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DARBININKAS Pekinas persvarsto savo užsienio politi
ką, bet dar neaišku, ar nori ką keisti
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Nauja ūkine politika: laikinis algų-kainų įšaldymas

(sp) — Kaip žaibas iš gied
ro dangaus buvo sekmadienio 
vakaro prez. Nixono praneši
mas, kad administracija keičia 
Amerikos ūkinę politiką. Ir kei
čia taip, kad bus paliestas ir 
dolerio santykiavimas su kitų 
kraštų valiutomis.

Krašto viduje besitaikstan- 
tieji būti kandidatais sekan
čiuose prezidento rinkimuose 
ir kai kurių ūkinių hipotezių 
atstovai iki apalpimo vanoję 
prez. Nixona, kad jis atsisako 
įvesti kainų - atlyginimų kon
trolę, lyg toji viena priemonė 
būtų magiškas vaistas infliaci
jai staiga ir pilnai sutvarkyti.

Užsienio valstybėse, kurių 
bankų seifai plyšo nuo dolerių 
gausybės, priekaištavo Ameri
kai, kad ji netvarkanti savo 
užsienio prekybos deficito, ku
ris pradėjo atsirasti ne vien 
dėl Amerikos kaltės, bet ir dėl 
kai kur prasidėjusio Amerikos 
prekių boikoto, ir dėl vis dar 
tik vienos Amerikos padengia
mu išlaidu kitu kraštu laisvei 
saugoti.

Naujoji ūkinė politika duo-

Sadatas ir Maskva—dvigubas matas
Kairas. — Kai reikalas ka

riškas, Egipto prez. Sadatas ir 
Maskva ginčų neturi. Atsitinka 
priešingai, jei reikalas politi
nis. Štai du naujausi pavyz
džiai.

Kai Sudane komunistai jau 
rodės laimi sukilimą, Sovietų 
ambasadorius paragino Sadatą 
naująjį režimą tuojau pripažin
ti. Užuot išpildęs ambasado
riaus prašymą, Sadatas pasiun
tė į Sudaną transporto lėktu
vus kariams į sostinę iš pro
vincijos bazių suvežti. Ir tai nu
lėmė komunistų rengto sukili
mo sužlugimą.

Kai pralaimėję sukilėliai bū

Nixono politika V.
(sp) — Prez. Nixono prane

šimas apie kelionę Į Pekiną bu
vo komentuotas net mažiau
siam V. Vokietijos laikrašty, 
čia parinktos ištraukos atsto
vauja visas geografines sritis 
ir visas politines kryptis. Nuo
stabu tai, kad šiuo klausimu jų 
nuomonės veik nesiskiria.

Handelsblatt (Duesseldorf): 
“Pekino - Washington© suar
tėjimas mes ‘šešėlį ant Ameri
kos - Japonijos santykių, So
vietuose sukels nerviškumą, 
gal net paniką, nudels Nixono 
derybas su Maskva, nes dabar 
ji panorės kiečiau derėtis... 
Nixono naujoji politika yra 
drąsi, tačiau jis neturi užmirš
ti, kad ji ir rizikinga. Prieš 
Nixono pranašaujamą taikos 
periodą dar gali būti ir sąmy
šio periodas”, t

Frankfurter Allgemeine:. 
“JAV prezidento lankymosi Pe
kine laikas supuls maždaug su 
prezidento rinkiminės kampa
nijos pradžia. Šituo atžvilgiu 
Kinijos komunistai Nixonui 
pasitarnaus. Pekino vadovybė 
mano, kad Nixono politika Ki
nijos atžvilgiu yra lankstesnė, 
negu ji būtų tokio preziden
to, kuris daugiau domisi At
lantu, negu Pacifiku. Todėl Pe
kinas norėtų, kad jis vėl būtų 
išrinktas”.

Die Welt (Hamburg): “Atro
do, kad Pekinas siekia Laoso,

Svetur nuklydęs doleris nebebus išperkamas auksu: pakelti muitai, mokesčiai 
naikinami ar pertvarkomi

da atsakymus abiem priekaiš
tam.

Monetarinė politika. — Tarp- 
taut, transakcijų spekuliantai 
Europoje jau kelintas mėnuc 
sistematiškai keitė dolerius vie
ną kartą į vokiečių markes, 
kitą kartą į prancūzų frankus, 
dar kitą kartą į šveicarų, bel
gų, olandų valiutą. Pagal seną 
susitarimą, tos valstybės turė
jo pirkti dolerius, kurių joms 
nereikalingą perteklių, reika
lui esant, Amerika turėjo atsi
imti mokėdama auksu, kurio 
kaina irgi buvo nustatyta — 
35 dol. už unciją. Dabar nuo 
šito Įsipareigojimo Amerika at
sisakė — tarptautinėse trans
akcijose doleris atkabintas nuo 
aukso. Tuo mostu pakeista vi
sa pasaulio monetarinė siste
ma, kurios pagrindai buvo pa
dėti 1944 m. Brett on Woods 
(susirinkimo vietovės vardas) 
susitarimais. Tai buvo gera po
litika pokariniam laikui, kada

vo gaudomi, areštuojami, tei
siami ir šaudomi ar kariami 
Sovietų ambasadorius nauja 
nota ragino Sadatą juos užtar
ti. Sadatas ir vėl nepaklausė — 
vietoj to sukvietė partijos cen
trinį komitetą ir uždarame po
sėdyje pranešė, ko Maskva iš 
jo reikalavo ir kodėl jis to rei
kalavimo neišpildė. Ta proga 
jis paskelbė ir savo naują 
“doktriną-’: Egiptas niekad ne
taps komunistine valstybe. 
Egiptas niekad nepripažins ko
munistinės vyriausybės jokia
me arabiškame krašte. Bet dėl 
Sudano įvykių Egiptas, ne
griaus draugiškų santykių su 
Sonetų S-ga.

Vokietijos spaudoje 
Kambodijos ir P' Vietnamo 
neutralizacijos, kad jo įtaka ne
būtų iš ten visai išstumta. Pa
girtini Nixonas ir Kissingeris. 
kad jie tai suprato. Dvidešimt 
penkerius metus trukęs nepa
sitikėjimas ir šaltasis karas tu
ri būti pašalinti. Bet tai bus 
pats didžiausias bandymas, su 
kokiu JAV užsienio politika bu
vo kada nors susidūrusi”.

Sueddeutsche Zeitung: “Ne
žiūrint ką galutinai Nixonas 
bus laimėjęs, siųsdamas Kissin
ger) į slaptąjį kinų pasaulį, pa
ti misija visgi yra taktikos še
devras”.

Frankfurter Rundschau: “J. 
A. V. vyriausybė galop supra
to, kad Kinija ilgiau nebegali 
būti izoliuota. Laikyti amžinai 
trečdalį pasaulio žmonių užda
rytą nepaliečiamųjų stovykloje 
yra nenatūralu ir pavojinga”.

Hessische Allgemeine: “Pa
kvietimas į Pekiną neabejoti
nai sumažina JAV - Kinijos su
sidūrimą. Ir tai artina Vietna
mo karo galą bei pranašauja 
naują jėgų konsteliaciją Tol. 
Rytuose”.

Hannoversche Presse: “Pas
kutinėmis savaitėmis pasaulis 
pamatė naują Nixona; žmogų 
su valstybininko profiliu. Vis 
labiau ir labiau ryškėja, kad 
sekančiu JAV prezidentu vėl 
bus Richard M. Nixonas”.

Amerikos pilamais bilijonais 
(Marshall© planas) atsistatinėjo 
karo sugriautas tarptautinis 
ūkis. Jam prakutus, prasidėjo 
ne tik varžybos su Amerikos 
užsienio prekyba, bet daug kur 
prasidėjo varžymai Amerikos 
prekei patekti lygiomis teisė
mis i tu kraštu rinkas. Ir tai 
prisidėjo prie Amerikos už
sienio prekybos deficitinio ba
lanso. Kovai su šiuo reiškiniu 
naują politiką skelbdamas, prez. 
Nixonas taip pasakė: “Pasto
vumas ir lygus traktavimas 
kiekvienam partneriui reika
lingas. Aš esu pasiryžęs dabo
ti, kad Amerikos doleris nie
kada nebepatektų į tarptauti
nių spekuliantų nelaisvę--.

Vidaus ūkio politikoj pada
ryti sekantieji patvarkymai.

1. Kainos, atlyginimai ir nuo
mos įšaldomi 90 dienų. Suda
rytas atskiras organas tą įšaldy
mą administruoti ir padaryti 
pasiūlymų dėl kainu ir atlygi
nimų stabilizavimo 90 dienų 
pasibaigus. Korporacijos ragi
namos išaldvti dividendus.

V V

2. Mokesčiai. — Prezidentas 
prašys kongresą panaikinti 7 
proc. akcizo mokestį, dabar 
mokamą už kiekvieną parduo
ta automobilį. Pajamų mokes
čių mokėtojai 50 dol. padidintą 
kiekvienam asmeniui neapmo
kestinamą sumą galės pradėti 
taikyti metais anksčiau — vie
toj nuo 1973 m. sausio 1 tas 
pakeitimas pradės veikti nuc 
1972 m. sausio 1 d. Įvedamas 
naujas 10 proc. investavimo 
kreditas vieniems metams, ku
ris sumažinamas iki 5 proc. 
sekančiais metais už tas sumas, 
kurios bus išleistos pirkti nau
joms mašinoms ir kitokiems 
Įrankiams, pagamintiems Ame
rikoje ir iš vietinių medžiagų. 
Už tos rūšies užsienines pre
kes kreditas neduodamas.

3. Muitai. — Visoms iš už
sienio įvežamoms ir dabar ap
muitinamoms prekėms muitų 
rinkliavos padidinamos 10 pro
centų. Šis nuostatas netaiko
mas ikšiol be muito įleidžia
moms prekėms (kava) ir toms, 
kurios patenka Amerikon pa 
gal sutartas kvotas (cukrus).

4. Valstybės išlaidos. — Šių 
fiskalinių metų biudžeto išlai
dos bus sumažintos 4.7 bil. dol. 
Federacinių tarnautojų skai
čius mažinamas 5 proc. (at
leidimų nebus, bet pensijos su
laukę turės trauktis, jų vietos

Indija remia Pakistano suskaldymą 
Ji labai remia Bengalijos sukilėlius
New Delhi. — Draugiškume 

sutartimi užsitikrinusi Maskvos 
pagalbą susikirtimo su Pakis
tanu atveju, Indijos vyriausy
bė, manoma, atkakliai sieks 
Bengalijos valstybės — Bangia 
Desh — įkūrimo R. Pakistano 
teritorijoj. Dabar jau visi žino, 
kad Indijos pagalba Bengalijos 
Išlaisvinimo armijai yra dide
lė:. jos daliniai turi prieglau
dą Indijoje, ten jie apmokomi 
kariškai, gauna reikalingus 
ginklus ir amuniciją, o prie In
dijos sienos ir Indijos karinių 
lėktuvų ugnies paramą.

Gromykai paliekant Indiją pc 
sutarties pasiratšymo, abi Vals
tybės specialiu komunikatu pa-

r

naujais nebus užpildomos). Fe
der. tarnautojams padidinti at
lyginimai pradės veikti ne 
nuo 1972 m. sausio 1, bet pus
mečiu vėliau. Tolimesniam lai
kui bus nukeli mokėjimai pa-

NEW YORKO ŽINIOS
Lindsay perbėgo

— Iš Colorado kalnų atosto
gų sugrįžęs. New Yorko meras 
Lindsay pranešė, kad jau per
bėgo į demokratų partiją, ku
rioje būdamas bandysiąs orga
nizuoti naujo tipo krašto vado
vybę. Ir prisipažino, kad jo 20 
metų darbas respublikonų par
tijoje laikytinas nepavykusiu, 
nes ten esantieji liberalai bu
vę konservatorių nustelbti. Jau 
seniai kalbama, kad jis ban
dysiąs sekančiais metais gauti 
demokratų partijos nominaciją 
prezidentūrai, bet tai yra tik 
maskavimas visų Lindsay silp
nybių, kurias jis parodė visoj 
nuogybėj tvarkydamas New 
Yorko miesto reikalus.

Neteisėtos pašalpos
— Už 10,000 dol. valstijos 

pasamdytas vienos privačios 
mokyklos tyrimų centro direk
torius dr. Bernstein rado, kad 
1969 m. New Yorko miesto wel
fare departamentas mokėjo pa
šalpas ir 60,000 asmenų, kurie 
pagal savo pajamas neturėjo 
teisės tos pašalpos gauti. Ra- 

reiškė, kad R. Pakistano klau
simas turi susilaukti tik poli
tiško, o ne kariško sprendimo. 
Tai reiškia, kad Maskva prisi
dėjo prie Indijos dėl nepri
klausomos Bengalijos įkūrimo 
Dabar lauktina, ką pasakys Pe
kinas, norėdamas paremti save 
sąjungininką Pakistaną.

Reikalai -taip susipainiojo, 
kad nė Maskva, nė Washing- 
tonas nebegali būti tarpinin
ku tarp Indijos ir Pakistano. 
Maskva Išsijungė pasirašyda
ma sutarti su Indija, Washing 
tonas neteko Indijos malonės 
nenutraukdamas Pakistanui 
ūkinės ir karinės pagalbos. 

gal revenue-sharing ir welfare 
reformos programas, bet abi 
šios programos kongreso dar 
nepriimtos. Išlaidos užsienio 
kraštams remti sumažinamos 10 
proc.

Kaip visa tai atsilieps į in
fliacijos tramdymą, nedarbo 
mažinimą, ūkinės veiklos kili
mą ir tarptautinės spekuliaci
jos doleriu sustabdymą, pra
dės rodytis tik po kelių mėne
sių. Tada bus apsispręsta, ką 
toliau daryti: palikti dar se
nas priemones ar naujų paieš
koti.

Buvo pasigirdęs vienas bal
sas, kad netiesioginiai nuver
tintas Amerikos doleris, bet iž
do sekretorius užtikrino, kad 
tokia nuomonė klaidinga. Rim
tieji ekonomistai, bankininkai, 
ūkinių dalykų profesoriai nau
jus patvarkymus sutiko palan
kiai. išskyrus tik viena Gal- 
braithą, kuriam patiko kainų • 
atlyginimų įšaldymas, bet nepa
tiko biudžeto išlaidų sumaži
nimas. Iš kongreso viskas ne
patiko tik vienam sen. Mc
Govern, kuris nori būti sekan
čiu prezidentu, bet nebeteko 
medžiagos prez. Nixonui kri
tikuoti ir niekinti.

portas jau įteiktas departa
mentui, bet jo vadovybė mano, 
kad radinys netikras, nes save 
išvadoms padaryti revizoriai 
naudoję klaidingus duomenis 
ir klaidingus metodus.

Panašūs nusikaltimai papras
tai New Yorko miesto Įstaigo
se nesusilaukia kaltininkų su
tvarkymo, bet kadangi į šį rei
kalą yra Įsivėlusi ir guberna- 
tūra, tai gal šį kartą miesto 
labdaros skyrius bus priverstas 
į tą reikalą rimčiau pažiūrėti.

— Revoliucinis tribunolas 
Egipte rugp. 25 d. pradės nag
rinėti bylas sąmokslininkų, ku
rie šį pavasari bandė pašalin
ti prez. Sadatą ir pasigrobti 
valdžia. Bus vėl susidūrimas Y
su Maskva, nes teisiamųjų tar
pe yra Maskvos draugų.

— Indijos premjerė Gandhi 
pradėjo ieškoti pagalbos R 
Pakistano sukilėliui šeichui 
Rahman nuo mirties išgelbėti. 
Jo byla turėjo būti pradėta 
nagrinėti specialiam karo teis
me uždaromis durimis, bet at
rodo, kad skelbtu laiku ji ne
prasidėjo. Jis kaltinamas kaip 
krašto išdavikas. Sakoma, kad 
iš Washington© yra nuėjęs pa
raginimas teismą pakeisti de
rybomis ir susitarti didesnio 
tikslo siekiant — neduoti Ru
sijai progos giliau įsitvirtinti 
toje Azijos dalyje.

— Rumunijos vadai prane
ša, kad stiprinsią santykius su 
Pekinu. Sis pareiškimas labai 
skausmingas Maskvai, kuria: 
Pekino artėjimas su Washing- 
tonu tebėra sunkiai virškina
mas smūgis.

— Prie Sirijos • Jordano šie- 
nu įvyko karinis susirėmimas. 
Kas ten ką darė — tebėra ne
aišku, bet rezultatai stiproki- 
Sirija nutraukė santykius su 
Jordanu ir uždraudė jo civi
liams lėktuvams skristi per jos 
teritoriją.

(sp.) — Ilgiausią ir labiau 
organizuotą Kinijos premjero 
Chou En-lai pareiškimą - pa
sikalbėjimą ikšiol yra išgavęs 
James Reston, vienas iš vy
riausių NYT redakcinio kolek
tyvo narių. Pasikalbėjimą, ku
ris jau išspausdintas. Reston 
palydi savo komentaru, iš ku
rio imame žemiau sekančias 
mintis ir ištraukas.

“Kinija tikrai persvarsto sa
vo užsienio politiką, bet dar 
neaišku, ar ji ją keičia. Bet 
labai aišku, apie ką ji norės 
kalbėtis su prez. Nixonu, kai 
jis atvyks sutartam pasitari
mui”.

Chou En-lai nesigailėdamas 
ryškino Kinijos vyriausybės 
siekius, bet vis atsiminęs nuo
taiką švelnindavo priminimu 
kad tie Kinijos reikalavimai- 
siekiai nebūtinai turėtų būti 
sutvarkyti šių pasitarimų me
tu.
Ko dabar nori:

Štai Kinijos programa: “Ji 
nori atgauti Taiwana: ji nori 
sustiprinti savo saugumą A- 
merikos karinių pajėgų pašali
nimu iš pietryčių Azijos ir P. 
Korėjos: ji nori pašalinti ma
sinius Sovietų karinių pajėgų 
telkinius nuo savo šiaurinių 
sienų; ji nori užtikrinimo, kad 
Japonijos ūkinė ir karinė ga
lybė nepasidarytų vyraujanti 
Pacifiko baseine; ji nori, kaip 
ji mano, jai priklausančios vie
tos J. Tautų Saugumo Tary
boje-’.

Tų tikslų ji ikšiol negalėjo 
pasiekti nė diplomatinės izolia
cijos politika, nė Maskvą ir 
Washingtons laikydama prie
šais. nė masine revoliucine pro
paganda namie ir užsieny. Per 
tą laiką Kinija pajėgė teroru 
priversti gyventojus dirbti ir 
gyventi drausmingai, šiek tiek 
padidino žemės ūkio ir pra
monės gamybą, ištrūko iš 
Maskvos priklausomybės, pa
sidarė kelis eksperimentinius 
atominius ginklus, bet jos jė
ga ir įtaka pasaulyje tebėra 
tokia maža, kad sakosi bijan
ti karinės grėsmės iš šiaurės 
ir pietryčių, ūkinės grėsmės iš 
Japonijos.

“Tokioje padėtyje būdama. 
Kinija turi apsispręsti ką to
liau daryti: pasitelkusi ideolo

Tčv. J. Gailiušis išvyksta į P. Ameriką 
Po 150 metu dalyvauja ir lietuviai

Pranciškonų provincijolas T. 
Jurgis Gailiušis rugpiūčio 22 
išvyksta į Kolumbiją, kur Me 
delino mieste rugpiūčio 23 
prasideda viso pranciškonų 
Ordino provincijolų’ suvažiavi
mas — Generalinė Kapitula. 
Kapituloje dalyvaus per 20C 
provincijolų, daugelis eksper
tų įr nemažas skaičius šakotos 
pranciškonų veiklos žinovų 
Suvažiavimas tęsis 5 savaites, 
kurio metu bus daugiausia 
dėmesio skirta pranciškonų mi
sijoms, mokslo įstaigoms, auk
lėjimo bei pašaukimų proble
moms, liturginiams ir teisi
niams Ordino klausimams.

Reikšminga, kad šių metų Or 
dino Kapituloje po 150 metų 
pertraukos pirmą kartą daly
vauja ir Lietuvos pranciškonų 
provincijolas. Jau pereito 
šimtmečio viduryje caristinė 
Rusija nebeleido Lietuvės 
pranciškonams . vykti į visuo
tinius Ordino suvažiavimus, o 
Nepriklausomybės laikotarpy
je Lietuvos pranciškonai dar 
nebuvo spėję išaugti į tokią 
provinciją, kuri turėtų teisę ir 
balsą generalinėse kapitulose. 
Tik šį pavasarį Lietuvos Sv. 
Kazimiero Provincija buvo pa
kelta į tokį rangą, kuri jau tu
ri lygias teises su didžiomis 
Ordino provincijomis. T. Jur
gis Gailiušis dabar atstovaus 
viso pasaulio lietuvius pranciš- 

ginį karštį tęsti izoliaciją ir 
siūlyti savo revoliucinę vado
vybę pasaulio alkaniesiems, ar 
bandyti daryti paliaubas su 
Washington© ir siekti šiokio 
tokio susipratimo su Maskva 
arba gerinti santykius su

Amerika — pirmas bandymas

Išeina, kad pirmam bandy
mui ta kryptimi pasirinktas 
Washingtonas. Ir tai nuosek
lu, nes tik Washingtonas da
bar daugiausiai gali Kinijai pa
dėti. Juk Amerikos Įtakoje yra 
Taiwanas, jos įtakoje dar yra 
Japonija, tik Amerika gali su
organizuoti reikiamus balsus 
Pekino reikalam J. Tautose su
tvarkyti. Nestebėtina, kad Pe
kinas priėmė ištiestą prez. Ni
xono ranką, kad galėtų patirti, 
kiek toli su juo galima nueiti 
savų, kad ir ne visų, tikslų 
siekiant.

