO

. LITAS
INVESTING CO. INC.•

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Investing Co^ Ine.
86-01 Il4th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. 212-441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312-476-2242
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Fordhamo kursų pabaigtuvių proga
Rugpiūčio 6 baigė savo dar

bus Fordhamo universitete vei
kę lituanistikos vasaros kur
sai. Klausytojai buvo pasidali
nę dviem grupėm — prade
dančiųjų ir pažengusiųjų. Pir
miesiems lietuvių kalba yra 
svetimoji kalba tikrąja Šio žo
džio prasme. Tad ir mokytasi 
jos svetimosios kalbos būdu. 
Pažengusieji lietuvių kalbą var
toja, bet nelygiai. Vieni kalba 
be didesnių klaidų, kitiems jau 
kliūva viskas: ir giminės, ir 
skaičiai, ir linksniai, ir laikai. 
Varganas jų žodynas, vargana 
sintaksė. Kai kurie jau nėra 
matę ir lietuvių kalbos grama
tikos.

Kursuose jiems reikėjo su 
viskuo susidurti — ir su mor
fologija, ir su sintakse, ir su 
literatūra, net su vienu kitu 
kalbotyros klausimu. Tad įdo
mu, kaip jie visą šitą mokslo 
krūvį pakėlė. Kokiomis nuo
taikomis jį kėlė. Kokie buvo 
viso šito palyginti įtempto dar
bo vaisiai, nes buvo klausyto
jų, tikrai nuoširdžiai ir rūpes
tingai dirbusių, buvo linkusių 
lengviau į šį darbą žiūrėti. 
Šiam tikslui buvo pateikta tam 
tikra anketa, į kurią atsakė sep
tynios kursų lankytojos.

Štai jų vardai: Dovilė Ei- 
vaite (vidurinės mokyklos mo
kinė iš Brocktono, Mass.), Gai- 
lė Jucėnaitė (studentė iš Mid- 
dletowno, Conn.)? Saulė Pode- 
ryte (studentė iš Sudburio, Ka 
nados), Genė Stankaitytė (pra
dės studijuoti, iš Wetherfiel 
do, Conn.), Ramunė Stonytė 
(studentė iš Southfieldo, Mich.). 
Birutė Zdanytė (studentė iš 
Hartfordo, Conn.), Regina Rū
ta Žymantaitė (studentė iš 
New Yorko).

Į klausimą, ar šie kursai pa
didino lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokėjimą, neigiamų at
sakymų nėra. Visi atsakymai 
teigiami: Manau, kad dabar 
geriau moku rašyti lietuviškai. 
Taip pat tikriausiai daugiau 
skaitysiu grįžus namo (Eivai- 
tė). Aš jaučiuos labai daug iš

mokusi, nors to ir nematyti 
(Jucėnaitė). Labai man šie kur
sai padėjo. Visai rašyti ir skai 
tyti lietuviškai nemokėjau (Po- 
derytė). Labai, nes iš pradžios 
tikrai nieko nežinojau (Stan
kaitytė). Ko mes neišmokome 
lituanistinėje mokykloje, tai 
padarėme čia per trumpą lai
ką. Daug kas labiau paaiškėjo 
(Stonytė). Ii' kt.

Antrasis klausimas: kokios 
Įtakos šiam mokėjimui turi tė
vai, lietuvių jaunimo organiza
cijos, lietuvių spauda? Iš atsa
kymų: Tėvai man turi daug įta
kos. Daug padėjo ateitininkai, 
nes dažnai dirbu prie stovyklų 
laikraštėlių (Eivaitė). Tėvai tu
rėjo daugiausia įtakos, nes vis 
reikalauja kalbėti lietuviškai ir 
bendrauti su lietuviais. Orga
nizacijos padeda susitikti su 
kitais lietuviais. Spauda turi 
mažiau įtakos, bet literatūra 
man dabar daug daugiau patin- 

_ka (Jucėnaitė). Tėvai norėjo 
kad i kursus važiuočiau, bet 
važiavau norėdama daugiau iš
silavinti ir lietuvių kalbą ge
riau išmokti (Zdanytė). Na
muose kalbame lietuviškai, kas. 
savaitę skaitau ateinančią lie
tuvių spaudą (Žymantaitė). Dr. 
Antanas Klimas yra mano tė
velio draugas ir man patarė ’ 
šiuos kurus važiuoti (Stankai-

' tytė).
Anketos atsakymai rodo, 

kad angliška skaityba stelbia 
lietuvišką. Angliškai skaityti 
paragina ir mokykla, ir savas 
noras. Lietuviškas skaitinys 
rankose atsiduria tik kitų pa
skatinimu. Daugiausia lietuviš
kai perskaityta tik tai, ko Ford
hamo kursai reikalavo: kai kas 
iš Maironio, Šatrijos Raganos, 
Vinco Krėvės, Mariaus Kati
liškio, Vinco Ramono, A. Vai
čiulaičio, A. Škėmos ir kt. Sa
varankiškai Šv. Augustinas, 
Tiltai ir tuneliai, Vieniši pa
sauliai, Viešnia iš šiaurės, Pa- 
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Šią vasarą Londone išleista 
Joseph Berger knyga įdomi ke
liais požiūriais. Autorius kny
goje - atsiminimuose pasakoja 
apie Baltijos valstybių karinin
kų žudymą Norilsko stovyklo
je, antra, įdomi ir autoriaus 
praeitis. Joseph Berger, žydų 
kilmės, atsirado Vakaruose, So
vietų Sąjungoje buvęs komin- 
temo nariu ir 21 metus buvęs 
kalėjimuose bei priverčiamojo 
darbo stovyklose.

Bergeris, gimęs 1904 metais 
Lenkijoje, Krokuvoje, būda
mas 15 metų amžiaus, emigra
vo į Palestiną, įstojo į komu
nistų partiją, virto tos parti
jos Palestinoje sekretorium. 
Apsilankęs Maskvoje ir buvęs 
priimtas Stalino, Bergeris bu
vo išsiųstas į Berlyną sekreto
rium “antiimperialistinės ly
gos”, 1927 įsteigtos Briusely. 
Porą metų kalintas Berlyne, jis 
1932 vadovauja artimųjų rytų 
skyriui kominterno centre Mas
kvoje. 1935 m., stalininių va
lymų metu suimtas, Bergeris 
buvo kalinamas, išsiųstas į sto
vyklas Sibire, turėjęs ir laimės, 
nes porą kartų jis buvęs nu
baustas mirties bausme, bet jos 
išvengęs. 1951 jis paleidžiamas 
iš stovyklos, bet paliktas gy
venti Sibire. 1956 jis reabili
tuotas ir, kadangi gimęs Kro
kuvoje, gavo Lenkijos pilietybę. 
Bergeris iškeliauja į Lenkiją, 
metus dirba tarptautinių klau
simų institute Varšuvoje ir su

Taip atrodys statomo Kultūros židinio salė, koplyčia ir vienuolynas. Dešinėje matosi namas, kur dabar 
vyksta lietuviškas judėjimas. Planai peržiūrėti ir per naują padaryti prisitaikant prie naujausių reikalavi
mų. Planus parengė architektas Adolfas Tylius.

Pasakoja J. Berger, Lenkijos žydas, buvęs kominterno narys

Seimą išemigruoja į Izraelį. 
Šiuo metu jis gyvena Tel Avi
ve ir dėsto Bar Han universi
tete.

Berger knyga-atsiminimai pa
vadinti “Shipwreck of a Gener
ation”, The Memoirs of Jo
seph Berger, Harvill Press, Lon
don 1971. Pasitenkinsime at- 
pasakoję tas jos vietas, kurio
se liečiamas Lietuvos karių li
kimas Norilsko stovykloje. Pa
našus likimas palietė ir estų 
bei latvių karius — (liepos 20) 
tai iškėlė New Jersey leidžia
mas lenkų dienraštis “Nowy 
Dziennik”. Bergerio paskelbti 
duomenys, galimas dalykas, yra 
pirmieji, liečia lietuvių karių 
“Katyną”. Jis štai ką pasakoja.

★

Sovietams 1940 m. okupa
vus Baltijos valstybes, tų kraš
tų karininkams buvę suteikti so
vietų armijos laipsniai. Jie pri
valėję pareikšti esą lojalūs ir li
ko savo tarnybose. Metams po 
okupacijos praslinkus, 1941 bir
želio mėn. vidury sovietai pa
reiškė: per 1,000 karininkų 
(250 estų, apie 400 latvių ir 
400 lietuvių) turi išvykti taria
mai apmokymo į Maskvą. įsa
kymas palietęs beveik pilną tų 
kraštų karininkijos korpusą, gi 
įsakymo “apmokyti” išvengę, 
turėjo slėptis, atsidūrė pogrin
dy ir, prasidėjus vokiečių-sovie- 

tų karui, jie aktyviai veikė 
prieš rusus.

Tik Maskvoje atsiradę, tie 
karininkai buvę nuginkluoti, su
imti ir išgabenti į šiaurės Sibi
rą, į Norilsko stovyklą, čia mi
nėtas Bergeris buvęs tų karių 
tragedijos liudininku. Esą, sto
vykla buvusi tiek perpildyta, 
kad nebuvo įmanoma karius 
atskirti nuo kitų.

Netrukus suimtiesiems ka
riams buvo pranešta, kad jiem 
teks atsakyti “teisme”. Nuėjo 
niekais karių skundai Maskvos 
karinėms įstaigoms, pareiški - 
mai apie lojalumą bei sutiki
mas . tarnauti kiekviename, 
koks bebūtų nurodytas, karinia
me daliny. '

Ir ... prasidėjo mirties nuo-

PRADŽIA PABUSTI — PRADŽIA NEMIRTI

SALĘ PASTATYKIM SIMO KUDIRKOS VARDU
mo.Jau eilė metų lietuviškai vi

suomenei žinoma, kad pranciš
konai yra užsimoję New. Yor
ke pastatyti Kultūros Židinį.

Jo tikslas — sublirti visą lie
tuvišką veiklą tinkamose, spe
cialiai pritaikytose patalpose, 
siekiant kuo ilgiausiai išlikti lie
tuviais šiame verdančiame ir 
viską, tiesa, be prievartos ir 
persekiojimo, naikinančiame 
aplinkos katile.

sprendžiu vykdymas.
Baltijos valstybių kariai bu

vo po vieną iškviečiami iš jų 
vienučių, NKVD karininkas 
perskaitydavęs kaltinimo aktą, 
nurodydamas, pagal kurį 
“straipsnį” karys kaltinamas, 
pvz. už ryšius su pogrindžiu, 
“penktosios” kolonos organi
zavimą, prieš sovietus nukreip
tus pasisakymus ir kt. Estų ka
riai buvę kaltinami nuslopinę 
1924 metais Taline įvykusį ko
munistu sąmokslą.

Kaltinamiesiems buvo leista 
5-10 minučių tarti žodį, po to 
jiems buvęs perskaitytas mir
ties nuosprendis. Jis buvęs vyk
domas Maskvai patvirtinus — 
pagal Bergerį, atsakymo netek
davę ilgai laukti. Iš viso No-

Židinio tikslas
yra iš kalno ruošti jaunąją 

kartą, išlikti gyviems ir išsau
goti ir puoselėti lietuviškąją 
kultūrą, tautos papročius ir bū
da.

Jo tikslas — pagerinti pačių 
pranciškonų gyvenimo ir dar
bo sąlygas, o tuo pačiu išlikti 
gyvastingiems savo pašaukime. 
Patraukti į save daugiau darbe 
rankų, nepailsti ir visada išlik
ti tais lietuvybės švyturiais bu
simųjų kartų gyvenime, triū- 
siant ir kovojant už lietuvišką
jį pradą.

Burtis krūvon
. Lietuviams rūpi ir rūpės, 
kad mes visi burtumės krūvon. 
Tam reikia atitinkamų patalpų 
šeštadieninei mokyklai, palan
kių sąlygų organizacinei veik
lai. pagaliau ir masinių suėji
mų, ugdančių žmogų dvasiškai 
ir tautiškai. Rūpi turėti salę 
visuomenės reikalams, salę, ku
ri visiems būtų prieinama, mie
lai ir kviečianti užeiti pabuvoti, 
atgimti, pabūti su visais. Tam 
reikia Kultūros Židinio. Reikia 
tokios vietos, kur būtų nuolati
niai dvasiniai ir tautiniai atlai
dai.

Kad ten būtume visi
Pranciškonai ėmėsi darbo 

vieni. Jie daug padarė, daug 
darbo įdėjo, daug lėšų išlai
doms padengti surinko, bet 
iki šiol nesusilaukta visuotinu- 

rilske nužudyta apie 400 Bal
tijos valstybių karių. Mirties 
nuosprendžiai neturėjo nieko 
bendro su karių politiniais įsi
tikinimais. Atsiminimų knygos 
autoriui atrodo, kad buvęs duo
tas įsakymas sušaudyti atitinka
mą baltiečių karių skaičių. Kai 
“norma”’ buvusi išpildyta, kiti 
buvę palikti gyvi, atseit, jų lau
kė ilgi kalinimo metai stovyk
lose ir, dažnu atveju, aiški, lė
ta mirtis Sibire. Bergeris nenu
rodė, kiek buvo sušaudyta lie
tuvių, estų bei latvių karių. 
Netektų abejoti, kad Norilske 
žuvo, ten palaidoti bent 100 ar 
daugiau lietuvių karių.

Beje, įdomūs ir autoriaus pa
teikti trijų tautybių karių api
būdinimai. Jų vienintelis “nusi
kaltimas” buvęs tai, kad jie, 
kaip kariai, tarnavę savoms tė- 
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Mes sueiname paskirai bū
riais, mes, būdami organizuo
ti, pasiunčiame mums atstovau
ti savo organizacijų vadovus, ir 
jų susirenka iki 60, bet vis dėl 
to kažkodėl mūsų visų nėra.

Yra pasišventusių Židinio 
statybos darbininkų, lėšų teikė
jų, gausių aukotojų, nemaža ir 
auku nemaža stambiu sumu, M Z c’
bet dar nėra visuotinumo, nė
ra to ryžto visiems ten būti — 
ir darbu, ir mintimi, ir širdimi, 
ir auka.

Šis pradas labai išryškėjo 
paskutiniuose pasitarimuose, ir 
prieita išvados, kad reikia dary
ti viską, kad aname kalnelyje 
— Kultūros Židinio vietoje — 
būtume visi.

Visi sueiti tegalėsime, kai tu
rėsime patalpą — salę, todėl 
visi ir turime ateiti talkon.

Simo Kudirkos vardu
Visi talkos būdai sukurti 

Kultūros Židiniui yra geri. Vie
nas iš jų visuotinumo būdas. 
Visi suėję pajudinsime žemę! 
Tam tikslui reikia kuo didžiau
sio būrio aukotojų ir visiems 
atiduoti savo duoklę. Pastatyti 
visuomenei reikia patogią ir 
puošnią Simo Kudirkos vardo 
salę.

Tokią pasistatę ir sujungę 
bendroje Kultūros Židinio so
dyboje, būkime tikri, pasijusi- 
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PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALIj ROTA...
Romanas

(7)
Ir dabar juodu vienudu sėdi k£lno viršūnėje. Ant 

pat krašto stataus iškilimo. Aikštelėje, iš kur atsisklei
džia platus banguotas slėnis rytuose. Lyg pasakų kraš
tas, kupinas spindėjimo ir gyvybės ...

Kai kurį laiką abu žiūri į tolumas ir tyli.
— Gražu, — pirmoji prakalba Jūratė.
— Tai mano pasakų kraštas. Esu jo karalius. Do

vanoju tau jį. Būk mano išrinktoji karalaitė, Jūrate.
— Nuostabus esi, Petrai...
— Girdi, ten skamba varpai... Tai mano pilių 

bokštuose tas skambėjimas. Tark žodį, mano karalai
te...

— Nuostabus esi, Petrai... Poetu gimęs...
— Žiūrėk, kiek ten šviesos prisirinko slėniuose. 

Į kalnelius, miškeliais apaugusius, subėgo šešėliai, po
žemių kalėjiman uždaryta tamsa. Ateik, mergaite, į 
šviesius sodus. Tai mano dovanos tau, nuostabioji ma
no Jūrate. Sakyk, ar girdi mano kvietimą?

— Nuostabus bernelis esi, Petrai... Dar niekas 
man nekalbėjo tokių žodžių ir, greičiausiai, nekal
bės...

— Tai taip atsiveria mano siela, Jūrate, šitoje 
gamtos didybėje. Pažiūrėk, kaip šviesu ten plačioje 
pakalnėje, nusitęsiančioje iki tolumų, kur žemė susi
siekia su dangumi. Tai mano širdies šviesa išsiliejo 
kartu su saule į anas platumas, kai tu esi kartu su 
manimi.

