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Jį skandina tyloje, o palys
kalba vėl jo žodžiais
■

Po trijų dienų politinio žemės d
Politiniai sukrėtimai pereitą
savaitę nubangavo per visą že
mės rutulį. Pradėjo nuo Ameri
kos: trečiadienį, spalio 14, su
drebėjo Baltieji Rūmai dėl pre
zidento Johnsono artimiausio
bendradarbio valstybiniam ir
asmeniniam reikalam Walter
Jenkins suėmimo. Buvo nuogąs
taujama, kad tai labai pakenks
Johnsonui rinkimuose. Tai bus
įrodymai respublikonų tvirtini
mam apie “moralinį sugedimą”
valdžios viršūnėse. Bet išgelbė
jo kitas sukrėtimas.
Ketvirtadienį, spalio 15, Jenkinso istorijos garsą nustelbė
Chruščiovo pašalinimas ir nau
jų viešpačių atėjimas — Leontd I. Brežnevo į partijos sek
retorius ir Aleksei N. Kosygi
no į min. pirmininkus.
Tą pat dieną Anglijos rinki
mai atėmė valdžią iš konservątorių ir perdavė darbiečiam.
Po 43 metų darbo partijos pir
mininkui Harold Wilsonui pa
vesta sudaryti vyriausybę. Nors
to ir buvo laukiama, bet Wilsono laimėjimas nebuvo malonus
Amerikoje —■ Wilsonas buvo
pasinešęs labiau už konservato
rius į Maskvą ir aiškiai prieš
Amerikos Nato atominio laivy
no planą.

Tai buvo ženklas, kad kom. Ki
nija beldžiasi jau į atominio
klubo duris, ir jos prestižas
Azijoje bei Afrikoje turi aug
ti. Amerikos pastangos sulaiky
ti nuo atominių ginklų išplitimo
nuėjo niekais.
Sekmadienį, spalio 18, prezi
dentas Johnsonas nutraukė sa
vo rinkimines keliones ir krei
pėsi į tautą apramindamas: esą
žmonės, kurie turi vidaus rū
pesčių, mažiau turi pagundų užsieniniam neapgalvotiem veiksmam — tai reiškia, kad iš So
vietų naujos valdžios nereikia
laukti įtampos; Prezidentas kal
bėjęs su Sovietų atstovu Dobryninu. ir tas pareiškęs, kad
Sovietų politika liks ,ta pati.
Prezidentas taip -pat užtikrinęs
Dobryniną, kad Amerikos vy
riausybė kalbėsis su kiekvie
nu, -kuris tik bus naudingas
taikai. O dėl Anglijos: darbie-

Balfui 20

New Yorke spalio 17 ir 18
vyko dvyliktasis Balfo seimas,
kuriuo atžymėta Balfo veiklos
20 metų sukaktis. Dalyvavo 94
delegatai. Daugiausia iš Chicagos. Buvo atvykę specialiu au
tobusu.
Prieš pat seimą New Yor
ke viešbutyje įvyko direktorių
tarybos posėdis, kuriame sutar
ta seimo vadovybė. Seimo pir
mininku pakviestas
Albina*
Dzirvonas, vicepirmininkais dr.
Antanas Noakas, Veronika Ko
nčienė (iš Pittsburgho), sekretoriatan stud. L. šulas — ne
taip seniai atvykęs iš Lietuvos,
Marytė Virbidcienė.
Invokaciją atkalbėjo prel. P.
Juras, sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai. Patį seimą atidarė
Balfo pirmininkas prel. J. Kon-

PO CHRUŠČIOVO: kur suks nauji viešpačiai
vo (politinės) mirties, paskui chnikas, administratorius, kurį
tos pareigos vėl sueina į vie Stalinas buvo paskyręs finansų
nas rankas, išstumiant bendra- ministeriu, o Chruščiovas pada
valdžius. šiuo tarpu partijos se ręs savo min. <pirm. pavaduoto
kretoriaus pareigos yra ranko ju. Bet už jų yra šešėly dar tre
se Brežnevo — politiko, ištiki čia figūra — Suslovas. Stalino
mo Chruščiovui, numatyto pa- šalininkas, nors ir rėmęs Chrušties Chruščiovo sau įpėdiniu, čiovo prieš Kinijos komunistus.
Min. pirminiftko pareigose yra Kurio iš jų rankose susijungs
Kosyginas, valdžios aparato te- valdžia?

ANGLIJOJE: ko laukiama iš Wilsono?

kontrolės. Nepaskutinėje vieto
Anglijoje darbiečiai spalio
je ir dar viena priežastis —kad 15 laimėjo maža persvara: 317
valdžios norėjo ir kiti.
prieš konservatorių 364. Todėl
Oficialiai Chruščiovas
jau manoma, kad didelių reformų
kaltinamas “asmenybės kulto” negalės padaryti. Darbiečiai roapie save sudarymu, neapgalvo
tais sprendimais, apeinant “ko
lektyvinę vadovybę”. Tai pra- ŽUVO SOViet Ų auks<
džia “nuchruščiovinimo” akci- -•••
jai. Pirmas naujos vadovybės tieji karininkai
darbas Įsistiprinti
valdžioje.
Sovietų lėktuvas su karine
Dėl to ir paskelbė, kad užsie delegacija į Jugoslavijos išsi
nio politika nekeičiama; kad pa vadavimo šventę spalio 19 atsilaikys koegzistenciją su Vaka- trenkė i kalną, ir žuvo maršarais, sieks vienybės.
las Biriuzovas,
kariuomenės
štabo
viršininkas,
Malinovskio
Chruščiovo turėtą valdžią
.pavaduotojas,
žinomas
raketų
nauji valdovai padalino pusiauišskyrė partijos sekretoriaus ir snecialistas, ir kiti šeši aukš
min. pirmininko pareigas. Taip tieji karininkai bei 1 1 įgulos
Maršalas Biriuzovas bu
buvo išskiriamos tos pareigos narių.
1
vo Chruščiovo aiškus šalinin
po Lenino mirties, po Stalino <kas, dabartinėm pareigom tik
mirties, po Malenkovo nuverii- ,prieš 3 mėnesius Chruščiovo
mo, dabar taip ir po Chruščio- paskirtas.

ir grėsmė tuo I topu menka, bet
Amerika rūpiu Įts visus įtraukti į sutartį sus laikyti nuo atominių bandymų. Pačios Ameri

rengę ginti savo valstybinius
reikalus ir derėtis dėl bendrų
jų reikalų.
Taip apramintas amerikietis
gali rūpintis pačios Amerikos
aktualiausiu reikalu rinkimais
ir
kii“ stebėti, kas toliau dėsis k:
tuose kraštuose.

kun. MartinkiK—pirmininkas, prel. Končius—garb. pirmininkas

SEIMININKAI IR SVEČIAI: Balto seimo pirmininkas A. Dzirvonas, kan. M. Vaitkus, konsulas V.
Stašinskas, kongr. J. J. Rooney, kalba prel. J. Končius, dešinėj N. Gugienė. Nuotr. V. Maželio.

Sovietuose įprasta valdžios
permainas apgaubti paslaptim.
Chruščiovo dingimo iš val
džios paslaptis betgi sklaidosi.
Aiškėja, kad jis buvo pašalin
tas; kad pašalinimo akcijai cen
tro komitete vadovavo Suslovas. Priežastys — Chruščiovo
politikos nepasisekimai: žemės
ūkio politiko* bankrotas, skili
mas su Kinijos komunistais, ko
munistinių partijų kituose kraš-

10 vėl ramu

Kinijos, Sovietų, Anglijos atmainos JAV-se vertina
Nixonas kaltina
Penktadienį, spalio 16, su čiai yra mūsų draugai, kaip mūdrebino ne tik seismografus, sų draugai yra ir konservatobet ir politikos planuotojų gal riai... Dėl kinų bombos: kinų
vas pirmos atominės bombos su- .atominė patirtis menka, taigi

■*

Chruščiovas siuntė sveikini-^
mą trim sovietų astronautam
erdvėje, žadėjo surengti jiem
iškilmes raudonojoj aikštėje.
Tai buvo' paskutiniai Chruščio
vo žodžiai. Iškilmės raudonojo
je aikštėje buvo spalio 19. Bet
joje Chruščiovo nebuvo. Nauji
viešpačiai, Brežnevas nei Kosy
ginas, net kalbose Nikitos ne
suminėjo. Lyg jo visai nebūtų kalbėjo palankiai ir apie N.
Chruščiovą. Bet jų palankumą
Kai prezidentas Johnsonas apie Chruščiovą s o v ietinė
sekmadienį pasakė gerų žodžių spauda nutylėjo. Nutylėjo ir
apie Chruščiovą, Tassas tų žo Italijos, Prancūzijos komunistų
džių Sovietų klausytojam ne reikalavimą gausiau paaiškinti.
perdavė. Kai Lenkijoje, Čekos
Buvo, matyt, rasta: geriau lovakijoje, Vengrijoje komunis šia palaidoti tylos kape tą, ku
tų partijos siuntė sveikinimus ris garsėjo laidotuvių pažadu
naujiem Maskvos valdovam, jos Amerikai.
Kai spalio 19 kalbėjo Brež
nevas, Kosyginas , jie kalbėjo
apie Sovietų politikos siekia
mą koegzistenciją, taiką, komu
nistų vienybę. Vakarų spaudoj
buvo pastebėta: tai lyg kalbėtų
tas pats Chruščiovas. Mažiau
buvo atkreiptas dėmesys, kad
skirtumas tarp naujų valdovų
ir Chruščiovo gali būti ir
grįžimas prie stambiosios pra- i
monės, kurią paskutiniu laiku
-norėjo aukoti Chruščiovas, kad
sustiprintų pramonę gyventojų
reikalam aprūpinti. Stambiosios
pramonės plėtimas reiškia ka
rinių jėgų stiprinimą. Tas da
bar kalbose nesuminėtas daly
kas stovi kaip š ešėlis už koeg
zistencijos pažadais papuošto
pirmo naujų viešpačių pasiro
dymo.
Ar ne dėl to paties dalyko
buvo apkaltintas Malenkovas
ir pakeistas Chruščiovu? Išturi
ja kartojasi; imperializmas tas
pats, keičiasi tik jo kerojai

čius.
ie tokiame
Kaip ir kit
apyskaiti
seime, buvo
» 20 metu
niai pranešiu
St. Lūšys.
Balfo veiklą
Dr. Etom A
ė iš Baltimorės nutiesė ateities veiklos
gaires. Dėl tų ateities gairių ir
buvo kilusios (karštos diskusi
jos.
Ilgai buvo cBekutuojama pernet buvo balsuota. Bet paaiškė
jus, kad konstitucijos nuostatai
Balfo centrui yra numatę New
Yorką, padėtis fiko nepasikei
tus.
j

būti pirmininku pasitraukė H
Balfo veiklos. ...
Balfui jis pirmininkavo visa
dvidešimtį
nutarimu,
keltas į BaMo
kas.
Seimas Išrinko niaujus do
lerius, kurių iš viso yra 25.
Pagal tradicinęi praktiką de
vyni direktoriai, iš įvairių gru
pių: Katalikų Federacijos: Ig
nas Petrauskas, St. Dzikas,
ir dr. A. Skėrys; socialdemok
ratų: Bronė Spūdienė, Jackus BALFO NAUJAS PIRMININKAS:
Ąžuolo.
Sonda, Stepas Briedis; Tautinės
Sąjungos: Emilija čekienė, dr.
ninėje programos dalyje daly
Vladas Ramanauskas ir Anta
vavo Brooklyno jaunosios kan
nas Senikas. (Tautinė Sandara
klininkės, vadovaujamos
T.
savo kandidato jau į trečią sei- j
Dzikienės, ir moterų kvartetas
mą nepristato). Be šių devy
iš New Jersey. Kvartetą sudarė
nių dar išrinkta 16 naujų di
Kedzienė su dukra ir Melynierektorių:
nė su dukra.
Iš Chtcagos: Juozas Arštikys,
Sekmadienį 11 vai. Angelų
Algirdas Brazis, D. Bobelienė
Karalienės bažnyčioje
buvo
(Elgine. UI.), Albinas Dzirvo
pamaldos. Mišias aukojo ir pa
nas, kun. Pranas Garšva, Juo mokslą
pasakė kun. V. Marzas Gribauskas, Nora Gugienė, tinkus. Tuoj po pamaldų tos
kun. F. Gureckas, dr. R. Sidrys,
pačios parapijos salėje įvyko
kun. B. Sugintas, Valerijonas naujai
išrinktų direktorių poŠimkus, kun. Antanas Trakis.
Iš. kitur: dr. Elena Armonie
"Po ilgesnių diskusijų vakfynė — Baltimorė; Elzbieta Pau- bon išrinkta
razienė—Detroit, Mich., Juozas
Kun. Vaclovas
Martinkus,
Audėnas — New Y orkas, kun.
Providence lietuvių parapijos
V. Martinkus — Providence
klebonas, — pirmininku; viceR.I.
šeštadienio vakare tame pa
čiame New Yorker viešbutyje,
kur buvo posėdžiauta,
įvyko ir Balfo banicetas,
kuriame žmonių dalyvavo neperdaugiausia. Banketui vado
vavo aktorius Vitalis Žukaus
kas, kalbėjo kongresui. John
Rooney, prel J. Končius, dr.
John Papanek — čekų šalpos
organizacijos pirmininkas. Me-

do mažiau susidomėjimo Euro
pa ir nesirengia veržtis į Euro
pos bendrąją rinką, nepritaria
Amerikos atominio laivyno su
tarptautinėm įgulom planui; sie
kia būti didesniu tarpininku
tarp Maskvos ir Washingtono.
H. Tribūne jau sugretino VIETNAMO KATALIKAI
Wilsoną su skėčio nešiotoju RENGIASI
Chamberlainu. O to laikraščio
Vietnamo katalikai rengiasi .
Londono ■persekiojimo laikotarpiui. Sku
korespondentas iši
Wilsono užsienio ir apsaugos ba organizuotis, prisžspausdkti
politikos pažiūras išvardino “ge maldaknygių, nes gali ateiti lai
riausiu atveju naiviom”.
kas, kad to negalės. Kataliku
spaudoje buvo iškeltas siūly
mas masiškai išsikelti į Austra
kelionės galas po pietų Ameri liją ar Kanadą. Didelė jų dalis
ką tarp naujausių įvykių liko yra atsikėlę iš šiaurės, bėgda
ir nepastebėtas. Kelionės rezul mi nuo komunistų. Čia juos
tatais de GauDe nesąs paten buvo įkurdinęs Diem. Ir (n*
kintas. Jis visur rado stiprią
Jungtinių Valstybių įtaką, ku
rią sunkiai tegalėtų Prancūzija
pakeisti.

