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Prezidentas Nixonas kviečia i vienybę ir taiką
Su didelėm iškilmėm ir 

puošnumu Richard M. Nixon 
vakar 15 min. po vidudienio vy
riausio teisėjo * Earl Warren 
buvo prisaikdintas 37-tuoju 
JAV prezidentu. Tarp jūrinin
kų orkestro ir mormonų choro 
garsų bei penkių skirtingų ti
kėjimų dvasiškių maldų, 1 mi
nutę po vidudienio senatorius 
Everett M. Dirksen prisaikdi
no naująjį viceprezidentą Spi- 
ro Agnew.

Daugiatūkstantinė minia su 
entuziasmu stebėjo prisaikdini
mo iškilmes, o paskui apie ket
virtis milijono asmenų priėmė 
tradicinį naujo prezidento pa
radą iš Kapitoliaus į Baltuosius 
Rūmus. Netrūko ir priešiškai

LIETUVOS ATSTOVAS PAS 
PAULIŲ VI

S. Lozoraitis Jr., Lietuvos pa
siuntinybės prie Šv. Sosto sek
retorius, pavaduodamas min. S. 
Girdvainį, sausio 11, kartu su 
visu diplomatiniu korpusu, bu
vo priimtas Jo šventenybės Po
piežiaus Pauliaus VI, kuriam 
naujųjų metų proga išreiškė 
nuoširdžius sveikinimus Lietu
vos vardu.

šventasis Tėvas, dėkodamas 
už sveikinimus, užtikrino, kad 
Lietuva ir jos reikalai yra visuo
met jo mintyse.- -

Audiencijaį baigiantis, §v. 
Tėvas visiem diplomatam ir jų 
atstovaujantiem kraštam sutei
kė Apaštališkąjį Palaiminimą.

— 38 asmenys žuvo sausio 
19 lėktuvo nelaimėje, kai lie
tingame ore iš Los Angeles 
tarptautinio aerodromo pakilęs 
United Air Lines bendrovės lėk
tuvas už 9 mylių nukrito į Ra
mųjį vandenyną. Tai antroji 
oro susisiekimo nelaimė šiame 
aerodrome.

nusiteikusių demonstrantų, ta
čiau apie juos Nixonas save į-
vadinėj kalboj nė neužsiminė. 
Neužsiminė nei apie įstatymus 
ir tvarką, kuriuos taip buvo už
akcentavęs rinkiminės kampa
nijos metu. Inauguracijos kal
boj, cituojant įvairius poetus, 
buvusius JAV prezidentus ir sa
vo paties prieš metus kampa
nijos pradžioj sakytą kalbą, 
dėmesys daugiausia buvo nu
kreiptas į taiką ir vienybę.

JAV laikysena Vietnamo at
žvilgiu skaldo Amerikos visuo
menės nuomonę ir kelia nera
mumus viduje. Izraelio ir ara
bų trintis gali sukelti ir daug 
didesnę tarptautinę krizę, šiem

pavojam išvengti naujasis pre-
zidentas ir bandė paveikti savo 
piliečius, o taip pat ir kitus už 
JAV sienų.

Nixonas visus kvietė suma
žinti ginklų naštą, sustiprinti 
taikos pastatą, padėti alkstan- 
tiem ir vargstantiem. Amerikie
čius kvietė prie ramaus bend
radarbiavimo, nes nebus įma
noma pasimokyti vienam iš kito 
kol nebus sustabdytas piktas 
šūkavimas. Tik ramiam dialoge 
bus įmanoma išgirsti ne vien 
tik balsą, bet suprasti ir žo
džių prasmę.

17 minučių kalboj pakarti
nai paliesdamas bendradar
biavimo temą “drauge pirmyn”,

Nixonas kreipėsi ir į pasau
lio bendruomenę, pareikšda
mas, kad Sos vyriausybės val
dymo metu bus siekiama atvi
rumo ir bendravimo su visu pa
sauliu, kuriame nei didelės nei- 
mažos tautos neturėtų likti pik
tam. apleidime.

Nixonas priminė, kad tuo pat 
metu, kai netrūksta materiali
nio gerhčvMVįpastebimas dvasi
nis skurdas^ 3tai su puikiu tiks
lumu pasiekiamas mėnulis, pa
simetama dusinančiose nesan- 
taikose žemėje.
' Bendram gėriui pasiekti bū

tinas ir piliečių bendradarbia
vimas bei sutarimas. Paliesda
mas prabėgom ir rasinį klau

simą, priminė, kad tik tada į- 
manoma žengti pirmyn, kai žen
giama kartu.

Tarptautinėji plotmėj Nixo- 
nas pastebėjo, kad nors ir ne
įmanoma visų padaryti savo 
draugais, galima stengtis nepa
sidaryti naujų priešų. Prieši
ninkus kvietė į taikią kompeti- 
ciją ne teritorijų užėmime, bet 
žmonijos gyvenimo gerinime.

Prieš baigdamas inauguraci
jos kalbą, naujasis prezidentas 
Nixonas kiek pakiliau pabrėžė, 
kad šalia priesaikos užlaikyti ir 
ginti JAV konstituciją pažada 
panaudoti visą savo energiją ir 
sugebėjimus tarptautinei taikai 
išlaikyti.

Prezidento R. M. Nixono priesaiką priima vyriausia* teisėjas Earl Warren. Dvi šeimos biblijas laiko Pat Nixon, kai buvęs prezidentas L. 
B. Johnsonas stebi gairėje.

šį rudenį — tiksli data dar 
nenustatyta — V. Vokietijoje 
bus renkamas naujas federali
nis parlamentas. Nors partijos 
pabrėžia, kad priešrinkiminę 
kampaniją pradėsiančios tik 
pavašarį, po valstybės prezi
dento rinkimų, kurie įvyks ko
vo 5, tačiau tikrumoje parla
mento rinkimam ruoštis jau 
pradėta.

Tikrai dalyvaus rinkimuose 
abi didžiosios partijos, krikščio
nys ir socialdemokratai, dabar 
drauge turinčios apie 450 at
stovų ir sudarančios bendrą 
vyriausybę. Neabejotinai savo 
kandidatus statys liberalai, 
1965 surinkę 9.8 proc. balsų, 
ilgą laiką buvusi koalicijoje su 
krikščionimis demokratais, o 
dabar esanti vienintelė opozi
cijos partija.

Nacionaliniai demokratai, po 
to, kai jiem pasisekė įsiskverb
ti į didžiumą regionalinių sei
melių, tikisi įkelti koją ir į fe- 
deralinį parlamentą. Kairieji, 
leidus veikti truputį vardą pa
keitusiai komunistų partijai 
(anksčiau buvo KPD, o dabar 
DKP), susijungė rinkimų reika
lu į vieną grupę ir bendromis 
jėgomis mėgins pralaužti 5 
proc. ribą, kas iki šiol jiem nie
kada nėra pavykę.

Rinkiminę kovą finansuoja 
valstybė, teikdama lėšas pagal 
atsiektus rezultatus, žinoma, 
nėra draudžiama gauti lėšų ir 
iš kitų šaltinių. Pramatoma, kad 
abi didžiosios partijos išleisian- 
čios po 22 milijonus markių, li
beralai 5 milijonus, o kiti ma
žiau.

Valdančios partijos, kurias 
vieną nuo kitos skiria 6 proc. 
balsuotojų CDU naudai, kiek
viena mėgins atsiekti absoliu- 
liutinę daugumą, kad nebūtų 
verčiamos eiti į koalicijas, ne
leidžiančias pilnai įgyvėndinti

— Paryžiuje Notre Dame.ka
tedros bokštas sekmadienio ry
tą buvo papuoštas Vietkongo 
15x6 pėdų dydžio vėliava. Ug- 
niagesis'iš helikopterio nukabi
no vėliavą, iškeltą 240 pėdų 
aukštyje. Vietkongo delegaci
jos atstovas pareiškė, kad jie 
su tuo įvykiu neturį nieko 
bendro.

— Tokyo universitete baigta 
metus trukusi betvarkė, kai po-

Daugiau vilčių iš Paryžiaus derybų
Prieš keletą dienų pagaliau 

susitarus dėl derybų stalo for
mos ir delegacijų sėdėjimo 
tvarkos, sausio 18 prie apva
laus stalo virš penkias valan
das trukusiam posėdy aptarti 
paruošiamieji reikalai JAV, Sai- 
gono, Siaurės Vietnamo ir Lais
vinimo Fronto (Vietkongo) de
legacijos sutarė, kad derybų 
oficialios kalbos bus anglų ir 
vietnamiečių, nors darbo posė
džiuose bus vartojama prancū
zų kalba. Tas pats susėdimo me
todas bus vartojamas darbo po
sėdžiam kaip ir paruošiamajam 
šeštadienio posėdy. Delegacijos 
pasitars nustatant datą pilna
ties sesijai Spėliota, kad dar
bo posėdžiai turėtų prasidėti 
sausio 22 ar 23.

Kadangi iki šiol JAV delega
cijai vadovavęs Averell Harri- 
man buvo atšauktas, o Nixono 
paskirtas H. C. Lodge dar ne
buvo atvykęs, paruošiamajam 
posėdy JAV delegacijai vado
vavo pirmininko pavaduotojas 
Cyrus R. Vance.

Išeinąs prezidentas Johnso
nas džiaugiasi kad taikos pasi
tarimai atnaujinti dar jo ka
dencijos metu, nors ir tik dvi 
dienas prieš pasitraukimą. Nau-

derybų 
Vietna- 

ir visiš-

ga, politinė Pietų Vietnamo 
ateitis ir pan.

Popiežius Paulius VI, sausio 
19 įprastinėj sekmadienio vidu
dienio kalboj prabildamas į 
maldininkus, išreiškė džiaugs
mą dėl pradėtų Paryžiaus de
rybų, o taip pat ir viltį, kad 
bus pasiektas laisvę pagerbiąs 
susitarimas.

Sausio 20 Nixonui perimant 
Baltuosius Rūmus, naujasis JV 
delegacijos vadovas Henry Ca- 
bot Lodge atvyko į Paryžių. Jo 
pavaduotojas Lawrence

Mirė Petras Klimas
Sausio 16 Kaune, pavergtoje 

Lietuvoje, mirė Petras Klimas, 
Lietuvos nepriklausomybės ak
to signataras, buvęs Lietuvos 
diplomatas, ilgametis Lietuvos 
pasiuntinys Paryžiuje, moksli
ninkas istorikas.

Velionis buvo gimęs 1891 m. 
vasario 23 Kušliškių k., Kal
varijos valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. 1901 įstojo į Mari
jampolės gimnaziją. Dar gimna

E. zijoje būdamas, įsitraukė į siap-

— Tarp New Yorico ir Wa- 
shingtono nuo sausio 15 eina 
sykį per dieną traukinys, kuris 
226 mylių kelią nurieda per 
2 vai. 59 minutes — 36 minu
tėm greičiau, nei buvo. Kaina 
į vieną galą 19.90. Lėktuvu 
Eastem Airlines shuttle kaina 
18 dol.

jasis prezidentas Nixonas irgi 
patenkintas, kad jo kadencijo
je nuo pat pradžios bus galima 
eiti prie pagrindinių derybų 
temų, nebegaištant laiko su pro
cedūriniais klausimais.

Tarp pagrindinių 
klausimų pramatoma: 
mo kovų sumažinimas
kas sustabdymas, abipusis ka
riuomenių atitraukimas, tarp 
šiaurės ir pietų Vietnamo de- 
militarizuotos zonos stovis, šie- Walsh irgi perėmė pareigas iš tą moksleivių veiklą, 1908 reda- 
nų su Laos ir Cambodia apsau- Cyrus R. Vance. gavo moksleivių hektografuotą

- ------ ' laikraštėlį Moksleivių Draugą.

Baigęs gimnaziją, 1910 įsto
jo į Maskvos universitetą ir 
studijavo teisę. Studijas baigė 
1914.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu apsigyvenęs Vilniuje, dirbo 
lietuvių centriniame komitete 
pabėgėliam šelpti. Okupavus 
Lietuvą vokiečiam, atsidėjo po
litikai, buvo Vilniaus konferen
cijai šaukti organizacinio komi
teto narys ir aktyvus Lietu
vos Tar

1918 
su kitais Tarybos nariais pasi
rašė Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo aktą. Tuo metu 
jis turėjo vos 27 metus am
žiaus ir buvo vienas iš jauniau
sių signatarų.

Atstačius Lietuvos nepriklau
somybę, 1918 perėjo dirbti į 
užsienio reikalų ministeriją ir 
įvairiais titulais išbuvo iki pat 
II-jo pasaulinio karo. 1919 bu
vo užsienio ministerijos valdy
tojas, vėliau viceministeris,

Čeky laisves kovotojai nerimsta
čekų studentas Jan Palack, 

21 m. amžiaus, sausio 17 ban
dė susideginti Prahoje, šv. Vac
lovo aikštėje, miesto centre. 
Tai nebuvo atskiro jaunuolio 
staigus ir neapgalvotas mostas, 
bet čekų jaunimo protesto prieš 
pavergėjus _ išreiškimas, kuris 
vis prasiveržia įvairiais būdais. 
Jaunuolis smarkiai apdegė. Sau
sio 19 d. 5 vai. popiet per Pra
hos radiją buvo paskelbta, kad 
jis mirė.

Toj pačioj šv. Vaclovo aikš
tėj, kur Palack susidegino, jau
nuoliai tyliai žygiavo su degan
čiomis žvakėmis rankose. Gat
vėje languose ir prie sienų bu
vo iškabinti mirusio studento 
laiško padauginti egzemplioriai

Pareiškimas, kad ir kiti stu
dentai yra sutikę pasekti jo 
pavyzdžiu, atkreipė ir valdžios dytas Zpravy — čekų kalba lei- 
dėmesį. Atvykstant užuojautos džiamas propagandinis okupan- 
telegramom iš užsienių, prezi- tų laikraštis.

dentas L. Svoboda ir komunis
tų partijos sekretorius A. Dub- 
ček mirusio motinai taip pat 
pasiuntė užuojautos telegramą.

Prahos radijas paskleidė pa
stabas, išreikštas Lubos Holo- 
cek, Charles universiteto stu
dento, kuris Palack mirties die
nos rytą dar aplankė jį ligoni
nėje. Mirštąs jam pareiškė, kad 
nors jo veiksmas pasiekęs sa
vo tikslą, jis prašė kitų stu
dentų jo pavyzdžiu nepasekti, 
bet bendrai laisvės kovai paau
koti visą gyvenimą.

Savo daktarui mirštąs stu
dentas priminė, kad kiti studen
tai juo paseks, jei jo reikalavi
mai nebus įvykdyti. Laiške, vi
sus kviesdamas “prisiminti rug
pjūtį”, jis reikalavo, kad būtų 
panaikinta cenzūra ir sustab-

16 jis drauge

1923 įgaliotas ministeris Itali
jai, 1925 nukeltas į Paryžių ir 
ten išbuvo iki Lietuvos pasiun
tinybės panaikinimo. Be Pran
cūzijos, dar Lietuvai atstovavo 
Belgijoje, Ispanijoje, Portugali
joje ir Liuksemburge.

Vokiečiam oikupavus Pary
žių, 1942 nacių okupacinė vy
riausybė Klimą suėmė ir kon
centracijos stovykloje išlaikė li
gi 1943. Tų metų pabaigoje 
per kalėjimus buvo grąžintas 
Lietuvon ir be sveikatos paleis
tas. Kai antrą kartą užėjo bol
ševikai į Lietuvą, jis buvo iš
vežtas į Sibirą, kur išbuvo de
šimtį metų. Paleistas gyveno 
Kaune, kur ir mirė.

licija išvarė 400 ekstremistų 
studentų iš universiteto patal
pų.

savo programų, verčiančias į 
kompromisus. Abiejų partijų 
veikėjai tai jau yra aiškiai pa
brėžę.

Demoskopų nuomonės keičia
si. Pradžioj buvo pranašauja
ma aiški krikščionių demokratų 
persvara, vėliau pradėta paste
bėti didžiumos rinkėjų simpa
tijos socialistam, dabar vėl 
linkstama teikti daugiau gali
mybių krikščionim. Kova turė
tų būti mandagi, nes už esa
mą padėtį atsakomybę neša ko
ne lygiomis dalimis abi parti
jos.

Eilę neišspręstų klausimų rin
kiminėje kovoje iš viso nebus 
patogu judinti Žinoma, tokio
se vietose pasistengs kovą iš
provokuoti mažieji. Socialde- 
demokratai mėgins tautai įro
dinėti, kad jų ministerių dėka 
buvo išeita iš ūkinės krizės, at
siekta gerovės ir ypač valiutos 
tvirto pastovumo, čia pirmon 
vieton, be abejo, bus statomas 
pramonės ministeris prof. Kari ~ 
Schiller. _ -

Tačiau krikščionys demokra
tai nė nemano nusileisti, nes 
šalia kanclerio Kiesinger, kuris 
nustato visos politikos kryptį, 
finansų srityje nuopelnus dera 
priskirti ministeriui Franz J. 
Strauss, kuris juk yra krikš
čionių demokratų bavariškosios 
dalies vadas. Pradžioj socialde
mokratai buvo manę galėsią 
sėkmingai panaudoti propagan
dai savo partijos vado Willy 
Brandt nuopelnus užsienio poli
tikoje, ypač gerinant santykius 
su komunistiniais kraštais. Ta
čiau Čekoslovakijos okupacija 
čia padarė didelį akibrokštą ir 
patvirtino krikščionių demokra
tų atsargiąją politiką rųsų at
žvilgiu.

Neišeina į naudą socialistam 
nė studentijos nesiliaujančios 
riaušės. Brandto sūnus Petras 
tiesa, paskutiniu metu nemato
mas pirmose triukšmadarių ei
lėse tačiau žmonių tarpe dar 
neužmirštas jo paveikslas, ve
žamo policijos sunkvežimiu ka
lėjimam O ir sausio mėnesį so
cialistų sušauktasis jaunimo 
kongresas neišvengė nemalonių 
įvykių.

Krikštonys demokratai te
belaikomi vidaus tvarkos užtik- 
rintojais, jų valdomose provin
cijose riaušių mažiau ir jos sėk
mingiau tvarkomos. Kovoje
abi partijos vieningos, bet so
cialistai praranda savo ryžtą, 
kai eina reikalas apie kairiųjų 
išsišokimus. O jie kasdienos ap
raiška.

