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Europos biržose savo valiutos branginti neskubama
Visi santūrūs, prancūzai dalinai laikosi seno dolerio-franko kurso

(sp) — Stabilizuoti doleri ir 
paskatinti ūkinį atkutimą —pa
grindinis naujosios JAV ūki
nės politikos tikslas. Pasekmių 

< laukiama tokių: geresnių sąly
gų JAV prekei varžytis užsie
nio rinkose, infliacijos sustab
dymo ir daugiau darbo darbi
ninkams parūpinimo.

Pirmasis rūpestis suorgani
zuoti nedideli aparatą kainų ir 
atlyginimų įšaldymui adminis
truoti bei numatyti procedūrą 
nusikalsiantiems sutramdyti. 
Šitas darbas jau baigtas. Nu
matytose vietose atsiradę pa
reigūnai pasiekiami dieną ir 
naktį, kad kuo greičiausiai bū
tų išaiškinti su kainų ir atlygi
nimų įšaldymu atsirandą neaiš
kumai.

Antrasis rūpestis — laukto 
psichologinio pasipriešinimo iš
blaškymas. Pramonė ir pre
kyba prisitaikė be sukrėtimo, 
bet pradėjo klaidžioti didieji

DUKTĖ KEIČIA
(sp) Maskva informavusi Wa- 

shingtoną, kad jos naujoji 
“taikos, draugystės ir bendra
darbiavimo” sutartis su Indija 
esanti kaina užmokėta už In^- 
dijos pažadą nepripažinti Ben
gia Dash (R. Pakistanas) ne
priklausoma valstybe. Maskva 
buvusi tikra, kad tada būtu 
buvęs Indijos-Pakistano karas, 
todėl tąja sutartimi esanti nu
pirkta taika, už kurią Maskva 
turėtų susilaukti ne piktų prie
kaištų, bet padėkos.

Gal ir gali būti dalis tiesos 
dėl karo buvimo ar nebuvimo, 
bet sutartis su Indija yra ne 
labdarybės, bet politinis ak
tas, Maskvos kantriai ir ilgai 
ruoštas. Indijos-Pakistano susi
kirtimo galimybė tik suteikė 
Maskvai auksinę progą anks - 
čiau ir neskausmingai prisiriš
ti Indiją prie savęs.

Visą tą politinį-psichologi- 
nį kompleksą nagrinėja Jean- 
Claude Buffle, vienas iš žymių
jų Journal de Geneve diploma- 

• tinių komentatorių. Jis neigia 
Indijos vyriausybės teigimą, 
kad ta sutartimi ji neatsisakiu
si tradicinės non-alignement po
litikos, bet katagoriškai teigia, 
kad toji politika yra radikaliai 
pažeista. Jam atrodo, kad 
bendradarbiavimas bus ir kari
nis, nors Įsakmiai apie tai ne
kalbama.

“Buvusi neutralumo čempio
nė Nehru laikais, Indija da
bar padarė tai, ką ji seniai 
smerkė ir ko kitiems nepatarė 
daryti: nesusirišti nė su viena 
didžiųjų valstybių, neįsijungti 
nė į vieną iš valstybių blokų.. 
Šitos evoliucijos priežastimi 
yra psichologinė, karinė ir po
litinė žaizda, kurią jai padarė 
kinų laimėjimas 1962 m. susi
kirtime dėl sienų. Tas mažas 
nepasisekimas įkalė Indijos va
dams galvon, kad ne Indija, bet 
Kinija bus pirmaujanti Azijo
je.”

Konflikto su Kinija metu In
dija gavo paramos iš Rusijos 
ir Amerikos, bet laikas paro
dė, kad tos pusiausvyros ne
užteko. Kaip panašios pusiau
svyros neužteko Egipte.

“Stebėdama santykių atšili
mą tarp Kinijos ir JAV, nusivy
lusi prez. Nixono politika ne
nutraukti Pakistanui ūkinės pa
galbos, tada, kada karas tebe- 

darbininkų unijų vadai. Atsira
do keistas psichologinis reiški
nys: ilgą laiką baręs preziden
tą už kainų ir atlyginimų kont
rolės neįvedimą, AFL-CIO bo
sas Meany pirmasis pradėjo 
šaukti, kad tos politikos aukos 
bus tik vieni darbininkai, lai
mėtojas būsiąs tik didysis ka
pitalas. Pagal tą “filosofiją” 
išeitų, kad darbininkui gali bū
ti gerai tik tada, kada pramo
nei bus blogai. Juk darbinin
kas nedirba tik tada, kada pra
monė jam darbo negali parū
pinti. Gaila, kad didžiausios 
darbininkų grupės vadas yra 
apsirgęs tokia trumparegyste.

Naujos tarptautinės valiutų 
’ santykių sistemos suradimas 
bus ilgas darbas, bet jis jau 
pradėtas Anglijos ir Bendro
sios Rinkos narių, prie kurių 
prisijungė ir Japonijos stebėto
jas. Tik neatrodo, kad didieji 
JAV prekybos partneriai linkę 
taip greit eiti tuo keliu, kuriuo

TĖVO POLITIKU
vyksta Pakistano Bengalijoj, 
matydama JAV ir Kinijos rodo
mą draugystę Pakistanui, Indi
ja pasijuto esanti izoliuota ir 
metėsi į Rusijos glėbį. Ir taip 
vienu smūgiu ir už labai ma
žą kainą Maskva netikėtai su
kombinavo jėgą kinų-ameri- 
kiečių susidraugavimui atsver
ti: Gal net ir įvykdyti seną 
carų Rusijos svajonę prasiverž
ti pietryčių Azijon, kurion ke
lią savo laiku jai užkirto ang
lai Afganistane”.

Komentatorius mato dviejų 
ašių Azijoje susidarymo galimy
bę: aplink vieną suksis JAV- 
Kinija, aplink kitą — Rusija 
su Indija. Kiekvienoj grupėj 
viena valstybė liberali ūkiškai 
ir politiškai, kitoje vyrauja ū- 
kinė ir politinė diktatūra. Bet 
jis raminasi, kad toks persi- 
grupavimas tebėra tik hipote
zė.

“Neužmirština, — sako ko
mentatorius —, kad rusu-indu 
suartėjimas, jeigu jis turi bū
ti atsvara kinų-amerikiečių su
artėjimui. vyksta esant karui 
Pakistane. Susiartinimas su 
Rusija, tikimasi, nuramins In
dijoje tuos, kurie bijo Kinijos 
grėsmės, kuria žaidžia kai ku
rie Pakistano ekstremistai. 
Bet jis nenuramins tų, kurie 
spaudžia Indijos vyriausybę 
ginklu paremti R. Pakistano 
ekstremistus. Ir tai gali pa
stumti Indiją padaryti nepatai
somą klaidą”. Tai būtų nelai
mė, kurios dydžio šiandien nie
kas negali atspėti. 

Gromyko Ir Indijos premjerė Indira Gandhi sutartį su Maskva pasirąžius.

jie, manoma, buvo pastumti 
eiti Amerikai atkabinus dolerį 
nuo aukso pariteto ir leidžiant 
jam ieškoti naujo santykio su 
kitomis valiutomis pasiūlų-pa- 
klausų taisyklei veikiant. Tikė
tasi, kad doleris turėtų gana 
staigiai atpigti, bet po savai
tės pertraukos atidarius Euro
pos valiutų pirkimo-pardavimo 
biržas, bent jau pirmą dieną 
taip nebuvo.

Washingtone pradžioje ma
nyta, kad dabar pirmasis žodis 
priklauso didiesiems Amerikos 
partneriams Europoje ir Japo
nijoje. Tiesa, kad jie tarėsi, bet 
pilno susitarimo nepasiekė. At-

Maskva mėginusi 
pasigrobti Jemeną

(sp) — Jemeno sostinėje Sa
noje areštuoti iš Sovietų amba
sados išeinantys septyni kari
ninkai. Tai buvusi grupė pa
rinktų, Sovietuose apmokytų 
karininkų, turėjusių nuversti 
dabartine vyriausvbe ir įkur
dinti Maskvai palankią.

Jemenas yra Arabijos pusia
salio pakrašty, pasiskelbė res
publika 1962. Po to sekė 7 
metai civilinio karo, kurio me
tu Egiptas rėmė 
Saudi Arabija gi 
imamo šalininkus. Į 
jau įlindo Maskva 
dovanomis, paskui sekė ir ūki
nė pagalba. Tokiu būdu Mask
vos ten atsiradę diplomatai į- 
tvirtino Sovietijos įtaką, ypač 
susidraugavo su kariškiais.

Pastaruoju laiku Jemeno vy
riausybė ėmė tolti nuo Mask
vos ir sukti į Vakarus: susi
draugavo su S. Arabija, pripa
žino V. Vokietiją, pasikeitė am- ra didesniems sunkvežimiams 
basadoriais 
Anglija, įsileido kelis 
kos diplomatus, kurie 
Italijos ambasadoje.

Stiprios pozicijos 
Maskvai labai reikalingos da
bar, kada jos įtaka pasidarė į- 
tartina Vid. Rytuose po są
mokslo įkurdinti komunistus 
Sudane. Jemenas arti ir prie 
Persijos įlankos, iš kurios greit 
pasitraukia anglai, palikę be 
globos apie 12 šeichų su ma
žais žemės gabalais įlankos 
krantuose, šeichai turtingi naf
ta ir pinigais, bet šiaip jau ge
ras grobis kiekvienam suktam 
avanturistui. Nėra abejonės, 
kad bandymas užvaldyti Jeme
ną yra surištas su jos planuo
jamomis avantūromis Persijos 
įlankos pakrantėse, todėl nepa
sisekimas Sudane ir Jemene la
bai nuostolingas Maskvai.

sukilėlius, 
nuverstojo 
tarpą tuo- 
su ginklų

su Prancūzija ir 
Ameri - 
įsikūrė 

Jemene

rodo, kad Japonija vis dar ne
nori savo pinigo pabranginti, 
Bendrosios Rinkos kraštai ir 
Anglija vieno susitarimo nepa
siekė, nes Prancūzija panorė
jo eiti skirtingais keliais.

Biržas atidarius šį pirmadie
nį nebuvo nė panikos, nė dides
nės apyvartos. Reiškia, kad vi
si buvo labai atsargūs. Britai, 
šveicarai, belgai ir italai leido 
savo valiutoms laisvai ieškoti 
naujo santykio su doleriu pagal 
pasiūlų-paklausų įstatymą. Vi
dutiniškai tą dieną doleris at
pigo apie 3 proc. Tai reiškia, 
kad anos valiutos tiek pat pa
kilo. V. Vokietijos ir Olandijos 
valiuta laisvai ieško savo san
tykio su doleriu jau nuo ge
gužės mėn. Prancūzai nusista
tė 75 proc. transakcijų vykdy
ti pastoviu dolerio-franko kur
su, gi likusiems 25 proc. leis 
laisvai ieškoti naujo santy
kio pasiūlų -paklausų tvarka.

JAV mašinos 
rusu fabrikui

Washingtonas. — Prekybos 
dep. leido parduoti rusams į- 
rengimus liejyklos, kuri suda
rys dalį greit numatomo pra
dėti. statyti suofcveąimių fabri
ko komplekso prie Karnos pu
sės tarp Maskvos ir Uralo kal
nų. Kitai bendrovei leista su
daryti sutartį su Sovietų įstai
gomis dėl tos liejyklos supla
navimo. Liejykloje bus lieja - 
mos sunkvežimiu dalvs.

Mack Trucks, kuri jau turi 
vieną provizorinę sutartį su So
vietais ryšium su to fabriko 
statyba, prekybos dep. leidimo 
dar negavo susitarimui įteisin
ti. Jos sutartis liečia aparatū- 

gaminti, todėl leidimo galuti
nai gali ir negauti, nes visi tie 
sunkvežimiai karo atveju 
aptarnaus frontą. Duotais lei
dimais padengtų prekių vertė 
siekia 162 mil. dol.

Kiečiau elgsis su 
turto grobikais

Washingtonas. — Esama 
ženklu, kad Amerika keičia ū- 
kinę politiką su tais kraštais, 
kurie labai lengvai nusavina a- 
merikiečių investuotą turtą ir 
visaip išsisukinėja su atlygini
mu.

Tuo tarpu garsiai tuo reika
lu nekalbama, bet garsinamas 
faktas, kad Eksporto-Importo 
bankas neseniai nepatenkino 
Čilės vyriausybės prašymo pa
dėti finansuoti trijų keleivinių 
lėktuvų pirkimą. Čilė nusavi
no amerikiečių bendrovių tur
tą, investuotą vario kasyklose, 
pažadėjo kompensuoti, parla
mentas pavedė tą reikalą su
tvarkyti vyriausybei, bet ši pra
dėjo ieškoti būdų kaip nuo to 
pažado išsisukti.

Pagal savo įstatymus JAV 
pasielgė teisėtai, bet Čilės ad
vokatai mano, kad sulaužyta 
tarptautinė viešoji teisė, nes 
sudaryta kliūtis Čilės 
numui laisvai reikštis.

Amerikos įstatymas 
kad turto nusavinhno» 
atlyginimas turi būti 
siant sutartas, gi to nepada
rius Amerikos kreditai tam 
kraštui nutraukiami. Manoma, 
kad Čilės byloje sprendimą pa
darė finansų departamentas 
prieš valstybės dep. patarimą.

suvere-

sako, 
atveju 
nedel-

Iš visų išsiskyrė Izraelis, su
mažindamas savo svaro vertę, 
palyginus su senuoju doleriu, 
25 proc. šita priemone Izrae
lis tikisi pataisyti savo preky
bos santykius su Amerikos rin
ka.

Kiek Europoje bus leista do
leriui atpigti, o kitoms valiu
toms pabrangti, pasimatys tik 
po ilgesnio laiko. Ir šitą pro
cesą rikiuos aukštyn ar žemyn 
Europos centriniai bankai, kiek
viena valstybė žiūrėdama sa
vo interesų. Bet viena lošian
ti korta yra ir Amerikos ran
kose — naujas 10 proc. mui
to priedas už Amerikon įveža
mas jų prekes.

Amerikos ekonomistai jau 
džiūgauja, kad naujoji ūkinė 
politika, nežiūrint tarpt, pini
gų rinkoje sukelto sąmyšio, JV 
ūkinę veiklą žymiai pagerins.

— Kanada maldaus Washing- 
toną, kad jos į Ameriką įveža
moms prekėms nebūtų taiko
mas ką tik įvestas naujas 10 
proc. priedas prie jau veikian
čių muitų tarifų. Kanadoje ga
minami automobiliai Įvežami 
Amerikon be muito, todėl 10 
proc. priedas jiems netaiko
mas.

— Iranas pripažino Pekino 
vyriausybę vienintele Kinijos 
vyriausybe ir užmezgė’ su ja 
diplomatinius santykius. Taiwa- 
no vyriausybės ambasadorius 
išvyko namo.

S J

Rugpjūčio 22 iš International Kennedy aerodromo New Yorke j Kolumbiją išskrido Tėv. J. Gailiušis, pranciš
konų provincijolas, kuris dalyvaus generalinėje pranciškonų ordino kapituloje. Iš k. j d. Tėv. T. Degutis, Tėv. 
K. Bučmys, Tėv. J. Gailiušis, Tėv. P. Baltakis, Tėv. S. Ropotas. , Nuotr. J. Bacevičiaus

Pal-

Garbingas žodis 
Baltijos reikalu

— Švedijos premjeras 
me ant Amerikos geros akies 
neturi, nes jis yra nusidėjęs 
remdamas Indokinijos komu
nistus, nežiūrint, kad Švedija 
skelbiasi esanti neutrali šalis. 
Jis nepraleidžia atsirandančių 
progų, kad blogo žodžio Ame
rikos adresu nepaleistų.

Kai Amerikoje vyko ginčų 
karštligė ryšium su vadinamų 
“Pentagono dokumentų” pa - 
skelbimu, pridėjo savo trigrašį 
ir Palme: girdi, tie 
mentai” jį įtikinę, kad Ameri
ka turi pasitraukti iš Vietna
mo “tuojau, visiškai ir be jo
kių sąlygų”.

Jam šitaip atsakė nepartinis 
laikraštis Goteborgs Handels ir 
Sjofarts Tidengen: “šią savai-

“doku-

GALŲ GALE,
Tokiu vardu žymus JAV eko

nomistas, M.I.T. ekonominių 
teorijų profesorius, pereitų me- 
tų Nobelio premijos laureatas 
Paul A. Samuelson paskelbė sa
vo nuomonę ryšium su prez. 
Nixono administracijos supla
nuota naująja ūkine politika. 
Žemiau jo pareiškimo tekstas.

“Prez. Nixonas rugp. 15 pa
skelbė de facto dolerio deva- 
liuaciją (nuvertinimą). Tuo pa
čiu momentu, kai jis paliepė fi
nansų sekretoriui Connally su
laikyti aukso išmokėjimus, 
1944 Bretton Woods sutarta 
pastovi valiutų santykių siste
ma nuėjo istorijon.

Mano nuomone, prezidentas 
neturėjo kitokio pasirinkimo. 
Jį privertė taip pasielgti pas
kutinių savaičių masinis dole
rio rezervų mažėjimas. Nors 
prezidentas kaltę sumetė tarp
tautiniams spekuliantams, ta
čiau jie buvo tik pagrindinės 
priežasties simptomas.

Daugiau kaip 10 metų Ame
rikos doleris buvo pervertinta 
valiuta. Paskutiniais keliais 
metais Amerikos prekių varžy
bos su kitų kraštų prekėmis ne 
gerėjo, bet blogėjo. Pirmą kar
tą nuo 1893 JAV užsienio pre
kybos metinis balansas 1971 
bus deficitinis — daugiau im
portuojam, negu pajėgiam eks
portuoti.