Paulius
keliaus į Indiją
Popiežius Paulius VI spalio
18 paskelbė 22 šventuosius af
rikiečius kankinius iš Ugandos.
kun. Vaclovas Martinkus, N uote. P. Jie buvo 1885-7 nužudyti, ka
da nesutiko išsižadėti tikėjimo.
Paskelbė taip pat, kad gruo
pirm. dr. Elena Armonienė, džio pradžioje vyksiąs į Indi
Emilija čekienė, dr. A. Skėrys ją dalyvauti eucharistiniame
ir Bronė Spūdienė; protokolų kongrese. Kongresas bus Bom
sekretorius Stasys Dzikas, ižd. bėjuje lapkričio 28 — gruo
Antanas Senikas,
generalinė džio 6.
sekretorė Norma Gugienė.
Seimo pavedimu direktorių
suvažiavimas į garbės narius BUV. PREZIDENTAS HOOVER
MIRĖ
pakėlė šiuos nusipelnusius Bal
fo veikėjus: Norą Gugienę, El
Herbert Clark Hoover, Jungt.
zbietą Paurėzienę, Bronę Spū- Valstybių 31 prezidentas, š. m.
dienę ir Albiną Trečioką.
spalio 20 mirė, išgyvenęs 90
Baigus visus darbus, seimo metų, 2 mėnesius ir 10 dienų.
dalyviai nuvyko į Apreiškimo Prezidentu buvo 1928-32, prieš
parapijos salę, kur Brooklyno F. D. Rooseveltą.
vaidintojų trupė, vadovaujama
— James P. Mitchell, buvęs
aktoriaus-režisieriaus
Vitali o
Žukausko, suvaidino A. Kairio darbo sekretorius Eisenhowe“Diagnozę”. Visas pelnas pa rio vyriausybėje, spalio 19 mi
rė širdies smūgiu.
skirtas Balfui.
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Kas žinotina balsuojant
Balsavimai demokratinėse
valstyvėse duoda piliečiam tei
sę pasirinkti tokią vyriausybę
kokios jie nori. Tačiau niekada
valdžia negali būti tokia, kad
visiem įtiktų, nes žmonių rei
kalai bei rūpesčiai yra skirtin
gi ir vieni su kitų susikerta:
kas vienam naudinga, kitam ga
li būti nuostolinga. Pavyzdžiui,
bus naudinga ūkininkam, jeigu
valdžia jiem primokės už javus,
kada karnos pasidaro žemos,
bus nuostolinga visiem mokes
čių mokėtojam, jei dėl to mo
kesčiai bus padidinti. Derinda
ma tuos skirtingus reikalus, vy
riausybe turi žiūrėti, kas yra
naudinga bendrai krašto gero
vei ir gyventojų daugumai. Yra
sakoma, kad bendra visų gero
vė ir krašto saugumas turi pir
menybę prieš. atskirų asmenų
interesus. E čia kyla ir balsuo
tojui pareiga: žiūrėti ne savo
asmeninio, bet visų gerovės,
nes tiktai bendras labas pageri
na ir atskiro piliečio buitį.

Rmkimę metu kandidatai pa
prastai daug žada ir taikosi
prie piliečių reikalų. Bet ir čia
reikia žinoti, kad joks kandi
datas negali viso atlikti, ką pa
žada, ir negali visiem įtikti. Są
moningam ir patriotiniam pilie
čiui svarbu, kad kandidatas su-"
prastų ir
dinius Valstybės
Has didžiąsias problemas, neįsi
leisdamas į mažiau reikšmingus
pažadus. Pavyzdžiui, žymiai di
desnė Amerikai problema yra
saugumas, komunizmo grėsmė,
karo pavojus, negu vidaus rasi
niai neramumai. Visiem pasida
rytų prasta, ir baltiem ir juo
diem, jei Amerika būtų užpulta

ir jos gyvenimas sukrėstas. Ra
sių sutarimas ir teisių lygybė

privalo paremti tokius kandi
datus, kurie ryžtasi
tokiom
riaušėm padaryti galą.
Kandidatą pasirenkant, rei
kia statyti sau visą eilę klausimų. Kelius klausimus, pavyzdžiui, prieš 1960 metų rinkimus kėlė kun. James Keller
kristoforų sąjūdžio
vadovas.
Viename iš savo
biuletenių
(Christopher Notės, 1960 October), jis siūlė kiekvienam bal
suotojui savęs klausti, ar jo
pasirenkamas kandidatas yra
žmogus sąžiningas, ar jis daro
pareiškimus ir nutarimus prieš
savo sąžinę? Ar jis yra ryžtin
gos ir tvirtos valios asmuo, sugebąs
daryti
išmintingus
sprendimus, nors ir būtų iš ša
lies spaudžiamas, ar yra neapsisprendžiąs k vengiąs rimtų
sprendimų? Ar. jisai turi pa
tyrimo valstybės administracijo
je ar tiktai dedasi, kad yra pa
tyręs ir įgudęs? Ar jisai yra pa
siryžęs savo veikloje laikytis
moralinių ir patriotinių princi
pų, ar linkęs vingiuoti “zigza
gais”? Ar jisai turi drąsos im
tis tokių sprendimų, kurie bū
tini ir reikalingi visų gerovei,
bet nėra populiarūs, ar linkęs
žmonėm pataikauti ir sakyti,
ką > nori išgirsti, bet kas nė
patiem nebūtų naudinga,
į®Ltai fe^ą? ‘
*

Dabartinis arkivysk. Maikarijus K, 91 ttietų, yth stadijr
vęs Bostone, Harvarde univeesiteto. Kitijonu yyskupu įfcveto4-.tintas 1948. Jau tada jis pasi
reiškė kaip vienas iš pajėgiau
sių Kipre salos dvasiškių ir sa
vo tautos vadų. Arkivyskupą
pakeltas 1950.

lų Maskvoje. Daromas žingsnis,
kuris Kipro salą gali paversti te dar 1
antrąja Kuba, o Makarijų pa ritorija.
statyti Castro rožėje.
skelbė savo karališka kolonija
Anglų spauda dėl atkeltų sa TsdatĮniCMpĮ turkų iš salos
loje riaušių kaltina Makarijų išsikėlė,' ypaČkukštes»ysis luo
ir vadina jį “velniu kunigo mas ~ vaktirfinkai, pirkliai, in
drabužyje”. Pasipiktinimas su- teligentai; Bepaliko paprasti ir
Siekimas jungties
prąntamas.
Makarijus stojo net neraštingi žmonės. Kultūri
Kova prieš anglų valdymą
prieš politiką anglų, kurie sa nis salos gyvenimas atsidūrė
lą pavertė nesantaikos obuo- rankose išimtinai graikų, kurie prasidėjo dar 1931 m. Bausda
mi anglai panaikino salos savi
čia kūrėsi neogenų laikų, pas valdą: teisę teisti sau įstaty
Sala ir jos gyventojai
toviai gyveno ir sudarė gau mus. Po antrojo pasaulinio ka
Kipro sala yra Viduržemio siausią koloniją. Jos tautiniu ir ro kova atsinaujino. Graikai
jūros rytiniame kampe — apie relųpniu vadų visą laiką buvo siekė išsivaduoti iš anglų val
40 mylių į pietas nuo Turki ir ištiko ortodoksų arkivysku džios ir susijungti su metropo
jos, 60 mylių į vakarus nuo Sy- pas. Šiandien juo yra Makari lija (Graikija). Turkų mažuma iš
rijos. Nuo Graikijos žemyno jus HL
pradžių tokiam siekimui (enoįAtenų) yra už 600 mylių į ry
sis) nesipriešino. Jai buvo pa
Arkivyskupo vaidmuo
tus, o nuo Kretos salos, kurią
Kipro saloje graikų Bažny žadėta laisvė kultūriniam ir re
valdo graikai, už 400 mylių. čia yra autokefalinė apie 700 liginiam reikalam už tokią pat
Taigi nepalyginti toliau nuo metų. Tai reiškia, kad ji nebe- laisvę graikam Turkijoje.
Turkijos, bet saloje gyvena ke prikteuso ano dvasinės vyres
Arkivysk. Makarijus 1952 va
turi penktadaliai graikų ir tik nybės už salos ribų; vadinasi, dovavo Kipro salos delegacijai
vienas penktadalis tarkų. Viso nei nuo Konstantinopolio (Tur Jungtinėse Tautose New Yorgyventojų yra arti 600,000. Sa kijoje) nei nuo Atėnų (Graiki ke. Buvo atvykę skųstis ang
los ploto — 3,600 tev. mylių joje). Arkivyskupas yra sava lais /berašyti, kad Kipro salai
arba tiek, kiek būtų drauge su rankis — aukščiausias autori būtųJreista laisvai apsispręsti.
dėjus Delaware ir Rhode Is- tetas salos 'graikam ir dvasi Mfimrijus tada kalbėjo: “Šiuo
land.
niais reikalais ir kultūriniais, r«CTb->Turkijoje vieši Graikijos
tautiniais. Ibkia pozicija arki karališkoji pora. Priimama nuo
rTBonn ir VaDftrns
pripažįstama širdžiai ir džiaugsmingai KipPraeityje sala buvo valdoma vyskupui buvo

nę, o ne pagal agitaciją. Lietu

prievartos ir riaušių miestų gat
vėse, daro visiem žalą. Piliečiai

moje vietoje stovi ir savo tėvų
pavergto krašto išlaisvinimas.

dvsiTanfno

viam ne paskutinėje, bet pir

NIKOS KAZANTZAKIS

Šv, Pranciškaus mirtis
Vertė DOMAS JASAITIS

(6)
nau, tu gyveni savižudiškai.
“Tu negali pasiimti kitų nuo Tu peržengi Dievo grėsmingą
dėmių. Tik vienas Dievas gali įsakymą: Nežudyk!”
tai padaryti. Mes žmonės atsa
Pranciškus įklausydavo vys
kome tik už savo nuodėmes”.
kupo laiško, nieko neatsakyda
“Dievo gerumas yra dides mas. Bet vieną dieną, atsisuko
nis, tėve Pranciškau”, atsakiau į mane ir pasakė:
prisimindamas kažkada tartą
“Vyskupas teisus: tai žudy
man jo paties posakį. “Dievo mas. Aš turiu švęsti Velykas
gerumas yra didesnis už jo San Damiane, o vėliau apsigy
teisingumą, tat į jį mes turime vensiu jo namuose. Noriu dar
sudėti savo viltis”.
kartą pamatyti Asyžių ir su juo
“Taip, tu teisingas”, pasakė atsisveikinti”.
Pranciškus. ‘Tikrai «toes turime
Atėjo Didžioji savaitė. Pran
kreipti savo viltis į Dievo mei ciškus ruošėsi Kristaus kančios
lingą malonę. Vargas mums, atminimui. Kasdien pasisodin
jei jis būtų tik teisingas”.
davo mane teita savęs ir prašė
ėjo
Dienosbėgo. Pranciškus vis skaityti Evangeliją. Jis
svyravo tarp gyvjBės ir mir Kristaus pėdomis, arti ii pas
ties. Broliai lankydavę jį daž kos buvo išduotas, nuteistas
nai. Vyskupas atsiųsdavo savo nuplaktas ir nukryžiuotas <kaudekaną pasiteirauti apie sveika ge su juo.
Didįjį penktadienį, jo pen
tą ir kvietimą atvykti į Asy
ktos žaizdos, kurios buvo jau
žių.
“Atvyki, mano sūnau”, rašė seniai užgiję, atsivėrė, kraujas,
vyskupas, “atvyki ir gyvenki kurto tiek mažai jau buvo beli
mano namuose. Žmogaus kū kę, r pradėjo sroventi. DidŽionas — šventa Dievu dovana. jo šeštadienio ryte jis atsigavo,
Tu žudai jį dabartiniu savo gy pačiupdamas mano ranką, “Jei
venimu. Pranciškau, mano sū aš, pasigailėtinas nusidėjėlis,

ro salos jungtis su Graikija ap
einama tylom”.
Po poros mėnesių, kai Turki
jos prezidentas revizitavo Grai
kija, taip pat jis nelietė Kipro
jungties su Graikija. Iš kur at
sirado vėliau nesutarimas?
Kova pogrindyje
Anglam tebesiprieš i n a nt
jungčiai su Graikija, saloje su
sikūrė graikų patriotų karinė
organizacija. Ji veikė slaptai,
pogrindyje. Vadovavo pulku.
Grivas. Si organizacija (EOKA)
griebėsi teroro veiksmų prieš
anglus ir prieš tuos salos gy
ventojus, kurie nepritarė jung
čiai su Graikija. Daugiausia jų
buvo taip turkų.
Veikė anglų užkulisinė agita
cija Argumentai: 1. Turkija
valdė salą 200 metų, Graikija
— niekados, 2. Turkijos kran
tas beveik ranka pasiekiamas,
Graikijos — už keletos šimtų
mylių, 3. Turkai gali sutikti,
kad sala būtų nepriklausoma,
bet negali leisti, kad atitektų
Graikijai.
Po ketverių metų
kovos
į 1955-59), kurią pulk. Grivas
vedė pogrindyje, o arkivysk
Makarijus viešai ir buvo areš
tuotas, sekė keturių susitarimas.