— Nuostabus esi, Petrai, savo ekstazėje ...
— Tai kodėl į mano švelnų ir šviesų kalbėjimą 

tu kartoji tuos pačius žodžius? Nudėvėtus, kasdieniš
kus? Juk mudu abu esame šviesioje kalno viršūnėje, 
tarp dangaus ir žemės, kur pilnai atsiveria žmonių 
širdys? Lyg tu nejaustum, ką aš jaučiu?

— Esu realistė, Petrai... Tu pakilai į poezijos 
aukštumas, paskendai pasakoje. Girdžiu tavo žodžių 
skambėjimą ir tikiu jų nuoširdumu, bet gražiame slė
nyje aš matau tik saulės apšviestus svetimo krašto 
kaimus, miestelius, miškelius, javų laukus. Gražu, bet 
tai ne pasaka, ir aš nesugebu kalbėti pasakų žodžiais. 
Nenusimink, kad aš kitokia.

— Žinau ir aš, kad ten ne pasaka, bet tu juk jauti, 
ką aš noriu tais poezijos vaizdais pasakyti?

—Žinoma, jaučiu, bet esu pratusi prie kasdieninės 
kalbos, priaugusi prie žemės, prie skurdaus mūsų gy
venimo. Mėgstu, t kas apčiuopiama, suprantama, aišku. 
Miglos lieka miglomis, jos dažnai apgauna iliuzijomis, 
o realus gyvenimas yra paprastas ir kietas ...

— Tai nepatinka, Jūrate, mano pasakos, mano 
miglų pasauliai? Bet realioji kalba trumpa ir banali, 
nepasakanti, ką gali išreikšti poezijos žodžiais...

— Nedraudžiu, Petrai, tavo poezijos. Kalbėk, sva
jok, dainuok. Klausysiuos, stengsiuosi įsijausti, supras
ti ... Tik neprašyk, kad ir aš tokiais nuostabiais 
vaizdais prabilčiau...

Daug kartų per šiuos mokslo metus Jūratė su 
Petru laipiojo po kalnus, klaidžiojo pušynuose, grožė
josi rudens spalvomis, žiemos baltumu ir šešėliais slė
niuose. Petras savo lakia vaizduote kūrė poezijos vaiz
dus, o Jūratė savo paprastumu grąžindavo jį į pilką že
mę. Visi, kurie matė, kalbėjo, kad Petras ir Jūratė ne
atskiriamai įsimylėję, kad gražesnės poros ir rasti ne
būtų galima.

Petras visada buvo atviresnis, nors ir miglomis ap
vyniodavo žodžius, o Jūratė daugiau užsidariusi, lyg 
kokią paslaptį saugojanti, savo intymių jausmų nesa
kanti. Priprato Petras, susigyveno su tokia mergai
tės laikysena ir buvo šviesus ir laimingas.

Gyvenimas teka kaip upė. Kai kada ramiai, kai 
kada su potvyniais. Kai pavasaris vėl atsiskleidė pum
purus sprogdinančia jėga, nuostabiais kvapais ir žy
dėjimu, baigiamieji egzaminai lėkė pririšę ištisas die
nas prie užrašų... Laiko tėkmė slinko nesulaikomai 
į naują vasarą, o Petro ir Jūratės rankose buvo bran
dos atestatai. Atviros durys į universitetą. Petro pakilę 
sparnai į Bonną. Gal ir Jūratė apsispręsianti studijuo
ti. Sakosi, truputį pritinginti... Bet Petras prikal
bės ... Universitete vėl kartu ... Toje pareinio že
mėje, saulėje sirpstančiuos vynuogynuos ...

Bet kartais laikas turi paslėptų įvykių, netikėtų...
— Dėdė atsišaukia! — džiūgauja gauta žinia 

Petras prie valgyklos sutiktai Jūratei. — Tikras dėdė! 
Su visa šeima amerikiečių zonoje! Žadu važiuoti at
lankyti.

— Važiuok tuojau. Dabar laisvas. Kaip ilgai ma
nai užtrukti?

— Nežinau. Kelias dienas gal... Ką aš ten ilgai 
veiksiu. O tu, Jūrate, liksi čia visą vasarą?

— Greičiausia... Gal kartais nuvažiuosiu ten, 
kur praėjusią vasarą buvau... Bet ne dabar... Lauk
siu tavęs grįžtant...

Bavarijoje Petras užtruko savaitę. Dėdė, mamos 
brolis, stambus ūkininkas nuo Prienų, bolševikų ka
lintas už veikimą šauliuose, buvo padaręs Odisėjo ke
lionę arkliais — anais 44-taisiais kaip ir daugelis trem
tinių — net iki vakarinės Bavarijos. Privačiai įsitaisęs 
pas vokietį ūkininką, dar tik neseniai prisirašė į sto
vyklą, kad lengviau būtų išvažiuoti kur nors į užjū
rius ...

— Pasilik čia, išrūpinsim leidimą apsigyventi, — 
kalbina dėdė.

— Studijuoti užsirašiau.
— Ir Čia yra universitetų... Amerikiečių zonoj 

daugiau valgyt duoda. Sako, tie anglai dypukus beveik 
badu mariną.

Abudu — dėdė ir dėdienė — toki lipšnūs, draugiš
ki. O pusbrolis Vytas, keliais metais už Petrą jaunes
nis, tiesiog įsikabinęs nenori išleisti. Ir pusseserė Vi

da, gimusi čia Vokietijoje, linksmai laksto ir čiauška. 
Linksma ir smagu dėdės Petkūno šeimoje... Sunku 
išsiveržti iš jų vaišingumo, bet ten šiaurėje pasiliko 
Jūratė...

Lyg nauja tėviškė tie pušynuose paskendę bara
kai. Traukia nesulaikoma jėga...

Buvo parašęs Jūratei, kada parvažiuoja. Bet pasi
tikti ji neatėjo. Žinoma, laiškas kartais kur užsimeta. 
Apsitvarkys ir nueis ten, kur ji gyvena...

Bet Jūratės nesą. Tik vakar išvažiavusi į tą pa
čią stovyklą, kur praėjusią vasarą buvusi.

— Kada žadėjo grįžti? — ramiai klausia Petras. 
Negi verksi, kad mergaitė išvažiavo giminių atlankyti.

— Kažin ar kada čia grįš. — sako žmogus: — 
išsikraustė savo daiktus.

— Buvo čia toks svečias. Jaunas vyras. Sako — 
giminė. Jis prikalbino, kad Jūratė nė daiktų nepaliktų, 
— paaiškina šeimininkė.

Reikės nuvažiuoti. Gal rytoj, gal poryt — galvoja 
išėjęs Petras. Žinoma, laišką parašys, paaiškins, ko 
dėl taip netikėtai išsikraustė... O linksma būtų buvu
si vasara su Jūrate!

Tokia šviesi, tokia skaidri, permatoma vasaros 
pavakarė. Stovi Petras atsišliejęs į storą skroblą kalvos 
viršūnėje. Pirmą kartą vienas tose aukštumose, kur 
taip neseniai kalbėjo Jūratei poezijos žodžiais... Iš
važiavo ... Ir praėjusiais metais buvo išvažiavusi... 
Bet pasakė, iš anksto kalbėjo, ruošėsi, Petro palydėta į 
traukinį įlipo... O dabar taip netikėtai... Kai prieš 
savaitę sakė, kad niekur nevažiuosianti... Sunku Pet
rui vienam šviesos jūroje, tarp dangaus ir žemės, 
kur taip gera buvo su Jūrate. Širdyje kyla debesis 
ir užtemdo šviesą. Ilgesys žaibais blykščioja, nusivyli
mu ir nerimu skardenas!...

Laiškas ateina gana greit Puošnus vokas su mėly
nom gėlytėm:
Brangus Petrai,
Pyksti, kad netikėtai išvažiavau? Nepyk, atleisk: pati 
nežinojau, kad taip atsitiks.

(Bus daugiau)
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Už Simo Kudirkos laisvę Amerikos lietuviškose kolonijose vyko daugybe 
demonstracijų. Nuotraukoje — demonstracijos prie Sovietu Pasiuntinybės 
prie JT kai buvo paskelbta kad jis nuteistas 10 metu kalėti. Demon
stracijose dalyvavo ir kitu tautu žmonės. Tarp vėliavų matosi žydų jauni
mo atstovas. Nuotr. V. Maželio

Pastatykim salę S. Kudirkos vardu

S. Kudirka reikalauja Lietuvai nepriklausomybės

(atkelta iš 3 psl.) 
me didesni ir svaresni.

Simo Kudirkos likimo mes 
nežinome, o jei ir “žinome7’ 
jis mūsų neįtikins, nes esame 
gyvi ekspertai anos geležinės 
uždangos teisybės. Mūsų tauto
je S. Kudirka yra tas pirmas 
tautinių atlaidų misijonierius. 
savo kraujo auka viso pasaulio 
akyse iškėlęs pavergtos Lietu
vos bylą. Jokie žygiai, jokie 
memorandumai, jokia diploma
tija, net musų gausūs prašy
mai ir pii^gai nepajėgė pada
ryti to. ką tautai padarė Simas 
Kudirka.

Jis tai padarė be posėdžių, 
be diskusijų, be lėšų. Jis tai 
padarė ir pats nežinodamas, 
kas iš to bus. Bet jis savo lie
tuviškuoju ryžtu Įrodė, kad pa
vergtas lietuvis nori būti lais
vas. Jis troško asmeninės, la
bai brangia kaina — laisvės, 
bet tuo pajčiu jis sukėlė mūsų 
snūduriuojančia aplinką ir pa
žadino mūsų širdis lietuviškam 
reikalui. Jis mūsų jaunimui, 
kaip jie vadino tėvų ir vyres
niųjų keltą “mitą7’ apie Lietu
vą, apie jos nepriklausoma

ŽUVO RAŠYTOJAS JUOZAS TIMMS
Rugpiūčio 1, sekmadieni, po

piet ant greitojo kelio i San 
Francisco automobilio nelaimė
je žuvo rašytojas Juozas lini
nis. Su juo važiavusi p. Stri- 
kaitienė sužeista ir paguldyta į 
ligoninę. Gyveno Los Angeles, 
Calif., kur ir palaidotas.

Velionis buvo gimęs 1911 m. 
lapkričio 4 d. Reizgynės vien
sėdyje. Panemunėlio valsčiuje, 
Rokiškio apskr. 1928 baigė Ro
kiškio gimnaziją, 1935 m. Vy
tauto Didžiojo universiteto teo
logijos-filosofijos fakultete bai
gė klasikines kalbas, 1938 
Nancy universitete studijavo 
prancūzų literatūrą, 1945-48 
graikų kalbos studijas gilino 
Tiubingeno universitete Vokie
tijoje. Mokėsi dar atvykęs i 
JAV, 1958-59 Los Angeles 
miesto kolegijoje studijavo iš
kalbą. 1960 Vienos universite
te studijavę lyginamąją kalbo
tyrą ir parašė disertaciją.

gyvenimą ir apie jos laisvę, pa
vertė tikrove. Jaunimas Įtikė
jo laisvės tioškimu ir gaivališ
kai išėjo drauge su Simu vi
sam pasauliui pademonstruoti.

Garbė Jam ir Jums!
Tuoj pat siuskime auką

Simas Kudirka vertas tokio 
paminklo ir nežiūrint, koks jc 
likimas, jei jis gyvas, ir koks 
bus jo gyvenimo būdas ateity
je.

O jei jis jau amžinybėje, tai 
tegul dega Simo Kudirkos sa
lės žiburiai, salės, į kurią mes 
patys, mūsų vaikai, mūsų gi
minės, mūsų anūkai, mūsų jau
nimas rinksis dvasinių ir tau
tinių atlaidų.

Mūsų visų auka Įgalina tai 
padaryti. Siuskime aukas tuoj 
pat! Kitą paraginkime, kitą pa
klauskime. ar pasiuntė. Tas bū 
tina, tas labai garbinga, nes 
tai mūsų visu.

Atlikim savo pareigą ne šian
dien bet tuoj pat, dešimties 
minučių bėgyje.

Aukas siųsti: Building Fund. 
Franciscan Monastery, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn. N.Y. 
11221. (J.R.?

Mokytoju buvo Joniškio gim
nazijoje 1936-1944 m., dėstė lo
tynų ir prancūzu kalbas. 1946- 
49 mokytojavo Tiubingeno-Pfu- 
lingeno lietuvių gimnazijoje.

Iš Vokietijos 1949 m. buvo 
išvykęs i Australiją, iš ten į A- 
merika atvvko 1954 m. *. •

Nuo 1925 m. reiškėsi ateiti
ninkuose, buvo Šatrijos meno 
draugijos narys. Rašė Ateityje, 
N. Romuvoje, Ryte. Nuo 1949 
spausdino savo kūrybą. Išleido 
“Sužadėtinė” — novelių rinki
nį 1957 m., “Dailininko žmo
na” — romana 1970 m. Nu
skandintas žiedas” — novelių 
rinkinį 1970 m.

Yra išvertęs nemaža iš kitų 
kalbų (B. de St. Piere — Pau
lius ir Virginija). Daug rašė ir 
kalbos klausimais. Didesni dar
bai liko rankraščiuose —Greek 
and Lithuanian, Latin and Li
thuanian.

(atkelta iš 1 psl.) 
džiavą”.

“Gėda, bet net ir laivyne aš 
radau tes' rūšies neteisybę ir 
tautinę diskriminaciją. Spaudo
je (sovietinėje) aš skaičiau 
apie didįjį Lietuvos laivyną, 
bet iš tikrųjų nėra jokio Lie
tuvos laivyno. Jis tėra lietu
viškas tik tiek, kiek eilinių 
jūrininkų yra lietuvių. Lietu
vių viršininkų šiame laivyne 
tėra tik išimtys: daugumas net 
nemoka lietuviškai. Vyriausia 
vadinamo Lietuvos laivyno va
dovybė gyvena Maskvoje ir 
mumis, lietuviais, nepasitiki. 
Leidimų išplaukti užsienin ir 
išlipti į (svetimą) krantą le- 
tuviam paprastai neduoda.

Pagal dokumentą, vyriau
sias teisėjas tada Kudirką pa
klausė: “Tamsta laikai, kad 
tamsta norėjai rasti J. A. V. 
laisvę, kurios, tamstos many
mu, nesą Sovietų Sąjungoje. 
Kaip tamsta paaiškinsi, kodėl 
jie tamsta grąžino?”. Kudirka 
atsakė: "Eiliniai amerikiečiai .. 
mane priėmė labai gerai. Ma
tydami, kad man šalta, jie da
vė man šiltus drabužius, tuo 
tarpu po to rusų jūrininkai ma
ne mušė, iki netekau sąmonės 
ir jie suluošino man kelį, ka
da aš gulėjau keletą mėnesių 
kalėjime. Aš nelaikau didele 
(amerikiečių) tragedija, kad 
mane grąžino. Pagal Teherano, 
Jaltos ir Potsdamo konferenci
jų sprendimus ištisos valstybės 
atsidūrė vergijoje. Amerikiečių 
karinės valdžios akyse aš, kaip 
lietuvis, buvau teisėta nuosa
vybė Brežnevo, Stalino pavel
dėtojo, ir turėjau būti jam 
grąžintas".

Gegužės 18, liudininkų ap
klausinėjimo metu, jūrininkai 
liudijo mušę Kudirką. Pirmi
ninkaujantis paklausė antrą 
liudininką, kuris gerai Kudirką 
pažinojo, kodėl jis (Kudirkai 
mėgino iš Sovietų Sąjungos pa
bėgti. Kai liudininkas atsakė, 
kad Kudirka į tai buvo pastū
mėtas, pirmininkaujantis liu
dininką sustabdė.

Sovetskaja Litva politinis 
komisaras paklausė Kudirką, ar 
jis būtų siekęs J. V. azylio, jei 
būtų žinojęs, kad “tamsta ne- 

. rasi ten darbo ir kad, jei tai 
būtum padaręs, turėtum valy
ti išvietes?” Kudirka atsakė: 
"Darbas nesvarbu koks. Nėra 
negarbingų darbų, ir jei aš bū
čiau vales išvietes, tai būčiau 
daręs tai su ramia sąžine, ko 
jūs neturite savo darbe. Jūsų 
partijos nario bilietas yra tik 
raciono bilietas”.

Gegužės 19 prokuroras pas
kutinėj kalboj reiškė pasipik
tinimą Kudirkos išdavvste. Jis 
reikalavo skirti 15 metų griež
tųjų darbų stovykloj ir konfis
kuoti visus asmeninius daiktus.