Naujasis JAV pajudėjimas 
monetarinės pusiausvyros link 
labiausiai palies Japoniją. Ja
ponijos pramonė daugiau nebe
galės užtvindyti Amerikos rin
ką savo vis didėjančiu ekspor
tu.

Aš manau, kad kaltė yra Ja
ponijos vyriausybės pusėje. 
Aš esu tarpe tų ekonomistų, 
kurie per metų eilę patarinėjo 
Japonijos vyriausybei savano
riškai ir tvarkingai perkainoti 
savo piniginį vienetą. Aš ma
nau, kad būtų spaudimo ir 4š 
JAV vyriausybės pusės. Pana
šiai ir viešai tokį patarimą Ja
ponijos vyriausybei davė ir 28

— Australijos premjeras Mc 
Mahon pašalino iš pareigų 
krašto apsaugos ministerį J. 
Gorton, kuris visai neseniai 
pats buvo premjeru. Gorton 
plačiai buvo kaltinamas auto
kratiškai elgęsis su kabineto 
nariais ir retai kada taręsis su 
jais svarbesniais reikalais. To
dėl jis buvo išstumtas iš 
premjero vietos. Dabar viena
me laikrašty jis pradėjo skelb
ti savo atsiminimus ir į tą prie
kaištą taip atsakė: kai kurie mi- 

tę suėjo 31 metai nuo to lai
ko, kada Sovietų Rusija prari
jo Baltijos valstybes. Negali
ma nė sapnuoti, kad Palme ga
lėtų išdrįsti atsistoti ir pasaky
ti Rusijai, kad ji atsitrauktų iš 
Baltijos valstybių “tuojau 
be jokių sąlygų”. Tokius 
džius Palmė gali išdrįsti 
siųsti tik demokratijom”.

ir 
žo- 
pa-

DEVALIUACIJA
geriausi to krašto ekonomistai. 
Tokio žygio reikalavo Japoni
jos ūkinė sveikata.

Manytina, kad Japonijos 
pramonė gyveno sapnų pasau
lyje. Bet ar apie reikalą nusi
manantis asmuo gali tikėti, 
kad nors ir tokia milžiniška rin
ka, kokia yra JAV rinka, ga
lės suimti visą eksportą, kurį 
“Japonijos “pramonės stebuk
las” metė į pasaulio rinkas? 
Manyti, kad tokia padėtis ga
lės ilgai tęstis, yra vaikiškas 
Japonijos galvojimas. Tokios 
pat rūšies yra kai kurių JAV 
ekonomistų galvojimas, kad vi
sa tai savaime susitvarkys be 
jokių radikalių priemonių.

Aš noriu baigti padrąsinan
čiu žodžiu. Jei dolerio vertė su
mažės nuo 7 iki 15 proc. paly
ginus su pliusus turinčių preky
bos balansų kraštų piniginiais 
vienetais, tai šitai reikš, kad 
tikrai bus pasukta monetarinės 
pusiausvyros link. Tai bus nau
dinga Amerikai, kurios užsie
nio prekyba eina su deficitu. 
Tai bus naudinga ir Japonijai, 
turinčiai didelį užsienio preky
bos perteklių, nes juk būtų ne
protinga, jei Japonija negautų 
už savo prekes tinkamo atly
ginimo.

Man malonu, kad prez. Nixo- 
nas, tarptautinės krizės pa
spaustas, pakeitė savo ikšiol 
nieko nedarymo politiką. Aš 
pritariu mokesčių mažinimui, 
nes tai prisidės prie nedarbo 
mažinimo.

Aš tikiuosi, kad prezidentas 
tik juokavo, kai jis siūlo mo
kesčių sumažinimą padengti fe
deracinio biudžeto apkarpymu 
ir federacinių įstaigų tarnauto
jų sumažinimu. Šitoji priemo
nė neparūpins darbo nė vie
nam bedarbiui: priešingai, ji 
tik sumažins dirbančiųjų skai
čių.

Bet man patinka laikinis at
lyginimų, kainų ir nuomų įšal
dymas, nes tai pirmas žingsnis 
pajamų politikai suaktyvinti.” 

nisteriai viską išplepėdavo sa
vo žmonoms, todėl jis ne viską 
sakydavęs ministerių posėdyje. 
Už šitą aroganciją jis neteko 
ir ministerio vietos. Daug 
džiaugsmo iš tos vaidinamos 
komedijos turi parlamento opo
zicijos pusėje sėdinti Darbo 
partija. ,

— Australija ir N. Zelandija 
iki šių metų galo ištrauks iš P. 
Vietnamo visus savo karius ir 
tą karinį inventorių, kuris ten 
nebebus reikalingas.

SUSITARĖ DĖL BERLYNO
Keturi didieji — JAV, Ang

lija, Prancūzija ir Rusija — jau 
susitarė dėl naujo V. Berly
no statuso ir dėl jo susisieki
mo laisvės su V. Vokietija. Su
sitarimas bus paskelbtas tik 
vyriausybėms ji peržiūrėjus ir 
patvirtinus. Pasitarimai vyko 
daugiau kaip metus.
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Kandidatas raudonai skrybėlei
Lietuviu kunigo legenda Kolumbijoje (6)

Kun. Matutis toliau apie sa
ve pasakojo:

— 1947 m. vasarą man bu
vo leista aplankyti JAV. Va
žiavau pro Barranųuillą ir su
stojau pas saleziečius. Pama
čiau šv. Roko parapiją ir ta
da sau pasakiau: “Niekad čia 
nedirbčiau”. Atrodė per karš
ta, be to, maža tvarkos. Kai 
grįžau po 3 mėnesių, gavau pa
skyrimą vykti vikaru į Šv. Ro
ką. Pirmoji mano reakcija bu
vo atsisakyti. Bet perkalbėjo 
šviesus italų kilmės viršinin
kas, ir aš atvykau čia 1947 
liepos 13 d. Sekančių metų ba
landžio 9 dieną prasidėjo kraš
te revoliucija. Minios naikino 
bažnyčias ir vienuolių mokyk
las. Man teko sumobilizuoti 
parapiečius ir pavyko apginti 
Šv. Roką nuo sunaikinimo. 
Klebonas mane kviesdavo ei
ti su juo bažnyčios šluoti. Jis 
neturėjo pinigų ir nemokėjo 
darbo organizuoti. Po 3 mėne
sių aš jam pasakiau: “čia ne 
kunigo darbas!”. 1950 kovo 2 
buvau paskirtas klebonu ir 
1952 sausio 2 dar pridėjo sa
leziečių kolegijos rektoriaus 
pareigas, kurias ėjau 6 metus.

— Per tą laiką prisirišau 
prie vietos, pažinau aplinką ir, 
siūlomas ĮCali kolegijos rek
toriumi ir klebonu, prašiausi 
geriau paliekamas Barranquil- 
loj tik klebonu.

Tapęs klebonu, Matutis pir
miausia atnaujino apleistą baž
nyčią. Ir dabar ji, tur būt, vie
na švariausių šiame mieste — 
kasdien šluojama specialiai 
samdomo vyro. Be jo, bažny
čiai dar dirba zakristininkas, 
šoferis, keturi meistrai, skal - 
bėja, šeimininkė ir jau minė
tos trys raštininkės. Tai ne
mažas apmokamų žmoniif’šta- . 
bas, šalia klebono ir trijų vi
karų.

Rytą, man buvo parodytos 
dirbtuvės prie bažnyčios, čia 
buvo padaryti visi nauji baž
nyčios suolai ir visi kiti me
džio darbai. Šiuo metu vyrai 
dirbo bokštuose kuriuos rei- 
kėjo perdažyti ir metalines da
lis, aprūdijusias, nuvalyti.

— Gal norėtumėte palypėti 
į viršų? — pasiūlė Matutis.

— Ar i bokštą? Ne! Man 
peraukšta.

— O aš kasdien lipu. Ne dėl 
sporto, bet reikia tikrinti dar
bą. Kitaip negali pasitikėti.

Matutis plečia klebonijos pa
talpas, nes raštinę reikėjo pa
dvigubinti, ir šeimininkei į- 
rengti kambarį, ir valgomąjį 
kunigams padidinti. Darbai ne
sustoja. Vienas sparnas vos 
pradėtas mūryti, — nepaklau
siau kam.

Kelionė i Cartagena
Jau Medelline man minėjo 

vertą pamatyti pajūrio miestą 
Cartagena. Teko šiai kelionei 
panaudoti trečiąją dieną. Šo-

STASYS YLA

feris buvo mobilizuotas ki
tiems darbams, tat su kun. Du- 
binsku vykome autobusu. Man 
būtų buvę geriau bent kartą 
ilgiau pakeliauti su pačiu Ma
tučiu, bet, pasirodo, jis niekad 
neturi laisvo laiko ir jokių iš

kilų sau neleidžia.
Ligi Cartagenos ir atgal 

egzaminavau mieląjį kun. Vac
lovą, ir jis, su Matučiu dir
bąs jau 8 metus, galėjo man 
daug ką pasakyti.

— Ką jis daro, stengiasi 
daryti gerai, ir jam niekas ne
gali nieko prikišti. Tačiau jo

Kun. Matutis iš mokyklos viršaus rodo Kolumbijos prezidentui savo para
pijos rajoną, šalia — prezidento žmona ir sūnus.

nemėgsta tie, kurie dirba pa
viršutiniškai.

— Su valdiniais tono neke
lia, pasako tiesiai.

— Spaudą kas rytas peržiū
ri, bet daug negaišta — ren
kasi kas jam įdomu ir svarbu. 
Ypač seka tarptautines žinias. 
Niekad nepraleidžia Voice of 
America iš Washington© ispa
niškai.

— Sunku įsivaizduoti jo 
kantrybę. Sėdi raštinėje už sta
lo nuo ryto iki vakaro, atliki
nėja reikalus, priima intere
santus ir telefonus. Kadangi 
pats iš raštinės nepasitraukia, 
— visi žino, — tat ir guber
natorius, ir vyskupas čia atei
na, turėdami reikalų ar norė
dami pasitarti.

— Jis turi tokį vardą, kad 
jam užtenka paskambinti ir gu
bernatorius reikalą jam tuoj 
atlieka, arba ateina aiškintis.

Kitų klebonų nepaisytų, o jį 
gerbia ir labai vertina.

— Jis lygiai gerai sugyvena 
su visais politikais: liberalais 
ir konservatoriais.

Cartagenoje apžiūrėjome 
uosto tvirtovę, ispanų įreng
tą, dabar saugomą kaip isto
rinį paminklą. Aplankėm mies
to muziejų, būdingą koloniali- 
niam ispanų laikotarpiui, šiaip 
miestas labai švarus ir jaukus, 
galima sakyti kurortinis — su 
plačiom gatvėm (išskyrus sena 
miestį), su parkais, paminklais, 
su dideliu autobusų judėjimu 
ir daug turistų. Vienas dalykas 
čia man krito dėmesin, kad 
žmonės gražūs, švarūs ir jų 
veidai turi dvasinės išraiškos. 
Kituose miestuose Kolumbijoj, 
o ypač Baranųuilloj — nežinia 
ko žmonėms trūksta: nykuma 
veiduose, savijautoj, lyg būtų 
žmonių šešėliai.

(Bus daugiau)

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

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

JĮ- B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčias parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

KOVA DEL MALDOS
Rugsėjo mėn., kai JAV kon

gresas grįš iš atostogų, at
stovų rūmuose iškils kova dėl 
maldos grąžinimo į viešąsias 
mokyklas. Tuo reikalu atstovų 
rūmuose, kaip ir senate, yra 
Įneštas konstitucijos papildy
mas, tačiau jį laiko užblokavęs 
teisių komiteto pirmininkas 
Emanuel Celler, 83 metų New 
Yorko demokratas.

1964, kai 167 atstovų rūmų 
nariai pareikalavo išimti tą pa
pildymą iš teisių komiteto ir 
perduoti svarstyti tiesiog atsto 
vų rūmam, užsispyrėlis Celler 
pasidavė ir pradėjo apklausi
nėjimus, kurie truko beveik še
šias savaites. Vysk. Fulton 
Sheen, tada paklaustas, kokios 
maldos jis noris, atsakė: “Aš 
noriu tokios maldos, kokia yra 
kiekvieno kongresmano kiše
nėje (įrašas “In God We 
Trust” JAV monetose). Ji yra 
JAV antspaude”.

Baigęs apklausinėjimus, pa
pildymo iš teisių komiteto Cel

ler vis tiek neišleido ir jau 
septyneri metai nenori apie jį 
nė girdėti. Tačiau dabar, kaip 
praneša Associated Press at
stovų rūmų narys Chalmers P. 
Wylie, respublikonas iš Ohio, 
raginamas Mrs. Ben Ruhlin, 
Cuyahoga Falls, Ohio, vado
vaujamos National Prayer 
Group, ėmėsi žygių visai išim
ti tą konstitucijos papildymą 
iš teisių komiteto ir perduoti 
svarstyti atstovų rūmų pilna
čiai. Jau jis turi peticijoje 191 
atstovo parašą, o reikia 219.

Mrs. Ruhlin akcijoje Wash
ingtone dalyvauja 30 savano
rių. Bet Celler taip pat ne
snaudžia. Jis atspausdino kon
greso žurnale (Congressional 
Record) Amerikos babtistų kon
vencijos ir unitarijonų univer- 
salistų draugijos laiškus, gi
riančius jo nusistatymą. Gal tų 
laiškų paveikti, trys atstovų 
rūmų nariai savo parašus at
šaukė (buvo pasirašę 194).

(Jurg. Ežer.)

Prie George etero Slyvyny v«»rvkUie E. Siknenaite < k>. ir v. Soikute - Bu.iere <lliaufli„i vandene sportu. 
Informacijos reikalais rašyti: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. 12824; tel. (518) NH 4-5071.

Nuotr. V. Maželio

SPAUDA

NEBUVO TAIP JAU BLOGAI.
Drauge rugpiūčio 7 P. Gau- 

čys str. “Ar rašytojas Dosto
jevskis buvo lietuvis?” atpa
sakojo Dostojevskio dukters 
Liubos tvirtinimus, kad jos gi
minė buvo kilusi iš Lietuvos. 
Tuos tvirtinimus ji buvo pa
skelbusi Paryžiuje išleistoje 
1926 knygoje “La vie de Dos
toievsky par sa fille”.

Knygos tvirtinimus atpasa
kojęs, autorius stebisi: esą 
“nuostabiausia tai, kad ir pa
tys lietuviai niekad apie tą jos 
knygą, atrodo, nieko nerašė ir 
nepadarė jokių pastabų. Kny
gos pasirodymas buvo nepas
tebėtas net tų mūsų intelek
tualų, kurie jau ir anuomet 
gerai mokėjo prancūzų kalbą”.

Nustebimas ne visai teisin
gas., Nebuvo' jau taip blogai, 
kad niekas ųebūtų pastebėjęs. 
Ano gimnazistai, ne
trukus po Dostojevskaitės kny
gos pasirodymo, savo literatū
ros vadovėly turėjo progą pa
siskaityti:

“Dostojevskio duktė Aimee 
(Liubov, Meilė) išrodinėja sa
vo sentėviu^ kilus iš Lietuvos. 
Jų tėviškė buvus Minsko gu
bernija, kur lig šiol esanti vie
ta, Dostojavu vadinama. Tai 
glūdžiausia , Lietuvos kertelė

tarp Pinsko balų. Dar 18 a. 
Dostojevskiai (tada buvę ka
talikai) išsikėlę Į Ukrainą, c 
paskiau Rusiją.

“Dostojevskaitė dažnai girdė- 
davusi savo tėvą ir dėdę kal
bant: ‘Mes, Dostojevskiai, esa
me lietuviai, bet ne lenkai. 
Lietuva yra visai kitas kraš
tas. nei Lenkija’.

“Lietuvis Dostojevskis asi- 
miliavęsis su rusais, kaip ir 
daugelis lietuvių.

“Jokia tauta slavų civiliza
cijai tiek nėra davusi, kaip 
mažoji Lietuva. Kitos tautos 
dirbo sau, savo garbei; Lietu
va savo dvasios žiedus pave
dė savo kaimynams. Lenkai, 
Ukraina ir Rusija to dar ne
supranta ir nėra dėkingos. Bet 
ateis diena, kada aiškiai pa
žins, kiek daug jos skolingos 
išskirtai tylinčiai Lietuvai’, sa
ko DostojeVskaitė**^ (J. Ambra
zevičius, J. Grinius, A. Vai
čiulaitis, Visuotinės literatū
ros istorija, Antra dalis Kau
nas 1932, 250 psl.).

Taigi Dostojevskaitės knyga 
buvo pastebėta ir lietuvių, ir 
po 6 metų nuo knygos pasiro
dymo apie jos tvirtinimus bu
vo informuoti ir tie. kurie mo
kyklose mokėsi apie Dosto
jevskį.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
BARAI AR NAMAI VAIKAM?

Daugiau rūpintis vaikais, bet 
ne restoranais ar valgyklomis 
— teigia teisininkas G. Kaspe- 
riūnas “Komj. Tiesoje”. Jis ne
patenkintas, kad sename malū
ne netoli Šeduvos įrengtas res
toranas, traukiąs smagurių bei 
turistų, net ir iš kitų respubli
kų, dėmėsi. Esą, prekybos dar
buotojai rodą iniciatyvos, bet 
.. .pamiršta būtiniausius reika
lus. Ir Vilniuje ir Kaune valgyk
lose — visur matomos didelės 
eilės. Tuo tarpu Vilniuje įreng
tas naktinis baras, Kaune veikia 
naktiniai restoranai “Orbita” ar 
“Trys mergelės”, atsiranda į- 
vairios šašlikinės, medžiotojų 
rūsiai ir pan. Patarnauja mergi
nos tautiniais drabužiais ir siū
lo tautinius užkandžius bei gė
rimus.

