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Vokietijos nacionalistų

Vietnamo problema: kaip pasitraukti be katastrofos?
Cliffordo planas sugrąžino iniciatyvą demokratamsNeseni dar laikai, kada Sai- 

gone ir Washingtone įvairias 
pozicijas užimą amerikiečiai 

- lenktyniavo nustatinėdami lai
ką, kada karas Vietname “tik
rai” bus laimėtas, šiandien apie 
karinį laimėjimą niekas nekal
ba, bet visi susitelkė tik 
vienu klausimu: kaip iš 

.* pabėgti?

Kaip iš ten pabėgti?
Vieni perša negarbingą pabė

gimą — traukimės tuoj, nežiū- ......JW .................  „
rint kas ten atsitiks. Po musų tinius pagrindus bei silpnina ki

tus politinius junginius, kurie 
norėtų su ja valdžia pasidalinti. 
. Anot Cliffordo, tuojau reik
tų pranešti P. Vietnamo vy
riausybei Amerikos kovos dali
nių ištraukimo tvarkaraštį. Jis 
siūlo šiais metais išvesti iki 
100,000 kovinių dalinių vyrų, 
iki 1970 galo dar iki 150,000. 
Bet jis siūlo palikti P. Vietna
me neribotam laikui- iki 250, 
000 pagalbinių dalinių vyrų, ku
rie turėtų remti P. Vietnamo 
kariuomenę kovos lauke. Tie 
vyrai jau nebebraidžiotų po 
džiungles ir ryžių laukus, bet 
valdytų puolamąją aviacijos jė
gą, helikopterius, didžiąsias 
patrankas, karo laivus, susisie
kimą,tiekimą frontui ir užnu
gariui. žodžiu, remtų kovojan
čius P. Vietnamo dalinius vis- 5iajL uuvu uc , . JAV

buv. prez. Johnsono krašto ap^ kuo, ko jiems reikia kovos lau- tam, tik kad jis galėtų parody- tonw 8370 atsaRymus 1 
saugos sekretorius Clark M. ke.
Clifford, savo planą tuo reika- Cliffordo tikslas 
lu paskelbęs Foreign Affairs 
žurnale.

ties 
ten

Cliffordo pianas
Savo samprotavimus jis remia 

prielaida, kad Amerika 
gumą savo tikslų Vietname jau 
pasiekė, todėl laikas jai iš ten 
pasitraukti. Kitaip į tą reikalą, 
anot jo, žiūrinti P. Vietnamo 
vyriausybė, kuriai esąs pagei
daujamas galimai ilgesnis JAV 
karinių jėgų pasilikimas, nes 
tai stiprina jos ūkinius ir poli-

nors tvanas! Tos grupės nepa
vargstantis garsiakalbis yra se- 
nat. Fulbright ir Co.

Antroji grupė, kurios prieky 
yra ikšiol prez. Nixonas ir jo 
administracija, laužo galvas ieš
kodami atsakymo šiam klausi
mui: kaip iš ten pasitraukti be 
katastrofos?

Apie tai, kad reikia trauktis 
be numatyto laimėjimo, ir šioj 
grupėj ginčų nėra. Tik dar kal
bama apie tai, kiek Amerikos 
karių ir kokiais tarpais gali
ma ištraukti nepakenkus tam 
tikslui, kuriam pasiekti jie ten 
buvo nuvežti. Tas tikslas buvo 
šis: apginti P. Vietnamą nuo 
komunistų aneksijos.

šį klausimą netikėtai vėl iš
kėlė į viešųjų diskusijų areną

dau-

bė būsianti priversta perimti vi
są karo atsakomybę, bet nebū
sianti palikta be paramos. Jis 
mano, kad tos paramos turė
tų užtekti P. Vietnamui nuo ko
munistų apsaugoti. Kadangi 
amerikiečių pagalbiniai daliniai 
ir ginklai lieka P. Vietname ne
ribotą laiką, Hanojus būsiąs 
priverstas apsispręst: nutraukti 
karą ar sutikti su faktu, kad 
200.000 amerikiečių pasilieka 
Vietname. Jis mano, kad Ha
nojus tuo atveju apsispręs už 
karo nutraukimą.

Prez. Nixonas supyko
Tarp prez. Nixono adminis

tracijos dar nepaskelbtų plana
vimų ir Cliffordo paskelbtų ne
są esminių skirtumų, tik maži , 
taktiniai. Cliffordas paskelbė 
visą tvarkarašti ir parodė visas 
savo kortas, prez. Nixonas savo 
planus norįs atidengti tik dali
mis ir vis kartoti, kad pasitrau
kimas priklausys nuo dviejų 
aplinkybių — nuo taikos dery
bų Paryžiuje ir nuo P. Vietna
mo kovos dalinių pasirengimo 
frontui perimti.

Pereitos savaitės prez. Nixono 
spaudos konferencija tikriau
siai buvo suviesta ne kam ki-

galiu padaryti geriau ir grei
čiau”. Tą patį vakarą rimtes
nieji komentatoriai tą prezi- 

pat planu, kokį jau planavo ir dento neskanų mostą neigiamai 
jo patarėjai, gal tik su mažais 
taktiniais skirtumais. Turint 
galvoj dabartinį ūpą ir nuomo
nes kongrese, Cliffordo planas 
yra didžiausias ikšiol surastas 
užsikabinimas stumti Amerikos 
pasitraukimą iš Vietnamo, nes 
planas užmaskuoja įspūdį, kad 
Amerikos kovos dalinių išvedi
mas nėra pabėgimas, tik takti
kos pakeitimas, P. Vietnamo 
komunistams neatiduodant Pre
zidento Nixono atsikirtimas šį 
kartą nebuvo garbingas. Jis 
taip atsikirto: “Aš tikiuosi, kad 
mes galim pralenkti Cliffordo 
tvarkaraštį”. Amerikietišką ka
lambūrą panaudojant, išeitų 
taip: “Ką tu gali padaryti, aš

— JAV ir Nato pateikė Pran
cūzijos vyriausybei sąskaitą už 
persikraustymo išlaidas ir pa
liktą turtą, nes Prancūzija su
laužė sutartį fr išvarė Nato iš 
Prancūzijos. Sąskaitos suma— 
nuo 600 mit’ iki vieno bilijo
no dol. Numatomos ilgos dery
bos, bet jos gali neduoti nė vie
no prašyto cento.

— Sovietai įteikė Washing-

pasiūlymus Vid. Rytų taikai or-ti, jog drįsta supykti ant poli
tinio priešo? Supyko gi jis to- "nenastūmė ka-

Amerikos kovos dalinių iš- dėl, kad demokratas Cliffordas . . c . * n ePas ’
traukimu P. Vietnamo vyrtausy- užbėgo jam už akių su tokiu 5?™^ Gr,omykA° "T™

6 J n • • jiems Egipto pntanmo. Nema-
noma, kad jau būtų atėjęs lai- 

/ b j v I \ B kas Maskvai kiečiau kalbėtis su
/ I ( B arabais. Arabai pasirinko Izrae-

/ B lio alinimo taktiką ir dar lauks
I ■ B kas iš to išeis.
ij / B — Ispanija uždarė sieną su

J B Gibraltaru, kad jos darbinin-
!įj j \ B kai neitų ten' dirbti. Tai kerš-
;h B tas už naujos Gibraltaro konsi
| B titucijos paskelbimą. Gibraltaro
h B uolą gavo Anglija 1713 m. Ut-

] rechto sutartimi, bet Ispanija
[j į I užsispyrė Gibraltarą susigrąžin-

| "| I ti- Ten Jau įvyko plebiscitas ir
■' gyventojai veik vieningai pasini B sakė prieš prisijungimą prie Is-
B panijos.

Pabattiečių vėliavos *v. Petro ir Povilo katedroje, Philadelphijoje, birželio 15. Plačiau 6 psk Nuotr. L. Jurskio

Vokietijos koalicija paryškino programą
ma santykių užmezgimo, siū
loma sudaryti bendras komisi
jas, bet Bonna nesikratytų ir 
kokios nors sutarties, jeigu toks 
faktas nebūtų aiškinamas kaip 
antrosios Vokietijos įkūrimas.

Nėra pagrindo manyti, kad 
tas, jau kelioliktas, Bonnos pa
siūlymas Ulbrichto režimo būtų 
priimtas, nes Ulbrichtas ir Co. 
nėra laisvas tokių sprendimų 
daryti tol, kol tokia daugybė 
Rusijos kariuomenės stovi jo 
užnugary. Dr. Kiesingerio kal
ba turėjo ir socialdemokratų

Bonna. — Prieš kelias die
nas laisvieji vokiečiai minėjo 
R. Vokietijos darbininkų sukili
mo 16-ją sukaktį. Ta proga 
kancleris Kiesingeris pasakė 
parlamente ilgoką kalbą, ku
rios viena dalis, ir didžiausia, 
buvo skirta V. Vokietijos 20 
metų laimėjimams iškelti, o ki
ta — santykiams su R. Vokie
tija organizuoti.

Pasakęs, kad Bonna negali 
suteikti R, Vokietijai pilno tei
sinio pripažinimo, nes tai tik 
pagilintų vokiečių tautos su
skaldymą, jis ragino Ulbrichto pritarimą, nes abidvi koalici- 
režimą tartis dėl kitokių prie- nės partijos norėjo aiškiai tuo 
monių, kurios lengvintų suskal- opiu klausimu pasakyti savo 
dytos tautos santykiavimą. Svar- nusistatymą prieš parlamento 
biausia, pradėti tuo reikalu kai- rinkimus, kadangi kai kurios 
bėtis, gi santykiavimo priemo- mažos grupės jau bando tą rai
nės ne toks jau esminis dalykas. kalą panaudoti rinkikų balsam 
Kiekvienai sričiai, kurioje nori- žvejoti.