Savo paskutinėje apsigyni
mo kalboje Kudirka minėjo 
pareiškimus Markso, Lenino ir 
kitu, išrvškindamas skirtumą 
tarp socialistų teorijos ir prak
tikos Lietuvoje. “Tarptautinės 
teisės požiūriu — sakė Ku
dirka — aš nesu nusikaltėlis. 
Mano apsisprendimas vykti už
sienin neprieštarauja Jungti
nių Tautų deklaracijai apie 
žmogaus teises nei Sovietų 
konstitucijai. Dėl to aš laikau 
save visiškai nekaltu. Tačiau 
aš žinau labai gerai, kad ma
no likimas jau yra nuspręstas 
saugumo organų”.

Kudirka atpasakojo, kaip 
vyr. lt Urbonas, tardymo sek
cijos viršininkas Kismanas, 
KGB (slaptosios policijos) gen. 
majoras Petkevičius ir dauge
lis kitų slaptosios policijos pa
reigūnų, kai kurie atvykę spe
cialiai iŠ Maskvos, stengėsi jį 
perauklėti. Jie siūlė jam pa
smerkti “buržuazinį naciona
lizmą” Lietuvoje ir užsieny, 
kuris ideologiškai paruošęs jį 
išdavystei, užsimindami apie 
lengvesnę bausmę, jei jis ko
operuos. Bet pagal dokumentą, 
Kudirka pareiškė, kad jis atsi*

Amerikos spaudos antraštės apie S. Kudirką: The Boston Globe, The Philadelphi a Inquirer, Los Angeles Times, Newsday Long Island).

sakė savo asmeninės laisvės 
vardan savo tikrosios tėvynės 
Lietuvos, šeši mėnesiai kalė
jimo vienutėje — sakė jis — 
buvo užtenkamas laikas jam 
giliai viską permąstyti.

Kudirka tęsė: “Aš atsime
nu, kai mokiausi Vilniuje, vie
toj dviejų kalėjimų vokiečių 
laikais buvo septyni sovietinio 
valdymo metu, ir juose buvo 
apie 20,000 kalinių. Jie (kalė
jimai) buvo perpildyti iki 1955. 
Jau 1950 lietuviai su vaikais 
bangom buvo siunčiami į kon
centracijos stovyklas ... Stali
no mirtis išgelbėjo mano tautą 
nuo fizinio išnaikinimo. Tačiau 
politika iš esmės pasiliko ta 
pati. ,

"Dabar — tęsė Kudirka — 
mes esame pasmerkti išmirti 
daug lėtesne mirtimi — asimi
liacija. Tačiau mes nenorime 
mirti. Dešimtį metų mūsų ‘bro
liai miškuose’ (Lietuvos parti
zanai) kovojo,, tikėdami, kad 
Vakarai apie mūsų kovą žino
jo ir ją rėmė, bent moraliai. 
Tie, kurie žuvo kovoje ar kon
centracijos lageriuose, tuo ti
kėjo taip pat. (Net valstybės 
saugumo pareigūnai pripažino, 
kad 50,000 Lietuvos partizanų 
žuvo). Atlanto charta, kuri ža
dėjo pavergtom tautom laisvę, 
buvo tuščias pažadas, atsiėjęs 
mano tautai 50,000 žuvusių ir 
400,000 deportuotų, kurių 150, 
000 rado kapus Sibiro žemė
je. .."

“Narsiausi ir ryžtingiausi 
Lietuvos patriotai buvo fiziš
kai sunaikinti. Bet išaugo nau
ja generacija, pasiryžus sekti 
savo tėvų keliais. Kai aš at
sisakiau įvykdyti valstybės sau
gumo organų norą, jie grasino 
man mirties sprendimu. Aš esu 
ištikimas katalikas. Tad jei vy
riausias teismas pasmerks ma
ne mirti, aš prašyčiau pakvies
ti man kunigą, kad man su
teiktų Katalikų Bažnyčios pas
kutini patarnavimą".

Šioj vietoj pirmininkaujan
tis pertraukė Kudirką ir sakė: 
“Aš nesuprantu, apie ką tams
ta kalbi”.

Kudirka: “Aš prašau vyriau
sią teismą nepersekioti mano 
motinos, mano žmonos ir ma
no vaikų. Aš prašau jus jiem 
nekenkti”.

Pirmininkaujantis: “Tamstos 
paties elgesys užtraukia nelai
mę tamstos šeimai”.

Kudirka: “Ne mano, bet jū
sų. Aš tikėjausi iš Amerikos 
pagelbėti mano- šeimai dau
giau, negu ta vergo alga, ko
kią aš čia gaunu. Be to, aš tu
rėjau vilties išgabenti ją į už
sienį”.

Pirmininkaujantis paskaitė 
iš laikraščio: “J. A. V. yra su
darytas komitetas padėti Ku
dirkos šeimai”. Iš kito laikraš
čio: “J. A. V. numatę padėti 
Kudirkos šeimai, nors daugelis 
Amerikos šeimų, kurių maitin
tojai žuvo Vietname, yra pa
liktos likimo malonei”.

Kudirka pastebėję: “Matyt. 

šis komitetas yra rankose tų, 
kurie remia taiką”.

Prieš nuteisiamas, gegužės 
20 dieną, Kudirka pareiškė: 
“Aš neturiu nieko pridėti 
prie to, ką esu pasakęs, išsky
rus vieną troškimą, tiksliau sa
kant, prašymą tiek vyriausiam 
teismui, tiek Sovietų Sąjungos 
vyriausybei: aš prašau suteikti 
mano tėvynei Lietuvai nepri
klausomybę".

Pirmininkaujantis: “Kaip
tamsta įsivaizduoji nepriklau
somą Lietuvą?”

Kudirka: "Nepriklausoma
Lietuva, mano supratimu, turi 
suvereninę vyriausybę ir nė
ra okupuota (svetimos) kariuo
menės. Vyriausybė turi tautinę 
administraciją, savo teisių sis
temą ir laisvą demokratinę 
rinkimų sistemą. Kitų kraštų 
įstatymai nėra privalomi šiai 
vyriausybei, kaip dabar yra 
(privalomi) Rusijos įstatymai. 
Nepriklausomoj Lietuvoj netu
rėtų dominuoti rusų kalba, 
kaip dabar yra. Aš norėčiau, 
kad Lietuvoje nebūtų daugiau

GAISRAS SUNAIKINO CLEVELANDO LIETUVIŲ SALĘ
Pirmadienį, rugpiūčio 2, gais

ras visiškai sunaikino Clevelan- 
do lietuvių salę, kurioje beveik 
70 metų vyko visi lietuvių pa
rengimai. Gaisras pr-asidėjo 
apie 7 vai. vak. pastato kie
me esančiame sandėlyje. Lieps
na greitai pasiekė stogą ir vir
šutinę salę. Apie 60 gaisrinin
kų-kovojo su ugnimi ir saugo
jo, kad gaisras neišsiplėstų į 
gretimai esantį Dirvos pastatą 
ir kitus namus.

1902 metais Clevelando lie
tuvių organizacijos įsigijo šią 
salę, kurioje vyko gausūs lie

Gaisro sunaikinta Lietuvių salt Clevelande (6835 Superior Ave.). Gaisras kilo rugpjūčio 2 vakare.

tekių teismų, kaip manasis".
Pirmininkaujantis: “Gal

tamsta sakysi, kad šis teismas 
nebuvo demokratiškas, buvo 
neteisėtas?”

Kudirka: “Tai žinoma, kiek 
jis yra su rūpestingai tinklu 
užtrauktais langais, uždarom 
durim ir su rusais sargybi
niais. Demokratiniame teisme, 
kiekvienam, kuris nori, leidžia
ma dalyvauti. Jei aš išdaviau 
savo tėvynę, tai kodėl jūs bi
jotės parodyti visuomenei iš
daviką? Leiskite visuomenei 
pačiai mane teisti. Deja, teis
mo salė yra tuščia. Be savo 
žmonos ir keleto čekistų (slap
tosios policijos), aš nieko dau
giau nematau. Yra taip pat ke
letas sargybinių, bet jie nemo
ka lietuviškai ir nežino, apie 
ką čia svarstoma”.

Po trumpo nesutarimo pir
mininkaujantis paskelbė spren
dimą: “Dešimt metu darbe 
griežto režimo stovykloje su 
asmeninės nuosavybės konfis
kavimu”. Pagal dokumentą, ka: 
išgirdo sprendimą, Kudirka 
negalėjo paslėpti savo pasiten

tuvių susirinkimai, ypač tuo 
metu, kai Lietuva tapo nepri
klausoma. čia buvo telkiama 
Lietuvai pagalba, rengiami 
koncertai vaidinimai, suvažia- 
vimai. Nors gaisras sunaikino 
daug lietuvių turto, bet atmi
nimuose pasilieka turtinga Cle
velando lietuvių salės istorija 
ir vyresnės lietuvių emigraci
jos darbai.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo ir Lithuanian Village b-' 
vės pirmininkas Juozas Stem- 
pužis ragina visus Clevelando 

kinimo: jis buvo manęs būsiąs 
sušaudytas.

Tuojau po teismo valstybės 
saugumo tarnautojai paėmė iš 
jo buto baldus, kilimą, radijo 
aparatą, vertės apie už 700 
rublių (770 dol. pagal oficialią 
kainą).

Kudirkos teismo apžvalgi
ninkai baigia savo pranešimą 
prierašu: "Ligi šios dienos Ku
dirka nežino, kad jam gresia 
būti internuotam i psichiatrine 
ligoninę. Tačiau jo giminės, 
pažįstami atsisakė nusilenkti 
čekistų (slaptosios policijos) 
grasinimam ir pasirašyti pa
reiškimus, kad jis yra psichiš
kai nenormalus. Vilniaus mies
to gydytojai su psichiatru Gut- 
manu prieky taip pat pasiprie
šino čekistų spaudimui. Jie 
skelbė, kad Simas Kudirka vi
siškai sveikas”. ■

Sovietiniai - dissidentai — 
baigia Newsday — iš asmeni
nės patirties sako, kad inter
navimas psichiatrinėje ligoni
nėje yra daug baisesnis daly
kas negu priverčiamųjų darbų 
kalėjime.

lietuvius stoti talkon naujųjų 
namu statvbai. v w

— Dabar atėjo metas skubiai 
veikti ir nedelsiant pasistatyti 
naują salę ir klubą. Statybos 
darbai gali būti pradėti mėne
sio laikotarpyje, jeigu Clevelan
do lietuviai sutelks visas savo 
jėgas ir išteklius.

Turi išaugti naujas centras, 
kur vėl teiksis Clevelando lie
tuvių visuomeninė ir kultūrinė 
veikla. Dabar to nepadarę, jau 
niekada nepadarysime, — pa
reiškė pirmininkas.
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Pamaldos ir 25,000 žiūrovų 
atviro dangaus teatre

Birželio 27, sekmadienį, iš ry
to Bogotos lietuvių koplyčioje 
prof. kun. V. Mankeliūnas au
kojo mišias ir pasakė pamoks
lą. Mišių metu giedojo Čiurlio
nio-ansamblio vyrų choras. Čia 
buvo suvažiavę beveik visi Bo
gotoje gyveną lietuviai, maži ir 
dideli.

E pamaldų, kas autobusais, 
kas lengvomis mašinomis, nu- 
skubėjom i Media Tortą — at
viro dangaus teatrą, esantį Bo
gotos kalnų ir dangoraižių pa
šlaitėje, po atviru dangumi, tik 
scena po didžiuliu gobtuvu, čia 
sekmadieniais rengiami popu
liarūs koncertai, gal būt, ir vi
sokie mitingai. Viskas nemoka
mai.

Mane savo nauju Buicku at
vežė Vyt. Didžiulis. Bet jis tik 
mane paliko. Pats nuvažiavo, 
nes, esą, “čia rakinsi, ar nera
kinsi bet mašinos vis tiek ne- 
rasi”...

Nuo kelio žiūrint žemyn 200- 
300 pėdų ir aukštyn kiek akys 
užmato, girdėti neapsakomai 
margos minios ūžesys. Būriai 
lipa aukštyn, kiti bando žemyn, 
vis ieško patogesnės vietos at
sisėsti. O gal ir porai valandų 
kur po tropikų krūmu snūste
lėti. Minia gerai nusiteikusi. 
Tarp jos zuja visokių užkan
džių pardavėjai. Atrodo, kad vi
si kartu kalba ir niekas nesi
klauso. Kyla klausimas, o kaip 
bus, kai Čiurlionis bandys pra
dėti programą.

Sunkiai spraudžiuosi žemyn, 
artyn prie savųjų. Scenoje

Kaip nužudyta 
400 karininkę

(atkelta iš 3 psl J 
vynėms.

Lietuviai, pasak Bergerio, 
dažniausiai nemokėję rusiškai, 
jie buvo aiškaus tautinio nusi
statymo. Gal dėl to jie sugebė
ję prisitaikyti prie stovyklos są
lygų, jie buvo suorganizavę sa
vo darbo brigadas, dirbę sun
kiai ir ne kartą virš normos. 
Dauguma lietuvių karių buvo 
iš turtingesnių ūkininkų, jie 
turėję vidurini išsilavinimą ir 
jų tarpe buvęs ne vienas inte
lektualas.

Latvių buvusios dvi grupės: 
vieni elgėsi lietuvių pavyzdžiu, 
kiti gi nuolat protestavo, sto
vyklos vadovybę kaltino kali
nių teisių pažeidimu ir atsisa
kydavo kalbėti rusiškai. Dar ki
tokie buvę estai: jiems gyve
nimas atrodė neturįs prasmės, 
jie vengdavo darbo, žudydavo- 
si ne tik paskirai, bet ir grupė
mis. Porai metų praslinkus, jų 
beliko tik sauja. (Elta)

Fordhamo 
kursus...

(atkelta iš 3 psl.)
lik ašaras Maskvoje, Landsber
gio Kelionė ir kt.

įdomūs kai kurie pasisaky
mai “Mano pastabų” skiltyje. 
Negerai, kad per trumpą laiką 
buvo norėta per daug duoti, 
pvz. būtų buvę geriau išnagri
nėti 3-4 autorius gerai, o ne 
visus tik apgraibomis. Abejo
tina svečių lektorių nauda: ko
kios poros paskaitų negalima 
nei pasisavinti, nei visumos iš 
jų įvertinti. Daugiausia ir ge- 
rausia išmokta gramatikos, nes 
buvo sistemingai dirbta. Vie
nai kursų lankytojai patiko sa
varankiškas gyvenimas univer
siteto bendrabutyje. Viena nu
sivylė mažu skaičiumi lanky
tojų. Viena prisiminė savo dės
tytojus ir jiems padėkojo: 
“Ačiū labai už kantrybę’”.

S. B.

triūsia režisorius ir dekorato- ‘"P ,dau«, tlu? «* aSen‘ais 
iŠ uz geležines uždangos. Ne-rius Petras Maželis. Sukinėjasi 

valstybinio radijo RON prane
šėjas ir kiti. Koncertas bus 
transliuojamas per radiją į vi
są kraštą. Jei sekmadienio pra
moga, tai pramoga visiem, vi
sam kraštui!

Po truputį renkasi scenon 
čiurlioniętės. Jom keliamos o- 
vacijos. Koncertas pradedamas? 
Pirmiausia radijo pranešėjas 
supažindina klausytojus su 
Čiurlionio ansamblio trumpa is
torija, gyvai pasakoja, kas bus 
dainuojama, kaip atrodo daini
ninkės ir kt. čiurlioniečiai pa
sipuošę tautiniais drabužiais, 
prieky kanklininkai.

Koncertas pradedamas Ko
lumbijos ir Lietuvos himnais. 
Kai giedamas Lietuvos himnas, 
tūkstantinės minios sustojusios 
mojuoja baltomis nosinaitėmis, 
įspūdis ir vaizdas nepaprastas. 
Tai draugiškumo pareiškimas. 
Po himnų griausmingi ploji
mai. Radijo pranešėjas audrin- 
na publiką. Lietuvos konsulas 
St. Sirutis trumpai, gyvai pa
sveikina minią. Programą ispa
nų kalba pranešinėja Paulina 
Mašiotienė. Pasigirsta populia
rioji čiurlioniečių daina Skam
ba skamba kanklės. Dainuoja 
mišrus choras, ir groja kankli
ninkai. Kalne išdėstyti garsia
kalbiai toli neša lietuvio šir
džiai mielus lietuviškos dainos 
garsus. Minia kelia ovacijas. Po 
šaunios Subatėlės radijo prane
šėjas, visą laiką įsiterpdamas 
su savo gyvomis pastabomis 
surinka: “Ar patiko?” Minia 
ploja. Pranešėjas: “Žiūrėkite, 
kokios gražios tos lietuvių 
merginos ir vyrai! Tai reta pro
ga mum tokius puikius žmo
nes matyti ir girdėti. Tai Bal
tijos krantų Amerikos lietu
viai!” Ir vėl: “Ar norėtumėt pa- 
matvt Lietuva? Kas norėtumėt, 
atsistokit.” Visi stojasi ir ilgai 
ploja. Po Malūno ar kito ku
rio šokio pranešėjas: “Paplo- 
kim dar ir dar!’' Ir vėl jis: 
“žinote, kad mes eksportuo
sim Lietuvon kavą, o jie mum 
gražiąsias merginas!” Tarp 
choro ir minios ryšys gyvas ir 
mielas. Maestro Alfonsas Mi
kulskis patenkintas ir gerai 
nusiteikęs.