Tuo tarpu ... vaikai pamirš
tami. Jiem Vilniuje trūksta rū
mų, pionierių namai negali pa
tenkinti pareikalavimų, žinoma
me Žirmūnų rajone veikia praš
matnus restoranas, su banketo 
sale 200 žmonių, bet. . .nėra 
sporto aikštelių, vaikų klubų ir 
t.t. Pasiūlyta nesivaikyti pra
bangos, bet lėšas skirti dau
giau paprastų kavinių ir valgyk
lų statybai, o jų gi aiškiai trūks
ta. (Elta)

Laivu — “Raketa" keleiviai 
iš Kauno plaukdavo į Klaipė
dą, patekdami ne tik į Klaipė
dą, Nidą, ar pakeliui į Vilkiją 
bei Jurbarką. Po daugelio me
tų pertraukos šiemet atidaryta 
nauja laivų linija — Kaunas— 
Jurbarkas, čia šilumlaivis “Za- 
ria 02” plaukia 43 km per vai. 
greičiu. (E)

Ko trūksta turizmui
Vilniaus spauda svarsto, kaip 

pagerinti turizmą. “Komj. Tie
soje” turizmo pareigūnė E. Ci- 
sevičiūtė primena, kad Lietu
va neturinti turistinio garlaivio 
Nemune, tokio, kuriame galima 
nakvoti bei maitintis. Trūksta 
turistinio laivo ir Baltijos jūro
je. Tokius laivus turi Latvija ir 
Estija.

Kai kurie ir turistams leidžia
mi Lietuvos miestai, kaip Drus
kininkai, nėra lankomi vien dėl 
to, kad juose nėra galimybės 
pamaitinti iškart 100 ar 150 
ekskursantų. Apnakvydinimo 
klausimas kelia rūpesčio visuo
se miestuose, išskyrus Kauną 
— tai liečia ne turistus, bet 
ekskursantus. (Elta)

šv. Mykolo bažnyčios 
likimas

“Tiesa” liepos 13 d. infor
mavo: Sv. Mykolo bažnyčia, 17 
amž. statybos paminklas, nu
matyta paversti Istorijos —et
nografijos muziejaus filialu. Jo
je žadama dėti senos graviū
ros, piešiniai, brėžiniai, planai, 
taip pat statybinių medžiagų 
pavyzdžiai, visa tai, kas pasa
koja apie Lietuvos statybos ir 
architektūros istoriją, pažangą. 
Bus rengiamos ir parodos.

(Eite)
Pavasari-vasarą Vilniaus Pa

rodų rūmuose buvo parodos — 
mongolų meno, rumunų tapy
tojų, čekų stiklo meistrų, Žir
mūnuose buvo parodyta Jab- 
loneco papuošalų, o Vingio par
ke iš eilės vyko Rytų Vokieti
jos ir Čekoslovakijos žemės 
ūkio mašinų parodos. (Elta)

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. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 ‘’
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477
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*. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė*, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patamRvimai. 422 Manahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07£79.
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 St., Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

| ' f
įį Lietuviškam rajone — g
I LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

| Alice’s Florist Shop i
107-OK Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. 6

I ------- Gėlės įvairiom progom —■.  $
K Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius § 
| atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va-
4 kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. |

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 212-847-5522

arba
86-01 114th 8tr*et Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Vasaros darbai ir kas po jų
Vasarą ne tik poilsiaujama. 

Lietuviškam gyvenimui vasa
ros mėnesiai yra didelio dar
bo metas — dvasinio atsinau
jinimo, pasipildymo. Pradedant 
nuo lituanistiniu kursų Ford- 
hame ir einant per jaunimo 
ir suaugusių stovyklas, moky
tojų, atskirų organizacijų stu
dijų savaites, lietuvių dienas 
ir baigiant atskirų asmenų iš
vykom į Europą ar pietų Ame
rika — visa ta dinamika at
naujina tarpusavio ryšius, pa
pildo lietuvišką galvojimą nau
ju turiniu, o bendradarbiavi
mą gilesniu sentimentu.

Šie mažieji vasaros renginiai 
nėra tokie garsūs, kaip dainų 
ar šokių šventės, bet jie nema
žiau reiškia lietuviškam gaju
mui.

Juose gautos idėjos ir nuo
taikos turės su rudeniu Įtai
goti vietinę kolonijų veiklą.

★

Su rudeniu atsinaujinusi 
vietinė veikla — norėtum ti
kėti — nesitenkins vien pra
eities Įvykių minėjimais, bai
giamais gausiom rezoliucijom. 
Gal būtų naujau ir sveikiau, 
jei ir tokiais atvejais rezoliu
cijų būtų mažiau, bet jos bū
tų konkretesnės, o svarbiausia, 
jei jų didžioji dalis būtų nu
kreipta į save, t. y. jei jcm 
būtų Įsipareigojama pačios vie
tinės bendruomenės konkre- 
tiem darbam. Pvz.:

1. Įsipareigojama ištisai vie
tos bendruomenei. — ne vie
niem tėvam — rūpintis šeš
tadienine mokykla. Jei mokyk
los išlaikymas pavirstų visų 
rūpesčiu, ji lengviau atliktų sa
vo paskirtį.

Jei vietos bendruomenė dar 
surastų galimybę šeštadieninę 
mokyklą baigusius susieti to
liau su aktyvia lietuviška veik
la, — bendruomenė laimėtų 
prieaugli.

2. Įsipareigojama, porai ar 
keliem bendruomenės nariam 
sekti vietos amerikiečių spau

dos ar asmenų pareiškimus 
apie Lietuvą bei lietuvius ir 
tuojau atsiliepti laiškais, ko
mentarais.

Tokiu būdu ligšiolinis par
tizaninis paskirų asmenų atsi
liepimas būtų pakeistas orga
nizuotu tinklu. (Ir tai būtų 
gražiausias paminklas a. a. 
kun. Jutkevičiui, kuris organi
zavo Lietuvos vyčių tos rūšies 
darbą!).

3. Įsipareigojama socialinei 
paslaugai tarp pačių lietuvių, 
kurie tos paslaugos reikalingi. 
Tos rūšies solidarumo pavyz
džiu gali būti ’ Brooklyn© kata
likų Caritas veikla, kuri spe
cialiom savaitėm atskirose pa
rapijose pasiskirstė paremti 
labdara tų parapijų senesnio 
amžiaus paramos reikalingus 
asmenis.

Šios rūšies klausima aktuali
na ir prezidentas Nixonas, 
šaukdamas lapkričio 28 Bal
tuose Rūmuose konferenciją 
senojo amžiaus (persiritusių 
per 65 metus) žmonių reika
lais. Esą per mažai suprantama 
šių žmonių pozityvi vieta vi
suomenėje. Esą klaidingai nu
rašomi iš visuomenės aktyvo 
šio amžiaus žmonės. Esą tokios 
konferencijos netiesioginis re
zultatas būtų susiaurėjusi ge
neracijų praraja.

Tokia iniciatyva galėtų pa
skatinti ir mūsų vietines orga
nizacijas pergalvoti, ar nebū
tų realiau pasitarnauta lietu
viškam solidarumui, jei atsi
rastų būreliai, asmens, kurie 
parodytų dėmesio tokio am
žiaus asmenim, ar dar labiau, 
ligoniam. Jų gyvų palankymas 
ar pasidomėjimas realesnis so
lidarumas, negu vainikai ir kal
bos. kai jie jau mirę.

★

žodžiai apie tokius “negar
sius” darbus gali būti ir nepa
stebėti, kai tebėra Įsigalėjęs 
paprotys susirinkimuose svars
tyti vis “globalinės politikos” 
rūpesčius. Lyg tie svarstymai 
jau savaime būtų “veikla”.

Jau nuo senų laikų lietuviai 
daugiausia emigravo į JAV ir 
jie pirmiausia pajuto savo na
mų reikalingumą, todėl sten
gėsi kurtis viens kito kaimy
nystėje, jausdamiesi lyg savo 
tėvynėje, steigė vaikams lietu
viškas mokyklas, statė savo 
bažnyčias ir meldėsi lietuvių 
kalba, steigė chorus, teatrus, 
leido lietuviškus laikraščius ir 
knygas.

Mes, paskutinioji ne save 
noru, ne laimės ieškoti iš tė
vynės išvykusių lietuvių išeivi
ja, atvykę į ŠĮ kraštą, radom 
daugybę pirmųjų mūsų ateivių 
pastatytų bažnyčių, klubų, mo
kyklų, pristeigtų organizacijų 
ir eilę lietuviškų rajonų. Tas 
nuolatinis tautinis judėjimas 
stiprino mūsų palaužtą moralę. 
palaikė dvasią dėl prarastos tė
vynės, artimųjų bei mylimų as
menų. Mes radom viską pa
ruoštą mūsų sutikimui ir se
nuosius brolius lietuvius lau
kiančius ir vėliau mus globo
jančius. Reikėjo tik tvirtai sta
tyti pėdą naujoje žemėje, kur-

Yra vilties, kad pirmiausia 
LB rengiamas LB sukakties 
minėjimas pasuks konkretesne, 
ateitin žvelgiančia ir gyvenimą 
formuojančia kryptimi.

Naujas Kultūros židinio maketas, kurį paruošė architektas A. Tylius. Maketas yra išstatytas dabartiniame Kultūros židinyje.
Nuotr. V. Maželio

Mažyte Lietuva New Yo
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tis ir jungtis į pastatytus, su
organizuotus lietuvybės židi
nius, stiprinti juos, gaivinti 
nauja, jauna tautine dvasia.

Mes neturėjom tų didelių 
rūpesčių, kuriuos teko nugalė
ti pirmiesiems mūsų emigran
tams. Vieni jungėmės Į jų or
ganizacijas, kiti naujas kūrėm 
ir susirinkimams bei pramo
goms turėjome puošnias patal
pas jų pastatytuose klubuose 
ar parapijų salėse. Savo vai 
kus siuntėme Į lietuviškas mo
kyklas.

Bet laikas vietoje nestovi. 
Lietuviai tvirčiau atsistoję ant 
kojų kėlėsi Į gražesnes, t. y. 
švaresnes apylinkes, palikdami 
savo pastatytas bažnyčias bei 
visus kultūrinius židinius ki
toms tautoms. Mūsų vieton ap
link mūsų bažnyčias ir kitokias 
patalpas apsigyveno kiti. Ir da
bar, jau prieš keletą metų pa
jutome, kad prarandame savo 
lietuviško tautinio judėjimo 
centrus. Visus anksčiau pasta
tytus klubus teko parduoti už 
nuostolingą kainą. Ir taip jau 
eilė mėtų newyorkieciai paliko 
benamiai. Reikia vėl savo namų, 
geresnėj vietoj, arčiau dabar
tinių lietuviškų apylinkių, šau
kė visi veikėjai ir organizaci
jų vadovai, kurie daugiausia 
nukenčia dėl patalpų stokos.

EMILIJA ČEKIENĖ

Vieni skundžiasi, kad namų 
kilimą posėdžiautojai nutrypė, 
kitų baldus reikia iŠ naujo ap
vilkti nutrintus dėl nuolatinio 
sėdėjimo, nes, kur gi kitur 
posėdžiausi. Bepigu tiems, ku
rių moterys visai neįsileidžia.

Taigi, buvo sudaryta viena 
komisija namam pirkti, buvo 
vėliau kita, o gal ir trečia, bet 
praėjo apie dešimtį metų, ir 
vis nėra. Esame jau neblogai 
prasigyvenę ir seimus bei di
desnius Įvykius ruošdami eina
me į svetimųjų viešbučius, la
bai brangiai mokame, o kiti vi
sai atsisako nuo dalyvavimo. 
Jaunieji, kad ir turtingesni, bet 
šeimas augina, o vyresnieji iš 
pensijų nebepajėgia brangiai 
mokėti už kiekvieną įėjimą, nes 
juk rengėjams brangiai reikia 
mokėti už sales. Nuo to nu
kenčia mūsų lietuviškieji reika- 

’ lai, nes daug norinčių dalyvau
ti negali, o antra, rengėjai ne
gauna jokio pelno iš parengi
mų saviems reikalams, gerai 
dar jei komitetams netenka 
pridėti iš savo kišenės ir taip 
jau turtingiems kitataučiams.

Pagaliau sudarytas ir dar 
vienas namų statymo komite
tas. Tėvai pranciškonai New 
Yorke nutarė imtis iniciaty
vos ir pradėjo veikti. Tačiau 
lengva nutarti, bet sunku įgy
vendinti, todėl praėjo vėl pora 
metų tokiam dideliam planui, 
neeiliniam pastatui beieškant 
vietos, valdžios leidimų ir, svar
biausia, lėšų. Pagaliau žemė nu
pirkta, prieš metus iškilmingai 
pašventinta, bet vis dar staty
ba nepradėta, kaip teko gir-' 
dėti, dėl stokos lėšų.

Jau seniai tiems būsimiems 
namams duotas ir vardas — 
Kultūros Židinys, kuriame nu
matyta didžiulė salė, koplyčia, 
vienuolynas, lituanistinės mo
kyklos, biblioteka, spaustuvė, 
meno galerija, redakcija, mu
ziejus, kambariai organizacijų 
sueigoms, posėdžiams ir k.

Toks Kultūros Židinys la
biausiai reikalingas mūsų or
ganizacijoms, kurių daugelio 
kapitalas bankuose nyksta do
lerio vertei mažėjant. Ar ne 
jų pareiga būtų stambesnėmis 
sumomis paremti statybą tokių 
namų, kuriuose kapitalas neš 
daug didesni procentą, lietu
višką procentą, nes ten vyks 
tikras mūsų tautinis gyveni
mas, mokykloje džiūgaus jauni

rke
lietuviukai, skambės lietuviš
kos dainos, vyks meno paro
dos, chorų repeticijos. Tai bus 
tartum mažytė Lietuva New 
Yorko didmiestyje. Tad nieko 
nelaukdami atiduokime kultū
ros Židiniui savo įnašą!

Paryžiuje apie kalinius 
baltiečius sovietų kalėjimuose

Paryžiuje leidžiamas biule
tenis “Sachez que a l’Est”. 
skelbiąs religinio pobūdžio ži
nias apie Bažnyčios persekio
jimą už geležinės uždangos, 
liepos mėn. laidoje, rašyda
mas apie A. Marčenkos dieno
raštį “Mano liudijimas” (apie 
darbo stovyklas Sovietų Są
jungoje), vienoje vietoje pa
žymi, kad ne rusai, bet ukrai
niečiai, latviai, lietuviai, estai, 
žydai, totoriai ir kiti dar Sta
lino laikmečiu sudarę stambią 
kalinių grupę ir tai nėra pa
sikeitę ligi šių dienų. Jie ir 
toliau tebelaikomi stovyklose. 
Tas sovietų elgesys tai iš anks» 
to apgalvota politika, siekiant 
sunaikinti tą ar kitą tautybę.

(ELTA)

Kviečiame į darbo 
talką

Kultūros Židinio statybos 
darbai jau pradedami ši ru
deni. Daug ką galime patys sa
vo rankomis atlikti. Tam tiks
lui jau suorganizuota darbo 
jėgos talka. Tačiau talkininkų 
dar trūksta.

Savo fiziniu darbu, kelias 
valandas per savaitę, darbo 
talkos vyrai gali atlikti eilinius 
ir nekomplikuotus darbus ir 
tuo pačiu daug sutaupyti lėšų 
kitiems Kultūros Židinio sta
tybos darbams.

Kiekvieno darbo talkos vy
ro įnašas, vertinamas pinigais, 
tampa auka Kultūros Židiniui. 
Tad visi, kurie savo fiziniu 
darbu norite prisidėti prie vi
suotinio rudens vajaus, rašy
kite arba skambinkite darbo 
talkininkų sekcijos pirminin
kui J. Klivečkai. Adresas: 76- 
13 85th Rd., Woodhaven, N.Y. 
11421, telefonas: 642-1795.

Tai padarykime šiandien, ne
delsdami. Darbus reikia pra
dėti tuoj pat. Laukiamel

PRANAS NAUJOKAITIS
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— Tavęs vieno daugiau nepaliksiu. Tai mano ku
nigiška pareiga. Suprantu tavo skausmą. Meilė yra jė
ga. Tai gerai žino psichologai, moralistai, gydytojai ... 
Ne juokai, brolyti, pirmosios tikros meilės tragedija. 
Niekam nevalia iš to šaipytis. Rimtas dalykas. Tūks
tančiai knygų apie tai parašyta. Bet gyvenimas yra 
didesnis už tavo laikinį sielvartą. Pakentėsi, ir pra
eis... Pagysi ir vėl džiaugsiesi gyvenimu, lyg nieko 
nebūtų buvę... Rasi mergaitę, gal dar geresnę už 
tą, kuri paliko ...

— Netikiu, kapelione...
— Tebesi ligonis ir tu negali tikėti... Laikas pa

gydys, ir tu tikėsi... Gal net juoksiesi atsiminęs sa
vo bejėgiškumą skausme... O Jūratė irgi buvo mer
gaitė su silpnybėmis, gal kiek savanaudiška... Juk 
ar negalėjo tau atvirai prisipažinti, kad dar vis kito, 
pirmojo laukia ... Gal nebūtum tada taip prisirišęs ...

— Man atrodo — gerai, kad nesakė. Jos saky
mas nebūtų manęs nuo jos atstūmęs, o tik bereikalin
go skausmo suteikęs. O šis smūgis vis tiek buvo neiš
vengiamas, kai atsirado tas pirmasis, laukiamasis ...

Abu pamažu žengia žemyn į pušynus. Tiesiog per 
mišką į stovyklą. Kapelionas vis guodžia, aiškina, ra
mina, logikos ir psichologijos dėsniais savo tvirtini
mus pagrindžia. Širdyje džiaugiasi, kad pažadino Pet
ro norą išsikalbėti, prieštarauti, ginčytis, svarstyti... 
Jo mintys darosi blaivesnės, realesnės, artėja prie 
gyvenimo.