— Gvb. Rockefel toris grįžo 
iš trečiosios kelionės L. Ameri
kon su sunkiais įspūdžiais. Bra
zilijoje jis buvo vedžiojamas už 
rankos ten, kur jo niekas ne
galėjo matyti, gi nemalonumų 
galį pridaryti asmens iš anksto 
buvo policijos suparalyžuoti. Į 
Urugvajaus sostinę Montevideo 
negalėjo atvykti pasitarimams, 
nes laukė riaušininkai, kurie 
iŠ vakaro sudegino General Mo
tors fabriko administracinį pa
statą ir padarė 1 mil. dol. nuo
stolių. Pasimatymas su vyriau
sybės galva įvyko viename ku
rorte, kurin veda tik vienas ke
lias, taigi galėjo būti apsaugo
tas. Paragvajuje jo valandos 
buvo ramios, nes ten diktato
rius Stroesner moka sugyventi 
su pavaldiniais, kadangi jis 
'retas tokios rūšies paukštis 
— rūpinasi ne tik disciplina, 
bet ir žmonių gerove.

įvertino.
Washingtone pradėjus dalin

tis Vietnamo kailiu pagal par
tines linijas, P. Vietnamo vy
riausybė atsidūrė labai pavojin
goj padėty ir dideliuose rūpes
čiuose. Tuo labiau, kad pastarą
ją savaitę ją nepaprastai pra
dėjo pulti ir niekinti sutelktos 
visų spalvų Amerikos vadinamų 
liberalų jėgos, gi pačiame Viet
name komuftistų kariniai puoli
mai dažni ir Įkyrūs.

Stuttgartas. — V. Vokietijos gausių šeimų rėmimą ir kietą 
Tautinė demokratų partija (jai kumštį nusikaltėliams, bet 
prikišamas neonacizmas), pasi- prieš atominių ginklų plitimo 
ryžusi grąžinti vokiečiams tau- sustabdymo sutarties ratifika- 
tinės savigarbos nuotaikas, pri
ėmė rinkiminę programą ir pa
pranašavo, kad šio rudens par
lamento rinkimuose įžengs ir į 
federalinį parlamentą. Ikšiol po 
kelis atstovus ji turi keliuose 
sričių parlamentuose.

Rinkiminėj programoj nu
matyta: amnestija nacių laikais 
padarytiem nusikaltimam, per
žiūrėjimas nacių aukoms moka
mų reparacijų, spaudos kontro
lės įvedimas, socialinės tarny
bos jaunoms moterims įvedi
mas, daugiau teisių kariškiams 
grąžinimas, federalinių minis
terijų sumažinimas jas suglau
dinant, užsieninių prekių įve
žimo suvaržymas, II Pasaulio 
karo sąjungininkų dar turimų 
teisių Vokietijoj panaikinimas, 
užsienio kontrolės nuėmimas 
nuo V. Vokietijos bendrovių.

Partija taipgi pasisako už

pri- 
Vo- 
su- 
per

vimą, prieš R. Vokietijos 
pažinimą, prieš pokarines 
kietijos sienas. Vokietijos 
vienijimo partija sieksianti 
Europos saugumo konferen
ciją, kurią taip senai perša Mas
kva su visa satelitų palyda. 
Nors peikia ir kritikuoja daug 
dabartinės vyriausybės darbų, 
bet pasižada gerbti dabartinę 
konstituciją (jei dabar pasisaky
tų priešingai, partija tuojau

- būtų uždaryta).
Vadovybė pranašauja, kad 

rugsėjo 28 rinkimuose partija 
surinks 8-12 proc. balsų ir lai
mės apie 50 atstovų. Kad nors 
vienas jos atstovas patektų į 
parlamentą, reikia surinkti 5 
proc. balsų. Partija buvo įkur
ta 1964, bet 1965 rinkimuo
se 5 proc. nesurinko, todėl ne
pravedė nė vieno atstovo. Ma
noma, kad šiemet gali 5 proc. 
surinkti.

NAUJOJI PRANCŪZŲ VYRIAUSYBE SUDARYTA 
Didžiausia naujiena—užsienio reikalų ministeris

CAaban-Dt
ninkas

Paryžius. — Prancūzijos pre
zidentas Pompidou pareigas 
pradėjo birželio 20. Po kelių 
valandų ministeriu pirmininku 
buvo paskirtas parlamento pir
mininkas Jacųues Chaban-Del- 
mas, kuris turi surinkti minis- 
terių tarybą.

Prez. Pompidou pažadėjo sau
goti tas konstitucines refor
mas, kurias įgyvendino per pas
kutinį dešimtmetį gen. de Gaul- 
le. Su šitomis reformomis Pran
cūzijos konstitucinėj sistemoj 
prezidentinis režimas pakeitė 
parlamentinį, Prancūzija buvo 
pradėta vadinti penktąja res
publika. Pompidou prezidenta
vimo laikas — septyni metai. 
Parlamente gaulistai turi dide
lę daugumą, todėl prezidentas 
turės pakankamai laiko savo 
politinei, ūkinei ir socialinei 
programai parodyti.

Naujasis premjeras J. Cha- 
ban-Delmas, 54 m., yra gimęs 
Paryžiuje. Pasisekimo saulė 
buvo nuolatinė jo palydovė: jis 
labai sėkmingai veikė pogrin
dyje prieš vokiečius karo metu, 
greit buvo išrinktas į parlamen
tą, neilgtrukus tapo Bordeauz 
meru, ministeris trijose koalici
nėse vyriausybėse, parlamento 
pirmininkas daugiau kaip de
šimt metų. Pas gaulistus per-

Pradėta persekioti 
čeky studentai

Praga. — Čekoslovakijos vi
daus reikalų ministeris uždarė 
čekų studentų s-gą, kuri savo 
entuziazmu išnešė į plačius lau
kus 1968 metų reformų pava
sarį ir labai gabiai padėjo tau
tai parodyti okupacinei Rusi
jos kariuomenei, kad jos vy
riausybė panaudojo ją nedoram 
tikslui. Sąjunga uždaryta todėl, 
kad smerkė kompartijos centro 
komitetą už pasidavimą Mask
vai. S-gos vadovybė atmetė 
prievartaujantį nutarimą kaip ėjo iš radikalų partijos, kai at

sirado nerimas dėl didelio koa
licinių vyriausybių nepastovu
mo. Jis vienas iš tų, kurie orga
nizavo de Gaulle sugrįžimą į vy
riausybę 1958.

Kadangi prez. Pompidou yra 
užsiminęs, jog vyriausybės pa
grindas bus praplėstas įvedant 
asmenų iš kitų politinių gru
pių, tai tokiai vyriausybei va-

“padarytą biurokratinės jėgos, 
laikinai pagrobusios Čekoslova
kijos valdžią”.

Studentų sąjunga atstovauja 
apie 60,000 Moravijos ir Bohe
mijos universitetų bei kitų 
aukštojo mokslo institucijų stu
dentų. Slovakų studentų sąjun
ga atstovauja 30,000 studentų, 
bet jai dar tas uždarymo nuta
rimas netaikomas, nes ji, atro- dovauti Chaban esąs geriausias 
do, sutiko įsijungti į Tautinį 
frontą, apimantį kelias kitas ne
komunistines organizacijas ko
munistų vadovybėje. Studentų 
persekiojimas nieko gero mask- 
viniams nelemia — vietoj rodo- yra finansų ir užsienio reikalų 
mo stiprumo tai gali būti di- ministerijos, kurioms renkant 
džiausią jų silpnybė. kandidatus bus susirėmimų gau-

kandidatas, nes esąs labai ga
bus politinis technikas ir mokąs 
dirbti kolektyve neįsigydamas 
priešų.

Be premjero labai svarbios

Giscard d’Estaing, finansų rninis- 
ferfs

Maurice Schuman, užsienio reika
lų ministeris

listų šeimoje. Ypač bus kovoja
ma, kad užsienio reikalų minis
terija paliktų kieto gaulisto ran
kose. Finansų ministeriu buvo 
numatytas buv. premjeras A. 
Pinay, padėjęs de Gaulle pir
mą kartą pravesti franko nu
vertinimą kaip jo finansų mi
nisteris, bet šį kartą jis Pom
pidou prašymą atmetė, nes jam 
jau 77 metai ir, svarbiausia, jo 
ūkinės konsolidacijos progra
ma pasirodė esanti skirtinga 
nuo gaulistų. Jis esąs už diržų 
priveržimą kuriam laikui, bet 
gaulistai nedrįstą nepopuliario
mis ūkinėmis priemonėmis 
pradėti savo valdymą be 
Gaulle.