būčiau nuteistas tapti evengelistu, tai šalia manęs nebūtų
nei būto, nei jaučio, nei aro,
nei angelo. Ne, mano palydovu
būtų baltas avinėlis su raudo
nu kaspinu aplink kaklą, su
užrašu: Velykoms atėjus, Vieš
patie, aš galiu būti tau paauko
tas.”
Velykų dieną po rezurekcijos seserys atėjo su degančio
mis
žvakėmis
pabučiuot i
Pranciškaus rankos.
Jis at
sisėdo k palaimino, pakelda
mas rankas virš jų galvų.
•Mano seserys”, jte Šnibždė
jo labai susijaudinęs, “mano
seserys, mano motinos,. išmin
tingos mergelės, Krivi a<ur suža
dėtinės ...”
Jis verkė, ir sesuo Klara, ir se
suo Piką, ir visos Vienuolės
drauge ,SkaWiai apšviesta lūš
nelė'buvo pūna raudų.
“Dabar mes laksime tavo
prisikMimo, tėve 'Pranciškau”,
tarė, sesuo Klara, bet jis gar
siai kūkčiojo ir negirdėjo.
Mus gantai apdovanojo asy
žiečiai. Tfeeste pagalintai Vieš
pats! Aš pavalgiau sočiai ir
tikrai jaučiau, kad Kristūs šian
dien prisikėlė. Atrignlian ant*,
ti ir tuoj užmigau.
••Neužpūsk lempos šiąnakt”,
mokė mane. ‘Tedega per visą
naktį. Ji irgi turi džiaugtis,

Kristaus prisikėlimu”.
Ai miegojau, visiškai paten
kintas ir išgyvenau Prisikėli
mą giliai savyje. Aš jaučiau,

kad kiekviena siela šiame pa
saulyje privalo visais savo ge
bėjimais žingsniuoti Kristaus
taku, būti dalyviu jo kančios,
nukryžiavimo ir pagaliau Prisi
kėlimo, nes aš tikrai supratau:
juo ilgiau gyvenau su Pranciš
kų, juo giliau buvau įtikintas,
kad reikšmingiausias
mirties
vaisius yra netoarumas.
Dar man bemiegant, Vieš
pats gražino dieną pasauliui.
Auksinis kikilis nubudo ir čiul
bėjo. Bet aš, giliai paskendęs
snaudulio malonume, vis dar
neatmerkiaui akių. Staiga per
miegus išgirdau
Pranciškaus
balsą. Pašokęs pamačiau jį be
sėdintį lovoje, dainuojantį
ir
grajant komponuojant dviem
pagaffitis, kūliais jis smuikavo.
Niekuomet neužmiršiu jo
žo
džių: tai bute daugiau nei eiiėraščiai, tai buvo pergalės ir
džiaūgtoo rūdodžja. Nors daug
metų prabėgo, bet gerai atsime
nu tas eiles. Rodos ir dabar,
jau pasenęs ir karšinamas, sėdėdamas ramiame vienuolyne,
girazm ir uzrasmeju.

Aukščiausias visagalis, gera
sis Viešpatie,
Tau priklauso gyriai, Siovė,
pagarba ir visos dovanos.
Tau vienam, Aukščiausias,
tai vaa dera.
Ne vienas žmogus nevertas
ištarti Tavo vardą.
Būki pašlovintas, mano Vieš
patie, su visais savo
kūriniais,

O ypačiai seserimi Saule,
Kuri atneša mums dieną, iš
kurios skleidžiasi Tavo
šviesa;
Ji graži, spindi didingu
puošnumu,
Ji įprasmina mums Tave,
Aukščiaurias.
Būki pašlovintas, mano Vieš
patie, už brolį Vėją
Ir už orą ir debesis, už gied
rą ir visokius orus, ku
riuos Tu mums suteiki.
Būki pašlovintas, mano Vieš
patie, už BroĄ Vandenį,
Kuris yra klusnus, brangus
ir grynas.
Būki pašlovintas, mano Vieš
patie, už sesę Ugnį,
Kuria Tu apšvieti naktį,
Ir ji graži, galinga ir linksma
Būki pašlovintas, mano Vieš
patie, už mūsų sesę Moti
ną 2eote
Kuri yra mūsų atrama
ir
glaudžia mus prie savo
krūtini
Ir aiigtaa gausius vaisius, gė
les ir medžius.

Jūs šlovinkite ir garbinkite
Viešpatį,
dėkokite
jam
Ir tarnaukite su dideliu kuk
lumu.
Aš prišliaužiau prie jo taip ty
liai. kaip niekada, bijodamas,
kad išgirdęs gali nutraukti savb giesmę. Klausiausi apkabinęs jo kojas. Kiriūlis nustojo
čirenti ir taip pat klausė. Sau-

lė, mėnuo, ugnis ir vanduo atė
jo į kuklią pastogę, apsupo
Pranciškų ir klausė. Man pasi
rodė, kad ir 'Mirtis atėjo su
jais, paskutinė iš visų, įr klau
sė, sulaikius kvapą. Bet, Pran
ciškus nematė nieko. Jis giedo
jo užrietęs galvą. Kalėjimo vir
bai išnyko, ir jo siela pasiruo
šė išskrįsti.
Dievas apšvietė dar kartą
pasaulį. Brėkštanti diena rado
Pranciškų atsirėmus! į steną,
su šypsena ant lūpų. Jis buvo
išsisėmęs. Tarytum jo giesmė
buvo jo kraujas, tarytum jis
visas išsroveno.

Vidudienyje pašaukė mane
ir pasakė:
“Broli Leonai, aš trokštu vėl
pamatyti Asyžių. Pakviesiu du
tvirtus brolius Juniperį ir Masseo, tenuneš jie mane ant savo
rankų. Mano kojos persimos:
aš jau esu baigęs savo vaikš
čiojimus”.
Aš pasiunčiau žodį Juniperiui ir Masseo į Pordunkulą
Taip pat prane^au vyskupui,
kad Pranciškus atvyksta. PraSielų
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reikalam graikai ir turkai turi
atskiras savivaldybes.
Anglai išderėjo turkam di
desnį atstovavimą parlamente,
negu jų yra saloje, Užuot 17
proc., jie gavo 30. Be to, vice
prezidentas turkas gavo veto

cMKIiii

Kipro salos klausimu pliek
ta susitarimo 1909 vasario 19
Šveicarijoje, Zueriche. Sutartį
sudarė Anglija, Turkija, Grai
kija ir Kipro graikų atstovai
Sutarties pagrindiniai dėsniai:
1. Kipras tampa nepriklausoma
respublika, 2. Salos saugumą
užtikrina Anglija, Turkija ir
Graikija, 3. Anglai gauna teisę
saloje turėti savo karines ba
zes ir laivyną, 4. Parlamente
graikam garantuojama 70 proc.
atstovų,
turkam — 30 proc.
5. Prezidentu renkamas grai
kas, viceprezidentu — turkas.
6. Kultūriniam bei religiniam

Balsuotojas yra atsakingas
už tai, ką jis renka, į kieno
rankas atiduoda valdžią.
Už
tat balsuoti turi sąžiningai, są
moningai, patriotiškai. Jei kas
seka spaudą, radiją ir televizi
ją. domisi Amerikos vidaus ir
užsienio politika, nesunkiai ga
lės suprasti, kur veda vienas
ar kitas kandidatas, ir tada lie
ka pasirinkti pagal savo sąži

gali būti krašte tik ramiu bū
du pasiekta. Kas čia griebiasi

KIUCIUK

ttįų yny

gi

apsaugą, nes aplink knibšdėjo
Perugįjos plėšikų pasirengusių
Pranciškų pagrobti.
Grįžęs į lūšnelę radau Pranctekų grojantį savo smuiku k
žavimai
giedantį
praėjusios
nakties hymnūs. Tik Įmigęs,
mišuko:
“Aš pamiršau padėkoti Dievui
už sesę Ligą.”

Susitarimą priėmus, Kipras
paskelbtas nepriklausoma res
publika 1969 rugpjūčio 16. Pre
zidentu išrinktas arkivysk. Ma
karijus m, viceprezidentu tur
kas Kiučiuk. Parlamente grai
kų patriotinis frontas gavo 30
vietų, turkai 16, komunistai 5.
Tiek jiem pažadėjo arkivysk.
Makarijus, jeigu komunistai neSikiŠ į rinfcimiis
Graikų patriotai pasijuto nu
stumti nuo savo tikslo — susi
jungti su Graikija. Pajuto taip
pat, kad turkai yra anglų to

(nukelta į 3 psl.)

Padėjęs abudu medžio gaba
lus ant aslos, jis iškėlė viršum
savo rankas.

“Būk Tu pašlovintas, mano
Viešpatie, už sesę Ligą. Ji žiau
ri, ji gera, ji gailestinga žmo
gui Ji padeda sielai atsiskirti
nuo kūno”.
lAš klausiaus, stabdomas aša
rų. *0 mano siela, aš vis sau
sakiau, o mano siela, atsisvei
kink su juo, atsisveikink am
žiams. TU jo nematysi niekuo
met... Sudiev, sudiev amži
nai’ ,..
,
Diena jau ėjo vakarop, kai
atvyko Juniperis ir Masseo. Jie
tyliai atsisėdo prie Pranciškaus
kojų. Atėjusi sesuo Klara atsi
klaupė ir pabučiavo jo rankas,
jo kojas ir atsisėdo jo dešinė
je tylėdama. Sesuo Piką įėjo
srirduliuodama. Jos balti plau
kai buvo išlindę iš po gaubtu
vo. Ji susteaiųte, bet vėliau su
gniužo prieš savo sūnų ir ty
liai atsisėdo jo kairėje. Pran
ciškus skendėjo ekstazėje, nie
ko nematydamas ir negirdėda
mas. Jis gulėjo ant nugaros,
sukryžiavęs rankas ant krūti
nės. Jo veidas žRmriavo laime.
Staiga silpna dejonė sulaužė
tylą, bet sesuo PUoi krimstelė
jo savo lūpą: dejonė dingo.

“Jis užmigo”, švelniai pasa
kė Juniperis. “Mes tarime jį
pažadinti ir keliauti. Jau tems
ta”.
(Bus daugiau)

Kaune 1984 išleista knyga
‘Taetavių ir rusų tautų santyisterinio vystymosi eigo
je”. Autorius — Juozas Žiugž
da, tas pats, kuriam prieš me
tus suteiktas istorijos. daktaro
laipsnis už ■<žėtaninga Maskvos
kultui istorijos klastojimą. Tuo
jis savo straipsniuose pasižy

mėjo labiau nei bet kuris kitas
lietuvis. Būdinga, kad ir dak
taro laipsnio suteikimo iškilmė
se vadovaujama žodį turėjo
vertintojas profesorius iš Mask
vos.

Istorijos klastojimo meną J.
Žiugžda rodo dabar ir savo
knygoje, kaip tai matyti iš S.
Laurinaičio plačiai atpasakoto
knygos turinio Tiesoje spalio
2. Knygoje esą rodoma, kaip
prieš tūkstantį metų užsimezgė
draugiški socialiniai, ekonomi
niai, kultūriniai santykiai tarp
lietuvių ir rusų tautų “ne tik
nenutrūko, bet plito. Draugiški
lietuvių rusų santykiai ypatin
gai sustiprėjo bendroje kovoje
prieš grobikus iš Vakarų”, in
formuoja Laurinaitis. Taigi iš
rusę plitusi lietuviam kultūra
ir karinė parama. Tai viena iš

pagrindinių ‘ ‘tiesų’ ’,
kurias
skelbia Maskvos kulto tarnau
tojai.
Maskvos kulto tarnautojam
gali nekalbėti, jog tai iškreip
tas istorijos vaizdas. Neminėk
faktų, kurie tą rusų kultūrinę
įtaką Lietuvai paneigtų ar bent
leistų suabejoti. Faktai pvz. to
ki: Lietuvbje Vilniaus universi
tetas pradėjo veikti nuo 1579
metu, o Maskvos universitetas
su filosofijos, teisės ir medicirrs fakultetais tik nuo 1755;

tiesa, nuo 1678 veikė aukštes
nioji stačiatikių seminarija. Tai
kaip čia dabar ta įtaka plito iš
Maskvos į Vilnių ... Arba ki
tas faktas: kai Rusija 1795 už
grobė Lietuvą, tai 1813 metų
statistika rodė, jog Rusijos im
perija su jos “išlaisvinta” Lie
tuva turėjo 44 miL kv. kilo
metrų plotą, kuriame buvo
1052 mokyklos; Lietuvos plo
tas toje imperijoje buvo 9 miL
kv. kilometrų su 350 mokyklų
Vilniaus mokslo apygardoje.
Taigi Lietuva sudarė visos Ru
sijos imperijos penktadalį plo
to ir turėfo trečdalį visos im
perijos mokyklų...