Programa truko vieną va
landą. Ji buvo kiek sutrumpin
ta. Solistai Irena Grigaliūnaitė. 
A. Gilys ir VI. Plečkaitis pui
kiai dainavo.

čiurlioniečiai — Meksikos 
liaudies dainininkų svečiai 
Tik nuaidėjus čiurlioniečių 

tradicinės dainos Namo pasku
tiniam garsam, scenon įbėga 
meksikiečių liaudies daininin
kų ir muzikantų grupė. Vieni, 
nieko nelaukdami, dainuoja, o 
kiti paprašo, kad čiurlionie
čiai pasiliktų scenoje, kad pa
būtų jų svečiais. Jie traukia sa
vo saulėtojo krašto dainas, pri
tariant klarnetam ir gitarom. 
Prie mikrofono keičiasi vienas 
po kito. Meksikiečiai pasipuo
šę plačiom skrybėlėm, plačiom 
kelnėm, kurių kraštai blizga 
lyg paauksuoti pinigėliai. Spal
vinga ir labai gyva. Bet jų dra
bužių atspalvis juodas, kaip ir 
visų pietiečių drabužių.

Dėl laiko stokos viso meksi
kiečių koncerto nebuvo galima 
išklausyti. Ramiai pasitraukda
mi nuo scenos, palikom juos 
audringai dainuojančius apie 
saulę ir meilę, kuri niekada ne
sibaigianti. Veržiantis per su
sigrūdusią minią į kelią, ant 
kalno minia plojo ir maloniai 
šypsojos.

Šiuo koncertu visi buvom 
patenkinti, o labiausiai tai Mę- 
dellino lietuvių vadovas kun. 
M. Tamošiūnas. Jis man tvirti
no, kad koncerto klausytis bu
vo susirinkę 25,000 žmonių. 
Gal tiek, o gal ir daugiau. Kas 
juos tų kalnų ir dangoraižių pa- 
šlaitėse galėjo suskaičiuoti?
Į Caracas, bet tik JAV piliečiai: 
Venecuelai ir taip jau užtenką 

agentų iš už geležinės 
uždangos

Jau iš vakaro mus pasiekė ži
nia, kad Venecuelos konsulatas 

neduoda įvažiavimo vizų ne A- 
menkos piliečiam. Jie jau ir 

padėjo aiškinimai, kad čiurlio
niečiai yra labai lojalūs žmonės, 
griežti antikomunistai, visi iŠ 
JAV-bių. Atsisakė tarpininkau
ti ir JAV konsulatas, nes tai ne 
jų piliečiai. O tokių neįsileidžia- 
mų į Venecuelą tarpe buvo ir 
yiso ansamblio siela — ponai 
Mikulskiai, — viso 14 asmenų. 
Kun. M. Tamošiūnas ramino, 
sakydamas, kad Kolumbijoj yra 
ir daugiau miestų, kur gyvena 
lietuviai, ir ten surengsiąs ne- 
prastesnius koncertus. Pasiro
do, kad jis vis dar tebėra Lie 
tuvos pilietis, nešiojąs nepri
klausomos Lietuvos pasą ir su 
juo daug kartų buvojęs JAV ir 
kituose kraštuose.

šeštadienį ir sekmadienį vi
sos įstaigos uždarytos. Maestro 
A. Mikulskis, paklaustas apie 
tai, atsakė: “Vokietijoj, tuoj po 
karo, turėjom daug keblesnių 
kliūčių, pervažiuojant iš vienos 
karinės zonos į kitą. Karo me
tu ir pokary mum niekas nesu
trukdė, tai juo labiau nesutruk
dys dabar!” A. Mikulskis, 31 
metus nešąs Čiurlionio ansamb
lio vėliavą, visada buvo nenu
galimas entuziastas. Toks yra 
likęs ir šiandien.

Bet vis dėlto mes palikom 
neįsileidžiamuosius ir išskri- 
dom į Caracas, Venecuelos sos. 
tinę. Jau sutemus, mus pasiti
ko Venecuelos lietuvių bend
ruomenės pirm. J. Venckus, J. 
Kakanauza, Nausėda ir būre
lis lietuvių. Keli jaunuoliai su 
plakatais ispanų kalba ir gėlė
mis sveikino čiurlioniečius. 
Apie 12 vai. nakties dviem ka
riniais autobusais gerai nusitei
kę pasiekėm už 150 kilometrų 
esanti Maracay miestą ir jo ka
rinę įgulą. Greitkelis, kuris nie
kuo nesiskiria nuo neseniai nu
tiestų greitkelių JAV, pilnas 
mašinų ir autobusų. Pravažia
vom kelis kalnų tunelius. Daug 
naujų mašinų buvo matyti Ca
racas aerodromo aikštėje ir 
pravažiuojant gatves ir kelius. 
Daug JAV ir V. Vokietijos skel
bimų dangoraižių viršūnėse ir 
keliuose. Čia jau kitas pasau
lis, gal ir teisingai sakoma, -ant
roji Amerika.

Kareivinės senos, panašios į 
atmintinas prūsų kareivines; 
tik kiemuose tropikų medžiai. 
Mus lydi lietuvis leitenantas 
Balys Petruševičius. Labai ma
lonus jaunas vyras, mokęsis sa
leziečių lietuvių gimnazijoj, Ro
moj. Liepos 5, Venecuelos ne
priklausomybės dieną, gausiąs 
dar vieną žvaigždutę.

Vyrus apgyvendino vienoje 
dviejų aukštų lovų patalpoje, c 
moteris — karininkų ramovė
je. Tuoj pastebėjom, kad pato
gumai, kuriuos turėjom Me- 
dellino ir Bogotos viešbučiuo
se, čia yra dingę. Pusryčiai, pie
tūs ir vakarienė — karininkų 
valgykloje. Ltn. B. Petruševi
čius pastebėjo, kad po kareivi
nių kiemą nevaikščiotume 
trumpomis kelnėmis ir be 
marškiniu. £

(Bus daugiau)
-

HARTFORD. CONN.
Švč. Trejybės vyry klubo me

tiniai komunijos pusryčiai įvy
ko birželio 20. Mišias Švč. Tre
jybės bažnyčioj aukojo ir pa
mokslą pasakė klubo kapelio
nas kun. J. Rikteraitįs. Po to 
nariai ir svečiai rinkosi į Lie
tuvių Piliečių klubą. Pusry - 
čiam įdomiai vadovavo teisėjas 
Pranas Mončiūnas. Svečių tar
pe dalyvavo ir kalbas pasakė 
Hartfordo burmistras George 
Athanson, miesto iždininkas 
John “Bud” Mahon, kapelionas 
kun. J. Rikteraitis ir kt. Klubui 
vadovauja A. Grigas.

Baisiojo birželio įvykiai pa
minėti pamaldomis Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčio
je. Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Mišias aukojo ir pa
mokslą lietuviškai bei angliškai 
pasakė klebonas kun. J. Matu
tis. Per mišias giedojo Aido

Jūry šauliai Jurgis Baublys, Stasys Bernotavičius ir Juozas Kinčius Detroite ruošiasi skandinti vainiką.

KULTŪRINEI ŠAULIŲ SAVAITEI DAINAVOJE PRAĖJUS
V. Mingėla(Tęsinys iš praito nr.)

Motery šauliu diena
Birželio septynioliktoji praė

jo nuotaikingai. Padaugėjo mo
terų. Jos buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. K. Koda- 
tienė, LŠST c.v. moterų vado
vė, dėvėjo dar nepriklausomos 
Lietuvos laikų šaulės uniformą.

Stefa . Kaunelienė, Šaulės 
Tremtyje redaktorė, pristatė 
šaulės Stefos Rūkienės Sibiro 
atsiminimų knygą “Grįžimas į 
laisvę”. Šioje apžvalginėje pas
kaitoje prelegentė parodė savo 
erudiciją ir literatūrini nusi
manymą. Pasiūlė šią knygą bū
tinai perskaityti patiem ir pa
tarti skaityti kitiem. Klausyto
jai jos žodžius nuoširdžiai pri
ėmė ir išreiškė savo dėkingu
mą audringomis katutėmis.

V. Mingėla, prieš šešias savai
tes svečiavęsis Hot Springs, 
Arkansas valstijoje, pas rašyto
ją Stefą ir Kostą Rūkus, atve
žė jos didelį apgailestavimą, 
kad ji pati negalėjo atvykti į 
šauliškąją kultūrine savaitę, 
nors labai norėjo! Visiem šau
liam ir šaulėm abu Rūkai per
davė širdingų linkėjimų.

Kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius, Šv. Petro parapijos kle
bonas, savo paskaitoje turinin
gai ir vaizdžiai išdėstė dauge
lio lietuvių patriotų kunigų pa
stangas kovojant dėl Lietuvos 
laisvės. Maironis, Vaižgantas, 
Matulaitis, Skvireckas, Prapuo
lenis ir daugybė kitų rūpinosi 
tautos laisvės idealų įgyvendi
nimu ir lietuvių kultūros iškė
limu.

Per dieną nepavargusios šau
lės dar suruošė bendra sesių 
ir brolių linksmavakarį. Tą su
ėjimą jos pavadino vakarone. 
K. Kodatienės rūpesčiu “ant 
greitųjų” buvo paruoštas links
mas montažas. .Montažo akto
rės — S. Kaunelienė, M. Šim
kienė, B. Selenienė, — gal ir 
daugiau. Po visos dienos 
įtempto darbo, paskai
tų klausymo, bėginėjimo ir 
Spyglio vilionių toks atsigai- 

choras. Solo giedojo dr. Izido
rius Alis. Mišių pabaigoj sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai. 
Tėvynės Garsų radijo progra
moj vedėjas Algimantas Dragū- 
nevičius dalį programos skyrė 
birželio įvykiam prisiminti.

L.A.P. Klubas Lietuvių parke 
buvo suruošęs gegužinę, kurioj 
buvo daug lietuvių, jų drau
gų ir miesto burmistras Geor
ge A. Athanson.

Stasė šalnaitė ir inž. Zdislo- 
vas Koronkevičiai, iš Santa Mo
nica, Calif., Hartforde aplankė 
gimines — pusseserę Izabelę 
Šalnaitę ir Joną Bernotą. Zd. 
Koronkevičius buvo išemigra
vęs į Australiją, ten išgyveno 
17 metų ir buvo įstojęs į avia
ciją. Atvykęs į JAV, dirba San
ta Monica aerodrome ir tikrina 
išskrendančius lėktuvus. 

vinimas buvo labai vietoj. 
Salėje skambėjo linksmas, sa
kyčiau, skautiškas, bet kartu ir 
šauliškas juokas. Vėliau buvo 
deklamacijos ir dainos, kurias 
dainavo visi, visi—ir balsinges
nį, ir bebalsiai. Ir broliai šau
liai nepasidavė sesėm. Atsira
do deklamatorių ir net solistų. 
O. Stasio Butkaus šaulių kuo
pos moterų vadovė pavaišino 
mus vaisvandenėliais.

Moterų diena atrodo, labai 
pasisekė. Dalyvavo per 50 šau
lių. Tikimės, jog ateity bus dar 
šauniau; ypač reikia tikėtis, 
kad dalyvaus bent šimtinė.

Jūros šauliu diena
Birželio 18 rytą skubėjome 

į šios dienos oficialų atidary- 
ma.

LŠST c.v. jūros šaulių vado
vas Mykolas- Vitkus pristatė 
šios dienos vadova LŠST c.v. I 
sekretorių Jurgį Baublį.

J. Baublys skaitė didelio susi
domėjimo susilaukusią paskai
tą “Lietuvos žemės paviršius 
nuo pat ledynų gadynės”. Pa
skaita buvo perteikta supranta
ma, populiaria kalba, nevarto
jant (kur buvo galima išvengti) 
mokslinės terminologijos. Pa
skaitos turiniui paaiškinti bei 
pailiustruoti prelegentas naudo
jo savo pagamintą reljefinį Lie
tuvos žemėlapį (jam pagaminti 
jis paaukojo beveik dešimties 
metų savo laisvalaikius ir ato
stogas).

Be to, J. Baublys prisiminė 
jūros šaulių, kartu ir skautų 
veiklos pradžią 1927 ir tos veik
los pradininką prof. J. Šimoliū- 
ną. Prisiminė ir jūros dieną 
1936 Klaipėdoj.

Po paskaitos buvo daug klau
simų, į kuriuos prelegentas mie
lai atsakė.

LŠST c.v. vicepirmininkas K. 
Milkovaitis skaitė paskaitą apie 

• Klaipėdos kraštą ir jo ekono
minę bei kultūrinę reikšmę 
Lietuvai. Paskaitą užbaigė šio
mis mintimis: Mes gyvensime 
ir kovosime, kol Lietuva su 
Klaipėdos kraštu vėl bus lais
va. Gal tas laikas arti, o gal 
reikės kiek palaukti.

•
Jūros šaulių dienos progra

ma po paskaitų buvo tęsiama 
prie Spyglio ežero. Vadovavo 
K. Milkovaitis.

Iškilmingai buvo pagerbti žu
vę lietuviai jūrininkai ir par
tizanai. Sesės nupynė didžiulį 
ąžuolo lapų vainiką, o sesė K. 
Kodatienė sukūrė eilėraštį ir jį 
perskaitė prieš vainiko paskan
dinimą.

ši liūdna apeiga daugelį su
jaudino. Su grauduliu buvo pa
lydėtas į Spyglio 30 pėdų gel
mes skęstąs vainikas.

Apeigą baigėme sugiedoję 
giesmę Marija, Marija...

•
Priešpietinėmis valandomis, 

J. Baubliui vadovaujant, stovy k- 
lautojai šauliai buvo supažin
dinti su įdomiu šių laikų nar

dymu ir su mūsų pačių jaunais 
narais.

Jaunieji šauliai narai parodė 
visus savo nardymo aparatus. 
Robertas Leonavičius yra bai
gęs tos rūšies mokslus ir gavęs 
atitinkamą pažymėjimą. Šis vy
ras (su specialiu deguonio apa
ratu ant nugaros) parodė, kaip 
jis po vandeniu iki 30 pėdų gi
lumo gali išsilaikyti iki vienos 
valandos. Su juo dalyvavo Jo
nas Naujokaitis, bet šis su savo 
iš vandens iškištu vamzdeliu 
tegalėjo nugrimzti negiliai, 
kad vamzdeliu galėtų nuolat į- 
kvėpti orą.

•
Bent keliais bruožais pami

nėtinas šaulys fotoreporteris 
Kazys Sragauskas. Savo foto 
darbų parodą jis buvo suruo
šęs jau pirmojoj kultūrinėj 
šaulių savaitėj. Panaši, tik su

(nukelta į 6 psl.)

Ką veiks 
sendraugiai

Kennebunkporte
Kalbėsimės, maudysimos, il- 

sėsimės. Visą savaitę, rugpjū
čio 15-22.

Beveik visuose suvažiavimuo
se pritrūksta laiko išsikalbėti 
svarstomais klausimais. Tad 
stovyklos programoje tų klau
simų nedaug. Jeigu kuris da
lykas darysis per ilgas salėje, 
suinteresuotųjų pasikalbėjimai 
galės eiti toliau paplūdimy, ar 
parke, ar plaukiojimo baseine.

Rytais turėsime pranešimus 
ir diskusijas ideologiniais ir 
veiklos klausimais, o vakarais 
t>us pramoginiai dalykai ir įvai
renybės. Ir taip rytinėse pro
gramose įrašyta po vieną daly
ką dienai: 1) Lietuvių periodi
nė ir neperiodinė spauda, jos 
rūpesčiai ir viltys; 2) Vatika
no nutarimai ir lietuvių para
pijos; 3) Simpoziumas; Atei- 
ninkų sendraugių kartų santy
kiai, šiandieniniai jų uždaviniai 
ir veikla: ;:4) Įspūdžiai iš Lietu
vos; 5) Simpoziumas: Mokslei
vių, studentų ir sendraugių a- 
teitininkų veiklos santykiai ir 
tarpusavė pagalba;; 6) Lietuvių 
Bendruomenės veikla ir jos san
tykiai su kitais veiksniais.

O štai ir vakarinės įvaireny
bės: Prelato P. M. Juro pager
bimas 80 metų amžiaus pasie
kus: Paskaita: Kuo maitinsi
mės ateity; Ką sako rašysena 
apie mūsų būdą; Rašytojo ir vi
suomenininko V. Volerto 50-ji 
stotis ir jo “Pragaro vyresny
sis”; Kitos įvairenybės (ką sto
vyklautojų fantazija sukurs). 
Prelegentai, poetai, smuikinin
kai, dainininkai, diskusijų meis
teriai ruošiasi. Jų vardai iki 
atvykimo laikomi paslapty (jei 
kas neišvogs).