— Naujoji Prancūzijos 
riausybė jau sudaryta: 18 
nisterių ir 20 pasekretorių 
specialioms pareigoms. J o n 
įeina visų spalvų ir laipsnių

de

gaulistai bei kitę grupių įžy
mūs asmens. Kietieji gaulistai 
pralaimėjo užsienio reikalų mi
nisteriją, ir tai šiuo momentu 
yra pati didžiausia naujiena. 
Užsienio reikalų ministeriu pa
rinktas Maurice Schumannr bu
vęs MRP narys (prancūziško 
stiliaus krikščionys demokra
tai), vėliau atėjęs pas gaulistus 
MRP likvidavus. Jis Atlanto 
Bendruomenės ir apsijungusios 
Europos šalininkas. Turėjęs bū
ti užsienio reikalų ministeriu 
kietasis gaulistas Michel Deb- 
re padėtas į krašto apsaugos 
ministeriją. Finansų ministeriu 
paskirtas Valery Giscard d'Es- 
taing, ūkiniuose reikaluose gas- 
padoriškas konservatorius. Nau
jas vynas senose statinėse? Pa
aiškės tik darbus pradėjus ro
dyti.

Rinkimus laimėjo 
senieji kovotojai
Dublinas. — Airijos parla- 

: mento rinkimus vėl-laimėjo Fi- 
anna Fail partija, kurios vadai 

* ir eiliniai liejo kraują už Airi- 
’ jos nepriklausomybę, išplėštą 

iš britų 1922. šį kartą kažin ko
dėl buvo susidaręs įspūdis, kad 
Fianna Fail turi pralaimėti, bet 
išėjo priešingai — ji turės ke
lis atstovus daugiau negu ka
denciją baigusiame parlamente 
ir viena pati galės sudaryti vy
riausybę.

Tokie rezultatai liudiją, kad 
Airijos rinkikai esą politiškai 
subrendę. Ir dar kita priežas
tis: nebuvę jokių nepaprastų 
problemų rinkikų aistroms su
kelti. Bet svarbiausia priežas
tis buvo ta, kad didžiausią 
rinkikų dalį sudaro tie, kurie 
atsimena kovas už nepriklau
somą Airiją ir tebėra ištikimi 
tų kovų vadovei Fianna Fail 
partijai ir jų simboliui prez. 
De Valerai.

Wash- 
dviejų 
radijo 
Tokią

— Sovietų ambasadai 
ingtone leista įsirengti 
krypčių trumpų bangų 
susisiekimą su Maskva, 
pat teisę gavo JAV ambasada
Maskvoj. Taipgi susitarta leisti 
viena kitai įsirengti privačius 
teletipus, jungiančius ambasa
das su savo vyriausybėmis. 
Tai vis pastangos švelninti san
tykiavimą.

— Maskvos-JAV derybos dėl 
puolamojo raketinio ginklo ga
mybos įšaldymo numatytos pra
dėti gale liepos ar pradžioj 
rugpjūčio. JAV ekspertai jau 
perstudijavo visą problemą ir 
parengė deryboms vesti reika
lingą medžiagą. Nė data nė vie
ta dar neparinkta. Derybų vie
ta minima Austrijos sostinė Vie
na ar Šveicarijos Ženeva.

— Roctoziįos baltieji gy
ventojai pabalsavo, kad kraštas 
pasiskelbtų respublika, tai yra 
visus ryšius nutrauktų su An
glija. ir niekad neatiduotų val
džios juodiesiems, kurių dešimt 
kartų daugiau kaip teitųjų. Tuo 
principu pasiremiant bus pa
rengta nauja konstitucija



DARBININKAS
I—■

Vilniaus lenkai prašė paramos ir gavo
vSSŠ Vilniuje prieš M gete lenkę akimfe (5)

emisarą Wejtko ir Varšuvos 
“komisiją”, apie Vilniaus kari-

‘ nės Samoobronos organizavimą 
ir politinio “Lenkų komiteto” 
susidarymą. Toliau duodamas 
sutrumpintas pasakojimas apie 
konfliktus tarp pačių lenkų.
(Pilsudskiui paėmus valdžią
Varšuvoje):

Kitą lapkričio pusę, akivaiz
doje artėjančios krizės, Lenkų 
komitetas nutarė — iš vienos 
pusės sudaryti naują organą 
— “Viešosios apsaugos komi
tetą” tokios sudėties: pinmnin- 
kas Witold Bankowski, vicepir
mininkas Witold Abramovvicz, 
iždininkas Stanislaw Kogno- 
ivicki, nariai — Aleksander 
Zwierzynski, Zygmunt Nagrodz- 
ki, ir kpt. Bobiatynski; iš kitos 
pusės — nutarė rengti visuo
tinius rinkimus lenkų delega
tų į krašto suvažiavimą, kuris 
turėjo būti Vilniuje 1918 naetų 
gruodžio 28, nustatyti lenkų po
litinius siekimus bei sukurti 
bendrą atsakingą krašto atsto
vybę. Tokį numatytą planą į- 
vykdyti buvo neįmanoma dėl 
tolimesnės įvykių raidos.

(Gandai dėl Samoobronos užde-

111 nu i
nežydištų socialistų, tfąjryda-

tų partiją narys. >e<J.) šfiąs 8*1 Taryba (Lietuvos. Bed.),

sijos” narys Steten Mickievricz. 
Drauge su juo, Varšuvos val
džios ir valstybės galvos auto-

W*vic^ ptvaduotejai Ifichal
.. vgKMijfrp ir lyįgdziįAdti, se* 

totorius Ąieksator to»ow* 
tai, namai Jan PRSudski, Alek- 
sander Zwierzynski, Borowski,

Grimdžio

kai Lietuvoje, vadovaujami Wi- 
told išlaido ne-
paprastai aštrią proklamaciją, 
kuria protestavo prieš bepras
mišką gąsdinimą tariamu pog-

telio Jenkų laikraščio Vilniuje 
nepagarbą Pilsudskiui ir Jąis-

melą bei neapykapią, laikraš
čio keliamą skaitytojų širdyse.

Toliau logiškai riedant —Vil
niaus demokratai formaliai nu
traukė santykius su Vilųįąus 
Lenkų komitetu. Pastarasis aki
vaizdoje aštrios krizės gruodžio 
23 nutarė oficialiai “dėl iš 
anksto nepramatytų susisieki
mo kliūčių” atšaukti lenkų de
legatų suvažiavimą, skirtą gruo
džio 28 dienai.

(Pilsudskio naujas karinis emi
saras):

Tuo tarpu Pilsudskis Varšu-

Mgaa Jauto 
f-MML

GUAR. 3 modernios 
MVB4770.

lietuvius dėl jų prisidėjimo 
prie Vjjniaus gynybos. Smeto
nos ir V(9ldewo išvykimas, pa
laipsniui bręstanti vyriausybės 
krizė neleido jam pasiekti jo- 
kįų konkrečių vąisių.

ėmėsi diktatūros, gruodžio 30

Gavusi iš varšuviškio K.O.K. 
(Komitet Obrony Kcesosv. Red.) 
370,000 markių paramos, Vil
niaus Samoobrona gruodžio 
mėn. ėmėsi plačiu mastu supir
kinėti ginklus. Tąi sukėlė mies
te gandus, kad Vilniaus Sąmoo- 
brona rengiasi nuginkluoti vo
kiečius ir surengti žydų pogro
mą. Tuos gandus viešai pasklei
dė gruodžio 22 rusų kalba lei
džiamas “socialistų miemacio- 
nalistų” laikraštis “Nowa Era”.

kari-

gier kaip šefą Wejtko
štabui; gruodfip M pasiuntė Į

gier, gimnazijos mokytojas Ga- 
ticfioįe, Vilniuje atsidūrė ne- 
ppprąstąi komplikuotoje ir kri
zių pilnoje padėtyje, šiuo me
tu pasitraukę iš Lenkų komite
to Vilniaus demokratai — kra- 
joneai pradėjo kalbas apie lie
tuvių-lenkų bendradarbiavimą 
su Sleževičium, organizuojan
čiu naują lietuvišką vyriausy
bę. Jie taip pat nutarė paimti 
savo žinion bendrą lenkų suva
žiavimą, kuris nutarta šaukti, 
nepaisant Lenkų komiteto prie
šingo nutarimo.

Klingier, politikoje nelabai į- 
gudęs, bet ambicingas, ėmėsi 
energingai valdyti griežta ran
ka .— ėmėsi, kaip jis rašė pra
nešimą Pilsudskiui, “karštos” 
veiklos. Iš Varšuvos buvo at
siųstas jam “valdžios įgalioti-

valdžią vokiečiam pasitraukus 
ir paleidžiąs Samoobroną.

Tą pat dieną, kai Klingier ra
šė savo pranešimą, 1918 gruo
džio 30, baigėsi “lenkų suvažia
vimas”, kuriame vadovybę 
laimėjo demokratai - krajowcai. 
Betgi suvažiavimas neturėjo di
desnės politinės reikšmės —jį 
boikotavo socialistai, o kai ku
rie nariai protestuodami išėjo 
iš paties suvažiavimo, pasilikę 
priėmė rezoliuciją priešintis Ru
sijos imperialistinėm užma
čiom, kurias vykdė marioneti
nė Kapsuko “valdžia”; “pripa
žino nepriklausomą Lietuvos v- 
bę jos etnografinėse ribose”; 
tačiau pasipriešino Lietuvos v- 
bės siekimui turėti Vilnių ir jo 
apylinkes.