(atkelta iš 2 psl.)
liau proteguojami, kad jiem su
teikta daugiau teisių, negu pri
klausė; Turėdami tiktai 17 pro
centų salos gyventojų, bet 30
procentų atstovaudami parla
mente, mokesčių jie. moka tik
4 prc. Įsteigtam 'kultūrinėm sa
vivaldybėm pritrūko savo inteligentinių pajėgų.
Viceprezi
dento turko veto pradėjo stab
dyti darinis, kurie jam atrodė
nenaudingi. Arkivysk. Makarijus HI .atsidūrė replėse: jį ver
žė konstitucija ir dviejų užsie
nio valstybių (Anglijos, Turki
jos) priežiūra.
Kruvinęs lūžis

Praėjusių metų pabaigoje ru
senęs nepasitenkinimas prasi
veržė į paviršių. Arkivyskup.
Mrkarijus
ėmėsi
nelegalių
veiksmų pareikšdamas, kad ne
bus laikomasi sutarties nustaty
tos proporcijos (70:30), bet fak
tines padėties (83:17). Nepripa
žino ir viceprezidento
veto.
Prasidėjo neramumai ir kru
vini konfliktai, už kuriuos arki
vysk. Makarijaus neatsakingo
negalima laikyti. Padėtis pasi
darė įtempta ir tekia lieka, nes
suerzintos dvi kaimynės
—
Graikia ir Turkija, kurios pri
klauso Nata apsaugos siste
mai Europoje. Arkivysk. Ma
karijaus šnekos su Maskva da
rosi pavojingos. Bet jis teisina
si: “kai anglai ir amerikiečiai
prekiauja su Rusija — tai ge
rai; kai aš deruosi — prastai”.
Grivas vM akcijoje
Kipre tempiasi santykiai tarp

tavai jis įžiūrės ir šiuose su
minėtuose faktuose: matot, ko
kia kilni ir nepavydi rusų tau

ta lietuvių tautai; leido lietu
vių tautai ir anksčiau univer
sitetą susikurti ir didesnį mo
kyklų tinklą sudaryti...
Kai Lietuva buvo aštuoniolik
tojo šimtmečio pabaigoje Rusi
jos užgrobta, valstybės panai
kinta, tas pats Vilniaus univer
sitetas uždarytas; kai po 1863
sukilimo uždrausta
spauda,
siautėjo masinės deportacijos ir
kiteki persekiojimai, tų visų
netolimos praeities faktų jokis
istorijos daktaras neištrins iš
žmonių atminties. Dėl to J.
Žiugždai įsakyta
netvirtinti,
kad taip nebuvo, o tik aiškinti:
užgrobė ne rusę tauta, perse
kiojo ne rusę tauta; tai visa
darė caro režimas; caras perse
kiojo lietuvius, o rusę tauta lie
tuviam padėjo rengti 1863 su

Vadovauti iniciatyvai prieš komunizmą visam
pasaulyje

• Išleisti tinkamus imigracijos įstatymus, kurie
įgalinti sujaugti šeimas, ir kvotas naujai pa
dalyti taip, kad jos tektų kraštam, kuriems
jos yra per mažos

{vesti finansiškai geresnę apdraudos sistemą
(StetCal Seearity), kurt kiekvienam užtikrintą
jam priHansomas išmokas (benefits)

SAVO ŠIRDIES GILUMOJE JUS ŽINOTE, KAD JIE TURI TIESĄ
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kilimą, padėjo kovoti dėl spau
dos, dėl nacionalinio atgimimo.
Anot Laurinaičio, tik buržua
NATION A LITI ES DIVISION, REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE, WASHINGTON,
ziniai nacionalistai, kurie “už
dolerius parsidavę Amerikos
imperialistam”, “stengėsi suta
patinti carizmą su rusų tauta ir
visas carizmo kaltes suversti
rusų tautai”.
Taigi, pasak Maskvos tarnau
tojų aiškinimą, carai persekio
lomėją Nėrį ir M. K. vertini
Moteris,
Aidai,
Draugas,
jo lietuvius, rusų tauta jai pa
mus. Jis vienas iš tų, kurie ga
Naujienos, Dirva teberašo apie
dėjo ...
Salomėją Nėrį, gabią poetę, nos veiklos dvasios vadas ilga li daug ką apie Salomėją pasa
Priėjęs prie nepriklausomos
nelemtai pagarsėjusią kaip Sta metis Vliko pirmininkas, Pa kyti. Bet palaukiant, iki jis pa
Lietuvos laikų, Laurinaitis taip
lino gaibintoją ir dėl to virtu saulio Lietuvių Bendruomenės baigs, dėmesys verta nukreipti
per duoda
Žiugždos mintis:
sią kontraversine figūra lietu chartos kūrėjas, prelatas Myko į Drauge spalio 10 dienos A.
“Daugiau kaip du dešimtme
las Krupavičius ėmėsi “nustali- Rimvydo “Pastabas dėl S. Nė
vių akyse.
čius lietuvių tauta buvo atplėš
ninti” Salomėją Nėrį “Drau ries apologijos”. Tai tiesioginis
ta nuo istoriškai susiklosčiu Apologija Salomėjai
go” kultūroje; .. Pagyvensime atsiliepimas į M. K. mintis.
sios rusų ir kitų tautų san
Aiduose 1961 Nr. 4, 5, 6 dr. ir pamatysime^kur dar mėgins
Dėl S. Nėries suklydimo,
draugos”. Bet ‘ “Tarybų šalis, Jonas Grinius davė medžiagą mus vairuoti Rezistencijos va
“dėmės”, ir tos “dėmės” nuva
rusų tauta ir tuomet nuošir diskusijai. Jo išvada buvo, kad
dai, patas nafetencinės jėgos
džiai rėmė lietuvių tautą, tarp Salomėja Nėris nebuvo* ‘ ‘nei nėtė£ę wįto“Rėmėjas".
*M; TCr.'teigia, kad “kiti ją
tautinėje arenoje gynė jos na bolševikų herojė, nei niekšiška
Po tekio pasišaipymo buvo (dėmę) užtėškė, bet ją nuvalė
cionalinius interesus nuo impe lietuvių išdavikė”. Tai išvadai
nuostabu kitos dienos to laik ji pati”. Kokiu būdu? Ar tuo,
rialistų pasikėsinimo”.
Drauge 1934 rugpjūčio 15, 22, raščio numeryje skaityti pasi kad “atliko išpažintį ir priėmė
Neklausk, kas konkrečiai bu 29 pritarė M. Krupavičius, bet
piktinimą MK.\
išniekinimu: švč. Sakramentą”? Prieš Diezą
vo tie imperialistai ir neminėk rado, kad J. Griniaus kiti tei
Stasys Liepoms parašė apie gal būt. Dievas juk ir latrui do
1939 metų slapto
protokolo giamai buvę perdaug “kieti”,
Chamą, į kurio rankas pateku vanojo. Bet ar ji nuplovė tą
tarp Molotovo ir Ribbentropo, jo reikalavimai S. Nėriai per
si plunksna; retoriškai kėlė dėmę prieš žmones? Tai buvo
kurie sutarė pasidalinti Estiją, “griežti”. M. Krupavičius ėmė
pasipiktinimą: “Kur dingo .jes- galima atlikti kokia nors dide
Latviją, Lietuvą, Lenkiją; ne- si J. Griniaus pęr griežtus tei
pektas vyresniesiems? Kur pa le atgaila, dideliais darbais ar
(nukelta į 5 psl.)
ginius atitaisinėti, nurodinė garba užsitarnavusiem , mūsų bent viešu klaidos išsižadėjimu.
jo, kiek ji ilkentėjusi savo dva valstybininkams? Kur nusilen Bet S.N. to nepadarė, ar bent
sioj, ir sviro į išvadą: nors Sa kimas katalikų dvasio
v a - mes iki šiol nieko apie tuos žy
lomėja Nėris ant krūtinė? ^ne dams?” šie pasipiktinimo žo gius nežinome. M. K. ją lyg* tei
šiojo raudoną žvaigždę, ‘ ‘jai džiai betgi buvo skirti ne pasi sina tuo, kad ji mylėjusi Lie
prezidento Makarios ir
gen.
daugiau rūpėjo Lietuva negu šaipiusiam iš M.K. “Vliko Rė tuvą, “pasiliko tikra Lietuvos
Grivo, kuris buvo vadas kovo
Maskva... Ji pasiliko tikra mėjui”, bet Draugo “Spygliam patriotė”. Bet tai dar nereiškia
je prieš Angliją Kipro salo
Lietuvos patriote”. Ji ir į Mask Dygliam”. Paskaičius tuos “Spy kaltės išpirkimo. Lietuvą savo
je. Makarijus ieško Maskvos ir
vą. prieš mirtį vykdama opera glius Dyglius”, buvo aišku, kad tiškai mylėjo ir tikri komu
Kairo paramos. Jo ministeris
cijos, atlikusi išpažintį ir pri isteriškai parašytas raštas su nistai — Cvirka, Gira ir kt,
susitarė su Chruščiovu, kad
ėmusi Svč. Sakramenta.
“chamais”, “dergimu”, ‘ ‘šlykš bet ta meilė nekliudė jiem Lie
Maskva duos ginklų, į Maskvą
čiais
dalykais” -buvo skirtos ne tuvą parduoti... O S. Nėris,
bus siunčiami kipriečiai apmo Apologija M Krupavičiui
tiek M. Krupavičiui apginti, mylėdama Lietuvą, papiktino
kyti, kaip ginkalais naudotis.
Naujienos atsiliepė taip pat
kiek atsiskaityti su Marijonų Lietuvos mažutėlius (kaip mo
Generolas Grivas iš Graiki keliuose numeriuose dėl M. K. provincijolu kun. dr. V. Rimše kytoja ir kaip poetė)...”
jos atsirado vėl Kipre ir pa raštų (rugsėjo 4, 5, 9,10). Svars liu. Salomėjos Nėries proga
Autorius sugretina S. Nėrį
reiškė, kad jokis Maskvos gink tė kritikavo M.K. argumentus kontrabandos keliu buvo įneš
ir dr. Praną Meškauską Ger
ir
rado,
*kad
jie
neįtikiną.
Pas

las nebus įleistas į Kiprą. Gri
tas į spaudą neapykantos kupi mantą:
kiau svarstė ir ėmė šaipytis,
vas mato, kad Maskvai įsigalė vulgariai sugretindamos ‘ ‘Šilu nas kažkoks atsiskaitymas.
“Buvo lietuvių tarpe susidė
jus, Kipras bus prijungtas ne vos mergelę” su “Alvito mer Apologija kankiniam
jusių ir su žiauriais naciais.
prie Graikijos, bet padarytas gele”, su ironija atsiliepdamos
Dirvoje spalio 9 Br. Raila Toks bene buvo ir daugeliui ži
Maskvos satelitu.
apie M.K.: “Lietuvių rezistenci- pradėjo taip pat rašyti apie Sa- nomas Germantas — Meškaus

O.C.

kas. Bet tėvynei atsidūrus tų
pačių nacių okupacijoj, jis ją
gynė drąsiai, herojiškai...-Jis
nepabūgo koncentracijos sto
vyklų, ten pateko ir ten žuvo.
Ir kai prisimenam herojiškas
Lietuviai laiko, kad jei jis ir kovas ir mirtį mūsų Tėvynės
buvo klaidą padaręs, tai ją he laisvės bei jos garbės gynėjų,
rojiškai išpirko. Gal niekad tai pasakojimai apie Salių pa*
Lietuva nepasirodė tokia bėro- ttriotizmą ar nereiškia anų tyjiška, kaip per pastarąjį karą gių nuvertinimo, jų pasiaukoji
ir po jo, davusi ne tik šimtus mo soniekinimo?”
herojų Reinių, Boriseri&ų, Bū
Autoriaus išvada: ‘Tolimestėnų, Lukšų, bet ir tūkstančiu
OtOVUMS
mažiau žinomų ar nežinomų kartos bus tik istorija, apie S.
didvyrių — vyrų ir moterų. Ak, Nėrį gti būt, bus kalbama kaip
kas suskaitys šių laikų Lietu apie tabai nepastovaus būdo sa*
vos Pilėnus! fa ką nors pana vo muku pasBymepmą poetę.
šaus padarė S. Nėris?
Bet *i*ndten kute digriin aėaDėl to, kai prisimenam, kiek ros nenudžiūvusios ir žaizdos
iškentėjo mūsų seneliai, mūsų neužgijusios, kafin ar verta
moterys ir jų kūdikiai Vorku skubėti demonstruoti savo gai*
toje ir Azijos tundrose, tai testingamą ir baltinti tuos, ko
pasakojimai apie Salių kančias rte iiaip ar taip gerokai pasiar nėra anų tikrų kankinių įžeidimas?

WILLIAM MILLER

— Gokhvateris kreipėsi laiš
ku į FBI direktorių, kodėl ne
buvo patikrinta Jenkinso as
menybė prieš skiriant jį į Bal
tuosius Rūmus.
— Paroda New York* užda
ryta spalio 18. Paskutinę dieną
aplankė 177,487. Nuo balan
džio 22 per 8 mėnesius aplan
kė 27.1 miL Buvo manoma, kad
aplankys 40 miL Kitais metais
paroda bus atidaryta balan
džio 21.

palikti juos teisti ar teisinti
tiems, kurie bus gal tam dau
giau kvalifikuoti”.

Brada varta gffiama saahnąa-
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Su Ma parapija jis glaudžiai
susigrišęs. Čia '1916 metais ta
kw gavo darbo. Taip dabarti vo paskirtas vikaru, čia vėl grį-

B u.vynu atvykt neturtai

jot adresu: Mrs. M. Šveikauskas, Attoraey at Law, 8 Belgradą Avenue,
Rodmdafo, Boston, Mass. 02(11.
.

kūrėsi arti vandenų, arti uosto,

niame VfiHiamsburgo . rajone,
kur yra Baitas, senasis Grand
Street,
knfoždėte
knibždėjo
nių. Sekmadieniais visi rinkosi

žo iš kitų vietų.

Parapija išaugo, nes turėjo
savo lietuvišką mokyklą, mokė
jo sutarti žmones. Veikia viso-

į Angelų Karalienės bažnyčią.
Ji
negalėjo visų sutalpinti.
Reikėjo žmonėm vargti, nėt
lauke stoviniuoti. Taip ir kilo
mintis įkurti naują parapiją
šiaurinėje dalyje.

parapijos choras, kuriam vado
vauja muz. V. Baltrušaitis. Pa
rapijos salėje nuolat vyksta lie
tuviški parengimai, gi mokyklo
je veikia lituanistinė šeštadieni
nė Maironio vardo mokykla.