Pekino vadovai žino, kad jie 
gali apie Ameriką niekus kal
bėti, bet jie nieko jai negali 
duoti, nebent padėti Nixonui . 
laimėti prezidentūrą antram 
terminui. Bet dabar išryškin
ti Pekino reikalavimai yra to
kie dideli, kai kurie net jiems 
patiems nenaudingi (bijo Ru
sijos ir Japonijos, bet kalba 
apie Amerikos karinių pajėgų 
iš pietryčių Azijos ištraukimą), 
kad jų dabar dar niekas nega
li patenkinti. Prez. Nixono su
tikimas tartis visais klausimais 
yra geras dalykas, bet visai ki
tas klausimas yra Pekino rei
kalavimų sąrašas. Neužtenka 
žinoti,, ko Kinija nori iš pa
saulio. reikia dar žinoti kuo* 
ji pati nori ir gali prisidėti 
prie geresnio jo susitvarkymo. 
Ji negali apsiriboti vien tik 
Amerikos ir Rusijos kaltinimu, 
ji turi ir savo nuodėmes išpa- 

'žinti, ir tik tada su visais ban
dyti saugesnį ir žmoniškesnį 
gyvenimą visiems suorganizuo
ti. Apie tai pirmiausia turėtų 
patirti prez. Nixonas savo pa
sitarimuose su Pekino vadais.

Skaitant rekorduotus Chou 
En-lai pasikalbėjimus su J. 
Reston ir kitais prieš jį. neat
siginamai lenda mintis, kad di
džiausias jo rūpestis dabar tik 
vienas -— kad tik niekas ne
sugriautų prez. Nixono kelio
nės i Pekiną. t * v •

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., pran
ciškonų provincijolas, išvyksta j P. 
Ameriką.

konus ir kapitulos metu dirbs 
už geležinės uždangos esančių 
provincijolų sekcijoje.

Pasibaigus susirinkimui, T. 
Jurgis Gailiušis lankys dar Ar
gentinos, Urugvajaus, Brazili
jos, Meksikos ir kitų valstybių 
pranciškonų vienuolynus ir ten 
esančias lietuvių kolonijas. Į 
Kennebunkportą jis grįš tik spa
lio mėnesį. Jam nesant na
muose, provincijolo pareigas 
eis T. Placidas Barius.
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Kandidatas raudonai skrybėlei
Lietuviij kunigo legenda Kolumbijoje (5)

STASYS YLAMatutis — 
vyskupijos valdytojas

— Ar neturit ryšio su vys
kupais, ar nebandot su jais 
diskutuot jautrių bažnytinių 
reikalų?

— Su vietos vyskupais ma
no ryšiai visada buvo geri. 
Dabar esu arkivyskupo tary
boj. Ją sudaro 13 atstovų iš 
miesto ir kaimo klebonų, vie
nuolių provincijolų ir arkivys
kupo skirtųjų. Aš antrą kartą 
esu arkivyskupo skirtasis at
stovas 2 metams. Salia tary
bos posėdžių, tenka su arki
vyskupu ir šiaip dažnai susi
tikti.

— Buvau girdėjęs iš vika
ro, kad Jūs valdėt vyskupiją.

— Buvau 1959 metais pa
skirtas Vicario delegato valdy
ti Barranquilla vyskupiją sede 
vacante. Tada vysk. Francisco 
Gallego Perez buvo perkeltas 
į Cali ir, ligi buvo paskirtas 
naujas vyskupas, valdžiau vys
kupiją du mėnesius. Daugeliui 
vietinių kunigų buvo staigme
na šis paskyrimas. Aš gi ne 
kolumbietis, o jų tarpe buvo 
įtakingų dvasiškių. Dabartinis 
vyskupas German Villa Gavi
nie, eudistų kongregacijos vie
nuolis vėl mane paliko savo 
delegatu administruot vysku
pijai trim atvejais, po pusme
tį ar mažiau, Vatikano II sesi
jų metu. Tai buvo 1962 rugsė
jo 12 ligi 1963 sausio, 1963 
m. rudeni ir 1964 metais. Vys
kupui buvo priekaištų, kodėl 
nepaliko administruoti gene
ralvikaro, kuris buvo įtakingas, 
nors ir senyvo amžiaus. Ne
sakyčiau, kad man ši pareiga 
buvo lengva, tačiau vyskupas 
buvo patenkintas. Teko vietoj 
spręsti įvairius reikalus jr^ lai
kyti nuolatinį ryši su vyskupu, 
esančiu Romoje.

— Ar šalia kunigų tarybos 
turit kokių kitų organizuotų 
vienetų povatikaninio atnauji
nimo reikalui?

— Turim vienuolių tarybą,

PRANEŠIMAS

Lietuviškoje visuomenėje' pla
tinamas “memorandumas”, lie
čiantis Amerikos Lietuvių Ta
rybos veiklą, jos vedamą poli
tinę liniją ir Alto bei Alto pir
mininkų nusistatymą Lietuvos 
laisvinimo darbe, yra labai nei
giamas reiškinys mūsų visuo
menėje. Antano Mažeikos pa
rašytas tik jam vienam teži
nomais tikslais, “Darbininko” 
komentuotas ir vieno laikraš
tuko perspausdintas “memo
randumas” parodo tik vieną 
tikslą pakenkti bendrai lietu
viškai kovai su Lietuvą ir lie
tuvius naikinančiu komunisti- 

Prie gražaus George ežero Blue Water Manor susirinkęs lietuviškas akademinis jaunimas poilsiauja ir drau
ge atlieka savo suvažiavimus. Blue Water Manor Slyvynu vasarvietė yra prie Diamond Point. Informacijos 
reikalais rašyti: Blue Water Manor, Diamond Point. N. Y.. 12824. tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

bendrą vyrų ir seserų. Iš vyrų 
dalyvauja jėzuitai, pranciško
nai ir eilė kitų.

— Ir kas jai vadovauja?
— Išrinko mane, nors, ro

dos, užtektinai turiu kitų dar
bų, ir išbuvau pirmininku ko
ordinatorium dvejus su puse 
metų.

Pradėjau juoktis ir. primi
niau vieną lietuvį kunigą Ame
rikoj, apie kurį sklido gandai, 
kad, turėdamas eilę visuome
ninių pareigų, jis dar ieško 
naujų — neapmokamų.

— Tas kunigas buvo že
maitis, o ir Jūs, rodos, iš Že
maičių. Ar tai nėra tipinga ...

Juokėsi ir Matutis.
— Nežinau, ar tai tipinga 

žemaičiams, — kalbėjo jis. — 
Lig šiol galvojau, gal tai vo
kiškas bruožas pagauti princi
pą ir greit jį pritaikyt, išvys- 
tyt, patobulint. Praktinis pa
jautimas . .. man užtenka mest 
žvilgsnį — ir suprantu. Pa
griebiu paukštį lekiant, kaip 
sako ispanai. Gal turėjau būt 
inžinierius, ne kunigas, nes 
man patinka planuot, sakysim, 
kad ir kelius arba pravesti til
tus. Gal tai mano tėvo bruo
žas. Jis buvo savamokslis, bet 
geras mechanikas ir stalius, ir 
kartu žinomas smuikininkas ir 
dainininkas — bosas ...

Žemaitiškas kamienas, 
lotynu auklėjimas

Matučio tėvas Antanas bu
vo Amerikoj* apie 20 metų. 
Gyveno ir dirbo New Yorke, 
Chicagoj, C-alifornijoj. Vedė 
Zuzana čižauskaite. Grižes Že
maitijon, įsikūrė Kūlių, parapi
joj, Kūžaičių kaime, kur 1913 
metais liepos 13 gimė sūnus 
Stasys, busimasis kunigas. Pa
likusi tris vaikus (dar dvi duk
ras) žmona mirė 1917 metais. 
Tėvas, šalia 35 ha ūkio, bandė 
laimę, kurdamas savo dirbtu
vėlę Plungėje. Sūnus, baigęs 

niu okupantu ir sumaišyti mū
sų visuomenę Lietuvos laisvi
nimo darbe.

Minėtas “memorandumas” 
visiškai neteisingai apibūdina 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą ir sąmoningai bando Al
tui ir jos pirmininkams primes
ti visiškai nedarytas intervenci
jas. Turint tokių asmenų mūsų 
tarpe, nenuostabu, kad Lietu
vos laisvinimo darbas daug 
sunkiau eina į priekį, nes sveti
mieji mūsų ginčus išnaudoja 
savo naudai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Liepos mėn. 31 d., 1971... ....

Taip atrodė kun. Matutis, atvykęs 
j Barranquilla prieš 25 metus.

pradžios mokyklą Kūliuose, to
liau lankė Plungės progimna
ziją. Čia susitiko vieną drau
gą, kuris ketino vykti į Kau
ną pasimatyti su kun. Skelčiu 

—saleziečiu; jis norėjo būti 
kunigu. Ir Matutis planavo vyk
ti į Telšių seminariją, tačiau 
tėvas nebuvo tam palankus. 
Sūnus papasakojo, ką girdėjo 
iš draugo, kad Italijoj salezie
čiai turi gerų amatų mokyklų 
ir priima lietuvius mokytis.

Respublikinių tarnybų beliko tik 5
Tariamas okup. Lietuvos 

parlamentas — Aukščiausioji 
taryba š. m. liepos 15 “išsi
rinko” prezidiumą (is, yiso 15 
asmenų) ir “sudarė” ministrų 
tarybą.

Šiais metais “sudarytoji”, 
tiksliau — partijos padalinio 
Lietuvoje paskirtoji “Ministrų 
taryba” mažai kuo skiriasi nuo 
prieš ketverius metus, t. y. 
1967, “sudarytosios” (Nutari
mas dėl sudarymo, “Tiesa", lie-'- 
pos 16).

Tarybos pirmininku toliau 
lieka Juozas Maniušis. Pirma
sis tarybos pirmininko pava
duotojas — Ks. Kairys, kiti 
pavaduotojai — L. Diržinskai- 
tė - Piliušenko (ji ir toliau 
eina nesamas “Lietuvos užsie
nio reikalų ministro” parei
gas ...), A. Drobnys (paliktas 
vadovauti tarybos vąlst. pla
no komisijai), Pavelas Kulvie
tis (jo vardas išryškina kilmę 
— .Red.), ir penktasis pava
duotojas — Vyt. Vazalinskas.

Seka dar 25 “ministrai”. 
Štai paskirtieji: aukštojo ir 
specialiojo vidur, mokslo (H. 
Zabulis), baldų ir medžio ap
dirbimo pramonės (P. Kurys).

— Jei nori išmokt mecha
nikos, važiuok' — pritarė tė
vas.

Ir sūnus 1930 metais išvy
ko. Po ketverių metų jis bu
vo pasiųstas iš Italijos į Eųua- 
dorą? Pietų Amerikon, čia 
Cuenca mieste 1935 - 36 m. 
atliko novicijatą ir 1938 m. 
baigė filosofiją. Amžinuosius 
saleziečių įžadus padarė 1939 
vasario 24. Trejus .metus dir
bo misijose Mendez, rytų E 
ųuadore. Misija buvo tropiš
kuose miškuose, toli nuo civi
lizacijos. Į artimiausią miestelį 
tekdavo mulais joti 2 dienas. 
Dirbo prie saleziečių vyskupo 
Domingo Comin — talkino 
prie statybos darbų, kelių pra- 
vedimo. mokytojavo mokyklo
se. Po to ketvirtuosius metus 
buvo provincijinio namo gene
raliniu asistentu ir amatų mo: 
kyklos bendrabučio vedėju Qui
to mieste (krašto sostinėje). 
Čia 1942 m. pradėjo teologi
jos studijas ir tęsė dvejus me
tus. Po to pasiprašė perkelia
mas į Kolumbijos Bogotą, kur 
baigė trečiuosius ir ketvirtuo
sius teologijos metus. Kunigu 
1945 gruodžio 2 d. įšventino 
tas pats misijų vyskupas Do
mingo Comin. Po mėnesio bu
vo paskirtas i Medelliną, sa
leziečių amatų mokyklos moks
lo patarėju. Amatų čia mokė
si subrendę vyrukai, kuriuos 
ne bet kas galėjo suvaldyti. 
Kartą jie buvo primušę jugo
slavą salezietį, bendrabučio ve
dėją.

— Pirma dieną užėjau į 
dirbtuves pasižvalgyti, — pa
sakoja Matutis. — Vyrukai 
mane ignoravo. Stalių skyriuje 

finansų (R. Sikorskis), kaime 
statybos (A.. Bagdonas), kultū
ros (L. Šepetys), lengvosios 
pramonės_jUUĮAdomaitis), mais
to pramonėm is. Dulskas'). me
lioracijos ir vandens ūkio (J. 
Velička), mėsos ir pieno pra
monės (M. Buklys). miškų ūkic 
ir miško pramonės (A. Matu
lionis). paruošų (L. Kareckas). 
prekybos (A. Mikutis), ryšių 
(K. Onaitisi. statybinių medžia
gų pramonės (S. Jasiūnas). sta
tybos (R. Sakalauskas), svei
katos apsaugos (V. A. Kleiza), 
švietimo (M. Gedvilas), teisin
gumo (A. Randakavičius). vi
daus reikalų (J. Mikalauskas) 
žemės ūkio (M. Grigaliūnas), 
automobilių transporto ir plen 
tų (V. Martinaitis), buitinic 
gyventojų aptarnavimo (K. Ple
chavičius), komunalinio ūkic 
(J. Šerys), socialinio aprūpini
mo (Tatjana Jančaitytė) ir vie
tinės pramonės (E. Ozarskis).

Šalia ministrų, tarybos na
riais yra ir eilės komitetų pir
mininkai: šalia Valst. plano 
komisijos (A. Drobnys) dar — 
Liaudies kontrolės komiteto 
(A. Barauskas). Valst. darbe 
resursų naudojimo (B. Gaiga
las), Valst. kainų (M. Gruo
dis). Valst. kinematografijos 
komiteto (Vyt. Baniulis), Valst 
profesinio techninio mokyme 
(A. Dziska). Valst. spaudos ko
miteto (K Bieliauskas), Valst 
statybos reikalų komiteto (A. 
Aksomitas). Valst. televizijos 
ir radijo komiteto (J. Janui- 
tis). Valst. saugumo komiteto 
(J. Petkevičius), be to, dar trys 
viršininkai: vad. Respubliki
nio susivienijimo “Lietuvos že
mės ūkio technika” pirm. A. 
Zorskas. Centrinės statistikos 
valdybos prie Lietuvos “Tary
bos” viršininkas B. Dubasovas 
ir Vyriausiosios materialinio 
techninio tiekimo valdybos 
viršininkas, taip pat rusas — 
J Kiriuščenka (nuo š. m. va
sario mėn. pakeitęs lietuvį V. 
Mickevičių).

Palyginti su 1967 m. oku
panto “sudarytąja” taryba, ma
ža pakeitimų. Dabar — 26 
“ministerijos”. 1967 m. nebu
vo dvieju: paruošų ir teisin
gumo (abi — respublikinės - 
sąjunginės). Iš 26 "ministeri
jų” vos penkios respublikinės: 
automobilių transporto ir plen- 

mėtėsi ant stalo vinys 5 co
lių ilgio. Aš pradėjau jom žais
ti ir vienu kirčiu persmeigiau 
lentą. Vyrukai sužiuro. Vie
nam iš jų tuo metu iškrito ant 
grindų 5 centai. Aš pasilen
kiau, pakėliau ir pirštais su- 
lanksčiau. Vyrukai nuščiuvo ir 
nuo to laiko pasidarė draugai. 
Jokių sunkumų dėl disciplinos 
su jais man nebuvo. Po me
tų mane paskyrė mokyklos 
ekonomu, (b. d.)

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

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

J. B. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas 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; ST2-5043.

Londone apie 
Lietuvos bažnyčią
Londono “The Times” dien

rašty rugp. 2 David N. Bona- 
via, iš Maskvos, paskelbė ži
nių apie Lietuvą. Ešą, mažai 
tėra miestų, kur bažnyčios 
vaidintų tokį vaidmenį, kaip 
Vilniuje. Daug bažnyčių netu
ri dvasininkų. Lietuvių įstai
gos. pagal Bonavia, net nu
mato išleisti knygą, anglų ir 
italų -kalbomis, apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje.

Toliau nurodoma, kad,. tu
rėdama siauresnį pajūrio ruo
žą ir labiau nutolusi nuo Le
ningrado, Lietuva, atrodo, 
strateginiu požiūriu Sovietų 
Sąjungai mažiau reiškia, negu 
Latvija ar Estija. Tai gali bū
ti ir priežastis, kad kraštas ne 
tiek surusintas, kaip du jo 
kaimynai. Esą, pasak Londo
no dienraščio bendradarbio 
Maskvoje, nenuostabu, kad lie
tuviai. tuo pasinaudodami, yra 
“šauniai sieke sužmoginti so
cializmą". įvairūs socialiniai 
ar ūkiniai eksperimentai, nu
matyti Sovietų Sąjungoje, pra
dedami vykdyti Baltijos vals
tybėse. “Gero skonio ir mo
dernaus gyvenimo srityse jie 
teikia pavyzdį visam kraštui” 
— baigia “The Times” bend
radarbis. (ELTA)

STEPHEN AROMISK1S (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

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

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

R.IMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas j Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712
JUOZO ANDRUŠ1O Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. —43-04 Junction Blvd, Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156._________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special 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 šilkinė*, 

» 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.

Albapu solidarumas 
baltiečiąmš

Laisvųjų albanų biuletenis, 
leidžiamas Paryžiuje. “La Re
sistance albanaise” (94 nr., lie
pos 20) paskelbė, jog Estų In
formacijos Centro susirinkimas 
Stockholme griežtai protestavo 
prieš sovietų politiką, nukreip
tą prieš etnines mažumas. Cen
tras išsiuntinėjo laisvojo pa
saulio vyriausybėms, spaudai 
ir kt. Stockholme 7 organiza
cijų pasirašytą atsišaukimą 
“Nepamirškite Baltijos tautų”.

Biuletenis pažymėjo: “Mes, 
albanai, taip pat būdami ko
munistų agresijos aukomis, 
pareiškiame baltų tautoms nuo
širdžius simpatijos bei solida
rumo jausmus". (ELTA)

Apie kun. Šeškevičių 
itališkai

“Giornale del Popolo”, . di
džiausias dienraštis italų kal
ba Šveicarijoje liepos 27 lai
doje (nr. 169) įdėjo platų ve
damąjį “Lietuvos dvasininkas 
pats ginasi". Dienraštis, pasi
naudojęs Elta-Press biuletenio 
Romoje informacijomis, pla
čiai atpasakojo kun. A. Šeš
kevičiaus bylą ir pateikė pla
čias jo gynimosi kalbos citatas. 
- šis įtakingas dienraštis apie 
Lietuvą, jos laisvės bylą rašo 
dažnai ir jau ne kartą yra 
paskyręs vedamuosius. (Elta)

— Susitarta su Turkija, kad 
vienerių metų bėgyje Turkijoj 
bus uždraustas auginimas a- 
guonų. iš kurių gaunamas opiu
mas. o iš jo heroinas, kuris di
deliais kiekiais plaukia į Ame
riką per šmugelninkų rankas. 
Turkijai numatyta kompensaci
ja.

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._____________________ ________ ______ _____ ________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590" banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel, 563-2754.

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass, tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid. 1

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 St, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

I g
X Lietuviškam rajone —
g LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ į

| Alice’s Florist Shop s
& 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. ''
S 'v—;----  Gėlės įvairiom progom -------- 0
$ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
L atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- £ 

kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. g

tų. buitinio gyventojų aptar
navimo, komunalinio ūkio, so
cialinio aprūpinimo ir vietinės 
pramonės.

1971 m. yra ir komitetas, 
nebuvęs 1967 m. “sudarytoje” 
vyriausybėje, būtent, Valst. 
kainų komitetas ir taip pat 
anuomet nebuvusi Vyriausioji 
materialinio techninio tiekimo 
valdyba su aukščiau minėtu J. 
Kiriuščenka priešakyje.

(ELTA)

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., Inc.o z
86-01 114+h 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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Kudirkos šauksmas ir jo atgarsiai

Latvijoje beliko latvių tik 56.8 procentų

Informacija apie Simo Ku
dirkos teismą Vilniuje gegu
žės 17 - 20 pasiekė Vakarus 
dviem keliais. Vienas per Pa
ryžių — Paryžiaus korespon
dentas Anatole Shub iš jį pa
siekusio dokumento padarė 
santrauką, ir ji buvo paskelbta 
eilėje laikraščių. Pilniausią 
santrauką rugpiūčio* 7 paskel
bė Long Island Newsday, The 
Boston Globe, Chicago Sun - 
Times, The Rockland County 
Journal - News, Los Angeles 
Times. Kai kurias vietas pra
leido The Washington Post.

Kitas kelias — per Maskvą: 
Maskvoje AP agentūros kores
pondentas Roger Leddington: 
kaip iš turinio matyt, naudo
josi tuo pačiu dokumentu, san
trauką padarydamas trumpes
nę. Ji buvo paskelbta viena 
diena vėliau — rugpiūčio 8. 
Pilniausiai ją, paskelbė Bostone 
Sunday Herald Travelers. Su
trumpintą santrauką ir praleis
dami autoriaus pavardę davė 
N. Y. Times, Norwich Bulle
tin, The Hartford Times, The 
St. Catherines Standard (pa
starasis rugp. 9).

Tiek laikraščių šiuo tarpu 
pasiekė redakciją.

★
AP informacijoje iš Simo Ku- 

- dirkos pareiškimų praleista, 
kas nemalonu Amerikai dėl jos 
praeities politikos. Pvz.- Tehe
rano Jaltos, Potsdamo konfe- 
rencijų nutarimai, kuriais iš
tisos tautos atiduotos vergijai. 
Praleistas pareiškimas apie At
lanto chartą, kuria pasitikėji
mas Lietuvai atsiėjęs 50.000 žu
vusių ir 400,000 deportuotų.

Praleistos taip pat vietos, 
skaudžiausios Sovietams. Pvz., 
kad sovietinis teismas nėra de
mokratiškas; kad Lietuva yra 
rusų apsėsta, o svarbiausia — 
nutylėtas Kudirkos aiškus ir 
pakartotas reikalavimas Lietu
vai nepriklausomybės.