Stovyklą pradėsime mišiom 
sekmadienio, Žolinės, vakarą 
(rugpjūčio 15). 7:30 vai. vie
nuolyno koplyčioje.

(a.j.v.)

— Aloyzo Barono novelių 
rinkinį “Keliai ir pėdos” lat
viai išleidžia latviškai — “Celi 
un Pėdas”. Vertė Janis Zarinš, 
anksčiau išvertęs dr. J. Gir
niaus knygą “Tauta ir tautinė 
ištikimybė” ir Al. Landsbergio 
dramą “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”.

— Į Pedagogini Lituanisti
kos Institutą jau įstojo šie K. 
Donelaičio Aukštesniosios Lit. 
m-los abiturientai: Marytė Bui- 
vvdaitė Dalia Galesaitė, Rima 
Janulevičiūtė, Rasa Macevičiū
tė, Jūratė Namikaitė, Daina 
Plaušinaitytė, Ona Požarniukai- 
tė, Asta Ramanauskaitė, Liana 
Ramonaitė, Gražina Valavičiūtė. 
Registracija tęsiama toliau. Iš 
šiais metais aukštesniąsias lit. 
mokyklas baigusiųjų į Institu
tą ligi šiol j-au įstojo 26 nauji 
studentai. Institutą jie pradės 
lankyti kitais mokslo metais. 
Šis Institutas ruošia mokytojus 
lituanistinėm mokyklom. Insti
tutą baigęs mokytoju gali ir 
nebūti, jeigu mokyklinis dar
bas jam nepatinka. Jis gali bū
ti laikraščio ar kitų lietuviško
jo kultūrinio gyvenimo sričių 
bendradarbiu, kuriam taip pat 
reikalingas platesnis ir gilesnis 
lituanistinis pasiruošimas. O be 
to, toks pasiruošimas reikalin
gas (o gal ir reikalingiausis!) jo 
būsimai lietuviškai šeimai.

— Tėv. J. Bružikas, S. J., 
misijonierius iš Sao Paulo, Bra
zilijos, praneša, kad kaip buvo 
anksčiau skelbta, gegužės mėn. 
į JAV atvykti negalėjo. Dėl 
staigaus širdies pakrikimo te
ko išgulėti gydytojo priežiūro
je 15 savaičių. Misijonieriaus 
sveikata taisosi, bet . didesnių 
kelionių dar negali daryti. Ti
kisi, jei sveikata pasitaisys, ki
tais metais tarp JAV lietuvių 
atšvęsti 50 m. kunigystės ir 75 
m. amžiaus jubiliejus.

— Chicagos Lietuvių Ope
ra, pabaigusi savo dainavimo 
sezoną su Verdi Traviatos spek
takliais, išsirinko naują valdy
bą, kuri ves naujo sezono ope
ros darbus. Operai vadovauti 
vėl grįžo buvęs ilgametis jos 
pirmininkas Vytautas Radžius. 
Vicepirmininkais yra Gražina 
Bičiūnaitė, Jurgis Vidžiūnas, 
Vaclovas Momkus. Sekretorė— 
Sofija Džiugienė, iždininkas— 
Vladas Stropus, valdybos na
rys — Alfredas Blyskis. Po 
Traviatos operos pastatymo 0- 
peros choras ruošė Dainų šven
tės repertuarą ir po Dainų 
šventės išsiskirstė atostogų.

— Lietuviu Fronto Bičiuliu 
studijų ir poilsio savaitė ren
giama Dainavoje rugpiūčio 8- 
15..

— Algirdas Gustaitis prane
ša. kad dail. Linas Baškauskas 
išleido naujai Lietuvos žemė
lapį, kurį buvo paruošęs še
šioliktojo amžiaus kartografas 
Gerardus Mercator. Pirmu kar
tu tas žemėlapis buvo išleis
tas 1595 ir pavadintas “Lithu
ania”. L. Baškausko išleistas 
žemėlapis pardavinėjamas po 
25 dol. (Mercator žemėlapio 
originalas kabo Darbininko re
dakcijoje).

— Juozas Kojelis ir Aleksas 
Kulnys, abu iš Los Angeles. 
Calif., vyksta į LFB studijų sa
vaitę Dainavoje. Juozas Koje
lis redaguoja “Į Laisvę” žur
nalą, o Aleksas Kulnvs vra to 
žurnalo administratorius. Fron
tininkų studijų savaitėje J 
Kojelis skaitys diskusine pa
skaitą Lietuvos laisvinimo 
klausimais.

— Studentų ateitininkų va
saros stovykla, ruošiama SAS 
centro valdybos, šiemet vyks 
Neringoj, Vermonte, rugpiūčio 
29 — rugsėjo 6. Kaina vienam 
asmeniui 40 dol. Iš anksto re
gistruotis adresu: Bernadeta 
Tutinaitė, 223 Lincoln Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11208.
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SIDRABRIMS JUBILIEJUS KENNEBUNKPORTE
Kada tėvai pranciškonai — 

Kęstutis, Jonas ir Steponas ėjo 
altoriaus link aukoti savo sida
brinių mišių, juos lydėjo jų vy
resnysis — provincijolas tėvas 
Jurgis Gailiušis. Mišios buvo 
Liurdo grotoje.

Tokį paveikslą retai kur gali-
ma matyti. Gal tik kartą gyve
nime galima dalyvauti tokioje 
iškilmingoje, spalvingoje, neį
prastai gražioje šventėje. Žmo
nių buvo prisirinkę iš visur: 
Kanados, Chicagos, Pennsylva- 
nijos, New Yorko ... Neįmano
ma nė išskaičiuoti visų vieto
vių, iš kurių atvyksta lietuviai

Detroitas
(atkelta iš 5 psl.) 

naujomis nuotraukomis, jo 
paroda buvo suruošta ir šioje 
kultūrinėje savaitėje. Nuotrau
kos su paaiškinimais, vaizdavo 
daugelio lietuvių organizacijų 
veikla Detroite.

K. Sragauskas susilaukė šau
lių ir nešaulių pagarbos ir 
pripažinimo. Daugelis siūlo iš
spausdinti K. Sragauskp nuo
traukų albumą. Albumas būtų 
didelis ir pareikalautų stambios 
sumos pinigų. Reikėtų kam 
nors ryžtis šį svarbų Amerikos 
lietuvių istorijai darbą pradėti. 
Reikėtų pradėti nuo pasiteira
vimo, kiek puslapių, kiek pa
veikslų, koks dydis, o spaustu
vininkai ar leidėjai pasakys 
bent apytikrę kainą. Čia jau ne 
tik darbas, bet gal svarbiausia 
— pinigai.

Kaziui Sragauskui visi paro
dą lankę ir jo darbą įvertinę, 
o ypač LŠST centro valdyba su 
jos pirmininku V. Tamošiūnu, 
širdingai dėkoja už ideologi- 
nės-kultūrinės šaulių savaitės 
Dainavoje praturtinimą ir pa
gražinimą.

P. S. šeštadienio ir sekma
dienio baigminiai kultūrinės sa
vaitės darbai, pasirodymai ir 
paskaitos bus kitų korespon
dentų pateikti visuomenei ke
liuose laikraščiuose.

PREL. JONĄ BALKŪNĄ

nuoširdžiausiai užjaučia, mirus jo motinai 
F ’

L. R. KAT. FEDERACIJA

Didįjį lietuvybės puoselėtoją Prelatą Joną Balkūną, jo moti
nai

Onai Balkūnienei
mirus, nuoširdžiai užuojaučiame šioje skausmo valandoj

Lietuviu Fronto Bičiuliii 
New Yorko Sambūris

AJA.

Onai Balkūnienei -
t

mirus, jos sūnui Prelatui Jonui Balkūnui reiškia gilią
; užuojautą

Kazys J. KRUŠINSKAS^^

j ir šeima

r 
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? Prel. Jonui Balkūnui, JAV LB Garbės Pirmininkui, nuošir- 
j džiam lietuvybės skleidėjui ir palaikytojui Amerikoje, jo 
h motinai

Af A

Onai Balkūnienei
mirus, gilą užuojautą reiškia

New Yorko Lietuvių Bendruomenės 
Apygardos valdyba

į Kennebunkportą.
Mišių metu giedojo šv. Ka

zimiero parapijos choras iš 
Brocktono, vadovaujant kompo
zitoriui Juliui Gaideliui. Mišios 
buvo aukojamos lietuviškai.

Provincijolas Jurgis Gailiu
šis pasakė pamokslą. Kodėl
pranciškonai įsikūrė Maine? Ar 
dėl gražios gamtos? Keturias
dešimt valstijų apvažinėję, ieš
kodami globos ir užuovėjos, 
gailestingo vyskupo Maino vals
tijoj priimti, pranciškonai pra
dėjo kurtis Greene miestelyje, 
o vėliau Kennebunkporte. Tai 
buvo prieš 25 metus. Šiandie
ną jie yra įsikūrę ir kitose vie
tovėse.

Palaiminę žmones, tėvai Kęs
tutis, Jonas ir Steponas tuc 
pat keliu grįžo į savo vienuo
lyną.

Prasidėjo piknikas. Po pietų 
buvo speciali programa. Papras
tai piknikų programose būna 
tautiniai šokiai ir liaudies dai
nos. Ir šiemet turėjom šią seną 
tradiciją, tik su išimtim: šalia 
lietuviškų tautinių šokių, ku
rių išmoko Ona Ivaškienė, tu
rėjom škotų ir prancūzų tau
tinius šokius. Šalia sėdįs ponas 
šaukė, kad matąs lietuviukus 
šokant prancūziškai. Bet ar tai 
svarbu? Jei moki šokti, viską 
pašoksi. Po šokių pievelėje gra
žiai išsirikiavo Šv. Kazimiero 
parapijos choristai. Pabrėžtinas 
chorisčių tautinių drabužių 
spalvingumas, kuris gražiai de- 
rinos su aplinkiniu žalumu. Cho
rui vadovavo kompozitorius Ju
lius Gaidelis.

Programai pasibaigus, tęsė
si piknikinė nuotaika — miela 
ir nuoširdi.

Vakare valgyklos salėje Chla- 
mauskienės rūpesčiu ir triūsu 
keli stalai buvo papuošti raudo
nom rožėm, o viduryje buvo 
padėtas gražių gražiausias tor
tas su užrašu “25”. Tai jubi
liatų stalas. Vaišės buvo su
ruoštos pagerbti dirbantiem 
prie pikniko, bet spontaniškai 
jos virto jubiliatų pagerbimu. 
Trumpus žodžius tarė jubilia

tai, daugiausia dėkodami vi
siem. Worcesterio pranciško
nų rėmėjų vardu kelis žodžius 
pasakė Snarskis, kviesdamas 
tėvelius į Worcester!.

Buvo išdainuota daug dainų 
ir dainužėlių. Išsiskirsčius dar

LOS ANGELES, CALIF.
Vladas Pažiūra, mokytojavęs 

jau nepriklausomoj Lietuvoj, 
plačiai žinomas Los Angeles 
visuomenininkas, vėl pakvies
tas nuo rudens vadovauti šv. 
Kazimiero šeštadieninėj mokyk
loj. Paskutiniu laiku šias parei
gas ėjo kun. Romas Kasponis.

Kun. Juozas Budzeika, MIC, 
Vilniaus Aušros Vartų parapi
jos vikaras. Chicago, Ill., atosto
gas praleido Los Angeles, Ca
lif., ir ten liepos 21 atšventė 
kunigystės 25 metų sukaktį.

Šv. Kazimiero parapijoj da
žoma mokykla, vienuolynas ir 
kiti pastatai. Bažnyčios viduj 
norima užbaigti didžiojo alto
riaus atnaujinimo darbai. Juo
zui ir Danai Mitkam finansuo
jant, daromas naujas. lietu
viškas kryžius. Planus padarė 
arch. E. Arbas, darbus vykdo 
K. Rakūnas. Dabartinis didžio
jo altoriaus kryžius bus pasta
tytas lauke ir vakarais apšvie
čiamas.

Viktorija Bubrevičiūtė, 13 
metų išbuvusi Los Angeles 
Šv. Kazimiero klebonijos šeimi
ninke, nuo liepos 1 išėjo į pen
siją ir apsigyveno pas M. Bar- 
niškienę. Nauja šeimininkė — 
Teklė Ivanauskienė. V. Bubre- 
vičiūtės patarnavimu ir puikiai 
pagamintu maistu stiprinosi ir 
gėrėjosi ne tik vietiniai para
pijos kunigai, bet jos kulinari
ja galėjo stebėtis ir apie 100

SIOUX CITY, IOWA
Lietuvių ambasadorius

Klebonas kun. Simonas Mor
kūnas yra tikras Lietuvos ir lie
tuvių ambasadorius lowos vals
tijoj.

Lietuvių toj .valstijoj nėra 
daug; jie nepajėgūs didesniem 
darbam. Viso darbo našta 
krinta ant klebono kun. Si
mono Morkūno pečių. Naujųjų 
ateivių ten kaip ir nėra. Kun. 
S. Morkūnas sumaniai ir sėk
mingai vadovauja lietuvių šv. 
Kazimiero parapijai ir kelia 
bei gina Lietuvos reikalą te
nykštėje amerikiečių spaudoje, 
radijo ir televizijos programo
se. Jis turi puikių pažinčių su 
visos valstijos žymiaisiais poli
tinio, visuomeninio ir katalikų 
gyvenimo vairuotojais.

Liūdnųjų birželio įvykių pro
ga kun. S. Morkūno straipsniai 
ir laiškai buvo išspausdinti laik
raščiuose. The Globe, kataliku 
savaitraštis, įdėjo jo ilgą 
straipsnį (birželio 17 numery
je), duodamas jam antraštę — 
Lithuania under Reds. Savait-
raščio adresas: The Globe, 710 
— 19th St., Sioux City, Iowa 
51104. The Sioux City Journal
(birželio 16) įdėjo jo turiningą 
laišką Lietuvos bylos reikalu. 
Tas dienraštis davė jo laiškui 
antraštę — Cites Russian Co
lonialism. Kun. S. Morkūnas, 
be kitų klausimų, tame laiške 
ragina JAV-bių vyriausybę re
alizuoti kongreso pravestą H. 
Con. Res. 416 rezoliuciją. To 
dienraščio adresas: The Sioux 
City Journal, 5th and Douglas 
Streets, Sioux City, Iowa 
51102. Anot kun. S. Morkūno, 
būtų gerai, kad kitų vietovių 
lietuviai parašytų minėtų laik
raščių redaktoriam trumpus pa
dėkos laiškučius už parodytą 
palankumą ir nepagailėjimą 
vietos laikraščiuose Lietuvos 
bylos reikalui.

Vasario 16 proga abu laikraš
čiai davė taip pat daug vietos 
kun. S. Morkūno straipsniam, 
laiškam ir rezoliucijom

Jis gauna Lietuvių Bendruo
menės informacijos komisijos 
medžiagą ir ją panaudoja. LB 

kieme ilgai dainuota.
Tokioje nuotaikoje ir aplin

kybėse buvo palinkėta jubilia
tam tėvam pranciškonam Kęs
tučiui Butkui, Jonui Dyburiui ir 
Steponui Ropolui laimingų, dar
bingų ir garbingų ilgiausių me
tų.

Elena Vaeyliūnienė

kunigų svečių, kardinolas ir 
keliolika vyskupų, nebesuskai- 
tant jau šiaip iškilių pasaulie
čių svečių.

Aldona Butkutė Jono ir Ele
nos Butkų dukra, baigė Imma
culate Heart aukštesniąją mo
kyklą pirmąja mokine. Ji gavo 
visą eilę atžymėjimų ir trofėjų 
už mokslą ir kitus mokykloj ei
tus dalykus. Kalifornijos Scho
larship Federation jai paskyrė 
4 metam stipendiją. Ji taip pat 
gavo stipendiją Harvey Mudd 
kolegijoj, Clarmont, Calif. Al
dona žada studijuoti matemati
ką ir griežtuosius mokslus.

Alma Ruigytė, Albino ir Lai
mos Ruigių dukra, kartu su 
dar trim lietuvaitėm baigė Im
maculate Heart aukštesnę mo
kyklą.' Ji savo darbštumu ir 
mokslu buvo viena iš pirmųjų. 
Alma žada ruoštis mokytojos 
profesijai UCLA universitete.

A. Jonas Skirius, Antano ir 
Bronės Skiriu sūnus, Harvardo 
universitete, Cambridge, Mass., 
gavo magistro laipsnį. Jis studi
juoja romanų kalbas, literatū
rą ir asmenybes. Jonas Harvar
do u-tete turi dviem metam 
stipendiją ruoštis daktaro 
laipsniui.