Vyriausia Lietuvos ir Gudi
jos lenkų atstovybe suvažiavi
mas išrinko “Lenkų laikinę 
liaudies tarybą” — viso 30 as
menų: 15* iš Vilniaus miesto ir 
5 iš sričių, užimtų raudonosios 
armijos. Toji taryba vėl savo 
ruožtu sudarė vykdomąjį komi-

rowicz ir Korolec. Nariai bu
vo tie patys, kurie buvo Var
šuvoje sudarytoje “Valdžios lai- 
kinėje komisijoje”, bet į ją ne
įėjo į Vinių atsiųstas “valdžios 
įgaliotinis” Stefan Mtakiewicz.
(Klingier visus nušlavė):

Vykdomasis komitetas, karia
me vyravo “krajowcai”, numatė

čiaus vyriausybės atstovais dėl 
lenkų-lietuvių bendradarbiavi
mo, tačiau komitetas buvo nu
stumtas į šešėlį Klingierio ka
rinės diktatūros. Gruodžio 31 
“Lietuvos ir Gudijos karinė va
dovybė” paskelbė Vilniuje mo
bilizacijos įsakymą, pasirašytą 
Wejtko kaip generolo ir srities 
komendanto ir Klingier kaip 
štabo viršininko. Mobilizacijos 
skelbime buvo įsakyta nuo 17 
metų lenkam prisistatyti į len
kų kariuomenės mobilizacijos 
punktą, lietuviam į lietuvių ka
riuomenės, o žydam ir gudam 
palikta laisvė pasirinkti vieną 
iš tų dviejų.

(Toliau — baigiama kauty
nėm su bolševikais ir Lietuvos 
vyriausybės pasitraukimu iš Vil
niaus).

*ĮATTHJĘW P. SALIAS FUN1ER4L HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

derni koplyčia. 4$3 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4385.

BUYUS FUNERAL HOME, Marip TeUeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar-

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven» N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick. N.?. 1X566 (.516) FR 8-0303.

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

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

ANORIUS ARMONAS, statybininkas — Itong įsiaudė stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj jsigytL Fpiimam užsakymus pastatyti 
nagai pirkėjo pageėdarimus ant mūsų arba pirkėjo žemė& Statybų atliekam

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvotų ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Meoahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami poiaidotuvlniai pietūA Firmos rūžies lietuviškas maistas priei
nama kaina
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.___________________________________________________________
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
ųutomobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; SeSta- 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Aveu, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

8 & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Ava. 
Woodbaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom prilipame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prieš 
for Weddings and Parties. Home-made ] na. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 8404 Jamaica Ave^ Woddfiaven,”N.Y. — VI5OG77.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orcbard SL New York, N.Y. 10002,

BC Gorka
S# to^o Tei
tos Prikisti į .
Vdaių gebižištoio tosportą, 
,4 batalionus pėsfiųjBfcų, pulką 
kavalerijos ir dvi artįĮerijos ba
terijas; flritoąri) Mp pat už .

_ .... . mptaesfi Vtetojįe ftipjau pat iš- į
prieš neatsakingą “Nowa Era” duoti Samoobronai 19,000 šau-

- - strapsni. o vokiečiai pasimokę*- tavų ir 50 kulkosvydžių. To me-_ į 
iš Varšuvos Įvykių (ten lenkai to karinės valdžios atstovas 
buvo nuginklavę vokiečių įgu- Kaune gęn. Max Hoffmaimbu- 
lą. Red.), ėmėsi atsargos prie- vo palankus męmorąnduinp rei- 
monių, padarė kratas Samoo- kalavimam, bet galutinį fonna- 
bronoj. Savo ruožtu “Dziennik lų sprendimą nukreipė į 
Wilenski” aštriai kritikavo Berlyną. Laukdamas at- 
“Nowa Era” straipsnį ir reiškė sakymo, Gorka grįžo iš 
nepasitenkinimo dėl žydiškų ir Kauno į Vilnių. Ten įteikė Sa-

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS

ANTANAS J.
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namą TW 7-3061 (omo 9 r. Sd 9 v.)

Alfa Jeweler
AŪSBLIS

Vilnius nuo Gedimino kaino

PAVERGTŲ LIETUVIŲ SUTIKSI IR PRIE USURIO
Nįekas šiuo metu Lietuvoj 

taip šiurpiai neprimena priklau
somybės rusams, kaip kinai. 
E Maskvos sklindantieji gau
sūs pamokymai, raginimai, įsa
kai ir reikalavimai jau įprasta, 
neišvengiama kasdienybė. Bet 
žinia apie rusų susirėmimus su 
kinais Usurio. upės salose su
krėtė daugybę Lietuvos žmonių 
net šiurpiau, negu Čekoslovaki
jos įvykiai. Ir tada nemaža bu
vo pašauktų nuo kasdieninio 
dąrbo vykti “kažkur”, bet buvo 
tikima, kad labai daugelio ne
šauks, ir kad čia nebus rimto 
susirėmimo. (Nors, sako, buvo 
vienas kitas ir iš Čekoslovaki
jos karste grįžęs...)

tuviškų pavardžių žuvusių sąra
šuose nebuvo. Bet lietuvių, nu
siųstų saugot Kinijos pasienio, 
yra. Apie tai buvo, lyg ir ne
tyčia, prasitarta “pasieniečio 
dienos” (gegužės 28) proga. Gal 
ir ne visai netyčia. Kodėl kaip 
tik šiemet Tiesa reportažo tai 
dienai parengti savo fotokores
pondentą Vytautą žemaitį nu
siuntė į tą pasienį, į Domanskio 
salas Usurio upėj... Ir tasai 
rado, kad tas salas “ilgą laiką 
saugojo” ir “ne kartą išpra
šė kinų kareivius iš mūsų že
mės” kapitonas Jonas Stepona
vičius. Pasisekė tam, nes jau 
perkeltas kažkur prie Baltijos 
kranto. Bet ir dabar kores

pondentas iš Vilniaus, vos tik 
pasisuko, bematant susidūrė su 
būriu lietuvių, saugančių tą 
“rusų” žemę. Sutiko karininkų, 
seržantų ir eilinių, štai keletas 
pavardžių lietuvių, saugančių 
“tėvynę” ties Usurio krantais: 
Vytautas Grigaravičius (devy
niolikmetis jaunuolis, Boriso 
Bogdąnovo, ruso karininko, įsa
kančia ranka siunčiamas “žari- 
jų semti”), Stasys Latkauskas 
iš Alytaus, Jonas Repe&a iš 
Ukmergės, Valerijus Rainys iš 
Raseinių, Zenonas Bružinskas 
iš Rietavo... Tai tik vienoj už- 
tvarkoj. Ir tai dabar, kol ka
ro žiežirbos dar tik kada ne- 
kada blyksteli. (Elta)

NEW YORK — Lietuvos atsimoto valanė® iežfedfemais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1338 i#. 976 įag. FM. pfeeątoriiis jt. JpkSbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N J. 07205; teL 201 - 289-6878.

DBCTtR PARK i . 
S PHARMACY B 

NF Wbl AnaStask B. S.
77-81 JAMAICA AyEMUE 

(Cor. 77*fc 6trMt)

Tat (212) 441-3118 / 898-7743

Kelionės plačiam* pasauly

ZMBLĮVBR 
MIckigM

84-16A Jafeaipa Aypapp 
MfNMtoL «LV, 1K1

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105.9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379.

Karo su kinais grėsmė pergy
venama žymiai stipriau. Visi 
spėja, teisingiau pasakius — 
žino, kad tuo atveju bus daug 
pašauktų ir reiks eiti gint sve
timų reikalų begalinėj tolybėj, 
čia tai jau kaip niekad buvo 
pasigesta nepriklausomybės 
nuo rusų.

Bibliotekos okupuotoje Lietuvoje
tijos politbiurą, kuris ir buvo 
tučtuojau “vieningai išrink-

L. Šepetys, irgi politinis kul
tūros reikalų administratorius

Antradienį, birželio 3, Vil
niuje prasidėjo jau seniai ren
giamas kultūros darbuotojų pir
masis suvažiavimas. Suvažiavo 
miestų ir rajonų kultūros dar
buotojų (atseit, pareigūnų, kul- (ministro titulu), savo kalboje 

Grėsmė, kad gali tekti palik- tūrinės veiklos “amatininkų”) demonstravo tikrą ekvilibristi- 
ti net ir šiltesniąsias rusų pri- konferencijose išrinkti at- ką “ant peilio ašmenų”: vis vie- 

stovai, — iŠ viso 861. nas kitas patapnosimas per petį
Suvažiavimas iš tikrųjų skir- tautinės (dėl atsargumo liau- 

žinomas žemes (iŠ kurių Lietu- tas -politiniam tikslui — pasi- dine vadinamos) kultūros puošė- 
von paklydo ir prisiveisė tūks- ruošti Lenino šimtmečio sukak- lėtojams ir tuojau trys keturi 

linkterėjimai partijos tezėms 
bei socialistinio realizmo gar
bei. Daug pastangų dėta, kad ir 
menininkai neliktų perdaug nu-

klausomybėj įgytas vietas ir eit 
galvų guldyt už kažkokias ne-

tančiai abuojų usūrinių šunų!), tuvėms. Tad ir atidarė M. šu- 
pasidarė ryškiai akivaizdi, kai rnauskas. apie kultūrą gana 
laikraščiuose pasirodė tenai jau prasčiokiškai pašnekėjęs, o pas-
žuvusių pavardės. Už tą reika- sekė pačios aukščiausios

“kultūros aktas”: buvusi bale- siminę. ir čekistai liktų ramūs, 
rina Sabaliauskaitė pasiūlė į Kalboje tarp kita ko itin 

nepamatys pažįstamų pavardžių suvažiavimo garbės prezidiumą vaizdžiai parodyta, kaip me
tuose sąrašuose. Tuo tarpu lie- išrinkti visą maskvinį kompar- (nukelta į 4 psl.) -

lą tikrai Lietuvoj niekas neno
ri mirt. Visi baimingai sekė, ar

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais riuo 1-1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH. — Lietuvišky melodijų rodto valanda WJLB stotis, ban
ga 1480 Šeštadieniais nuo 3-4 p.p. Vedėjas Ralph J. Valatka, 15756 Lesure 
Detroit, Mich. 48227, telef. 273-2224.