Šie praleidimai daug ką sa
ko apie agentūros vengimą ro
dyti tikroje šviesoje Įvykius.

Simo Kudirkos vaizdas Pa
ryžiaus korespondento aprašy
me gauna naujos šviesos, ku
rios neturėjo aprašymai apie jo 
mėginimą pabėgti. Tai naujos 
generacijos vyras, 32 metų, iš
augęs slopioje, kruvinoje, tau
tą naikinančioje, diskriminuo
jančioje atmosferoje. Nuo jos 
ištrūkti buvo jo bėgimo mo
tyvas.

Jo kalba teisme buvo vieno 
asmens kova prieš okupaciją už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
demokratiją. Kaip J. Lukša- 
Daumantas atstovavo ginkluo
tai rezistencijai, taip S. Kudir 
ka yra moralinės rezistencijos 
šauklys.

Kaip elegantiškai jis atsilie
pė apie Amerikos rolę. Jos pa
prasti žmonės — sakė jis — 
buvo jam labai geri. Jo išdavi
mas priklausė nuo Teherano, 
Jaltos, Potsdamo, kurių politi
ka tebetęsiama. Visai panašiai 
buvo atsiliepęs Daumantas 
“Partizanuose”.

★
Vakaruose Kudirka — bėg

lys tepasirodė su asmeninės 
laisvės siekimu. Kudirka kali
nys sušvito siekimu savo tau
tai nepriklausomybės. Niekas 
taip atvirai nebuvo pasakęs 
tautos siekimo, kaip šis Kudir
kos šauksmas.

Kudirkos šauksmas demas
kuoja tuos Vakarų korespon
dentus, kurie, pabuvę porą die
nų Vilniuje, skelbia, kad ne
priklausomybės reikalas Lietu
voje nebeaktualus. Kudirkos 
šauksmas niekais verčia ir tuos 
lietuvių pasakymus, kad šauks
mus už nepriklausomybę reikia 
pritildyti, nes dabartinėje poli
tikoje tai nerealu.

★
Pakartoti informaciją apie 

Kudirką Įgalino mūsų skaity
tojai, paslaugiai ir skubiai at
siųsdami redakcijai iškarpas: 
dr. N. V. Bražėnaitė, Sparkill, 
N. Y., J. Jasys, N. London, 
Conn., Sn. Jurskytė,- Philadel- 

(nukelta į 4 psl.)

Latvių gyventojų Latvijoje 
skaičius, nors per pastarąjį 
dešimtmetį yra padidėjęs, ta
čiau, augant rusų bei kitų ko
lonistų skaičiui, palyginti su 
1935 buvusiu latvių nuošimčiu 
Latvijoje (77), jis pastoviai bei 
grėsmingai mažėja. Tai nurodo 
latviai jų biuleteny, Latvijos 
pasiuntinybės leidžiamame Wa
shingtone (nr. 3, 1971 m. liepos 
mėn.).

Latviai, pasinaudoję sovietų 
statistikos biuro žiniomis apie 
gyventojų skaičių, pgl. 1970 
m. gyventojų surašymo duo
menis, pirmiausia iškelia tai, 
jog iš 241.7 mil. Sovietų Są
jungos gyventojų vos 129 mil. 
(53.2 proc.) yra rusai, gi

ne rusų gyventojų skaičius 
siekia 112.7 mil. (46.8 prcc.).

Pagal gyventojų surašymo 
duomenis, sovietų okupuotose 
Baltijos respublikose gyvento
jų 1970 m. sausio mėn. buvo 
6,848,000. Latviai pabrėžia, 
kad Latvija su Estija laikyti
nos labiausiai pramoningomis 
Sovietų S-gos sritimis ir jose 
žymiai padidėjęs gyventojų 
skaičius aiškintinas rusų bei 
kitų kolonistų gausiu Įsilieji
mu i gyventojų masę. Tuo tar
pu Lietuvos gyventojų etninis 
vaizdas, nuo 1959 m., paly
ginti, mažai pasikeitęs.
Kaip mažėja latvių gyventojų 

skaičius
Ryškų etnini pasikeitimą 

Sendraugių stovykloje Dainavoje rugpiūčio 1-8 įvairiuose svarstymuose dalyvavo ir studentai. Nuotr. iš k. 
studentai: Girnius, Nakas, Joana Kuraitė, Paulius Alšėnas, toliau matosi Algis Lukas, Nijolė Bogutaitė Dė- 
dinienė. Nuotr. K. Sragausko

Latvijoje liudija statistiniai 
duomenys nuo 1935 m., pas
kutinio nepriklausomos Latvi
jos gyventojų surašymo. Tai
gi 1935 latvių gyventojų Lat
vijoje buvo 1,473,000, arba 77 
proc.; 1959 gyventojų surašy
mo duomenimis latvių tebuvo 
1,298,000, arba 62 proc., de
šimtmečiui praslinkus, tiesa, 
latvių skaičius pakilo 44,000 
ir siekė 1,342,000, arba 56.8 
proc. Tad per 35 metus lat
vių skaičius jų pačių tėvynėje, 
palyginti su visų gyventojų 
skaičiumi, sumažėjo net 20,2 
proc., arba visu penktadaliu.

Jau kitoks Latvijos rusų gy
ventojų vaizdas. Prieškariniais 
metais, 1935, rusų Latvijoje 
buvo 207,000, arba 10,6 proc. 
1959 jų skaičius padidėjo dau
giau kaip dvigubai, siekė 556, 
000 (26,6 proc.), pagaliau 1970 
jau 705,000, arba 29,8 proc. 
Tuo būdu per 35 metus rusų 
— naujųjų kolonistų skaičius 
Latvijoje pakilo 19.2 proc., be
veik tokiu pačiu santykiu, kiek 
pačių latvių sumažėjo.

Tačiau, be rusų, Latvijoje, 
kaip ir Lietuvoje ar Estijoje, 
prie naujųjų kolonistų katego
rijos reikia priskirti gudus, 
ukrainiečius ir kt. Per 35 me
tus tų “kitų” skaičius svyravo 
tarp 12 ir 13.4 proc. ir dviem 
procentais padidėjo 1959 -1970 
tarpe. Dabar tie “kiti” Latvi

joje sudaro 317,000 gyvento
jų, arba 13.4 proc.
88,000 latvių už Latvijos ribų

1970 surašymo duomenimis, 
visoje Sovietų Sąjungoje lat
vių buvo rasta 1,430,000, at
seit 88,000 latvių gyvena į- 
vairiose Sovįetijos srityse. 
1959 tokių latvių buvo 102.000. 
Latvių Washingtone nuomone, 
tas sumažėjimas liečia apklaus
tųjų pasisakymus — esą, ryti
nėse Sovietų srityse pastoviai 
apsigyvenę latviai patogumo

STOCKHOLME: “
Rytų ir vidurio Europos 

kraštų atstovai laisvajame pa
sauly — Stockholme veikian
čios baltų ir kitų kraštų iš
eivių organizacijos paskelbė 
atsišaukimą — kreipimąsi iš
vežimų sukakties proga. Jį, pa
vadintą “Nepamirškite Balti
jos tautų”, pasirašė estų, lat
vių, lietuvių, lenkų ir vengrų 
organizacijų atstovai, be to, 
Baltų Komiteto Stockholme 
sekretorius A. Horn ir PET de
legacijos Švedijoje pirminin
kas W. Patek. Lietuvių sąjun
gos vardu pasirašė jos pirmi
ninkas J. Pajaujis.

Atsišaukime nurodyta, jog 
Sovietų Sąjunga tai vieninte
lis kraštas antrojo pasaulinio 
karo metu padidinęs savo te- 

sumetimais ar ypatingai ryšium 
su mišriomis vedybomis pasi
sakę esą rusai...

Tautinis susipratimas 
tebėra stiprus

įdomus bruožas, tai pasisa
kymai dėl latvių ir rusų kal
bų mokėjimo. Pagal 1970 gy
ventojų surašymo duomenis. 
98.1 proc. latvių pasisakė sa
vo gimtąja kalba laiką latvių 
kalbą ir tik 45.3 proc. nuro
dė laisvai kalbą rusų kalba.

NEPAMIRŠKITE BALTIJOS TAUTU”
ritoriją. Ji šiuo metu yra vie
nintelė kolonijinė imperija pa
sauly. Pasauliniam karui prasi
dėjus, Baltijos valstybės virto 
pirmomis sovietų imperializ
mo aukomis. Vėliau į sovietų 
vergiją pateko kiti kraštai.

Nors nuo Stalino laikmečio 
Sovietų Sąjungoje’ buvo pasi
keitimų, tačiau vergų darbo 
stovyklos vis tebeveikia. Ne
sudaro didelio skirtumo tai, 
kad pats ilgiausias darbo sto
vykloje kalinimo laikas vieto
je Stalino metais buvusių 25 
metų dabar sumažintas iki 15- 
kos.

Stockholme paskelbtame at
sišaukime pažymėta, kad Balti
jos kraštai sovietų teroro bu
vo ypatingai paliesti. Per 30 
metų tik Baltijos valstybėse su
naikinta mažiausiai 600.000 gy
ventojų. Kremlius yra aiškiai 
kaltas dėl genocido.

Atsišaukimą pasirašę kreipė
si Į laisvojo pasaulio vyriausy
bes, laisvąją spaudą, pasaulio 
viešąją nuomonę bei tarptau
tines organizacijas, jų prašy
dami:

— palaikyti Baltijos tautas,

REIKIA VAJAUS TALKININKŲ
Kultūros Židinio statybai, 

pradėti dar šį rudenį — New 
Ycrke ir jo apylinkėse bus 
pravestas piniginis vajus. 
Iš kiekvieno lietuvio prašoma 
auka labai garbingam ir ne
paprastai reikšmingam mūsų 
visų reikalui — Kultūros Ži
diniui pastatyti.

Tam reikia daug rankų. Ne 
komitetai, ne tų komitetų pa
reigūnai tai padarys. Būrin 
suėję, tai padarysime mes. To
dėl kviečiame visus kuo gau

Tai, teigia latviai, liudija tau
tines nuotaikas krašte, ypatin
gai atsižvelgus į tai, kad apie 
50 proc. Latvijos gyventojų tai 
asmenys turį nedaugiau kaip 
34 metus amžiaus, atseit, ne
galį prisiminti nepriklausomos 
Latvijos metų ir esą priversti 
rusų kalbos mokytis mokyklo
se. Dar pridurtina, kad 62 
proc. Latvijos gyventojų šiuo 
metu gyvena miestuose ir tik

(nukelta į 4 psl.)

joms kovojant už laisvę, ir 
pripažinti jų istorinę, politinę 
bei moralinę teisę į nepriklau
somybę ir laisvą apsisprendi
mą;

— reikalauti, kad Sovietų 
Sąjunga laikytųsi J. Tautų 
Chartos 13 str., kuriuo “... 
teikiama parama įgyvendinant 
laisves visiems, be rasės, ly- 
žmogaus teises bei pagrindines 
ties, kalbos ar religijos skir
tumo”;

— reikalauti, kad Sovietų 
Sąjungos ir kitų komunistinių 
kraštų politiniai vadai gerbtų 
žmogaus teises ir nustotų nuo
lat pažeidinėję tas teises bei 
tautų laisvo apsisprendimo tei
sę ir suteiktų amnestiją poli
tiniams kaliniams;

— Įgalinti visas okupuotas 
tautas pačioms nustatyti savo 
ateitį, vykdant laisvus rinki
mus Jungt. Tautų priežiūroje.

(ELTA)

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

siau atsiliepti ir prisistatyti 
laikui atėjus, kad būtų įvyk
dytas piniginis vajus.

Kiekvienas “sugaištas" lai
kas įkainojamas pinigais, ir tai 
jau yra auka Kultūros Židi
niui. Nedelsdami skambinkite 
ar rašykite vajaus sekcijos 
pirmininkui A. Reventui: 87- 
66 95th St., Woodhaven, N.Y. 
11421. Tel. 441-9725.

Tarkite jam: "Aš ateinu tal
kon!"

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALU RŪTĄ...
Romanas

(8)
Nerandu žodžių paaiškinti, pasiteisinti. Tu man buvai 
geras, mane mylėjai, o aš Tau buvau šalta — atsimeni. 
Niekada atvirai nepasakiau, kas yra mano širdyje. At
simeni, kad nieko nežadėjau, kai Tu meilę prisipaži
nai. Bet Tu net nereikalavai pilno atvirumo. Tiesa, 
buvo mūsų draugystėje tarpų, kada maniau Tave my
linti... Prisipažįstu: Tu nebuvai mano pirmasis. O 
juk žinai, kokia galinga pirmoji meilė. Aš buvau my
limojo netekusi karo audroje. Ir jo prisiminimas te
beruseno. Jo laukimas šaldė nuo tavęs ... Dabar jis su
sirado mane, ir visa širdimi pajutau, kad tik jam pri
klausau. Negrįšiu daugiau į jūsų pušynus. Išvažiuojam 
kartu į Angliją.
Kalta esu, kad kursčiau Tavo širdies ugnį, kad nepa
sakiau savo paslapties. Mūsų draugystę visada laiky
siu gražiausiais gyvenimo atsiminimais.

Jūratė
6

Pučia stiprus vakarų vėjas. Karštas vasaros vėjas. 
Ošia pušys, linguoja, kartais net linksta jaunuolės, 
šluoja vėjas dulkes nuo kelio. Sausa ir karšta. Saulė 
pakilusi į patį vidudienį.

Išeina Petras pro stovyklos vartus į didįjį kelią. 
Jo žingsniai lėti, sunkūs, eisena svyruojanti, pečiai 
palinkę.

Iš nutrinto švarkelio kišenės ištraukia saujukę 
popierio skutelių ir leidžia pavėjui. Neša vėjas tuos 
baltus trupinėlius, išsklaido, išsijoja, išbarsto pa
kraščių žvyre, pakelės smėlyje, skurdžioje pagriovių 

žolėje. Kelis kartus Petras Įkiša ranką kišenėn, bet vis 
mažiau ir mažiau skautelių ištraukia. Kai ranka jau 
nieko neužčiuopia, nepagauna, išverčia visą kišenę, 
išdulkina...

Vėjas rūpestingai atliko jam pavestą darbą: ką 
išbarstė Petras, nė mikliausia ranka nebesurinks, ne- 
besudėstys i buvusį lapą, kad galėtum skaityti.

Jūratės laiško skiauteles išnešiojo vėjas. O skai
tė Petras laišką daug kartų. Pradžioje savo akimis ne
tikėjo. Atrodė lyg sapnas, žodžiai — paprasti, supran
tami, realūs, bet jais tikėti nenorėjo Petro širdis. Pra
radimo mintis visu baisumu iškilo tik po kelių skaity
mų... Toks baisus smūgis, žaibo trenksmas į pačias 
gelmes, į protą, į širdį... Ir pirmasis pasipriešinimas 
smūgiui — laiško sunaikinimas.

— Tavo žodžių nebėra... Pasiteisinimą išnešiojo 
vėjas ... Tu niekada nebūsi išteisinta mano širdyje ... 
Tu buvai mano gyvenimo neatskiriama dalis, buvai 
mano šviesa... Tu jėga išsiplėši, ir lieka žaizda, negy
jantis sopulys... I šviesos vietą užgriūva tamsa... 
Be prošvaisčių, be vilties...

— Tu nesulauksi mano atleidimo, nes tu buvai 
ne šalia manęs, o manyje ... Per giliai buvai įėjusi 
mano buitin, kad galėtum sakyti sudie ir iškeliauti... 
Neatsigausiu, neatsitiesiu be tavęs... Tavo parašyti 
žodžiai yra aiškūs, tavo sprendimas yra apgalvotas ir 
galutinis, tai ką padėtų mano prašymas, kad grįž
tum? .. Tu tebesi manyje, nors ir njanai esanti pasi
traukusi, pasiaiškinusi, pasiteisinusi. Bet jau nebe gy
va, o mirusi... Nešuosi širdyje tavo lavoną, ir dėl to 
mano žingsniai toki sunkūs ...

— Laimingas būčiau, jei tu būtum tik vėjo pū
timas, kurs šiurena odą ir kedena plaukus. Vėjui nu
tilus, galėčiau vėl džiaugtis pasaulio spindėjimu... 
O tas pasaulis buvo šviesus, labai gražus ir turtin
gas, kai tu gyva buvai manyje... Esi mirusi, ir nebe- 
prikelsiu tavęs...

Keliu vilkdamas kojas, Petras taip kalba ir kalba 
pats su savimi. Sunkios kojos, dar sunkesnė galva, 
bet turi eiti: nematoma jėga stumia jį judėti, tolti nuo 
stovyklos, bėgti nuo žmonių...

Užsuka i pakelės svetainę atsigerti. O kad būtų 
stipraus alaus! Ko nors kito nugerti! Kad galėtų ap-'l 
svaigti, užsimiršti... Bet vokiečiai vaišina tik burokų 
raugu — nespėjo atsigauti po praūžusio karo ...

Ir vėl eina... Nejučiomis Įkopia Į kalną, į aukš
tumas, kur su Jūrate dažnai sėdėdavo, kur pro aukš
tus medžius toli matyti —vakarų pušynai, rytų sau
lėtos lygumos... Čia buvo laimės aukščiausios viršū
nės, kai siela kalbėjo i sielą — pačiu buvimu, be žo
džių ... Dabar tegul tvenkiasi čia klaikiausios skaus
mo gelmės...

Leidžiasi saulė, Vėjo sušiauštuose debesyse lieps
noja gaisrai, šviesos pasaulį sudrumsčia nerimas ...

Paskui vėjai tilsta, gaisrai išblėsta, bet atslenka 
tamsa, skausmo kupina tamsa...

Petras vis sėdi po medžiu ir budi savo laimės 
laidotuvėse...

Paukščių giedojimas sveikina rytą, o Petras vis 
sėdi. Nejudėdamas, lyg sustingęs...

— Tai dega žvakės prie mano karsto... Ne sau
lės čia spinduliai...

Ir vėl diena. Pakyla Petras, stingstančių kojų 
gėlos prikeltas, nuslenka į kitą kalvos viršūnę ir su
kniumba ant samanų...

Ir vėl vakaras...
Ir vėl nakties tamsa apglobia žemę .
Nežino Petras, ar buvo miegui užmerkęs akis... 

Pametė laiko skaičiavimą... Kai mirė jo šviesioji da
lis, kad greičiau mirtų ir jo kančia, nepakeliamas gy
venimo sunkumas...

Trečios dienos popietę Petrą užtinka žmogus. Ne
girdėjo jo žingsnių, tik staiga lyg iš žemės išdygo. 
Stovi prieš jį jo kapelionas, smulkus, žilais plaukais 
žmogutis, į šoną pakreipta galva, toks atrodo, pail
sęs, susirūpinęs...

— Petrai... Tai tu čia? .. Petrai!
— Nežinau... Greičiausiai — ne aš...
— Tu kliedi? Tu sergi?
— Guliu karste... Tuoj vakaras uždegs žvakes...
— Tu smarkiai sergi? Kliedi?.. Pabūk ramiai 

— bėgu žemyn šaukti greitąją pagalbą.

— Nesijaudinkit, kapelione ... Sergu, bet nemirš
tu. Mano ligai daktaras nieko nepadės ...

— Kelkis! Pajudėk, jei gali... Prasiblaivyk ...
— Aš nesergu... Man nieko nereikia ...
— Jei nesergi, tai kelkis ir einam ...
— Kur eisim, kad aš čia turiu būti?
— Kelkis ir einam namo.
— Neturiu aš namų... Kitų, kaip tik šituos, kur 

dabar esu. čia išsiskleidė mūsų žydėjimas, leiskit Čia ir 
numirti mano skausmui...

— Petrai, jei nesergi, tai nekliedėk. Žinau tavo 
skausmo priežastį. Kitaip nebūčiau nei čia atėjęs, nei 
tavęs ieškojęs.

— Bet aš niekam išeidamas neprasitariau. Net 
žmonių, rodos, nebuvau sutikęs, — lyg ką užmirštą at
siminti norėdamas, tyliai kalba Petras.

— Jūratė siunčia tavęs ieškoti...
— Tai ji grįžo!? — staiga pašoko nuo samanų Pet

ras.
— Einam,tuojau pasakysiu...
_  ?
— Išvažiuodama prašė ...
— Tai buvo pas jus?
— Reikėjo kai kurių pažymėjimų... Buvo... Pra

šė tave globoti...
— Ir daugiau nieko?
— Paaiškino priežastį ... 'Tiesą pasakius, jūsų 

draugystė man nebuvo paslaptis. Bet pats gal būčiau 
ir nesusipratęs... Sakė, kad, kai grįši, tai nė žings
nio neleisčiau žengti be globos...

— Menka paguoda...
— O aš, matai, pražiopsojau tavo grįžimą. Pas

kui namie nieko neradau... Klausinėjau. Žmonės pa
sakė, kad matė tave čia einant.

— Būtų buvę geriau, kad nebūtų matę..
— Kas taip kalba, Petrai?..
— Mano praradimas! Man dabar vis tiek... Kas 

bus, tegul būna...
(Bus daugiau)
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Su V. Galvydžiu atsisveikinant Iš Lietuvių Bendruomenes veiklos

Kai rugpiūčio 1 d. iš šv. 
Antano bažnyčios, Cicero, III., 
draugai frontininkai ir kiti 
nešė a. a. Vytauto Galvydžio 
karstą, sunku buvo sutikti su 
realybe, kad tame karste guli 
vos 49 metų sulaukusio Vy
tauto palaikai. Jis man ir ki
tiems kiekvieną akimirką, kai 
tik kada didžiojoje Chicagoje 
tekdavo susitikti, dvelkė ne
paprasta energija, neužgęstan- 
čiu entuziazmu, šviesiu žvilgiu 
į priekį, į ateitį. Tik jo veidas 
kiek apsiniaukdavo, kai prisi
mindavau jo brolį kunigą, li
kusį Lietuvoje ir tebeklebo- 
naujantį vienoje mažoje Aukš
taitijos parapijoje. — Blogai, 
blogai ten, brolis daug ken
čia! — kuone kiekviena kar
tą atsiliepdaivo Vytautas.. Tai 
tik vienu atveju, bent mano 
susitikimuose, Vytauto Galvy
džio lūpose atsiverdavo pesi
mistinė gaida.