Irena Žukaitė, Jono ir Onos 
Žukų dukra, baigė Leuzinger 
aukštesniąją mokyklą gerais 
pažymiais ir buvo “honor stu
dents” eilėse.

darbus paremia kasmet stam
boka auka.

Kun. S. Morkūnas daug pa
stangų, darbo, širdies ir pini
go įdeda į rezoliucijų žygį. Re
zoliucijų žygio įkarščio metais 
(1961-1966) jis buvo sukėlęs 
ant kojų lowos valstijos politi
kus, visuomenininkus ir dvasiš
kius: jie siuntė telegramas ir 
rašė laiškus kongresmanam ir 
senatoriam Washingtone. Jis 
nenuleidžia rankų ir dabar. Jo 
noras, kad ta rezoliucija (H. 
Con. Res. 416) būtų įgyvendin
ta. Ir šiuo metu jis nepagaili 
savo pastangų, darbo ir pini
go tam reikalui. Tam žygiui 
skyrė ir tebeskiria kasmet bent 
100 dolerių.

L. Vlk.

New Haven, Conn.
Trijų sukakčių minėjimas
Birželio įvykius New Haveno 

lietuviai paminėjo iškilmingom 
pamaldom bažnyčioje birželio 
20. Prie paminklinio kryžiaus, 
kuris buvo pastatytas lygiai 
prieš dešimtmetį, buvo padėta 
gėlių puokštė. Angliškai kalbą
pasakė vietos lietuvių parapi- tas į Lietuvių Fondą.
jos klebonas kun. A. Zanavi- V. Gr.

Mielam bendradarbiui ANTANUI KAUNUI su šeima, 
mylimai žmonai ONAI mirus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

BALFo New Yorko skyriaus valdyba

SPORTAS

ŽAIDYNĖS
Liepos 24 Toronte įvyko me

tinės Šiaurės Amerikos pabal- 
tiečių lengvosios atletikos pir
menybės. Šį kartą vėl estai pir
menybes suruošė ir jas tvarkin
gai pravedė.

Iš viso dalyvavo per 50 pabal- 
tiečių sportininkų trijose gru
pėse: moterų, vyrų ir vyr. jau
nių (iki 19 m.)

New Yorko lietuvių apygar
dai atstovavo tik 5 lengvatle- 
tai: R. Birutis, V. Saimininkas. 
J. Saimininkas (abu iš Hartfor
do), V. Snieška ir R. Šilbajoris.

Clevelandas dalyvavo su gra
žia grupe merginų ir vyrukų, 
kuriems, kaip ir visada, sėkmin
gai vadovavo nepailstantis spor
to darbuotojas A. Bielskus.

Iš Chicagos atvyko du vy
rai, o iš paties Toronto dėl 

čius, o lietuviškai — stud. Gita 
Merkevičiūtė.

Minėjimą salėje pradėjo Lie
tuvių Bendr. New Haveno apy
linkės pirm. A. Gruzdys, pri
mindamas, kad šis minėjimas 
turi-trejopą prasmę, nes mini
mos trys sukaktys: 1) 30 metų 
nuo trėmimų į Sibirą, 2) 30 me
tų nuo tautos sukilimo prieš 
komunizmą ir 3) dešimtmetis 
nuo paminklinio kryžiaus pasta
tymo (jis buvo pastatytas prisi
minti Sibiro tremtiniam ir kri- 
tusiem kovoje už Lietuvos lais
vę). Susikaupimu pagerbti miru
sieji paminklinio kryžiaus fun
datoriai (iš 200 su viršum au
kotojų per dešimtmetį mirė 41).

Pagrindinę kalbą pasakė 
Connecticuto Liet. Bendr. apy
gardos pirm. Vilius Bražėnas. 
Didžioji kalbos mintis buvo, 
kad mūsų auka lietuviškam 
darbui niekada nebus per di
delė, palyginus su kankiniais, 
žuvusiais prieš trisdešimt me
tu, ir dabartiniais drąsuoliais, 
kaip Simas Kudirka, Bražins
kai ar Simokaičiai.

Pirm. A. Gruzdys - padėkojo 
kalbėtojui ir pranėšė, kad 
Conn, lietuviai netenka gero, 
mielo lietuvio veikėjo, kuris 
kraustosi gyventi į Floridą. V. 
Bražėno ir jo žmonos jau da
bar mes pasigendame. Vietoje 
dovanos Bražėnam paaukota 
Tautos Fondui 20 dolerių, o 
A. Lipčienė prisegė V. Bražėnui 
dvi rožes, skirtas jiem abiem.

Salėje buvo prisirinkę gana 
daug vietos lietuvių, taip pat 
ir iš aplinkinių kolonijų — 
Bridgeport©, Middlebury, Bos
tono, Waterbury. Jų tarpe bu
vo ir Sibiro tremtinė Bagdo
nienė. Visus skaniai pavaišino 
mielos šeimininkės: A. Plečkai
tienė, A. Biknaitienė, M. Mer- 
kevičienė ir N. Naikienė. Jom 
daug padėjo M. Jokubaitė.

Pasivaišinus buvo parodytas 
spalvotas garsinis filmas “Pa
minklinis kryžius”, šį filmą 
prieš 10 metų, kryžiaus šventi
nimo iškilmių metu, susuko J. 
Jasiukonis.

Surinkta 101.23 dol. aukų. 
Kryžiaus projektuotojas a. a. 
dailininkas Kazys Jatužis įrašy-

TORONTE
šiam rašytojui nežinomų prie
žasčių nepasirodė nei vienas 
iš dviejų sporto klubų. Toronto 
lietuvių nei sportininkai, nei 
žiūrovai šiose žaidynėse neda
lyvavo.

Pirmenybių rengėjai paski
rom tautybėm taškų neskaičia
vo, nes tai esančios grynai in
dividualinės varžybos. Tačiau, 
dėl įdomumo, galima pažymė
ti, kad jaunių ir vyrų grupė
je I-mąsias vietas pasiekė 12- 
ka latviu 10 lietuviu ir 3 es- 
tai. Il-rąsias vietas laimėjo 9 
latviai, 9 lietuviai ir 8 estai. III 
vietas — 6 lietuviai, 3 latviai 
ir 6 estai.

Taigi, latviai už lietuvius pa
sirodė šiek tiek geriau, ypač 
dėka vieno latvių jaunių bėgi
ko, kuris laimėjo 4-rias I-mą- 
sias vietas: 100 m — 11.2 sek. 
(prilygsta žaidynių rekordui, pa
siektam 1965 m.), 200 m — 
22.9 sek. (naujas rekordas). 
400 m — 51.9 sek. (naujas re
kordas) ir šuolyje į tolį 6 met
rai 42 cm (irgi naujas žaidy
nių rekordas).

Šis draugiškas ir malonus lat
vių jaunuolis — Janis Birz- 
nieks, kiek žinoma, genais re
zultatais dalyvauja ir visos Ka
nados tautinėse jaunių varžy
bose.

Estas Andres Kusma pasie
kė naujus rekordus 110 m kliū
tiniam bėgime — 15.2 sek. ir 
trišuolyje — 13 m 47 cm.

Lietuvių tarpe irgi turėjom 
rekordininką. Vytas Saiminin
kas iš Hartfordo 110 m. kliū
tinį bėgimą jaunių klasėje lai
mėjo su 15.9 sek. pasekme.

Galima paminėti ir kitus vy
rų bei jaunių grupėse pir
maujančias vietas laimėjusius

Geras komunistas
Anglas teiraujasi Sovietų Są

jungos ambasadoje:
— Esu hipis, nesiskutu, ne 

siprausiu, nesimaudau, nenešio- 
ju apatinių baltinių, demonst
ruoju prieš ambasadų ir ne
dirbu kapitalistam. Ar galiu bū
ti geras komunistas,

— Drauge, jei Įstengsi šalia 
to dar ir badauti, tai gali. 

V. Kudirkos lituanistinės mokyklos steigėjai ir buvusiai 
vedėjai

At A
Evelinai Brazinskienei

mirus, nuoširdžią Užuojautą reiškiame jos vyrui Algirdui 
Bražinskui, vaikams, p. p. Savickams, seseriai ir artimie
siems

Elizabetho V. Kudirkos lituanistinės 
mokyklos mokytojai, tėvai ir mokiniai

A f A
Evelinai Brazinskienei

mirus, jos tėveliams, seseriai Reginai, vyrui Algirdui, vai
kams Regintei ir Algučiui reiškiam nuoširdžią užuojauta ir 
kartu liūdim

Nijolė ir Vladas Audėnai

A į A

Onai Kaunienei
mirus, jos seseriai Emilijai Vaišnoraitei, vyrui Antanui 
Kaunui ir giminėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia

L. R. Kat. Federacija

lietuvius. Vyrai: 100 m I v. Ed. 
Aleksejūnas (Chicaga) — 11.4 
sek., 200 m I v. Ed Aleksejū
nas 23.5 sek, III v. R. Šilbajoris 
(N.Y.), 400 m I v. John Ken
ton (Chicago) — 51.4 sek., II 
v. R. Šilbajoris, 800 m I v. 
John Kenton — 1.58.0 min., 
3000 m. I v. Leonardas Rėdys 
(Clev.) — 1L03.4 min, 110 m 
kliūt. bėgimas II v. John Ken
ton. Trišuolis II v. R. Šilbajo
ris. Rutulio stūmime II v. S 
Stempužis (Clev.). Disko meti
me II v. K. Giedraitis (Clev.). 
Ieties metime III v. K. Giedrai
tis.

Jauniai: 100 m II v. V. Sai
mininkas, 200 m III v. — R. 
Sabaliauskas (Clev.), 400 m. II 
v. R.- Sabaliauskas. 4 x 100 m. 
estafetėje I v. J. Saimininkas 
(Hartfordas), A. žilius (Clev.), 
V. Snieška (N. Y.) ir R. Saba
liauskas (Clev.). Laikas—48.1 
sek. Ieties metime I v. S. Stem
pužis (Clev.) 47 m. 54 cm Dis
ko metime I v. S. Stempužis 
— 39 m 20 cm. Rutulio stū
mime I v. S. Stempužis (3-jų 
pirmųjų vietų laimėtojas!) 49 
ft. 8,75 in.

Moterų grupėje Clevelandc 
žaibietės surinko 8-nias pirmą
sias vietas, 6 II vietas ir 4 III 
v. Latvės moterys gavo 3 I 
vietas, 2 U v. ir 4 III v. Estės: 
3 II vietas ir 3 III v.

Tarpe iškiliųjų Clevelando 
sportininkių buvo K. Waiwood, 
laimėjusi I vietas 100 m — 
13.6 sek., 400 m. — 1.08.1 min. 
100 m kliūt. bėgime — 17.9 
sek. ir dalyvavusi I v. 4 x 100 
m estafetėj. Estafetėj taip pat 
bėgo Marcinkevičiūtė, Giedrai
tytė ir Banionytė. Laikas — 
54.2 sek. Eglė Giedraitytė taip 
pat laimėjo I v. 200 m. — 29.0 
sek.,- II v. 100 m., II v. šuolyje 
į toli ir II v. 100 m kliūt. bė
gime. D. Marcinkevičiūtė gavo 
II v. 400 m., D. Miškinytė III 
v. — 200 m. Lmą vietą 800 m 
bėgime laimėjo J. Banionytė— 
2.49.4 min. II v. R. Sniečkutė. 
Rutulio stūmime I v. J. Staš- 
kūnaitė — 9 m 64 cm., III v. 
K. Jankutė. Disko metime I v. 
J. Staškūnaitė — 30 m 4 cm.,
II v. K. Jankutė. Ieties metime
III v. K. Jankutė.

Šalia lengvos atletikos žaidy
nių vyko ir pabaltiečių lauko 
teniso pirmenybės, kurių rezul
tatus tikimės sužinoti vėliau.

ALG. Š.
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NEW YORKO
ŽINIOS

Rugpjūčio 28-tą
Tą 'šeštadienį 7 valandą va

kare Kultūros Židinyje Brook- 
lyne (361 Highland Boulevard) 
ruošiamos išleistuvės Balfo gar
bės pirmininkui — prelatui 
Juozui Končiui.

Prel. Končius 1944 metais 
buvo išrinktas Balfo centro val
dybos pirmininku, ir daugiau
sia dėl jo energingumo ir drą
sos Balfas gavo tokias pat tei
ses ir privilegijas šalpos srity
je, kaip ir kitos didžiosios A- 
merikos labdaros organizaci
jos. Kaip Balfo centro valdy
bos pirmininko, didžiausi jo 
nuopelnai yra lietuvių tremti
nių įkurdinimo srityje, ką čia, 
Amerikoje, gyvenantieji buvu
sieji tremtiniai gerai prisime
na.

Balfo centro valdybos pirmi
ninku prel. Končius išbuvo Jki 
1964 metų ir iš pirmininko pa
reigų pasitraukė. Tų metų Bal
fo seime New Yorke buvo iš
rinktas Balfo garbės pirminin
ku. Ir šiose garbės pareigose 
būdamas, jis artimai bendravo 
su įvairiais Balfo skyriais ir 
Balfo veikėjais.

Šių metų rugsėjo 2 jis iš
skrenda Romon pastoviai apsi
gyventi ir tęsti Lietuvos istori
jos tyrinėjimo darbus. Prel. J. 
Končius yra išleidęs Lietuvos 
istoriją: “Vytautas the Great’’ 
(1964), skirtą platiesiems ang
liškai kalbantiems sluogsniams, 
taip pat baigia spausdinti “His
tory of Lithuania”, skirtą spe
cialiai lietuvių (ir nelietuvių) 
jaunimui. Prel. Končius yra iš
spausdinęs apie dešimt įvairių 
knygų.
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Planas, kaip nuvažiuoti j BATU No festivalį, 
vių Pried a i nėję, Freehold, N. J.

kuris bus rugpiūčio 21 lat-

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

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

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA VERMONTE

Jurgis Oniūnas iŠ Neringos 
stovyklos Vermonte telefonu 
Darbininko redakcijai prane
šė, kaip vyksta Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos rytinio 
pakraščio stovykla. Iš viso sto
vyklauja 65 moksleiviai. Sto
vyklos vadovas yra Eugenijus 
Girdauskas, MAS CV pirmi
ninkas iš Toronto, kapelionas 
— kun. Jonas Staškevičius iš 
Toronto, berniukų vadovai: Ro
mas Underys iš Chicagos, Ri
mas Kulevas iš Racine, Wise., 
Vytas Maciūnas iš Philadelphi- 
jos, Vaidotas Vaičiūnas iš To
ronto, Antanas Giniotis iš 
Waukegan, Wise., Jurgis Oniū
nas iš New Yorko, Vytenis Gy
vas iš Cleveland©. Mergaitėm 
vadovauja Laima Gustainytė iš 
Toronto, Vida Kuprevičiūtė iš 
Toronto, Dainora Juozapavi
čiūtė iš Hamiltono, Gabija Juo
zapavičiūtė iš Hamiltono, Re
gina Kryžanauskaitė iš Toron
to, Rita' Čepulytė iš New Yor- 
ko, Ramunė Buivydaitė iš Bal- 
timorės, Rusnė Vaitkutė iš 
Washington©, Onilė Vaitkutė 
iš Worcester, Mass., seselė Ig
ne iš Neringos.

Stovykla prasidėjo geroje 
nuotaikoje. Įsijungė į būrelius: 
meno, gamtos, gitarų, plaukio
jimo, laikraštėlio, išraiškos šo
kių.

Pasikalbėjimus pravedė J. 
Oniūnas apie kelionę į Europą, 
sesuo Igne apie bręstančio jau
nuolio vietą šeimoje.

Stovykla prasidėjo rugpiūčio 
7 ir tęsis dvi savaites. Antrą
ją savaitę laukiama daugiau 
stovyklautojų ir svečių.

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221.

OCEAN

iNEPTUNE
[Exit 1OO

»

Pranciškonu 
padėka

Po lietingos savaitės išau
šo labai gražus rytas, lyg pati 
gamta būtų norėjusi įsijungti 
į mūsų metinę šventę, kuri šie
met buvo kartu ir dvigubo ju
biliejaus šventė.