Nors tuometinis Angelų Ka
ralienės parapijos klebonas bu
vo priešingas,, bet žmonės ne
nurimo: šaukė
susirinkimus,
lankėsi pas Brooklyno vysku
pą, rinko parašus. 1914 metais,
kai delegatai su parašais atėjo
pas vyskupą, šis pasiūlė perim
ti iš vokiečių Apreiškimo para
piją su sąlyga, kad išmokės
20,000 dol. skolos. Lietusiai su
tiko. Tuo gale 1914 metais ir
buvo sulietuvinta Apreiškimo
parapija. Pirmu klebonu
pa-

Bažnyčia ir kiti pastatai yra
tais gražiai atremontuotas baž
nyčios vidus. Remonto darbus
atliko dail. Jonas Subačius. Pa
grindinai buvo atremontuotos
visos sienų dekoracijos, nepakeičidnt senojo piešinio. Dar
bai, prasidėję vasarą, užsitęsė
iki Kalėdų...

Parapijai dabar talkina dar
trys kunigai: kun. B. Kruzas,
kun. A. Račkauskas, kun.
J.
Pakalniškis.
(b)

KUNIGŲ VIENYBE pritaria kultūros centro statybai
kad tėvai prancHkonai

ruo

šiasi statyti lietuvių kultūros
namus Brockiyne ir tam reika
lui nori sukelti apie milijoną

Kunigų Vienybės susirinki
Susirinkime padaryti prane mas vienbalsiai pritarė (cituo
šimai apie Kunigų Vienybės jama iš protokolo):
I “Tėvai pranciškonai sutiko įtaisyti didžiojo New Yorko ir
Akademijos suvažiavimą New apylinkės lietuvių visuomenei
Yorke, Šiluvos koplyčios staty lietuvių kultūros centrą, kur
bą Wasinngtone, gimtosios kal bus didelė salė, jaunimo veik
bos įvedimą į liturgiją. Plačiai lai patalpos, spaustuvė ir pran
kalbėta ir apie tėvų pranciško ciškonų vienuolynas.
nų pinigini rajų.
“2. Tam tikslui jie skelbia ir
Tą klausimą nušvietė dabar atidaro piniginį vajų, norėda
tinis Bro (klyno pranciškonų mi sukelti apie vieną milijoną

“3. Kunigų Vienybė nuošir
džiai pasižada tėvų pranciško
nų projektą remti moraliai ir
materialiai.

“4. Taip pat Kunigų Vienybė
kreipiasi į visus geros valios
lietuvius, ragindama juos šį kil
nų tėvų pranciškonų* sumany
mą visais galimais būdais padė
ti įgyvendinti, o ypač jį remti
gausiomis aukomis”.

Toliau tame pačiame susirin
kime svarstyta Religinės Šal
pos reikalai ir iškelta įvairių
klausimų bei sumanymų. Po

Tėv. Juvenalis Liauba visus
svečius pavaišino.
(v.)

kun. n. paralhis, Apn
Kadaise įkur
toji spaustuvė ir vienuolynas ooooooooaoooooootaotaoooooocooooooooocooooooooocooca 00000000000 g fOOCOOOCOOOOOCCO
Brooklyne daibar reikalauja vie

Juvenalis Liauta.

PADEKITE
PRANCIŠKONAMS PASTATYTI
'
*

darbo sąlygos tose patalpose

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

lietuvių parapijų
gavo
sutikimą

no apylinkės
klebonų r

nupuvo, raaoa tureu
pyk PWI-

sutau

Aukos siunčiamos adresu:

BUHONG FUND
projektuojamas naujų spaustu
vės pastatų ir vienuolyno na-

FRANCBCAN MONASTERY
680 BUSHMACK AVĖ.
BROOKLYN, N. Y- 11221

mai platus užsimojimas ir to
dėl lietuvių visuomenėje tai ne
sukels reikiamo atgarsio. Jei Dėkinga 9r^xm priimama kiekviena oafca
norima, kad vajus būtų tik
rai sėkmingas, reikia išeiti į vi
suomenę su stambesniu ir dau Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais, 500 — amžinais nariais, 100 — fundatoriais;
aukojusieji mažiau — rėmėjais. Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus įgiau imponuojančiu projektu,

NAUJOS PLOKBTELfeS:

Vilniaus ctaro įdainuota 14 lietuviškų dai
nų, kaina 4 dol.
Suk, suk ratelį,

ĮAMŽINKIT SAVE IR SAVO MIRUSIUS LIETUVIŲ ŠIRDYSE, KURIE NAUDOSIS LIETUVIŲ
KULTŪROS CENTRU

Varpe, Toronto choro įdaiauota: 1-moje dalyje 8 liet dainos; n-je lietuviškai 6 pasauli- a

nės operos. Kaita 5 dol., stereo cnu,IV,u
g<ĮĮ

.

...

.

Worcėstesio Lietuvių

M

Pažada auką

—-———f

IOTOU1 astatybų fondui $...

Meno

Mėgėją* Ratelio
vadovaujant
mirusį ________________
muz. J. Beinortui, įdainuota 14
lietuviškų dainų. Kaina 84.00
Siuntėjas ......................... ...............
Persiuntimui paštu prideda
ma 50 cent^.
Adresas ................ „...^................ ..
Kreiptis: Darbininkas Adm.
910 Willoughby Avė., Brooklyn
"
N.Y. 11221.

-------------------------------------------------

OMOOOOOO

Worcester, Mass.

NAUJAS PRANCIŠKONAS KLIERIKAS
Lietuvių pranciškonų
provincija vėl padidėjo vienu naliu. Spalio 3 gavo šv. Pranciškaus abitą ir įstojo į noviciatą Saulius Gumauskas. Kaip
klierikas jis gavo Vincento Var
Saulius Gumauskas — klie
rikas Vincentas — yra gimęs
1942
Griškabūdžio parapijoj,
Vilkaviškio apskrity. Artinan
tis komunistam, su tėvais pali
ko Lietuvą Prasidėjus emigra
cijai iš Vokietijos, atvyko Ame-

JAU ATIDARYTAS STATYBŲ FONDAS

Prašau patarti per Darbininką mano reikalu: esame
nauji ateiviai Nuo atvykimo
dirbau ir išlaikiau šeimą. Ap
mokėjau visas namų išlaidas,
įsigijome namuką. Vyras savo
uždarbį dėjo savo vardu į ban
ką ir taupė. Vaikai, paaugę, ap
sirūpino darbais ir išsiskirstė.
Į koloniją iš kaž kur atsibas
tė kažkokia moteris ir mano
vyras pradėjo su ja draugauti.
Namuose prasidėjo pekla. Jis
nori mane išgyventi iš namų.
Vaikai pataria reikalauti, kad
jis man grąžintų visus pinigus,
kuriuos aš įdėjau į šeimą, nes
šeimos išlaikymas priklauso vy
rui — tėvui Be to, kad reika
laučiau savo dabartiniam išlai
kymui Noriu paklausti, kur
tuo reikalu turiu 'kreiptis. Ar
galiu gauti atgal savo pinigus,
įdėtus į šeimą, ir kokį procenvyro uždarbio galiu gauti atty savo išlaikymui.
Žmona, New Yorko valstija

Dažnai šeimos nesantaikos rei
kalai yra laikinio pobūdžio ir
nėra tokie rimti, kaip gali at
rodyti. Manyčiau, kad reikėtų
su savo vyru rimtai pasikalbė
ti. Jei tai negefoės, gali gauti
patarimo ir pagalbos iš visokių
šaltinių. Kiekviename mieste
yra vadinamų “Family Counseling Service”, kurie turi vi
sokių ekspertų šioje srityje.
Reikia imtis visokių priemonių
šeimai išlaikyti. Tik labai išim
tiniais ir retais atsitikimais
reikia iš pat pradžių imtis to
kių priemonių, kurias Tamsta
užsimeni
Beje, nėra “tokio procento”
vyro uždarbio, kuris Tamstai
priklausytų. Nustatydami su
mą žmonai išlaikyti, teismas
vadovaujasi visokiomis aplin
kybėmis: vyro uždarbio dydžiu,
žmonos uždarbio dydžiu ir kitų
dalykų.

šv. Kazimiero parapijos mo
kykloje, prasidėjus naujiems
mokslo metams, motinų gūdą
Vyras ir tėvas privalo išlai vienai klasei parūpino naujus
di savo žmoną ir mažamečius staliukus ir trijuose kambariuo
ūkus. Tokia yra įstatymų jam se įrengė langų rezgines (veneįdėta pareiga. Tačiau, jei žmo- tian blinds). Seselės kazhniei nori dirbti ir prisidėti prie rietės yra dėkingos klebonui
imos išlaikymo arba jei ji kun. J. Bakanui už jo rūpestį
>ri visą šeimos išlaikymo naš- mokyklai ir motinų gildai.
. nešti ant savo pečių, — ji
Seselė <M. Korintija, mokyk
di tai padaryti. Įstatymai ne- lų inspektorė, atvykižsi iš Chi-audžia jai tai daryti. Bend- cagos, aplankė mokyklą ir bu
d, įstatymai nesikiša šeimos vo patenkinta vaikų padaryta
įkalus, nes būtų neįmanoma pažanga. Pasidžiaugė, kaip pul
ios sekti ir tvarkyti. Todėl, (k-jai yąijničiaj melrižiąsį gieda
amsta negausi jokių pinigų iš ir kalba savo tėvų ir senelių
ivo vyro už tas šeimos išlai- kalba ir kad tos kalbos jie kas
is, kurias padengei iš savo pi- dien mokomi.
igų savo geru noru.
Kun. J. Bakapui leidus, se
Kai dėl dabartinio Tamstos suo M. Korintija aštunto skylaikymo, vyras privalo išlai- riaus mergaites ir mergaites,
fti. Tamsta savo uždarbį gali lankančias aukštemuas mokyk
las, supažindino su šv. Kazi
Patarčiau neskubėti ir neši miero seselių darbais. Jom bu
lti “Kraštutinių” priemonių. vo rodomi paveikslai ir buvo
aiškinama seselių vienuolių gy
venimas. Po filmo mergaitės
buvo pavaišintos. Namo išsis-

DIDYSIS atartos ir gotikos skiautei K vtoau« atnaujintoje Apreiškimo parapijos bažnyčioje.
Nuot. V. Maželio.

Spalio 8 pranciškonų vie
nuolyne Brookiyne įvyko Ku
nigų Vienybės New Yorko —
New Jersey provincijos susirin
kimas, kuriam vadovavo pirmi-

AR GALIU ATGAUTI
PINIGUS, SKIRTUS SEIMAI?

rikon ir sustojo Chicagoje. čia džių. Duok, Dieve, kad iš jų
baigė pradžios ir vidurinę mo kas ateitų į vienuolyną, nes dakyklą. Po to dvejus metus studijavo mediciną ir vienerius
metus — humanitarinius moks
lus, kol galutinai apsisprendė
tapti vienuoliu pranciškonu.
San Miguel vienuolyną. Po noVasaros pabaigoje Saulius iš vidjato pradės teologijos moks
Chicagos atvyko į Kennebunk- lą.
portą. Čia labiau susipažino su
Saulius — klierikas Vincen
lietuvių pranciškonų veikla ir tas — labai gražiai kalba lietu
siekiais. Atlikti novidjato me viškai ir yra pasiryžęs savo gy
tų tavo pasiųstas į Kaliforni venimu bei darbu veikti pran
jos pranciškonų provinciją — ciškonų gretose.

.

beturiu

Amerikos

pflfe&Ėų

M metų gyvarimo sukakčiai
paminėti banketą, kurį atidarė
pirmininkas J. Thomas; paskui
kalbėjo klubo vicepirmininkas
■Lionginas Kapeikas, teisėjas
Pranas Mončiūnas, advokatas
Lev. Mazotan kuris pravedė ir
banketo programą. Ilgesnę kal
bą pasakė klubo sekretorius
Petras Simanauskas, apibūdin
damas Įdubo nuveiktus darbus.
Taip pat kalbėjo vienintelis gy
vųjų tarpe klubo
steigėjas
Viktoras Labedds.
įdomią ir labai reikšmingą
kalbą pasakė
gubernatorius
John Dempsey. Jis prisiminė a.
a. prel. Joną Ambotą, kuris pir
masis atsilankė jo, kaip guber
natoriaus įstaigoje. Kalbėjo ir
apie Putnamo Nekalto ftrasidėjimo vienuolyno seseles, kurių
didelį lietuvišką darbą
yrą
stebėjęs, bebūdamas daug me
tų Putnamo majoru. Putnamo
ribose yra ir Thompson, Conn.
Ten steigiant marijonų vienuo
lyną buvo kreiptasi į
John
Dempsey paramos. Iš viso J.
Dempšfey tiek Putname, Mari-