BOSTON. WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis. 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7208; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo .11-12 vid.

PITTSBURGH. PA. — WZUM. 1590 batuta sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucūm. 52 Sbady St. W. Pittsburgh. Pa. 15228. tel. 563-2754.

dienį nuo 12 iki 1 p.p. —

PHILADEIJ’HIA, PA. — Bendruomenės Balsas. WTEL. 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1208 Green St., Philadclphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

LOS ANGELES. CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:38 v. p.p.

ROCHESTER. N.Y. ~ Kultūrinė lietuvHka valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM. 96.5 mc. Klubo valdyboa pirm. Pr. Puidokas. 580 
Wilklns St. Roėhester, N.Y. 1462L



OAKBINIMKAS

miestietyje stovi didžiulė kpted-

I »Mrr»ttį tvarko REOAKCINt KOMISIJA.

pradėjo gausti katedros varpai.

tuvių reikalam/ Miestelis va
dinasi BeOeviOe. čia ’ birželio

910 WtLLOUGHBY AVB. 
MOOKLYH, N. Y. 11121

THE WORKER

Skauduliai šalia Bažnyčios

Kodėl 43 proc. kataliku nio- jų, James Formano vadovauja
te negirdėjo apie Vatikano II mų, reikalavimas, kad Ameri- 
susirinkimą? Kodėl pašaukimų rikos bažnyčios sumokėtų juo- 
skaičius maita?

Amerikoje spaudos audra dėl 
popiežiaus Pauliaus VI encikli
kos prieš gimimų kontrolę kiek 
aprimo. Tačiau gimimų kontro
lę nori Įpilietinti Amerikos at
skirose valstijose Įstatymo ke^ 
liu. Illinois valstija abortų le
galizavimo projektą atmetė; 
Ohio tebesvarsto, New Yorkas 
taip pat

Aprimo ir nesusipratimas dėl 
“Šventųjų išmetimo” iš kalen
doriaus. Tą nesusipratimą pa
aiškino Oss. Romano nurodyda
mas, kad iš šventųjų niekas au
reolės neatima. Skiriami betgi 
šventieji visos Bažnyčios pagar
bai ir šventieji atskirų kraštų 
ar vyskupijų pagarbai. Tai reik
tų suprasti panašiai kaip ir tau
tiniai herojai. Kunigaikštis 
Kęstutis brangus lietuviam, ita
lam jis nieko nesako; kuni
gaikštis Aleksandras Nevskis 
brangus rusam, net ir rusam 
bolševikam, lietuviam jis nieko 
nesako. Suprantama, kad toki 
šventieji kaip Kazimieras, 
kaip Jurgis ar Kristoforas, ku
rie yra populiarūs Lietuvoje,' 
tokie jie čia' ir pasiliks. - -

Bet kaip tautoje yra pagar
boje “nežinomas karys”, taip 
Bažnyčioje nemažiau už pa
skelbtus šventuosius pagarbos 
nusipelno “nežinomieji šventie
ji”, kurių niekas aureolėm ne- 
nusagstė, bet kurie švietė sa
vo 'šventu gyvenimu, papenėda
mi alkaną, pagirdydami trokš
tanti, pridengdami nuogą, pa- 
guosdami serganti ir mirštan
ti.

Nauja audra prieš Amerikos 
Bažnyčią — tai juodųjų sąjū
dis, iš civilinių teisių kovos, iš 
smurto miestuose persimetęs 
smurto veiksmais į bažnyčias. 
Vykdomas karingųjų juodų-

7

Katedroje skambėjo lietuviška Marija, Marija
Iš vysk. Antano Deksnio šventimo iškilmiy

dajam sąjūdžiui kontribuciją— 
500 mil. doL (iš vienų katali
kų reikalaujama 200 mil.). Tas 
reikalavimas buvo patriktas 
New Yorko arkivyskupijai ir 
buvo atmestas. To reikalavimo 
dalis — prasidėjusios juodųjų 
ekspedicijos į bažnyčias pamal
dų metu. Tai buvo padaryta 
New Yorke, Washingtone, St. 
Louis, Dayton ir kt. Banga nu
eis toliau. Pavyzdžiu imam 
Washingtono katedrą, kurion 
atėjo 150 juodųjų ir pamaldų 
pabaigoje mėgino išdėstyt savo 
reikalavimus. Katedros admi
nistratorius Įsakė groti vargo
nam ir nustelbti kalbančiuosius. 
Jie sakėsi ateisią ir kitus sek
madienius, iki jų reikalavi
mai bus patenkinti.

Jie reikalauja, kad per ke
turis sekmadienius būtų leista 
juodųjų kalbėtojam iš sakyklos 
išdėstyti jų reikalus. Jie kalti
na, kad arkivyskupija vykdo 
rasizmą, savo statybom duoda 
užsakymus tokiom firmom, ku
rios vykdo diskriminaciją. Kalti
no, kad statybos planas neat
sižiūri juodųjų reikalų; kad ku
nigai nesą tinkami ir t.t. Ar
kivyskupas O’Bbyle paskelbė, 
kad diskusijom yra kitos vie
tos, bet ne bažnyčios.

Kiek juodųjų akcija išsiplės, 
kiek ji pažadins baltųjų supra
timą juodųjų reikalam, o gal ji 
Įtampą tarp baltųjų ir juodųjų 
padidins — belieka stebėti.

- Skaudulių aptinkama ir pa
čioje Bažnyčioje.

Worcester, Mass., vyskupas 
Bemard J. Flanagan suorgani
zavo anketą tarp savo vysku
pijos tikinčiųjų. Anketos duo
menų akivaizdoje jis pareiškė: 
“Prieš mūsų akis milžiniškas už
davinys — apšviesti suaugu
sius”. Nes anketa rado, kad 
43 proc. vyskupijos katalikų

Visą šventės organizavimo 
naštą nešė vietinis amerikiečių

vyskupas Zuroweste, talkina* 
mas lietuvių parapijos žmonių, 
kurių klebonu ilgus metus bu
vo dabartinis vyskupas Deks
nys.

Vysk Zuroweste vėliau sa
vo kalboje pabrėžė, kad taiypa-

je dalyvauja ir kardinolas, ir 
apaštališkasis delegatas kartu. 
Bažnyčioje tai retai atsitinka.

Su Chicagos kardinolu Cody 
atskridome kartu į St. Louis. 
Užkalbinome jį lėktuve ir pa
klausėme, ar tik ne į lietuvio 
vyskupo šventimus važiuojąs. 
Pasirodo, kad taip. Eminencija 
pastebėjo, kad be Kauno ir Vil
niaus jis bene būsiąs didžiau
sios lietuvių diecezijos valdyto
jas. Džiaugėsi, kad iš Illinois 
valstybės buvo surastas ir pa
tvirtintas naujasis kandidatas.

Taigi — kai sugaudė kated
ros varpai ir išsirikiavo ketvir
čio mylios ilgio procesija, jos 
gale žygiavo septyni vyskupai, 
kardinolas ir šv. Tėvo atsto
vas.

Lietuves trispalvė 
eisenos priekyje

Procesija buvo labai didinga: 
priekyje žygiavo Bažnyčiai nusi
pelnę Kolumbo vyčiai su me
daliais ir kardais. Jų baltos uni
formos, raudoni diržai ir 
plunksnucios admirolų kepurės 
atrodė lyg istorinės’ figūros iš 
renesanse laikų. Jie nešė Ame
rikos, Lietuvos, Vatikano 
kitas vėliavas.

Fo ilgos Kolumbo vyčių 
tinės ėjo jauni berniukai

Susėdę jie užėmė ketvirtį ka- siūlas yra lininis, tai reiškia ne 
tedros. Vėliau sužinojome, ko- privilegijų, bet apribojimo do- 
dėl tiek daug amerikiečių kuni
gų dalyvavo. Naujasis vysku
pas buvo jų populiarus nuodėm- 
kiaušis: daugiau kaip pusė vys
kupijos kunigų eidavo pas jį iš
pažinties.

Vyskupo "balius"
Po apeigų katedroje įvyko 

naujojo vyskupo pagerbtuvės— 
balius salėje, kurioje susėdo 
500 žmonių. Jų buvo iš visur: 
pradedant vietiniais ir iš Chi- 
čagos, ir baigiant New Yorku 
bei kitais kraštais. Kun. Saldo
kas net iš Kolumbijos buvo at
vykęs.

Pietus “fundijo” Bellevillės 
vyskupas. Valgėme steikus, gė
rėme itališką vyną ir klausėmės 
trumpų, sąmojingų kalbų. 
Kalbėjo ir naująjį vyskupą 
sveikino kardinolas Cody, apaš
tališkasis delegatas Raimondi ir 
Lietuvos atstovas Washingtone 
J. Rajeckas. Atsakė į kalbas 
Bellevillės vyskupas Zurowes- 
te ir vyskupas Deksnys.