Su Vytautu Galvydžiu, gi
musiu 1922 m. rytų Aukštai
tijoje, vėliau Amerikoje kietu 
darbu pasiekusiu inžinieriaus 
diplomą, teko susipažinti kaip 
tik per minėtą brolį kunigą, 
kuris, 1940 m. įšventintas, bu
vo paskirtas vikaru į mano 
gimtąją Vabalninko parapiją 
ir čia atvykęs gera širdimi bei 
nuoširdžiu draugiškumu apie 
save subūrė didžiąją dalį gy
vo parapijos jaunimo.

Taip kartą Chicagos senaja
me Bridgeporte, susitikęs čia 
su šeima apsigyvenusį Vytau
tą Galvydį, seniau mano visai 
nepažintą, papasakojau, kad 
Lietuvoje teko artimai pažinti 
bei draugauti su jo broliu kun. 
Steponu. To ir užteko, kad 
tarp mūsų įsižiebtų nuoširdi 
draugystė, kuri nenutrūko iki 
jo mirties liepos 30 d., kada 
jį pakirto širdies smūgis.

Visų pirma gyvenimas mus 
suvedė Lietuvių Fronto Bičiu
lių eilėse. Po būrio metų LFB 
cv buvo išrinkta iš Chicagoje 
gyvenančių bičiulių. Vyt. Gal
vydis sutiko tai kadencijai 
prisiimti cv pirmininko parei
gas, nuo kurių visi kiti kra
tėmės. Taip per 3 metus jis 
vadovavo po visą laisvąjį pa
saulį plačiai išsisklaidžiusioms 
bičiuliams, o man kaip tik te
ko būti jo vicepirmininku. Pri
simenu, kiek daug širdies jis 
įdėjo, išleidžiant Myk. Vilties 
iš Lietuvos gautus partizani
nėmis temomis eilėraščius “Ne
parašyti laiškai”. Jis pats tą 
rankraštį gavo, pats surado 
leidėją, ir, gal būt, jis ir į ka
pus nusinešė paslaptį, kas yra 
tikrasis tų eilėraščių autorius 
Lietuvoje. Kaip žinome, knyga 
greit skaitančios visuomenės 
buvo išpirkta, dabar būtinai 
reikalinga jos kita laida, o kai 
kurių aktorių lūpose (Jono Ke- 
lečiaus, Algimanto Dikinio ir 
kitų) M. Vilties partizaninė
mis temomis parašytieji eilė
raščiai iš “Neparašytų laiškų” 
rinkinio gražia meniška gaida

Latvijoje liko ...
(atkelta iš 3 psl.)

38 proc. — kaime. Moterų 
Latvijoje skaičius 200,000 di
desnis už vyrų — tai tenka 
sieti su antrojo pasaulinio ka
ro padariniais.

Pagrindinis rūpestis — ko
dėl latvių skaičius jų krašte 
žymiai mažesnis, palyginti su 
prieškariniais metais? Latviai 
tai aiškina masinėmis depor
tacijomis Stalino laikmečiu. 
Pasauliniam karui baigiantis, 
daugiau kaip 100,000 latvių 
pasitraukė į vak. Vokietiją, ir 
jų dauguma vėliau emigravo į 
JAV, Kanadą, Australiją ir 
Angliją.

Pačiame krašte latviai pa
stoviai, pasyviu ar veiksmin
gu būdu priešinasi apgalvo
tam, suplanuotam iš anksto 
Latvijos rusinimui. Toji rezis
tencija kelia rūpestį tiek pa
čiam Kremliui, tiek jo agen
tams Latvijoje. (ELTA) 

ne kartą praskambą scenoj ar 
radijo bangomis tokiomis pro
gomis, kai jie labiausiai tinka.

Tad. Vyt. Galvydis, nors 
kartais rašydavo spaudai re- 
nebūdamas rašytojas (tiesa, 
kartais rašydavo spaudai re
portažus ar korespondencijas), 
savo pastangų dėka mūsų raš- 
tijon sugebėjo įsprausti rin
kinį, kuris lietuvių literatūros 
istorijoje, manau, ras deramą 
vietą. Apie kitus jo darbus 
LFB, LB ir kitose organizaci
jose tegu rašo kiti. Rašančiam 
Šiuos trumpus atsiminimus 
apie mielą bičiulį įdomesnės 
tos akimirkos, kurių kiti gal 
neužgriebs.

Man Vyt. Galvydis ypač 
prisimena kaip jaunųjų, čia 
gimusiųjų kunigų atlietuvinto- 
jas. Visų pirma Galvydžių šei
ma gilaus tikėjimo žmonės. 
Vos atsikėlę į senąjį Bridge- 
portą, Vyt. Galvydis su žmo
na tuojau įsijungė į parapijos 
chorą kuriam tada vadovavo M •
muz. VI. Baltrušaitis. Vytau
tas taip pat aktyviai dalyvau
davo šv. Vardo draugijos veik
loje, kurioje daugumoje buvo 
ankstyvesnės kartos atstovai 
ar čia gimę, o taip pat ir LB. 
Kažkaip Vyt. Galvydis prime
na neseniai mirusį garbingos 
atminties kunigą J. Jutkevičių. 
Jie abu, dalyvaudami senųjų 
ateivių sukurtose organizaci
jose, nesistengė jų naikinti, 
bet kaip tik veiklą gyvinti ir 
per tai juos vesti į LB eiles. 
Vyt. Galvydis tai darė sena
jam Bridgeporte, vėliau persi
kėlęs į Brighton Parką, kur 
klebonauja prel. D. Mozeris, 
palankus tiems lietuviams, ku-. 
rie jo neužgaudinėja, bet sa
vo pavyzdžiais ir darbais ji 
paveikia; o paskutinių metų 
eilėje ir labai lietuviškoje Ci
cero parapijoje.

Ar ne 1952 m. į Šv. Jurgio 
parapiją buvo atkelti du jau
ni ir labai mažai lietuviškai 
kalbėti temokėję vikarai: kun. 
Pranas Kelpša ir kun. J. Ku- 
zinskas, vėliau sutuokęs buv. 
prezidento Johnsono dukrą su 
lietuviškos kilmės jaunuoliu 
Nugent iš gretimojo Wauke- 
gano. Vyt. Galvydis su tais 
dviem jaunais kunigais per šv. 
Vardo ir kitas parapines drau
gijas pasidarė neatskiriami 
draugai, vėliau su kun. P. 
Kelpša nuoširdi draugystė at
sinaujino Brighton Parke, jis 
liko nuolatinis “Draugo” pre
numeratorius, ir kaip dabar 
tie abu kunigai kalba lietuviš
kai, žino kiekvienas chicagie- 
tis, kuris juos pažįsta.

Cicero parapijos Vyt. Gal
vydžiui jau nebereikėjo lietu- 
vinti, nes tokių lietuviškai gal
vojančių kunigų, kaip tos pa
rapijos klebonas kun. J. Stan
kevičius ar vikaras kun. J. 
Vyšniauskas, nors abu ir A- 
merikoje gimę, nedaug yra. Bet 
velionies ir čia buvo visur pil

Vakarų Europos Lietuvių Sielovados kunigų ir pasauliečių suvažiavime. Iš k. pirmoje eilėje dr. p. Karve
lis, E. Lutz Lucienė, prel. Gutauskas, vysk. A. Deksnys, dr. J. Sakalauskas, kun. L. Budreckas ir kun. dr. 
P. Celiešius. Nuolr. V. Damijonaičio

na — ir parapijiniame gyve
nime ir Lietuvių Bendruome
nėje.

Kada žmogus tiek aukojasi 
bažnytiniam bei tautiniam gy
venimui, nenuostabu, kad ki
ti tai pamato ir įvertina. Vyt. 
Galvydis iš šv. Antano baž
nyčios buvo palaidotas dide
lės minios draugų ir jį paži
nusių. Laidotuvių mišiose baž
nyčia buvo pilna kaip sekma
dienį. Nemažą dalį atėjusių 
atsisveikinti ir palydėti į am
žinybę sudarė jaunoji karta, 
draugai velionies dviejų duk
rų ir dviejų sūnų, kurie liko 
našlaičiais mylimos motinos 
Onos Lemešytės - Galvydienės 
globoje.

Iš vakaro įvykusiam atsi
sveikinime su velioniu kalbėjo 
eilė organizacijų ir visuomenės 
atstovų. Gi bažnyčioje prasmin
gą pamokslą pasakė kun. dr. 
A. Juška. Ne kartą per lietu
vių laidotuves ‘ Chicagoje po 
pamaldų bažnyčioje yra tekę 
girdėti giedant ir Lietuvos 
himną. Dar tik praėjusį rude
nį toje pačioje bažnyčioje bu
vo sugiedotas Lietuvos him
nas garbingos atminties prel. 
Myk. Krupavičiui, jo laidotu
vių mišioms pasibaigus. Tada 
Lietuvos himno klausėsi ir 
kardinolo Cbdy atstovas ir 
kiti aukšti Bažnyčios dignito
riai. Sunku būtų buvę įsivaiz
duoti Krupavičiaus laidotuves 
be Lietuvos himno. Sunku bū
tų įsivaizduoti ir Vyt. Galvy
džio laidotuves be savo tauti
nio himno. Ji bažnvtinis choras, 
vedamas muz. A. Skridulio, 
.sugiedojo pagarbiai ir iškiliai. 
Sugiedojo tam žmogui, kuris 
už ištikimybę Lietuvai ir tau
tos laisvės idealams pirmuoju 
bolševikmečiu išsėdėjo 8 mė
nesius Utenos kalėjime, kuris 
vokiečių okupacijos metais 
taip pat aktyviai dalyvavo 
tautos veriamojoj rezistenci
joj, o Amerikoje buvo jungian
tis asmuo tarp kartų, kad lie
tuvybė neblėstų, kad mūsų 
tautinė jėga didėtų, nes jos 
svoris ir reikšmė laisvajame 
pasaulyje daug padeda bro
liams ir sesėms Lietuvoje ko
voje už kasdieninę tautos eg
zistenciją.

Rašančiam šiuos žodtžius 
paskutini kartą New Yorke te
ko lankytis maždaug prieš pen- 
keris metus. Tada į Vliko sei
mą vykome tuo pačiu lėktuvu 
su a. a. Vytautu Galvydžiu, 
kartu dalyvavome posėdžiuo
se. kartu paskutinę-naktį pra
leidome tame pačiame viešbu
čio kambaryje, Vliko seime at
stovaudami tą pačią organiza
ciją — Lietuvių Frontą. Ir Vy
tautas anomis dienomis New 
Yorke, kaip ir paskutiniu lai
ku Chicagoje, giliai tikėjo, kad 
Lietuvai vergijos dienos nebus 
amžinos. Tikiu, su tuo tikėji
mu jis ir mirė, nors jo palai-

Keletas L. Fronto bičiulių Draugo piknike 1963 metais. Iš k. j d. Vladas 
Būtėnas , Albinas Valentinas, Vytautas Galvydis, Aloyzas Baronas.

JAUNYSTE VERMONTO KALNUOSE
Vermonto valstija yra vie

na iš mažesniųjų Amerikoj. 
Jos gyventojų skaičius tesie
kia vos 430,000. Tačiau savo 
didingais kalnais, gražiais miš
kais ir nuostabiais ežerais ji 
jų ir gamtos mėgėjų. Todėl" ne 
patraukia daugybę vasaroto- 
be pagrindo ir Putnamo se
selės 1959 birželio mėn. tuese 
kalnuose įsigijo vasaros sto
vyklą lietuviškam jaunimui, 
pavadindamos ją Neringa.

“Beržų katedra“
- Pernai įvyko iškilmingas tos 
stovyklos atidarymas ir jau 
stovyklavo pirmosios jaunimo 
grupės, šiemet liepos mėn. 
apsilankius Neringoj, pastebė
ta didelė permaina. Pastatyti 
8 nauji namukai, kuriuose tel
pa po 8-10 stovyklautojų, at
remontuoti 5 senieji. Įrengta 
graži virtuvė ir prie jos talpi 
valgykla, greta salė, kurioj 
vyksta susirinkimai, užsiėmi
mai, pamokos, o sekmadieniais 
ir vakarais laikomos pamaldos. 
Atskirai stovi dar du namukai, 
kurių viename gyvena seselės, 
o kitas skirtas kapelionui bei 
svečiam. Kiek atokiau yra 
“Beržų katedra”, įrengta pui
kiame beržynėly: gražiame 
nuolaidume yra suolai, laikinis 
altorėlis ir beržinis kryžius. 
Esant gražiam orui, ten laiko
mos pamaldos. Tai planas ir 
darbas praėjusių metų stovyk
los kapeliono kun. J. Šulco. 
Už trejeto šimtų metrų yra 
gražus tvenkinys — ežeriu
kas; tai stovyklos maudykla.

kai ir palaidoti toli nuo gim
tųjų Svėdasų — svečiose šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje.

Man ir šiandien, tik iš lai
dotuvių sugrįžus, sunku su
tikti. kad Vyt. Galvydžio jau 
nebėra gyvųjų tarpe. Rodos, 
tuojau suskambės telefonas ir 
atsilieps Vytautas, kviesdamas 
į LF posėdį ar kur kitur.

Tegu likusią jo šeimą lydi 
paguoda ir ramybė.

VI. Ramojus

Aplink lapuočiai medžiai, ge
ras paplūdimys, atskiros vietos 
maudytis mažiem ir suaugu
siom; yra ir tramplynas.

Statomas paviljonas
Gera naujiena stovyklai: 

rugpiūčio mėn. pradedamas 
statyti didelis paviljonas. Jame 
galės būti šokių salė, vieta su
sirinkimam ir valgykla stovyk
lautojam bei svečiam. Šio pa
stato sumanytojas ir finansuo
tojas yra žymusis lietuvių šel
pėjas ir knygų leidėjas West- 
fieldo, Mass., lietuvių parapijos 
klebonas kun. Vincas Puidokas.

Dievo Karvytės ir Šv. Jono 
Vabalėliai

Nuo birželio 27 iki liepos 
24 Neringoj stovyklavo dide
lis būrys gražių mergaičių, 7- 
15 metų amžiaus, viso 87.

Stovyklos vadovė buvo se
selė Igne, jai uoliai talkino se
selės Viktorija ir Oliveta. Dva
siniais reikalais rūpinosi kape
lionas kun. V. Zakaras. Sese
lėm uoliai visur padėdavo ir 
kiti asmenys. Regina Kryža- 
nauskaitė mokė tautinių bei 
modernių išraiškos šokių. Lai
ma Gustainytė mokė sportuoti 
ir tautinių šokių. Vytenis Gy
vas pravedė meniškus parengi
mus ir savo nuolatiniu humo
ru žavėjo stovyklautojas. Vai
dotas Vaičiūnas uoliai prisidė
jo prie sportinių žaidimų, ir, 
kaip gyvas sidabras, visur ir 
visiem talkino. Gintaras Aukš
tuolis mokė lietuvių kalbos ir 
plaukytojom buvo “angelas sar
gas”. Gi judrusis muzikas 
Faustas Strolia mokė dainų, 
žavėdamas stovyklautojas savo 
nuolatiniu šypsniu; jo gražia
balsis akordeonas kėlė visų 
nuotaiką.

Iš pačių stovyklautojų buvo 
išrinkta 10 pagalbininkių, ku
rios mažesniąsias prižiūrėdavo 
ir visokeriopai jomis rūpinda
vosi. Visos stovyklautojos bu
vo suskirstvtos i 9 būrelius, 
kurie vadinosi: Grybukai, Šv. 
Jono Vabalėliai, Žarijos, Pa
parčiai, Berželiai, Dievo Kar
vytės. Undinės, Saulutės, Dru
geliai.

Maistu rūpinosi ir išalkusius 
atjausdavo virtuvės uoliosios 
šeimininkės: Bernotienė, Gint- 
vainienė ir Bakšienė.

Nebuvo kada nuobodžiauti
Stovyklautojos leido laikraš

tėlį “Beržynas”, kuris išeida
vo du kartus per savaitę. Jame 
bendradarbiavo savo rašinė
liais, eilėraščiais ir piešiniais 
pačios stovyklautojos.

Užklausus jaunesniąsias ir 
vyresniąsias stovyklautojas, 
kaip jom patinka gyventi sto
vykloj, visos pareiškė, kad jom 
labai patinka stovyklos vieta, 
gamta, oras, seselės, mokyto
jai ir dienos programa. Esan
čios visą laiką užimtos, nėra 
kada nuobodžiauti.

Bendrabutis slidinėtojam
Artimoj ateity Neringoj nu

matoma pastatyti 20 asmenų 
bendrabutį atostogaujantiem 
žiemą. Artimoj apylinkėj yra 
puikios slidinėjimo vietos. Ten 
ne per toliausiai yra įsikūrusi

— Dabartinę JAV Lietuviu 
Bendruomenės tarybą sudaro 
60 asmenų iš visos Amerikos. 
Taryba dirba susiskirsčiusi į 
šešias nuolatines ir vieną spe
cialią komisiją. Nuolatinės ko
misijos yra švietimo, kultūri
nių, politinių - informacinių, 
jaunimo, ekonominių - finan
sinių ir organizacinių . admi
nistracinių reikalų .Speciali ko
misija yra JAV LB įstatų kei
timo komisija. Tarybos ir ko
misijų darbus koordinuoja ta
rybos prezidiumas, su visais 
tarybos nariais palaikydamas 
labai artimą ryšį.

— Prof. dr. Jokūbas Stukas, 
JAV LB tarybos narys ir Lie
tuvos vyčių pirmininkas, liepos 
mėnesį lankėsi Skandinavijos 
kraštuose.

— Vitalija Ruibytė, JAV LB 
tarybos narė ir II-jo. pasaulio 
lietuvių kongreso narė, sto
vyklavo su Chicagos - skautė
mis Rako stovyklavietėje Mi- 
chigane, kur ji buvo Kernavės 
tunto stovyklos komendante.

— Lietuvaičių mergaičių 15- 
ji stovykla Dainavoje baigėsi 
rugpiūčio 1. Stovyklavo virš 70 
mergaičių. Jom sumaniai vado
vavo seselė Paulė, talkinama 
kitų Putnamo seselių bei vado
vių JAV Lietuviu Bendruome
nės centro valdybos padėkos 
diplomą seselei Paulei už jos 
darbą su jaunimu stovyklos 
uždarymo metu įteikė JAV LB 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas. •

— Dr. E. Lenkauskas, V. 
Kleiza ir V. Kamantas, JAV 
LB tarybos prezidiumo nariai, 
kelis savaitgalius iš eilės pra
leido Dainavos stovyklavietėje 
Michigane, lankydami jaunimo 
stovyklas ir tardamiesi su jau
nimo vadovais apie jaunimo 
veikla Lietuviu Bendruomenė
je. Pasitarimų mintys bei jau
nimo pageidavimai perduoti 
JAV LB centro valdybos vice
pirmininkui Juozui Gailai Phi- 
ladelphijoje; jis ypatingai rūpi
nasi jaunimo veikla visoje 
Amerikoje.

— Milda Lenkauskienė, PLB 
valdybos vicepirmininkė jauni
mo reikalam, lankėsi keliose 
jaunimo stovyklose Dainavoje 
ir tarėsi su jaunimo atstovais 
II-jo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso reikalais. Jos didžiau
sias rūpestis — įtraukti į kon
gresą kiek galima daugiau jau
nimo atstovų iš visų laisvojo 
pasaulio kraštų.

— Dabartinę JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybą 
sudaro 10 asmenų Philadelphi- 
joje; kiekvienas iš jų yra atsa
kingas už atskirą veiklos ir 
darbo sritį. Centro valdybos 
pirmininku yra rašytojas inž. 
Vytautas Volertas. Valdybai 
talkina švietimo taryba su pir
mininku mokytoju Jonu Kava
liūnu ir kultūros fondas su pir

Į Rezoliucijom Remti Komitetą 
įsijungia žymūs amerikiečiai

— Lawrence F. O'Brien, Wa
shington, D.C., demokratų par
tijos centro komiteto pirminin
kas, įsijungė į Rezoliucijoms 
remti komitetą, pažadėdamas 
visą galimą savo talką H. Con. 
Res. 416 rezoliucijos įgyvendi
nimo žygyje.

— William T. Cahill, New 
Jersey valstijos gubernatorius, 
įsijungdamas į Rezoliucijoms 
remti komitetą, rašo to viene
to vadovybei: “ .. .Jūsų jau 
daug atsiekta. Talkinsiu visuo
se jūsų darbuose, ir bendromis 
jėgomis stengsimės realizuoti 
JAV-bių Kongreso priimtą H. 
Con. Res. 416 rezoliuciją, kvie
čiančią šio krašto administrači- 

garsioji Trapp šeima, pagal 
kurios gyvenimą yra sukur
tas žavingos muzikos filmas 
“Sound of Music”.

J. Savelis 

mininku rašytoju Anatolijum 
Kairiu.

— Rugsėjo mėnuo buvo pa
rinktas Lietuvių Bendruome
nės mėnesiu II-jame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seime 
Toronte 1963 rugpiūčio 31. 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
rengiasi ateinantį rugsėjo mė
nesį tinkamai išnaudoti.

— Romas Kezys, JAV LB 
tarybos narys, dalyvavo aka
demikų skautų studijų savai
tės programoje. Jis aktyviai 
reiškiasi politinėje lietuvių 
veikloje. Buvo vienas iš pir
mųjų, kurie rūpinosi Bražins
kų, Kudirkos ir Simokaičių by
lų reikalais.