Liberalai, iki šiol linkę dau
giau į konservatyviąją dešinę, 
dabar mėgina vilioti rinkėjus iš 
kairės. Jie skelbiasi norį nuo 
10 nuošimčių pakilti iki 30. 
Siūlo sudaryti sutartį su Rytų 
Vokietija, ją pripažįstant sava
rankia valstybe; siūlo reformuo
ti švietimą; nori leisti tautai 
pasisakyti įvairiais klausimais 
tiesiog, be parlamento tarpinin
kavimo. Jie siūlo taip pakeisti 
konstituciją, kad valstybės gal
vą rinktų ne rinkti rinkėjai, o 
visa tauta. Žinoma, V. Vokieti
joje valstybės prezidento kom
petencijos labai ribotos, dau
giau reprezentacinio pobūdžio.

Visos partijos žada vesti rin
kiminę kovą ne reklaminėmis, o 
politinėmis priemonėmis. Mano
ma, kad bus ne bendro pobū
džio šūkiai, o lems argumentų 
įtikinamumas. Daug dėmesio 
kreipiama į kandidatų amžių. 
Visa eilė parlamentarų, ku
riuos galima laikyti respublikos 
tėvais, nebus įtraukti į sąrašus. 
Taip atkris krikščionių de
mokratų prominentai Blank,

Mokslininko darbe
Peras Klimas buvo bene 

vienintelis diplomatas, kuris ša
lia savo tiesioginių pareigų 
daug laiko skyrė mokslui, Lie
tuvos istorijai, stengdamasis su 
Lietuvos praeitimi supažindinti 
vakarų mokslo pasaulį. Šioje 
srityje jis yra parašęs visą eilę 
mokslo veikalų. Dalis jų buvo 
aktualių gyvenimo reikalų iš
šaukti, pavz., studijos Lietuvos 
sienų klausimais. Tos studijęlės 
dažniausiai buvo išleistos pran
cūzų kalba.

Būdamas Paryžiuje, jis bib
liotekose surado gana Įdomios 
medžiagos iš Lietuvos praeities, 
aprašė Ambrozio Contarini, ke
liautoją Ghillebert de Lannoy, 
kuris lankėsi pas Vytautą. 
Bendradarbiavo periodinėje ir 
mokslinėje spaudoje.

Prisidėjęs prie Lietuvos at
statymo, jis rūpinosi kelti jos 
gerbūvį ir kultūrą, rašė ir po
puliarias knygas apie koopera
ciją, mokyklai parūpino 'vado
vėlių, skaitymų chrestomatiją, 
lietuvių kalbos sintaksę.

Jo dukra yra ištekėjusi už 
prancūzo Fourier-Ruelle, kuris Balke, Krone, Furler, Wuerme- 
yra Prancūzijos ambasadorius ling, socialdemokratų Amdt, 
Domininkonų respublikoje, sū- Wessel, Saenger, liberalų Dabi
nus Petras gyvena Paryžiuje.

Jo mirtį paminėjo New York 
Times sekmadieninėje laidoje.

Petrui Klimui mirus, teliko 
gyvas tik vienas Nepriklauso
mybės akto signataras — bu
vęs respublikos prezidentas 
Aleksandras Stulginskis, gyve
nąs pavergtoje Lietuvoje.

gruetfn ir Busse. Jų vieton bus 
išstatyti jauni politikai. Sąrašai 
tik pradedami sudarinėti, ir to
dėl visų galimų pasikeitimų dar 
neįmanoma nujausti. Nežinia 
nė kuriuos asmenis išstatys de
šinieji ir kairieji, dabartiniame 
parlamente neatstovaujamieji.
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Prasidėjo pas vyskupą, atsisuko prieš
Kąjp bęn4Įr^arbiavimas |arp l(ūkrąič>o National CptMoJie 

Reporter i? vydmpo sguro

rt Hoyt — vyr. re&Ktortos, meniškai; laikraštis kaip tik ir j 
yra tribūna tokiam dialogui” 
Pagtotou laikraščio vadovybė

Bažnyčios veiklą, bendradarbia-

turėjo duoti naujos paskatos 
katalikiškam gyvenimui. Kai 
kur davė, kai kur ne. Kur ne
buvo surasta bendros linijos, 
bendro galvojimo tarp pasau
liečių ir dvasininkų, prieita 
prie konfliktų. Pastarąjį atvejį 
Jungtinėse Valstybėse iliustruo
ja istorija “National Catholic 
Reporter” laikraščio.

Jau buvo “Darbininke” trum
pai informuota, kad Kansas Ci
ty vyskupas Charles Helm
sing pareikalavo, kad “Nation
al Catholic Reporter” toliau ne
besivadintų Catholic dėl savo 
užimtos pozicijos prieš-* Bažny
čios mokslą. Kadangi minėtas 
laikraštis yra gana įtakingas ka
talikų sluoksniuose, pažįstamas 
ir daugeliui lietuvių, tai nori
me tą vyskupo ir laikraščio kon
fliktą išsamiau apžvelgti.
Vyskupas pasakė:

“Aš, kaip vyskupas, jaučiu 
pareigą pasmerkti “National 
Catholic Reporter” dėl jo pus
lapiuose niekinimo ir neigimo 
švenčiausių mūsų tikėjimo ver
tybių”. Šiais žodžiais vysk. 
Helmsing pradeda savo viešą 
pareiškimą, padarytą 1968 spa
lio 10. Toliau vyskupas aiški
na:

“Paskutiniais mėnesiais “Na
tional Catholic Reporter” rašė 
nuvertindamas pagrindines ti
kėjimo tiesas, paskelbtas pop. 
Pauliaus paskelbtame Credo; jis 
pasidarė garsiakalbiu heretiškų 
nuomonių apie Bažnyčią ir jos 
dievišką santvarką, kurią pa
skelbė Vatikano I ir n Susi
rinkimai ...; jis neseniai įdėjo 
straipsnį, puolantį Švč. Merge- 
lės Marijos amžiną mergystę ii 
Kristaus gimimą iš mergelės: 
jis pagaliau skyrė daug Vietos 
piktžodžiaujantiems ir erelis - 
kiems Kristaus Vietininko puo
limams. Sunku suprasti, kaip 
mokyti rašytojai, kurie neigia 
ir sąmoningai pajuokia mūsų 
katalikiškojo tikėjimo dogmas, 
gali išvengti automatiškos eks
komunikos bausmės, apie kurią 
kalba 1325 Bažn. Teisių ka
nonas”.

Vysk. Helmsing pareikalavo, 
kad laikraštis garbingai išleis
tų iš laikraščio pavadinimo žo
di “Catholic”, nes pasirodė, 
kad ne tik neatstovauja Baž
nyčios mokslo, bet dargi vie
šai jam prieštarauja.

Bet laikraštis nepasidavė.
Laikraštis atsakė:

Spalio 12 devynį laikraščio 
redkcijos nariai Chicagoje, tu
rėjo posėdį, kuriame nutarė ne
paklausyti vyskupo. O redakci
jos kolektyvą sudaro: Donald 
Thorman — direktorius, Ro-

4r. Mgftiik Msrty — ppatestąn- 
tas liuteronas, tėvas Jęgėpb 
Fkhter — jėzuitas sociologas, 
Dan Herr — Thomes More d- 
gijos Chicagoje pirmininkas, 
Tom Bbckburn, James And- 
rews, Arthur Winter ir Robęrt 
Olmstead — redakcijos nariai, 
visi, išskyrus jėzuitą, pasaulie
čiai.

Savo pareiškime redakcijos 
kolektyvas aiškina, kad nesusi
pratimas su vyskupu kilo dėl 
to, kad vyskupas laikosi dėsnio, 
jog katalikiškas laikraštis esąs 
“tiesioginė tąsa katalikų Baž
nyčios mokymo”. Priešingai, re
dakcija mano, kad religiniai ne
oficialūs leidiniai turi skelbti 
“naujus ieškojimus, eksperi
mentus ir neoficialias nuomo
nes”, kurios gali papildyti for
malų Bažnyčios mokymą”.

Tai, kas liečia straipsnius, su
minėtus vysk. Helmsing pareiš
kime, redakcija pabrėžia, kad 
jų autoriai “imasi atsakomybės 
už savo rašinius ir yra pasiry
žę savo nuomonę apginti as-

stengsis visa daryti, kad “Na
tional Catholic Reporter” ir to
liau prisidėtų atsakingų būdu 
prie Bažnyčios gyvenimo šio lai
ko pasaulyje”.
Ltodėjrt ir skaitytoja^ reagavo:

Nors devyni redakcijos na
riai sutarė pasirašyti minėtą pa
reiškimą, tačiau laikraščio lei
dėjų pirmininkas John Fallon,

M.

laiškai į redakciją, vieni peik
dami, kiti girdami jo liniją. Spa
lio 23 numeryje viępa$ (plū
gas jį pavadino “mazgote, kuri 
padarė nepataisomos žalos tikė
jimui”, bet Chicagos katalikiš
kas laikraštis “Critic” (spalių 
lapkričio numeryje) ilgame 
straipsnyje vertino, kad “Na
tional Catholic Reporter” pasi
rodymas buvęs svarbiausias šie 
amžiaus įvykis Amerikos katali
kų gyvenime.

VAIO laikraščio ątrirariimas bu- 
votoką.

kų dienraštį /‘Sun 
1957 tapq “C«tbol«c Reporter” 
<vyr. redaktorium. Vysk. John 
Gody esant Kaasas City vysku
pu, “Catholic Reporter” pasida
rė vyskupijos oficialiu savait
raščių ir takto išbuvo 1959-64. 
Nuo 1964 spalio mėn. “Catho
lic Reporter” pasidarė dvily
pis: šalia diecezinio, . pradėta 
ląjsti “National Catholic Repor-

fnukelto { 3 psl.)

Vpodhaven, N-Y-11421. Suteikia garbingas laido- 
viaoee ailsitn dalyse.TeL Vlrginla 7-4499.

8ZVA -« ORATORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
Bąfford Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

tl ■! "

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dtttaMd. A- J- Batte-RaltiDnafl, Licensed Manager and Notary Public. 660 
fScapd SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

■ Aptaaą

NoUmY Public. 197 Webster Avė. Cambridge

STEPHEN AROMISKIS (Armakauska*) — Graborius-bahsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUVUS FŲNERAL HOME, Mario Teueira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St_,Newark, N J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas,

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriau Daug vietos automobiliams 
Statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N.Y. 11421, (212) M1 2-4343 ir 
3OOO Memck Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

tydino. Savo atskirame pareis- 
kimę jis paaiškino pilnai prita
riąs tam, ką laikraštis iki šiol 
ųuvęikė, ir dėl to pasirašęs

ros pusės jis supranta tas sun
kenybes, kurios kyla dėl laik
raščio turinio, ir iš savo pusės 
siūlo, kad laikraštis pakeistų sa
vo orientaciją.

Vienų giriamas, kitų peikia
mas “National Catholic Repor- 
ter” užėmė svarbią vietą Ame
rikos Bažnyčios gyvenime. Pc 
vyskupo pasmerkimo pasipylė

Adomo Mickevičiaus akmuo Kauno slėny
Anot vilniškės Tiesos (gruo

džio 20), praėjusią vasarą Kau
ne miręs Joakimąs Celkęvičius, 
būdamas 106 metų amžiaus. Jis 
pri£š 50 metų pądėjęs atrasti 
“Mickevičiaus akmenį”, poeto 
minėtą “Konrade Valenrode”.

Beveik 80 metų akmuo buvęs 
paslėptas ir daugumo pamirštas. 
Čelkevičius numąnęs, kur jį ga
lima rasti, nes nepamiršęs savo 
tėvo pasakojimų apie Mickevi
čių ir apie tą jo mėgtą akme
nį bei apie jo paslėpimą. Mat, 
čelkevičiaus tėvas tup metu,

VASARIO 16 RENGĖJŲ ŽINIAI
Va§ario 16-tosios minėjimų iš

kilmėse apsilanko įžymių sve
čių nelietuvių: politikų, laikraš
tininkų, dvasininkų bei kitų 
vietinėje nelietuvių vsuomenė- 

Su to- 
su tie- 
progų 
ar po

VLIKO PASIŽADĖJIMAI 
NAUJIEM METAM

Vliko valdybė; praėjusio Vli
ko seimo įpareigota paruošdinti 
eilę studijų apie okupuotoje 
Lietuvoje vykdomą rusifikaci
ją, sausio 8 dienos posėdyje su
darė temų sąrašą rengtinoms 
studijoms, būtent:

1) Dirbtinis rusų kiekio Lie
tuvos gyventojų tarpe didini
mas ir jo grėsmė Lietuvos tau
tiniam savitumui;

2) Rusų įsitaisymas ir vaid
muo vadovaujamose pozicijose 
Lietuvoje: įstaigose, įmonėse, 
komunistų partijoje, jos pagal
binėse organizacijose ir rusų 
lemiamos vidaus bei tarptauti
nės politikos propagandoje;

3) Dirbtinis rusų meno kul
tūros skiepijimas Lietuvoje 
per,

a. rusų vadovaujamą meni
nės kūrybos ir talentų ugdymo 
vairavimą,

ųgpvadovaujalos įjungimą 
mą organi

c.
rusų
Lietuvos periodinėj bei nepe- 
riodinėj spam^ radijo bei te
levizijos programose, dramos 
bei kino teatruose ir mėgėjiš
kuose meninės veiklos sambū
riuose, * '

d. varžymą galimybių pažin
ti rusų kontrolės nepasiektų 
kraštų meninės kultūros apraiš

b. prorusiška propaganda 
persunktas Rusijos ir rusų ko
munistų partijos istorijos dės
tymas; carų laikais sukurtos, da
bar dar praplėstos rusų impe
rijos (dabar vadinamos “sąjun
gos”) ūkinės bei karinės galy
bės išaukštinimas Rusijos poli
tinės — ūkinės geografijos dės
tyme,

c. Lietuvos istorijos bei geo
grafijos Rusijos šešėlin įstum
tų nuotrupų dėstymo įjungimas 
tik į Rusijos istorijos bei geo
grafijos dėstymo programą,

d. perdėtai sutirštintąs rusų 
kalbos mokymas ir rusų litera- 
tros dėstymas,

e. mokyklose naudojimasis 
beveik vien rusų autorių pa
rengtais verstiniais vadovėliais,

f. privilegiškai išplėstas tink
las mokyklų rusų dėstomąja 
kalba.

6) Rusų kalbos vartojimo 
spraudomas į įstąigas, įmonės, 
posėdžius, susirinkimus; "skati
nimas rpsų kalbos, sekimo nau
jų lietUVių kalbos žodžių dąry-

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieką visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas i Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Reai Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juooa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimaL 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison Su, 
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 - Siiver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.___________________________________________________________
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MI8IONO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauU įvairiausios rū
šies nmcrikicCių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tek VI 3-3544.

8 & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y711421, VI9-5077 ; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus "vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
fp.r Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš- 

. ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
SUPERIOR PIEGE (aOODS CORP. 200 OrchardSt. Nčw Y6rk,N.Y. 10002,

3. 1967 Washingtono Politi
nės Lietuvių Konferencijos Ma
nifestas.

4. 1968 vasario 16 Vliko

kai Mickevičius buvo mokyto
jas Kaime (1820-23), buvęs ve
žikas ir ne kartą mokytoją Mic
kevičių vežiodavęs. Keliolika 
metų vėliau (1839), tiesiant ge
ležinkelį pro Kauną, Mickevi
čiaus mėgtam akmeniui buvę 
pavojaus tapti sunaudotam ge
ležinkelio sankasoje. Kaunie
čiai darbininkai, Mickevičiaus 
gerbėjai, tą akmenį paslėpę. 
Senasis čelkevičius papasako - 
jęs sūnui, kur maždaug tas ak
muo buvęs paslėptas.

Šiame pasakojime gali irgi 
būti Tegendiškų’ elementu. Jei 
1968 miręs čelkevičius ir buvo 
106 metų amžiaus, tai jis turė
jo būti gimęs ne anksčiau kaip 
1862. Tad, jeigu jo tėvas tik
rai buvo buvęs vežikas Kaune 
apie 1823, tai turėjo būti gi- 
ihęs apie 1800 metus ar dar 
anksčiau, ir šio sūnaus susi
laukdamas turėjo būti jau 60 » 
metų amžiaus ar daugiau, o Į 
apie paslėptą akmenį sūnui ga
lėjo papasakoti dar bent 10 m. 
vėliau. Nors ir įmanoma, bet ► 
ir gerokai abejotina...

Šiandien, tačiau, svarbesnis | 
yra šis Tiesos liudijimas: J

4) Rusų įtaka Lietuvos moks
lo plėtroje per aukštųjų mokyk
lų bei mokslų akademijos kon
trolę personalo, mokslinės lite
ratūros ir mokslo darbų kryp
ties pasirinkimo srityse;

5) Rusiško patriotizmo skiepi
jimas jaunojoj lietuvių kartoj 
per visas bendrojo lavinimo 
bei specialines mokyklas ir auk
lėjimo organizacijas:

a. šališkas Rusijos bei rusų 
tautos kilnumo ir pranašumo iš
aukštinimas,

tuvių kalbą kildinti iš rusų kal
bos.

7) Lietuvos vietovėms, gat- 
bėms, aikštėms bei kitoms vie
šoms vietoms rusų asmenvar
džių bei šiaip rusiškų paVadini- 
mų segimas ir rusų-bolševikų į- 
žymybėms paminklų Lietuvos 
miestuose statydinimas.

8) Mažosios (Prūsų) Lietuvos 
vietovardžių visiškas pakeiti
mas grynai rusiškais ir to kraš
to pavertimas ištisine rusų ko
lonija.

Vliko valdyba jau tariasi dėl 
tų studijų rengimo su atitinka
mai kompetentingais asmeni
mis. Studijų rinkinį redaguoti 
yra pakviestas ir apsiėmęs prof. 
Jonas Puzinas. Rinkinį mano
ma leisti keliomis kalbomis, vi
su pirma anglų kalba.

(Elta)

maišytos, spalvotos,' lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
lŪMes pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite Ar ^Įtikinsite!

C- A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Hdghte, N. Y. NE 0-6620. 

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokates — 80-30% Jamaica Avė., 
Woo<ftaven. N.Y. 11421; tel. TW 7-3061, namų 849-1060 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJ) PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir Skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3dol., 
8 uncijų 5 doL Perstiintimui pridedama 50#. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba į Darbininko administracijų, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

’ PARDUODAMA VAISTU LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler

Diplomatijos Šefo S. 
Lozoraičio ir Vliko pirminin
ko dr. J. K. Valiūno Ląišku 
laisvojo pasaulio vyriausybėms 
(Ir vienas tas laiškas yra gera 
informacijos apie Lietuvos by
lą santrauka).