Naujojo vyskupo sąmojis
Vyskupas Deksnys gerai kal

ba lietuviškai ir angliškai. Dė
kodamas savo buvusiam vysku
pui, jį pavadino jau “brother 
bishop”. Sakėsi žiūrėjęs į žemė
lapį, bet savo vyskupijos nera
dęs. Neturįs nei katedros, 
nei katedros biudžeto... Vie
nok džiaugėsi savo pirmosiomis 
dovanomis: kryžių ant krūti-

Perskaičius bulę, vyksta vie
šas busimojo vyskupo apklausi
nėjimas: ar jis pasiryžęs ken
tėti dėl savo žmonių, ar jis bus 
lojalus šv. Tėvui ir tt Po to 
kiekvienas . dalyvaujantis vys
kupas uždeda savo rankas jam 
ant galvos pagal pirmųjų apaš
talų paprotį. Tuomet naujajam 
vyskupui virš galvos atskleidžia
ma Evangelija ir kalbama kon
sekracijos malda. {teikiama 
mitra, lazda ir žiedas.

Tada prasideda pati jaudinan
čioji ceremonijų dalis.

"Christus regnat..
Choras užgieda senąjį Bažny

čios himną: “Kristus valdo, 
Kristus laimi, Kristus įsako“. 
Naujasis vyskupas pirmą sykį 
išleidžiamas su maža procesija 
į katedros navas palaimint žmo
nių. Tai jo pirmosios pareigos. 
Tai nepaprastai visus sujaudi
na, ir žmonės klaupiasi verk
dami.

Po to tęsiasi mišios. Mišių n®s Sav§s iš apaštališkojo dele- 
tarpuose, vyskupui Deksniui 
prašant, choras sugieda lietu
viškai “Marija, Marija” ir “Ap
saugok, Aukščiausias, tą myli
mą šalį”. Gieda gerai, be klai
dų, ir, sakytume, tarimas visai 
neblogas. Komunijos metu “Pa- 
nis angelictts” ir “Agnus Dei” 
išpildo solistas Stasys Baras. Jo 
balsas šioje katedroje daro 
trenkiantį Įspūdį, ir daug gal
vų atsigręžia pažiūrėti Į vargo- 
nus.Po to sklaido programas pa
žiūrėti jo pavardės.

Naujojo vyskupo žodis
Pačiam ceremonijų gale žodi 

taria naujasis vyskupas. Sakė, 
kad jam sunku kalbėti, nes esąs 
susijaudinęs: Išreiškė dėkingu
mą visiems, sakėsi esąs dides
nėje vienybėje su Bažnyčia ir, donos kortos 
kitais vyskupais:

".. .ir kai aš gulėjau ant 
grindę Visų 'šventųjų litanijos 
metu, aš prisiminiau savo tau
tą ir visus tuos vyskupus, ku
ria buvo mano draugai ir pir- 
matakai, ir kurie šiandien yra 
nužudyti kankiniai — ir aš jau
čiausi patekęs į jų vienybę ir 
draugystę." Todėl jaučiąs, kad 
šiandien vyskupavimas yra kry
žiaus nešimas, ir jis tą kryžių 
nešti pasiryžęs.

Pirmą sykį teko matyti vys
kupo šventimus — konsekraci
ją. Tai be galo Įspūdingos apei
gos. Jos vyksta iškilmingų mi
šių metu. Vyskupo A. Deksnio 
pageidavimu, mišios buvo gie
damos lotyniškai, Jas giedojo 
jungtinis diecezijos choras.

Vyskupo konsekracija atlie
kama po evangelijes skaitymo. 
Vienas iš naujojo vyskupo asis
tentų jas pradeda, kreipdama
sis į celebruojantį vyskupą: 
“Gerbiamas Tėve, mūsų šven
toji Motina Bažnyčia prašo ku
nigą Antaną pašventinti vysku
pu”. Į tai arkivyskupas Raimon
di atsako klausimu: “Ar turite 
popiežiškąjį mandatą?”

Asistentui atsakius “Taip”, 
perskaitoma popiežiaus bulė, 
kuria naujasis vyskupas skiria
mas su visomis pareigomis ir 
privilegijomis.

Teko vėliau Į tą bulę ir iš 
arčiau pažiūrėti. Tai didelis per
gamento gabalas, laikraščio pus
lapio dydžio, visas prirašytas 
kaligrafiškai ranka. Apačioje 
pilna parašų, bet popiežiaus pa
rašo nėra. Popiežius tik pride
da savo švininį antspaudą, pri
kabintą šilkiniais siūlais. Jeigu

niekad nėra girdėję apie Vati
kano n susirinkimą. Kodėl ne
girdėjo? Anketos vykdytojai 
aiškino, kad apie Vatikano su
važiavimą buvo labai maža kal
bama ž sakyklų.

Tad vyskupo minimas užda
vinys suaugusiom apšviesti la
bai aiškus — sakyklos turi 
virsti tarpininku tarp Bažny
čios vadovybės ir tikinčiųjų. Jei 
to nėra, jos neatlieka savo pa- 
retuos*

Skauduliu prašneko statisti
kos, kurios rodo sumažėjus pa
šaukimus Į kunigus ir vienuo
lius. Priežasties ieškant buvo 
aiškinama, kad bažnytinės re
formos ir ryšium su jom atski
rų kunigų veiksmai atbaidė jau
nimą. Buvo sakoma, kad jau
nimas nebeturi noro aukotis. 
Tėv. Andrew M. Greeley (The 
Catholic Universe Bulletin bir
želio 13) prašneko kitaip — 
jis prisideda prie tų, kurie sa
ko, kad jaunimas nesąs prara
dęs aukos entuziazmo. Esą dva
sininkų luomas “nustojęs pa
trauklumo, nes jis nebeatsto- 
vauja tam iššūkiui (challenge) 
ir tam įsipareigojimui, kurio jis 
turėjo tada, kai Jėzus iš Naza
reto prie Galilėjos ežero pašau
kė" savo sekėjus”: -

Priežasčių gal yra ir gilesnių. 
Bet kai tas pats laikraštis pra
neša, kad Clevelando vyskupi
jos senatas rekomendavo pakel
ti kunigam pensijas iki 500 dol. 
mėn., tai minėtas autorius var
giai sutiks, jog pensijos yra 
patraukli priemenė pašauki
mam didinti — Jėzus iš Naza
rete savo sekėjam pensijų ne
žadėjo.

Priešingai prašneka faktas 
iš Lietuvos. Ten, kur. telei- 
džiama į seminariją priimti tik 
25, kandidatų visada esą per 
daug.

Gal tokia aukos dvasios tra-
trika__ ii atsiranda t#>n kur vra Vysk* D®**”® kon^kracijoje » k. j d. prof. B. Vitkus, kun. I. Urbonas,gisa JI aisiranaa ten, Kur yra y Zakarauskas pre, j. Balkonas, kun. P. Celieiius, vysk. A. Deksnys, 
kliūtys, persekiojimas. dail. v. K. Jonynas, kun. P. Geisčiūnas, kun. T. Narbutas ir V. Kleiva.

ir

vir- 
ir

kunigai. Pastarųjų buvo daug.

gato Raimondi (arkivyskupas 
Raimondi savo asmeninį kry
žių padovanojo mūsų vysku
pui) ir žiedą iš Bellevillės vys
kupo Zuroweste.

Sakėsi esąs titularinis Lavel- 
lo vyskupas (yra toks miestelis 
Italijoj), todėl norįs nuvažiuoti 
ir pažiūrėti ar ten yra katali
kų.

Prieš savo paskyrimą sapna
vęs modemišką bažnyčią, kurio
je stovi stalas su ... išdėsty
tomis kortomis. Visos kortos at
verstos ir — raudonos. Sapne 
matęs besišypsantį savo vysku
pą. Nežinojęs 
išaiškinti, bet 
rimą, sapnas

kaip ŠĮ sapną 
kai gavo pasky- 
paaiškėjo. Rau- 
reiškia atviras

žmonių širdis; kurie myli Baž
nyčią.

Vakarienės metu dainavo so
listas Stasys Baras ir lietu
vių parapijos mokyklos mer
gaitė P. Pruit.

Kitą sekmadienį naujasis vys
kupas atsisveikino su savo pa
rapija ir per Chicagą ir New 
Yorką vyksta Į Romą pradėti 
naujų pareigų. A.S.
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Nepajutau sulaukęs pietų. Tik 

čia ryškiau teko pajusti saulė
to ryto iliuzijas. Virtuvė buvo 
be mažiausių pretenzijų. Karei
viai apžargomis maišė ilgako
čiais samčiais didžiausius kati
lus, Įkastus Į velėnų krantą, ir 
net visai nepaisė, kad vėjas ten 
kopūstus maišė su lapais ir ki
tokiomis šiukšlėmis. Tėvynės 
gynėjų dešimtininkai stovėjo 
išalkę eilėje kiekvienas su ki
biru, į kurį su viralu tam tik
ras dalytojas mėtė po 10 gaba
lų mėsos, kuriuos jis paraito
tomis, bet labai nešvariom ran
kom sėmė iš kažin kokios sfl- 
kinės statinės. Įdomu buvo žiū
rėti, kaip sparčiai ėjo tos ėdesio 
dalybos, bet tas spektaklis ne
tesėjo man padidinti apetito. 
Juoba pasižiūrėjus, kaip tie ap
šepę sermėgiai nuo Minsko iš 
to bendro kibiro, aplinkui ap
sėdę, graibstė iš aulo ištrauk
tais šaukštais ir patį jovalą ir 
tuos mėsgalius. Turėjau atsisa
kyti nuo tokios puotos, nors 
vienas ir kitas iš mano Šimti

nės siūlė savo šaukštą. Pirmą 
dieną tuo būdu palikęs alkanas, 
nutariau ieškoti pensijono pas 
kokį nors trobelninką. Man ta
tai pusėtinai pasisekė, kaip ir 
su pačia nakvyne.