— Dr. Antanas Razma, JAV 
LB tarybos vicepirmininkas, 
birželio ir liepos mėnesiais su 
žmona ir abiem sūnumis ke
liavo per Europą. Aplankė Vo
kietiją, Austriją, Šveicariją.. 
Italiją ir Prancūziją. Kelionėje 
susitiko su Lietuvių Bendruo
menių darbuotojais, aplankė 

-pažįstamus, tarėsi įvairiais lie
tuviam rūpimais klausimais.

— Elena Bradūnaitė, JAV 
LB tarybos narė iš Chicagos, 
šią vasarą keliauja per Euro
pą drauge su Aistyte ir Vai- 
čiulaityte (visos trys yra žino
mųjų lietuvių rašytojų dukros). 
Jos jau aplankė Prancūziją, 
Belgiją, Olandiją, Daniją ir 
Švediją. Dar keliaus į Vokie
tiją, Ispaniją, Portugaliją ir 
Prancūziją. Į JAV grįš rugsėjo 
mėnesį.

— Dr. Stepas Matas, JAV 
LB tarybos vicepirmininkas, 
gyvenąs Clevelande, skaitė pa
skaita akademiku skautu stu
dijų savaitėje. Šiuo metu jis 
ruošiasi keliom mokslinėm pa
skaitom, kurias skaitys Angli
joje rugsėjo mėnesį.

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

Kudirkos atgarsiai
(atkelta iš 3 psl.) 

phia, Pa., A. Mažiulis, Boston. 
Mass., T. Mickus, Washington, 
D. C., V. Prižgintas, Los An
geles, Calif., P. Pusnikas. 
Brooklyn N., Y., dr. B. Radzi- 
vanas, Brookivn, N. Y. V. Ra- 
džius, Chicago, Ill., J. Roma
nas, Melrose, Mass., A. S., St. 
Catherines, Canada, D. Tričic- 
nė, Chicago, Ill., A. Tumas, 
Norwood, Mass.

Jiem visiem — ačiū!
Atitaisymas. Pereitame nr. S. 

Kudirkos aprašyme atitaisyt i- 
nos kor. klaidos: dokumentas 
pasiekė Vakarus (ne: Vokieti
ją), teismas po trumpo pasita
rimo (ne: nesutarimo).

ją iškelti Pabaltijo kraštų by
lą Jungtinėse Tautose ir ją ten 
apginti”. Gubernatorius Wm. 
T. Cahill yra respublikonų par
tijos narys.

— John G. Tower (R.-Texas), 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
senatorius, rašo Rezoliucijoms 
remti komiteto vadovybei: 
“ .. .Mielai įsijungiu į jūsų or
ganizaciją. Visad talkinsiu jū
sų darbuose ir žygiuose”. Kaip 
visi žinome, Texas valstijoje pa- 
baltieČių skaičius labai ribotas.

— Arleigh Burke, Washing
ton, D.C., admirolas, rašo Rezo
liucijoms remti komiteto va
dovybei: “ .. .Įsijungiu į jūsų 
vienetą. Jei tik kokios talkos 
reikia, rašykite tuoj man. Vi
sad jums padėsiu”. Šiuo metu 
admirolas A. Burke jau nebėra 
JAV-bių laivyno aktyvioje tar
nyboje. Jo ryšiai su krašto po
litinio gyvenimo vairuotojais 
yra tamprūs ir dideli.
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SU ČIURLIONIEČIAIS P. AMERIKOJ
RAŠO A. SABALIS, 

SPECIALUS DARBININKO 
KORESPONDENTAS

(Tęsinys iš praeito nr.)
(6)

Pirmadienio pavakarę ir vė
lai naktį atvyko ir visi neišleis
tieji čiurlioniečiai. Tai jau Ve
necuelos lietuvių nuopelnas. Jie 
pasirūpino, kur reikia, išaiš
kinti, kas per vieni tie, kurie 
vyksta su Čiurlionio meninin
kų ansambliu ir neturi JAV 
pilietybės.

Svečiuose pas Jurgi Bieliūną
Jurgis Bieliūnas — seniai ži

nomas Venecuelos veiklus lie
tuvis. Šančiuose kadaise yra 
turėjęs mažą knygyną, o da
bar čia turi didžiulę brangeny
bių krautuvę ir Japonijos Ori
ent atstovybę. Jis yra vienas iš 
pirmųjų Čiurlionio ansamblio 
steigėjų ir choristų. Venecue- 
loje priklauso prie šio krašto 
veikliausių lietuvių būrio, drą
sus drąsių sumanymų vykdyto
jas, vienas iš didžiausių kalti
ninkų, kad Čiurlionio meno an
samblis galėjo atvykti i P. 
Amerika.

Prieš 22 metus . atvykęs į 
Venecuelą, pirmuosius emigran
to žingsnius pradėjo fotogra
fuodamas gatvėse. Vėliau pa
bandė atidaryti fotografijos 
krautuvę, šiuo- metu jau yra 
Japonijos Orient laikrodžių ir 
kitų gaminių atstovas visai Ve- 
necuelai. Jo du agentai — Juo
zas Mankeliūnas ir VI. Venckus 
— sėkmingai platina prekes po 
visą kraštą. Tai taip pat veik
lūs lietuviai. Jurgio Bieliūno Ca
sa Europa, didžiulė laikrodžių, 
auksinių papuošalų ir kitų pre
kių parduotuvė, veikia jud
riausioje Maracay gatvėje. Ten 
vra radę darba ir keli lietuviai, V v v l

kaip pardavėjai.
Deja, dabar J. Bieliūną ra

dom ligonio vežimėlyje, dažnai 
įkvėpiantį deguonį. Yra stip
riai sunegalavusi jo širdis.

Bet vis dėlto tą pirmadienio 
vakarą būrys čiurlioniečių bu
vom dažnai prie mūsų prisė
dančio J. Bieliūno ir jo malo
nios žmonelės Vandos vaišina
mi ir kalbinami.

Jo namas yra tropikų sta
tybos stiliaus. Priekinėje sieno
je virš įeinamųjų durų Gedi
mino stulpai. Daug erdvės ir 
jaukumo. Čia teko susipažinti 
su būriu Maracay ir apylinkės 
lietuviu net iš Caracas atva- 
žiavusių, keliais įgulos karinin
kais ir divizijos vado atstovu 
vienu puikininku. Visi karinin
kai buvo 
išskyrus 
Mikulskis 
Bieliūną, 
nį, prisimindamas jį kaip vie
ną iš pirmųjų čiurlioniečių.

(Jurgis Bieliūnas mirė rug- 
piūčio 5 Salzburge, Austrijo-

civiliniais drabužiais, 
pulkininką. Maestro 
šiltai pasveikino J. 
švenčiantį gimtadie-

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Dėl A. Kalvaičio veiklos

Perskaitęs P. Mačiulio laišką 
apie jubiliatą Antaną Kalvaitį. 
Antanas Ustjanauskas papildo
mai informuoja apie jo veik
lą Vokietijoj:

“1945 metais, amerikiečių ar
mijai įžygiavus į Bavariją, aš 
buvau išrinktas Kaufbeureno 
lietuvių komiteto pirmininku ir 
buvau maloniai nustebintas, 
kad tuo pačiu laiku Muenche- 
ne buvo suorganizuotas Bavari
jos lietuvių apygardos komite
tas, kurio pirmininku buvo 
Antanas Kalvaitis. Netrukus ga
vau pakvietimą dalyvauti apy
linkių pirmininkų susirinkime, 
į kurį nuvykęs, turėjau progos 
asmeniškai susipažinti su An
tanu Kalvaičiu, o taip pat ste
bėti jo pastangas padėti savo 
tautiečiams. Kaip tik tuo laiku 
amerikiečiai leido nitams prie
varta repatrijuoti savo pilie
čius, įskaitant ir lietuvius. Ir 
jeigu A. Kalvaitis būtų man ne
padėjęs prieiti prie amerikie
čių Bavarijos srities komendan
to, kuris davė tuojau parėdy
mą ta repatrijaciją sustabdyti, 
tai gal ne vienas iš mūsų būtu- 

je, kur buvo išvykęs gydytis. 
— Red.). .

Svečiuose pas brigados gen. 
Camilio Vethencourt

Birželio 29, antradienį, ka
rinės įgulos 4 divizijos briga
dos generolas Camilio Vethen
court pakvietė, kad aplankytu
me jo štabą ir jį. Apie 10 vai. 
atvykę, jau radome palmių ir 
kitų tropinių medžių pavėsyje 
maloniai besišypsantį generolą 
su 11 karininkų, kuriuos iš ei
lės pasveikinom rankos paspau
dimu. Vertėju buvo Itn. B. 
Petruševičius Generolas svei
kino Čiurliono ansamblį, atvy
kusį pagerbti Venėcuelos 150 
metų nepriklausomybės. Kvietė 
jaustis kaip tėvynėje. Atsipra
šė, jei pasitaikys kokių nema
lonumų.

Stabo darbo kambarių kori
doriai išpuošti kinų mozaika. 
Vienas karininkas aprodė įstai
gų patalpas ir sodą. Buvom 
pavaišinti iš labai mažų puo
dukų kava ir vaisių sunka.

Filmavimas Caracas 
TV stoty

Apie pietus dviem kariniais 
autobusais išdūmėme į Caracas 
televizijos penktojo kanalo sto
tį. Baisiais keliūkščiais ir siau
rutėlėmis gatvėmis 4 vai. at
vykome į pačią kalno viršūnę, 
kur yra įsikūrusi televizijos sto
tis. Nuo čia žvilgterėjus gal ki
lometrą ar daugiau žemyn, išsi
pila prieš akis puikūs Caracas, 
Venecuelos sostinės, vaizdai. 
Kitoje pusėje, toli už upės, vėl 
kalnai. Caracas vra išsidėstęs 
slėnyje abipus upės.

Čia Čiurlionio ansamblio miš
rus choras su kanklininkais bei 
kaimo pučiamaisiais instrumen
tais ir tautinių šokių šokėjais 
dainavo ir ‘šoko virš valandos 
laiko. Padainavo ir pašoko 13 
dalykų. Dirigavo A. Mikulskis, 
tautiniam šokiam vadovavo J. 
Kavaliūnaitė ir M. Leknickas. 
Režisavo Petras Maželis. Žiūrint 
Į čia pat esantį TV aparatą, dai
nos skambėjo puikiai, o taip 
pat ir šokėjai mikliai šoko. Te
levizijos pranešėjas (Paulina 
Mašiotienė pranešinėjo dainų 
turinį) tarpais pridėdavo ir sa
vo šiltus komentarus.

Programa baigiama daina Na
mo. Pranešėjas: “Ačiū — daug 
laimės”, palinki lietuviškai.

Kitos dienos vakarą ši pro
grama buvo perduota per tele
vizijos penktąjį kanalą.

Dainos ir šokiai 
Bolivaro aikštėje

Iš televizijos stoties, kur bu
vo užtrukta apie geras dvi va
landas, skubėjome į Caracas 
senamiesty esančią Bolivaro 
aikštę , kur 9 vai. turėjo vyk
ti pasirodymas liaudžiai.

Didžiulė Bolivaro aikštė yra 
netoli šio krašto didvyrio gim- 

me gavę “free ride” tėvynėn, o 
vėliau į Sibiro taigas.

Tais laikais tokie asmenys, 
kaip Antanas Kalvaitis, buvo 
mums nepaprastai reikalingi, 
ir, kaip matote, jis su kaupu 
yra atlikęs savo pilietinę parei
ga-

Antanas Ustjanauskas,
Hartford, Ct.

O vis dėlto mes nemokame 
mylėti artimo!

Grįžęs iš tėvų jėzuitų bažny
čios Chicagoje, kur pamokslo 
metu kunigas labai gražiai kal
bėjo apie artimo meilę, ir skai
tydamas Darbininką Nr. 50. 
liepos 28, radau vieno kataliko 
(religijos prasme) parašytą re
dakcijai laišką “Pagerbimas ar 
pasityčiojimas”. To laiško au
toriui norėčiau tiktai priminti 
to sekmadienio pirmo skaity
mo vieną sakinį iš Pamoksli
ninko Knygos: “Tuštybių tušty
bė, sako Pamokslininkas, tušty
bių tuštybė! Viskas yra tušty-

ar reikėjo
iš žmo-

Mielas Autoriau, 
Tamstai pasityčioti 
gaus? Ar tai ne tuštybė? V. K. 

tųjų namų. Jau radome ją pil
ną bestoviniuojančių žmonių. 
Kairėje pusėje prie namo pri
glausta didžiulė scena buvo ap
šviesta stiprių šviesų. Šoko ži
noma venecueliečių tautinė gru
pė Morena. Tai liaudies daini
ninkų, šokėjų ir griežikų ne
didelė grupė. Ateinantį rudenį 
ji gastroliuosianti JAV. Šoko 
būdingus pietiečių šokius, dau
giausia palydimus dainininkų, 
gitarų ir klarnetų. Šokių dina
mika nepaprasta. Žiūrėjom ir 
būkštavom, kad mūsų šiaurie
čių lėtos dainos ir šokiai jiem 
nepatiks.

9:30 vai. vak. Čiurlionio an
samblis pradėjo savo įprasti
nę, kiek sutrumpintą, progra
mą. Patiko. Plojo ir skandavę 
“otri” — daugiau. Ypatingai 
jie plojo už vieną ispanų kalba 
padainuotą dainą, kuri yra la
bai populiari Venecueloje.

Maudomės ir šildomės 
tropikų saulėje

Kai atsirasdavo pusdienis 
laisvalaikio, tada karininkų ra
movės didžiuliame baseine mau- 
dydavomės, šildydavomės tro
pikų saulėje ar ilsėdavomės 
pietų kraštų medžių pavėsiuo
se. Mūsų tautinių šokių ‘šokė
jai, kurie mikliai scenose šok
davo Subatėlę ar kitą kurį šo
kį, čia irgi neatsilikdavo ir vie
nas kitam neužsileisdavo, nuo 
tramplino šokinėdami į vande
nį, dažnai pamiršdami ir pietus.

Baseinas yra gretimai kari
ninkų ramovės vaišių ir priė
mimų salės, kurios dalis yra po 
atviru dangumi, marmuro grin
dys puikiai išblizgintos. Vieto
mis prisodinta tropikų kraštų 
medžių ir gėlių. Kiek toliau 
Andų kalnynai. Tai labai jau
kios vietelės vakaro poilsiauto
jams.

Dainuojam ir šokam 
bulių arenoje

Birželio 30, trečiadienį, 
v., Maracay bulių arenoje turė
jo įvykti čiurlioniečių koncer
tas. Kai 7:30 vai. atvykome į 
bulių areną, jau radome būrį 
kareivių viduryje aikštės iš 
sunkvežimių kraunant lentas, 
iš kurių padarė paaukštinimą 
— sceną, prijungė mikrofonus 
ir garsiakalbius.

Iš lauko bulių arenos aikš
tė apvesta aukšta mūro siena 
su keturiais įėjimais. Tai ara
bų - ispanų architektūros sta
tinys, likęs iš ispanų kolonijų 
laikų. Daug visokių išorinių pa
gražinimų. Viduje ratu 21 eilė 
suolų, kurie padalyti aukštomis 
smailiomis metalinėmis tvoro
mis į keturias dalis. Čia gali 
tilpti apie 12,000 žiūrovų. Aikš
tė ir suolai nedengti, po atviru 
dangumi, išskyrus vieną dalį, 
skirtą, tūr būt, vietos guberna
toriui ir kitiem aukštiesiem pa
reigūnam. Aikštės smėlis dar 
neseniai išlygintas, palaistytas 
vandeniu. Vėjeliui kiek patrau
kus, pakvimpa jaučių kvapas...

Sako, kad Venecueloje kas 
savaitę kuriame nors mieste 
vyksta rungtynės su buliais. P.. 
Maželis, Čiurlionio ansamblio 
režisorius, vėliau rodė arenos 
direkcijos dovanas: du trum
pus kruvinus matadoro durklus.

Čiurlionio ansamblio progra
ma buvo kiek sutrumpinta, pa
likta pati “linksmiausioji” da
lis. Publiką sudarė daugiausia 
kareiviai ir karininkai. Viso ga
lėjo būti apie 3,000 žmonių.

(Bus daugiau)

v.8

LIETUVOS VYČIŲ SEIMO PROGRAMA
Lietuvos vyčių 58 metinis • giama 5:30 v. Pietūs — 6 v. 

seimas vyksta šiemet rugpiū
čio 25, 26, 27, 28, 29 Kenne- 
bunkporte, Maine, pranciškonų 
vienuolyno sodyboje.

Rugpiūčio 25, trečiadienį, 
bus tokia programa: pusryčiai
8 v., priešpiečiai 12 vai., pie
tūs 6 v. v. Bus keliaujama
į atvirą jūrą paplaukioti, meš- šokiai.
kerioti, lankomas teatras, susi
pažįstama su aplinkuma.

Rugpiūčio 26, ketvirtadieni, 
pusryčiai 8 vai. — Pirmoji ati
darymo sesija 9:15. Sesija bai
giama 11:25. Mišios koplyčioje 
11:30, priešpiečiai — 12 vai. 
Antroji sesija 2 v. popiet, bai-
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čiurlioniečiai padeda vainiką prie S. Bulivaro paminklo Maracay miesto aikštėje, kai buvo švenčiama Ve
necuelos 150 metų sukaktis. Iš k. Valdonė žiedonienė, Romas Budrys, Ričardas Ramonis ir Dalė žylytė.

Nuotr. J. Gailos

RUGPIŪČIO PIRMA SAVAITE KENNEBUNKPORTE, ME
Lietuviškas svetingumas ir 

vasaros karščiai į Kennebunk
port, Maine, lietuvių pranciš
konų sodybą sutraukė daug 
svečių. Rugpiūčio mėnesį jų 
ypač gausu. Bandoma atsigai
vinti Atlanto vandenyne,- pu
šynuose.

Netrūksta čia ir dvasinės at
vangos. Jau kelinta savaitė 
pranciškonų buv. gimnazijos 
salėj vyksta P. Baltuonio iš 
Montrealio medžio skulptūrų 
paroda. Paskutinę liepos sa
vaitę vyko literatūros vakaras, 
kuriame su savo kūryba pasi
rodė rašytojai Paulius Jurkus, 
Nelė Mazalaitė ir Algirdas 
Landsbergis.

Iš Bostono atostogaujanti 
Elena Vasyliūnienė suorganiza
vo kitą literatūros vakarą rug
piūčio 5. Nelė Mazalaitė pa
skaitė savo “Baladę apie obuo
lį”. Su įprastu nuoširdumu nu
sikėlė į vaikystės dienas, kai 
su ilgesiu būdavo laukiama 
saldinės obels saldžių vaisių.

Ada Ustjanauskienė pagau
nančiai paskaitė šiek tiek pa
trumpintą “Čičinską”.

Algirdas Landsbergis, perei
tą vasarą Kennebunkport, Me., 
o žiemą Maspeth, N. Y., lite
ratūros vakaruose skaitęs iš
traukas iš kuriamos dramos 
“Gluosniai vėjuose”, šį kartą 
patraukliai supažindino klau
sytojus su tolimesne dramos ei
ga. Kazimieras, būsimas šven
tasis, su angelu atvykęs iš 
dangaus, ruošiasi padėti lietu
viams laimėti kovą prieš rusus.

Literatūros vakaro užsklan
doj E. Vasyliūnienė trumpai 
ir grakščiai supažindino su kla
sikinio -ir šių dienų meno at
spindžiais.

Paskutinėm liepos dienom 
Kennebunkport lietuviškoji so
dyba nebepajėgė sutalpinti vi
sų vasarotojų. Jų prisirinko

— Vakare šokiai nuo 8 v. iki 
12 v. v. Groja Winn orkestras.

Rugpjūčio 27, penktadieni, 
pusryčiai 8 v., sesija 9:15 v., 
baigiama 11:25 v., mišios kop
lyčioje 11:30 v., priešpiečiai 12 
v. — popiet laisva. Pietūs 6 
v. 8 v. — liaudies dainos ir

Rugpiūčio 28, šeštadieni, 
pusryčiai — 8 v., sesija — 9:15 
v., baigiama 11:15, mišios kop
lyčioje 11:30 v., priešpiečiai — 
12 v., sesija 2 v., renkama val
dyba ir išrenkama vieta kitų 
metų seimui. Pietūs — 6 v. v. 
Seimo balius — 8 v. v. iki 12

apie 200. Teko “sulietuvinti” 
keletą kaimvniniu kitataučiu 
vasarnamių. Energingoji E. Va
syliūnienė,

moterys: Bronė Stra-
(Chicago), Danutė

(Chicago), Elena Va-
(Bostonas), Milda

į Vil- 
bran-

Vasy-

lietuviškoj masėj 
nuklausiusi balsingas asmeny
bes, subūrė į vyrų kvartetą ir 
mišrų chorą ir taip suorgani
zavo koncertą rugpiūčio 7. Ir 
iš kur čia nebuvo atvykusių 
dainininkų. Vyrų kvartetą su
darė Igoris Kučiauskas (Balti
more), Vytautas Murauskas 
(Montrealis), Justinas Buivys 
(Baltimore), Justin Bruozis 
(Worcester). Mišriam chore pri
sijungė ir 
vinskienė 
Vakarienė 
syiiūnienė
Murauskienė (Montrealis), Ada 
Ustjanauskienė (Hartford), Eli
nor Chebatoris (Philadelphia), 
Jadvyga Baltuonienė (Montre
alis), Pranė Kamantauskienė 
(Norwood). Programos dalyvius 
ir kūrinius pristatė E. Vasyliū
nienė. '

Vyrų kvartetas pirmiausia 
atliko: M. Petrausko Gaudžia 
trimitai, J. Švedo Balnok, tėve
li, K.. V. Banaičio Žygį 
nių, J. Naujalio Lietuva 
gi-

Smuikininkas Izidorius 
liūnas su sūnum dr. Vyteniu 
prie pianino klausytojus supa
žindino su J. Gaidelio sonatos 
n. 2 antra dalim ir A. Dvor- 
žak sonatina op. 100.