~ br. Alfonso lietuvių parapi> Battisnorėje, kaip praneša
Bta&morės arkidiecezijos savait
gerai
raštis “The Catholk Review\
Spalio 9 paskelbęs apyskaitą
Lietu
surinktų misijom aukų, stovi
kūną
pirmoje vietoje tarp visų arkiJ« )
diecezijos parapijų. Bendra au
kų suma siekia 123,260.092.
Arčiausiai stovi šv. Juozapo
mėjo kaip jis su šeima Vasa
vienuolynas Baltimorėje su 18,
rio 16 ateitaiį Šv. Trejybės "taą£ šakį snSokę gubernato- mų.
345.46 bet, kaip matome, sa
bažnyčią, išklauso mišių, visa
vo suma negali būti lyginamas.
šeima priima komuniją. Jis nu
Dar yra keturios parapijos, ku
rodė ir didelį lietuvių įnašą |
rių aukos peršoka 10,000 doL
JAV kultūrą: čia esą lietuvių
šv. Alfonso lietuvių parapija,
teisėjų, advokatų, mokytojų,
kuriai vadovauja preL dr. Liu
Spalio 9-11 įvyko L.S1 de- riaėti su šiuo klausimu susiję
daktarų ir kitų intelektualų.
dvikas Mendelis, yra aukščiauvmtess suvažiavimas Sv. Kaži- sunkumai. Inspektorės referaJam džiugu, kad lietuviai yra miero seserų vienuolyne, Vilią vo apte savo kongregacijų litua
šioje garbės vietoje (Banner
įsteigę tokią svariną instituci Joseph Marie, Newtown, Pa. nistinį mokymą.
Parish).
ją, kaip šį klubą kuriame jie Dalyvavo visų keturių kongre
— Dr. Eliziejus
Julija
Posėdžiams pasibaigus, iš
gali reikšti savo dvasios jėgas gacijų generalės, mokyklų ins
Draugeliai, gyv. San Paulo, Bra
rinkta nauja vaidyba. Ją suda
gimtąja kalba. Lietuviu kalba, pektorės ir kitos atstovės.
zilijoje, spalio 24 mini 50 me
ro: pirmininkė Motina M. Elž
ano* gubernatoriaus, turi būti
tų savo vedybinio gyvenimo.
Dvi pagrindines
paskaitas bieta, Nukryžiuotojo Jėzaus se
gyva, kaip ir Hatuvfy tauta, o skaitė prelatas AL Balčiūnas:
Mišios jų intencija bus lietu
serų generalė, sekretorė Sesuo
Lietuvos valstybė — išlaisvinta. ‘Titurginis atgimimas” ir “Mū
vių jėzuitų koplyčioje. Dr. Eli
M. Aloyza, Nekaltai Pradėto
“Aš esu imigrantas,” toliau sų prieauglis”. Liturgijos bei
ziejus Draugelis, gimęs 18 8 8
sios Marijos seserų vienuolijos,
‘kalbėjo John Dempsey, “iš Ai pašaukimo reikalus prelatas
Sūduvoje,
išėjęs
medicinos
iždininkė Sesuo M. Gabrielė,
rijos, ir mūsų kraštai turi daug stengėsi pritaikyti seselių mo
mokslus Maskvoje, studentau
prancjškietė. Sekantis suvažia
bendra”..
damas buvo vienas iš ateitinin
kytojų naudai Į paskaitas atsi vimas numatytas po trijų metų
Su d^Šūraridmis "Ovacijomis lankė prel J. Valančiūnas ir
kų organizacijos kūrėjų-pirmūNekalto Prasidėjimo vienuoly
publika palydėjo gubernato kun. dr. K. širvaitis, vietos ka
nų
ir Ateities redaktorių. Nep
ne, Putnam,Conn.
riaus kalbą.
riklausomoje Lietuvoje buvo
pelionas.
Suvažiavimo dalyvės pasvei
Kiek pavėluotai atvykęs šen.
Marijampolės miesto burmist
Privačiuose posėdžiuose se
Thcmas Dodd taip pat pasakė serys susipažino su atskirų kon kino motiną M. Gertrūdą, šv. MAIRONIO mokyklos Brooklyne parenkiamoslos klosis mokini džiaugiasi ru, vidaus reikalų ministeriu,
Pranciškaus seserų generalę,
sveikatos departamento direk
gregacijų reikalais ir peržvelgė kuri šventė savo vienuoliškojo sulipdžiusi lietuvišku viliavilę. Nuotr. R. Kisieliaus.
torių, Lietuvos seimo
nariu,
numatytus bendrus uždavinius.
gyvenimo auksinį jubiliejų.
riečių nuoširdumą ir vaišingu- pai, Newtowno namo vyresnia- Kalvarijos psichiatrinės ligoni
Motina Adorata referavo apie
Visos dalyvės didžiai įverti mą ir dėkoja ypač motinai M. jai, už malonią L.SJ. suvažiavi- nės direktorium ir k. Jis žino
no draugas ir asmeninis jo sek Chicagoje įvykusį susirinkimą
na Newtowno seserų kazimie- Adoratai ir motinai M. Juozą- mo globą.
S. M. A. mas ir savo plunksna. Rašęs
pašaukimų
reikalu.
Buvo
panagretorius? ...
anksčiau įvairiems laikraščiam,
dabar kai kada parašo Darbi
Laurinaitis duoda Žiugždos
ninkui.
žvilgsnį į ateitį: “Nėra pasau
— Marija Mackevičienė-Slely jėgos, kuri galėtų iškreipti
ževičiūtė mirė Chicagoje spalio
lietuvių tautą iš pasirinkto švie
10. Palaidota šv. Kazimiero lie
saus tarybinio kelio su didžią
tuvių kapinėse spalio 14. Nu
ja rusų tauta .” Taip, ir at
liūdime liko vyras prof. Meeities perspektyvoje žvelgiant
žys Mackevičius ir trys dukros.
atgal, rodysis: praėjo Stalino
Velionė buvo Lietuvos ministekultas, praėjo Chruščiovo kul
rio pirmininko Mykolo Sleževi
tas, praeis ir Maskvos kultas,
čiaus augintinė, brolio dukra.
ir Maskvos kulto tarnautojai
— Aukos L.I. Tautos Fonsudėti į kvislingo galeriją. O
dui. Generaliniam konsului Jo
istorijos daktaras, naujas daknui . Budriui mirus, vietoj vai
taras, aiškina: kad Lietuva buniko, jo atminimui kovoje dėl
laisvinti
pavergtus
Kraštus,
žinoma,
ir
visomis
priemonėmis
spaus
Soviety
vo 1940 metais užgrobta ir per
Lietuvos laisvės pagerbti, Tau
visą laiką kolonialistiškai iš
tos Fondui per Dr. D. Krivicką
Sąjungą, kad si pasitr;
naudojama, buvo kalta ne ru
Washingtone aukojo: po 10 dol.
sų tauta, bet nauji Rusijos ca
— K. ir B. Škirpai, D. ir G.
Valstybių ūkinės ger<y
rai — Leninas, paskui Stalinas,
Krivickai, L. ir E. Kačinskai,
paskui Chruščiovas; rusų tauta,
B. Paramskai; po 5 dol. —VI.
Tasai nusistatymas — laisvės Karo pavojaus
negalėjo parodyti net užuojauViliamas, V. Trumpa, J. And
pergalė. Negali būti nei taikos sumažinimas
persekiojamiem lietuviam,
riušis ir 3 dol.
V. Jackūnas.
nei saugumo, kol šis tikslas
nes pati rusų tauta buvo stipTiktai dinamiška strategija,
Conn. Connepasiektas.
riai prislėgta ir nutildyta LeniKol komunistų vadai savo siekianti pergalės, kada imasi
neetieuto valstijos lietuviai su
Stalino, Chruščiovo carizideologija yra nusikreipę val iniciatyvos kovoje už laisvę
darė lietuvių respublikonų ko
Respublikonų partijos konven
dyti pasaulį, negali būti ko atmeta nuolaidas ir nesutinka
mo.
mitetą, kuris pasiryžo raginti
trauktis,
mažina
branduolinio
nors mažesnio už aną tikslą.
cijos San Francisco 1964 liepos
balsuoti už tuos kandidatus,
Tai pats didžiausias Amerikos karo pavojų (risk). Karui už
mėnesį priimtoje platformoje
puoliką sugundo tautos svyra
užsienio politikos bandymas.
kurių užsienio politiką vestų
Jis turi būti atlaikytas. Čia ant vimas, bet ne jos tvirtumas.
prie greitesnio Lietuvos ir kitų
tarp kitko sakoma:
Prisitaikymas, bet ne prieštasvarstyklių statoma žmogiškoji
pavergtųjų kraštų atvadavimo.
laisvė bet kurioje žemės vic- ravimas padrąsina priešą liktis
Komitetą sudaro: pirmin Z.
priešišku ir agresyviu.
toje.
Strazdas, adv. L. Mazotas, dr.
P. Vileišis, V. Bražėnas,. A.
Gruzdys ir J. Rygelis.
Komunizmo pavergtieji
DR. V. RAULINAITIENĖ PA
Respublikonai iš naujo pabrė
SKIRTA VETERANŲ LIGONI
Laisvė užsienyje
žia jau seniai žinomą savo nu
NĖS DIREKTORE
sistatymą, vedantį į eventualų
Amerika privalo siekti laisvės
LAISVĖ PAVERGTOM
Dr.
Valerija Raulinaitienė
išlaisvinimą komunistų domi
visame pasaulyje, nes tai gyvy
TAUTOM
paskirta veteranų ligoninės di
nuojamų tautų Rytų Europo
binė sąlyga tikrajai žmonišku
je, Azijoje ir Lotynų Ameriko
rektorė (Chief-of-Staff)
Dowmo pažangai, visuotiniam tei
Už žmonių laisvę
je, kaip Vengrijos, Lenkijos,
singumui ir Amerikos žmonių
ney. prie Chicagos, III. Tai yra
Žmoniškumas vėl kamuojamas
Rytų Vokietijos, Čekoslovaki
saugumui.
pirma moteris, kuri pasiekė to
seno klausimo: ar žmogus tu Tokiai politikai didžiausiu iš
jos, Rumunijos, Bulgarijos, Al
kios aukštos vietos veteranų li
ri gyventi garbingai ir laisvai
banijos, Latvijos, Lietuvos, Es
šūkiu yra ateistinis imperializ
goninėse. kurių iš viso Ameri
paklusdamas Dievui, ar jis turi
tijos, Armėnijos. Ukrainos. Ju
mas—komunizmas.
būti pavergtas; ar žmonės val
koje yra 169. Jos žinioje bus
Mūsą tautos vadovybė turi
goslavijos (su jos serbais, kro
džioje yra tam, kad kitiem tar būti vertinama pagal jos nusi
atais, slovėnais), Kubos, Ki
visas ligoninės gydymas, Ligonautų, ar dėl to, kad savuosius statymą komunizmo atžvilgiu,
nijos žemyno ir daugelio kitų.
ninė yra didelė, 2467 lovos,
slėgtų valdydami? Šis klausi
nuo ko priklauso Amerikos ne
Mes smerkiame mažumų per
kuriose guli psichiškai sergą
mas prašosi mūsų naujo spren
priklausomumas ir net išliki
sekiojimą, kaip antai, žydų
žmonės.
dimo.
mas.
i
anapus komunistines sienos.
Dr. V. Raulinaitienė
šioje
ligoninėje dirba nuo 1954 me
Mes galime pasitikėti, kad BARRY G€)LDWATER ir William E. MHJ.ER įgyvendins teisingumą mūsų valdžioje,
tų, kurį laiką vadovavo moterų
kad jie išlaikys taiką tautiniu budrumu. Grąžins valdžios kontrolę žmonėms. Užtikrins kiekvienam darbo žmo
neuro-psichiatrikos skyriui, o
gui teisingą atlyginimą. Taip pat įves mokesčių sistemą, pagal kurią kiekvienas mokės tik tiek, kiek jis iš tikrųjų
paskutinius dvejus metus vado
turėtų mokėti. Balsuokime už
vavo programai, kuri rūpinasi
naujais gydymo metodais.
WM. E. MILLER į viceprezidentus
Ji yra gimusi Lietuvoje. Kau
ne baigusi medicinos mokslus,
Balsuokime už visus Respublikonų partijos kandidatus, nes tik respublikonai teisingai supranta šios šalies ūkinius
iŠ Lietuvos su savo vyru pasi
bei politinius ir taip pat pavergtųjų tautų reikalus. Kai demokratų kandidatas į prezidentus žada, jei bus išrinktas,
traukė 1944 metais, gyveno Vo
tuoj pasimatyti su Chruščiovu... Respublikonų kandidatas žada kovą už išlaisvinimą pavergtųjų. Visi respubliko
kietijoje tremtinių stovyklose,
nai pasižymi ilgalaike kova prieš komunizmą, už žmonių laisvę ir gerovę.
1949 atvyko į Ameriką, dirbo
Detroite. Dės Moines. Iowa įvairiuose ligoninėse. 1954 per
ėjo į psichiatrijos skyrių ir pra
dėjo dirbti Downey. Jos vyras
tarnauja Great Lakęs Navai
Training Center prie Downey,
NEW YORK STATE RKFUBUICAN FARTY — ALL AMERICAN COMMITTEE, LITHUANIAN DIVISION
gi duktė Rūta studijuoja Illi
nois universitete.

MASKVOS KULTO TARNAUTOJAI
(atkelta iš 3 psl.)
minėk, kad Sovietai dar sumo
kėjo Hitleriui Judo grašį už
Lietuvos pietinę vakarinę juos
telę .. Tokių faktų priminimas
erzins Žiugždą ir Laurinaitį, ir
•jie ims kalbėti apie buržuazi
nius nacionalistus ir Amerikos
dolerius. Bet jeigu jie. dar ne
gavo iš Maskvos nurodymo,
kaip reikia aiškinti Stalino ir
Hitlerio imperializmo sąmokslą,
tai gali pasinaudoti aiškinimu
apie skirtumą tarp rusų tau
tos ir carizmo. Ir šiuo kartu
Žiugžda su Laurinaičiu galėtų
sakyti: tai padarė visai ne ru
sų tauta; ne rusų tauta padarė
sąmokslą, ne rusų tauta mokė
jo pinigus Hitleriui; tai padarė
nukrypėlis nuo partijos Molo
tovas, padarė Stalinas, didžiau
sias niekšas, sadistas, žudikas,
kaip jį demaskavo ir pasmerkė
draugas Chruščiovas... Ne ru
sų tauta...
Tik jau toliau neklausk: o
kas buvo tas draugas Chruščio
vas, ar tai ne tas pats Stali-

1n

Rinkime BARRY GOLDWATER

Partinė lafana
Duktė, kurios partinės pa
žiūros skyrėsi nuo tėvų, gavo
iš motinos tokio turinio la^Gt:

Hme, tai tėvas ir aš prašome,

kad palauktum grįžti
ko! pasibaigs rinkimai”.