Ta metinė šventė praėjo su 
didžiu pasisekimu. Ir tas pasi
sekimas priklauso didžia dali
ni nuo mūsų gerųjų prietelių 
pasišventimo ir pasiaukojime 
mūsų labui. Ypač čia reikia 
paminėti ponią Oną Ivaškienę: 
kuri jau per daugelį metų at
vyksta su savo tajp gražiai pa
ruoštais šokėjais išpildyti me
ninės programos ir vis orga
nizuoja autobusus į mūsų pik
nikus. Jai priklauso mūsų nuo
širdžiausia padėka. Labai daug 
pasidarbuoja jau daugelį me
tų ponas Bruožis, kuris taip 
sumaniai ir uoliai praveda į- 
vairius laimėjimus. O dabar la
bai nuoširdžiai, sklandžiai tvar
ko įvažiavimą ir -automobilių 
sustatymą mūsų didelis prie- 
telius ponas Snarskis. Abiem 
reiškiame gilią padėką, šiemet 
dar visus nustebino Brockto- 
no parapijos choras, vadovau
jamas pono Gaidelio. Prie viso 
to choro organizavimo ir ke
lionės pas mus labai nuošir
džiai pasidarbavo ponia Šau
lienė. Visiems labai nuoširdžiai 
dėkojame.

Jau daug metų kaip Worces- 
terio Pranciškonų rėmėjų bū
relis remia mus taip nuošir
džiai. Ypač čia pasireiškia po
nia Mancevičienė ir ponas 
Snarskis. Jiem ir visiem rėmė
jam labai dėkojame.

Šiemet pikniką labai pratur
tino Cambridge uolieji mūsų 
prieteliai, suruošdami puikiau
sią stalą su įvairiais skanės
tais. Čia nuostabiai uoliai dar
bavosi ponios A. Paliulienė, A. 
Ambrozaitienė, Anieliauskienė, 
M.-f Jankauskienė; panelė O. 
Anieliauskaitė, ponai P. Paliu
lis, Anieliauskas. Tikrai nuo-

Darbininkui
paremti aukojo

25 dol.: dr. P. Vileišis, Wa
terbury, Conn.

12 dol.: O. Parravicmi, New 
York, N. Y.
...JO dol.: A. ir O. Šavelskis, 
Ridgewood, N. Y.

7 dol.: O. Skurvydienė, Har
rison, N. J., P. Gagas, Brook
lyn, N. Y., M. Laucis, Mt. Oli
ve, Ill., B. Jonušas, So. Oma
ha, Nebr., A. Patamsis, Fort 
Myers, Fla.

5 doL: E. Vaitekūnas, Jef
fersonville, N. Y., S. Jucius, 
Waterbury, Conn., N. Petkevi
čius, Want-agh, N. Y., L. Nor
mantas, E. Hirame, Me.

4 dol.: dr. V. Paprockas, A. 
Vileniškis, Richmond Hill, N. 
Y., V. Stanislovaitis, Chicago, 
Ill., P. Gražulis, Worcester, 
Mass., J. Radzevičius, New 
Britain, Conn., V. A. Yucius, 
Pittsburgh, Pa.

Visiems, prie kalendoriaus 
išlaidų padengimo prisidėju- 
siems, nuoširdžiai dėkojame. 
Laukiame spaudai paramos ir 
iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES

DARBININKAS

Nuo skaitytoju taikos pri
klausys Darbininko ateitis. Pa
dėkite išlaikyti ši laikrašti, su
raskite nauįę skaitytoju. Ra
šykite: Darbininkas, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

r pijtrr

NOUR AD
• XNUEL OR fj’ixr’

Tel : GL? 797?

New Yorke Jones pajūrio vasaros teatre vaidinama “Sound of Music’’. Po spektaklio Constance Towers
— Marija —: pristato publikai Janiną Mathews — Brigitą, dešinėje Barbara Ann Richard Arnold ir Charles
— visi trys broliai Batie, vaidinę Von Trapp vaikus. Nuotr. V. Maželio

širdžiai dėkojame už tokį di
delį pasišventimą ir didelę la
bai mums paramą tuomi.

Labai didelis ačiū ir vi
siems, kurie pravedė ir darė 
įvairias mūsų naudai loterijas. 
Prie didžiosios mūsų loterijos 
savo fantais ir nepaprastu uo
lumu darbavosi ponia ir ponas 
Piliai, ponia Stravinskienė ir 
jos duktė, ponia Barienė, po
nas Stankauskas. Labai ačiū už 
tą didelį; pasišventimą. Labai 
daug pasišventimo Įdėjo ponia 
A. Pilienė,/padarydama . labai 
gražią lietuviškais drabužiais 
lėlę, ir paskiau kartu su ponia 
R. Bariene nenuilstamai pla
tindama bilietus. Didis pasise
kimas bus matomas kitais me
tais iš gėlių vienuolyno sody
boje, nes ypač tam tikslui šios 
loterijos pelnas buvo skiria 
mas. Labai nuoširdus lietuviš
kas ačiū. Ponia I. Mancevičie
nė ir B. Kronlis iš gerojo Wor- 
cesterio be, galo uoliai prave
dė savo loterijas su dideliu 
mums pelnu. Tikrai labai dė
kui. Taip pat nuostabiai uoliai 
ir su didžiu pasišventimu pra
vedė loterijas ir ponios Ona 
Liolienė, Elena Gureckienė ir 
Krasnauskienė iš Brocktono. 
Labai labai joms už tai dėko
jame..

Nuoširdžiausiai dėkojame už 
autobusų organizavimą. Ten 
buvo Įdėta labai daug varge 
ir pasišventimo.

Žinau, kad čia yra paminė
ta tik dalis mūsų gerųjų prie
telių, kurie visokeriopai pri
sidėjo prie didelio mūsų pik
niko pasisekimo, čia neįma
noma visų jų išvardinti. Vi

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
• "Kur tūkstančiai taupo milijonus’

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

1 CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5% % • 1 year Term Deport — 5% %
• Special Notice a/c — 514 • 2 year Term Deposit — 6%

.---------All Accounts Compounded Daily----------

soms ir visiems kartu lenkia
me galvas ir reiškiame savo 
giliausią ir nuoširdžiausią pa
dėką.

Mes iš savo pusės pasižada
me prisiminti visus savo kas
dieninėse Šv. Mišiose ir mal
dose, prašydami gerąjį Dievą, 
nes tik iš meilės jam visa tai 
darėte, laiminti jus kuo gau 
siausiai.

Dėkingi Pranciškonai

SAO PAULO LIETUVIAI

Brazilijoje, Sao Paulo, Vila 
Zelinos lietuvių parapijoj bir
želio 27 buvo dviguba šventė: 
ilgamečio klebono prel. Pijaus 
Ragažinsko 40 metų kunigystės 
bei 35 metų pastoracinio lietu
viško darbo paminėjimas ir tos 
pačios parapijos perleidimas sa
leziečiams. Jubiliejinėse pamal

dose ir iškilmįngoje akademi
joje dalyvavo ir visos S. Paulo 
lietuvių organizacijos. Tolimo
jo Rio de Janeiro lietuviam at
stovavo generalvikaras prel. 
Z. Ignatavičius. Bažnyčioje per
skaitytas arkivyskupo dekretas, 
kuriuo kun. Martynas Gaidys, 
salezietis, paskirtas V. Zelinos 
Šv. Juozapo parapijos klebonu. 
Regioninis vikaras portugalų 
kalba iškėlė ilgamečio klebono 
prel. P. Ragažinsko nuopelnus.

Akademijoje, seselių gimna
zijos salėje, buvo išpildyta pla
ti programa, kurioje pasireiškė 
lietuviai ir kitataučiai, S. Paulo 
lietuvių organizacijos bei lietu
vių bičiuliai. Prel. Ragažinskui 
pareikšta padėka dainomis, šo
kiais, prakalbom bei dovano
mis. (Elta)

Brotherhood Week

CROSSROADS 
SIGHTSEEING 
CORPORATION

1572 Broadway, New York, N.Y. 
Call LT 1-2828

SERVICE

L&W AUTO CLEANING CORP 
Simonizing blue coral porceiainizing 
interior shampooed convertible and 
vinyl tops cleaned — Call for more 
info dial 201-487-3060 — 118 At
lantic Street Hackensack 07601

Aven Auto Body open 5 days a week 
complete collision repairs estimating, 
welding, painting. 23 Kearny Ave., 
Kearny NJ call 201—997-0375. Enzo

Mario’s auto inspection service com
plete brake repairs front end work, 
electrical work tune ups our spe
cialty auto repairs skilled mechanics 
Shell Eay Road Mayville opp exit of 
State Inspection Sta. 600—465-^5607

Flynn Appliances Inc. 2 stores: 201 | 
568-1500 — 44 Grand Ave. Engie- ! 
wood, N.J.; 201 664-1500—163 West- I 
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, N.J. Call 201—341-9817

HEAR WITH HOTHiHG 
IX EITHER EARi!

NO ME WILL .
KNOW YOU 

WEAR A 
HEADING AIO

FREE

NO OBLIGATOR

SAMOTONEhec'hte«‘I!>
8009 5th Ave., B'klyn.

WE ACCEPT MEDICAID -

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Gor. 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----------

H. W. MALE

GRILL MAN

Split shift 4 nites and 2 d.--;. - 
Steady work, excellent salary

Apply in person
LINDWOCD DINER

2870 Linden Elvd. Brooklyn. N.Y.

EXP AUTO BODY PAINTER 
Helper steady work good oppt. for 
reliable man work near home N T 
Auto Body Shop 110-15 Queens B!- <1 
Jamaica, N.Y. Tel. 291-1050 — .Tom

MALE - FEMALE

Spanish projects director to develop 
programs for the concentrated em
ployment program clients. Must bi
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 $12.329. 
Contact Personnel Offices. Spring
field. Mass. 01109 -- (413) 7$i-1053

DISPLAY

STRATIS & SONS 
RESTAURANT

Open 6 days a week Closed Sundays 
Facilities for banquets and parties 
20 Hamilton Street Paterson, N.J.

Call 201—742-0433

ROBERT S AUTO BODY SHOP —

41 Tulip Street Passaic, New Jersey

Collision Experts

Call 201- 473-0012

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

Lake Grove, L.l. 3 bedroom split 100 
xl50. 2 kitchens. I1-; baths, playrm, 
wail to wall carpeting throughout, 
patio and air conditioners — price 
$20.990. For app. call (516 > 8S1-1649

R EAL EST ATE—WESTCHEST E R 
Pound Ridge. Quiet dignity yet wit!’ 
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) 946-4970. 764-5184

Furs by Karol one of the finest spe
cialty stores of its kind on the East 
Coast specializing in better furs, 

, formal dresses, coats, and suits. Bet
ter formal wear also renowned for 
mother of the bride and groom for
mal gowns & weekend wear. Brides
maids dresses cocktail length, prom 
& formal apparel. Complete storage 
facilities and remodeling most scien
tific vaulLs. Paramus 201-843,-2700

Plainfield, N.J. 3 yr old 4 bedroom 
homo, ’Z2 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 scH. 518—943^4710

LUNCHEONETTE FOR SALE 
Good opportunity. Must sell at sac
rifice for $6.000 due to illness. Call 
(201) LA 5-9357

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

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

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

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

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

Academy of the Holy Family 
A RESIDENTIAL AND DAY SCHOOL 

Grades 9 to 12
College preparatory - General & Commercial Courses 

New Library. Small Classes. State Approved 
Address all inquiries to the Principal

Academy, of the Holy Family .
West Main Street Baltic, Conn. 06330 • (203) 822-8241
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Liet gydytoj y suvažiavimas, 
kuris bus rugsėjo 4-5 dieno
mis New Yorke, vis labiau su
silaukia atgarsio iš šio krašto 
profesinės spaudos. Pasaulio 
Liet. Gydytojų centro valdybos 
pirm. dr. V. Paprockas gavo 
laišką iš World Wide Medical 
News Inc. ši draugija aptar
nauja pasaulio spaudą, pateik
dama visa, kas yra naujo ir 
aktualaus medicinos pasaulyje. 
Laiške prašo atsiųsti lietuvių 
gydytojų suvažiavimo progra
mą ir numatytų referatų san
traukas.

Simas — Jurgio Gliaudos 
parašyta knyga jau išversta 
angliškai ir jau atiduota spaus
tuvėm Leidžia Manyland Books 
leidykla, kuriai vadovauja Ste
pas Zobarskas. Angliškas ver
timas padarytas rūpestingai, iš
lyginta kalba, suredaguota, kad 
knyga turėtų kuo geriausią pa
sisekimą.

. Darbininko spaudos kioskas 
b>. s lietuvių dienoje rugpiūčio 
15 Lakewood, Pa. Taip pat 
kioskas lankysis ir Batuno fes
tivalyje rugpiūčio 21 Freehold, 
N. J., gi rugsėjo 12 — Jokūbo 
Stuko radijo valandėlės pikni
ke Bayonnėje, N. J.

Ona Kaunienė - Vaišnoraitė 
po sunkios ir ilgos ligos mirė 
liepos 31 d. Columbus ligoni
nėje New Yorke. Palaidota 
rugpiūčio 3 d. 9:30 v. iš An
gelų Karalienės bažnyčios šv. 
Karolio kapinėse. Velionė bu
vo gimusi 1893 m. Pilkenių 
kaime, Tauragnų parapijoje, 
Utenos apskrity. Giliame liū
desyje liko vyras Antanas, duk
tė Danutė Jakienė su šeima, 
seserys: Emilija Vaišnoraitė ir 
Elžbieta Musteikienė su šeima 
(pastaroji gyvena Lietuvoje).

EKSKURSIJA J LIETUVIŲ DIEN| 
Lakewood, Pa.

rengiama rupiūčio 15 , sekmadienį

Autobusas išvyksta nuo Maspetho Lietuvių Piliečių klubo. 
Sustoja prie šalinskų šermeninės ir Bručų klubo Woodha
vene.

»

Kelionės reikalais skambinti P. Lisauskui, tel. TW 4-8087, 
HA 9-9866 ir 335-3438 arba Marytei Salinskienė 296-2244.
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Vienuolynas______ GL 5-7068
Redakcija_____ ___ GL 5-7281
Administracija____ GL 2-2923
Spaustuvė _____ GL 2-6916
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Mykolas Karaktynas, ilga
metis Darbininko skaitytojas, 
gyvenęs St. Petersburg, Fla., 
mirė rugpiūčio 8 d. Laidoja
mas rugpiūčio 12 iš Apreiški
mo bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse. Paliko nuliūdime žmo
ną Oną, du sūnus su šeimomis. 
Laidotuvėmis rūpinosi Šalins- 
kų šermeninė Woodhavene.

Kultūros Židinio nauji — 
galutiniai — planai rugpiūčio 
9 jau atsiųsti į New Yorką. 
Fasado piešinys išstatytas Kul
tūros Židinyje, 361 Highland 
Blvd., ir Darbininko redakcijo
je. Kultūros Židinyje taip pat 
išstatyta ir plytos, iš kurių bus 
padarytos sienos.

Vytautas Čėsna liepos 31 
išvyko į Pietų Ameriką atos
togauti. Pirma aplankys Kari
bų salas, paskui keliauja į Ve- 
necuelą, kur lankys savo moks
lo draugus. Kelionėje išbus vi
są rugpiūčio mėnesi.

Jaunimo kongreso reikalais 
dr. J. Kazickas sukvietė posė
di rugpiūčpo 7 savo vasarvie
tėje Long Islande. Dalyvavo 
apie 20 žmonių iš Chicagos, 
Clevelando ir New Yorko, — 
visi svarbiausieji kongreso ren
gimo asmenys. Dr. J. Kazickas 
yra kongreso finansinės komi
sijos- pirmininkas. (Apie posė
dį bus plačiau parašyta kita
me Darbininko numeryje).

Moksleivių ateitininkų Rytų 
apygardos stovykla prasidėjo 
sekmadieni, rugpiūčio 8, Ne
ringos stovyklavietėje, West 
Brattleboro, Vermont. Susirin
ko virš 80 moksleivių ir va
dovų. Norintieji atvykti į sto
vyklą antrajai savaitei gali 
gauti informacijų skambinda-. 
mi šiuo telefonu: (802) 254- 
9819.

Jurgis Jankus, rašytojas, gy
venąs Rochester, N. Y., su 
žmona atostogauti atvyko pas 
savo bičiulį Felicijoną Prekerį 
į Stamford, Conn. Jie visi 
trys rugpiūčio 5 lankėsi Dar
bininko redakcijoje, svečiavosi 
pas tėv. L. Andriekų, Liet. Ra
šytojų Draugijos pirmininką. 
(J. Jankus taip pat yra _ tos 
draugijos valdyboje). Svečiai 
apžiūrėjo ir Kultūros Židinį.

Mirus a., a. Onai Kaunie
nei, Balfui paaukojo: Br. Spū- 
dienė — 5 dol., K. Bačauskas 
— 7 dol.

Apiplėšė Balfą
Į Balfo centrą, 105 Grand 

Street, Brooklyne, naktį iš 
rugp. 3 į 4 įsilaužė vagys ir 
išnešė rašomąją mašinėlę ir 
vieną lempą.

Vagys taip pat buvo aplan
kę labdaringą Balfą ir liepos 
11 naktį. Tada iš raštinės iš
nešė dvi rašomąsias mašinėles, 
viena iš jų elektrinė, skaičia
vimo mašiną.