— Nebūk vienas. Būk tarp žmonių, griebkis ko
kio darbo.

— Atostogos, kapelione, sunku ką prasimanyti.
— Nesirūpink, aš jau žinau visokių dokumentų 

pas mane prisirinko, reikia suregistruoti, šį tą mašinė
le perrašyti, parapijiečių kartoteką sutvarkyti. Užbėk 
kad ir rytoj. Gerai? .. O žiūrėk, jau ir tavo namai! Kaip 
greitai paržygiavom. Galiu pas tave truputį užeiti?

— Nežinau, kapelione... Mūsų kambarys labai 
netvarkingas.

— Neišsigąsiu: esu visko matęs ...
— Tai prašau ...
—Matau tris lovas, tai,'tur būt, trys ir gyvenat... 

Bet tie paveiksliukai ant sienų tai man nepatinka.
— Sakiau, kapelione, kad mūsų kambarys ne

tvarkingas.
— O kas tuodu vyrukai?
— Mažai apie juos žinau... Sako, darbams buvo 

vokiečių atvaryti... O dabar nieko neveikia, kortuo
ja... Vienas giriasi, kad pas dailininką pradėjęs mo
kytis. Šį tą piešia. Ir tos nuogų moterų pozos esančios 
jo piešiniams reikalingos.,.. Bet paveiksliukai kabo
jo ir tada, kai dar nepiešė ...

— Negerai, Petrai, kodėl tu anksčiau nesakei, 
kad tokioj aplinkoj turi mokytis, gyventi?

— Ne mano būdui skųstis... Dabar gal labiau 
mane suprasit, kad Jūratė buvo šviesa, kuri mane 
kėlė į aukštumas... Jos tyrame grožyje mokėjau už
simerkti ties aplinkuma...

— Žinai, Petrai, nepaliksiu ilgiau čia tavęs. Nu
bėk dabar tuojau į kaimelį pas vokietį, ir mano vardu 
pasiskolink Tankinį vežimėlį. Persikraustysi lovą ir vi
są savo turtą pas mane...

— Bt kaip čia dabar, kapelione? Jums bus labai 
nepatogu...

— Laikinai. Vieną, porą naktų, o paskui surasiu 
vietą pas geresnius žmones. Sakiau, kad duosiu darbo, 
kad nepaliksiu vieno, kol apsiraminsi, o paskui turė
tum pats susirūpinti studijomis.

— Esu jau pasiuntęs prašymą Bonnos universite

tui. Galvojau nuo rudens... O gal dar pamėginti į va
saros semestrą? ..

— Puiku, mėgink. Kalbų pasimokytum ...
★

Ir po dviejų savaičių Petras išvažiavo. Dar vis 
skaudama širdimi, bet jau blaiviu galvojimu.

— Vietos pakeitimas ir laikas, buvimas tarp žmo
nių — geriausi gydytojai, — atsimena Petras kape
liono žodžius, jau sėdėdamas traukinyje.
7

Keliasi Petras keltu per Reiną. Šviesos gausybė
je plaukia ramūs vandenys. Tamsūs, paslaptingi. Neį
žvelgiama jų gelmė. Bet tik iš tolo žiūrint atrodo ra
mus tas plaukimas. Čia pat prie kelto, prie upėn sukri
tusių milžiniškų tilto griaučių, vanduo sukasi sūku
riais, verčiasi, verda verpetais. Baisi ta neramių van
denų daugybė iš arti: nusineštų tave į gelmes, ir bū-, 
turn dingęs be žinios! Neramios ir Petro mintys, kaip 
tie vandenys... Vietos pakeitimas, prabėgusios sa
vaitės apramino Petro išorinę, laikyseną, bet gel
mės — pilnos nerimo ir nusivylimo..

Studijos nelenda į galvą, svarbiausia — širdis 
viskam abejinga. Atstumia viską atgalia ranka. Su
prantama, kad būtiniausius studijų darbus turi atlikti, 
kitaip — studijuojantiems skirtoje stovykloje nelaiky
tų, IRO už mokslą nemokėtų... Danginkis iš kur at
sidanginęs! ... O Petras nori čia būti — tame stebuk
lingo grožio pareinyje... Kai tik nulieka nuo būtinų 
darbų, tuojau į gamtą, į Reino pakrantes, į kalnus, į 
soduose ir vynuogynuose paskendusius kaimus. Tirš
tai čia gyvenamas kraštas, tramvajų ir geležinkelių 
tinklų išraizgytas. Tik Reino tiltai dar teberiogso įgriu
vę, nors ir ten valymo darbas jau verda... Išsikeikite, 
atsistatykite, ką patys išsisprogdinote! Paskutinė pa
stanga sulaikyti besiveržiančias anglų ir amerikiečių 
kariuomenes! Beviltiška pastanga, artima beproty
bei... Tingiai bundantis gyvenimas nutiesė keltus per 
didelę upę, o tiltams iškelti ir atstatyti reikės ne vie* 
nerių metų.

Šiandien važiuoja Petras į Koelną. Jau nebe pir

mą kartą. Įdomus tas senas, bombardavimų stipriai 
apgriautas, bet jau skubąs atsistatyti miestas. Labiau
siai traukia katedra, paveiksluose tiek kartų matyta. 
Tas kultūros stebuklas. Savo spindinčia didybe karo 
audrose katedra išliko beveik nenukentėjusi. Aplinkui 
namai lyg audros nupūsti, subyrėję, plytgalių krūvo
mis sukritę, o ji tebestovi rami ir didinga bokštų 
grožiu į aukštybes iškilusi, rodos, su plaukiančiais de
besėliais žaidžianti. Vienur kitur kibyklais, atramo
mis apkarstyta, taisoma, gydoma... Bet graži ji ir ap
šaudyta, išbyrėjusiais vitražais, nudaužytomis atbrailo
mis ...

Ir traukia ji lankytojus — ta gotikos katedra... 
Visada čia rasi žmonių, iš arti ir toli atvykusių. Karių, 
vietinių ir užsieniečių. Vieni puošnūs, išsiblizginę, kiti 
aptriušę, pilki žmogeliai. Įsimaišęs tarp jų ir Petras. 
Bet jam mažai rūpi žmonių veidai ir jų apsirengimas. 
Savo vidaus nerimą sotina grožėdamasis saulės žai
dimu bokštų išgražinimuose. Šviesu darosi širdyje, kai 
viduje suskamba nematomos rankos pažadinta melo
dija, atliepianti tam stebuklingam kilimui, tam verži- 
muisi į aukštumas, menininko sumaniai įlietam į tam
saus akmens smailius bokštelius, savo lengvumu pa
dedančius didžiųjų bokštų sunkumui šaute šauti į 
šviesias aukštumas, tik akiai tepasiekiamas...

— Nagi... Ką aš matau? .. Petras? .. — lyg iš 
miego pabudina aukštyn įsižiūrėjusį lietuviški žodžiai.

— Tas pats, Geniau! Duok ūsą...
— Toks susikaupęs į meno grožybes, kad nė žmo

gaus nematai... Būčiau taip ir pramovęs nepastebė
jęs, jei nebūtum pasipainiojęs ant paties tako, — šyp
sosi platus, pilnas giedros ir gerumo Geniaus Upėn o 
veidas.

— Pažįstamų nesitikiu, tai nė nesidairau... O iš 
kur tu čia, Geniau?

— O iŠ kur tu, Petrai? — klausimu atsikerta 
Genius.

— Studijuoju Bonnoje. O kur nulikęs trankausi 
po apylinkes. O kaip tu?

(Boa daugiau)



DARBININKAS 1971 m., rugpiūčio 25 d., no. 54

Prel. Juozą Končių išlydint
Rugpiūčio 28 New Yorko lie

tuvių visuomenė susirenka Kul
tūros Židinio patalpose. Ten 
įvyks atsisveikinimas su prela
tu Juozu Končium, išvykstan
čiu į Romą apsigyventi.

Birželio 16 jam suėjo aštuo
niasdešimt metų. Solenizanto 
filosofija, jis dabar, tapo pil
nai subrendusiu žmogum. Se
natvė prasidės tik devyniasde
šimtojo gimtadienio sulaukus.

Kaleidoskopiškai žvilgterėki
me į jo gyvenimo kalendorių 
ir darbų balansą.

•
Kaltinėnų pradžios mokyklą 

baigė 1905. Raseinių vidurinę 
mokyklą — 1908, gimnaziją 
Petrapily — 1912, Kauno ku
nigų seminariją — 1917 (tais 
metais buvo įšventintas kuni
gu). Įsikūręs JAV, 1924 įstojo 
į Washington© katalikų uni
versitetą. 1925 gavo pedagogi
kos magistro laipsnį. 1926 — 
Washington© universiteto pre
fektas. 1930 gavo teologijos 
daktaro laipsnį. 1927 - 45 — 
Mount Carmel Pa., lietuvių pa
rapijos klebonas. 1949-51 m.
— Fordhamo universiteto pro
fesorius (dėstė apologetiką ir 
Rusijos istoriją.) 1944 - 64
— Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo pirmininkas. 
Nuo 1964 — Balfo garbės pir
mininkas. Yra buvęs vadovy
bės nariu ar direktorium CA
RE, NCWC, Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybės, Stu
dentų šalpos draugijos, Ame
rikos katalikų istorijos dr-jos 
ir kitų organizacijų.

Suminėtos datos rodo, kad 
mūsų solenizantas virš 50 me
tų pasišventęs dirba lietuvių

Lena Valaitis Vokietijos televizijoje
Antroj vokiečių televizijos 

programoj “Hitparade” buvo 
vėl pristatyta liepos 17 ir 
“Drehscheibe” liepos 22 jau
noji lietuvaitė Anelė -Lena Va
laitytė.

Valaitytė yra pasirodžiusi 
jau vienuolika kartų Vokietijos 
televizijoj, o taip pat Įdainavu
si savo trečią estradinių dainų 
plokštelę. Paruošė dvi dainas: 
“Ob es so oder so Oder an- 
ders kommt” ir “Die andere 
Seite”. No: 6003125, Philips. 
Vokiečių spauda dažnai rašo 
apie Anelę-Leną ir ją teigiamai 
įvertina. Jos nuotrauka ir in
formaciją išspausdino “TV — 
Hoeren und Sehen” ir “Berli
ner Zeitung” liepos 19 ir 22. 
Leną pristatė kaip “talentingą 
jauną dainininkę iš Lietuvos”. 
Ir tiesa, gimusi Lietuvoj Ane
lė niekad nepaneigė savo lietu
viškumo.

Anelė-Lena Valaitytė

tautai, R. K. Bažnyčiai ir žmo
nijai.

Prel. J. Končius viešai pra
dėjo reikštis tuo laiku, kada 
dar nebuvo nei radijo, nei te
levizijos. Todėl - jis plačiai 
naudojosi spauda. Pastoracijos 
reikalui išleido Maldų rinkinė
lį (1923), Bažnyčios istoriją 
(1924), Pamaldų vadovėlį 
(1930), Sodaliečių vadovėlį 
(1931), Katekizmą (1932). Tai 
sričiai dar priklauso šv. Kazi
miero seserų kongregacijos is
torija (1932) ir Amerikos lie
tuvių katalikų darbai.

Įdomios ir net aktualios stu
dijos yra Education in Lithu
ania 1795 - 1915 (išleista 1925) 
ir Russian Attitude toward 
Union with Rome (1927).

Norėdamas supažindinti a- 
merikiečius ir gimtąją kalbą 
primiršusius lietuvius su didin
ga Lietuvos praeitim, jis pa
rašė knygą Vytautas the Great 
(išleistą 1964). Dabar yra spaus
dinama jo History of Lithua
nia, populiariai parašyta lie
tuvių ir nelietuvių jaunimui.

9 <
Lietuvoje, Šiauliuose, kape- 

lionaudamas mergaičių gimna
zijoj ir mokytojų seminarijoj, 
susipažinęs, su vargingomis są
lygomis, kuriose tenka gyven
ti moksleiviam, jis sukūrė 
moksleiviam šelpti organizaci
ją “Viltis”. Atvyko Į JAV rink
ti aukų. Per trumpą laiką jam 
pavyko sukaupti virš 10,000 
dolerių. 1923 Šiaulių Kražių 
gatvėje išaugo trijų aukštų mū
riniai namai, kuriuose galėjo 
kultūringose sąlygose gyventi 
apie 70 moksleivių mergaičių.

Vokietijoj žinomas kompo
zitorius, jos plokštelių produ- 
centas, Hans Heinz Henning, 
labai domisi lietuviškomis liau
dies dainomis. Tai buvo jo pa
siūlymas išleisti lietuviškų liau
dies dainų ilgo grojimo plokš
telę. Šiuo metu rengiasi pa
ruošti vertimus, nes nori dėl 
komercinių priežasčių pagamin
ti dainų rinkinį vokiečių kal
ba.

Prieš kurį laiką pasikvietė 
filmų bendrovė “Constantin 
Film — Verleih” Valaitytę vai
dybos bandymui į filmų studi
ją. Planuoja susukti muzikinį 
dalykėli, kur Valaitytė vaidins 
ir dainuos. Ateity galima bus 
matyti ir girdėti Valaitytę rug
sėjo 4 antroj vokiečių televi
zijos programoj “Hitparade,” 
kur tikime gaus vieną geriau
sių vietų.

B.G. 

Tuo pat laiku jis įsteigė du 
knygynus, kurių pelnas buvo 
skiriamas finansuoti bendrabu
čiui. Bendrabučiui tvarkyti ir 
moksleivėm auklėti buvo pa
kviestos vienuolės iš Ingebohl 
(Šveicarijos). Tas bendrabutis 
vėliau tapo švč. Jėzaus Širdies 
vienuolių nuosavybe ir išsilai
kė iki 1940, kada rusai oku
pantai jį nusavino.

Humanitarinius uždavinius (į 
vargą patekusio žmogaus gel
bėjimo darbus) prel. J. Kon
čius pradėjo 1919. Tada Lietu
vos vyriausybė paskyrė jį įga
liotiniu lietuviam karo belais
viam ir civiliam grąžinti į Lie
tuvą. 1921 vyriausybė išsiuntė 
jį į Maskvą ir Petrapilį grą
žinti po I pasaulinių karo Ru
sijoj likusiem Lietuvos pilie
čiam.

Antrasis pasaulinis karas 
vėl paskandino Lietuvą varge 
ir kančiose. JAV lietuviai 
stvėrėsi kurti organizaciją, ku
ri galėtų pagelbėt vargstančiai 
tėvynei ir tautai. Po ilgesnių, 
kartais audringų, diskusijų 
1944 kovo 25 Morrison vieš
butyje Chicagoje buvo įsteig
tas Bendras Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas — Balfas. 
Buvo išrinktas 21 direktorius. 
Kilo karčių ginčų dėl pirmi
ninko. Tačiau ir čia buvo su
sitarta. Balfo pirmininku tapo 
kun. dr. J. Končius. Buvo at
sižvelgta į jo drąsą, agresyvu
mą, sugebėjimą užmegzti ir pa
laikyti santykius su įvairiomis 
organizacijomis, darbštumą ir 
patyrimą šalpos darbuose.

Kad nereikalinga buvo bai
mė rinkti bendros organizaci
jos pirmininku kunigą, parodė 
1951 Balfo seimas New Yorke. 
Seimui pasibaigus, direktorių 
susirinkime prel. J. Končius 
pranešė nebesutiksiąs būti 
renkamas pirmininku. Kilo di
delis susijaudinimas. Situaciją 
gelbėti pasišovė socialdemo
kratų šulas G. Bagočius... Jis 
su ašaromis akyse iškalbingai 
maldavo kun. Končių nesi
traukti iš Balfo pirmininko vie
tos. Jam pritarė visi direkto
riai be išimties. Tuo buvo jam 
išreikštas pilniausias pasitikė
jimas” (BALF’as 1944-49, p. 
24).

Prel. J. Končius Balfo pir
mininku išbuvo net 20 metų 
(1944-64). Po to buvo išrink
tas garbės pirmininku.

Pradžioje Balfui daug kliū
čių darė prosovietiškai nusi
teikę JAV valdininkai ir pa
ti Maskva per savo bendrake
leivius ir per lietuviškus jų 
laikraščius. Lengviau pasidarė, 
kai Balfas buvo priimtas į Na
tional War Fund. Bet ir tuo
met NWF kartotinai reikalavo 
siųsti šalpą į Lietuvą per Rus
sian War Relief. Administraci
jos spaudžiamas, Balfas 1944 
lapkričio mėn. įteikė drabužių 
ir vaistų už 75.000 dol. Vis
kas turėjo būti išdalinta Lie
tuvos gyventojam. Bet to ne
buvo padaryta.

Dinamiškam pirmininkui pa
vyko Balfą padaryti IRO na
riu. Prel. J. Končius glaudžiai 
bendradarbiavo su įvairiomis 
ša’pos organizacijomis.

Tik nugalėjus įvairias kliū
tis, prel. J. Končiui 1946 pa
sisekė nuvykti į Europą.

Pirmi susitikimai su tremti
niais buvo savotiški, drumsti. 
Tremtiniai pradėjo kalbėti, kad 
jis esąs išdidus, pasipūtęs, ne
sukalbamas. Tik vėliau paaiš
kėjo, kodėl taip atsitiko. Mask
va kaltino Balfo pirmininką 
pronacrškumu. Rusai bandė į- 
tikinti sąjungininkus, kad jo 
kelionė į karines zonas esanti 
pavojinga, nes galinti sukiršin
ti tremtinius. Jam nuvykus ; 
Vokietiją, Unrros ir vietinės 
karo valdžios pareigūnai gra
sino nutraukti jo kelionę, jei 
jis neigiamai veiks tremtinius 
Lietuviai tremtiniai nieko ne
žinojo apie tuos dramatiškus 
užkulisius.