5. Lithųania, brošiūra su Min
daugo paveikslų viršelyje.

6. Supfwn« CouHnittee for 
Liberation of Lithuanįa, sąlan- 
ka, — informacija apie Lietu
vos bylą ir jos vedimo organi
zaciją.

Suinteresuoti šios literatūros 
gauti kviečiami kreiptis šiuo 
adresu: Vlikas, 29 West 57 St. 
FL 10, New York, N.Y. 1001Ū.

Vasario šventėms užsakomo
ji literatūra turėtų būti užsaky
ta tuojau, turint galvoj, kad li- 

2. Vysk. V. Brizgio RoNgimi teratūros persiuntimas paštu 
Condition* in LHhuania undir gali trukti 2-3 savaites.
Soviet Ruesian Occupation. (Elta)

je reikšmingų asmenų, 
kiais asmenimis ryšium 
tuvių švente pasitaiko 
susieiti ir prieš šventę 
jos. Daugumoj tų atvejų esti
būtina pateikti tiems asmenims 
apčiuopiamų informacijų apie 
Lietuvą ir jos bylą. Tam tiks
lui geriausiai tinka tam tikra 
spausdinta literatūra.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas turi bent ribotus 
kiekius tokios literatūros. Vė- 
liau numatoma jos parūpinti ir 
daugiau. Šiuo metu Vasario 16 
iškilmių rengėjai gali gauti Vil
ke bent po keliolika egzemp
liorių — atsižvelgiant, kur kiek 
numatoma būsiant būtinai rei
kalinga — šių leidinių anglų 
kalba:

1. V. Vaitiekūno Lithveni* 
(64 psl.)

J

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELTENR — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 Si. Nicholas Avė., Eidgewood, N.Y.

iniCMlMS ir data 1823 metai, » 
kukliai glaudžiau balty chrizan-

Tai nebe pirmas toks liudiji
mas, kad Lietuvoj šiais laikais 
neretai atsiranda gėlių puokš-

čiaus akmuo”, daugelio “Biru
te” vadinamoji Petrikaitės — 
Tulienės metalo skulptūra Pa
langoj prie Birutės kalno (ties 
buvusiu “Liurdu”), ar kitų pa
našios reikšmės vietų, prie ku
rių partija neorganizuoja iškil
mingų vainiko uždėjimų. (Elta)

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
Kennebunkporte, Maine
su visom Amerikos gimnazijų teisėm

Išeinamas pilnas i kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. 
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek

Veikią jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietu

viai rašytojai, muzikai, solistab-dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instrulRorių. Pati gimnazija padeda moki
niams įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas — atsižvelgiama j kiekvienos šei
mos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigų 8 skyrius.

Lietuviai tėvai, branginkit šią gimnaziją, kol ji yra.
Jos ateitis jūsy rankose!

Informacijos ir registracijos reikalais rašgkit:
Rev. Rector 
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

1 anglų kalbos. Duodami kreditai.
%/asBto« Isfeasnimst ArflŽfllTapi IA< nilftl

» viška gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams tviesti kviečiami lietu-

ių. Pati gimnazija padeda moki-

1

1

BDEXTER PARK
PHARMACY O

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELTVER
Mkhigan 2-4130

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co- Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijy bir
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Aštuonias šios savaitės die
nas (sausio 18-25) visame pa
saulyje meldžiamasi už Bažny
čios vienybę. Amerikoje šiom 
ypatingom pamaldom ar sąjū
džiui — vienybės oktavai — 
vadovauja Trečiojo Ordino vie
nuoliai — Graymoore Friars, 
kurių būstinė yra Garrison, N. 
Y. Pagrindinė oktavos mintis: 
maldauti Dievą, kad paveiktų 
visus krikščionis ir nekrikšty
tuosius jungtis į vieną Kristaus 
Bažnyčią. Toji jungtis atneštų 
pasauliui patvaresnę taiką, nes 
netaiką su Dievu apsireiškia 
taip pat ir netaiką žmonėse.

Taika yra ne tiek diplomati
jos dalykas, kiek tikėjimo, — 
pastebėjo kun. Edward F. Ha- 
nahoe, S.A., vienybės oktavos 
sąjūdžio vienas iniciatorių. — 
Žmonės niekada neįstengs page
rinti tarpusavio santykių, jeigu 
jų nesustiprins su Dievu. Apaš
talas šv. Jonas yra nurodęs, 
kad piktas žmones plūsta iš jų 
puikybės, gobšumo ir gaš
lumo. Tai Įneša netvarką į as
meninį jų gyvenimą ir išplinta 
visuomenėje. Karai, neapykan
ta. klasių bei rasių kovos, ver
gija, doros nuosmukis, šeimų 
pakrikimas, įvairūs nusikalti
mai yra tos piktybės, kurios 
plaka žmoniją, bet kurios vis 
dėlto savo šaknis turi atskiro 
žmogaus elgsenoje. Kaip tai pa
taisyti?

Diplomatai kalba apie sutar
tis, sociologai — apie integra
ciją, politikai — apie įstaty
mus. ekonomistai — apie ūki
nę gerovę, psichologai — apie 
prisitaikymą gyvenimo sąly
gom ir pan. Nei vienos iš tų 
pastangų negalima atmesti, bet 
nei viena nėra pakankama, nes 
teliečia paviršių. Tuo tarpu pik
tybės problema, iš kurios kyla 
netvarka ir netaiką, siejasi su 
žmogaus vidumi — jo dvasia.

★

Žmonių bendruomenės per
keitimas turi prasidėti nuo tų

Vienybės savaitė
pagrindų, kuriais ji iš prigim-
ties remiasi: santykių su Dievu. 
Reikalingas visuotinis, gilus ir 
nuoširdus atsigręžimas į Dievą. 
Pasaulio taika, kaip ir žmoni
jos išganymas, priklauso nuo 
tikėjimo, vilties ir meilės dau
giau negu nuo kitų dalykų, ku
riais esame susirūpinę. Tik tos 
dorybės gali pakeisti žmonių 
santykius, bet tiktai tada, jei
gu jos bus praktikuojamos pri
vačiame gyvenime. Bet ir tokiu 
atveju reikalinga Dievo malo
nė, nes žmogus yra silpnas.

Žmonėm atsiversti, atsinau
jinti ir susistiprinti yra duota 
Kristaus Bažnyčia. Ji yra vie
na, tik mes nesame vieningi, 
blaškomės ir ieškome to, kas 
yra po mūsų akimis. Pasaulis 
ieško tikros taikos, teisingumo, 
saugumo, laisvės, tvarkos ir pa
stovumo, kai visa tai yra sutelk
ta katalikų Bažnyčioje, kurios 
nematoma Galva yra pats Vieš
pats. Jeigu Dievo išmintimi va
dovautųsi žmonių sudaromos 
valdžios, jeigu dieviškuoju 
mokslu remtųsi jų sprendimai, 
jeigu Dievo malonės būtų prašo
ma savo pastangom stiprinti, 
jeigu Dievo meilė visus jungtų 
— kaip tada galėtų nebūti tik
ros taikos ir vienybės?

Bažnyčios vienybės, nuo ku
rios priklauso ir pasaulio vie
nybė bei ramybė, kai kas ma
no, esą neįmanoma pasiekti; 
tai prašoką žmogaus pastangas. 
Jeigu pabrėšime “žmogaus”, tai 
tasai suabejojimas bus teisin
gas. Bet toji vienybė yra paties 
Dievo norima ir žmonėm ap
reikšta, kaip nuolatinis sieki
nys.

Mum yra pareiga Dievą mels
ti, kad savo malonę išlietų į 
tuos žmones, mūsų brolius, ku
rie Kristaus dar nepripažįsta 
arba, Jį pažindami, nėra dar ka
talikų Bažnyčioje.' Nei vienas 
katalikas negali tos apaštališkos 
pareigos pamiršti. Vienybės ok
tava tebūnie mums priminimu.

Stalino
Jau baigiasi trečias dešimt

metis, kaip Kremliaus valdovai 
ir jų statytiniai Lietuvoj karto
ja akivaizdų melą, esą 1940 
metais neva pati “Lietuvos liau
dis” sukilusi prieš savo valsty
bę ir neva “atkūrusi” Lietuvoj 
vadinamąją “tarybų valdžią”.

Gal būt, jie viliasi, kad pa
sitvirtins nesąžiningų politikuo- 
tojų susigalvota taisyklė, anot 
kurios net ir begėdiškiausias 
melas, jeigu ilgai ir atkakliai 
kartojamas, galįs tapti įtikimas. 
Bet iš tikrųjų, jei melas kar
tais ir gali apgaulingai tapti į- 
tikimas, jis niekad negali tapti 
tiesa. O tiesa apie 1940-tuo- 
sius metus Lietuvoj buvo ir te
bėra ta pati: ne Lietuvos žmo
nės sukilo priei savo valstybę, 
o iš Maskvos pasiųsta kariuo
menė užėmė Lietuvą, perdavė 
ją Stalino-Molotovo imperialis- 
tiškon valion, ir tie ėmė Lie
tuvą tvarkyti savo nuožira,— 
ne kaip Lietuvos žmonėms, o 
kaip jiems patiko.

Nors Rusijoj įsigalėjusi bol
ševikų vadovybė ir buvo 1920 
metais iškilmingai išsižadėjusi 
pretenzijų į Lietuvą visiem lai
kam, savo imperialistišką ape
titą tramdyt jie tesėjo tik 18 
metų. Kai Hitleris ėmė siautėti 
Europos vidury — pagrobė 
Austrija, Saarą, Čekoslovakiją, 
Klaipėdos krašą, Kremliuj ki
lo nebesuvaldomas pavydas. Hit
lerio grėsmei krypstant į Len
kiją, Rusijos vadai — komunis
tai, užuot pasisiūlę padėti Hit
lerį sudrausti, panūdo verčiau 
susidėti su juo ir dalyvauti jo 
numatytų grobiu pasidalinime.

Šiemet sueis lygiai 30 metų 
nuo Stalino įsiprašymo į są
mokslą su Hitleriu. Ne Lietuvos 
žmonių valia, o tuo sąmokslu 
pasirėmusi, Lietuvoj atsirado 
bolševikų valdžia. Kad jos nuo
lat kartojamas melas neužgožė
tų tos apgailėtinos, bet nenu
ginčijamos tiesos, būtina daž
nai ir neatlaidžiai priminti da
bar jau viešai žinomus doku
mentus apie tą sąmokslą ir jo 
sudarymo eigą.

Dokumentai atskleidžia, kad 
ne Hitlerio, o Stalino pasiunti
niai pirmieji ėmė siūlytis į gro
bikišką sąmokslą.

Nepraėjus nė mėnesiui nuo 
Hitlerio įsiveržimo į Klaipėdą, 
būtent, 1939 balandžio 17 Sta
lino ambasadorius Berlyne Me- 
rekalovas apsilankė pas nacinio

pasiuntiniai pirmieji eme siūlytis
Įvykiai, kurie surašyti dokumentuose ir kuriŲ nenori girdėti 

------------------------------------ Maskva -------------------------------------
reicho valstybės sekretorių 
Weizsaeckerį pasikalbėti ‘prak
tiniais klausimais' ir čia prasi
tarė, jog nesą pagrindo, kad so- 
vietų-vokiečių santykiai nepa
gerėtų. Tai buvo ženklas, kad 
Kremliaus komunistai ne tik ne
są užsispyrę kovoti prieš nacių 
įsigalėjimą, bet sutinka net 
draugauti su jais.

Hitlerio valdžiai, žinoma, ma
žai terūpėjo politinis — ideolo
ginis rusų komunistų draugin
gumas, bet rūpėjo susidaryti 
galimybę pirkti Rusijoj rengia
majam karui reikalingų medžia
gų, ypač benzino bombonešiam 
ir tankam, be kurio Hitleriui 
būtų buvę neįmanoma pradėti 
karą.

Jei kremlininkai būtu griež
tai atsisakę padėti Hitleriui mai
tinti karo mašiną, gal karas ir 
būtų negalėjęs tuo metu kilti. 
Bet tada nebūtų buvę nei ka
ro grobio, nebūtų buvę kuo da
lytis. Tad Rusijos vadai tarė, 
kad jų apetitas gali būti grei
čiau pasotintas, jei Hitleris sa
vo norimą karą galėtų pradėti. 
Taip, užuot darę viską, kad ka
ras būtų sulaikytas, jie slaptai 
apsisprendė padėti Hitleriui pa
siruošti, ir leidosi i kalbas apie 
prekybos sutarti su nacių rei
chu.

Trečią dieną po to, kai Me- 
rekalovas buvo Berlyne užsi
minęs apie Maskvos -Berlvno 
santykių pagerinimo galimybę. 

Pasirašę sutartį 1939 rugpiūčio 23 d. Kremliuje. Iš k. j d. Hitlerio užsienio 
reikalų ministeris von Ribbentrop, Stalinas, Molotovas.

būtent, gegužės 20 Maskvoj 
Molotovas jau kalbėjosi su Hit
lerio ambasadorium Schulenbur- 
gu apie prekybos sutartį. Mo
lotovas, puikiai numanydamas, 
kaip ta sutartis Hitleriui rei
kalinga, čia pat iškėlė sąlygą, 
kuri turėjo atverti Kremliui ke
lią į grobio dalybas. Būtent, Mo
lotovas Schulenburgui pasakė, 
kad: “sovietų vyriausybė tega
lėtų sutikti derybas pradėti, 
jeigu tam būtų sukurtas tinka
mas politinis pagrindas".

Dokumentuose nėra užrašy
ta, ar ir kaip Molotovas smul
kiau paaiškino Hitlerio pasiun
tiniui, koks politinis pagrindas 
jam būtų tinkamas, bet iš toles
nių dokumentų galima matyt, 
kad Berlyne Molotovo noras bu
vo pakankamai aiškiai supras
tas. Būtent, rugpiūčio 2 pats 
Ribentropas, Hitlerio užsienių 
reikalų ministeris, sovietų am
basados vedėjui Berlyne užtik
rino, kad:

“tarp Baltijos ir Juodosios 
jūros nėra problemos, kuri arp 
mūsų negalėtų būti išspręta. 
Mum* abiem pakankamai vie
tos prie Baltijos, ir rusų inte
resams anaiptol netenka susi
kirsti su mūsaisiais”.

Taip kalbėdamas, Ribbentro- 
pas aiškiai pasisakė sutinkąs 
pasidalinti vieta prie Baltijos. 
Tik jo akvs tebebuvo nukreip
tos į Baltijos pakrantę su Lie
poja ir Ventpilio uostais. Veng

damas atbaidyti rusus, jis ‘dos
niai’ paliko jiem visą tolesnį 
Baltijos pajūrį, netgi su Ryga. 
Bet Maskvoj į tai buvo pažiū
rėta, kaip į Ribbentropo dery- 
bišką užsiprašymą; giliau pri
ėmė dėmesin užtikrinimą, kad 
“abiem užteks vietos” ir “nėra 
neišsprendžiamų problemų”. 
Tuo pasiremdamas, Molotovas 
per porą savaičių prirengė daly
bų sąmokslo projektą ir rug
piūčio 19 įteikė jį Hitlerio pa
siuntiniui Schulenburgui, kuris 
tuojau išsiuntė jį į Berlyną su 
pranešimu, jog sovietų vyriau
sybė sutinkanti, kad Ribbentro- 
pas atvyktų į Maskvą apie rug
piūčio 26-27. Ribbentropas nė 
tiek nelaukė: jau rugpiūčio 23 
d. 4 vai. popiet jis prisistatė 
Stalinui ir Molotovui Kremliuje.

Taip Stalinas su Molotovu į- 
sisiūlė į sąmokslininkus Hitle
riui pradėt karą, virtusį pasau
linio masto tragedija. Doku
mentai, kurie liudija čia pami
nėtus faktus, yra paskelbti J. 
Amerikos Valstybių Valstybės

PRASIDĖJO PAS VYSKUPU
(atkelta iš 2 psl.)

ter”, skirtas visam kraštui. Abu 
laikraščiai buvo redaguojami 
vyr. redaktoriaus Hoyt. Dabar 
kaip tik prasidėjo susikirtimas 
su Cody įpėdiniu vysk. Helm- 
sing, kuris susirūpino vis la
biau liberalėjančia “National 
(’atholic Repurter” kryptimi.
"Išsilaisvino":

1965 Hoyt atsisakė iš “Cath- 
olic Reporter” redaktoriaus pa
reigų, o 1966 birželio mėn. iš
siskyrė su vysk. Helmsing: iš
sikėlė iš vyskupijai priklau
sančių redakcijos patalpų ir su
kūrė specialią leidimo bendro
vę, visiškai nepriklausomą nuo 
vyskupo malonės. Vysk. Helm
sing. kuris jautėsi tam tikru 
būdu atsakingas už laikraštį, 
1967 viename ganytojiškame 
laiške viešai pakritikavo “Na
tional Catholic Reporter” užim
tą liniją dėl kunigų celibato ir 
gimimu kontrolės. Įtampa tarp 
vyskupo ir laikraščio vadovy
bės vis didėjo. Vyskupas dar 
bandė susikalbėti su laikraščio 
vadovybe. Vos pasirodžius en
ciklikai “Humanae Vitae”, jis 

Departamento 1948 m. išleis
tame dokumentų rinkinyje apie 
nacių-sovietų santykius 1939- 
1941 metais, 6, 38 ir 65 pusla
piuose.

Apie Kremliuje rugpiūčio 23 
vykusias derybas štai ką rašė 
liudininkas D. Deutsch (“La 
Bataille”, 1947 balandžio 30):

“Rusai išsyk buvo šalti ir re
zervuoti. Stalinas tuoj pareiš
kė savo dėmesį Baltijos valsty
bėms. Jis pasiteiravo, ar Vo
kietija vis tebesidomi Liepo
jos ir Ventpilio uostais ir, ne
vyniodamas žodžių, aiškiai pa
reiškė, jog derybas vesti nebus 
prasmės, jeigu vokiečiai tuo 
klausimu nenusileis. Ribben
tropas pasiprašė leidžiamas te
lefonu susisiekti su Hitleriu 
Obersalzburge ir per kelias mi
nutes gavo ryšį. Hitleris va
landėlei paliko telefoną pažiū
rėti į žemėlapį. Tuoj pat jis pra
nešė sutinkąs užleisti rytinį Bal
tijos pakraštį Rusijai — Toji 
nuolaida tuoj sulaužė ledus, ir 
viename vieninteliame posėdy
je, kuris, beje, ilgokai užtruko.