Balfo centro įstaiga dabar 
pasidarė tikrai nesaugi, nes vi
sas kvartalas nugyventas ir la
bai apleistas. Ar ne laikas pa
galvoti, kad reikia įstaigą iš
kelti kitur, šiuo metu atrodo, 
kad geriausia ir tinkamiausia 
vieta būtų Woodhavene.

Albina ir Algimantas Ged
minai iš Chicagos persikėlė 
gyventi į San Diego, Calif., ir 
iš ten atsiuntė Darbininkui 
sveikinimus. Albina Gedminie
nė - Uknevičiūtė kadaise gy
veno New Yorke ir čia studi
javo Queens kolegijoje. Jos tė
vai gyvena Woodhavene.

Prel. L. Mendelis, šv. Al
fonso lietuvių parapijos kle
bonas iš Baltimorės, buvo iš
vykęs atostogų j Europą, ap
lankė Paryžių, Liurdą, ilgiau 
buvo sustojęs Romoje, lietuvių 
kolegijoje. Iš ten atsiuntė svei
kinimus Darbininko adminis
tracijai ir redakcijai.

Antanas Visminas, buvęs 
Maspetho lietuvių parapijos 
vargonininkas, su žmona išvy
ko atostogauti į Albany, Ore
gon, kur jo sūnus Kazimieras 
yra miškininkas. Maudosi Ra
miajame vandenyne, gyvena 
miškų apsuptuose namuose. Iš 
ten atsiuntė Darbininkui svei
kinimus.

Ramūnas Kundrotas, jaunas 
mokslininkas istorikas, lietu
vių gydytojų suvažiavime skai
tys paskaitą apie Vilniaus me
dicinos draugijos vystymąsi 19 
amžiuje. Jis yra gimęs 1948 m., 
Į Ameriką atvykęs būdamas 4 
metų. Ateinantiems metams 
paskirta jam stipendija studi
juoti 18 amžiaus medicinos te
orijas.

Liet. kat. moterų organizaci
jų pasaulinė sąjunga išleido 
biuletenį, pavadintą “Žinios”. 
Turinyje: pasaulinės katalikių 
moterų organizacijos unijos 
veikla (B. Šlepetytės - Vens- 
kuvienės, pranešimas), Unijos 
diena, Amerikos katalikių mo
terų suvažiavimo rezoliucijos 
ir paskutinės sąjungos naujie
nos. Biuletenis spausdintas ro
tatoriumi, 15 puslapių. Admi
nistracijos adresas: 84-16 110 
St., Richmond Hill, N. Y. 11418.

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 Walk 
Apt. 577, Brooklyn, N. Y. 
11206.

Kultūros Židinio statybos 
spaudos ir informacijos sekci
ja posėdžiavo rugpiūčio 3 Kul
tūros Židinyje. Dalyvavo sek
cijos vadovas A. Vakselis ir 
jo artimiausias talkininkas Jo
nas Rūtenis, Tėv. Paulius Bal
takis ir Darbininko redakcijos 
atstovai J. Brazaitis ir P. Jur
kus. Posėdyje apkalbėta infor
macijos reikalai per spaudą bei 
radiją. Norima į vajų įtraukti 
kuo daugiau žmonių.

Kultūros Židinio planai bai
giami paruošti. Jie buvo daug 
kartų keičiami dėl susidėjusių 
įvairių aplinkybių. Paskutinis 
pakeitimas padarytas su lietu
vių inžinierių ir architektų ko
misija, kuri visus planus per- 
žiūrėjo, išanalizavo, ieškodama 
būdų, kad visi pastatai būtų 
kuo taupiau pastatyti ir labiau 
atitiktų visuomenės reikalus. 
Anksčiau buvo manoma visą 
dabartinį namą, kuriuo naudo
jasi žmonės, uždengti dekora
tyvia siena. Dabar nuo tos sie
nos atsisakyta, nes tai sutau
pys keliasdešimt tūkstančių do
lerių. Planai jau peržiūrėti ir 
priimti Tėv. Gailiušio, pranciš
konų provincijolo. Jie dabar 
atbaigiami ir detalizuojami. 
Planus paruošė arch. Adolfas 
Tylius iš Washingtono.
. Apie Kultūros Židinį bus iš
leistas informacinis leidinys, 
kur bus įdėti bendras planas, 
atskirų aukštų planai, atskirų 
kambarių aprašymai, kad bū
tų visiem aišku, kas statoma ir 
kaip tai atrodys pastatyta.

Padėkos lakštus rengiasi iš
leisti Kultūros Židinio statybos 
komitetas. Lakštai bus trijų 
rūšių: vieni bus duodami tiems, 
kurie paaukojo nuo 100 iki 
500 dol., antri — nuo 500 iki 
1,000 dol., treti — kurie au
kojo tūkstantį ir daugiau. Lape 
bus įrašyta aukotojo vardas ir 
pavardė. Lakštų įteikimas bus 
sujungtas su atskira švente.

Stepas Levickas, New Yor
ko liet, vyrų choro narys, rug
piūčio 13 išvyksta gyventi į 
Vokietiją. Įsikūrus jam, ten iš
keliaus iš jo motina, pianistė 
p. Levickienė, kuri dabar gy
vena Richmond Hill, N. Y.

N. Y. Liet. Vyrų Choras 
lapkričio 6 rengia savo balių 
ir krikštynas. Baliuje choras 
■atliks koncertinę programą. 
Choras iki šiol vadinosi N. Y. 
Lietuvių Vyrų Choras, bet toks 
ilgas vardas sudaro nepatogu
mų, ypač koncertuojant. Cho
ro vadovai nutarė chorą pava
dinti kokiu nors parinktu var
du. Baliuje bus ir oficialiai pa
skelbtas tas choro vardas.

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

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2*2923

BATUNo rengiamas antrasisO

BALTIJOS FESTIVAUS-GEGUŽINE 
įvyksta

šeštadienį, rugpiūčio 21, 1971
Latvių sodyboje 
“PRIEDAINB”

Freehold, New Jersey
(prie 33 kelio, tik 5,3 mylios j rytus nuo 9-to kelio)

Programoje:

2:00 vai. — Tinklinio varžybos 
4:30 vai. — Festivalio koncertas

Po programos pasilinksminimas ir šokiai

Veiks maisto ir gėrimų bufetas • bus didelė loterija • 
pabaltiečių spaudos knygynai • Į gegužinę galima atsi
nešti savo maistų ir gėrimus • Festivalio pradžia — 1 vai. 
popiet • Festivalis įvyks bet kokiam orui esant.

United Baltic Appeal, Inc.
BATUN

Pik. adv. J. Šlepetys ir Teo
dora šlepetienė atostogų metu 
išvyko į Paryžių pas savo duk
rą Birutę ir žentą inž. A. Vens- 
kus. Drauge su jais aplankys 
žymesnes vietas Prancūzijoje, 
V. Vokietijoje, Belgijoje ir 
Šveicarijoje. Į New Yorką grįš 
rugpiūčio gale. Iš Paryžiaus jie 
redakcijai atsiuntė sveikini
mus.

Dr. John AL Bachulus, gy
venęs Brunswick, Maine, daly
vauja lietuvių gydytojų suva
žiavime, kuris bus Darbo die
nos savaitgalį, rugsėjo 4 - 5 
New Yorke. Jis yra Amerikoje 
gimęs lietuvis ir 1966 metais 
įsteigė Bowdoin kolegijoje sti
pendijų fondą lietuvių kilmės 
studentams. Fondas įsteigtas 
motinos ir brolio Mato, taip pat 
daktaro, prisiminimui ir pava
dintas Antanina Kunigonis - 
Marcinkevičius Bachulus Fund.

Kun. Pr. Geisčiūnas, Balfo 
reikalų vedėjas, atostogauja 
Putname ir tuo pačiu pava
duoja Matulaičio namų kape
lioną kun. Vytautą Zakarą, ku
ris atostogauti išvyko į Ken- 
nebunkportą.

PADĖKA
Mano sesers Katarinos ir 

motinos Onos Balkūnienės mir
ties proga noriu padėkoti vi
siems, kurie pareiškė man sa
vo užuojautą mano liūdesy. 
Dėkoju už užprašytas mišias, 
atsilankymą šermeninėje ir da
lyvavimą laidotuvėse. Ypač dė
kingas esu broliams kunigams 
už prietelišką patarnavimą ap
eigose. Dėkoju laikraščiams už 
pranešimus apie abiejų mirtį 
ir laidotuves. Dėkoju lietuvių 
radijams Amerikoje, kartu ir 
Vatikano ir Amerikos Balso 
radijams už pranešimus bei 
užuojautą. Gražiai patarnavo 
Kodžio ir Baltrūno šermeninės, 
už ką jiems dėkui. Mano vika
rams kun. P. Bulovui ir kun. 
J. Pakalniškiui esu amžinai dė
kingas už palengvinimą mane 
skaudžios valandos.

Prel. Jonas Balkūnas

Padėka
Liepos 18 d. mirė Stasys Pa- 

natauskas-Poniatowski. Palaido
tas iš Angelų Karalienės para
pijos Šv. Jono kapinėse. Velio
nis paliko žmoną Oną, dvi duk
teris, keturis sūnus, dvylika a- 
nūkų ir 8 proanūkus.

Visa šeima nuoširdžiai dėko
ja kun. V. Pikturnai, Tėv. V. 
Gidžiūnui ir Tėv. B. Ramanaus
kui už koncelebruotas mišias 
liepos 21 dieną.

Nuoširdžiai dėkoja laidojimo 
įstaigos vedėjui p. Stobiers- 
kiui ir visiem draugam bei pa
žįstamiem, kurie lankė pašar
votą Stasį, užprašė šv. mišias, 
dalyvavo bažnyčioje ir palydė
jo į kapus. Visiems nuoširdus 
ačiū.

Panatauskų šeima

TYLA BOSTONE
Trumpai apie Bostoną vasa

ros laiku galima būtų pasakyti 
—visiška tyla.

Lyginant su Chicaga, New 
Yorku, o gal net ir Los Ange
les, Bostonas lietuvių gyvento
jų skaičiumi jau yra toli atsi
likęs nuo anų. Tiesa, ankstyves
nės kartos ateivių yra daugiau, 
bet jų amžius kalba už juos. 
Daugumos vaikai neįsijungė į 
lietuvišką veiklą ir gyvenimą. 
Gi vėlesnių ateivių yra tik keli

PADĖKA
Mūsų mylimasis vyras ir tė

vas
Jonas Liobė 

mirė liepos 24 d. Buvo pašar
votas laidojimo koplyčioje.

Iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios buvo palaidotas liepos 
28 d. Cypress Hills kapinėse.

Reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką gerbiamiems kunigams, 
aukojusiems mišias, — kun. A.’ 
Račkauskui, kun. K. Wicks, ku
nigui P. Geisčiūnui, ir už pasa
kytą pamokslą.

Neturiu žodžių išreikšti pa
dėkai, kuri priklauso dr. Ib. 
Skeiviui Jis tiek daug padėjo 
ir suteikė pagalbos mylimam 
vyrui.

Dėkoju Moterų Vienybės or
ganizacijai už mišias, už atsi
lankymą koplyčioje ir palydėji
mą į kapines.

Taip pat padėka priklauso 
Lietuvos vyčių šokių grupei už 
gėles ir- už atsilankymą laido
tuvėse, palydėjimą Į kapines.

Širdingiausia padėka Šimė
nams ir Ceiliams, kurie tiek 
daug suteikė pagalbos.

Širdingiausia padėka visiem, 
užprašiusiem mišias už a. a. 
mylimo vyro vėlę, už gėles, ap
lankymą koplyčioje, už pareikš
tas užuojautas asmeniškai ir 
per spaudą, ‘ už dalyvavimą 
laidotuvėse, palydėjimą į amži
no poilsio vietą.

Mielas padėkos žodis laidotu
vių direktoriui Garšvai, radijo 
direktoriui Jokūbui Stukui, mu
zikams Alg. Kačanauskui ir P. 
Sakui ir V. Beleckui už laido
tuvių pietus.

Žmona ir vaikai — 
Raimondas ir Birutė

Highland Park, Cypress Hills 
area house for sale — large, 
1 family, easy to convert, 4 
bedrooms, family room, 1 y2 
bath, 2 car garage, lots of ex
tras. Walking distance from 
new Franciscan Youth Center. 
Price low 30’ies. Tel. MI 7-18 
00.

Dvi ekskursijos į Kennebunkportą

Pranciškonų vienuolynas Kennebunkporte, Maine

Rudens ekskursija autobusu 
pas • T. Pranciškonus Kenne
bunkport, Maine ir Į Marijos 
šventovę La Salette, Ipswich, 
Mass.

Pirmoji ekskursija rugsėjo 
4, 5, 6 d. Autobusas išeina 
nuo T. Pranciškonų vienuoly
no, 680 Bushwick Ave., Brook
lyne, rugsėjo 4, 9:30 v., su
stoja prie Šalinskų šermeninės, 
84-02 Jamaica Ave., Woodha
vene. Grįžtama rugsėjo 6 d. 
vakare.

Kelionė, 2 nakvynės ir 4 
kartus valgis — asmeniui 45 
dol. Bus aplankomos šventovės 
La Salette, Ipswich, Mass. Ken- 
nebunkiporte iškilmingos pama] 
dos. Gamtos vaizdų bei medžių 

šimtai. O ir jų prieauglis tik 
mažu skaičiumi judina lietuviš
kos veiklos vežimėlį. Iš tokio 
aktyvesnio jaunimo yra akty
viausi skautai ir jų gretos dar 
yra nemažos.

Vyresnieji turime eilę orga
nizacijų. Lietuvių Piliečių Drau. 
gija So. Bostone yra pati gau
siausia ir pati turtingiausia. 
Jos narių sąrašuose yra gero
kai per tūkstantį. Tai senųjų 
ateivių organizacija, bet į ją į- 
sijungė ir daug vėlesnės kar
tos. Kultūrinė ir politinė šios 
draugijos veikla maža. Jos pa
talpose įsikūrė skautai, draugi
ja globoja šachmatininkus, ypa 
tingomis piogomis ji paskiria 
didesnę ar mažesnę auką lietu
viškiem reikalam. Klubo patal
pose (jis turi dvi sales) vyksta 
įvairūs parengimai. Prieš 20 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės šventės — Vasario 16-sios 
minėjimui reikėdavo So. Bosto
no aukštesniosios mokyklos di
džiosios salės, o dabar jau ir Pi
liečių D-jos yra perdidelė. Klu
bas daro mėnesinius susirinki
mus, kuriuose svarsto klubo 
reikalus.

Inžinieriai ir architektai, 
veik visi naujieji ateiviai ar jų 
vaikai, turi savo organizaciją. 
Ir čia Amerikoje baigę moks
lus mažai jungiasi į šią organi
zaciją. Bet vis tiek tai pati gy
viausia organizacija. Ir Vasario 
16-sios proga jie sudeda pačią 
didžiausia dali auku lietuviš
kiems reikalams. Jie turi save 
mėnesinius susirinkimus, išvy
kas ir gegužines.

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros klubas veikia jau per 2C 
metų. Žiemos sezone jis turi 
mėnesinius susirinkimus — vi
so apie 8 per metus. Prelegen
tais kviečiami Įvairių profesijų 
lietuviai iš visos Amerikos ir 
net Kanados.

Jau per dešimtį metų veikia 
kultūriniai subatvakariai. Veik
la panaši į Kultūros klubo. Kul
tūros klubo susirinkimai vyks
ta Tarptautinio Instituto patal
pose Bostone, o subatvakarių 
Tautinės S-gos patalpose So. 
Bostone.

Žiemos sezone rengiamos 
dailininkų parodos ir kitokie 
pobūviai.

Atėjus vasarai, viskas nuty
la, sustoja bet kokia veikla, 
nes tai atostogų laikas.

Jeigu nieko ypatingesnio iš 
lietuviškos veiklos kai kuriomis 
savaitėmis neturėsime, tai tuo 
tylos laiku nebus ir Bostono ži
nių.

spalvų įvairumai. Kelionėj gali 
dalyvauti New Yorko ir apy
linkės lietuviai Autobuse vietos 
numeruotos. Anksčiau užsire
gistravę gauna pirmąsias vie
tas. Gautas patogus, modernus 
autobusas.

Kelionės reikalais skambinti 
T. Petrui Baniūnui (212) GL2- 
2923, Broliui Kazimierui GL 
5-7068, Marytei Salinskienei — 
296-2244. Rašyti: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Antroji ekskursija spalio 1, 
2, 3 d. Autobusas sustos ir 
prie šv. Petro bažnyčios Eli- 
zabethe. Informacijos reikalais 
ten kreiptis B. Delaisy, Eliza
beth. 1-9633.