Prel. J. Končius, ilgametis Balfo pirmininkas, dabar Balfo garbės pirminin
kas, rugsėjo 2 išvyksta gyventi j Romą. Jo išleistuvės rengiamos rugpiūčio 
28 Kultūros Židinyje. Pradžia 7 v. Nuotr. V. Maželio

Prel. J. Končius apie tuos 
nuotaikų konfliktus ir trintį su 
tremtiniais rašo: “Mano misija 
buvo sunki, komplikuota, - su
varžyta potvarkiais. Todėl tu
rėjau būti labai atsargus, re
zervuotas ir netgi šaltas bei 
oficialus, nors iš prigimties 
esu sentimentalus. Jei būčiau 
tada elgęsis taip, kaip diktavo 
širdis, kažin ar būčiau galėjęs 
tą misiją pravesti iki galo”.

Tas abipusio nepasitikėjime 
ir šaltų santykių laikotarpis 
greit baigėsi. Balfo pirminin
kas, pervažiavęs keletą kartų 
Europą nuo Stockholm© iki 
Romos ir nuo Paryžiaus iki Su
valkų trikampio bei Vienos, 
aplankęs visas stambesnes lie
tuvių tremtinių stovyklas, ga
vęs išsamias informacijas iš L 
RK, greitai suvokė tikrovę ir 
atitinkamai pakeitė savo elgse
ną, santykiaudamas su tremti
niais.

Prisimindamas tuos laikus 
(nes buvau gyvas jų liudinin
kas), laikau pareiga pareikšti, 
kad J. B. Končiaus ir jo va
dovaujamos Balfo organizaci
jos nuopelnai lietuvių tremti
nių šalpai buvo neįkainojami.

Jo atsiunčiamos daiktinės gė
rybės įgalino tremtinius be 
gniuždančio vargo pergyventi 
sunkius pirmus pokarinius me 
tus.

Balfo pagalba ir pastango
mis i JAV atvyko apie 33.000 
lietuvių tremtinių. Tuo faktu 
lietuvių etninės grupės egzis-
tencija buvo pratęsta mažiau
siai 50 metų.

Brolių amerikiečių ir Balfc 
atlikti darbai tremtiniam gel
bėti turi istorinės reikšmės. 
Gaudami Balfo paramą, mūsų 
tremtiniai realiai pajuto, kad 
jie nėra vieni, kad šalia jų 
budi Amerikoje gyveną lietu
viai.

Prelatas J. B. Končius pri
klauso prie šaunios, žiburiuo
jančios plejados JAV dvasinin
kų — kun. A. Miluko, kun 
A. Staniukyno, prel. I. Albavi- 
čiaus, prel. K. Urbanavičiaus, 
prel. J. Amboto, prel. J. Juro 
prel. J. Balkūno ir kitų, save 
darbais ir pasišventimu turin
čių didelių nuopelnų lietuvių 
tautos egzistencijai.

Linkiu Balfo garbės pirmi
ninkui prelatui Juozui Končiui 
gero, geresnio, geriausio.

Domas Jasaitis,
buvęs L. R. Kryžiaus 

pirmininkas

V. ir A. Bražėnai išvyko į Floridą
HARTFORD, CONN.

Du darbštūs visuomeninin
kai — Vilius ir Ada Bražėnai
— išvyko iš Conn, valstybės ir 
išsikėlė gyventi į Floridą. Pas
taruoju laiku V. Bražėnas bu
vo Hartfordo L. B. apygardos 
pirmininkas, o Ada Bražėnie
nė — jo sekretorė.

Vilius Bražėnas daug kartų 
skaitė paskaitėles per “Tėvy
nės Garsų” lietuvių radijo pro
gramą. Kalbėjo politinėmis te
momis, ypač prieš rusiškąjį ko
munizmą, prieš rusų okupaciją 
Lietuvoje ir lietuvių rusinimą, 
prieš amerikiečių pasyvumą 
kovoje su komunizmu, ku
ris gresia visam pasauliui, o tuo 
pačiu ir Amerikai. Daug dėme
sio kreipė į “taikos balan
džius”, kurie visiškai- nesupran
ta komunizmo grėsmės.

Dėl to L. B. Hartfordo apy
garda Bražėnams liepos 10 d. 
Armanda’s restorane Waterbu- 
ryje surengė išleistuves, ku
riose dalyvavo apie 90 žmo
nių.

Vakaro vedėja buvo Zita 
Dapkienė, L.B. Hartfordo apy
gardos sekretorė. Invokaciją 
sukalbėjo Waterburio lietuvių 
klebonas kun. J. Vilčiauskas. 
Per vakarienę kalbėjo ir atsi
sveikinimo žodį tarė šie as
menys: Alg. Dragūnevičius — 
LB apygardos ir Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės vardu, dr. 
P. Vileišis ir inž. V. Balčiūnas
— LB Hartfordo tarybos var

LB Connecticut apygardos valdyba su iivykstančiu j Floridą pirmininku Viliu Bražėnu. Sėdi ii k. A. Bražė
nienė, V. Bražėnas, Z. Dapkienė, P. Gaižutis; stovi: G. žemaitaitis, A. Gruzdys, J. Valiuiaitis, A. Dragūnevi- 
ėius. Nuotr. L. Tamošaičio

Įspūdžiai iš Neringos moksleivių ir 
jaunučių ateitininkų stovyklos

Kiekviena vasara suburia lie
tuvišką jaunimą į stovyklas. 
Tai ir šiais metais rugpiūčio 
8 jaunučiai ir moksleiviai atei
tininkai susirinko Neringoj.

Susipažinti ir susigyventi 
su 80 stovyklautojų ir vadovų 
buvo lengva ir įdomu, nes sau
lė švietė visų akyse ir, ačiū 
Dievui, danguje.

Stovyklos vadovybė buvo ga
na didelė: komendantas — 
MAS CV pirmininkas Eugeni
jus Girdauskas; kapelionas— 
kun. Jonas Staškevičius; admi
nistratorė — seselė Igne; ber
niukų vadovai — Ramūnas Un- 
derys, Rimas Kuliavas, Vyte
nis Čyvas, Vytautas Maciūnas 
Antanas Giniotis, Gintaras 
Aukštuolis, Vaidotas Vaičiūnas, 
Jurgis Oniūnas, Antanas Raz- 
gaitis; mergaičių vadovės — 
Laima Gustainytė, Regina Kry- 
žanauskaitė, Dainora Juozapa
vičiūtė, Gabija Juozapavičiūtė. 
Onilė Vaitkutė, Vaida Kuprevi- 
čiūtė, Marytė Dambriūnaitė, 
Ramunė Buivytė, Rita Cepuly- 
tė, Elenutė Razgaitytė, Rusnė 
Vaitkutė.

Buvo sudaryti gamtos, me
no, radijo, laikraštėlio, gitarų, 
išraiškos šokių būreliai.

Jurgis Oniūnas kalbėjo apie 
Pax Romana ir savo kelionę į

du, D. Venclauskaitė ir Z. 
Strazdas — lietuvių visuome
nės vardu, Adolfas Čampė — 
Alto Waterburio skyriaus var
du, Felicijus Prekeris — Stam- 
fordo skautų vardu, Steponas 
Zabulis — LB Hartfordo apy
linkės vardu, Leonas Virbickas 
— Lietuvos atgimimo sąjūdžio 
vardu, John Adorns — Water
burio lietuvių radijo valandos 
vardu.

Pagrindinę V. Bražėno veik
lą apibūdino Alg. Dragūndvi- 
čius. Rugpiūčio 1 per savo ra
dijo valandėlę — Tėvynės 
Garsus — jis taip pat surengė 
atsisveikinimą su V. Bražėnu, 
duodamas pasikalbėjimu aktua
liais klausimais. Ten buvo pa
sisakyta, kad Lietuvių Bendruo
menė turi dirbti ten, kur nie
kieno nedirbama. Ragino jau
nimą stoti į Young Americans 
for Freedom organizaciją.

Išvykus Bražėnams, Hart
fordo apygardos pirmininko 
pareigas perėmė buvęs vicepir
mininkas Alg. Dragūnevičius.

Bražėnai turi dukterį Lidiją, 
kuri yra ištekėjusi už marinų 
kapitono Garsio. Šiuo metu jis 
yra kalbų institute Kalifornijo
je ir mokosi Siamo kalbos, šį 
rudenį jis bus siunčiamas 
dviem metam i Siama. Jis bu- V v
vo Vietname ir buvo patekęs 
į didelį apsupimą. Lidija Bra- 

Europą, kur atstovavo lietu
viam.

Rugpiūčio 10, antradienį, se
selė Igne pravedė pasikalbėji
mą apie bręstančio jaunuolio 
santykius su šeima ir draugais.

Trečiadienį autobusu nuvy
kom į Mt. Snow. Plaukiojom 
baseine. Galėjom čiuožti areno
je. Keli stovyklautojai bei va
dovai nugalėjo kalną, lipdami 
į viršūnę arba užsikėlę į viršų 
“gandola” ir nušliauždami že
myn.

(nukelta į 5 psl.)

Religinis koncertas 
Kennebunkport e

Rugpiūčio 8 dienos vakarą 
beveik visi Kennebunkport© 
pranciškonų sodybos vasaroto
jai susirinko į puikią, moder
niai išpuotą koplyčią klausy
tis religinės muzikos koncerto. 
Koncertas buvo įvairus tiek sa
vo sąstatu, tiek ir programa.

Iš Bedfordo, New Hamp - 
shire, atvykusi solistė Stasė 
Daugėlienė pasireiškė savo 
stipriu ir spalvingu sopranu, 
ypatingai gražiai skambančiu 
šioje koplyčioje. Koncerte dar 
dalyvavo smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas, vargonininkas Vyte
nis Vasyliūnas, vasarotojų kvar-
tetas (Igoris Kučiauskas, Vy - 
tautas Murauskas, Justas Bui- 
vys ir Justin Bruožis) ir vasa
rotojų sudarytas mišrus cho
ras, kuriam dirigavo Iz. Vasy
liūnas.

Koncerto programą sudarė 
šie veikalai: J. S. Bach —Pre
liudas D moli vargonam, G.F. 
Handel — Sonata D dur smui
kui, J. S. Bach — Jei čia esi 
(sopranas), G. Faure — Pie 
Jesu (sopranas), J. Naujalis — 
Lietuva brangi (vyrų kvarte
tas), F. Couperin — Offerto- 
rium C dur (vargonai), J. Nau
jalis — Malda (sopranas), Br. 
Budriūnas — Sveika, Marija 
(sopranas), G. Tartini — So
nata G. Moli (smuikas), C. Sas
nauskas — Skubink prie kry
žiaus (sopranas ir smuikas kar
tu) ir ^Apsaugok, Aukščiau
sias (mišrus choras).

Religinės muzikos koncertas 
leidžia klausytojui susikaupti ir 
susimąstyti. Scenos koncerte 
įspūdis nutraukiamas plojimu 
ir gana dažnai kalbomis, bet re
liginis koncertas praeina išti
sai, kaip vientisinis įspūdis. Šio 
koncerto nuotaika buvo pakili. 
Klausytojai išgyveno religiškai 
estetinę valandėlę.

Koplyčios akustika puiki, var
gonai gaudė visu spalvoingu- 
mu, smuiko tonai riedėjo kaip 
ašaros, solistės balsas liejosi 
spalvomis, kvarteto bei choro 
harmonija užpildė erdvę.

Elena Vasyliūnienė

žėnaitė-Garsienė yra aktyviai 
dirbusi su skautų organizacija.

Jonas Bernotas
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RAŠO A. SABALIS, 

SPECIALUS DARBININKO 
KORESPONDENTAS

(7)
Pergalės laukuose

Liepos 1, ketvirtadienį, aplan
kėme Venecuelos nepriklauso
mybės kovų šventovę, vadina
mą Carabobo. 150 metų ne
priklausomybės šventei artė
jant, nuo Valencijos iki šios 
vietos buvo pravestas naujas 
22 kilometrų greitkelis.

Čia 1821 birželio 24 vienos 
valandos mūšyje 6,300 vietos 
patriotų vyrų armija nugalėjo 
ispanų rojalistų 5,000 vyrų ar
miją. Nepriklausomybės ko
vom vadovavo Simonas Boli
varas. Šiandien ši vietovė yra 
virtusi Venecuelos laisvės ko
vų šventove ir simboliu.

Greitkeliu artėjant prie Ca
rabobo, pasitinka abipus kelio 
■aukštai iškilę ornamentuoti 
stulpai, viršuje susijungę. Tai 
pergalės arka. Apačioje, vidu
ry kelio, ant nežinomojo ka
reivio kapo dega amžinoji ug
nis, saugoma dviejų kareivių, 
kurie kas valandą keičiasi. Tai 
gal būti, viena iš didžiausių pa
saulyje tos rūšies arkų su visu 
ansambliu įspūdingų didžiulių 
paminklų, kalbančių apie šios 
pergalės didybę ir ryškinančių 
kovos didvyrius. Dar prieš 
pergalės arką abi pusės siaurė
jančio kelio yra nužymėtos ko
vos didvyrių biustais, viso 16. 
Pats pergalės paminklų ansam

JAUNIMO GYVOJI DVASIA
Šių metų SAS CV-bos ruo

šiama studentų ateitininkų sto
vykla vyks rytiniame pakrašty
je: Neringoje, Vermonte.

Stovyklos tema: "Jaunimas 
ir gyvoji dvasia". Per devynias 
dienas diskutuosime gyvosios 
dvasios sąjūdžio idėją, jos ypa
tybes; kaip jinai pasireiškia 
jaunatvėje, .kaip ją konservuo
ti ir priemones, kurios padėtų 
dvasinei jaunatvei tobulėti.

Numatytų pasaulėžiūrinių pa
skaitų temos yra: “Dvasios at
kūrimo būdai”. Lietuviškosios 
dvasios merdėjimas, atsidavi - 
mas amerikoniškai “middle 
class” kultūrai. Temą pristatys 
dr. Elona Vaišnienė. “Konkre
čios gyvenimo tikrovės teolo
ginės interpretacijos darbo, is-

Įspūdžiai iš 
stovyklos

(atkelta - iš 4 psl.)
Ketvirtadienį atvykęs kun. 

Stasys Yla skaitė paskaitą apie 
sąmonę, sąžinę ir pasąmonę ir 
jų roles žmogaus elgesy.

Penktadienį žygiavom 16 
mylių per Vermonto kalnus. 
Tai jau pasidarė kaip ir tra
dicija. Neilgai truko nueiti, bet 
visą popietę krapštėmės namo.

Stovykloje buvo bandoma 
nauja pamokų sistema: stovyk
lautojai būreliais buvo moko
mi sportuoti, plaukyti, disku
tuoti, dainuoti ir t.t. Toji sis
tema teikė stovyklautojam gra
žių užsiėmimų ir medžiagos gal
voti.

Be vakaru dienos būtu ne
baigtos. Turėjom linksmavaka- 
rį, laužą su pasakom, susikau
pimo vakarą beržyne. Mūsų 

■kaimynai Mac Arthurs atvyko 
padainuoti “kalnų” dainų, c 
mes atsilygindami jiem padai- 
navom lietuviškų dainų, šokių 
vakaras su kavute buvo tikras 
pasisekimas: visi tiek buvo pri
sišokę, kad be raginimo ėjo 
gulti. Po žygio turėjom progos 
pažiūrėti filmo (arba, išvargę 
•per filmą pasnausti) — ‘do
cumentary’ apie Louisiana. Sa
vaitės vakarus baigėm čigonų 
laužu.

Pirmoji savaitė prabėgo kaip 
vanduo Vermonto upeliais. Ti
kėjomės, kad antroji dar links
miau ir, gaila, dar greičiau 
prabėgs. Onilė 

blis yra iškeltas ant granito 
paaukštinimo. Ant jo ir šalia 
yra apie 12 raitų ir stovinčių 
didvyrių figūrų, primenančių 
įvairius kovos momentus. Gra
nito Šonuose yra iškalti kovos 
reljefai. Toliau, laukuose, pa
statyti keturi paminklai ketu
riem karo vadam, žuvusiem Ca
rabobo pergalės mūšyje.

Arka ir paminklų ansamblis 
yra darbas pasaulyje žinomo 
skulptoriaus Don Antonio Ro- 
driguez del Villar. Atidaryta 
1930 gruodžio 17. Dabar šią 
vietovę gausiai lanko įvairios 
ekskursijos iš viso krašto.

Valencijos sporto aikštėje
Tą patį vakarą Valencijos 

sporto aikštėje čiurlioniečiai at
liko 1 vai. ir 5 min. trukusią 
liaudies dainų ir šokių progra
mą. Koncertas buvo atidarytas 
vietos įgulos pulkininko. Klau
sytojų galėjo būti 4-5,000. Dau
gumą jų sudarė kareiviai ir ka
rininkai. Karinis orkest
ras prieš koncertą- ir po 
koncerto grojo venecueliškus 
maršus ir šiaip melodijas.

Ir čia, kai koncertas buvo 
baigtas venecueliečių -mėgsta
ma ispaniška daina buvo šau
kiama “otro” — daugiau.

Prie Karibų jūros
Liepos 2, penktadienį sve- 

čiavomės Karibų pajūrio laivy
no bazėje. Čia laivyno bazės 
pulkininkas, sveikindamas 
čiurlioniečius, kvietė smagiai 
praleisti laiką. Buvome pavai- 

torijos, mirties, meilės ir lais
vės atžvilgiais. Prelegentas — 
kun. dr. V. Cukuras.