(nukelta į 5 psl.)

skambino Hoyt, siūlydamas pa
sinaudoti proga ir parodyti sa
vo gerą valią, bet Hoyt atsi
sakė priimti vyskupo patarimą. 
Pagaliau, sakoma, kad vyskupas 
spaudžiamas apaštališkojo dele
gato Washingtone Vagnozzi ir 
Tikėjimo Reikalų Kongregaci
jos Romoje, viešai pasmerkė 
laikraštį ir jo liniją.

Dabar redaktoriai teisinasi, 
kad jų lojalumas Bažnyčiai yra 
neabejotinas (kitaip jie eitų 
dirbti kur kitur), bet jie norį 
būti garbingi žurnalistai ir yra 
įsitikinę, kad Bažnyčioje turin
ti būti “pasisakymo laisvė”, 
Kad jie padarą klaidų ir pasi
elgia kai kada neprotingai, pa
tys pirmieji prisipažįsta, bet, 
kaip vienas jų išsireiškė, “lais
vė ir subrendimas brangiai kai
nuoja.”

Atrodo, laikraščio leidėjai ne
sibijo, kad vyskupo pasmerki
mas laikraščiui pakenks. Jie tu
rį tvirtą pagrindą — 90,0 0 0 
prenumeratorių. Bažnyčios boi
kotas galįs daugiausia 20 pro
centų sumažinti skaitytojų skai
čių. J. Sav.
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JONAS JAŠKAUSKAS

LEMTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(17)
Jie pasuko į didžiąsias bažnyčios duris. Jas prada

ręs, pirma įleido Stefą, bet, pastebėjęs, kad mer
gaitė nežino, kur toliau eiti, patsai ėjo pirma. Įėjus į 
zakristiją, kunigas pristūmė vieną kėdę Stefai, į kitą 
atsisėdo pats ir paklausė:

— Tai koks reikalas, dukra?
Stefa susijaudino ir, lyg nežinodama, ką sakyti, su

mikčiojo.
— Dvasiškas tėve, aš noriu atlikti išpažintį, —pra

tarė.
— Dabar? .. .Tuoj? ... — lyg nustebo kunigas.
Stefa linktelėjo galvą, nieko netardama. Ji pagal

vojo, jog prašo neįvykdomo dalyko.
— Kodėl dabar? Kodėl nenori palaukti bent lig ry

tojaus? Ar esi krikštyta? Nors maldaknygę, matau, turi. 
O iš kur būsi? Anksčiau, rodos, neikur nesu matęs.

—Esu iš dvaro, — nedrąsiai atsakė. — Katalikė, ta
čiau jau visus metus nebuvau išpažinties ir net baž
nyčioj. Visus metus ir namuose nesimeldžiau. Esu di- 
džiaus nusidėjėlė, bet noriu grįžti į tiesos kelią, tik ... 
— nebaigusi sakinio apsipylė ašaromis.

Kunigas kurį laiką tylėjo, žiūrėdamas į kabantį 
ant sienos kryžių, o kai Stefa kiek apsiramino, prašne
ko vėl:

— Neatsakei, dukra, į mano klausimą. Kodėl nori 
prieiti išpažinties šiandien, o ne rytoj iš ryto?

— Iš ryto turiu būti darbe. Jei šiandien negalima, 
palauksiu sekmadienio.

— Aš nesakau, kad šiandien negalima. Tik norė
jau sužinoti, kas skatina taip skubėti.

Stefa, kiek apsiraminusi, pradėjo pasakoti priežas
tį, atvedusią ją dabar į bažnyčią. Jai išsipasakojus, ku
nigas tarė:

— Pasaulyje visaip atsitinka. Esi jauna, gyvenime 
dar sutiksi daug netikėtumų... Matau, išpažinčiai esi 
pasirengusi. Ją beveik jau ir attikai. Bet kad ji būtų vis 
tikra, eik prie Švenčiausios Panelės altoriaus, nuošir
džiai pasimelsk, apmąstyk visas nuodėmes, kurias esi pa
pildžiusi. Už dvidešimt minučių aš nueisiu į klausyk
lą, ir galėsi atlikti išpažintį. Kada rytoj pradedi darbą?

— Šeštą valandą ryto.
— Ateik į bažnyčią prieš pusę šeštos, priimsi ko

muniją. Po išpažinties vėl užeik į zakristiją, noriu dar 
kai ką pasakyti. O dabar eik ir melskis. Telaimina tave 
Dievas. Pasimelsiu ir aš.

Stefa išėjo ir, atsiklaupusi prie švenčiausios Pane
lės altoriaus, susikaupusi meldėsi. Skaityti negalėjo dėl 
plūstančių ašarų, tad meldėsi savais žodžiais:

— Motina Švenčiausioji, visų nusidėjėlių didžioji 
užtarėja! Neatstumk manęs ir nepalik ilgiau paklydi
muose. Užtark prieš vienatinį savo sūnų, kad jis 
išvestų mane į tiesos kelią, kaip išvedė tokią pat nusi
dėjėlę Mariją Magdaleną . ..

Meldėsi, o ašaros riedėjo per skruostus.
Už dvidešimt minučių kunigas atėjo į klausykla. 

Stefa prisiartinusi atliko išpažintį.
Gavusi išrišimą ir kunigo pamokymą, nuėjo prie 

didžiojo altoriaus pasimelsti. Kunigas dar liko klau
sykloj, bet netrukus nuėjo į zakristiją.

Pakilusi eiti, Stefa pamatė ir daugiau žmonių, kurių 
anksčaiu nebuvo pastebėjusi. Be abejonės, ją čia visi 
pažįsta.

Grįžus į zakristiją, rado kunigą beklūpanti ir besi
meldžiantį. Suglumusi norėjo išeiti, bet kunigas persi
žegnojo ir atsikėlęs pakvietė sėstis.

— Kad nepamirštum šios reikšmingos dienos, pa
imk šį paveiksliuką. Beje, kaip vadiniesi?

Stefai pasakius savo vardą ir pavardę, kunigas ant
roj paveiksliuko pusėj užrašė:

“Dukrai Kristuje Stefanijai Pševilskaitei. — Kris
tus kėlėsi iš numirusių, kad mes gyventume amžinai. 
— Kalnų parapijos bažnyčia, 1918 metų birželio 14 die
na. — Kun. A. Kuraitis.”

Paveiksliuke pavaizduotas Kristus, nešas surastą 
paklydusią avelę.

— Dabar, eik su Dievu, dukra, ir neužmiršk, kad 
Dievas viską mato.

Stefa pabučiavo kunigo ranką, kurios jis dabar ne
beatitraukė. Dar kartą nusilenkusi, išėjo iš zakristijos.

Eidama per šventorių, pastebėjo tris moteris. Jos 
stovėjo prie šventoriaus mūro ir kažką tarp savęs kal
bėjo. Pamačiusios praeinančią, nutilo ir visos į ja sužiu
ro. Tur būt, jos buvo iš tų, kurios bažnyčioje ją matė 
tokiu neįprastu laiku atliekančią išpažintį ir su ašaromis 
atgailaujančią už nuodėmes.

Kas be nuodėmės, meskite pirmas akmeni , — Ste
fa prisiminė kažkada girdėtus Evangelijos žodžius. “Visi 
esame nuodėmingi.” — ausyse tebeskambėjo neseniai 
girdėti kunigo žodžiai.

Užuot ėjusi namo, Stefa pasuko iš kelio ir, net pati 
negalvodama, ėjo ežero pakrante prie dvaro sodo. Susi
radusi nuošalią vietą, atsisėdo.

Prisiminė savo pirmąją komuniją. Prieš keturiolika 
metų su motina grįžo iš bažnyčios. Tada ji buvo apsiren
gusi balta suknele, su rūtų vainikėliu ant galvos, nešėsi 
ką tik iš motinos gautą maldaknygę. Dabar irgi pasi
puošusi balta suknele, rankoj ta pati maldaknygė, tik 
rūtos ... Instinktyviai ranka palietė plaukus ...

Ji tartum išgirdo motinos žodžius: ‘Žiūrėk. Stefute, 
kad visada liktum tokia šventa, kaip dabar, priėmusi į 
savo širdį Švenčiausiąjį. Gyvenimo keliai labai vingiuo
ti ir kalvoti. Lengva juose paklyst ar suklupt. . Ji bu
vo laiminga, klausydama motinos pamokymų, ir pati sa
vo mintyse pasižadėjo: “Niekada nepaklysiu, visada sau
gosiuos”. Ar ištesėjo? . . .

— Mama'... — staiga sukliko ir apsidairė, ar kas 
to klyksmo neišgirdo.

Negirdėjo niekas. Tik nugąsdintas mažas paukšte
lis pakilo nuo medžio šakos ir nulėkė tolyn.

Saulė jau buvo pasislėpusi už kalnų. Tik medžių 
viršūnės tebešvietė jos spinduliai ir lengvo vėjelio ju
dinami lapai žaidė auksiniais atspalviais. Ežero paviršius 
lygus kaip veidrodis. Tik žuvelė ar koks kitas vandens 
gyventojas jį sujudina. Kartais kregždės savo smailių 
sparnų viršūnėmis paliečia vandenį; tada atsiranda ban
gelės, bet vėl greit pranyksta. Tarp siūbuojančių nen
drių skraido arkliukai, zirzdami savo permatomais spar
neliais. Pro šalį praskriejo du geltoni drugeliai. Vienas 
nulėkė tolyn, o kitas įkliuvo tarp vešlios žolės ir nukri
to, nebegalėdamas pakilti. Stefai pagailo beplazdenan- 
čio drugelio. Ji prisiartino ir norėjo jam padėti, bet tas 
nepasidavė ir dar labiau plazdeno.

— Nebijok, mano vargšeli. Aš tau nieko bloga 
nedarysiu, o tik paleisiu, kad galėtum vytis savo drau
gą. — Atsargiai paėmė už sparnelių ir, kiek pasigro
žėjus, paleido. — Skrisk! .. .Vykis!. . .Kažin, gal tas jau 
skrido su kitu? . .Ne! Gamtoj neištikimiausias padaras 
tai žmogus, o visa kita tobula ir šventa.

Pasižiūrėjusi į savo pirštus, kuriuose ką tik laikė 
drugelį, pamatė švelnias gelsvas dulkes.

— Tai tavo grožio dalis pas mane liko, tai Dievo 
bausmė už neatsargumą. “Dievas viską mato",— pakar
tojo neseniai girdėtus kunigo žodžius.— Viską! Net ir tą 
mažą drugelį ...

Grįžusi į vietą, atsisėdo ir ilgai dar galvojo. Jau 
visai sutemo, bet vis dar nesinorėjo eiti i namus, kur 
tiek daug lemtingų išgyvenimų ir nesugrąžinamo pra
radimo. Pagaliau atsikėlė.

Dvare jau visi miegojo, tik iš Hanso langų tryš
ko ryški šviesa.

— Kažin, ar jis buvo atėjęs? — pagalvojo Stefa.
— Jei buvo, neradęs turėjo grįžti, ir nebereikėjo susi
tikti. Rytoj išvažiuoja, o kai grįš, aš jau tvirtai stovė
siu savo naujame kelyje ir niekada iš io nebepasitrauk
siu.

(Bus daugiau)



trečiąjį ordiną..kurio nariai

Sv. PrancHkus, detalė ii vitražo. DaHinmkaš Vi K. Jonynas. Vitražas yra pranciškonų vienuolyno koplyčio
je Kennebunkporte. Nuotr. V. Maželio

ŠV. PRANCIŠKUS JUNGIA KRIKŠČIONIŲ ŠIRDIS
Tarp evangelikų ir katalikų, 

nežiūrint jų didelio skirtumo 
kai kuriuose tikėjimo dalykuo
se, yra dalykų, kurie juos jun
gia. Abu tikėjimai susitinka vie
no didžiojo šventojo garbinime, 
šv. Pranciškus Asyžietis praei
tyje ir dabartyje darė ir tebe
daro didelę įtaką evangelikam 
ir katalikam. Jis net pavadin
tas tarpreliginiu šventuoju — 
protestantų ir katalikų šven
tuoju.

žymus Amerikos kapucinų 
misionierius tėvas Venancijus 
rašo: “Kartą aš buvau užėjęs 
su draugu į dar neužbaigtą epis- 
kopalų šv. Jono nuo Dievo 
katedrą, New Yorke. Tu vaikš
čioji po tą didingą pastatą, ati
džiai žiūri ir stovinėji, kartu 
klausais, ką iš šalies tau sako 
vadovas. Jis aiškina, kalba apie 
įvairius šoninių altorių koply
čių šventuosius. Mes priartėjo-

Tai buvo gana seniai. Tuo
met caro valdžia valdė Lietu
vą. Gi šiuo metu buvo de
šimtmetis prieš spaudos atga- 

me prie šv. Pranciškaus. Vado- vimą. Visa vyresnybė, aišku, 
vas sako: 'čia yra visų didžiau- buvo rusiška — policija, vals- 
sias — mūsų šv. Pranciškus čiaus raštininkai ir mokyklų 

mokytojai, nemoką lietuviškai.

Kai kur prie valsčių buvo į- 
steigtos mokyklos; mokytojai 
būdavo vien rusai. Taip buvo 
Kauno ir Vilniaus gubernijose. 
Suvalkija turėjo šiek tiek ge
riau.

Mūsų valsčiaus mokykloje bu
vo dvi klasės — “pradedamo
ji” iš dviejų skyrių ir “vyriau
sioji”, kuri buvo atitverta tar
tum siena.

Iš karto mokytojas Volosov 
turėjo daug vargo, nes suves
tieji septynerių ar aštuonerių 
metų vaikai nemokėjo nieko, 
nei lietuviškai nepažino rai-

šnibždėjo: ‘Ne, mielasis, Pran
ciškus taip pat ir jiem priklau
so. Kiti šventieji nėra jų, ta
čiau Pranciškus — jiem, nes 
jis yra visų šv. Pranciškus; jis 
priklauso visam pasauliui!”

19 amžiaus pabaigoje (1882) 
katalikų Bažnyčia ir pasaulis 
minėjo 700 metų jubiliejų nuo 
šv. Pranciškaus gimimo. Pro
testantizmo viduje tuomet pra
sidėjo net pranciškonizmo są-

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas. 
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine ' 
04046

jūdis. Prie to dar lemtingą kir
tį pridėjo prancūzų hugenotų 
pastorius Paul Sabatier (185& 
1928) su savo šv. Pranciškaus 
Asyžiečio gyvenimo knyga, iš
leista 1893. Jo veikalas rado 
plačią rinką ir iki autoriaus mir
ties sulaukė 40 laidų. Buvo iš
verstas į daugelį kalbų, šis pro
testantas modernistas sukėlė di
džiausią pranciškonų ordino šal
tinių ir dvasios tyrinėjimo sąjū
dį Prancūzijoje, Anglijoje ir Vo
kietijoje. Jo žodžiai nepasiliko 
be atgarsio.

IŠ SENŲ ATSIMINIMŲ

Mokykla buvo antrame aukš
te. Ten šalimais gyveno moky
tojas. Turėjo iš miestelio tar
naitę, kuri kiek mokėjo rusiš
kai Ji buvo vertėja, kai tėvai 
ateidavo su vaikais.

Aš, prieš eidamas į mokyklą, 
pas savo dėdę buvau išmokęs 
rusiškas raides ne tik skaityti, 
bet ir parašyti. 0 lietuviškai 
skaityti, kai buvau šešerių me
tų, motina, sukdama verpimo 
ratelį išmokiusi.

Mokytojas bandydavo vai
kam aiškinti kai ką, bet kas iš 
to, kad jie nesupranta. Pradė
jo nuo rusiškų? raidžių. Būdavo Kartą vienas latviukas, neži- 
su kreida ant lentos parašo rai- nau, ar jį kas buvo pamokęs, 
dę ir liepia visiems garsiai kar
toti. Kai po kiek laiko vaikai 
pramoksta, tai panašiai dary
davo su kita rakte. Kiek vai
kai pramoko, sunku pasakyti. 
Gi mokytojas stengėsi visoke-

Kai fiddes pramokė, ėmėsi

ti po tuziną lazdelių. Sukioja, nors savo skambėjimu panašūs, ko laisvės kvėpuoti 
Imdavo, lazdeles ant tų rašomų- susidomėjo. Gal butų taip pn* tavos oru.

štai vienas iš prancūzų kalvi- 
nizmo teologų profesorių, Wil- 
fred Monod (1867-1947) įsteigė 
pagal pranciškonų pavyzdį bro
liją — protestantų sargybinių 
trečiąjį ordiną. Savo sumany
mą pirmą kartą Monod paskel
bė 1922 Štrassburge: “Krikščio
nybė turi atsibusti.. .Evangeli
jos valanda, kuri kartu yra re
liginė ir socialinė, jau išmušė. 
Aš meldžiu, jūsų — leiskit mum 
mūsų prigimtyje, pilnoje dvasi
nėje nepriklausomybėje, nepa
neigiant protestantų laisvės, Heiler 1919 kaip katalikų kuni-

jų stalelių ir liepia stumdyti į 
vieną pusę po porą ar trejetą, 
čia į antrą pusę. Vadinasi, mo
kė sudėti ir atimti.

Po kelių mėnesių atvežė nau
jintelių skaitymo knygelių su 
paveikslėliais. Labai gražiai nu
piešti spalvoti daržovių bei gy
vulių vaizdai. Apačioje buvo at
spausdinta kaip daiktas vadi
nasi.

Mokytojas aiškino, aiškino, 
ir pradėjo prieidinėdamas klau
sinėti. Prieina prie manęs ir, 
rodydamas su pirštu į buroko 
piešinį, klausia. Aš matau, kas 
parašyta. Atsakau, šaly gi sė
dinčio vaiko klausia kas, rody
damas į svogūną. Vaikas su
pranta, jog tai svogūnas, po ku
riuo parašyta “luk”, bet neži
no kaip tą rusišką parašą per
skaityti. Jis tyli. Mokytojas ma
no, kad tai tinginio esama, to
dėl su didžiuoju pirštu per kak
tą būbnindamas šaukia:

— Cibulis, 
lis!