Numatytas efektas dėl mano 
metamorfozės taip pat pasitvir
tino. Barzdotasis karininkas ke
lis kartus miške prajodamas jau 
kitu tonu kėsinosi užkalbinti 
studentą, ligi pagaliau net visai 
atsiprašė. Savo šiurkštumą ir 
stačiokiškumą jis man teisino 
sunkiomis karo apystovomis, jo 
šeimyninio gyvenimo nelaimė
mis ir pagaliau pasiutusiu vo
kiečių plūdimu. Po kelių dienų 
jis jau atleido mane ir nuo kas
tuvo ir nuo kirvio, prašydamas 
teprižiūrėti tuos “prakeiktus 
tinginius”. Pagaliau, kada mes 
patys jau išgirdome vokiečių 
pabūklų dundėjimą, žiaurusis 
pikčiurna man konfidencijaliai 
pareiškė, kad vokiečiai esą pra
laužę frontą ir užtai mums rei
kėsią greit visai darbas čia mes
ti. Po kelių dienų mudu atsi- 
skyrėme kaip tikri prietemai.

Jisai pasitraukė su visa armija 
į rytus toliau tęsti savo nedė
kingo darbo, o aš grįžau į Vil
nių atlikęs savo pareigą. Kad 
nebūtų dar kokių nesusiprati
mų, pasirūpinau gauti tam tik
rą liudymą ir nebereiškiau pre
tenzijų į man priklausantį mo
kestį (dienai man turėjo mokė
ti po pusantro rubliaus).

Vilniuje neberadau beveik 
nė vieno iš tų, kurie buvo nuta
rę trauktis į Rusiją.

PASKUTINĖS KAZOKŲ 
DULKĖS

Jau nuo rugpiūčio pradžios, 
vokiečiams imant Kauną, ir jį 
paėmus, gyvenimą Vilniuje per
pūtė naujas vėjas. Oficiali pa
nika savotiškai jungėsi su ner
vingu visuomenės nepalanku
mu. Paslapčiomis naujienų iš
troškusi minia lūkuriavo, iro
niškai ir baimingai žvalgydama
si Vežimų vežimai, mantos pri
krauti, užgrioedė siauras miesto 
gatves. Tie karavanai greitai 
visus įtikino, kad jau netoli yra 
ta milžiniška stūma, kuri žeria 
į rytus ne savo valia ir iš bai
mės pakilusius bėglius.

Geležinkelio stotis, užversta 
valdžios kroviniais, pasidarė 
neprieinama Mekka. Tik ky
šiais tegalima prisiimišti prie 
kasos ir už stambiai papildytą 
tarifą atiduoti bagažas. -

šimtamečio režimo simbolis 
— Kotrynos n-sios paminklas 
jau keliamas nuo granito pa

matų. Susilaukė kartuvių ir 
pats Muravjovas korikas . .'De
du vaizdai betkam iššaukė kar
čios šypsenos. Tos šovinių me
džiagos nieks nepasigailėjo. 
Bet kunigai turėjo atsidėję ra
minti žmones, kurie ryžosi ne
leisti varpų išvežti. Komendan
tas turėjo išleisti atsišaukimą, 
tikindamas, kad visų bažnyčių 
varpai būsią sugrąžinti ir kad 
parapijų atstovai galį juos 
net lydėti.

Kauno tvirtovės kareiviai, nu
driskę, be ginklų, būriais slen
ka per miestą, užtraukdami ret
karčiais viršininkų užsakytą 
dainą

Šnipiškių ir Antakalnio gy
ventojai gūžiasi į centrą, Išjo
dami paskutinės kazokų “gužy
nės”. Rugpiūčio 23 dieną jau 
uždaromi telefonai, pašte ir te
legrafe tebedirba po vieną val
dininką. Policija laukia įsaky
mo kraustytis. Gubernatorius 
leidžia kurti laisvanorių milici
ją, jei tat patvirtins karo val
džia. Tam reikalui numatyta 
2,500 žmonių aštuoniese nuova
dose, su komisarais, padėjėjais, 
nuovadėlių viršininkais, dešim
tininkais ir sargybiniais. Dar 
viešai nekalbama apie tą naują 
policiją, bet laisvanoriai spar
čiai įsirašinėja: krikščionys pas 
krikščionių komisarus, žydai 
pas savuosius. Legitimacijos bi
lietus išduoda miešto galva 
Vensiavskis, būsimas milicijos 
komendantas. Komisarų tarpe

yfa ir du lietuviai. Pas vieną 
iš jų ir man teko įsirašyti “gar
bės milicininku”.

Vakare dangų nušviečia de
ginamų daiktų pašvaistė. Ug
nis “evakuoja” ko nesuskuba
ma iškelti. Gandai apie sprogdi
nimą sandėlių, net ligoninių ir 
bankų pagilina panikos nuotai
ką.

Bet visa savaitė praeina “be 
naujienų”. Minia lyg aprimsta, 
apsiprasdama net su aiškiais 
anuotų dundėjimais iš trijų pu
sių. Vokiečiai, matyti, supo 
miestą, štabas dėl to išsikelia į 
Vileiką, o miesto valdžią paima 
į savo rankas karo vyriausybė.

Dabar pasipylė įsakymų kru
ša. Kareiviams uždraudžiama 
rodytis gatvėse po 8 vaL, o ci
viliams po 11-tos. Iš vakarų ir 
šiaurės pusės užginama butuo
se žibinti. Gatvės paskendo 
tamsumoj, bet ji nesuklaidino 
vokiečių aeroplanų nei cepeli
nų kaip tik ties Vilnium nak
timis skraidyti ir mėtyti bom
bas. Skelbiama pirmosios rū
šies atsarginių mobilizacija 
(1898-1916); kalbama jau ir 
apie antrąją rūšį, kad ta “karo 
medžiaga” netektų užeinantiem 
vokiečiam. Tos paskubos suda
ryto įspūdžio neįstengia suma
žinti nei, palyginti, ramesnis 
kariuomenės laikymasis, nei 
keturios vokiečių armotos, pa
statytos prie štabo namų laimė
jimams pažymėti. Juoba, kad 
sužeistųjų transportai dabar jau

plūste užplūdo miestą. Kurie 
dar pagali, ir pėsti traukia į li
gonines šalia pilnų vežimų. Tos 
lozorių virtinės betgi nepa- 
kliudė automobiliams švaistytis 
su karininkų panelėmis.. .Ka
pinėse laidojama serijomis ir 
be ceremonijų; nespėjama ap
doroti nei grabų. Kaikas su
skaitė per dvi dienas net 4000 
tų nepribaigtų aukų tik iš vie
nos Maišiogalos. Stotyje ta mi
nia parištomis galvomis, kojo
mis ir rankomis apgulė visus 
pašalius, laukdama sanitarinio 
traukinio. Pagaliau pačioj ka
riuomenėj pasirodė koletą.

Kadangi vokiečiai susilaikė, 
o intendantai jau buvo sandė
lius ištuštinę, pati kariuomenė 
pritrūko maisto. Ir kai tie pa
tys intendantai užklupo mieste 
griosti duonos, prie visų kitų 
panikų prisidėjo dar bado bai
mė.

Pasinaudojęs kiek paskubin
ta evakuacija, lietuvių Komite
tas (nukentėjusiems nuo karo 
šelpti) jau pirmom rugsėjo mė
nesio dienom užėmė didžiu
lius Kūdikėlio Jėzaus prieglau
dos namus su daržais, kur per
kėlė savo bendrabučius, mo
kyklas ir sandėlius, apsčiai ap
rūpintus maisto atsarga.

Nors vokiečiai buvo tuo me
tu lyg prapuolę Trakų ruože ir 
rusai stebėjosi jų nebeatrasda- 
mi, o policija vėl atsigavo prieš 
garbės miliciją, tačiau artimo 
Vilniaus “galo” nebeslėpė nė

kariuomenė. Susidarė net 
oficialių padegėjų kuopos, ku
rios pelenais vertė dvarus ir 
sodžius, savivaliaudamos ir plės
damos, o žmones, visur be išim
ties, nagaikomis guldamos kaip 
kaimenes nuo viso fronto į ry
tus. Netrukus (rugsėjo 9) pasi
rodė ir armijos vado (Radkevi- 
čiaus) skelbimai, kad visi vyrai 
tarp 18 ir 45 metų trauktųsi 
drauge su kariuomene. Prasidė
jo nepaprasta medžioklė: ūki
ninkai tūkstančiais slapstėsi 
miškuose ir balose, nenorėda
mi bastytis po Rusiją be namų 
ir be žemės; prie jų prisidėjo 
ir dezertyrų, kurie norėjo pa
bėgti nuo mirties, sulaukę vo
kiečių. Policija medžiojo jau
nuolius ir varu varė sugautuo
sius į evakuacijos punktus. Ne
padėjo čia nė garbės milicinin
ko titulas, nei visokių komite
tų rekomendacijos. Gatvėse 
tegalėjo pasirodyti tik seniai ir 
moterys.

Laikraščiai nustojo ėję, iš
ėmus žydų leidžiamą “Naša Ko- 
peika”. “Kurįer Litewski” išsi
kėlė į Minską. Mėginta buvo be
rods, sukurti naujų, kaip Maly 
Kurjer” ar atgaivinti “Przegląd 
Wilenski”. Iš lietuviškųjų tik 
“Viltis” darė pastangų gauti lė
šų iš Komiteto. “Dėl visa ko” 
dr. Domaševičius išsirūpina 
koncesiją savajam laikraščiui. 
Tiek pat platoniškai nutarė eiti 
ir “Lietuvos Stintos”.