Paskaitos, kurios teiktu in- 
formaciją yra tokios: “Tautinės 
mažumos klausimas JAV-se”. 
Šia tema kalbės Msgr. Baroni, 
kuris vadovauja Ethnic Minor
ities .Commission, ir kun. Pu- 
gevičius. “Kas yra ateitinin
kas?” Atsižvelgdama į Antano 
Maceinos parašytą straipsnį šia 
tema, Gintarė Ivaškienė pa
teiks savo interpretaciją. “A- 
merikos ir Kinijos bendradar
biavimo klausimas ir kokią įta
ką tai gali turėti Lietuvos atei
čiai” diskutuos Kęstutis Čižiū- 
nas. “1941 metų sukilimas” — 
šio istorinio įvykio įvairius as
pektus apžvelgs dr. A. Budrec- 
kas. “Lietuvių literatūros ap
žvalga c. 1968-1971” — dr. 
Kęstutis Keblys. “Kaip sukelti 
revoliuciją”. Pax Romana su
važiavimą 1971 apibūdins Jur
gis Oniūnas.

Kun. G. Kijauskas, S. J., kal
bės apie psichologiją lietuvių 
jaunuolio, gyvenančio Ameri
koje'.

Be paskaitų turėsim laiko 
pabendrauti, padraugauti ir su
sipažinti su JAV-bių ir Kana
dos studentija. Galėsim pasida
linti mintimis, idėjomis, pažiū
romis; pasiginčyti ir prieiti prie 
konkrečiu išvadų. Turėsim ir 
gana laiko dainom ir sportui ir 
įvairiem pasilinksminimam.

Stovykla prasideda sekma
dieni, rugpiūčio 29 d., 2 v. po
piet ir baigiasi pirmadienį rug
sėjo 6. Stovyklos kaina asme
niui: 40 dol. Stovyklavietės ad
ministracija parūpins kiekvie
nam stovyklautojui po matra
cą ir pagalvę. Patalynę reikia 
patiem atsivežti.

Stovyklos vadovybę sudaro: 
komendante dr. Elona Vaišnie
nė, berniukų vadovas - Rimas 
Petrauskas, mergaičių vado
vė Birutė Balčiūnaitė, sporto 
vadovai Regina Kryžinauskaitė 
ir R. Petrauskas. Stovyklos dva
sios vadas Tėv. Tadas Degutis.

Prašom iš anksto užsiregist
ruoti pas SAS -SIS sekretorę 
Bernadetą Tutinaitę 223 Lin
coln Avenue Brooklyn, New 
York 11208. Tel. '(212) 647- 
1406.

Atvažiuokit. Įrodykit, kad gy
voji dvasia egzistuoja mūsų 
tarpe ir mes ja aktyviai domau- 
jamės. rasa 

šinti puikiais pietumis ir vaka
riene. Apie penkias valandas 
praleidome seniai svajotoje Ka
ribų pakrantėje.

Deja, visas Karibų jūros 
dugnas, pakrantės ir kalnai yra 
nusėti koralais, kurie yra ašt
rūs, kaip stiklas. Tik su batais 
ar šiaip po ilgų bandymų gali
ma kiek pabristi į jūrą ir tada 
paplaukioti, bet tik nebandyk 
stotis.

Koralai tai gyviai, besivei- 
sią virš 70 laipsnių šilumos jū
rose. Jų negyvos masės auga 
ir plečiasi. Sunykusios ir sukal
kėjusias jos dažnai sudaro ga
na įdomias figūras. Lengvai ei- 
žėja.

Jūrininkų bazės maudyklos 
tik pradedamos įrengti. Bet ži
novai sako, kad jos niekada ne
bus išvalytos, nes po kurio lai
ko vėl priaugs naujų koralų.

Koncertas Cabello 
uostamiesty

Cabello karo laivyno ir pre
kybos uosto mieste 8 v.v. įvy
ko Čiurlionio ansamblio kon
certas, rengtas kariuomenei ir 
visuomenei.

Teatras dar ispanų laiku sta
tytas, gana erdvus, su trimis 
balkonais.

Koncertą atidarė laivyno pul
kininkas Tdelecio Delgado, pri
statydamas lietuviškas kankles, 
kurios esančios 1,000- metų se
numo, nes jau prieš 1,000 me
tų lietuviai kanklėmis groda
vę. Venecuelos ir Lietuvos 
himnam nuskambėjus, darniai 
skambėjo lietuvių liaudies dai
nų, kanklių ir tautiniu šokiu 
garsai. Publika labai šiltai plo
ja.

Vėlybas koncertas
Valencija. Liepos 3, šešta

dienį, Čiurlionio ansamblio 
koncertas turėjo prasidėti 10 
vai. vakaro. Kai kas klausinė
jo, kodėl taip vėlai yra sutar
tas koncertas. Buvo atsakyta, 
kad, juo vėliau, juo labiau yra 
pagerbiami programos atlikė
jai. Tokie tai esą papročiai Ve- 
necueloje. Publika rinkosi iš 
lengvo.

Miesto teatras tai Paryžiaus 
operos rūmų maža kopija. Ne
didelis, neseniai pradėtas re
montuoti. Trys balkonai, ku
rių sienos blizga aukso mo
zaika, kėdės dengtos raudonu 
aksomu. Erdvūs įėjimai. Prie
šais didžiulis veidrodis. Atseit, 
prieš įeidamas teatran, žvilg
terėk veidrodin, kaip atrodai! 
Virš scenos miesto herbas. Her
bo viduryje dviejų arų apglėb
ta Marija, kiek aukščiau ange
las. Lubų apskritime didžiųjų 
muzikų ir rašytojų paveikslai: 
Beethoveno, Rossini, Goethe’s, 
Shakespeare, Moliere, Aubert 
ir kitų, bet nė vieno iš Ispa
nijos.

Koncertą rengė miesto savi
valdybė, karo laivyno bazė ir 
gubernatorius. Bent taip buvo 
rašoma gražiai išleistuose kvie-

KUR DOVANA IR 
KUR KYŠIS

Rožės ir spygliai — tokia ant
rašte “Tiesa” Jūros Baužytės 
straipsnyje smerkia paplitusią 
kyšininkystės ligą šių dienų 
Lietuvoje.

Autorė pateikia visą eilę pa
vyzdžių. štai įstaigoje tarnauto
ja kasdien viršininką apdovano
ja gėlėmis — tai esąs noras vė
luoti ir anksčiau išeiti iš įstai
gos ... Degtinė ir konjako bon- 
kos — įprasta priemonė “apdo
vanoti” prekybininkus ar virši
ninkus. Nori įsigyti šaltytuvą, 
jau reikia kviestis į svečius į- 
monės komiteto pirmininką. Jei 
piliečiui “Moskvičiaus” savinin
kui ateina noras įsigyti praš
matnesnę “Volgą”, ypač jei no
rima nelaukti eilės (gal ir kele
lių metų) — reikia “stengtis”. 
Atsirado tarpininkas vilnietis
A. Daniš, ir jis sutiko priimti 
2400 rublių “avanso”. Žinoma, 
tai kyšis.

Baužytė teigia, kad dažnas 
kyšininkas patenka į teismą, ki. 
tiem gi pavyksta geriau. Ta
čiau, aplamai, dovana, jei ji 
nuoširdumo, dėmesio išraiška, 
tai jos atmesti neverta... (E)

A. Mikulskis, Čiurlionio ansamblio dirigentas, Įteikia dovaną — lietuvišką koplytėlę Venecuelos kariuomenės 
div. brig, generolui Camilio Vethencourt. šio generolo globoje buvo čiurlioniečiŲ ansamblis. Dovana Įteikiama 
vaišėse, kurias surengė Venecuelos lietuviai Maracay karininkų vaišių salėse. Nuotr. J. Gailos

timuose. Didžiausia dali kvieti
mų pasiėmė rengėjai; dėl to 
lietuviai ne visi gavo. Ką gi 
padarysi, tegul svečiai pamato 
ir išgirsta. Deja, 10 vai., bet 
publikos labai maža.

Tik 10:45 vai. naktį Vene
cuelos ir Lietuvos himnais bu
vo pradėtas koncertas. Dainos 
ir šokiai buvo palydimi šiltų 
plojimų. Salėje apie 400 klau 
sytojų. Buvo sakoma, kad di
desnę dalį klausytojų nuvilio
jo Liepos Ketvirtosios proga 
rengti priėmimai ir vaišės. Dėl 
to ir rengėjų didelė dalis nu
skubėjusi į JAV konsulato ir 
prekybinių atstovybių priėmi
mus.

Koncentas baigėsi 12:25 vai. 
naktį. O po to laivyno kari
ninku bazės ramovėje šaunios 
vaišės. Čia laivyno bazės pul
kininko žmona O. Mikulskie
nei įteikė didelę puokštę gėlių.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvu pranciškomj vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskirti aukotojii pageidavimus) aukojo:

MOUNT VERNON, N. Y.
N. N. 43.

WHITE PLAINS, N. Y.
V. Ruokis 25, anksč. 12, pa- 

žad. 300.
GLENDALE, N. Y.

A. šovelskis 50, anksč. 100, pa- 
žad. 1000.

HUNTINGTON, N.Y.
A. Etero 25, anksč. 2.

FLORAL PARK, N.Y.
H. Sullivan 10, anksč. 20, pa- 

žad. 100.
HICKSVILLE, N.Y.

A. Taciliauskas 50, anksč. 50.

MINEOLA, N. Y.
J. B. Vaškas 10, anksč. 5.

MIDDLE VILLAGE, N.Y.
A. Walker 9, anksč. 48, pa

žad. 100.
KEARNY, N. J.

D. Avin 10.
F. Abromaitis 10.
E. Adomavičienė 5.
A. Ambrutis 5.
A. Arminas 10.
M. Barčauskaitė 5.
M. Baltrukonienė 5.
A. M. Bariou 5.
D. Bezgela 5.
J. Belza pažad. 25.
J. Baužys 50, pažad. 100. Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet
V. Buchholz 100. ir užrašais testamentuose.
Ch. Buinauskas 10.
J. Bubnis 500, anksč. 1000. BUILDING FUND
A. Butkevičienė 1. Franciscan Monastery
M. Butkus pažad. 25. 680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221
A. Bylaitis 100. Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au-
M. Butkienė 25... koto jų pavardes.

ST. CATHARINES, ONT.
Ruošiamasi 17-jai 

Lietuvių dienai
Suruošti Lietuviu diena nė

ra lengvas darbas. Lengviau 
yra tada, kai prie to darbo pri
sideda visi, kas tik gali.

Šiais metais yra daug ge
riau su salėmis. Išaugus St. 
Catharines miestui, prisistatė 
daug didelių namų. Buvo pa
statytos kelios didelės puikios 
salės kurių vienoje šiemet ir 
įvyks susipažinimo vakaras. Ta 
salė yra prie pat QEW greit
kelio. Vargu begali būti dides
nis patogumas.

Šių metų Lietuvių dieną pa
siėmė rengti pati apylinkės val
dyba, pasikviesdama į talką 
veiklius organizaciniame darbe 
asmenis.

Yra sudarytos komisijos įvai

H. Chelston 10.
A. Chas 2.
Y. Della 5, pažad. 50.
A. Dargis 50, anksč. 100, pa 

žad. 400.
A. Daunora 20, pažad. 100.
J. Dirzius 20. anksč. 100.
D. Gelcienė 5.
E. Greenfield 10.
Mr. Mrs. Gretchen 5.
A. Guilby 300.
J. Kaminskas 1.
Pr. Karanauskas 10, pažad. 50.
M. Katilienė 100 (įrašo a. a.

\ Jurgį Katilių).
J. Kaziūnas 10.
A. Kamichaitis 1.
E. Kaszyc 2.
V. Kemezytė 10.
G. Kuprasevich pažad. 100.
A. Jenuss 10.
T. Laskowski 1.
A. K. Lesman pažad. 100 (įra

šo Helen Mary Donelly).
P. Ludlam 5.
A. Lesman 100 (įrašo Helen

Mary Donelly).
J. Macionis 10.
Fr. Mitkus 5, pažad. 100.
J. Matulaitis 30.
O. Masinauskienė 25, pažadėjo

100.
J. Melynis 25, pažad. 100.

Siųsti: 

riom pareigom. Informaciją su
daro trys asmenys: A. Šukys, 
J. Šarapnickas ir S. šetkus. 
Informacijos tikslas bus gerai 
išreklamuoti šia lietuviu diena 
ir tuo būdu sukviesti tiek daly
vių. kiek tik galima.

17-ji Lietuvių diena įvyks Pa- 
kėkos dienos savaitgalį, spalio 
9-10, o prieš tai prasidės lie
tuvių istorinė tautinė paroda; 
kuri dar tęsis ir po lietuvių die
nos.

Amerikiečiam dar reikėtų 
atsiminti, kad St. Catharines 
miestas yra už 9-nių mylių nuo 
Niagara Falls Toronto linkui.

Informacija

V. Mikonis 20.
A. Mikonis 10.
J. Misukevičius 100.
J. Peters 1.
A. Padlebry 5.
J. Paknis 100, anksč. 100, pa

žad. 500. (įrašo Anelę ir 
Julių Paknius).

A. Paliukaitis 5.
W. Plikaitis 10, pažad. 100.
V. Pietaris 25, pažad. 100.
M. Putinienė 100 (įrašo M. Pu

tiną).
J. Sadauskas 100.
A. Sapolis 2.
A. Serfinienė 5.
B. Shaukonis 5.
H. Shukis 10, pažad. 100.
A. Skripsiunas 10, pažad. 100.
Dr. S. Skripkus 100.
A. Sluzienė 22.
F. Staniulis 5.
H. Stelinis. Jr. 5.
N. Stodolski. pažad. 50.
A. Stoškus 10.
A. Stupinkevičienė 3.
P. Šūkis 25, pažad. 75.
J. Svirnelis 10, pažad. 100.
M. Swetell 10.
A. Tamasunas 30,
V. Tamkus 2.
J. Vaičkus pažad. 100.
D. Velevas 25.
C. Waskis 1.
Ad. žiugždaitė 5, pažad. 50.
J. M. Žilis 100.
A. Žilinskienė 5, pažad. 50.
F. Žilinskas 10.
A. Znotas 5, pažad. 300.
T. Zujus 10, pažad. 100.
C. Yankauskas 1.
J. Yuknalis 10.
C. Young 25, pažad. 100 (įra

šo Oną ir Stasį Yankauskus).
J. Shillon (Šv. Pranciškaus III 

Ordino kongregacija) 100.

— JAV LB centro valdybos 
finansę tvarkytojas 1971 metų 
Nepriklausomybės šventės — 
Vasario 16 — minėjimų proga 
iki rugpiūčio 12 gavo iš viso
10.228.76 dol. aukų iš pavie
nių asmenų, LB apylinkių ir 
Įvairių organizacijų. Aukos JV 
Lietuvių Bendruomenei Vasa
rio 16 proga kas metai didėja, 
nes JAV lietuviai teigiamai 
vertina LB dirbamus pozity
vius politinius darbus. 1967-69 
Vasario 16 proga JAV LB ga
vo 3.736.02 dol. aukų, 1969- 
70 6,637.06 dol. ir 1971 — 10.
228.76 dol. aukų. 1968-71 laiko
tarpyje JAV LB centro valdy
ba davė 6,367.47 Vilkui. Altai, 
Rezoliucijų komitetui ir kitiem 
politinės veiklos vienetam.

— Vasario 16 gimnazija 
mokslo metus baigė liepos 10. 
Nauji mokslo metai prasideda 
rugsėjo 6. Mokiniai į bendra
butį suvažiuoja rugsėjo 5. Atei- 
nantiem mokslo metam prašy
mus stoti gimnazijon atsiuntė 
5 Š. Amerikos lietuviukai, lie
tuvaitės. Vienas prašymas yra 
iš Kolumbijos.

— Algimantas Gečys, JAV 
LB cv. vicepirmininkas, aplink
raščiu kreipėsi į visas JAV 
LB apygardų ir apylinkių val
dybas, prašydamas iki rugsėjo 
15 visose apylinkėse įsteigti 
Lietuvos reikėlų komisijas. Tos 
komisijos informuotu ameri
kiečių spaudą, radiją, televizi
ją apie lietuvius; organizuotų 
demonstracijas, laiškų bei tele
gramų siuntimą; visur keltų 
Lietuvos laisvės bylą, įtaigotų 
vietinius politikus bei ameri
kiečiu visuomene, ir kt. Ko
misijos veiks LB apylinkių val
dybų žinioje. Siūloma į tokias 
komisijas įtraukti galimai dau
giau jaunosios kartos žmonių, 
kurie kartu su vyresniaisiais 
bendrai dirbtų Lietuvos laisvi
nimo darbus. Apie įsteigtas ko
misijas pranešti Alg. Gečiui, 
9660 Pine Road, Philadelphia, 
Pa. 19115.

— Prof. Leonardas J. Šimu
tis, Ph. D., vysk. Antano Deks- 
nio kviečiamas, sutiko būti Lie
tuvių liturginės muzikos pako
misės nariu. L. Šimutis nuo 
studentavimo laiku dirba šio
se srityse, o nuo 1969 dirba 
Chicagos arkivyskupijos bažny
tinės muzikos komisijoj. Ame
rikos katalikų spaudos tarnyba 
1970 išleido giesmyną , kur 
atspausdintos komp. Simučio 
sukomponuotos mišios. Jis yra 
parašęs mišias ir lietuvių kal
ba.

— Dr. Kazys Bobelis, Altos 
pirmininkas, susitarė su Karių 
Ramovės pirmininku prof. Sta
siu Dirmantu Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą jung
ti su Simo Kudirkos pabėgimo 
sukaktuvėmis.

— Apie >Simą Kudirką Ana
tole Shub informaciją paskel
bė ir The Montreal Star rug
piūčio 11 (gauta A. Keblio dė
ka).

— Vytautas Petkevičius už 
knygą vaikam “Sprindis — 
Sieksnio vaikas” Sovietu Są
jungoj gavo antrą premiją ir 
garbės diplomą. Viso į konkur
są buvo atsiųsta apie 1000 rank
raščių.