Tai buvo 
keiksmažodis, 

ty dubina, cibu-

mūsų mokytojo 
kuris reiškia su-

da “duračiakais” išvadindavo, 
šiaip nesikeikdavo kaip kiti ro

Sumanė iš antro skyriaus ir 
antros klasės mokinių sudaryti 
chorą. Išmokė žodžius. Reikėda
vo kas rytą giedoti — “Bože, 
caria chroni, silnyj dieržav- 
nyj”...

Giedame, ir kai antrą pos
mą pradėjom— Silnyj dieržav- 
nyj, — tai šis latviukas palei
do savo kakarinę — Silkė be 
žiaurų...

Mokytojas, išgirdęs kažką ro laikais, kai tiek buvo lietu- 
neįprasto, kad ne tie žodžiai, vių vyrų ir moterų, kurie troš-
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KODĖL MAŽĖJA LIETUVOJE 
ERIEAUGLIS?

Pirmieji 12 “sargybinių” susi

nėtuose gyvenusi “savotišką” 
atgailos skelbėją — pirklį iš 
Lyon miesto Petrą Waldą (m. 
1217).

Šios brolijos nuostatas ir ide
alas yra aštuoai Kristaus pa- 

“Sargybiniai” įsipareigoja pie 
tų metu mąstydami skaityti pa
mokslo palaiminimus, rytais ir 
vakarais turėti tylos laiką ir 
dieną vieną kartą turėti dva
sinį skaitymą. Sekmadieniais 
jie turi dalyvauti savo bend
ruomenės maldose; penktadie
niais jie privalo, nurašydami ar 
skaitydami šventraštį, prisimin
ti Nukryžiuotąjį, melstis už ken
čiančius, sunkiai sergantiem pa
rašyti laišką arba juos aplan
kyti.

1930 šis ordinas prancūzų re
formuotoj krikščionybėj pri - 
skaitė per 100 narių.

Monod 
ir Vo- 
dirvoj.

“Sargybinių” kūrėjui 
pavyko rasti pritarimą 
kietijos evangeliškoj 
1925 Stockholme vienoj “Pa
saulio Bažnyčios” konferencijoj 
jis kalbėjo: “O, norėčiau, kad 
šv. Pranciškaus dvasia vėl prisi
keltų ir visur krikščionybėje 
pažadintų naują pasauliečių III 
ordino pasiuntinį — dorovinės, 
socialinės ir dvasinės evangeli
jos pamokslininką, kuris sau 
vienas būtų pajėgus ir nugalė
tų tą baisų naujos pasaulio 
katastrofos siaubą”. Vienas jo 
klausytojų buvo evangelikų teo
logas ir religijos žinovas Fried- 
rich Heiler (kaip žinoma, prof.

vaikai šaiposi, pradėjo klausi
nėti, kas tai “giedojo”. Visi 
tylim, nieks neišdavė.

Mokytojas pagaliau “kalti
ninką” pastatė dviem valan
dom į kampą, o kitiem pasakė 
“pamokslą”.

Vyresnėje klasėje tikybos 

nigas kapelionas. Katalikų vai
kai turėdavo rusiškai mokytis 
tikybos iš tam paruoštų knygu
čių, Aš jau gal prieš metus tu
rėjau tėvo nupirkta — švento 
Rašto istoriją, Senąjį Testamen
tą. Mėgdavau tai skaityti, juk 
kito nebuvo ko.

Taip buvau veik visa iš at
minties išmokęs. O gi dabar 
ir rusiškai tuos dalykus žino
jau.

Kartą kapelionas paklausė 
kažką. Gerai atsakiau. Po to 
paskui niekuomet nebeklausda- 
vo, nors ką bendrai klausiant, 
ranką keldavau. Tikybos pamo
kose kapelionas visuomet ma
ne vertindavo gerais pažymiais.

Gal už poros ar trejeto me
tų, kai jau buvau kiek paūgė
jęs, skaitydavau slaptai gauna
mus iš Tilžės lietuviškus spaus
dintas. Radau ‘Tėvynės Sargą’, 
kur pranešta, kad miręs mūsų 
kapelionas.

Jis spaudoje pasirodo daug 
darbavosi ir daug gražių eilė
raščių buvo parašęs.

Vieno eilėraščio trumputį

Vasaros saulės įkaitoje

Pajausti vaisių skanų kvapą

Geltonas slyvas teškinėti...
Gaila, kad nei jo pavardės 

nebeatsimenu, nei jo rašto sla
pyvardžio.

O tai būta patrioto kunigo, 
ko anais laikais buvo tiek reta.

Dabar pagalvoju, kad rusai 
jokiu būdu nebūtų galėję suru
sinti Lietuvos, net ir anais ca-

kobitų apeigomis buvo konse
kruotas vyskupu). Magdeburge

bėjo: “Benediktas ir Pranciš

Ką mes tuoj galime įgyvendinti, 
tai būtų III-sis ordinas šv. Pran
ciškaus dvasioje... Tokia pran

ja nieko kito negalėtų mokyti, 
kaip tik turtų trokštančiame pa
saulyje skelbti krikščionišką ne

tame nuosmukio pasaulyje — 
krikščioniškąjį skaistumą, mū
sų politiškai įkaitintoj 
skeltai taikos meilę.”

Jo žodžiai krito ant 
žemės. Brohja buvo
1926 rugsėjo mėn. galutinai bu
vo perredaguota evangelikų 
pranciškonų tretininkų regula. 
1965 narių turėjo per 60.

tautoj

purios 
įkurta.

gyvena ir steigėjas Friedrich 
Heiler, pasivadinęs tėvu Irenė- 
jum. Moterim vadovauja sesuo 
Olimpija (Doris Elwert).

Būdinga, kad ši protestantiš
ka brolija, susikūrusi pagal šv. 
Pranciškaus Asyžiečio dvasią, 
pasivadino “evangeliškaisiais 
pranciškonų tretininkais”. Bro
lijos ženkliukas yra labai pana
šus į pranciškonų herbą. Virš 
kryžiaus, kuris yra laikomas 
dviejų stigmatizuotų rankų, į- 
rašyti senoviški pranciškonų 
pasveikinimo žodžiai: “Pax et 
Bonum”. Po kryžium — broli
jos pavadinimo pradinės rai-

šis sąjūdis kaip protestantų, 
taip katalikų tarpe sukėlė nuo
stabą ir veiklą. Fr. Heiler, 1965 
spalio 4, šv. Pranciškaus šven
tėje, Marburgo pilies koplyčio
je savo pamoksle charakteriza
vo Pranciškų kaip "ekumeninį 
šventąjį" ir sakė: “Seniai ne
būta tokio ekumeninio ir Una- ja. 
Sancta sąjūdžio. Pranciškus su
vedė suskilusią krikščionybę. 
Jau 13 amžiuje jis pagelbėjo 
Bažnyčiai išspręsti visokius ne
sklandumus. Šį vienybės ste
buklą Pranciškus iš naujo pra
dėjo rodyti mūsų amžiais. 1924 
anglikonai ir katalikai angliko
nų Canterbury katedroje kartu 
atšventė 700 metų jubiliejų, 
kai- pirmieji pranciškonai atvy
ko Anglijon. Pranciškus jungia 
krikščionių širdis".

Didelis buvo įvykis krikščio
nių bažnyčių gyvenime, kai 
1966 kovo 23-24 anglikonų Baž
nyčios Canterbury arkivysku
pas Ramsey aplankė šv. tėvą 
Paulių VL Tai buvo pirmas ang
likonų vadovo vizitas po 400 
metų, kada Anglija atsiskyrė 
nuo bažnytinės priklausomybės 
popiežiui.

Pop. Paulius VI ir Canterbu
ry arkiv. Ramsey šv. Siksto 
koplyčioje,. Michaelangelo kūri
nio “Paskutinis Teismas” aki
vaizdoje, pasibučiavo ir bend- 

bažnyčių bendradarbiavimo.
“New York Times”, 1966 

kovo 27 savo vedamajame ‘Ec- 
clesiastical Embrace” itin taik
liai tai apibūdino ir nukreipė j 
šv. Pranciškaus žodžius: “Kur 
kartą buvo neapykanta, dabar 
skleidžiama meilė; kur buvo 
skriauda — atlaidumas; kur 
neviltis — viltis; kur liūdesys 
— džiaugsmas”.

Teisingi Fr. Heiler žodžiai: 
“Pranciškus jungia krikščionių 
širdis!”

B. Ramanauskas, O.FM

— Vasario 16 iškilmes To
ronto L. B. apylinkės valdyba 
numato organizuoti nauju bū
du: mažinti kalbas h* esminiai 
plėsti meninę programą. Numa
tyta iš choro, tautinių šokių ir. 
dailiojo žodžio suorganizuoti 
vientisą pynę. Kalbėtoju pa
kviestas naujasis "Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorius ir 
rašytojas Henrikas Nagys" iš 
Monrealio.

rytinėje ir 
dalyje pa- 

Yra kaimų, 
nei gimimų 
nebuvo. Mo- 
daugiau nei

Dr. P. Mačiulis “Drauge” pra
eitais metais lapkričio 6 savo 
straipsnyje “Bolševikus baugi
na gimimų skaičiaus mažėji
mas” iškėlė įdomių faktų šiuo 
klausimu. Pvz. sovietinė spau
da susilaikė nuo popiežiaus en
ciklikos kritikavimo, kai popie
žius kalbėjo apie gimdymo kon
trolę. Rusai susirūpino savo gy- privalumai, užuot prašydę, pra- 
ventojų prieaugliu, nes jis ma
žėja. Tarp 1960 ir 1965 metų 
metinis Sovietų Rusijos gyven
tojų prieauglis nuo 25 iš 1000 
gyventojų nukrito iki 18,4.

Gimimo mažėjimas kaimuose 
aiškinamas tuo, kad jaunimas 
bėga į miestus. Ištisi kaimų ra
jonai centrinėje, 
šiaurinėje krašto 
lengvėle išmiršta, 
kur nei vedybų, 
jau keliolika metų 
terų yra kur kas
vyrų. Vyrų gi tarp 25-30 metų 
išmiršta daugiau nei moterų.

Kaip Lietuvoje?
Po šios apžvalgos savaime ky

la klausimas: o kaip Lietuvo
je? Pilnai į šį klausimą atsaky
ti negalime, nes neturime visų 
duomenų. Tačiau kai kas pavy
ko surasti.

Laikraštininkas Juozas Šiup- 
šinskas “švyturio” žurnalo 
1967 metų gruodžio mėn. nu
meryje, 6 psl. paliečia kai ku
riuos įdomius faktus. Jis para
šė “Meilės laišką 1968 metų mo
teriai”. Duomenis paėmė iš 
rinkinio “Lietuvos TSR ekono
mika ir kultūra” 1967 m. Švy
turyje šiupšinskas rašo:

“Tada turėjome Žemaitę, Šat
rijos Raganą, Lazdynų Pelėdą, 
Bitę — garsiąsias moteris, laik
mečio protestantes. Jos vaikė- 
lietuvėms priešaušrio snūdą 
ant pečiaus, aplink kurį trimis 
eilėmis miegojo murzina vaiki-

“Dabar socializmas. Tų gar
siųjų moterų nebėra... Iš visų 
Tarybų Lietuvos gydytojų be
veik trys ketvirtadaliai (72 pro
centai) moterys. Daugiau kaip 
trys ketvirtadaliai (76 procen
tai) Lietuvos mokytojų yra mo
terys. Pusė (48 procentai) mū
sų darbininkų ir tarnautojų— 
moterys. Dabar Lietuvoje kas
met aukštąsias mokyklas baigia 
daugiau moterų negu vyrų. 
Šiais (1967 m. K.T.) mokslo me
tais studijuoja 52 procentai 
moterų ir 48 procentai vyrų. 
Pernai 65 procentus brandos 
atestatų atidavėm merginom.

M Mestu ti Les Anąrtu dramos Mvatdmto A. Kairio vei
kalo -Šviesa, kuri užsidegs’*. Nuotr. U Kanto

Pas kaimynus (Latvijoje, Esti
joje) moterų persvara taip pat 
ryški.

“Bet kai Baltijos geltonkasė 
darbe ir visuomeninėje veiklo
je pasiekė lygybės, kokia tik 
yra įmanoma, esant dabartį • 
niam mūsų ekonominio išsivys- 
timo lygiui, gražiausi jos būdo 

dėjo Mesti, iškilo prakticizmo, 
savimylos siekiai. Ją mažiau 
vilioja motinystės laimė.

“Natūralus tų metų (1965 
K.T.) Lietuvos gyventojų prie
auglis triskart mažesnis — tik 
10.2 promilės (1966 metais dar 
mažiau — 10,1; o 1960 metais 
turėjom 14,7, 1961 — 14,3. Pas
kui pradėjo mažėti.

“Ši tendencija eina visu mū
sų Baltijos pakraščiu iš šiau
rės į Pietus. Dar mažiau gim
dė mūsų kaimynės latvės ir es
tės. 1965 metais natūralus gy
ventojų prieauglis Estijoje bu
vo tik 4,2, Latvijoje — 3,8 pro
milės.

“Paskaičius statistikos, mie
la malonu, kad jau daug yra 
moterų mokslų kandidačių, de
putačių, mokytojų, gydytojų. 
Bet liūdnoka, kad podraug su 
šita pažanga, jūs, moterys, da
rotės nebe tokios moteriškos 
abejingos didžiajam motinystės 
pašaukimui.”.

Kur dingsta vyrai?
Kai Lietuvoje visur pirmau

ja moterys, savaime kyla klau
simas, o kur dingsta vyrai. Pa
grindinės dingimo priežastys 
yra šios.

Kasmet pašaukiama Į raudo
nąją armiją apie 9,000 jaunuo
lių atlikti karinės tarnybos.

1956-57 m. į Donbaso ang
lies kasyklas pasiuntė iš Lietu
vos 6,500 jaunuolių darbam. 
Maždaug po 3,0 0 0 jaunuolių 
vežama kasmet į kasyklas. Nuo 
1954 kasmet tūkstančiai jaunuo
lių vežama į Kazachstano plėši
nius. Pernai kovo mėn. Vil
niaus Komjaunimo Tiesa paskel
bė, kad Į Kazachstano plėšinius 
išvyko 400 jaunuolių. Ten jie 
vyksta ne mėnesiam, bet ilges
niam laikui, o kartais net ilges
niam gyvenimui.

Atsiminkime, kiek jaunuo
lių raudonasis režimas nukan
kino, sušaudė. Tad nenuosta
bu, kad gyventojų, o ypač vy
rų, sumažėjo pavergtoje Lietu
voje. K. Telga



nė,

teko patirti, kad tik 37 tary- su nepartinės organizacijos de-

rolės ir teisių yra bendruome
nės nariam visai nepriimtina. 
Tokia pažiūra remiasi “bosiz-

riam žinomas, nes sesijos pro
tokolas nebuvo pasiųstas susi
pažinti bendruomenės padali-

Kodėl neleido balsuoti?
JAV Lietuvių Bendruome- 
kaip matyti iš jos įstatų 
nepartinė organizacija, sie

kianti telkti lietuvių tautos iš
eiviją tautinei prigimčiai išlai
kyti, lietuvių kultūrai ugdyti 
ir kovoti dėl Lietuvos išlaisvini
mo. Bendruomenė tvarkosi de
mokratiniais dėsniais. Jos pa
grindiniai padaliniai — apylin
kės ir jas jungiančios apygar
dos renka vykdomuosius orga
nus savo narių susirinkimuose 
ir Įpareigoja jiem atstovauti bei ___ _______ ? ___  __ ___ ____
reikšti jų valią LB seime bei bos nariai gavo teisę slapto 
suvažiavimuose. Bendruomenės

■ apygardų pirmininkai, pagal į- 
statų 34-tą nuostatą, turi spren
džiamą balsą taryboje visais gy
vybiniais bendruomenės reika
lais.

2. Paminėtas nuostatas turi 
neįkainojamos vertės bend
ruomenės pažangai ir jos demo
kratinei struktūrai, nes apygar
dų pirmininkai, kaip apylinkių 
atstovų rinktieji asmenys, turi 
tiesioginius ryšus su narių ma
se, turi jos pasitikėjimą ir ge
riausiai žino bendruomenės na-

. rių pageidavimus ir norus, ši
tie dalykai verti ypatingo dė
mesio, atsižvelgiant Į faktą, kad 
teritorinės bendruomenės apy
linkės ir apygardos iš tikrųjų 
yra pats bendruomenės kūnas, 
jos gyvybė ir dinamika, čia 
vykdomas kasdieninis lietuvy
bės išlaikymo darbas, reiškiasi 
kultūrinis ir politinis lietuvių 
aktyvumas, renkamos ir išlei
džiamos lėšos centriniam orga
nam, lietuvių spaudai ir fon
dam. čia kiekvieną dieną šim
tai lietuvių visuomenininkų au
koja savo darbą, laiką, išmin
tį ir energiją Lietuvai ir lietu
vybei ir plečia bei stiprina pa
čios bendruomenės organizaci
ją. Kaip Valstybėje tauta yra 
jos pagrindas ir egzistencijos 
šaltinis, taip ir organizacijos gy
venime jos narių masė vaidina 
tą pati vaidmenį, šito ignoravi
mas reikštų paneigimą pačių pa
grindinių bendruomenės egzis
tencijos reikalavimų.

3. Deja, šitų pagrindinių rei
kalavimų nepaisymas, kaip ro
do žemiau išdėstyti faktai, yra 
pasireiškęs centrinių JAV LB

organų nutarimuose skirstant

nėra ir jo neieškoma.
5. Tokia JAV LB-nės 

rinių organų pažiūra dėl

balsavimu nuspręsti, kuriuos 
apygardų pirmininkus ir CV 
narius reikės išrinkt ir kuriuos 
išeliminuoti iš atstovavimo PLB 
seime, šio slapto balsavimo re
zultatai buvo tarybos prezidiu
mo paskelbti spaudoje, ir iš ši
to šaltinio paaiškėjo, jog šešių 
apygardų pirmininkai, atstovau
ją per 80 proc. visų apylinkių, 
nepateko Į atstovų skaičių, bet 
6 CV kooptuoti nariai gavo 
mandatus. Būdinga, kad apy
gardų pirmininkai nebuvo pri
leisti prie balsavimo, nors bend
ruomenės Įstatų 34-tas nuosta
tas suteikia jiem tokią teisę. Jie 
netgi nebuvo painformuoti apie 
balsavimą ir nematė rinkimi
nių lapelių Atėmimas iš apy
gardų pirmininkų balsavimų 
teisių yra aiškus įstatų pažeidi
mas ir dėl to yra nesuderina
mas su demokratiniais princi
pais. Tokia akcija yra bepras
miškas nutraukimas tiesioginių 
ryšių su gyva, kuriančia ir pa
žangia bendruomenės narių ma
se ir yra tolygus ątsisakymui 
vieningai drauge dirbti ir bend
radarbiauti.