Vyrų kvartetas vėl sudaina
vo J. Strolios Tykus buvo va
karėlis. K. V. Banaičio Pakir- 
siu berželį ir užbaigė su čiur
lioniečių tradicine Namo, bro
liukai.

Mišri grupė atliko J. Bendo- 
riaus Mergužėle, lelijėle, Br. 
Budriūno Tėviškėlę ir parti
zanų dainą Stoviu parimus. 
Ypač gilų įspūdį paliko Tėviš
kėlė. taip jautriai ir pagaunan
čiai sukurta Br. Budriūno, vie
no iš iškiliausių dabarties lie
tuvių kompozitorių ir eilės Dai
nų švenčių dirigento.

Kvartetą ir chorą paruošė ir 
jiem dirigavo Izidorius Vasy- 
liūnas. Akomponavo dr. Vyte
nis Vasy liūnas.

Pabaigoj padėkos ir nupel
nyto pagyrimo žodį tarė pran
ciškonų provincijolas tėv. Jur
gis Gailiušis, OFM.

Tai nėra Kennebunkporto 
pranciškonų vasarvietės pa
rengimų pabaiga. Pramatomas 
dar vargonų koncertas su so
listais.

v. Groja Joe Paisaka orkestras.
Rugpjūčio 29, sekmadienį, 

pusryčiai 8 v. Jei bus reikalin
ga. sesija bus 9:15 v., mišios 
11 vai. — uždaromasis banketas 
1 vai. popiet

rugpiūčio savaitėj 
ateitininkai sen- 
metine stovvkla.** c

čia rinkos 
draugiai į
Ketvirtoj rugpiūčio savaitėj čia 
vyks 58-sis Lietuvos vyčių sei
mas. — K.

Skautų Brolijos vyriausias 
skautininkas Petras Molis per 
kapelioną kun. Joną Pakalniškį 
Darbininko redakcijai ir vi
siems skaitytojams iš tolimos 
Japonijos atsiuntė sveikinimus. 
Japonijoje vyksta pasaulinė 
skautų jamboree. Laiške jis 
rašo, kad

tarp visu vėliavų plevėsuoja 
ir Lietuves vėliava ir kad Lie
tuvos skautai pilnai jamboree 
atstovaujami.

Tarp kito, laiške rašo, kad 
juos užklupo taifūnas ir išgrio
vė daugybę palapinių. Taip 
8000 skautų liko be pastogės. 
Greitosiom reikėjo juos pri
glausti šventyklose arba mokyk- 
lose.

gy-

KULTŪ1ROS ŽIDINIUI 
PAAUKOJO 500 DOL.

A. a. Vaclovas Butėnas, 
venes Hartforde, Conn., irašv- 
tas į Kultūros Židinio garbės 
fundatorius. Velionies sesuo 
Marijona Radavičienė yra dide
lė pranciškonų darbų rėmėja 
ir garbės fundatorė, gyvena 
New Britaine, Conn. Dabar iš 
brolio paliktų pinigų 500 dol. 
paskyrė Kultūros Židinio sta
tybai ir tuo ji įrašė 
fundatorius.

į garbės

A. a Vaclovas Butėnas, kurio var
du j Kultūros židinį įnešta 500 dol.
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— Msgr. Audrys Bačkįs, iki 
šiol ėjęs pirmojo Nunciatūros 
sekretoriaus pareigas, nuo š. 
m. liepos mėn. 1 dienos yra 
pakeltas į Nunciatūros pata
rėjo (auditeur) rangą. Nuo š. 
m. rugpiūčio mėn. 12 dienos 
jis pavaduoja Apaštališkąjį de
legatą Lagos, Nigerijoje, išvy
kusį atostogų.

— Motina iš Lietuvos ieško 
sūnaus Leonardo Ribaėenkos, 
gim. Kaune, 1926 m. Pranešti 
Darbininko Administracijai.

— Kun. Jenas Bobinas mi
rė rugpiūčio 10 d. Montreaiyje 
po sunkios ir ilgos ligos. Velio
nis buvo gimęs 1903 m. spalio 
10 d. Anglijoje, Londone. Su 
tėvais 1912 atvyko į Kanadą, 
lankė šv. Sulpicijaus kunigų se
minariją, kunigu įšventintas 
1929 m. gegužės 25 d. Ilgą lai
ką buvo šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas, nuo 1962 
iki 1964 šv. Aloyzo klebonas, 
nuo 1964 - šv. Patriko kated
ros vikaras.

....— Vytas Kasniūnas, jr., ku
ris bebaigiąs finansų mokslus 
toliau yra numatęs studijuoti 
teise, savo turima Kasniūnas 
and Assoc, apdraudos agentū
rą Chicagoje praplėtė nauju 
skyrium — žemės pardavimu 
(Real estate) ir dabar labai ge
romis išsimokėjimo sąlygomis 
parduoda žemės sklypus Hot 
Springs, Arkansas, kur yra gau
si lietuvių kolonija ir dar daug 
lietuvių yra pasirengę ten įsi
kurti.

Vytas Kasniūnas, jr. yra iš 
tarpo tų jaunųjų akademikų, 
kurie aktyviai veikia visuome
niniame gyvenime.

— Komp. K. V. Banaičio op. 
“Jūratė ir Kastytis“ klavyras 
jau gatavas. Rugpj. 10 d. sol. 
St. Baras su prof. A. Kučiūnų 
labai pagarbiai atgabeno į Lie
tuvių Muzikologijos Archyvą, 
Chicagos Lietuvių Operos sky
rių (kur yra sudėta J. Gaidelio 
operos Danos, J. Karnavičiaus 
opr Gražinos, Bruno C. Markai- 
čio, S. J., Vilniaus Varpai or- 
kestracijos ir kt.) minėtos ope
ros klavyrą. Ten juos sutiko 
Chicagos L. Operos pirminin
kas V. Radžius su Lietuvių Mu
zikologijos Archyvo organizato
riumi J. Žilevičiumi. Klavyras 
nepaprastai meniškai įrištas i 
drobinius apdarus, gražiai at
spausdintas (Morkūno spaus
tuvės), meniškai įgraviruotas 
(Zdaniaus). Numatoma netrukus 
pristatyti visuomenei. Išleido 
Jūratės ir Kastyčio operos fon
das Chicagoje.

— Vysk. A. Deksnys rugpiū
čio 11 išvyko į Zagrebą, Jugo
slaviją, kur dalyvauja tarptau
tiniame marijologijos kongre
se. Iš įvairių paskaitininku pa
minėtinas kard. Wright. Popie
žiui atstovauja kard. Seper, bu
vęs Zagrebo arkivyskupas. Ke
lionėje vysk. A. Dcksni paly
dėjo Tėv. Klemensas Žalalis, 
O.F.M.

— Jauni lietuviai medicinos 
gydytojai ir bebaigia medici
nos mokslus studentai kvie
čiami įsirašyti į lietuvių gydy
tojų šeimą — į Lietuvių Gy
dytojų draugijas, kurios yra 
kiekvienoje didesnėje lietuvių 
kolonijoje. Centro valdyba kvie 
čia jaunuosius gydytojus daly
vauti PLGS ir ALGS suvažia
vime š. m. rugsėjo mėn. 4-5 
dienomis The Pierre viešbutyje, 
Fifth Ave. ir 61st St., New 
Yorke. Dėl įstojimo i draugija 
ir suvažiavimo reikalais prašo
me kreiptis į CV sekr. dr. B. 
Radzivaną, 84-16 110 St., Rich
mond Hill, N. Y. 11418, telef. 
(212) 441-9720, arba į suvažia
vimo k. pirm. dr. M. Žukaus
kienę. 88-59 75th St. Wood
haven, N. Y. 11421, tel. (212) 
642-2965.
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS STEP. ZABULIS REIŠKIASI AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE
P. Vaikio paroda

Skulptoriaus Petro Vaikio 
darbu paroda yra rengiama 
rugpiūčio mėn. 29 dieną, sek
madienį. ponu Gasparėnų so- 
dyboie (810 5th Street, Del- 
ran, N. J.). Skulptorius P. Vaš- 
kvs yra gerai pažįstamas lie
tuviu ir amerikiečių tarpe. Su 
savo kūriniais dalyvavo įvairio
se parodose. Nuo 1956 metų 
dėsto keramiką Phila. Museum 
College of Art ir yra sukūręs 
Amerikos prezidentų bei kitu 
istoriniu asmenybių figūras Phi- 
ladelphijos vaško muziejui. Pa
rodos globėiai. Pietinės New 
Jersev ir Philadelphijos LB 
apvlinkių valdybos, maloniai 
kviečia visus gausiai aplankyti 
ruošiama paroda. Paroda lan
koma nuo 3 v. iki 7 v. v.

Kviečiame sportuoti
Philadelphijos Lietuviu Atle

tu Klubas šiuo metu vykdo nau
ju narių vajų — registraciją. 
Laukiama sportininkų krepši
nio. tinklinio, stalo teniso, fut
bolo, šachmatų ir lengvosios at
letikos šakose. Visi suinteresuo
ti prašomi nedelsiant regist
ruotis pas Antaną Krušinską 
(1202 Fernwick St.. Phila, Pa.. 
19115, telef. OR 6-2345) arba

A. f A.

ANTANINAI OŠLAPIENEI
mirus, jos vyrui adv. Albertui ir sūnums su šeimomis gilią
užuojauta reiškia 

r ‘ • 

i
į Mielai Rimai Čerkeliūnienei ir jos šeimai, brangiai tetai
I At A

ANTANINAI OŠLAPIENEI -
' mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Bagdžiūnii šeima ir
J. Matulaitienė j .
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* 
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ANTANINAI OŠLAPIENEI
mirus, liūdinčius artimuosius — vyrą adv. Albertą Ošlapą, 
sūnus inž. Algi ir dr. Raimundą ir jų šeimas giliai užjaučia

•į
Mielam bičiuliui adv. Albertui Ošlapui, jo mylimai žmonai

į AfA
J ANTANINAI OŠLAPIENEI
į mirus, gilią užuojautą reiškia

Adalbertas Milaševičius

Mirus
A f A

Antanina Ošlapienei-šunmanskaitei, 
giliai užjaučiame velionės vyrą Albertą, jų sūnus Algimantą 
ir Raimundą su šeimomis.

Juzė ir Juozas Navasaičiai,
. N. Tonawanda, N. Y.

A t A

ANTANINAI OŠLAPIENEI
mirus, jos vyrui Albertui ir sūnums su šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškiam

Stefanija ir Vaclovas Biručiai

pas Vytautą Maciūną (247 E. 
Albanus St., Phila, Pa., 19120. 
telef. DA 4-2947). Pradedant 
rugsėju, kiekvieną mėnesį bus 
vienos iš sporto šakų varžy
bos. Rugsėjo mėn. 11 ir 12 die
nomis Atletų Klubas numato 
stalo teniso, krepšinio ir tink
linio rungtynes.

Atvyksta jaunimas
Lietuvių Jaunimo Informaci

jos Centro . suorganizuota eks
kursija aplink Šiaurės Ameri
ką, Philadelphiją numato pa
siekti rugpjūčio mėn. 23 - 24 
dienomis. Keliaujančius jau
nuolius sutikti jau vykdomi pa
siruošimai. Yra planuojama su
rengti šokius, iškylą prie At
lanto ir aplankyti garsu Lais
vės Varpą (Liberty Hali). Šios 
jaunimo kelionės užsibrėžti tiks
lai yra maždaug tokie: aplan
kyti ir susipažinti su lietuviš
ku jaunimu, išsisklaidžiusiu po 
Ameriką; skatinti jaunimą Įsi
jungti Į lietuvišką veiklą; vi
są jaunimą kviesti ruoštis da
lyvauti 1972 metų Jaunimo K- 
grese: susipažinti su Amerikos 
kraštu bei gamta ir praleisti 
atostogas savųjų tarpe.

Vietinių talentu paroda
LB Philadelphijos apylinkės

LB Queens apylinkės 
nariai ir valdyba

Bagdžiūnų šeima ir
J. Matulaitienė

rugsėjo 26, Bendruomenės mė
nesio proga, rengia savotiškai
Įdomią parodą. { šią parodą 
kviečiami dalyvauti visi mėgė
jai « menininkai su savo kūry
ba, būtent: tapyba, skulptūra, 
keramika, metalo ir medžio iš
dirbiniais, audiniais, rankdar
biais. Savo eksponatus prašoma 
registruoti pas valdybos pirmi
ninką Algį Dantą (327 Welsh 
Rd., Bethayres, Pa. 19006, tel. 
WI 7-4266). Paroda įvyks šv. 
Andriejaus par. salėje.

S. M. J.

HARTFORD, CONN.
A. a. Petras Baltrukonis .

Birželio 30 prie savo namų 
sukrito ir nuvežtas Į ligoninę 
širdies liga mirė savanoris kū
rėjas Petras Baltrukonis.

Buvo pašarvotas Karlono- 
Molloy koplyčioje. Jo karstą 
puošė daug vainikų ir gėlių 
puokščių. Į koplyčią buvo atvy
kęs Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Juozas 
Matutis ir su susirinkusiais su
kalbėjo sopulingąją dalį rožan
čiaus. Hartfordo ramovėn-ai ve
lioni pagerbė ypatingai gra
žiai: jo karstą apdengė Lietu
vos vėliava, stovėjo sargyboje.- 
atsisveikinant gausus būrys su
stojo prie karsto, o inž. Bene
diktas Dapkus pasakė kalbą.

Buvo atlydėtas Į Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčią. 
Čia klebonas kun. Juozas Ma
tutis aukojo mišias. Karstą ne
šė Hartfordo ramovėnai.

Jo kūnas lėktuvu iš Bradley 
Field buvo išvežtas i Torontą, 
Kanadą. Palydėjo jo žmona ir 
iš Kanados į šermenis atvyku
sieji giminės. Palaidotas Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Toronte, 
Kanadoje, prie savo artimų gi
minių. Pamaldas kapinėse lai
kė Šv. Jono lietuvių parapijos 
klebonas kun. P. Ažubalis.

Liko velionies žmona Moni
ka Kymantaitė-Baltrukonienė, 
sesuo Marvtė Brizgienė su 
dukteria Lietuvoje, brolio Ka
zio duktė Janina Bubulienė su 
šeima Toronte, brolio Juozo 
trys dukterys Lietuvoje ir pus
seserė Ona Ambrasienė, gyv. 
Manchesteryje, Conn.

Petras Baltrukonis buvo ki
lęs iš Balsupių, Marijampolės 
apskr. Kuriantis Lietuvai, sto-

WORCESTER, MASS.
Pamaldos už a. a. kun. 

Joną Jutkevičiu
Rugpiūčio 5 suėjo mėnuo, 

kai palaidojom šv. Kazimiero 
parapijos kleboną kun. J. Jut- 
kevičių. Tos dienos vakarą Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
už jo vėlę buvo aukojamos mi
šios; jas koncelebravo velio
nies broliai kunigai Antanas ir 
Julius Jutkevičiai. Aušros Var
tų parapijos vikaras kun. J. 
Bakanas, kuris šiuo laiku dar
buojasi mūsų parapijoj, Šv. Vin
cento ligoninės kapelionas kun. 
E. Borokas, kuris padeda ir pa
rapijos darbe, ir kun. J. Stepo
naitis, tik grįžęs iš atostogų.

Gražiai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. A. 
Mateikos. V. Roževičius pagie
dojo solo.

Mišiose dalyvavo ir svečių 
kunigų, taip pat ir velionies 
tėvelis, sesutės ir brolis. Ma
mytė šį kartą nedalyvavo, nes 
jai atsitiko nelaimė: krisdama 
išsilaužė klubą ir turėjo ope
raciją.

Kiekviena diena, atrodo, lau
kiame ateinant savo mylimo 
klebono Į bažnyčią, bet nesu
laukiame. Mes jo niekada ne
pamirštame.

Į Lietuvių Fondą
LB vietos apylinkė a. a. kle

boną kun. J. Jutkevičiu už jo 
pasišventimą lietuviškiem rei
kalam nori įrašyti į Lietuvių 
Fondą. Prisidėkime visi prie 
šio sumanymo ir aukas siųski- 
me ar asmeniškai perduokime 
LB pirmininkui Pr. Staneliui, 
67 Harrison St., tel. 756-4248.

Praėjusių metų gruodžio 6 
rengiant demonstracijas S. Ku
dirkos reikalu, a. a. kun. J. Jut-

Šalia jau einamų visuomeni
nių pareigų Gis yra Hartfordo 
LB apylinkės pirmininkas ir 
pavergtų tautų komiteto na
rys), Steponas Zabulis pradeda 
reikštis ir žurnalistikoj, kelda
mas amerikiečių spaudoj Lietu
vos reikalus. Hartford Courant 
birželio 26 išspausdino jo 
straipsnį “Oppressed Balts”, o 
Hartford Times birželio 28 — 
“Baltic Freedom”. Apie Šiuos

Petras Baltrukonis

jo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę ir kuri laiką tarnavo ry
šių batalijone. Paskui perėmė 
brolio ūki ir su žmona gražiai 
tvarkėsi. Rusam komunistam 
užėmus Lietuvą, pasitraukė i 
Vokietiją, o 1949 atvyko Į Jung
tines Amerikos Valstybes, čia 
su žmona, kruopščiai bedirbda
mi, įsigijo namus. Prieš 5 me
tus išėjo i pensiją.

Velionis priklausė prie L.A. 
P. klubo; buvo direktorių tary
bos ir namų priežiūros komite
to nariu; ir be atlyginimo daug 
dirbo klubui. Pasak klubo šei
mininko Adolfo Maslausko, ve
lionis Petras buvo darbštus, rū
pestingas ir punktualus. Buvo 
ir mechanikas. Vokietijoje jam 
teko būti net šoferiu kursu lek
torium. Jis čia priklausė ir prie 
Lietuvių Susivienijimo.

Ilsėkis, Petrai, ramybėje. Te
suteikia Viešpats tavo sielai 
Amžinąją Šviesą.

Jonas Bernotas

kevičius buvo pirmas organiza
torių eilėse ir pirmose eilėse 
su visais žygiavo iki miesto ro
tušės, prie kurios pasakė ug
ningą kalbą.

Paskutiniame savo pamoks
le, kuri pasakė gegužės 30, o 
po pietų išvyko i tas nelaimin
gas atostogas, kurios baigėsi 
mirtimi, jis kalbėjo: “Įsižiūrė
kite visi i savo sąžines ir pa
sakykite, ar tikrai mes esame 
lietuviai patriotai ir ar atlie
kame tas pareigas, kurių iš 
kiekvieno mūsų laukia Lietu
va”.

Pirmieji rudens parengimai
Greitai prasidės parengimų 

sezonas. Stenkimės tą pačią die
ną nerengti jų po kelis, kad 
vieni kitiem nepakenktume ir 
visuose galėtume dalyvauti.

Rugsėjo 18, šeštadieni, LB 
apylinkės valdyba Holy Name 
auditorijoj 7 vai. rengia nau
jai iškilusios dainininkės Ginos 
Čapkauskienės koncertą. Dai
nininkė yra visų mėgstama ir 
vertinama. Ji atvyks iš Mont- 
realio.

Rugsėjo 19, sekmadienį, šv. 
Kazimiero parapijos Motinų Gil
dą Maironio Parke rengia sa- 

Mielam mūsų šeimos bičiuliui ANTANUI KAUNUI, mylimai 
žmonai ONAI mirus, reiškiam užuojautą ir kartu pas T. T. 
Pranciškonus užprašom 2 Šv. Mišias už velionės sielą.

Erna ir Antanas Antanaičiai ir šeima

straipsnius buvo rašyta Drau
go liepos 26 numeryje. Čia duo
du Hartford Times straipsnio 
vertimą, norėdamas iškelti au
toriaus minčių nuoseklumą.

— Neseniai Sovietų kariuo
menės vadai ir komunistų bo
sai Kremliuje apkaltino JAV 
imperializmu Azijoje, Viduri
niuose Rytuose ir kitur.

Argi mes, amerikiečiai, esa
me užėmę nors vieną valstybę 
pasauly? Priešingai, Sovietų S- 
ga yra pasidariusi didžiausia 
kolonialinė imperija šiame 20- 
tame amžiuje.

Kai naciai ir sovietai sutriuš
kino Lenkiją 1939 rugsėjo mė
nesi, Kremlius Įsiveržė Į Balti
jos respublikas, aneksavo jas 
1940 birželio mėnesį ir ne
girdėtais istorijoje klastos ‘rin
kimais’ prijungė jas prie Sovie
tų S-gos.

Kremlius tvirtino, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija balsavo, 
norėdamos prisijungti prie So
vietų. Baltijos valstybės jau 
30 metų kenčia rusų komunis
tų vergijoje.

Kai Vakarų jėgos pripažįsta 
laisvę ir nepriklausomybę dau
geliui Afrikos, Azijos ir kitų 
pasaulio kraštų, pribrendo lai
kas reikalauti, kad komunisti
nė kolonialinė imperija grąžin
tų laisvę ir nepriklausomybę 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai, ku
rių žemės yra okupuotos ir ku-

OTTAWA, ONTARIO, CANADA
LKAAA židinio susirinkimas
Rugpiūčio 3 Ottawos univer

siteto pedagogikos fakulteto rū
muose. profesūros svetainėje, 
ivyko Lietuviu Kataliku Moks
lo Akademijos Ottawos židinio 
viešas susirinkimas — paskai
ta.

Židinio pirmininkė dr. Mari
ja Ramūnienė trumpai kalbėjo 
apie organizacinius židinio rei
kalus ir pranešė LKMA Romo
je patvirtintų '•naujų narių pa
vardes: inž. J. Danys, inž. G. 
Mitalas, inž. K. Vilčinskas.