— Inž. E. Jarašūnas, dėstąs 
Californijos valstybinėj kolegi
joj, specialiu dekano raštu su
silaukė gražaus įvertinimo ir 
kvietimo dėstyti vasaros kur
są. Inž. Jarašūnas yra taip pat 
lietuvių statybos — investavi
mo bendrovės Rūtos preziden
tas.

— JAV LB centro valdyba 
Philadelphijoje, planuodama ir 
atlikdama daugelį darbų viso
se lietuviško gyvenimo srityse, 
palaiko dažną ir artimą ryšį su 
LB apylinkėmis, apygardomis, 
LB taryba ir daugeliu lietuvių 
bei amerikiečių organizacijų. 
Ryšys su LB apylinkėmis vyks
ta asmeniškais atsilankymais a- 
pylinkėse, per dažnus aplink
raščius ir laiškus.
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Stovykla Vokietijoje—tik prisiminimas
Po 25 m. veiklos į Schwetzin- 

geno pušynus suvažiavo sesės 
ir broliai iš trijų kontinentų, 
iš 9 valstybių. Suvažiavo susi
pažinti, pabendrauti. Viso bu
vo 250. Toks susibūrimas lie
tuvių skautų yra pirmas, nes 
skaičiumi proporcingai atstova
vo net keturių valstybių lietu
viai skautai-skautės.

Mūsų bendravimas ir susi
draugavimas daugiausiai pasi
reiškė per laužus, dainuojant 
daugumai žinomas dainas iki 
vėlyvo vakaro. Tada mes bu
vome lietuviai skautai-ės, tada 
mes buvome vienodi, ir min
tis bendra.

Ši jubiliejinė stovykla man 
suteikė progą pažinti daugiau
siai Europoje gyvenančius 
skautus-es, ir čia pasirodė mū
sų skirtumai: kiekviena valsty
bė, kurioje jie gyvena, Įspaudė 
labai aiškius charakterio, pa
saulėžiūros bruožus, politinius 
Įsitikinimus, pagarbą ar nea
pykantą kitos valstybės gyven
tojams. Skyrėsi jaunimas, bet 
skyrėsi ir vadovai — veiklos, 
programos, jaunimo auklėji
mo bei skautybės pritaikymo 
atžvilgiu. Toks suvažiavimas 
buvo labai naudingas, ir aš re
komenduoju, kad kaip galima 
daugiau vieni su kitais bend
rautume. kad ir mažais bū
reliais, pavienėmis skiltimis; 
ne kas 25 metai, bet kas keleri 
metai, pasiųsdami ar pasikvies
dami i savo stovyklas įvairių 
kraštų seses ir brolius. Tada 
mūsų lietuviškas ryšys nenu
truks. tada mus riš ne valsty
bių pasaulėžiūra ir susidariusi 
nuomonė, bet realus ir arti
mas vienas kito pažinimas, su
pratimas ir bendras lietuvių 
skautijos išlaikymo reikalas.

Majorui J. K. Valiūnui, jo
kuopos vyrams-lietuviams, vi
siems vadovams ir vadovėms,

gausiai iliustruotas anglų kalba 
leidinėlis “Lithuanian Scou-

Vysk. A. Deksnys aukoja mišias skautų stovykloje Vokietijoje.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Pusryčių metu skautų stovykloje Vokietijoje. Iš k.: kun. V. šarka, kun. H. 
Šulcas, s. L. Milukienė, ps. A. Baziliauskas iš Kanados.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Per skautybę— lietuvybei!

šią stovyklą suruošusiems, vi
sų dalyvavusių vardu, reiškiu 
padėką. Tikiuosi, kad ir trum
pai praleistas laikas drauge 
mus paskatins ateitiems susi
tikimams ir artimesniam bend
radarbiavimui. Sakau visiems 
iki pasimatymo kokioje kitoje 
stovykloje.
•_ Budžiu!

s. L. Milukienė

13-ji pasaulio skautų jamboree
Rugpjūčio 2 d. Fuji kalno 

papėdėje, Shizuku Perfecture, 
Japonijoje, atidaryta 13-ji pa
saulio skautų jamboree. 320 
ha plote 5,500 palapinių mies
te apsigyveno 13,000 iš 80 pa
saulio kraštų atvykusių ir 8,000 
japonų skautų.

Šioje jamboree lietuvius 
skautus atstovauja LSB Vyr. 
Skautininkas v.s. Petras Molis 
ir su amerikiečių skautų viene 
tu atvvke s. V. Jokūbaitis su 
sūnumi L. Jokūbaičiu. Jų dėka 
visoje eilėje pastovyklių plevė
suoja ir Lietuvos trispalvė.

Gero stovyklavimo nuotaiką 
apgadino rugpiūčio 6 ir 7 d. 
siautęs taifūnas su lietumi ir 
75-80 m. per valandą vėju. 
Skautų nuotaika paliko gana 
gera, nors daug palapinių ir i- 
rengimų buvo nugriauta ir mir
ko vandenyje, o apie 8.000 
jaunesnio amžiaus skautų laiki
nai apgyvendinti maldos na
muose ir kituose viešo pobū
džio namuose mieste, kol bus 
viskas iš naujo atstatyta.

Mūsų atstovams pavyko susi
pažinti su Įvairių kraštų skau
tų vadovais ir televizijos bei 
laikraščio korespondentais. Vi
siems jiems buvo Įteiktos spe
cialiai šiam reikalui išleistas

KELIAUTOJO ĮSPŪDŽIAI
(Skautų ekskursija po Europą. 
Rašo vyr. sk. v.si. A. Kidolytė)

—o—
Liepos 9 d. Toronto aerodro

me susirinko tiek skautiško 
jaunimo, sesių ir brolių, kiek 
užtektų pusėtinai stovyklai. 
Apie 7 vai. vakare turėjo pa
kilti mūsų lėktuvas, tad visi 
skubėjo, bagažus svėrė, skai
čiavo. Pagaliau susėdome lėk- 
tuvan, jis netrukus atsiplėšė 
nuo žemės, ir .. .sudiev Kana
da. .

Londone
Nors jau buvo vakaras, dau

guma buvom išvargę, bet mie
goti nesinorėjo. Vsas lėktuvas 
skambėjo nuo mūsų dainų. 
Net nepastebėjome, kad jau 
aušta rytas. Tik apsižiūrėjome, 
kad reikia prisitvirtinti savo 
kėdžių diržus, nes jau laikas 
nusileisti Londone. Iš Londo
no aerodromo autobusais nu
vykome dar už Londono, į 
Halloway Royal College, kur 
apsistojome. Vakare vykome į 
kartu su mumis atvažiavusių 

ting”, kuris sukėlė dideli visų 
susidomėjimą.

LSB Vyr. Skautininką v. s. 
P. Moli Filipinų skautai pa
kvietė pas save. Vykdamas iš 
jamboree į Australiją, sustos 
Maniloje, kur bus jų oficialus 
svečias. Iš ten pakeliui sustos 
pas Hong Kongo skautus.

Šiek tiek skaičių: stovyklos 
plotis 320 ha, sunaudojama 
vandens 3,000 tonų per dieną, 
elektros 1,000 kw per dieną. 
5,500 palapinių nuolatiniams 
stovyklautojams, 13,000 lovų 
laukantiems skautams ir 1,000 
lovų svečiams, 170 telefonų, 33 
ha plotas talpina 14,270 auto
mobilių. 1.000 autobusų ir 30 
sunkvežimių. Stovyklą kas
dien aplankė nuo 40.0 0 0 iki 
60,000 japonų skautų ir 60, 
000-100.000 svečių. Pastoviai 
stovvklavo 21,000 skautu iš ku
rių 7743 amerikiečiai ir 3 
lietuviai. V.K.

P. S. Šios žinios gautos iš v. 
s. P. Molio, iš pasaulinės jam
boree Japonijoje. Jis palaikė 
artima rvši su LSB Jambo
ree Fondo vedėję s. A. Gu
daičiu New Yorke, kuriam pri
siuntė ir specialų 8 puslapių 
laikrašti “Mainichi Daily 
News”, leidžiamą Tokyo ir Osa-
koje, Japonijoje.

Malonu girdėti, kad lietuviai 
skautai yra taip gražiai repre
zentuojami ir atkreipia svetim
taučių dėmesį.

SIMO KUDIRKOS STOVYKLA
Simo Kudirkos stovyklos At

lanto Rajone Seserijos pašto- 
vyklės viršininkė »ps. A. Bačkai- 
tienė savo aplinkraščiu supa
žindina su sesių vadija ir bend
ra stovyklos tvarka.

Seserijos pastovyklė pasirin
ko “Baltijos” vardą, o jaun. 
skaučių pastovyklė pasivadino 
“Gintarėlių kraštas”. "

Šiai stovyklai vadovauja: ps. 
A. Bačkaitienė — viršininkė, 
v. sk. v. si. R. Gudaitienė — 
adjutante, ps. R. Petrutienė— 
programos vedėja, vyr. sk. V. 
Aleksandravičiūtė — sporto 
vadovė, s. R. Molienė — židinie- 
čių pastevyklės vadovė, vyr. 
skaučių past, vadovė, ps. Sesuo 
Igne Marijošiūtė, ps. A. Dabri- 
laitė — skaučių past, vadovė, 
s. R. česnavičienė — jaun. sk. 
past, vadovė, jos padėjėja — 
vyr. sk. V. Jankauskaitė ir jau
nučių sk. komendante — vyr. 
sk. R. Aleksandravičiūtė.

Stovykloje projektuojama su
rengti literatūros ir meno va
karą. Tikimasi sesių pagalbos 
šį sumanymą įvykdyti.

Kadangi žada stovyklauti 
nemaža židiniečių grupė, Šios 
sesės stovykloje dalyvaus kaip 
įvairių šakų instruktorės.

Jei atsiras pakankamai kan-
didačių skiltininkių kursams,

DARBININKAS

Gintaro ansamblio dalyvių su
ruoštą pasirodymą Londone. 
Sekmadieni ‘šiek tiek pamatė
me patį Londoną. Aplankėme 
įdomesnes vietas kaip — To
wer of London, kur patalpin
tos karališkosios brangenybės, 
taip pat kur yra ir kaladė, nuo 
kurios ritosi kadaise karališ
kos galvos, pasukome ir link 
Windsor pilies kur suspėjome 
pamatyti sargybos pasikeiti 
mo ceremonijas.

Kitą dieną jau reikėjo sku
bėti į traukini, kuriuo prieš pie
tus pasiekėme Liverpool. Iš 
ten laivu kėlėmės per Laman
šo kanalą Į Calais, Prancūzijo
je. Ir vėl skubėjome į kitą 
traukini ir pagaliau, vakarop, 
pasiekėme Paryžių, tą pasakų 
miestą.

Nuotykis Paryžiuje
Gulti dar nesinorėjo, ypač 

Paryžiuje, tad keletas mūsų nu
tarėme pasižvalgyti po miestą. 
Nutarėme pamatyti prancūziš
ko stiliaus “discoteque”. Įdo
mu buvo ir laikas greitai bėgo, 
bet grįžtant i savo viešbutį 
jau turėjome ir pirmąjį kelio
nės nuotyki. Paklydome ... 
Atsidūrėme visai kitoje Pary
žiaus pusėje. Reikėjo ieškoti 
pagalbos. Tada prisiminė kiek
vienas kolegijoje išmoktas 
prancūziškas žodis ir prašėme 
žandarų parodyti mums kelią 
atgal i viešbutį. Jie vietoj pa
rodę, susikrovė mus į save 
mašiną ir nuvežę išlaipino 
prie viešbučio, galantiškai at
sisveikindami. Kitą dieną šiek 
tiek pavaikščiojome po krautu
ves, apžiūrėjome miestą ir jau 
rengėmės poilsiui, bet pasiro
do. mūsų pataikyta atvykti ka
da prancūzai švenčia savo tau
tinę šventę — Bastille Day. 
Nuo liepos 14 vidunakčio, gat
vėse šoko žmonės, buvo geria
mi tostai ir švysčiojo fajerver- 
kai, kurių reikėjo pažiūrėti.

Ženevoje
Liepos 14 išvykome vėl 

traukiniu į Ženevą. Ten apžiū
rėję miestą ir, šį tą namiš
kiams lauktuvių nupirkę, vy
kome į Montreaux. Montreaux 
atrodė kaip pasakų šalis. Iš 
trijų pusių mūsų viešbutį supo 
aukšti Alpių kalnai, iš ketvirto
jo beveik ranka buvo galima 
pasiekti Ženevos ežerą, už ku
rio matėsi dar kalnų daugybė.

Italijos šiaurėje
Pabuvoję pora dienų, pasi

leidome autobusais Italijos 
link. Ten teko aplankyti Mi
laną, pamatyti tik vadovėliuose 
matytus pastatus, žinoma, pasi
žiūrėt į krautuvių langus. Bet 
ilgai vienoje vietoje negalėjom 

numatoma stovykloje minimus 
kursus pravesti.

Stovyklos programa apims 
gana daug Bus einamos pa
tyrimų ir specialybių progra
mos, iškylaujama, sportuoja
ma. Taip pat bus egzaminuoja
ma ir patyrimų laipsnių bei 
specialybių programa. Sesės tu
rės progos ne tik įsigyti patyri
mo laipsnį ar specialybę, bet ir 
duoti įžodžius, su jų vietovės 
vadovės leidimu. Numatoma 
bendri ir atskirų pastovyklių 
laužai bei nakties žaidimai. Iki 
pasimatymo Simo Kudirkos sto
vykloje. B. K. 

Simo Kudirkos stovyklos ženklas

būti. Dar aplankėme Turiną, 
Veroną, kuri atrodė kaip lėlių 
miestas, su savo mažomis gat
velėmis, ir atsidūrėme Veneci
joje. Ten jau nei autobusais, 
nei nieku kitu nevažiuosi. Liko 
tik laiveliai kanalais, arba nuo
savos kojos. Miestas neatrodė 
per daug didelis, atrodo, kad 
net paklysti nėra kur, bet mes 
bežiūrinėdamos. po krautuves, 
vėl sugebėjome paklysti. šį 
kartą savo viešbutį atradome 
be bėdos. Viešbutyje buvo 
griežtai įsakyta nekelti jokio 
triukšmo, nes Venecija, kaip 
visi žino, begrimstanti. Bijojo
me net garsiau nusičiaudėti, ta
čiau vos spėjus atsigulti, iš
girdome už lango triukšmą. Ma
nėme, kad kokio šventojo at
laidai, kaip kad buvo vos mum 
atvažiavus, tačiau pasižiūrėjus 
pro langą, pamatėme kokius še
šis italus, kurių balsai skambė
jo kaip kokio šimto žmonių.' 
Jie. atrodo, sau draugiškai šne
kučiavo. Negana to, mūsų vieš
butis buvo prie pat Šv. Mor
kaus aikštės, kurioje sutemus, 
atsirasdavo šimtai staliukų, 
prie kurių žmonės gėrė vyną 
ir klausėsi iki vėlumos muzi
kos.

Į Austriją
Pabuvę pora dienų Veneci

joje, pasileidome autobusu 
link Austrijos, Insbruko mies
tan. Teko važiuoti per garsųjį 
Brenner Pass. Kelionė įdomi ir 
įvairi. Pasiekus Insbruką, ap
sistojome tarptautiniuose stu
dentų užeigos namuose. Pasi
dairėme po miestą, kaip geri 
turistai, palikome ir ten savo 
amerikietiškų dolerių (o jie vi
soje Europoje yra labai mėgia
mi) ir vėl reikėjo leistis į kelio
nę. į Vokietiją.

Stovykloje
Gerokai pavažiavę, atvykom 

į Heidelbergą, kur buvo mūsų 
ekskursijos pabaiga. Čia neil
gai pabuvoję, jau keliavome į 
jubiliejinę stovyklą Schwetzin- 
gene.

Stovykloje išbuvome aštuo- 
nias dienas. Čia buvo skautai 
iš Amerikos. Kanados. Angli
jos. Australijos, Vokietijos, 
Belgijos. Manėme, kad susikal
bėsime lietuviškai, bet pasiro
dė kitaip. Kartais reikėjo grieb
tis vertėjo, ypač su Vokieti
joje gyvenančiais. Su Anglijos 
skautais šiaip taip susikalbėjo
me, nors jiems mūsų akcentas 
atrodė juokingas, o mums jų. 
Stovykloje ypač mums padarė 
gerą įspūdį maj. Valiūno kuo
pų vyrai, kurie mus ir vežio-
jo, ir apgyvendino savo palapi
nėse, skolino mums savo love
les, ir net pora dienų mums 
valgį virė. O virė puikiai, kaip 
profesionalai virėjai. Todėl ne- 
sigailėjom ir komplimentų, ku
riuos jie nuoširdžiai priėmė.

Luxemburge
Tačiau, stovykla baigėsi, ir 

reikėjo ruoštis atgal kelionei 
per Atlantą. Liepos 30 d. nuvy
kome į Luxemburga, kur reikė
jo ilgai laukti, nes mūsų lėktu
vas negalėjo laiku atvykti dėl 
audros. Bet ir iš to blogo buvo 
gero. Spėjome pamatyti Lux
emburga, kurs mums labai pa
tiko.

Po geroko laukimo, pagaliau 
sėdome į lėktuvą. Trumpam su 
stojome Islandijoje kuro pasi
imti. Ir vėl kelionė per Atlan
tą, šį kartą be dainų, nes bu
vome pavargę. Artinantis prie 
Kanados, laukė mūsų dar vie
nas nuotykis. Pasirodo, Toron-

1971 m., rugpjūčio 25 d., no. 54

Prieš dvidešimt metų New Yorko skautes parade

Skautų stovykloje 1951 metais

to aerodromas būna visą nak
tį uždarytas, lėktuvai nei nusi
leisti, nei pakilti negali. Prisi
ėjo nusileisti Niagara Falls ko
merciniame aerodrome. Mes, 
newyerkietes, tarėmės, kas da
ryti. ir nutarėme, kad kaip bus, 
kaip nebus, nors ir 1 vai., ry
to, važiuoti į Buffalo. Prasnau
dė aerodrome iki ryto, sėdo
me lėktuvan ir po valandos jau 
buvome New Yorke, kur mū
sų laukė namiškiai. Kelionė po 
Europą prabėgo nepaprastai 
greitai, pasakojant namiškiam 
įspūdžius, reikėjo gerai pagal
voti, ar tai buvo gražus sap
nas, ar realybė.