4. Taip pat pabrėžtina, kad 
LB centro valdybos vaidmuo 
aukščiau paminėtu reikalu bu- pakeitimui, kuris patikrintų pa- 
vo labai neaiškus. Centro valdy
ba, kaip koordinuojantis orga
nas padalinių veikloje, pirmoje 
vietoje turėjo rūpintis apygar
dų pirmininkų Įtraukimu Į sei
mo atstovavimą ir vengti koop- 
tuotiem savo nariam užimti apy
gardos atstovam prideramas vie
tas. Būdinga, kad centro val
dyba nepasinaudojo reta proga 
paposėdžiauti su apygardų ir 
apylinkių pirmininkais, kurių

ra gali suardyti bendruomenės 
pagrindus ir nuvesti šią orga
nizaciją į suirimą. Bendruome
nės nariai nėra kokie darbo į- 
rankiai, ant kurių galima krau
ti ris didesnę ir didesnę naš
tą. Bendruomenės narių masė 
susideda iš inteligentiškų žmo
nių, kurie ryžtasi dirbti bend
ruomenės darbą su sąlyga, kad 
jų balsas bus respektuojamas 
ir vertinamas tų asmenų ku
riem patikėtas centrinių orga
nų vadovavimas.

6. Aukščiau išdėstytos min
tys yra vieninga nuomonė že
miau pasirašiusių apygardų pir
mininkų, susirinkusių rugsėjo 
mėn. Hilton viešbutyje, New 
Yorke, pasitarti dėl įvykusio 
PLB seimo veiklos. Tai yra jų 
nusistatymas, kad šio pasitari
mo išvados būtų išdėstytos raš
tu ir pasiųstos likusių apygar
dų pirmininkam, apygardom ne
priskirtom apylinkėm ir cent
riniam JAV LB organam.

Pasirašiusieji šį raštą rezer
vuoja sau teisę kelti priimtas 
išvadas savo apylinkių atsto
vų susirinkimuose ir imtis ini
ciatyvas bendruomenės įstatų

grindiniam bendruomenės pa
daliniam — apygardom ir apy
linkėm teisę dalyvauti centri
nių bendruomenės organų su
daryme tiesiogiai, bet ne per 
tarpininkus. ;-

Bet kurie komentavimai pasi
rašiusių asmenų kolektyvo var
du gali būti siunčiami šiuo ad
resu: V. Balčiūnas, 87 Engle- 
wood Avė., West Hartford, 
Conn. 06110.

Los Angeles dramos sambūrio narė E. Dovydaitiene ir poetas Bern. Brazdžionis įteikia dovanas sambūrio 
vaidintojams sausio 11d. Buvo suvaidinta A. Kairio “šviesa, kuri užsidegė". Viduryje režisierė D. Mackia- 
lienė ir dekoratorius A. žaliūnas. Nuotr. L. Kanto

BROCKTONE ŽUVO KPT. DIONIZAS MEIŽYS

— Pranešama Darbininko skai
tytojam, kad JAV paštas lei
džia laikraštį siuntinėti t i k 
tiem skaitytojam, kurie laiku 
apsimokėję prenumeratos mo
kestį. Administracija negali 
laikraščio siuntinėti skolon il
gesnį laiką. Maloniai kviečiam 
visus atsilyginti laiku, kad nesu- 
sitrukdytę laikraščio gavimas, 
šių metę pradžioje administra
cija buvo priversta nutraukti 
-laikraščio siuntimą apie 200 
skaitytojų, nes kai kurie buvo 
nesumokėję net už 1967. Be
veik kiekvienais metais tam tik
ras skaitytojų skaičius neatsily
gina už siunčiamą laikraštį ir 
tuo būdu laikraščio leidėjam su
daro didelius nuostolius. Skai
tytojų netekimas laikraščiui su
teikia sunkų finansinį smūgį, 
ypač kad paskutiniu metu ir 
apmokami skelbimai laikrašty 
yra labai sumažėję. Nuoširdi pa
dėka skaitytojam, kurie ne tik 
laiku apsimoka prenumeratą, 
bet taip pat prideda auką, kad 
laikraštis ir toliau galėtų gyvuo
ti.

— Balys Raugas ir Vytautas 
Volertas, žinomi Lietuvių Bend
ruomenės veikėjai, besireiškią 
taip pat ir respublikonų partijo
je, kartu su žmonomis buvo pa
kviesti dalyvauti naujojo JAV 
prezidento R. Nixono inaugura
cijoje.

— Jonui Pakalkai, Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos valdybos ir tos sąjun
gos Literatūros fondo pirminin
kui bei Lietuvių Socialdemokra
tų atstovui Vliko taryboje, sau
sio 18 suėjo 75 metai amžiaus. 

'Nepriklausoinoje^ Lj.etuvoje - ju- — 
biliatas pasireiškė ūkio organi
zatoriaus gabumais ir sėkmingai 
vadovavo Kauno vartotojų 
bendrovei Paramai.

— Kun. dr. J. Vaišnora, Ml
C, marijonų vienuolijos gene- 

,. ratinis prokuratorius ir postu- 
liatorius, Kalėdų šventėm buvo 
išvykęs aptarnauti Vokietijos 
lietuvių. Ten peršalo ir gavo 
plaučių uždegimą. Ligonis 
sveiksta.

— VVorcestery kaukių balių 
sausio 25, šeštadienį, 7 vai, v. 
Maironio parke ruošia Skautų 
tėvų komitetas. Tai pirmas toks 
Įvykis Worcestery. Kartu bus 
duodama vakarienė. Trys įdo
miausi kostiumai bus premijuo
jami. šokiam gros skautų trio.

— Eugenijus Bartkus, Alto 
pirmininkas, dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas ir Jonas Jasaitis su 
poniomis pakviesti dalyvauti 
naujai išrinkto Illinois guberna
toriaus Richard B. Ogilvie in
auguracijos iškilmėse, Spring- 
field, Illinois. Inauguracijos iš- ; 
kilmės tęsis visą savaitę. Jų 
užbaigoje įvyks iškilmingas in
auguracijos balius.

— Kun. Jonas Duoba, M 
IC, marijonų vienuolijos gene
ralinis tarėjas, sausio 8 iš Ro
mos išvyko į Nottingham Ang
lijoje pavaduoti automobilio ne
laimėje sunkiai sužeistą kun. 
St. Matulį, MIC.

— Antanas Sauiaitis, S. J., 
studijuojąs Westono kolegijoje 
teologiją, įšventintas diakonu. 
Iškilmėse dalyvavo daug lietu
vių. Jo kunigystės šventimai 
numatomi gegužės mėnesį. An
tanas ir Ona Saulaičiai abu sa
vo vaikus — sūnų ir dukrą — 
išleido i vienuolius.

likimo ironija — žuvo pats nuo 
automobilio.

Gimė 1906 spalio 11 Tirkš
lių miestelyje, prekybininko 
šeimoje. Baigęs to miestelio 
pradžios mokyklą, įstojo į ne
toli esančią Mažeikių gimnaziją. 
1923, jausdamas savyje patrio
tinę dvasią, jaunas Dionizas pa
liko gimnaziją ir išvyko sava- 
nriu klaipėdiškių sukilėlių 
paremti. Sukilimui sėkmingai 
pasibaigus ir Klaipėdą su kraš
tu prijungus prie Lietuvos; 
Dionizas nebegrįžo Į gimnazi
ją: įstojo Į Dotnuvos žemės 
ūkio akademiją. Bet ir čia jo 

Antanas Škudzinskas, Bostono dvasia nenurimo: jis troško ki-
7 apygardos pirmininkas taip kraštui tarnauti. Tad po 

dvejų metų paliko ir akademi
ją ir 1926 įstojo į Lietuvos ka- 
ko mokyklą. 1928 baigęs dešim
tąją laidą, buvo pakeltas į jaun. 
leitenanto laipsnį ir paskirtas 
Į šarvuočių dalinį — Fredon. 
Vėliau su savo daliniu buvo 
perkeltas į Radviliškį.

Nusistovėjus padėčiai, jis su 
Brone Kaselyte 1936 sukūrė 
šeimos židinį. Susilaukė sūnaus 
Almanto.

Bet tokia ramesnė padėtis 
neilgai truko. Ypač neramus 
buvo 1938 ir 1939 metai. 1940 
užliejo Lietuvą raudonasis ru
siškasis tvanas. Kpt. D. Meižys 
vienas iš pirmųjų kaip pavojin
giausias iš pavojingųjų buvo 
atleistas iš kariuomenės ir tu
rėjo visą bolševikmetį slapsty
tis pradžioje netoli tėviškės — 
Žemaitijos, o vėliau, pavojui di
dėjant, — Kaune.

Tremtyje, JAV kariuomenei 
ir sąjungininkam užėmus vaka
rinę Vokietijų kiek pastoviau 
su šeima apsigyveno Wuerzbur- 
go lietuvių stovykloje. Tame

sužalotas. 
nebeatga 
kapitonas

Naujųjų Metų išvakarėse, 
apie 6 vai. vakaro, neatsar
gios vairuotojos automobilio 
partrenktas ir labai 
nuvežtas ligoninėn, 
vęs sąmonės, mirė 
Dionizas Meižys.

Kpt. Dionizas Meižys didės 
nę savo gyvenimo dalį pralei 
do bemokydamas kitus ne tik 
kaip vairuoti auto priemones, 
bet ir kaip laikytis būtinų at
sargumo taisyklių; taip pat ži
nojo, kaip pėsčiam tų prie
monių saugotis. Ir kokia keista

Andrius Juškevičius, Chicagos 
apygardos pirmininkas

Valerijonas Balčiūnas, Hartfor
do apygardos pirmininkas

Kazys Jankūnas New Jersey
apygardos pirmininkas

Aleksandras Vakselis, New Yor-
ko apygardos pirmininkas

Kultūros židinio pradinio plano modelis, darytas urcMt. 
patalpos, organizacijoms kambariai, MNtoteka, meno gs

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką----------- statybų fondui ir prašau Įrašyti mane {mūsų šeimą/ mūsų mirusiuosius) Į:
□ Garbės fundatorius (31000) □ Fnfatortas ($100)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje Statybų fondui.

ADRESAS
Zip Code------

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai {Tax DeductMc)

Stalino pasiuntiniai
(atkelta iš 3 psl.) 

susitarta visais klausi-buvo
mais. Rugpiūčio 23 sutartis ir 
slaptasis protokolas buvo pasi
rašyti rugpiūčio 24 paryčiais”.

Taip tą naktį buvo sudary
tas Molotovo reikalautas “poli
cinis pagrindas” pardavinėt Hit 
lenui reikalingas karo medžia
gas ir dar gėdingiau prekiauti 
su Hitleriu Lietuvos žemėmis 
ir Lietuvos žmonėmis. Netru
kus ir apie tai pateiksime ati
tinkamų dokumentų tekstus bei 
ištraukas. (Elta)

ir jo apy- 
organizaci-

Jakavonio
Gausiai

ŽINIOS IŠ TORONTO
LB vadovybių konferencija 

vyko Toronte sausio 11. Daly
vavo PLB valdyba su St. Bąrz- 
duku priešaky, Amerikos LB 
centro valdyba su inž. Nainiu 
ir Kanados krašto valdyba su 
dr. S. Čepu. Tokios konferenci
jos pradžioje buvo dažnesnės, 
dabar labai retos. Svarstyta ei
lė bendrų reikalų. Nutarta šią 
vasarą Detroite šaukti bendrą 
Vliko, Alto ir PLB konferenciją 
(jei pritars kiti veiksniai). Taip 
pat nutarta 1972 surengti ant
rąjį jaunimo kongresą. Vieta 
dar nenustatyta, bet galvojama 
apie Chicagą ir Torontą. Mano
ma kurti informacijas centrą. 
jei nebus susitarta su Vliku dėl 
Eltos praplėtimo. Tos pačios 
dienos vakarą buvo sušaukta 
spaudos konferencija. Ji vyko 
kartu su vakariene. Buvo nusi
skųsta, kad spauda menkai in
formuoja savo skaitytojus. Pa
vyzdžiui, išsiuntinėjus praneši
mą apie šiuos metus, kurie yra 
skelbiami šeimos metais, tik vie
nas Darbininkas ji palydėjo sa
vo vedamuoju. Dėl šių metų 
kviečiami pasisakyti visi, ypač

tėvai, lietuviškų mokyklų moky
tojai, na, ir mokiniai. Leng
viau su mokiniais, nesunku ir 
su mokytojais. Sunkiausia su tė
vais, nes jie neturi stipresnės 
organizacijos, o reiškiasi atsi
tiktiniais susirinkimas, kurie 
labai menkai lankomi.

— Antano Smetonos, pasku
tinio Lietuvos prezidento, miru
sio prieš 25 metus, minėjime 
paskaitą skaitė K. S. Karpius 
iš Clevelando. Parodytas filmas. 
Per ‘ 'Tėviškės prisiminimų”
radijo valandą buvo skaitoma 
Basčio paskaita.

Vasario 16-osios minėjime 
paskaitą skaito Nepriklausomos 
Lietuvos naujasis redaktorius 
dr. H. Nagys. Meninę dalį ruo
šia Varpo choro dirigentė Vis- 
kontienė-Skrinskaitė. Kviečia
mas ir federalinės vyriausy
bės atstovas iš Ottavos.

Latviai savo 50 metų nepri
klausomybės sukakčiai stato Ka
zio Binkio “Atžalyną”, kurį 
mano pavežioti ir po kitas lat
viu kolonijas.

sunkiame laikotarpyje susilau
kė antrojo sūnaus — Juliaus. 
Čia Dionizas beveik iš nieko, 
tiesiog plikomis rankomis Įstei
gė. auto ir jo remonto mokyklą, 
suieškojo tinkamus lektorius ir 
iki emigracijos išleido per 70 
gerai paruoštų vyrų, kurie ga
lėjo ne tik gerai vairuoti, bet 
ir, sugedus auto priemonei, ją 
sutaisyti.

Bene 4949 kpt. D. Meižys su 
šeima atvyko į JAV, Į Brock- 
ton, Mass., kur jau Įsikūrė pa
stoviam gyvenimui. Būdamas 
judraus charakterio ir geras or
ganizatorius, Dionizas tuoj Įsi
jungė Į įvairias organizacijas, 
pirmiausia tapdamas šv. Kazi
miero parapijos ir Šv. Vardo 
draugijos aktyviu nariu. JĮ ma
tome Balfo ir Bendruomenės ei
lėse, o atgijusi karinė dvasia 
vertė jį Įsijungti Į Brocktono 
M. Jankaus šaulių būrį ir jam 
vadovauti. Sustiprėjus lietu
vių karių veteranų “Ramovės” 
Bostono skyriui, buvo pakvies
tas i jį Įstoti, ir čia 1964-65 jis 
jau valdybos pirmininko parei
gose. Jo netekimas yra didelis 
nuostolis Brocktono 
linkės lietuviam ir 
jom.

Buvo pašarvotas 
laidotuvių namuose,
buvo lankomas artimųjų ir bi
čiulių. Daug buvo sunešta gė
lių. Ant karsto buvo padėta tau
tinė vėliava su juodu kaspinu.

Bostono ramovėnų skyriaus 
valdybos iniciatyva buvo suda
ryta garbės sargyba ir atsisvei
kinimo akademija. Žodi tarė 
skyriaus pirmininkas Kazys Ši
mėnas ir veterinarijos daktaras 
Antanas Valiuškis, atvykęs iš 
Portland, Me., aini gražiai Įver
tindami velionies karinį, civili
nį bei visuomeninį darbą ir gy
venimą.

' Kpt. Dionizas Meižys buvo 
palydėtas į Brocktono Kalvari
jos kapines iš šv. Kazimiero 
bažnyčios po iškilmingų ir Įs
pūdingų lietuviškų pamaldų, 
kurias laikė kun. S. Vembrė, 
asistuojant kun. klebonui J. 
Petrauskui ir kun. W. Valkavi
riui, dalyvaujant Nukryžiuoto
jo Jėzaus seselių kapelionui ku
nigui A. Klimui.

Kapinėse, nors ir labai žvar
biam žiemos vėjui pučiant, po 
maldų, lyg atspėdamas visų no
rą, kun. S. Vembrė pasakė pas
kutinį atsisveikinimo žodį. Su
giedojus tautos himną, gausūs 
dalyviai iš lėto pradėjo skirsty
tis su giliu jausmu, kad neteko 
tikrai brangaus asmens.

Dideliame skausme liko žmo
na Bronė, sūnūs Almantas ir 
Julius su šeimomis, sesuo su 
vyru Vitkum iš Rochesterio, N. 
Y., ir svainis A. Adomaitis su 
žmona iš Patersono. N.J. Nuliū
dę esame ir jo draugai, bičiu
liai ir pažįstami, kad taip neti
kėtai buvo atimtas iš mūsų 
bendruomenės narys.

Ilsėkis, mielas Dionizai. Vieš
paties ramybėjef A. Tumas

IEŠKOMAS
Petras Menkeliūnas, sūnus 

Jurgio, gyvenęs 6351 So. Wash- 
tenors, Chicago. 111. lęško pus
brolis Stasys Petraitis. Rašyti: 
Juozas Račkauskas. 448 West- 
morland Avė.. Toronto 4. Ont. 
Canada.

— Ieškoma Rite Žukaitė-Na- 
ginionienė, menininkė, ištekė
jusi už inžinieriaus. Atsiliepki
te: J. L Giedraitis. 10 Barry 
Drive. E. Northport, N. Y. 
11731.
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jimą, kad jis to nereikalaus. Jis

Žibuoklių sekstetas iž Newarko vyksta gastrolėm

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced on single needle and 
muitipie machines. Steady work — 
nice tforking conditions.

SVVITLIK PARACHUTE CO.

1325 E. State St. Trenton, N J. 
609 - 587-3300 

Ask for
Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.

Begyvenant kilo abejonė: ar 
sūnus, man mirus, nepareika
laus mokesčio už hutą ir valgį.