*

VYT. MAŽELIS

namo,

Visi laisvieji už mane

Vienas kandidatas į senato
rius susirinkime kalbėjo: “Gat
vėse jūs matote mano prieši
ninko pavardę prilipdytą prie
automobilio užpakalio. Aš ne
turiu tiek pinigų, kad galėčiau
ant visų automobilio užpakalių
savo pavardę lipdyti. Bet žino
kite: jei automobilis važiuoja
•be tokio ‘stikerio’ (o jų labai
daug), tai jie visi už mane”.
le.ikonueji
Rinkimų metu visur ant sie
nų matome kandidatų paveiks
lus. Viena šeima užvažiuoja į
gazolino stotį, visą aplipytą
kandidatų į gubernatorius pa
veikslais. Septynerių Tnetų šu
nūs ir 'klausia: “Tetuk, ar tų
žmonių policija ieško gyvų ar
mirusių”.
Kas mums padėjo?

Demokratų kandidatas giria
si, kad jo partija labai daug
padėjo naujai įsikuriančiom ne
priklausomom valstybėm Azi
joje ir Afrikoje. Vienas
iš
klausytojų paklausė: “O kas
padėjo Amerikai, kai jį pasis
kelbė nepriklausoma liepos 4?”
Nauja partija

Gallupo instituto agentas pa
skambina į duris ir klausia
šeimininko. Norėtų sužinoti, ko
kiai partijai jis priklauso. Mo
teris šiurkščiai atsako: “Kokiai
dar partijai jis gali priklausyti,
jeigu mes esame vedę. Jis pri
klauso man”.
MINTIES ŽĖRUČIAI
Dievas gali lengvai sutaisyti

sudaužyta žmogaus širdį, jeigu
Jam atiduodamos visos dalys
(M. Stanton).
Patarimų perdaug klausti ki

tų žmonių, tai juos gundyti
klysti ir jus klaidinti (Al. Volker).
Tikėjimo žmonija nereikia
pamesti, žmonės yra kaip ma
rios. Jei pasitaiko vienas kitas
purvinas lašas, tai jūra dėl to
nepasidaro srutų bala (Gandhi)
Save pažinti nėra jau taip
sunku, bet kartais gali būti labai nemalonu (J.B.)

Gamtos paskutinės paslapties mokslas niekada negalės
atidengti, nes dalimi gamtos ir
tuo pačiu jos paslapčių yra
pats mokslininkas, kuris nori
visas paslaptis žinoti, slėpda
mas savąsias (M. Planck).

Nugirstų kalbų kartojimhs
gana dažnai nesiskiria nuo me
lo (Ancnymas)
Niekam netikintis, nei Die
vui nei velniui, vis tiek ieško
moters, kuri jam tikėtų (A)

nias". Į tą kvietimą atsiliepė

nemažas skaičius asmenų. Me
tų laikotarpyje išėjo keturi “M. 2.” po 10, 15, 20 ir daugiau eg-|
Žinių” numeriai (3-4 Nr.-dvigu- zempliorhi.
Be to, labai džiugi žinia pa- j
bas). Dabar jau atspausdintas
skelbta Darbininko 61 Nr., kadJ
Lietuvių Kunigų Vienybės sei- j
PHtLADELPHiA, PA.
irias, įvykęs rugsėjo 8 d.Mas-į
Spalio 14 nuo širdies smūgio pethe, nutarė paremti Vargoni-1
mirė Juozapa Rimgailienė, gyv. ninku S-gos leidžiamąs “Muzi
318 Wharton SL
Ame kos Žinias”. Sąjunga labai dėrikon atvyko prieš pirmąjį pa kinga už toki nuoširdumą ir ,
saulinį karą ir čia išgyveno pagalbą. “M.Ž.” labai reikalui- .
virš 50 metų. Buvo du sykiu iš gašia proga tenka pažymėti,
tekėjusi. Paliko nuliūdusius šei
mos narius — 4 dukteris su kad pagal Vargonininkų S-gos
šeimomis, sūnų Antaną, brolį konstituciją (8 paragrafą) Są
Kostą ir brolį kun. Stasį Railą. junga gali turėti narių rėmėjų.
Pakartotinai kviečiu visus lie
Velionė visą savo gyvenimą
buvo pasiaukojusi šeimai, lie tuvius, mylinčius muziką, pa
tuvių tautai ir katalikų tikėji laikyti šį vienintelį lietuvių kal
mui. Pragyveno savo amželį ge ba leidžiamą muzikos žurnalą.
ra darydama. Turėjo nepapras Taip pat prašau visus Vargoni
tai jautrią ir gailestingą širdį. ninkų S-gos narius prisiųsti SŠelpdavo kiekvieną varge esan gos nario metinį mokesti po du
tį ir sielojo kiekvieno,
ypač dolerius už 1984 metus. Pinilietuvio vargais. Kai reikėdavo gus-čekius prašau siųsti šiuo
paramos ir pagalbos, ypač trem adresu: Pranas Ambrazas, 1322
tiniam ar Lietuvoje kenčian - Giddings Rd., Cleveland, Ohio
tiem, ji pirmoji ateidavo pagal 44103.
Pranas Ambrazas
bon. Nebuvo turtinga, bet iš
A.L.R.K. Vargcninir.kų
savo santaupų rėmė Bažnyčią
ir Lietuvą. Kun. Stasys Raila
yra ypatingai dėkingas savo seserei, nes dėl jos gerumo galė Putnamo SAS draugovės veikla
Trys mėnesiai praėjo, ir vėl
jo mokytis, atvyko Amerikon
ir pas ją buvo jo namai. Su vi susirinko būrys studenčių Put
sais šeimos nariais giliai pergy namo sodyboje.
Grižo pilnos energijos ir at
vena netekimą savo mielos Juosivežė daug naujų idėjų, planų,
zapos.
Velionė palaidota spalio 19 ir užsimojimu. Nepraėjus nei
mokslo
iš šv. Kazimiero parapijos baž vienai savaitei nuo
nyčios šv. Kryžiaus kapinėse, metu pradžios, studentės ateiti
kur jau ilsisi du jos vyrai ir 3 ninkės sušaukė pirmą šių moks
sūnūs.
K.R. lo metų susirinkimą. Jame iš
rinko naują ^draugovės valdys
bą: pirmininkė Regina Petriko
WATERBURY, CONN.
Moterų Sąjungos 43 kuopa nytė, sekretorė Vita Noreikai
spalio 11 minėjo 50 metų sąjun tė. iždininkė Virginija Totorai-.
gos įsikūrimo sukaktį. Ryte tytė. Draugovėje šiais metais
11 vai. mišias parapijos bažny yra penkios narės ir viena kančioje aukojo kun. P. Sabolis. didatė. Visos yra pasiruošusios
Per mišias buvo bendra komu sunkiam mokslo darbui.
Po rinkimų buvo sustatyta
nija.
Vakarienė buvo 5 vai. para nauja metų veikla, kol kas lapijos salėje. Atsilankė gražus bai bendroj formoj, čia įeina:
būrys svečių ir sąjungiečių. Pel moksleivių ruošimas Įžodžiui ir
nas bus paskirtas parapijos perėjimui į studenčių eiles;
arti
naudai Maldą sukalbėjo kun. bendradarbiavimas su
E. Gradeckas. programą sceno mesnėm draugovėm kartu su
je paruošė kompozitorius A. J. skaučių draugove; susirinkimai
Aleksis. Vyrų kvartetas sugie kartą į mėnesį, metinė šventė
dojo Amerikos ir Lietuvos him pavasari.
Kadangi draugovė veikia tik
nus ir dar keletą dainelių. So
lo padainavo solistė Marcelė mokslo metu laiku, tai vasarą
And rikytė. (ji padainavo Mote- studentės, grįžusios namo, prirų Sąjungos himną ir keletą sidėjo nrie savo vietos draugo
dainelių. M. Digimienės anū vių veiklos. Viena draugovės
kėlė Shirley Dress paskambi- narė aolankė SAS stovykla
Dainavoje ir savo įspūdžiais pa
bino pianu.
Po vakarienės buvo gražių sidalino su kolegėm.
Nors skaičiumi esame maža
kalbų. Ka’bėjo M. Jokubaitė iš
New Haven. Conn., kun. Ed draugovė, tačiau žadame darbą
mundas Shambaris, neseniai at vykdyti gyvai ir tuo pačiu lin
vykęs iš Japonijos. Radijo va kime visom kitom draugovėm
landėlės vedėjas J. Adomaitis sėkmės ir energijos metų veik
V. Noraikaitė
ir kiti. Vakarienė baigta maldą loje.
kurią sukalbėjo kun. E. Gradeckis.
M.D.

COSMOS PARCEL ESPRESS
CORPORATION
Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti dauge
lio metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams į USSR —
PRANEŠA:

Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės gamybos
prekėms, kaip tai: AUTOMOBILIAMS, ŠALDYTUVAMS,
TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt., pats gavėjas gali pa
sirinkti dovanas už bet kokio dydžio sumą.
Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ
DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pristatymas sku
bus iš produktų sandėlių esančių SOVIETŲ SĄJUNGOJE.
taitis ir J. Jašinskas. Veikalas Hiustruoa režisieres Beatriče* KleizaitesKerbelienCs paskaitą apie teatrą spalio 24 Bostono kultūros klube. Nuotr.
B. Kerbelienės.
- \

Kainos prieinamos.

Katalogų prašykite bet kuriame mūsų skyriuje arba
Vyriausioje Įstaigoje:

Pedagoginio Lituanistikos Instituto
STUDENTŲ PRAŠYMAS
Malonus šio prašymo skaity
tojau!
Nors Institutas jau pradėjo
mokslo metus, bet dėl visokių
kliūčių ligi šiol dar negalėjo įsigyti net pačių reikalingiausių
veikalų, kaip Lietuvių Enciklo
pedijos, einamųjų autorių raš
tų, žodynų ir kitokios reikalin
gos literatūros. Ligi šiol tokia
literatūra verčiamės tai pasis
kolindami vienas iš kito, tai iš
dėstytojų ar kitų asmenų. Tų
mokslo priemonių neturėjimas
pačiame InstihAe mus gerokai
įvargina ir menkina darbo ko
kybe.
Siekdami įsigyti pačių reika
lingiausių litiiwiriwjo mokslo
LAWRENCE, MASS.

šv.

Pranciškaus

parapijos

bažnyčioj nuo spenių 11 giedotas mišios-suma būna 8:30 vi.
ryte. Per sumą ^gražiai gieda
mokyklos vaikųchoras. Chore
dalyvauja apie 90mokinių,
Anksčiau suma buvo 9:30, o da
bar tuo laiku būna skaitytos
mišios lietuviams. Mišiose įter
piamos maldos ir lietuviškai.
Kitose skaitytose mišiose įter
piama anglų kalba jau
nuo
vasario mėn.
Parapijos klebonas prel. P.
Juras, kaipo Kunigų Vienybės
pirmininkas ir mišiolų bei ri
tualu liet, kalba paruošimo komisiios narys, susirūpinės kaip
tiksliau tą darbą atlikti. Tuo
reikalu buvo net Į Chicagą nu
skridęs.
Besilankant kun. Broniui Liubinui. Vasario 16 gimnazijos
direktoriui Bostone ir apylin
kėse, prel. P. Juras gimnazi
jos statvbos reikalam paauko
jo 100 dol„ o kun. Kaz. Kuz
minskas 20.
J. Sk.

45 West 451h Street
New York, N. Y. 10036; Room I 101

Tel.: Cl 5-7905

veikalų bibliotekėlę, ir kreipia
mės į jus, prašydami būti to
kios bibliotekėlės įsigijimo rė
mėju, paskiriant tam tikslui tik
vieną dolerį.
Jei mūsų siekimas jums atro
dytų paremtinas, savo įnašą
malonėkite siųsti Instituto iždi
ninko kun. dr. J. Kubiliaus, S.
J. , vardu šiuo adresu: 5620 S.
Claremont Avė, Chicago, Illi
nois 60636. Visų rėmėjų pavar
dės įrašomos Instituto mecena
tų knygoje.
Su nuoširdžia pagarba Insti
tuto studentų vardu

Siyskitc į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

Mykolas Dranga
Kristina Grabauskaitė

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės medžiagos — importuotos ir vietinės— trijose krautuvėse:

Įf
j
į

S. BECKENSTEI1N, Ine.

|

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N. Y. C.
Krautuvės atviro* kasdten Ir-aekmadientai*.
išskyrus šeštadieniu*, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

Dalia Valatkaitytė
Šarūnas Valiukėnas

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į
viršų arba IND traukiniu D-S Avenue iki Delancey SL

APLEISTU VAIKŲ
TĖVAS
Andrea Azzena praėjusio ka

Atsineškite Šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

ro metu po lėktuvų atakos ėjo
pro sugriautus Romoj na
mus. Griuvėsiuose nugirdo vai- ,
ko verksmą. Jis sustojo ir klau
VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
sėsi. vaikas vis verkė. Tėvai bu
IMPORTUOTOS IRVIETINCS
vo žuvę. Paėmęs vaiką, nunešė
i pagalbos punktą, bet jo verks
Vilnonės medžiagos kostiumams, patena Ir suknelėms. Taip pat
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
mas vis skambėjo ausyse.
šalikai — Geriausios rūšies pigiiaustais kainomis. Specialus pa
Karui pasibaigus. Romos dar
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
bininkų vargingam
kvartale
Quadrago Azzena įsigijo name
SUPERIOR PIECE GODOS CORP.
lius ir pavertė juos prieglauda
200 Orchard St.
Tel. AL 4-8319
New York 2, N. Y.
apleistiem vaikam. Azzena ren
ka iš gatvės vaikus, kuriuos tė- 2^^
vai pameta. Yra tam prieglau
dos ir policija, bet tos įstaigos
surištos su formalumais: kieno
WEISS & KATZ, INC
vaikas, kas jį apleido, kodėl
187
ORCHARD
ST., N. Y. C.
Td. GR 7-1130
atsidūrė gatvėje be pagalbos?
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
Azzena nieko neklausia, bet pri
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
glaudžia ir paskui aiškinasi. Ne
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm' ir kt.
seniai jis priglaudė berniuką,
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės g
kurio tėvas atsidūrė kalėjime,
• Specialiai šėmos kainos siundant audinius į užsienį |
o motina ligoninėje, gi vaiko
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau :
nebuvo kam globoti
(B).
patarnauti kiijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.
JMNJ&JtB iĮ-gaS^tj
« ------------ ---- - ■

Marhnapolio Rėmėjų Seimelis
Tėvu
r*'-1ink **:mp!»* —'■ seimynisr><rr •»»■;-»4* —- ’jųfciamas Kristaus Karaliau: šventėje,
*evmatlieni spalio 25.