Trumpai
S. v.v. si. Jonui Šimanskiui, 

(Hartford, Conn.), 10 dol. au
ka parėmusiam Brolijos repre
zentacinį leidinį. Brolijos Jam
boree Fondo Skyrius reiškia 
nuoširdžią padėką.

Simo Kudirkos stovyklos va
dovybė praneša, skautams ir 
skautėms bei tėveliams, jog 
stovyklos metu skautiškų reik
menų tiekimo skvrius veiks vi
same savo pajėgume. Nepra
leiskite progos įsigyti visa, ko 
iki šiol stokojate. Vilkiukai ir 
skautai galės įsigyti ir darbo 
uniformai reikalingų marškinė
lių.

Skautas vytis Algis Šilbajo
ris iš New Yorko Simo Kudir
kos stovykloje dalyvaus kaip 
sporto vadovas.

Kiekvienam lietuviui skau
tui Simas Kudirka yra tapęs 
didvyriu, todėl ir šių metų At
lanto Rajono stovykla pavadin
ta jo vardu. Pagamintas ir 
specialus stovyklos ženklas, ku
rį nešios kiekvienas stovyklau
tojas ir kuris bus galima nu
sipirkti stovyklos krautuvėlė
je kiekvienam stovyklos lan 
kytojui.

Iš skautiškos 
praeities

Pavyko gauti dar keletą 
nuotraukų iš skautiškos veik
los tremtyje. Pirmoje nuo
traukoje skautai žygiuoja loja
lumo parade, New Yorke, 
1950 ar 1951 metais. Priekyje, 
iš k. į deš.: vyr. sk. v. si. Ž. 
Mickeliūnaitė-Jurienė, ps. A. 
Katinienė . Dubauskaitė (neša 
vėliavą) ir v. sk. M. Bichnevi- 
čiūtė-Blažaitienė. Toliau mato
si ps. D. Nutautaitė-Surdėnie- 
nė ir gale, nešantis vėliavą s. 
A. Bobelis.

Antroje nuotraukoje —skau
tų vyčių iškyloje 1951 m. s.v. 
S. Liogys maloniai kviečia 
“svečią” į savo palapinę pa
bendrauti.

Trečioje nuotraukoje, (pir
moje eilėje antroji iš d.), šyp
sosi dabartinė L. S. S. seseri
jos Vyr. Skautininke, s. Lilė 
Milukienė, jai išvykstant iš Ha
nau stovyklos Vokietijoje į A- 
merika 1949 metais. Nuotrau
koje iš kair. į deš. sėdi: s-kės 
Pajaujienė, Lukoševičienė, Ab- 
elkienė, s. L. Lukoševičiūtė-Mi- 
lukienė ir Bogutienė. Stovi 
vyr. sk. v. si. Ž. Mickeliūnaitė- 
Jurienė, M. Neimanaitė ir D. 
Diamentytė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
LITHUANIAN SCOUTING. 

specialus Brolijos leidinys, iš
leistas pasaulinės skautų jam
borees proga, šiame leidinyje 
anglų kalba apstu nuotraukų 
nuo pat skautų įsikūrimo, tau
tiniu stovyklų, Baden-Powellio 
apsilankymo Lietuvoje. Taip 
pat gausu nuotraukų ir iš skau- 
tavimo tremtyje bei išeivijoje. 
Gerai paruošti aprašymai, skir
ti supažindinti svetimtaučius 
su lietuviais skautais ir jų veik
la. šis leidinys 300 egz., buvo 
nuvežtas į jamboree Japonijo
je, kur lietuvius skautus atsto
vauja be kitų ir pats LSB Vyr. 
Skautininkas v.s. Petras Molis.
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ATSISVEIKINANT SU VENECUELOS 
LIETUVIU PATRIOTU J. BIELIŪNU

Kada po II-jo pasaulinio ka
ro lietuviai pabėgėliai iš Euro
pos kraštų pradėjo skirstytis 
po kitus žemynus, nemaža gru
pė lietuvių atvažiavo į Vene- 
cuelą.

Čia lietuviai visu kūrybingu
mu įsijungė į darbą. Vieni dir
bo fabrikuose, kiti mėgino lais
vas profesijas ir prekybą.

Jurgis Bieliūnas, kuris vi
sada pasižymėjo organizaci
niais gabumais, atvykęs į Ve- 
necuelą, Maracay miesto cent
re atidarė gražią krautuvę, ku
rią pavadino Casa Europa — 
Europos Namas. Su mažu pi
nigu, bet didele energija jis 
ten dirbo ir kasdien įsigijo nau
jų draugų. Retai atrasi Mara
cay gyventoją, kuris nežinotų 
Casa Europa ir jo malonaus 
draugiško šeimininko Jurgio 
Bieliūno.

Lietuvių skaičiui Venecuelo- 
je didėjant, Jurgis Bieliūnas, 
pasikvietęs į talką dar keletą 
lietuvių, prašo vidaus reikalų 
ministerijos, kad leistų įsisteig
ti Venecuelos lietuvių savišal
pos bendruomenę.

Atsakymas atėjo teigiamas. 
Venecuelos lietuviai pradėjo 
ruošti kultūrinius vakarus, mi
nėjimus, susiorganizavo skau
tai, išleido Venecuelos lietu
vių žurnalą. Ir visur buvo Jur
gio idėja. Visur jis dalyvavo. 
Jis rado laiko viskam. Sekma
dieniais per mišias jis pirmas 
pradėdavo vesti “Pulkim ant 
kelių...” Mėgo jis lietuvišką 
dainą, lietuvišką giesmę.

Kartais jis pasibarė, bet 
pykti nemokėjo. Kitą dieną jis 
vėl tave kvietė i bendra lietu
viška darba. Tam reikalui ne- v

trūko nei pinigų, nei laiko, 
nei sveikatos.

Lietuva jam buvo už viską 
brangiau. Jis su pasididžiavi
mu svetimiesiems pasakojo 
Lietuvos istorinę praeitį. Mo
kėjo lenkų, rusų, vokiečių, ang
lų ir ispanų kalbas ir su kitų 
tautų žmonėmis mokėjo sugy
venti ir Lietuvai įgijo daug 
draugų.

Kada Jurgis Bieliūnas pra
dėjo sirguliuoti, draugai įspė
jo saugoti sveikatą. Bet jis ne
kreipė dėmesio.

Atvažiavus Grandinėlei, jis 
darė viską, kad Grandinėlės pa
sirodymas būtų išgarsintas, 
kad lietuvių vardas plačiai nu
skambėtų.

Kada atvažiavo į Venecuelą 
Čiurlionis, Jurgis Bieliūnas jau 
sunkiai sirgo. Daktarai liepė 
laikytis visiškos ramybės, bet 
jam lietuviški reikalai labiau 
rūpėjo. Juk jo pastangomis 
Venecuelos kariuomenės vado
vybė apsiėmė rūpintis Čiurlio
niu Vėnecueloje — duoti mais
tą, nakvynę, susisiekimo prie
mones. Ir tada Jurgis neturėjo 
laiko sirgti.

Čiurlionis koncertavo Va- 
lencijoje, ir Jurgis važiavo 50 
kilometrų į tą koncertą. Jis 
norėjo išgirsti lietuvišką dai
ną. Ir tai buvo paskutinį kar
tą-

Visi, kas dažniau susitiko su 
Jurgiu, ėmė baimintis dėl jo 
ligos. Patarė važiuoti į Vokieti
ją, kur jis vieną kartą gydėsi ir 
grįžo pasitaisęs. Jurgis žinojo, 
kad kiekvienas lietuvis patrio
tas yra Lietuvai reikalingas, ir 
jis sutiko važiuoti į Vokietiją 
antra karta, c t.

Amerikos karo aviacijos lakūnas 
įeit. Vaidotas-Vitas Galiūnas lipa j 
lėktuvą skristi. Ant jo šalmo yra 
lietuviška vytis.

Bet liga buvo per stipri. 
Nei daktarai nei vaistai negel
bėjo, ir Jurgis Bieliūnas mirė 
rugpiūčio 5 d.

Amžiną atilsį duok jam, 
Viešpatie! P.K.

P. S. J. Bieliūnas mirė rug
piūčio 5 Salzburge, Austrijoje, 
ir palaidotas rugpiūčio 9 Salz- 
burgo katalikų kapinėse šalia 
seniau ten palaidoto savo sū
naus. (Red.)

Okupuotoj Lietuvoj mirus brangiai mamytei, 
dukrai JADVYGAI STEPONAVIČIENEI ir jos šeimai - 

reiškiam gilią užuojautą.

Juozas ir Aldona Liūtai

A. j A.

Antaninai Ošlapienei
mirus, jos vyrui Albertui Ošlapui, sūnums Algiui ir Rai
mundui su šeimomis, ir kitiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Gražina ir Aleksandras DAUNIAI

At A

Antaninai Ošlapienei
mirus, Queens LB apylinkės pirmininką adv. Albertą Ošlapą 
ir jo sūnus su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

New Yorko Lietuvių Bendruomenės 
Apygardos valdyba

Darbininkui 
paremti aukojo

2 dol.: Iš Ohio valst.: A. J. 
Bridžius, K. Vyšniauskas. Cle
veland, V. Palubinskas, Cleve
land Heights, M. Palūnas, dr. 
V. Adams, Akron, P. Smulskis, 
Lima, J. Jaškauskas, Dayton. 
Iš Calif, valst.: L. Kvik, San 
Leonardo, H. Jasinis, Ingle
wood, V. L. Vasaitis, San Fran
cisco, S; Žymantas, Los An
geles. Iš III. valst.: kun. A. Juš
ka, Cicero, kun. S. J. Bart
kus, Kewanee, dr. D. Surantas, 
Rockford, dr. R. Giniotis, Wau
kegan. Iš Md. valst.: A. Mei- 
dūnas, S. Rutkauskas, Baltimo
re, S. Kligys, Joppatowne, A. 
Puzinauskas, Silver Springs. 
Mišrūs: V. Borey, Hollywood, 
Fla., kun. V. Kriščiunevičius, 
V. Lingis, Detroit, Mich., M. 
Franckus, Lewiston, Me., M. 
Jankas, Delmar, Del., K. Žeb
rauskas, Scranton, Pa., J. J. 
Zansitis, Easton, Pa., J. Jacy- 
na, London, Ont, Kanada.

1.50.: L. L. Alsen, Bowling 
Green, O.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir i.< neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

iii
fe/J

Vytis ant Amerikos lakūno šalmo
Aviacija vilioja ne vieną jau

nuolį. Kai prasidėjo tolimųjų 
erdvių tyrinėjimai su astronau
tais, nusileisdimais į mėnulį, 
ne vienam jaunam atėjo noras 
būti tokiu lakūnu ir pasiekti 
tolimas planetas, mėnulius.

Tokiu ateities lakūnu yra 
lietuvis jaunuolis — Vaidotas 
Galiūnas. Kaip įprasta čia su
trumpinti vardus, kad būtų 
patogiau, ir jis dabar vadinas 
Vito. Jis tarnauja JAV karo 
aviacijoje — U. S. Air Force. 
Jis ant savo lakūno šalmo ne-
šioja lietuvišką vytį.

Šis jaunuolis gimė 1947 
Schw. Gmuendėje, Vokietijoj. 
1950 su tėvais emigravo į Ko
lumbiją, kur gerai išmoko ispa
nų kalbą, pradėjo lankyti mo
kyklas. Į' JAV atvyko 1962.

įį| SPORTAS
CHICAGOS LITUANICA 

NEW YORKE
Darbo Dienos savaitgalyje 

New Yorke svečiuojasi Ameri
kos lietuvių futbolo meisteris 
— Chicagos LFK Lituanica. Po 
dramatiškos kovos Chicagoj 
vietos Lietuvių Atletų Klubas 
pageidavo atsigriebimo rungty
nių. Kaip žinote, rungtynės Chi
cagoj po pratęsimo baigėsi 3:3, 
ir Lituanica po baudinių vyk
dymo apgynė meisterio vardą. 
New Yorko LAK praktiškai ne
turėjo atostogų, žaidė eilę drau
giškų rungtynių bei dalyva
vo keliuose turnyruose. Štai šį 
sekmadienį keliaujama į Whi
te Plains, kur laukia pajėgus 
priešininkas. Lituanica, tuo 
tarpu pačiąme pirmenybių į- 
karštyje. Taigi, abu vienetai pa
sirodys tikrai ne vasaros for
moje. Rungtynės Įvyks sekma
dienį, t.y. rugsėjo 5. Bandoma 
gauti Franklin K. Lane aikštė, 
kuri lietuvių apgyvento] Wood- 
haveno apylinkėj, patogiai pa
siekiama. Žinoma, New Yorko 
Woodhavenas tai ne Chicagos 
Marquette parkas, bet tuo bū
du nors žiūrovų daugiau tiki
masi. Negavus minėtos aikštės, 
rungtynės Įvyktų Kissena par
ke, Flushing, L.I.

• Atletas

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

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 ---- -—

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe. “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100*^. Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB Med
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6:00. Money Order P.P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. Ill. 60650.

A y A

Antaninai Ošlapienei
mirus, jos vyrą adv. Albertą Ošlapą, New Yorko Amerikos 
Lietuvių Tarybos vicepirmininką, ir jo sūnus su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia

New Yorko Amerikos Lietuvių 
Taryba

Fill: 2498 Dougall Rd., Windsor 12. Ont. Canada: Fill. 7 Stuttgart. 
50. Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Ave.; 1147 N. Ashland Ave.

HEAR WITH NOTHING 
IH EITHER EAR!!

NO ONE WILL 
KNOW YOU 

WEAR A 
HEADING AID

FREE 
DEM INSTR ATOMS 

NO OBLIGATOR

SAMOTOHEHlc’i«t«A” 
8009 5th Ave-, B’klyu. 

833-9848
WE ACCH»T ME0KAI9AfA

Stasiui Matyckui
mirus, jo žmonai Vitalijai Matyckienei ir vaikams reiškiame 
gilią užuojautą

Dana ir Jonas Bylėnai

Darbininko skaitytojai kvie
čiami atsiusti adresus kaimy
nę, kurie Darbininko neskaito. 
Administracija jiem pasięs laik
raštį susipažinti. Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 1122b

čia jis “susirgo” aviacija. Dar 
lankydamas vidurinę mokyklą, 
susirado kolegiją, kur galės 
studijuoti savo pamėgtus moks
lus. Los Angeles, Calif., baigė 
tolimųjų erdvių inžineriją ir 
kartu baigė karo mokyklą, gau
damas aviacijos leitenanto 
laipsnį.

Su tokiu pasirengimu jis sto
jo į galingąją Amerikos karo a- 
viaciją. Čia tarnybos laikas — 
6 metai, šiuo metu jis dar te

bėra Amerikos kontinente, yra 
apmokomas skraidyti pačiais 
naujausiais moderniausiais lėk
tuvais.

Svajoja jis būti astronautu. 
Juk iš tokių drąsių, pasirengu
sių vyrų ir yra atrenkami toli
mųjų erdvių lakūnai — astro
nautai. Gali ir jis ten patekti, 
jei bus patvarus ir sveikas, jei 
sumaniai reikšis aviacijoje. Ir 
kaip atrodytų, kad štai ant mė
nulio išlipa koks karininkas, 
kurio šalme lietuviška vytis?

Jo tėvas, Jonas Galiūnas, dir
ba pranciškonų spaustuvėje.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

RESTAURANT

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

343 St. Nicholas Ave.
Ridgewood, Queens

Call EV 2-9658

MALE FEMALE

PART TIME DAY and EVES
No Experience Necessary

Food Service Helpers start 4 a.m.
Mobile Snack Bar Drivers

Sales Clerks - Stock Clerks - Gas Station Attendants
Apply 8:30 a.m. - 4:30 p.m. Mon. - Fri.
ARMY & AIR FORCE EXCHANGE

Building 5342- Fort Dix, N.J.
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

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

-------- All Accounts Compounded Daily --------
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= GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS - 2
| CAPE COD - OSTERVILLE |

= KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO | 

| — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE S
i JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 1

| AUDRONE Į 

E 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Ę Tel. (Area 617) 428-8425 =

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

Hiiiiiiiilliiliiliiillllilliillllllliiililllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllliliuilllllllllllllln

Academy of the Holy Family 
A RESIDENTIAL AND DAY SCHOOL 

Grades 9 to 12
College preparatory - General & Commercial Courses 

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

Academy of the Holy Family
West Main Street Baltic, Conn. 06330 • (203) 822-8241

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER:
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

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

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

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

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

TONY DA CENECA 
TAVERN &RESTAURANT

Open 7 days 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

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

DISPLAY

STRATIS & SONS 
RESTAURANT

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

Call 201-742-0433

ROBERT’S AUTO BODY SHOP — 
41 Tulip Street Passaic, New Jersey 

Collision Experts 
Call 201-473-0012

Restaurant — $100,000 yearly newly 
decorated. Established 26 years. Al
so coin operated dry cleaning plant 
for sale. Retiring call 212 GR 4-9808

Lake Grove, L.I. 3 bedroom split 100 
xl50, 2 kitchens, 1% baths, playrm, 
wall to wall carpeting throughout, 
patio and air conditioners — price 
$26,990. For app. call (516) 884-1649

*:lREAL 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) 946-4970/764-5184

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

PIZZA

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

SERVICE

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

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
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