TO PLACB
YOVB AD

CANCEL OR CHANGĘ 

T«l.: GL2-2923

lietuviškų noKtmiŲ 
IŠPARDAVIMAS

Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

Lietuvos Kenklės: 0. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suminis, 
Stipinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėle, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 

_ Aguonėlė, Siuntė mane motine- 
. lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet, dainų: Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

wji

‘^rsaar““

AR SŪNUS NEPAREIKALAUS 
MOKESNIO?

Klausimas

Esu pensininkas. Gyvenu di
deliame mieste, kuriame taip 
pat gyvena mano vedęs sūnus 
ir netekėjusi duktė. Vienu lai
ku visi ketini gyvenome atski
rai. Prieš 10 metų mano sūnus 
kvietė mane persikelti pas jį, 
žadėdamas man veltui duoti 
kambarį, parūpinti maistą ir 
šiaip reikalingų dalykų. Aš gi 
turėčiau apsirūpinti vien dra
bužiais, draudimais, kelionėmis, 
ligoninėmis ir panašiai.

Likvidavau savo gražų butą 
ir persikėliau gyventi pas sū
nų. Savo nedideliam turtui pa
dariau testamentą. Pagal tą tes
tamentą mano paliekamas tur
tas turėtų atitekti lygiomis da
limis sūnui ir dukrai. Iš ša
lies arodytų, kad sūnus liktų 
lyg nuskriaustas. Tačiau taip 
nebūtų. Mat, prieš 10 metų esu 
jam be rašto paskolinęs kelis 
tūkstančius dolerių, kurie su 
nuošimčiais per tą laika labiau 
negu padvigubėjo.

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maišas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrą 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

Iš šio sąrašo išsirinkus Tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

gramatikos priedu, skaitymais

kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas,

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir-

DARRiMIMKĄS

h
T

joj (jo ranka rašytoj) jis tvir
tina, jog jis už visą pas jį gy
ventą laiką nereikalaus po ma
no mirties mokesčio. Tą dekla
raciją padėjau kartu su testą-t 
mentu seifan. _

Dabar gi prašau Tamstą at
sakyti į šiuos klausimus:

1) Ar toji sūnaus deklaraci
ja po mano mirties turės juridi
nės galias? 2) Jei ji ir turi juri
dinę galia, ar negalėtų sūnaus 
žmona pareikalauti atlyginimo 
už valgio man gaminimą, skal
bimą, valymą ir pan.? Jei taip, 
tai tuos reikalavimus gerokai 
“išpūtus”, mano dukrai, nebe
liktų nieko. z

Dabartiniu laiku 
čiau gauti iš sūnaus 
naujos deklaracijos. 

Prašau paaiškinti, 
reikalai atrodo juridiniu atžvil
giu.

"Darbininko" skaitytojas

nebegalė • 
bet kokios

kaip tokie

Atsakymas
Toki ieškinį teismui pateikus, 

ieškovas privalo Įrodyti, kad jis 
atliko tam tikrus darbus miru
siajam, laukdamas už juos atly
ginimo.' Be to, reikia įrodyti, 
kad miręs asmuo žinojo, jog 
tie darbai atliekami laukiant 
atlyginimo ir kad jis “manė” 
atlyginti už atliekamus jam dar
bus.

Tamsta esi tėvas ir uošvis, ne 
svetimas žmogus. Teismas pri
leidžia (presumes), kad vaikai 
atlieka tokius darbus ir patar
navimus senyvo amžiaus tė
vam, nelaukdami atlygini
mo už tai.

Jei Tamsta ir neturėtum sū
naus deklaracijos, toks ieškinys 
prieš Tamstos “estate” (Tams
tai mirus) vargiai ar pasisektų. 
Ta “deklaracija” turėtų reikš
mės, jei toks ieškinys būtų sū
naus arba marčios patiekiamas 
teismui. Faktas, kad Tamsta ne
si koks turtuolis, o palieki kuk
lų palikimą taip pat 
reikšmės tokiu atveju.

Patariu nesirūpinti 
kių “galimumų”, kurie 
šiai neįvyks.

turėtų

dėl to- 
tikriau-

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Roader for 
Salf-lnstruction. Parengė W. R.

Skaitytojai, Boston, Mass.

Daugumas žmonių mano, kad 
įvykus skyrybom dėl moters 
“kaltės”, vyras neturi pareigos 
jai mokėti vadinamos alimoni- 
jos (pašalpos). Tai nėra teisy
bė. Jei žmqna yra reikalinga 
“pašalpos” ir vyras yra finan
siškai pajėgus ją šelpti, teismas 
priteis jai alimonijos, nepai
sant jos “kaltės”.

dukros—Žibutė ir Rūta — dar 
gyvena tėvelių namuose.

Būdami dideli patriotai, Rau
džiai pasistengė ir savo vaikam 
įskiepyti tėvynės meilę. Jie juos 
išmokė ne tik gražiai lietuvis-

ELIZABETH. N. I.
Raudžių sidabrinis jubiliejus
Adomas ir Eugenija Rau

džiai minėjo savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Iš
kilmingą jubiliejinę puotą 
Twin City restorane, Elizabe-
the, savo tėveliam surengė jų kai kalbėti, bet ir skaityti ir 
duktė Žibutė Raudytę.

Raudžiai gimė, augo ir su
kūrė šeimą Plungėje, Lietuvoje. 
Bolševikam antrą kartą besiver
žiant į Lietuvą, jie pasitraukė į 
Vokietiją. Atvykę į Ameriką, 
sunkiai dirbdami, gražiai įsikū
rė ir augina grasią šeimą. Sū
nus Raimundas jau tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėje. Dvi

rašyti.
Raudžiai yra aktyvūs Lietu

vių Bendruomenės nariai ir Įei
na Į Jersey City LB valdybą.

Eugenija Raudienė ir jos 
duktė Žibutė mėgsta litetuviš- 
ką meną ir dainą, priklauso Rū
tos ansambliui. Raudžiai yra 
dideli lietuviško radijo rėmė
jai ir uolūs lietuviškų parengi-

Adomas ir Eugenija Raudžiai šeimos tarpe mini 25 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 3 dol. A. Grabauskas, 

Wilkinsonville, Mass., J. Dačys, 
V. Vanauskienė, Dorchester, 
Mass., A. Kopivadienė, E. Pala- 
lis, Cambridge, Mass., V. žiau- 
gra, J. Gudelis, Roslindale, 
Mass., Dr. S. Bačkis, Wash., D.
C. , P. Baltakis, Bethesda, Md.,
D. K. čąmpė, 0wings Mills, Md.,
E. Bačanskas, Derwood, Md., 
M. Yucis, V. Lazauskas, P. Ma- 
chulis, Balt. Md., B. Gustaitis, 
Scranton Pa, V. Kiaunė, Eas- 
ton, Pa., W. Januškevičius, M. 
Spokene L Bartašius, B. Jasins- 
kas, Phila, Pa. W. Mazuraitis, 
J. Globis, Pgh., Pa. P. Mules- 
ky, Union City, Conn., B. Mar
tinas, Terryville, Conn., A. Nai- 
kelienė, Thompson, Conn.

mų lankytojai.
Dėl savo malonaus būdo ir lie

tuviškų reikalų supratimo Rau
džiai yra Įsigiję daug draugų. 
Tarp daugelio svečių, susirin- 
kusių pagerbti sukaktuvinin
kus, buvo ir jų tėveliai, atvykę, 
iš Chicagos.

Sukaktuvininkai gavo daug 
sveikinimų ir dovanų. Tele
gramomis sveikino giminės iš 
Lietuvos, Rūtos ansamblio var
du — Loreta Stukienė, Lietu
vos atsiminimų radijo štabo var
du—muz. A. Kačanauskas, kai
mynų vardu — Zubavičiai ir 
Martišius iš Bostono. Sveikino 
ir tėveliai. Elizabetho parapijos 
vardu sveikino kun. Juozas 
Pragulbickas. Jersey City LB 
vardu ilgesnę sveikinimo kal
bą pasakė Albinas Žukauskas, 
kuris ir pravedė tą iškilmingą 
vakarą.

Jubiliatai Raudžiai visiem 
gražiai padėkojo už sveikini-- 
mus, linkėjimus ir dovanas.

Dalyvis

ATTENTĮONI!

WALGREEN'S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being accepted for full 
time or part time positions. 

WALGREEN’S 
beautiful new “Grillroom”

• VVAITRESSES
• COUNTER and

COUNTER CASHIER
• FRY COOKS
• BUS BOYS

Excellent starting salary plūs many 
outstanding Company benefits. Ap- 
ply in person to

MR. J. MARCHESE 
9 AM - 4 PM 

La Fayette Plaza 
Bridgeport, Conn.

WALGREEN‘S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being accepted for. full — 
time or part time'positions

• PHAftMACISTS
• MĘRCHANDISE MEN 

j .«• STOCK MEN
• CAMERA SALES
• DRUG CLERK
• COSMETICIANS
• CASHIER

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PI., Middle 
Village, N.Y. 11379.

• INVENTORY CONTROL 
Excellent starting salary plūs many 
outstanding Company benefits. Ap- 
ply in person to

MR. J. MARCHESE 
9AM-4PM 

La Fayette Plaza
Bridgeport, Conn.

SERVICE

MARVIN HOVVARD 
For the Finest of 

MENS FASHIONS
Open 6 days a week, old-fashioned 
courteous Service — 14 High Street 
Mount Holly N.J. — 609-267-0904BOSTON. MASS 

Vedėjas 
STEP. MINKUS 

WLYN —1360 kilocycie* 
ir FM 101.7 banga 

Sckmadieniar& nuo 1-1:30 vaL p.p.

žas, S. Birutis, J. Lukoševičius, 
J. Bublastis, S. Karmazonas, 
D. Kwieklis, A. Uknevičius, J. 
Bagdonas, E. Kezienė, D. Jo
naitis, E. Jankauskas, V. Raste
nis, Woodhaven, N.Y., A. Ver- 
byla, V. Stasiūnas, Rich. Hill.. 
N.Y., J. Mickevicus, J. Kive
ris, A. Boiallis, Maspeth, N.Y.,
M. Cibas, Great Neck, N.Y., A. 
Kober, Pt. Wash., N. Y., K. 
Kudžma, Little Neck, N. Y., M. 
Marijošius, Jam. Estates, N. Y., 
A. Jakaitis, Jackson Heights.
N. Y., W. Rusilas, Hagaman, N. 
Y., B. Slipka, DolgevUle, N.Y., 
F Vesten, Preston Hallou, N. 
Y., V. Pivariūnas, E. Meadow. 
N.Y., M. Slavinskas, Cambria 
Hgts. N.Y., P. Kizis, Flushing, 
N.Y., M. Waickelonis, Hunting- 
ton Sta., N.Y., .Evans, Massa- 
peųua Pk. N.Y., V. Ignas, 
Oueens Village, N.Y., A. Kai
rys, Rėgo Pk, N.Y., A. Na- 
dzeika, Glen Oaks, NY., P. Te- 
leiša Ozone Pk., N.Y., A Kve
daras, Jamaica, N.Y., kun. L 
Klimas, D. Sulaitis, Glen Co- 
ve, N-Y.. A. Pupkis, Hampton 1 
Bays, N-Y., A. Vikrikas, St. Ja- i 
mes, N.Y., J. Hasselberg, Yon- 
kers, N.Y., D. Vaičius, Hudson. 
N.Y., Kun. J. Rastutis, B. Ban- 
zevičius. U. Yurkon, Amster- 
dam, N.Y.. A. McKay, Scotia. 
N.Y., C. Zlotkus. P. šlapelis. 
P. Puidokas, Rochester, N.Y.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusioms, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir U neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, *■' 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingham, Mas* 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mas*. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vM.

DETROIT, MICH.
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1400 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia Bandža tel. 278-3265 

Algis Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesure Detroit, Mich. 48227 
telef. 273-2224

Microscopic Office Cleaning Co. w. 
25 yrs experience. Modem methods 
& eųuipment. Train our personnel 
in newest- methods. Specialize ac- 
counting for Office cleaning. We 
save on paper work, time & money. 
10% discount. Call 372-5937 or write 
1818 Anthony Avė. Bronx, N.Y.

Once in a lifetime litter, gigantic 
from 2 of the world’s largest Ger- 
man Shepherd’s. 10% discount to 
firemen and policemen. From $75- 
$350. Aachen German Shepherd’s, 
Ine. 171-09 Northern Blvd. Flushing 
N.Y. — FL 9-4080.

H. W. MALĖ

H. W. FEMALE

Vardas ir pavardė

VUž kalendorių

Siunčiu už prenumerata

Spaudei paremti

Siunčiu skola už

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome’ i» iškirpti, užpildyti ir pa-

Kultūrinė - komercinė programa 
ĮMunadUūN ik! tOJg ryto

EXP CLICKER
Salary open Fringe benefits 

MAJESTIC LOOSE LEAF INC. 
824 Bergen Street Brooklyn N.Y.

Call ST 9-0100

Adresas --------- -------- -------------------------------------------- ------ —
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Idrt.
DARBININKAS 

910 WiMou9hby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Darbiiunkas, 910 Willoughby Avė., BrooMyn, N. Y. 11221 
Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Persiuntimui pridedama 50 c.

Sewing Machine Operatore cxperi- 
enced on Single Needle 4 Muitipie 
Machines. Steady work—nice work- 
ing conditions. Switlik Parachute 
Co. 1325 East State St. Trenton. 
N.J. (609)587-3300 — ask for Mr. 
Richard Switlik. Jr.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

TeL 563-2754
Sekmadieniais 12X10 iki 12:30 v. p.p.

HARTFORO, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIU8 

WBMI ■ FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 0A

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycie* 

BENDRUOMENftS BALSAS 
1203 Green St., Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
Šeštadieniai* nuo 1:30 iki 2:30 p*.

CLERK TYPIST
Hosp. Nureing Office 

Sunday only 
Godd Salary pins Luruh 

VVcckdays PR 1-7700 
Nurmng Office

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Vergijos, kryžkeliuose, S. Ro
kienė, kaina 5 dol., kietais virš. 
6 dol., Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol.. Ant. Vil
nelės tilto. P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. Švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 doL

Šios bei kitos knygos gauna
mos: Darbininkas, 910 Wil!ou- 
ghby Avė., Brooklyn, New 
York 11221.

Po 2 dol. — J. Jasys, New 
London, Conn., W. Winkis, K. 
Kaminskas, Ansonia, Conn., V. 
Marijošius, W. Hartford, Conn., 
T. Grušauskas, New Britain, 
Conn., S. Walentukievic, Y. 
Liutronis, M. Kraunelis, So. Bos
ton, Mass., D. Razulevičius, 
Norvvood, Mass., A. Ramanaus
kas, Brockton, Mass., A. Lukas, 
Jamaica Plains, Mass., S. Bunu- 
mas, A. Melaika, Athol, Mass., 
L. Chernis, Everett, Mass.,

Po 1 dol. J. Remeza, O. Gui- 
kus, S. Villis, M. Macežinskas, 
J. Tiškus, H. Davalis, S. Lico- 
ta, M. Grušnys, M. Makswit, 
L. Dičpinigaitis, I. Banaitienė, 
P. Vainauskas. J. Klant, M. Va- 
lasunas, V. Lisauskas. Brook
lyn, N.Y., A. Varick, P. Gobu-

CLERK — MATURE
Bood at Figurcs - Sonic Typing 

Business Office 
Monday - Friday 9-5 
Good Salarv. Plūs Lunch 

Pr 1-7700 Ext2



Vanda Gudmčionė, prof. Gfr S 
davičiaus našlė, 87 metų, mirė | 
sausio 17, nuvežta į ligoninę.: 
Palaidota sausio 21. Velionė bu- 1 
vo viena iš pirmų moterų, bai- | 
gusi aukštąjį mokslą. Baigus | 
gimnaziją, lankė Bestužovo kur- \ 
sus, kur mokėsi, kalbų. Lietuvo
je buvo mokytoja, reiškėsi vi
suomeninėje veikloje, buvo į- : 
steigusi draugiją aukštajam _ 
mokslui remti.

Albina Ukneuičiūtė, studijuo- ’’ 
janti psichologiją Queens kole
gijoje, už pasižymėjimą moksle 
ir aukštus pažymius įrašyta į de
kano garbės sąrašą, priimta na
re į tautinę garbės organizaci- * 
ją Dappa Delta Pi; už pasižy
mėjimą psichologijoje priimta į 
Psychi Club QC. Ji psichologi
jos studijas baigia šią vasarą.

Dail. Jonas Subačius išvyko

tybės, sausio mėnesio laikotar
py turi pranešti savo adre
są Imigracijos ir Natūralizacijos 
departamentui. Specialios kor
telės gaunamos kiekvienoje paš
to įstaigoje ir Imigracijos įstai
gose.

— New Yorko ateitininkai
- vasario 8 d. 8 vaL vak. Atsi

mainymo parapijos salėje Mas- 
pethe, N.Y., ruošia Užgavėnių 
vakarą. Vakaro programą atliks 
jaunimas.

Romas Kazys, Vliko valdybos 
sekretorius, ir Kęstutis Miklas, 
PLB ryšininkas Vlike, buvo 
pakviesti dalyvauti JAV prezi
dento Nixono inauguacijos iš
kilmėse.

Putnamo mergaičių stovyklos 
reikalais pasitarimas šaukiamas 
sausio 26, sekmadienį, 4 v. po-

- piet pas dr. Br. Radzivaną, 84 atostogauti į Puerto Rico ir iš 
ten redakcijai atsiuntė sveiki
nimus.

Ona Sniečkienė, 74 metų, ži
nomo visuomenininko Antano 
Sniečkaus motina, eidama gat
ve sausio 9 paslydo ir susižei
dė dubens kaulą. Gydosi 
mie.

Maironio lituanistinės 
kyklos vakaras, surengtas
šio 19 Apreiškimo parapijos sa
lėje, praėjo su dideliu pasiseki
mu. Kitame numery je spausdin
sime platesni aprašymą ir nuo
traukų reportažą.

-16 110 Street; Richmond 
Hill, N.Y. Traukiniu važiuoti 
iki 111 St. Jamaica linija. Iš 
Putnamo atvyks sesuo Viktori
ja, kuri rūpinasi stovyklos nau
jų pastatų statyba.