Ottawos universiteto pedago
gikos fakulteto vicedekanas ir 
lyginamosios pedagogikos cent
ro direktorius dr. Antanas Ra
mūnas pristatė pagrindini vaka
ro paskaitininką Chicago State 
universiteto profesorių Joną A. 
Račkauską ir koreferentą pro
fesorių G. Procuta, Ottawos 
universiteto lyginamosios peda
gogikos centro narį. J. A. Rač
kauskas savo paskaitoje — 
“Lietuvos mokytojo vaizdas 
amžių eigoje” — išryškino pa
grindines istorijos jėgas, for
mavusias mokyklų ir švietimo 
sistemos išsivystymą Lietuvoje, 
ir parodė mokytojo vaidmenį 
bei darbą istorijos tėkmėje. G.

vo veiklos 25 m. minėjimą.
Rugsėjo 26, sekmadienį, Mai

ronio Parke rengiami tradici
niai Lietuvių Labdaros Drau
gijos pietūs.

Spalio 3, sekmadieni, šv. Ka
zimiero parapijoj prasideda 40 
vai. atlaidai.

Spalio 10, sekmadienį, Mote
rų Sąjungos 5-toji kuopa Mai
ronio Parke rengia pietus su 
menine dalimi.

Spalio 17, sekmadienį, pran
ciškonų rėmėjų skyrius rengia 
trijų kunigų pranciškonų si
dabrinio jubiliejaus minėjimą. 
10 vai. ryto mišias konceleb- 
ruos visi trys jubiliatai. Pa
gerbimas įvyks 1 vai. Maironio 
Parke. Bus iškilmingi pietūs ir 
meninė dalis.

J. M. 

rių teisės, kaip pasaulio tau
tų, yra paneigtos.

Be atidėliojimo reikia mesti 
tiesos žodį į Kremliaus veidą, 
į didžiausią kolonialinę imperi
ją pasaulyje, švelnumu ir nuo
laidumu tik palengvintume jos 
agresiją.

JAV kongresas yra padaręs 
pirmą žingsnį, priimdamas re
zoliuciją 416, kuri reikalauja 
laisvės Baltijos tautom.

Visi laisvę branginą ameri
kiečiai privalėtų skatinti JAV 
prezidentą šį svarbų Įstatymą 
iškelti Jungtinėse Tautose, rei
kalaujant Sovietų Rusiją pa
sitraukti iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

Kadangi laisvės ir nepriklau
somybės paneigimas nėra to
leruojamas visame pasaulyje 
tad negali būti toleruojamas ir 
Sovietų Sąjungoje, — baigia 
straipsnį Steponas Zabulis.

Hartford Courant išspaus
dintam straipsnyje yra tų pa
čių minčių, tik ten iškelta, kad 
nuo 1940 Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse, prasidėjo 
rusų komunistų didžiausia bru
tali okupacija. Tada baltai pra
dėjo intensyvią kovą dėl lais
vės. Pažymėta, kad 1940-52 lai
kotarpy lietuviu yra žuvę 
30,000*

Steponas Zabulis 1965 bai
gė Hartfordo universitetą. Dir
ba Hartfordo pašto Įstaigoje.

Procuta, pratęsdamas pagrin
dinio kalbėtojo centrinę mintį, 
kalbėjo apie mokytojo padėti 
Lietuvoje sovietiniame periode. 
Vėliau buvo diskusijos ir ko
mentarai.

Po akademinės dalies pasi
vaišinta ir apžiūrėti lyginamo
sios pedagogikos centro kabi
netai ir biblioteka.

Susirinkime dalyvavo gražus 
būrelis Ottawos lietuvių. Buvo 
išreikštas pageidavimas ateity
je turėti daugiau panašių pa- ’ 
rengimų. Pr.
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AfA

EVELINAI BRAZINSKIENEI
mirus, jos vyrui Algiui Bražinskui, vaikams ir Savickų 

šeimai reiškiam gilą užuojautą

Dana ir Jonas Bylėnai

Pirmajai šešt. Dr. V. Kudirkos mokyklos Elizabethe vedėjai
AJA.

EVELINAI BRAZINSKIENEI
mirus, skausmo prislėgtus vyrą inž. arch. ALGIRDĄ 
BRAŽINSKĄ, dukrelę REGINĄ, sūnų ALGĮ ir velionės 
tėvus p. SAVICKUS nuoširdžiai užjaučia z

LB N J apygarda

AįA

EVELINAI BRAZINSKIENEI
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame vyrą 
Algirdą, dukrą Reginą ir sūnų Algirdą

Eliząbetho Skautės ir Skautai

Mylimai žmonai ir mamytei

AfA

EVELINAI BRAZINSKIENEI
mirus, vyrą Algirdą, vaikučius ir visus artimuosius giliai 
užjaučiam ir kartu liūdim

Danutė ir Stasys Biručiai
Janina ir Antanas Snieškai

Yra vedęs. Augina sūnų ir duk
terį.

Linkėtina Stp. ZabuliUi neiš
leisti plunksnos iš rankos ir vis 
daugiau duoti straipsnių ame
rikiečių ir lietuvių spaudai.

Jonas Bernotas

St. Catharines, Ont.
Lietuvių diena ir 

jaunimo kongresas
Septynioliktoji Kanados Lie

tuvių diena ir antrasis Kanados 
jaunimo kongresas Įvyksta spa
lio 8-11 St. Catharines mieste, 
Ontario. Lietuvių dienos ruo
ša rūpinasi apylinkės valdyba, 
padedant visuomenės veikėjam. 
Jaunimo kongreso ruoša rūpi
nasi G. Breichmanas iš Hamil
tono, padedant jaunimui. Iš St. 
Catharines jaunimo aktyviai i- 
sijungė į jaunimo kongreso 
ruožą studentė Danguolė Vilbi- 
kaitytė.

šiame mieste jau buvo su
ruošta ,XI-toji Kanados Lietuvių 
diena (1965). Miestui augant, 
šiais metais susipažinimo vaka
rui yra gauta pati didžiausia 
Lincoln Curling Club salė, 370 
Ontario gatvėje, visai arti prie 
QEW greitkelio. Tokios erdvios 
salės 1965 St. Catharinėj dar 
nebuvo.

Kanados jaunimo kongresas 
Įvyks spalio 8-9. Susipažinimo 
vakaras bus spalio 8, 8 vai. 
vak. Merritton Community 
Centro salėje. Park Avenue, St. 
Catharines. Ont.

Smulkiau apie šias abi šven
tes bus painformuota vėliau.

Informacija

Kaukiu balius

Karnavalinis vakaras ką 
tik prasidėjo. Prie salės, kurio 
je turėjo vykti šokiai ir žaidi
mai, grūdosi vakaro dalyvių bū
rys. Virš salės durų pakabintas 
margiaspalvis plakatas: “Lei - 
džiama tik su kaukėmis”. Dau
gelis dalyvių pasipiktinę:

— Negi reikės užsidėti dar 
viena kauke! v v •
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NAUJI ŠVIETIMO TARYftOS I^PAftĖlGOJlMAI
Iki š, m. pavasario lituanis

tinių mokyklų vadovėlių, pra
timų ir jaunimo skaitinių iš
leidimu ir platinimu rūpinosi 
Kultūros fondas. Švietimo ta
ryba rūpinosi jų paruošimu. 
Šios srities darbams gausėjant, 
Švietimo taryba, siekdama 
tikslingesnio darbų pasiskirs
tymo bei sklandesnio jų vyk
dymo, susitarusi su Kultūros 
fondo vadovybe, JAV LB cent
ro valdybai pritarus, įsiparei
gojo rūpintis ne tik vadovėlių 
ir kitų mokslo priemonių pa
ruošimu, bet ir jų išleidimu ir 
platinimu, šiems darbams va
dovauti mielai sutiko Švietimo 
tarybos narys Leonas Raslavi- 
čius. Jam talkins Kazys Ro- 
žanskas. Ir vienas ir kitas turi 
šiame darbe didelį patyrimą. L. 
Raslavičius prieš kelis metus 
buvo Kultūros fondo vicepirmi
ninkas leidinių reikalams ir iki

šiol tebesirūpina Chicagos 
aukštėsriiosios lituanistinės mo
kyklos vadovėlių leidimu. Ka
zys Rožanskas buvo Kultūros 
fondo reikalų vedėjas. Jis su
tiko būti knygų sandėlio ve
dėju ir jų platintoju.

Pranešame lituanistinių mo
kyklų vedėjams, mokytojams, 
tėvams ir kitiems, kurie domi
si švietimo tarybos leidiniais, 
kad nuo dabar minėtų leidinių 
užsakymus reikia siysti šiuo 
adresu: Leonas Raslavičius, 
7234 S. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill. 60629; tel. (312) 
776-3254.

Švietimo taryboje gaunami 
visi pradinių lituanistinių mo
kyklų vadovėliai ir pratimai. 
Be to, dr. Z. Ašoklio Lietuvos 
geografijos vadovėlis IX sky
riui (V klasei), J. Ambraškos 
ir J. Žiugždos Lietuvių kalbos 
gramatika ir šios knygos jau-

rilmui: D. Bihdokienės Mieste 
nesaugu, G. IvašKienėš Balta
sis stumbras, j. Minelgos La
bas rytas, vovere (eilėraščiai), 
J. Švaisto šaunusis penketu
kas, Norimo Be namų ir V. 
Frankienės Vaidinimai jauniė- 
siems. šią vasarą išeina A. 
Giedriaus Tėvų pasakų H d. ir

Jukis, fc. Grincevičiaus Velykų 
dovanėlė ir Igno Malėno A - 
ŽŪ(ABC ...).

Perimtieji iš kultūros fondo 
ir švietimo tarybos išleistieji 
leidiniai bus skelbiami švieti
mo gairėse ir kitoje lietuviško
je spaudoje.

Jonas Kavaliūnas,
JAV LB švietimo 

tarybos pirmininkas

D vie j y giminaičiy 
vestuvės

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
2 dol. Iš N. Y. valst. A. Ma

linauskas, P. Kudas, E. Jan
kauskas, A. Kepalas, J. Butkus. 
A. Vasiliauskas, E. Lioba, Woc

šakarnis, E. Yackevicz, R. Ja- 
siūnas, Brockton; D. Leveckis, 
Westwood; A. Grabauskas, Wil
kinson ville; J. Žemaitaitis, Wa-

Lietuves laiškas JT draugijos žurnale
Helen V. Kulber pasiuntė laiš 

ką Jungtinių Tautų Draugijos 
leidžiamam žurnalui Vista. Tą 
laišką žurnalas paskelbė savo 
liepos - rugpjūčio laidoje. Laiš
ko autorė pasisako dėl Thomas 
A. Hoge straipsnio “A Study in 
Discord”, išspausdinto to žur
nalo kovo - balandžio laidoje. 
Ji sakosi esanti ypatingai dė
kinga straipsnio autoriui už pa
stabą, kad “Azijos - Afrikos 
tautos... niekada nėra ban
džiusios iškelti klausimo, lie
čiančio Sovietų kolonializmą ir 
jo padarinius Latvijoje, Estijo
je ir Sovietų Armėnijoje”. “Ta
čiau, — sako laiško autorė, —

aš negaliu suprasti, kodėl ne
paminėta Lietuva, kuri su Lat 
vija ir Estija sudaro tris Bal
tijos tautas, 1940 Sovietų Ru
sijos prievarta okupuotas”.

Žurnalo Vista redaktorius šio 
laiško autorei atsiuntė padėką, 
kartu pareikšdamas, kad, jo į- 
sitikinimu, Lietuvos vardas 
straipsnyje buvęs praleistas ne
apgalvotai ir kad būsiąs į tai 
atkreiptas dėmesys Laiškų Re
dakcijai skyriuje.

H. V. Kulber tam pačiam žur
nalui pasiuntė Lietuvos vyčių 
išleistą kųn. A. J. Contons 
straipsnį “Religious Freedom in 
Lithuania — Soviet Myth”.

Šių metų birželio 29 įvyko 
vestuvės Aro Staniulio su Ire
na Baltramonyte. Susituokė 
Švč. Mergelės bažnyčioje Chi- 
cagoje. Pa pačią dieną, birže
lio 29, Mykolas Hodelis susi
tuokė su June-Ellen Pass. June- 
Ellen yra čekė, tai jie buvo 
sutuokti čekoslovakų katalikų 
bažnyčioje Phillips, Wise.

Aras Staniulis yra sūnus Ade
lės ir inž. Ches. Staniulio, Det
roit, Mich. Adelė yra duktė 
knygnešio ir vargonininko Jo
no Kumečio, visą amžių gyve
nusio Veliuonoje. Aras yra Jo
no Kumečio anūkas. Jis yra pa
sižymėjęs sportininkas, krepši
nio žaidėjas, veikia skautų or
ganizacijoje, baigęs Wayne 
valstybinį universitetą Detroi
te. Irena taip pat pasižymėjusi 
skautė, mokslų baigti grįš į De 
Paul universitetą Chicagoje, 
III. Jaunieji povestuvinei ke
lionei buvo išvažiavę j Europą.

Mykolas Hodelis — sūnus Al
bino ir Rūtos Hodelių ir anū
kas Jono Hodelio, kuris buvo 
vargonininkas prie kun. Kau-

lakio Philadelphijoje. Mykolas 
yra Jono Kumečio proanūkas. 
Vestuvėse dalyvavo tėvai, jau
nojo broliai lakūnai ir apylin
kės ūkininkai.

Nors vestuvėse negalėjau da
lyvauti, bet linkiu savo gimi
naičiam laimingo ir gero gy
venimo.

Natalija Kumetytė- 
Stilsonienė

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

BROTHERHOOD WEEK

ROCKET TRANSMISSIONS, 
INCORPORATED 

2319 McDonald Avenue 
Bet Avenue U & Neck Road 

Brooklyn, New York 
Call ES 5-3333

HELP WANTED
MALE FEMALE

PLASMA 
DONORS WANTED 

All Types
Monday thru Friday, 7 A.M. to 2:30 

ELIZABETH BLOOD DONOR 
CENTER

1111 Dickinson St., Elizabeth, N..J

PIZZA

GRILL MAN

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

Apply in person 
LINDWOOD DINER

2870 Linden Blvd. Brooklyn, N.Y.

RESTAURANT

SOPHIES RESTAURANT
Open 5 Days a week for Breakfast 
& Lunch Good food at reasonable 
prices

343 St. Nicholas Ave.
Ridgewood, Queens

Call EV 2-9658

TONYDACENECA 
TAVERN &RESTAURANT

Open 7 da^ys a week Good food & ex
cellent service. For Weddings, Par
ties, Communions & Confirmations 

72 Elm Road, Newark, N. J.
201 - 589-0376

H. W. FEMALE

haven; J. Petrėnas, M. White, 
A. Kivyta, S. Remeza, Brook
lyn; A. Petraitis, P. Želvys, A. 
E. Ošlapas, R. Šidlauskas, A. 
Kantakevičius, S. Rūkštelė, 
Richmond Hill; A. Lingis, T. K. 
Jasaitis, M. Cibas, Great Neck; 
L. Parzel, Floral Park; A. M. 
Jankauskas, Ozone Park; M. 
Skirmont, Valley Stream; kun.
R. K. Baltch, Amsterdam; L. 
Tiškus, Flushing; kun. M. Gy
vas, Albany; J. Pliauskas, Bay
side; M. Kūmas, Syosset:
S. Licota, Centerech. Iš Mass, 
valst.: P. Mažeivienė, U. Keru- 
li’s, Worcester; O. Ulevičius, P. 
Grinkevičius, So. Boston'; F. Pa-

terbury; M. A. Minikauskas, 
Grafton. Iš Conn, valst.: V. M. 
Grybauskas, Gales Ferry, K. 
Jurkevičius, Wethersfield;. B. 
Bart, Hartford; Z. Seliokas, 
Southbury; J. Bružauskas, An
sonia; C. Valickus, Guilford. Iš 
N. J. valst.: J. švedas, P. Ku- 
dulis, A. V. Staknis, K. Valužis, 
Elizabeth; V. Bioševas, Harri- 
son;-J. J. Ardys, Cherry Hill.

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

Dėkinga DARBININKO
Administracija

jį| SPORTAS
PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 

PIRMENYBĖS

1971 m. Š. Amerikos Pabaltie- 
čių prieauglio klasių ir Š. Ame
rikos lietuvių visų klasių leng
vosios atletikos pirmenybės į- 
vyks š. m. rugsėjo 11 d. Cle- 
velande. Varžybas vykdo Cle
veland© LSK Žaibas.

Pabaltiečių ir lietuvių prie
auglio pirmenybės vyks šiose 
berniukų ir mergaičių klasėse: 
D (11 m. ir jaunesni), C (12 -

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Šachmatų pirmenybės įvyks 
Chicagoje rugpiūčio 28 - 29 
dienomis. Į jas jau užsiregis
travo daugelis Chicagos žaidė
jų — P. Tautvaišas, A. Jasai
tis, K. Jankauskas, A. Zujus, A. 
ir P. Šalkauskai, V. Karpuška, 
M. Rimkus, V. Kizlaitis, M. Mi- 
kutaitis ir kiti. Laukiame žai
dėjų iš Kanados, Bostono, New 
Yorko, Cleveland©, Kalifornijos 
ir kitų vietovių.

Prašome registruotis pas R. 
Fabijoną, 7744 So. Troy, Chi
cago, m? 60652. Tel. 737-0770.

Planas, kaip nuvažiuoti j BATU No festivali, kuris bus rugpiūčio 21 lat
vių Pricdainėje, Freehold, N. J.

GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE
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13 m.) ir B (14 - 15 m.). Lie
tuvių pirmenybės bus išvestos 
iš pabaltiečių varžybų pasek
mių, atskirų rungčių visai ne
vykdant.

Kartu bus vykdomos lietuvių 
pirmenybės vyrų, moterų ir 
jaunių A (16 - 18 m.) klasėse. 
Šios pirmenybės turėjo būti iš
vestos iš pabaltiečių pirmeny
bių, įvykusių liepos 24 d. To
ronte, tačiau dėl palyginus ne
gausaus lietuvių dalyvių skai
čiaus nutarta lietuvių pirme
nybes vykdyti atskirai, rugsėjo 
11 d.
- Varžybos vyks Cuyahoga 
Community College stadijone, 
2900 Community College Ave., 
Clevelande, Ohio. Pradžia: 11 
vai. r. Šis naujas stadijonas tu
ri tartano bėgimo ir šuolių ta
kus, tinkamus vartoti ir lietin
game ore (“All weather”).

Reikia tikėtis, kad šiose ide
aliose sąlygose vykdomos var
žybos sutrauks gausų dalyvių 
skaičių. Klubai ir pavieniai 
sportininkai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Smulkios informaci
jos išsiuntinėta visiems lietuvių 
sporto klubams. Suinteresuoti 
pavieniai sportininkai prašomi 
kreiptis į rengėjus šiuo adresu:

Algirdas Bielskus, 30207 Re
gent Rd., Wickliffe, Ohio 44092 
tel. (216) 944-3390.

ŠALFASS-gos 
Lengvosios Atletikos K-tas

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2%x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425

• Visai arti šiltos srovės atviros jūros pliažas (7 mln. pėsčiom) • 
Duodamas geras lietuviškas maistas • Vila AUDRONft 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 i Visi 
maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

Vienas Philadelphijos psi
chiatras tvirtina, kad galima 
nustatyti šeimininko psichinių 
sutrikimų pobūdį, tiriant jo 
šuns ar katės elgesį.

1964 Britų mokslo įstaiga, iš
tyrusi Napoleono Buonapartė 
plaukus, rado, kad jis buvo nu
žudytas — nunuodytas arseni
ku.

Tiems, kurie vaidina klau- 
nus, negali būti leidžiama pa
sakyti daugiau, negu parašyta.

Shakespeare

Gera gerai galvoti, o dieviš
ka gerai daryti.

Horace Mann

Gera pradžia yra jau pusė 
darbo. •••«

RIVER’S EDGE PIZZERIA
Open 6 days a week We deliver from
5 P.M. to 11 P.M.

19 State Highway 5 
Edgewater, N. J.

Call 201 - 941-0442 Ask for Pat

EXP WAITRESS Nites must be able 
to work Holidays & Weekends Stea
dy, nice working conditions

INTERNATIONAL HOUSE 
of PANCAKES

232nd St., Bronx, N. Y.
Ask for Mr. Jones

APARTMENTS FOR RENT

WANTED:
ROOMS, FURNISHED APART
MENTS* and UNFURNISHED

APARTMENTS

Suitable for single and married 
law students. Available Septem
ber 1st. To list Call:

ALBANY LAW SCHOOL

434-0138

BETWEEN 9 A.M. and 12 
NOON

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

- ■ *
460 W«t Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus''
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

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

---------AU Accounts Compounded Dally----------

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKĖ
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite/

9 DlDŽlULfeŠ KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street —- AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hilltide Ave. — 343-6118 
E. Northpert, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin 8qM L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Fluehinge: 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

SERVICE
MALE - FEMALE

LA JOYA GIFT SHOP
Open 6 Days a Week

For the Finest of Jewelry & Gifts 
use our layaway plan

4419 Bergenline Avenue
Union City, New Jersey

Call 201-865-0725

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

Spanish projects director to develop 
programs for the concentrated em
ployment program clients. Must be 
bilingual (English & Spanish). Must 
know the social and economic Spa
nish problems in Springfield, experi
ence and ability in developing this 
kind of programs. Experienced in 
supervision. Salary $7,200 to $12.329. 
Contact Personnel Offices, Spring
field, Mass. 01109 — (413) 781-1053

DISPLAY

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 Bay Road Mayville opp exit of 
State Inspection Sta. 609—465-5607

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

HEAR WITH HOTHIHG 
IH EITHER EAR!!

NO ONE WILL 
KNOW YOU 

WEAR A 
HEADING AID

FREE 
DEMONSTRATONS 

NO OBLIGATONNO obligator

SAM0T0NEHSA,D
8009 5th Ave., B'ldyn.