{vykusis kovo 5 gaisras mus visus skaudžiai paveikė. Mū
sų gerųjų geradarių užuojauta ir greita pagalba bei paža
das ateityje visomis jėgomis mums padėti kuo greičiausia
atsistatyti, mus Tėvus Marijonus ramina ir ragina toliau
tęsti mūsų svarbų darbą Dievo garbei ir mums pavestųjų
sielų išganymui.
šiame se:mety/e bus patiekti nauji planai ir ateitie* pramatyti dar!•-«.
i sumanymu ir patarimu.
SEIMELIO DIENOTVARKE:*
11-00 ryto šv. Mišios ir pamokslas
12:30 popiet piet**s dalyviams
1:30 popiet seimelio posėdžiai
Užsibaigus posėdžiams palaiminimas Ovč. Sakramenui Ir užkandžiai

Pasitikėdami Dievo Apvaizda ir mūsų Šiluvos Marijos
globa, žinome, kad mūsų Rėmėjai-Geradariai mus neap
leis mūsų nelaimės valandoje. Tėvų Marijonų ir Marianapolio Rėmėjų valdybos vardu kviečiame visus mūsų
geradarius dalyvauti.
MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

Tėvam VALENTINAS ATKOCIUS. MIC Vyresnysis

47 and RoHcwell Street.

Tel. LA Javeli

3.19X3

Nemokamai vieta

ON
INVFSTMENT
ArrniTNTv
Mokame nu© 1W2 meti) inerlc i
Pinigai idšti prieš mėnesio 15 d. duota
Dividendai mokami «auw
3i <i
Prašome aplankyti nauj'
nam^
VAI^NDOS Ptrmd ir ketvtrt » (10
« ta vak*’--.
»»
.
penktadieni »:0o ryto - 5
vakaro, acšiadienau

j

0:00 ryto — 12:00 diena Tredadieniaia uždaryta.
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vene veikia šeštadienine btuanistikos mokykla. Ją išlaiko ir
remia Liet Bendruomenės apy
linkė. Mokyklai veikti sąlygos
geros. Vis atsiranda pasišven-

mokytojų, kurie vienintelę lais
vą nuo kitų darbų savaitės die
ną, šeštadieni, skiria lietuviško
jaunimo auklėjimui. Mokyklai
patalpomis nemokamai naudo
tis leidžia klebonas kun.
A.
Zdanavičius, kas labai palengvi-

***

JOSEPH ANDRUSIS — Raal Estai* — Insurance

Šiais metais mokykloje pasi
keisdamos dirba trys mokyto
jos
Vaišnienė, Lipčienė
ir
Ivaškienė o žaidimų ir tauti
nių šokių mažuosius moko Da
nutė Kronkaitytė.

apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdrandos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
investacijoa.

J.

throuchout, garage;

tienė, talkininkaujant kitoms
kuopos narėms.
linkime sąjungietėms ir jų
vadovybei su tokia pačia ener
gija ir toliau dirbti šios para
pijos ir lietuvybės gerovei &
Parduodamas vienos šeimos

namas iš 7 kambarių su moder
niškai įrengtu rūsiu. Vieta: 159
Y. Informacijom kreiptis tarp
5-8 vai. vakarais AP 7-2343.
Išnuomojamas nedidelis na

mas lietuvių apgyventame rajo
ne vienam arba dviem senes
nio amžiaus žmonėms. Kreiptis
Great Neck, N.Y., teL HU 21316.
Išnuomojami ,2 arba 1 kamba
rys apstatytas baldais. Kiekvie
nas kambarys turi atskirą šal
dytuvą ir elektrinę
plytelę,
Kreiptis VI 7-5834.

ttnąy neent

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Šeštadieniais iki 6 vai popiet

87-09 jMMica Av*. Woodhaven 21, N. Y.

o

TeL VI 7-4477

MŽ8TAŲBANT

MB TING RiSTAURANT

Minėjo auksinį sukaktį

Moterų Sąjungos 33 kuopa
New Havene gražiai paminėjo
savo veiklos 50 metų jubiliejų.
Tai vienas" iš seniausių šv. Ka
zimiero parapijos lietuviškų or
ganizacijų.
Nuo pat kuopos įsisteigimo
iki šiol jai vadovauja nepapras
tos energijos, sumanumo ir išt
vermės pirmininkė Marytė Jokubaitė, o sekretoriauja jau 29
metus 'M. Ramanauskienė. Apie
šias dvi veikėjas sukasi visas
kuopos gyvenimas. Nebūna pa
rapijoje tokio parengimo prie
kurio sąjungietės neprisidėtų
savo darbu ar aukomis. Ir ki
tos organizacijos, kaip Altas ir
Bendruomenė, esant reikalui,
iš sąjungiečių, o ypatingai iš
pirmininkės M. - Jokubaitės,
visuomet sulaukia nuoširdžios
talkos.
Švęsdamos savo veiklos sukaktį, sekmadienį, rugsėjo 27,
kuopos narės dalyvavo pamaldose, o 6 vai. vakare parapi
jos svetainėje įvyko
jubiheji- nis banketas. Dalyvavo pakapii
x
ir apie 150 svečių.
Kuopos pirm. M. Jokubaitė
trumpai nupasakojo
kuopos
veiklą nuo įsisteigimo. ir dėko
jo atsilankiusiems už paramą.
Jubiliejaus proga sveikino SLA
<142 kuopos pirm. Z. Merkevi
čius, Bendruomenės pirm. A.
Gruzdys ir Moterų Sąjungos
Connecticuto valstyjos direkto
rė M. Digimienė iš Waterburio. Skania vakariene svečius

HAVEN REALTY

PASAKŲ

pasaulyje

paattattio

ir tokių bakty... NtMėr. V.

KEPENŲ LABORATORIJOS
DR. A. GRIGAITIS

Kepenys' sveria tris svarus;
jos yra dešinėje kūno pusėje
po šonkauliais. Tai nuostabi la
boratorija. Sakoma, kad jos at
lieka 500 funkcijų. Bet laikui
■bėgant, atrandama vis naujų.
Apie visas kepenų funkcijas
nėra galimybės parašyti.
Čia
prisiminsiu tik svarbesnes.
Kepenis turi įtakos į balty
mų, riebalų ir angliavandenių
virškinimą ir apykaitą, P v z.,
(pusryčiam suvalgom
bekono
riekutę. Tos bekono riekutės
riebalai duoda darbo kepenim,
vėliau tulžiai, o dar vėliau žarnom. Kepenys gamina tulžies
x__ i
i__i
lams virškinti, o žarnų syvai
tirpdina riebalus ir paverčia
riebaline rūgštimi, kuri gali bū
ti grąžinta į kepenis ir panau
dota kūno riebalų atsargai.
Virškinamajame trakte be
kono proteino — baltymas ply
šta j sudėtines amino rūgštis,
kuri vėliau virsta proteino
plazma. Si reikalinga kaip sta
tybinė audinių medžiaga. Pro
teino nuodingas liekanas kepe
nys paverčia šlapumu, kurį
inkstai išmeta iš organizmo lau
kan.
'Raumenų darbe kepenys tu
ri didelės reikšmės. Dirbant
raumenim, reikia energijos, de
gamos medžiagos. Čia pagalbon
ateina kepenys. Kepenys yra sa
votiškos formos cukraus sandė
lis. Čia glikogenas jei reikia,
virsta tobulesne cukraus for
ma gliukoze — raumenų dega
mąja medžiaga, kurią kraujas
išnešioja po visą •kūną kaip
energijos šaltinį, Raumenims
dirbant, gliukozė po sunaudojimo įvirsta pieno rūgštim. ši
rūgštis dideliam kiekyje nuody
tų žmogaus organizmą. Čia vėl
pagalbon ateina kepenys.
Pakete į organizmą, įvairūs
nuodai — chemikalai, alkoho
lis, — galėtų pakenkti sveika
tai. Ir čia į pagalbą ateina ke
penys. Jos neutralizuoja nuo-

Martin

I

Kas sekundę žmogaus kūne
miršta 10 milijonų kraujo rau
donųjų . kūnelių. Jie turi būti
pakeisti naujais. Kepenys atei
na talkon, Kepenys naujiem
kraujo kūneliams duoda geležį.
Susižeidus būtų galima nu
mirti, jei nebūtų nustabdomas
kraujavimas. Čia pagalbon atei
na vėl kepenys, gamindamos
fibrinogeną, protrambiną, ku
rie padeda kraujui krešėti. Kai
tik kepenys nusilpsta, nusilps
ta ir gamyba kraujo krešėjimo
faktorių ir gali atsitikti kraujo
išsiliejimai virškinamojo trakto
Kepenys padeda palaihormonų-pusiausvyra. Kė- ’
penyse yra vitaminų A, B, D,
K., kurie reikalingi sveikatai
palaikyti.
Iš šio trumpo aprašymo ma
tyti, kokių svarinu pareigų tu
ri kepenys. Todėl žmogus turi
kiek galima saugoti jas ir ne
pažeisti jų sveikatos, vengti al
koholio, vengti apsinuodijimo,
ypač chroninių, nevarginti ke
penų netinkamu maistu.
Kepenim susirgus, reikia tuo
jau kreiptis pas gydytoją. Dar
neseniai kepenų sunkesnis su
sirgimas, pva., cirozė, reiškė
mirtį. Dabar gi ir tokiam logi
niu! galima prailginti gyvenimą,
ypač jei ligos pradžioje prade
dama gydytis.

Kristaus Karaliaus
šventės minėjimas Apreiškimo
parapijos salėje. Rengia Kat. Fe
deracijos apskritis.
Lapkričio 7 — Great Necko vyčių
šokiai Atsimainymo parapijos sa
lėje Maspethe.
Lapkričio 14 — Skautam remti ko
miteto . rudens balius Maspetho
parapijos salėje;
Lapkričio 21 ■*— Chicagos lietuvių
satyros teatras “Antrasis kaimas'
Show Boat salėje Brooklyne.
Lapkričio 26 — Liet. Atletų Klubo
rudens balius George Washington
viešbutyje Manbattane.
Lapkričio 26-29 — DaiL A. Tamo
šaitienės kūriinų paroda Apreiš
kimo parapijos salėje; rengia L.
Dantų Gydytojų draugija.

Numatomus parengimus pranešti
S. DZIKUI, 89-17 97th St, Woodhaven, N.Y. — tel VI 7-5113.

CHINESE-AMERICAN CUISINE
at its very best
Wines and Liųuors
Facilities for small private Parties
Members of Diners’ Club
For reservatkms call HA 3-5937

— bakterijom. Be tų kovotoją
net mažas spuogelis galėtų nu
vesti žmogų j lupus.
22Mmil

SESTADIEMAS-S- 6.

STUKAS

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

WORLD WIOE AUTO SERVICE
Seventh Avė., Cor. 65th Street
Bay Ridge, Brooklyn
“Winterize” your car now! With
Mobil products. Very moderate
charges, work guaranteed. Pick-up
and delivery, Road Service. Foreign
car spedaHsts. — Call SH 5-9751

BROOKLYN 6, N. Y.

' Telefonas 8Tagg 2-5938

DlSPLAY

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS IjęiiOR STORE
Galima, gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD.

PEPPERMINT LOUNGE

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Open Daily and Sunday
from 11:00 AM

128 W. 45th Street
New York City

Pądėka

Call Cl 5-9363

Mirus mano žmonai Onai,

liams, kurie ją lankė ligoje ir

VN1B GARDffl TAYBN
VYTAUTAS

,WIL5ON FLOOR WAXING CO.
JiS
IŠ"
Ž4Ž Sdseėt. N.' Y. C.
GENERAL HOUSE CLEANING
ReaacnaMe Rates

.'h

užjautė bei palydėjo į amži-

Fast — Prompt Service
------ CaH AD 4-1395 ------

laidotuvių vainikus, gėles ir

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS
a) padeda Investavimu Fondu
Sėtus pirkti, b) sudaro planus
jaunesniem žmonėm sistematiiriai taupyti ir ateičiai kapitalus
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St, BTclyn, N. T.
11207; teL TA 7-9518, LA 4-6484

už užprašytas mišias už ve-

h* savo vardu, dėkoju

Liūdintis vyras

Pranas Yakštys
Richmond Hill, N.Y,

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.
Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.
WHIL-1430 kil. Medferd, Mase.
Sekmadieniais nao 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS
Vedėjas
STEP. MINKUS
WLYN —1380 kilocydes
ir FM 101.7 banga

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VI0CDUS
173 Arthur St, Brockton 18, Mase.
TH. JU 6-7209

orntorr, mich>.

haUTTMK oohk

mo.
Kepenys gamina specifines
medžiagas kovoti su papuolu-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

1883 MADI3ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgevood)
Tel. EVergreen 2-6440

WHTTE HORSE TAVERN
WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
SALA VE8TUVUM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

86-18 JAMAICA AVĖ.

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

REPUBLIC Liquor Store, Ine
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.
Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelė pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų
šventėms bei kitokioms progoms