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, nuo sausio 14 išvyko 
dviem savaitėm atostogų. Vliko 
pirmininko pareigas tuo metu 
eina vicepirmininkas dr. B. Ne- 
mickas. (E.) _

Moksleivių ateitininkų s u - 
sirinkimas šaukiamas sausio 25, 
šeštadienį, pas p. Norvilus, 19 

» Chestnut St, Brooklyne, N. Y.

— Pranešama Darbininko 
skaitytojam, kad nuo 1969 sau-

na-

sau-

Lietuviškos muzikos plokšte
lės ir knygos, kurias galima gau
ti Darbininko administracijoje, 
yra paskelbtos šio Darbininko 
6 psl. Pasirinkimas labai di-

v:

DARBININKAS 1969 m-, sausio 21 d., nr. 5.

Lietuviškos giesmės ir mišios 
Bostono televizijoje

Televizijos 7 kanalas Bosto
ne sausio 12 transliavo iš savo 
koplyčios mišias, kurias laikė 
lietuvis kunigas Albinas Janiū
nas, šv. Petro parapijos vika-

.. ras, Lietuvos vyčių dvasios va
das. Šią mišių transliaciją išrū
pino Lietuvos vyčiai. Jų apie 
du šimtus atsilankė į pamaldas. 
Taip pat buvo daug seselių vie
nuolių.

Mišių metu lietuviškas gies
mes giedojo šv. Petro parapi-

Maironio šeštadieninė mokykla sausio 19 suvaidino pasaką "Miegančioji gražuolė”. Nuotraukoje scena iš VI 
paveikslo.

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS EGLUTE
šeštadieninės mokyklos tradi

cinė Kalėdų eglutė, įvykusi sau
sio 12, sekmadienį, Lietuvių 
Laisvės salėje, šį karta sutrau
kė ne tik mokyklos mokytojus 
ir mokinių tėvus, bet palyginti 
nemažai ir šiaip tautiečių, ku
rie su mokykla tiesioginių rei
kalų ir neturi, šis gražus reiš
kinys rodo, kad mokykla kas 
kartą Įsigyja vis daugiau jos li
kimu ir jos darbais besidomin
čių lietuvių.

Programa buvo pradėta iš 
Pūkelevičiūtės pagamintos žir
ginėlių plokštelės įscenizuotu 
vaidinimu Daržovių gegužinė, 
kuri atliko įvairaus amžiaus 
mokiniai, pasipuošę margaspal
viais, įvairias daržoves vaizduo
jančiais kostiumais. Pasakoto
jos vaidmenį atliko Audrė Ka- 
rašaitė.

Toliau vaikų darželio moki-

ELIZABETH, N.J.

Toronto Latvių Teatras va
sario 8 lankosi New Yorke su 
A. Landsbergio drama Pi«ci 
Sfrabi (Penki Stulpai). Pastaty
mas įvyks 
stitute of 
227 West 
York City 
Bilietai (5,

7 vaL Fashion In- 
Technology salėje, 
27th Street, New 
(tarp 7 ir 8 Avė.). 
4 ir 3 dol.) gauna

mi prie kasos arba iš anksto 
užsisakomi pas O. Baumanis, 
87-73 172 Jamaica Avenue, 
JA 3-4751.

jos choras, diriguojamas Jero
nimo Kačinsko.

Kun. A Janiūnas pasakė įs
pūdingą pamokslą, kuris buvo 
lyg Lietuvos istorijos santrau
ka. Priminė jis, kad Lietuva 
yra prie Baltijos jūros, kad jos 
kaimynai yra Latvija, Rusija, 
Lenkija, Vokietija, kad nuo 
1251 metų Lietuva priėmusi 
krikštą su karalium Mindaugu. 
Toliau kalbėjo apie šv. Kazimie
rą, Marijos pasirodymą Šiluvo
je. Prisiminė ir bolševikų oku
pacijas, didžiuosius žmonių trė
mimus į Sibirą, Bažnyčios per
sekiojimą, žuvusius vyskupus, 
kunigus, uždarytas kunigų se
minarijas.

Padėka priklauso kun. A. Ja
niūnui už tokį gražų pamokslą, 
Lietuvos ir jos reikalų pristaty
mą. Ačiū ir vyčiam, kurie išrū
pino šias pamaldas televizijos 
stotyje.

sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituose* kraš
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki 
8 dol. Siunčiant prenumeratą ... _ .. . . ,

IW9 metus, prašom prid. įvairiausių p ofate-
. . . . . _T v. hų, knygų lietu viu ir anglų kal-
* ąy 3 barnis. Prašom susipažinti su apie vandentiekio darbus (plum-

, . ... skelbiamu katalogu ir laiku už- bing). Geras atlyginimas. Pa-Kūne laiku apsimoka matinę , .
prenumeratą. Atsilikusiu pra- slsak-vtl 

šom irgi nedelsiant prisiųsti. Baltui yra labai reikalingas 
nes laikraštis skolon daugiau bent vienas Lietuvių Enciklope- 
nebus siunčiamas. Medžiagom dijos komplektas, kuris būtų pa- 
ir spausdinimo išlaidom paki- naudotas tokiose aplinkybėse, 
lūs, administracijai susidaro di- kur dabar tokios knygos nė- 

nuostoliai, kai didesnis ra spausdinamos. Jei kas gale-

leškomas jaunas vyras, kuris 
norėtų išmokti ir interesuojasi

deli

geidaujama, kad turėtų leidi
mą vairuoti automobilį. Infor
macijai skambinti tarp 8-9 yal- 
ryto. Tel. GL 3-5488.

Richmond Hill sekcijoj iš
nuomojamas vyrui atskiras 
kambarys be virtuvės. Butas

skaitytojų skaičius lieka skolin- tų paaukoti šį komplektą, pra- 
gi. — Darbininko administra* šome siųsti: Ralfas, 105 Grand 
cija. St, Beooklyn, N.Y. 11211.

AL A

JONUI DEMONUI

mirus, jo brolį Antaną Dičmoną ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Petrė ir Vincas DUBAUSKAI

prie gero susisiekimo. Kreiptis 
teL 441-9720.

Woodhaveno sekcijoje i š • 
nuomojamas kambarys su vi
sais patogumais, galima naudo
tis virtuve. Teirautis vakarais 
po 6 vai. tel. 296-6860.

Woodhaven išnuomojamas 
erdvus kambarys, galima nau
dotis virtuve ir kitais patogu
mais. Skambinti HI14032.

Nesiduokite apgaunami ir ne
permokėkite! TV, radio, ad- 
ding ir rašomas mašinas gausi
te pigiausiai ir sąžiningai per 
SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos pat firmos mecha
nikų Jūsų bute. Pranešę kuo 
domitės, gausite autentiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu: 
J. L Giedraitis, 10 Bany Dr., 
E. Northport, N.Y. 11731 Tel. 
(516) 757-0055.

Km norėtų skelbtis Darbininko 
prašomM skambintu

GUnmoru 24923

| v |
PAGERBKIME TUOS, KURIE GYVENO IR MIRĖ 

DIEVUI IR TĖVYNEI.

| Lietuvos Kankinių koplyčia Šv. Petro bazilikoje Romoje t 
t laukia kiekvieno lietuvio atsifiepiant savo auka. Laiko jau | 
| nedaug — atsiliepkite adresu: Į

Lithuanian Martyna’ t
Chapel Fund Į

niai, vadovaujami darželio ve
dėjos Ramutės Bartytės, padai
navo Pučia vėjas, žemė kėlė 
žolę ir pašoko Noriu miego.

Vėliau buvo mokinių su
kurtų rašinėlių skaitymas. Visų 
rašinėlių temos tradicinės, susi
jusios su Kalėdų šventėmis, bet 
reikia pažymėti, kad jaunosios 
skaitytojos Alė Kvedaraitė, 
Lina Normantaitė ir Audrė Po
ciūtė savo rašinius paskaitė 
gražia, taisyklinga ir gerai kir
čiuota kalba.

Muziko Vinco Mamaičio mo
komas mokyklos vaikų choras 
padainavo Sveikas Jėzau,- Ten 
gintarėliai, Dainininkai mes vi
si ir Saulutė tekėjo. Chorą pia
nu palydėjo niuzikas V. Mamai- 
iis, d jam dirigavo Onytė Ka- 
rašaitė. -

Pabaigai viena grupė moki
nių kolektyviai ’ padeklamavo 
Išdykėlį ir kita grupė Kalėdų se
nelį. Visai programai gražiai va
dovavo ir pranešėjos pareigas 
labai skoningai atliko mokyklos 
mokinė Alė Kvedaraitė.

Programą paruošiant, dau
giausia darbo įdėjo mokyklos Choras, vadovaujamas 
mokytoja Audronė Bartytė. Mo- ‘ Strolios, te
kytojų darbo vaisiais besigėrė- L--—-------- ---------—
darni, žiūrovai atsidėkojo šil- “““““

kasmet mokyklą papildo nau
jais mokiniais. vių Laisvės salėj. Koncerte da-

Tėvų komiteto pirmininkas * lyvaus ir iškilieji mūsų solistai: 
Narimantas Karaša, dėkodamas 
už mokyklai teikiamą paramą 
(kun. J. Pragulbickas mokyklos 
reikalam paaukojo per 100 dol. 
ir ALT sąjungos Elizabetho sk.
25 dol.), pranešė, kad tėvų nu
tarimu mokyklai yra parinktas 
Dr. Vinco Kudirkos vardas. 
Programai pasibaigus, mokinius 
aplankė Kalėdų senelis su do
vanomis, o žiūrovai buvo pa
vaišinti mokinių tėvų suauko
tais kepiniais, sumuštiniais ir 
kava. K. J.

I. Stankūnaitė ir L. Stukas. Cho
rui ir solistam akomponuos 
komp. J. Stankūnas ir muz. A. 
Kačanauskas.

Koncertą rengia muzikinio 
žurnalo “Muzikos Žinios” re
dakcinis kolektyvas. Šio kon
certo pelnas skiriamas šio žur
nalo palaikymui.
Parapijos choras kviečia jung

tis naujus choristus-es. Choro 
repeticijos vyksta kiekvieną 
sekmadienį po 11-tos valandos 
mišių parapinės mokyklos pa
talpose.

Lietuvos gen. konsulas 
paieško

Bartašius, Jonas Simono sū
nus, gim, Ezeliškių km., Skaud
vilės vi., Tauragės ap.

Juodis, Juozas, Jono sūnus, 
apie 80-85 m. a., gim. Mešku
čių km., šunskų-Kvietiškio vi., 
Marijampolės ap., į JAV 
kęs 1903-1904.

Lekavičius, Konstantas, 
zio s., kil. iš Kairiškėlių 
Žiežmarių vi., Trakų ap.,
kęs prieš Pirmąjį Pas. karą, gy
veno Kanadoje.

Lekavičiūtė, Domicėlė, Kazio 
d., kil. iš Kairiškėlių km., Žie
žmarių vi., Trakų ap., išvykusr 
prieš Pirmąjį Pas. karą, gyveno 

-Chicagoje. -

Mackevičius (Mockus), V y-

išvy-

Ka- 
km., 
išvy-

Sausio 3 mirusio šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos klebo
no prel. M. Kemežio atminimui 
Elizabetho miesto savivaldybė 
nutarė vieną iš pro lietuvių

Liet. Kataliky 
Federacijoje

Amerikos Lietuvių Katalikų tautas, iš Sedos m., Mažeikių 
bažnyčią einančių gatvių pava- Federacijos New Yorko ir New aP- 
dinti Msgr. M. Kemežis Place Jersey apskrities valdyba ture- Misiūnienė-Ufyraitė, Janina, 
vardu. jo posėdį sausio 11 Angelų Ka- Kazio duktė, gim. 1921,. Mokėsi

Mirusio klebono preL M. Ke- ralienės parapijos klebonijos Kaune “Aušros” gimnazijoj, 
mežio vietoje laikinu šv. Petro patalpose. Bįuvo pasitarta apie
ir Povilo lietuvių parapijos ad- apskrities seimelį, kuris įvyks 1912 Antaginėliu km
ministratorium paskirtas kun. balandžio 13, sekmadienį, Mas- ’ _ ’’
A. Matulis. petho lietuvių parapijos salėje, - py J

New Yorko Lietuvių Vyrų 64-14 56th Rd., tuoj po 11 vai.
mišių. Tarp kitų seimelį liečian
čių klausimų buvo numatyta ir 
seimelio darbotvarkė.

Sausio 12 St. Francis Xa-

; muz.
, koncertuos

Elizabethe vasario 22 Lietu-

Rimkevičius, Kazys, Simo sū-

Rogalskis, Valerijonas, Jo
no s., gim. apie 1891 m. Mėš
lių km. Krekenavos vi., Pane
vėžio ap., taip pat ieškomos ir 
jo dvi seserys.

tais plojimais ne tik programos 
atlikėjam, bet ir visiem tiem, 
kinių darbu ir pastangomis šis 
mokyklos pasirodymas buvo pri
statytas visuomenei.

Mokyklai jau kelerius metus 
iš eilės vadovauja inž. A. Bra
žinskas. Mokyklą šiuo metu 
lanko 47 mokiniai. Pažymėtina, 
kad prie mokyklos visą laiką 
veikia ir vaikų darželis, kuris

LINDEN, NJ.

Vasario 16 minėjimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius ruošia iškilmingą Vasa
rio 16 minėjimą vasario 23, 4 
vaL popiet, 340 Mitchell Avė., 
Lietuvių Laisvės Parko salėje, 
Lindene.

Programoje dalyvauja kalbė
tojai, solistė ir moterų dainų 
ansamblis, {ėjimas visiem ne
mokamas.

Maloniai kviečiame visus lin- 
deniečius minėjime dalyvauti ir 
tą proga atlikti savo tautinę pa
reigą paaukojant Lietuvos lais
vinimo reikalam.

Valdyba

Parengima New Yode
Vasario 1, šeštadienį---- Balto va

jaus užbaigimo vakaras, Maspetho 
lietuvių parapijos salėje, 7:30 v. vak.

Vasario 8, šeštadienį — Užgavė
nių vakaras. Rengia New Yorko 
ateitininkai Maspetho lietuvių para
pijos salėje.

Vasario 9, sekmadienį — Užgavė
nių balius Apreiškimo parapijos sa
lėje. Rengia Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa.

Kovo 2, sekmadienis — Kaziuko 
mugė Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Rengia New Yorko skautai.

Kovo 23, sekmadienį — Knygos 
MTHUANIA, Geručio suredaguo
to veikalo anglų kalba, pristatymas 
lietuvių visuomenei, 2 vaL p.p., De 
Cordon Bleu salėje, 96-01 Jamaica 
Avė., Woodhavėn; rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas.

Balandžio 13, sekmadienį — Am. 
Lietuvių Katalikų Federacijos N.Y. 
ir N J. apskrities seimelis Maspetho 
liet, parapijos salėje, 12 vaL Rengia 
apskrities valdyba.

Balandžio 13, sekmadienį — Ve
lykų stalas, Knights of Columbus 
salėje. 616 Jamaica Avė. Rengia 
New Yorko Liet. Moterų Klubas.

Balandžio 19, šeštadienį — Ope
retės choras rengia savo sukakties 
50 metų jubiliejų St. Matthias salė
je, 58-15 Catalpa Ave^ Ridgewood, 
N.Y.

vier parapijoje buvo sušauktas 
Brooklyno vyskupijos susirinki
mas, kuriame dalyvavo visų 
Brooklyno parapijų, j ų tarpe ir 
lietuvių, keturi atstovai iš kiek
vienos parapijos. Iš katalikų fe
deracijos kaip apskrities atsto
vai dalyvavo pirm. dr. A. Skė
rys, P. Ąžuolas ir Vyt. Radzi- 
vanas. Dvasios vadas kun. Vyt. 
Pikturna ir valdybos sekretorė 
E. Vaišnoraitė atstovavo kartu 
su kitais atstovais Angelų Ka
ralienės parapijai.

Sis paraųnjų atstovų susirin
kimas buvo sušauktas parapinių 
komitetų organizavimo tikslu. 
Artimoje ateityje visose parapi
jose bus šaukdami susirinkimai 
ir renkami komitetai. Visi lietu
viai savo lietuviškų parapijų su
sirinkimuose prašomi gausiai 
dalyvauti, nes bus susidurta ir 
su mūsų parapijas liečiančiais 
gyvybiniais klausimais.

Brooklyno vyskupo Mugave- 
ro ir kitų kalbas į juostelę įrašė 
Vyt Radzivanas. AR.

Survila, Antanas, tėvai Vin
cas ir Olė Survilai, gyveną Uk
mergėje.

Tiškus, Anupras, Ignotas ir 
Jernoimas, Antano sūnūs.

Vitkauskienė — Mackevičiū
tė, Stefanija, iš Sedos m., Ma
žeikių ap.

Vizgaudis, Benediktas, gy
venęs Ludington, Mich., arba jo 
vaikai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi- 
lietti: Consulatu General of Li- 
thuania, 41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024.

E D. PODOLAK 
and his 

MERRY MUSICIANS
7 anmenff orkentnut 

groja įvairius pramoginius šokius. 

Vadovas Vytautas Prapuolenis 

Kreiptis: 46 Tatman St. Worcester, 
Mass. 01607 — Telef. 756-2213

2701 W. 68th Street Chicago, II. 60629 
t Vysk. V. Brizgys, Komiteto vardu

Balandžio 27, sekmadienį — Lie
tuviška Seimą — diak<as. Rengta 
Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pa
saulinė S-ga ir Liet. Kat. Moterų 
Kultūros Draugija.

Gegužės 3, šeštadieni — Pavasa
rio šoktai Maspetho piliečių klubo 
salėje, 69-63 Grand Maspeth, 
N.Y. Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 17, šeštadieni — Skau
tam remti balius Maspetho liet, pa
rapijos salėje. Rengia skautų Tėvų 
komitetas.

Numatomu* parengimu* pranešti 
LB New York* Švietimo

mrt, 8*-1« UOth Btruet, Ricftmund 
HHL N. Y. 11418. Telef. HI 1-B7M,

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuota* 1883

460 We$t Broadway, South Boston MesMchusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus'

ALFRED W. ARCHIBALD
President

Mo banko direktorių taryboje yrą Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. bnalin* ir adv. Jonas J. Gng*»m. Reikme su patarnautojais g*, 
ttma suMkalMtl ir BeCuvtškaL • Turtas (AsmU) virt >132,000.000

Current dividend 5 % 5? on all accounts.

Dnbar nxdca 5^/4%°* visų rūšių taupomus pinigus.