WE ACCEPT MEDICAID

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE 
Brooklyn, N. Y. 11208 

—■----- Allen R. Shipley -

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.I. 3 bedroom split 100 
X150, 2 kitchens, l’į baths, playrm, 
wall to wall carpeting throughout, 
patio and air conditioners — price 
$26,990. For app. call (516) 881-1649

REAL ESTATE—WESTCHESTER. 
Pound Ridge. Quiet dignity yet with 
everything for casual living and 
graceful entertaining. Central air 
conditioning, central vacuums, stand
by generator, garage door opener, 
dumb waiter, darkroom, projection 
booth, three fireplaces, sauna room, 
bidet and large workshop. A heated 
Wagner pool with automatic clorin- 
ator & cleansing whips is surround
ed by woods (914) 946-4970/764-5181

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

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

LUNCHEONETTE FOR SALE — 
Good opportunity. Must sell at sac
rifice for $6,000 due to illness. Call 
( 201) LA 5-9357

Academy of the Holy Famfly 
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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Aušros Vartų bažnyčia New 
Yorke dabar baigiama atremon
tuoti iš lauko ir iš vidaus. Dar
bus atliko bažnyčių dekorato
rius Jonas Subačius su savo 
pagalbininkais. Viduje atnau
jinti visi altoriai, pataisyti ir 
atnaujinti vargonai.

Metiniai Aušros Vartų para
pijos pietūs šiemet bus spalio 
31 tos parapijos salėje. Kvie
čiami dalyvauti visi parapiečiai 
ir parapijos bičiuliai.

Liet. Kariuomenės šventės 
minėjimas šiais metais rengia
mas lapkričio 27. Rengia karių 
ramovė.

Grandinėlę, pasižymėjusį Cle
veland© tautinių šokių ansamb
lį, į New Yorką vėl pakvietė 
Laisvės Žiburio radijo valandė
lė. Jų koncertas su visai nauja 
programa bus kitų metų balan
džio 9 d. Lincolno Centro Fil
harmonijos salėje Manhattane.

L. B. New York© apygardos 
valdyba posėdžiavo rugpiūčio 9, 
pirmadienį, Kultūros Židinyje. 
Daugiausia laiko skirta, kaip su
rengti JAV Lietuvių Bendruo
menės 20 metų sukakties mi
nėjimą. Minėjimas rengiamas 
New Yorko apygardos drauge 
su centro valdyba. Visus tech
nikinius darbus atlieka New 
Yorko apygarda. Ji taip pat 
parūpina ir didesnę dali pro
gramos. Jau dabar paaiškėjo, 
kad šiomis sąlygomis neįmano
ma surengti koncerto Lincolno 
centre, nes susidarytų per di
delės išlaidos, kurias sunku bū
tų padengti. Sukakties minėji
me pasilieka šie punktai: dail. 
J. Bagdono paroda Kolumbo 
vyčių salėje Woodhavene (jau 
salė užimta). Paroda atidaroma 
spalio 8, penktadienio vakare. 
Šeštadienį, spalio 9, — Kultū
ros Židinyje vyks seminarai, 
kuriuose bus kalbama apie kon
krečia Liet. Bendruomenės at
eities programą. Iškilmingas su
kaktuvinis posėdis — akade
mija bus apie 3 vai. Posėdžiui 
dar nėra galutinai susitarta dėl 
salės. Tos dienos vakare — 
susipažinimo vakaras su jauni
mo programa ir šokiai. Sekma
dienį, spalio 10, iškilmingos 
pamaldos. Sukakčiai atžymėti 
bus išleistas ir specialus leidi
nys, kuriame galės visi pasvei
kinti Lietuvių Bendruomenę.

Benediktas Budrevičius, BA
TUNo direktorius • antrinin
kas, vadovaus tvarkdariams 
BATUNo festivaly.
. f/Dzintars", latvių tautinių 
šokiu ir kanklių ansamblis iš 
New Jersey, dalyvaus Baltijos 
festivaly rugpiūčio 21, Free
hold, N. J. ir atliks latviškąją 
programos dalį.

£llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll^

| APREIŠKIMO PARAPIJOS!

Į PIKNIKAS |
= įvyks E

| August-rugpiūčio 29 |
Franklin Square, L. L, N. Y.

Gros Joe Thomas orkestras
Durys atsidarys 1 vai., šokiai prasidės 4 vai. popiet E

*

Gražus parkas, didžiulė naujai pastatyta salė, 
geras privažiavimas ir aikštė mašinom statyti.

E Autobusas išeis 1 vai. nuo Apreiškimo bažnyčios;
E 1:30 vai. — nuo šalinskų Įstaigos Woodhavene.
E Nuo Jamaicos traukinio paskutinės stoties iki pat
E pikniko aikštės autobusas atveža per 15 minučių:
— s*

PLATTDEUTSCHE PARK RESTAURANT
= 1132 Hempstead Turnpike Franklin Square, L. L N. Y. E

Kviečiame parapiečius ir svečius dalyvauti.

Vienuolynas ...... GL 5-7068
Redakcija________GL 5-7281
Administracija____GL 2-2923
Spaustuvė_______ GL 2-6916
Kultūros Židinys ..... 827-9865

. Jurgio Ambroziejaus Pa
brėžos 200 metų nuo gimimo 
sukaktis minima spalio 17 Kul
tūros Židinyje. Rengia Kat. 
Mokslų Akademijos židinys. Pa
brėža buvo pranciškonas, gy
venęs Kretingoje ir pasižymė
jęs savo pamokslais, žemaitiš
kais raštais, rašęs net eiles. 
Buvo išleisti jo pamokslai 19 
a. pradžioje. Taip pat jis buvo 
žymus botanikas, surinkęs di
delius Lietuvos augalų rinki
nius, rašęs botanikos žodyną. 
Per augalus, per gydomąsias 
žoleles jis buvo priėjęs ir prie 
medicinos. Surengtoje akade- 
nį kalbės istorikas Tėv. dr. V. 
mijoje apie Pabrėžos asme
nį kalbės istorikas Tėv. dr. V. 
Gidžiūnas, apie gamtininką - 
botaniką — Tėv. J. Venckus, 
S. J., apie Pabrėžą mediką — 
dr. V. Paprockas. Taip pat bus 
išstatyti ir jo rankraščiai, su
rengta jo gyventos aplinkos 
nuotraukų parodėlė.

Dail. Česlovo Januso paveiks
lų paroda rengiama rugsėjo 25 
ir 26 Kultūros Židinio patalpo
se. Rengia Liet. Moterų Klubų 
Federacija.

Dail. Onos Paškevičienės ta
pybos kūrinių paroda rengia
ma spalio 30-31 Kultūros Ži
dinyje. Rengia LMK Federaci
ja.

Kęstutis K. Miklas, BATUNo 
prezidentas, rugpiūčio 7 su 
šeima automobiliu išvyko į Ka
nados kalnus vakaruose mėne
siui atostogų. Kelionės metu, 
pakeliui ii- grįžtant, aplankys 
didžiąsias lietuvių kolonijas va
karinėse JAV valstijose, ta pro
ga taipgi susitiks su pabaltie- 
čių visuomenės vadovais ir tar
sis dėl BATUNo ateities veik
los Jungtinėse Tautose.

Apreiškimo parapijos choras 
pakviestas giedoti į Auriesville, 
N. Y., Amerikos kankinių šven
tovėm Ten rugpiūčio 22 bus 
lietuvių diena, kurią rengia 
Amsterdamo apylinkėj lietu
viai. Choras važiuoja autobusu 
ir kviečia visuomenę, norinčią 
aplankyti šventovę, keliauti 
kartu. Vietų skaičius ribotas. 
Vietas galima užsisakyti pas 
choro pirm. V. Radzivaną, 441- 
2304. Kelionė ten ir atgal — 
10 dol. Išvyks 9 v. iš Wood- 
haveno ir pasiims keleivius 
prie Apreiškimo parapijos baž
nyčios.

Antaninai Ošlapienei mirus, 
dol. Tautos Fondui aukojo New 
vieton gėlių prie jos karsto 25 
Yorko Sandaros ir valstiečiu 
liaudininkų kuopos.

Mirusieji
Vincentas Gasparavičius, 83 

m. amžiaus, gyv. Maspethe, mi
rė rugp. 13. Palaidotas iš Vieš
paties Atsimainymo bažnyčios 
rugp. 16 šv. Karolio kapinėse. 
Velionis paskutiniu laiku sirgo 
ir prieš mirtį įsiamžino į tėvų 
pranciškonų statomą Kultūros 
Židinį, paaukodamas tūkstanti
nę. šermenimis rūpinosi Kodžio 
laidotuvių įstaiga Maspeth, N. 
Y.

Stasys Matyckas, 37 m. am
žiaus, gyv. Plainfield, N. J., 
mirė rugpiūčio 14 d., palaido
tas rugpiūčio 18 d. Paliko liū
dinčią žmoną ir mažamečius 4 
vaikučius. Laidotuvėmis rūpino
si Higgins Funeral H. Velio- 
nies tėvelis mirė prieš keletą 
metų.

Ona Survilienė, 68 m. am
žiaus, gyv. Brooklyne, mirė 
rugp. 13, palaidota iš Apreiški
mo bažnyčios rugpiūčio. 17 šv. 
Karolio kapinėse, kur ilsisi 
prieš keletą metų miręs jos vy
ras. Paliko sūnų Joną, brolius 
bei seseris Lietuvoj. Šermeni
mis rūpinosi A. J. Baltrūnas.

Edvardas Gurskis, 64 m. am
žiaus, gyv. Jersey City, N. J., 
mirė liepos 30, palaidotas rug
piūčio 3 iš Šv. Onos bažnyčios, 
kuriai velionis daug dirbo. Lai
dotuvių metu mišias aukojo bu
vęs klebonas prelatas J. Schar- 
nus, asistavo dabartinis klebo
nas VI. Karalevičius ir velio- 
nies giminaitis T. Petras Ba- 
niūnas, O.F.M. Palaidotas Šv. 
Vardo kapinėse Arlington, N. 
J.

Paliko liūdinčia žmona Ona. 
sūnų Edvardą su šeima bei ki
tus giminaičius.

Padėką reiškia kunigams, pa
žįstamiems ir draugams už 
užuojautas, maldas, užprašytas 
mišias, gėles ir palydėjusiems į 
kapus. Liūdinti žmona ir sūnus 
Edvardas.

Prieš išvykdamas Į Romą, 
prel. J. B. Končius, Balfo gar
bės pirmininkas, nuo rugpiūčio 
27 iki rugsėjo 2 viešės New 
Yorke. Ta proga Balfo centro 
valdyba ir Balfo New . Yorko 
skyrius rengia jam atsisveiki
nimą - išleistuves rugpiūčio 28, 
šeštadienį, 7 vai. vakare Kul
tūros Židinio patalpose (361 
Highland Blvd., Brooklyn). Bus 
trumpa akademija ir neforma
lus pobūvis. Laukiama gausiai 
atsilankant buvusių Balfo pir
mininko bendradarbių, lietuvių 
organizacijų atstovų ir Balfo 
rėmėjų iš Didžiojo New Yorko 
srities.

Dr. V. Slavinskas praneša, 
kad jo yadovaujamoj ligoninėj 
Monticello N. Y., plečiant biz
nį, reikalingas buhalteris. Kas 
domisi tokiu darbu, kreiptis 
tiesioginiai: Dr. V. Slavinskas, 
P. O. Box 429, Monticello, N. 
Y. 12701. Tel. (914) 794-6660 
arba 794-5550.

DaiL J. Galdiko paroda ren
giama gruodžio 11, 12, 13 ir 
14 dienomis Kultūros Židinyje.
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► <
£ 1
► BATUNo rengiamas antrasis <
L BALTIJOS FESTIVALIS-GEGUŽINE j
► įvyksta <
J šeštadienį, rugpiūčio 21, 1971 1
► <
► Latvių sodyboje C
► “PRIED AINE” j
► Freehold, New Jersey
► <
► (prie 33 kelio, tik 5,3 mylios j rytus nuo 9-to kelio) <
► <
► Programoje: I
Į 2:00 vai. — Tinklinio varžybos <
► 4:30 vai. — Festivalio koncertas <
► <
► Po programos pasilinksminimas ir šokiai
Į Veiks maisto ir gėrimų bufetas • bus didelė loterija • <
► pabaltiečių spaudos knygynai • Į gegužinę galima atsi- <
► nešti savo maistą ir gėrimus • Festivalio pradžia — 1 vai. <
► popiet • Festivalis įvyks bet kokiam orui esant. <

Jėjimo auka: suaugusiems — 3 dol., studentams — 1.50 dol <
) vaikai iki 12 metu nemokamai. }

► United Baltic Appeal, Inc. <
► BATUN
► . 4«
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Posėdžiavę Jaunimo Kongreso reikalais pas dr. A. Kazicką. Iš k. l-je eilėje P. Zumbakis, A. Budreckis, R. 
čerkeliūnienė, J. Gaila. G. Kumpikaitė, R. Sakadolskis — kongreso pirmininkas, M. Lenkauskienė, dr. J. 
Kazickas — finansų komisijos pirm., L. Sileikytė, St. Barzdukas — PLB cv pirmininkas, N. Žukauskienė, 
V. Vebeliūnas, l-je eilėje J. Oniūnas, S. Mikaliukas, P. Stončius, J. Utenas, A. Sabalis, S. Arūnas ir dr. 
Vygantas.

ŠUOLIAIS ARTĖJA JAUNIMO KONGRESAS
Po eilės paruošiamųjų svars

tymų paaiškėjo II pasaulio jau
nimo kongreso datos:

1972 birželio 24 - liepos 9 
Chicagoj vyks įvairios parodos, 
susijusios su jaunimo pasieki
mais.

1972 birželio 29 - liepos 4 
manifestacinė kongreso dalis 
Chicagoje.

1972 liepos 5 - 8 studijų die
nos viename universitete prie 
Chicagos.

1972 liepos 10 - 15 jauni

GYDYTOJU SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio Lietuviu Gydytojų 

Sąjungos ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos suvažiavi
mas įvyyks š. m. rugsėjo 4-5 
The Pierre viešbutyje, 5th Avė. 
ir 61st St. New Yorke. Suva
žiavimo darbotvarkėje pirmą 
dieną, šeštadienį, dr. B. Matu
lionis (Wallum Lake, R. I.) kal
bės tema “Lietuvos gydytojo 
vaidmuo kovoje už savąją kul
tūra ir laisve“; Ramūnas Kon- 
drctas (Harvard universitetas, 
Cambridge, Mass.). — “Keli 
bruožai iš Vilniaus medicinos 
draugijos vystymosi Lietuvoje 
19-me amžiuje”.

Po paskaitų — organizacinio 
darbo posėdžio pirmoji dalis. 
Vakare tame pat viešbutyje gy
dytojų ir svečių pabendravimas 
— banketas.

Sekmadienį pasidalina žinio
mis dr. Ed. Kaminskas (Har
vard u-tas, Cambridge, Mass);
tema — “Ląstelių auginimo re
guliavimas”; vet. dr. Petras 
Radvila (Bern, Šveicarija) tema 
— “Tetanuso profilaksė pas 
žmones ir gyvulius po sužeidi
mų”. Dr. Rimgaudas Nemickas 
(Loyola u-tas, Maywood, Ill.) 
kalba tema “Myokardo revas- 
kuliarizacija”; dr. Irena Gied- 
rikienė (So. Orange, N. J.) — 
“Dešimties metų Phenylketonu- 
rijos apžvalga New Jersey vals- 

mo stovykla prie Toronto, Ka
nadoj.

★
Šio didžiojo įvykio lėšoms 

telkti New Yorke sudarytas fi
nansų komitetas, kuriam suti
ko vadovauti dr. Juozas Kazic
kas. Per pusmetį komitetas rin
kosi mėnesinių pasitarimų. Pla
tesnio pobūdžio posėdis su
šauktas rugpiūčio 7 dr. Juozo 
ir Aleksandros Kazickų vasar
vietėj East Hampton, Long Is
land. Susirinkę gražioj aplin

tijoje”; dr. Vytautas Damijonai
tis (Poughkeepsie, N. Y.) — 
“Psichiatrijos evoliucija JAV 
po antrojo pasaulinio karo”.

Po to bus organizacinio dar
bo posėdžio II-ji dalis, vaka
re — korporacijų ir kursų po
būviai.

★
Lietuviai gydytojai rengia sa

vo suvažiavimus kas dveji me
tai renkama centro valdyba, 
aptariami bendri reikalai, pasi
dalinama naujausiomis medici
nos žiniomis bei išradimais.

Lietuvių profesiniai suvažia
vimai mūsų gyvenime turi di
delę reikšmę, ypač gydytojų 
suvažiavimai, nes lietuvis gydy
tojas laisvajame pasaulyje ap
tarnauja 95 proc. lietuviškos 
visuomenės. Lietuvį gydytoją 
mes sutinkame visose lietuviš
kose organizacijose, parengi
muose, daugumas jų yra stam
būs rėmėjai mūsų politinių bei 
kultūrinių reikalų.

Dabartinę PLGS ir ALGS 
centro valdybą sudaro: dr. Vac
lovas Paprockas, pirm.; dr. Bro
nius Radzivanas, sekr. ir ižd.; 
dr. Vytautas Avižonis, vice- 
pirm. Suvažiavimo komitetą su
daro dr. Marija Žukauskienė — 
pirm., narės — dr. Aldona 
Skripkutė, dantų gyd. Regina 
Saldaitienė ir dr. Anastazija 
Goeldnerienė. 

koj, visi turėjo progos tarpu
savyje artimiau susipažinti, kas 
norėjo, ir pasimaudyti baseine, 
o po pietų pradėjo oficialią da
lį-

Dalyvavo: PLB valdybos pir
mininkas Stasys Barzdukas, 
PLB jaunimo sekcijos vadovė 
Milda Lenkauskienė (abu iš 
Clevelando), JAV LB vicepir
mininkas jaunimo reikalams 
Juozas Gaila, II pasaulio jau
nimo kongreso komiteto pirmi
ninkas Romas Sakadolskis, kon
greso kontrolierius Saulius Mi- 
kaliukas, pavaduotojas Pijus

Monstrealio latvių tinklinio 
rinktinė rugpiūčio 21 specialiai 
atvyksta iš Kanados dalyvauti 
tinklinio varžybose BATUNo 
festivalio metu.

Estų moterų gimnazisčių gru
pė iš Lakewood, N. J. plačiai 
pagarsėjusi savo lanksčiais sti
lingais pasirodymais ne tik 
tarp pabaltiečių, bet ir tarp 
dalį BATUNo festivaly rugpiū- 
amerikiečių, atliks programos 
čio 21 Freehold, N. J.

Dace Karklinš, latvių solistė, 
gyvenanti Hamiltone Kanadoje, 
dalyvaus latviu programos da
ly BATUNo rengiamame festi
valy.

“Žibuoklių" sekstetas, vado
vaujamas Liudo Stuko, dalyvau
ja BATUNo festivaly. Sekste
tas pasirodys su nauju reper
tuaru, kur bus estų ir latvių 
dainų, v

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. r. 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
nebunkporte iškilmingos pamal 
dos. Gamtos vaizdų bei medžių

1971 m., rugpiūčio 18 d., no. 53

MIRE KUN. J. SVIRSKIO 
SESUO

Ji buvo vienintelė jo sesuo 
Onytė. Buvo palyginti dar jau
na. Mirė staiga ir netikėtai, nu
vežta į Bostono City ligoninę. 
Visos gydytojų pastangos pali
ko be pasekmių.

Kun. Juozas Svirskis yra šv. 
. Petro lietuvių parapijos So. 

Bostone ilgametis vikaras. Ka
dangi šeima yra kilusi iš Ha
verhill, Mass., todėl ten vyko 
ir laidotuvės. Gedulingos pa
maldos buvo šv. Ritos bažny
čioje, kurias atliko pats brolis 
už savo mylimą sesutę. Kon- 
celebravo gražus kunigų būre- 
tlis — draugai, prieteliai ir 
bendradarbiai. Su kai kuriais 
iš jų kun. Juozas sėdėjo vie
name suole kunigų seminarijo
je. Palaidojo Haverhill kapuose 
šalia tėvelių rugpiūčio 10 die
ną, saulėtą antradienį, šerme
nis atliko Rosinski and Sons 
Funeral Home Haverhill.

Mes visi — draugai, priete
liai ir bendradarbiai — reiškia
me mielam kun. Juozui nuošir
džią užuojautą jo sunkioje va
landoje.

J. V.

Stončius (trys iš Chicagos), fi
nansų komiteto ryšininkas Chi
cagoj Povilas Žumbakis ir fi
nansų komitetas New Yorke: 
dr. J. Kazickas, Saulius Arūnas, 
dr. Algirdas Budreckis, Rima 
Čerkeliūnienė, Giedrė Kumpi
kaitė, Jurgis Oniūnas, Antanas 
Sabalis, Laima Šileikytė, dr. Jo
nas Ulėnas, Vytautas Vebeliū
nas dr. Vytautas Vygantas, Ni
jolė Žukauskienė.

Posėdį atidaręs dr. Kazickas 
pažymėjo, kad finansų komite
tas yra baigęs pradinius dar
bus ir yra pasiruošęs konkre
tiems žygiams, nes kongresas 
ne už kalnų.

Išklausęs R. Sakadolskio iš
samų pranešimą, St. Barzdukas 
pasidžiaugė jaunimo ryžtu kon
greso ruošoj.

Buvo pateiktas rūpestingai 
paruoštas kongreso finansų 
kontrolės planas, kad nė vie
nas doleris nenubyrėtų veltui 
(St' Mikaliukas ir P. Stončius). 
Vyt. Vebeliūnas pasiūlė finan
sų komiteto atskaitomybės pla
na.

Posėdis nusitęsė iki vėlvvo 
vakaro, nes susirinkę turėjo ei
lę idėjų ir galėjo pasidalinti 
nuomonėmis su kongreso akty
vu. Chicagoj bei su PLB ir JAV 
LB pirmaujančiais asmenimis.

R. P. Č.

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 šalinskienei — 
296-2244. Rašyti: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Antroji ekskursija rugs. 4,5, 
6 d. Autobusas sustos ir 
prie šv. Petro bažnyčios Eli
zabeth 8 v. r. Inform, reikalais 
ten kreiptis B. Delaisy, Eliza
beth. 1-9633.