(Bus daugiau)
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ŠV. PRANCIŠKUS—ATSINAUJINIMO PRADININKAS
Popiežius Jonas XXIII Vatika

no H susirinkimo išvakarėse 
buvo nuvykęs Asyžiun (1962 
spalio 4) prie šv. Pranciškaus 
kapo pasimelsti. Į tikinčiųjų mi
nią jis tada kalbėjo: “.. .Pran
ciškus mokė, kaip mes privalo
me būti sąryšyje su Dievu ir su 
savimi pačiais”.

Popiežius Paulius VI 1969 va
sario 24, prieš pradėdamas sa
vo metines šešių dienų reko
lekcijas, kuriose dalyvavo eilė 
kardinolų, pareiškė: “šiais lai
kais nebėra reikalingas vidur
amžių atgailojimo būdas. Jei 
nūdien gyventų šv. Pranciškus, 
vaikščiotų pėsčias arba jotų ant 
asilo ar arklio. Jis galėtų taip 
pat važinėti automobiliu ir vis 
dėlto vesti atgailos gyveni- 
mą .
. Paul Chapman, baptistas eku- 
menistas, pasakė, kad šv. Pran
ciškus ir jo sąjūdis yra natūra
lus tiltas tarp protestantų ir 
katalikų.

Evangelikai broliai, Įsikūrę 
1949 Taize, Prancūzijoje”^v*. 
Pranciškų pasirinko savu glo
bėju.

pareiškė, kad, jei jinai būtų ži
nojusi “šv. Pranciškaus Dievą” 
nebūtų atkritusi nuo savo vai
kystės krikščionybės.

Eleonora Rooseveltienė jau
tė, kad šv. Pranciškaus “Taikos 
malda” trumpai išreiškė visą 
jos “credo”. Ji net savo testa
mente užrašė, kad toji malda 
būtų paskaityta per jos laidotu
ves. Jos valia buvo įvykdyta: 
malda viešai buvo perskaityta 
gedulingame jos mirties minėji
me 1962 lapkričio 10 Hyde 
Park, N. Y., vienoje mažoje 
episkopalų bažnyčioje.

Mussolini šv. Pranciškų pa
vadino didžiausiu 'šventuoju iš 
italų ir itališkiausiu iš šventų
jų

Leninas savo mirties pata
le pasakęs: “Dabar aš matau, 
kad klydau. Rusijai išgelbėti tu
rėjau parsigabenti bent tuziną 
Pranciškų Asyžiečių!”

1«M «. kWWto M *. or. 44

Įsipąreigpjimąi vargšam, jm-

jąs sąjūdis liturgijoje — tai

Į kis — gyventi pagal evangeli- 
[ ją, platinančią meilę. Sv. Pran

ciškaus sekėjai per 750 melų 
: tai skelbė, o dabar pasaulis 
į turi | tai atsiliepti.
: 1962 spalio , 11 prasidėjo
. svarbus įvykis. Tai buvo pople- 
: Saus Jono XXIII sušauktas Va

tikano II visuotinis Bažnyčios
! susirinkimas, šitas įvykis Baž

nyčiai užžiebė naujas meilės ir 
vilties liepsnas; taip pat uždė
jo ir milžiniškas atsakomybės 
našta*, kurias šiandien krikš
čionybė turi nešti. Šv. 
kaus idealai ir 
spindi šio susirinkimo 
mentuose.

“Pranciškau, eik, atstatyk ma
no namus”. Tai buvo Bažnyčios 
atnaujinimas, pradedant nuo 
savo sielos šventovės — vidinės 
bažnyčios griuvėsių. Ir Pranciš
kus greitai tai įgyvendino.

Kardinolas Jokūbas de Vitri, 
šv. Pranciškaus bendralaikis, 
1220 rašė apie pranciškonų są
jūdį: “Jie taip rūpestingai sten
giasi atnaujinti primityvios Baž
nyčios uolumą, neturtą ir pap
rastumą, savo karštu dvasios 
troškuliu semti tyrąjį vandenį 
iš evangelijos šaltinio, kad vyk
dytų ne tiktai įsakymus, bet ir 
evangelijos patarimus ir sektų 
tobuliausią evangelijos gyveni
mo pavyzdį... Tai yra šven
tas mažesniųjų brolių ordinas 
ir nuostabi draugija tų žmonių, 
kuriuos Dievas paišaukė šiom 
dienom”.

■R5*

Eilėn Glasgcw, žinoma XX-jo 
amžiaus amerikiečių novelistė,

Bibliotekos 
Lietuvoje

(atkelta iš 2 psl.) 

ko, o ypač kultūros lygio, ne
galima apibūdinti vien statisti
ka. Net apie bibliotekas statis
tika nedaug tiesos tegali pasa
kyt Tik 166 bibliotekas (vien 
miestuose) radusi dabartinė val
džia, o dabar jų visam krašte 
(Lietuvoje) esą net 7 tūkstan
čiai! Tai labai daug, ir atrodo, 
kad kraštas jau puikiai aprūpin
tas skaitiniais. O iš tikrųjų 
pasirodo, bibliotekų skaičius tai 
didelis, bet bibliotekos funkci
jų jos atlieka visiškai nežymią 
dalį. Net ir knygų skaičius tose 
bibliotekose labai didelis, tik 
vargas, kad perdaug nereikalin
gų, o permažai reikalingų kny
gų... “Didelę paklausą turin
čių knygų gaunama tiek ma
žai”, — sakė L. šepetys, — 
“jog skaitytojai turi ilgai lauk
ti. Bibliotekose, ypač kaimo, 
trūksta meno albumų, repro
dukcijų, aplankų ir t.t. Ketvir
tadalis valstybių masinių biblio
tekų skaitytojų yra pirmų-aš- 
tuntų klasių mokiniai (nuo 7
iki 15 metų. E.). Kaime šis skai
čius didesnis. Tuo tarpu vai
kų literatūros fondai tiek ma
sinėse, tiek mokyklinėse biblio
tekose menki Tuo metu, kai
jauniesiems labai trūksta kny
gų, bibliotekose susikaupė kele
tas milijonų “įšaldytos” litera
tūros. Tai rodo, kad knygos 
leidžiamos, nežinant tikrųjų 
poreikių. Iš kitos pusės, biblio
tekų fondai taip pat dažnai kau
piami nevykusiai”.

Po tų pastabų 7 tūkstančių 
bibliotekų svoris atrodo visai 
nebe toks, kaip iš pirmo žvilgs
nio ... (Elta)

Kodėl Pranciškus Asyžietis 
daro tokią įtaką pasauliui? Ko
dėl vyrai spontaniškai-savano- 
riškai sekė jį XlH-jame amžiu
je? Kodėl jis yra toks patrauk
lus ir šiandieną? (Net šių die
nų hipiai jį laiko vienu iš sa
vo globėjų, o jų pirmtakai byt
nikai patys save vadino šv. 
Pranciškum, tokias barzdas au
gino ir sandalius tokius, kaip 
jis, dėvėjo). Kodėl gi šv. Pran
ciškus žavi visus?
Atsakymas yra paprastas: mei

lė. šitas žodis, taip nerimtai ir 
be reikšmės daug kur švaisto
mas, šv. Pranciškui buvo jo gy
venimo pagrindas. Jo meilė ne
buvo tik akimirkos entuziaz
mas. Kristaus evangelija buvo 
jo gyvenimo širdis ir fizinė jė
ga. Jis buvo tas žmogus, kuris 
viduramžiais pažodžiui įgyven
dino evangeliją ir nėšė Kris
taus meilę žemei.

Tiesioginis šv. Pranciškaus 
veikimas — evangelijos įkvėpi
mas ryžtingai visa atnaujinti 
Kristuje. Tačiau didžiausioji jo 
misija buvo ta, kurią jis girdėjo 
vizijoje (1207) iš Kristaus:

šu

Pranciškus turėjo pokalbius 
su popiežium, kardinolais, vys
kupais, su miestų galvomis ir 
dvasiškija, su’ vargšais, raupsuo
taisiais, netikinčiaisiais, plėši
kais ir net su gyvūnija.

Istorija pasakoja, kaip
Kryžiaus karo dalyviais jis ke
liavo Palestinon ir pakelyje 
1219 birželio 24 aplankė Egip
to sultoną Malek ei KameL Su 
juo turėjo pokalbį pasveikin- 
damas jį taikliais ramybės žo
džiais “Salem aleikum”.

Šv. Pranciškus apgynė betur
čių Bažnyčią ir įvykdė joje vi
sus vargšų reikalavimus. Jis 
garbino Dievą ir sakė pamoks
lus gimta kalba; kiekvieno pa
mokslo pradžioj ir pabaigoj 
skelbė ramybę, visus sveikino 
ramybės sveikinimu: “Pax et 
bonum!” Jis pirmasis įvedė į 
Kalėdų liturgiją Betliejaus pra- 
kartėlę ir tą gražų kalėdinį pa
protį įdėjo į krikščionių širdis. 
Pagaliau jis įkūrė pasauliečių 
pranciškonų — tretininkų ordi
ną.

Pranciškus ir jo sekėjai, gy
vendami pagal evangeliją, buvo 
Bažnyčios atnaujinimo įrankiai

ATSAKLAUSlEfAlSN 1 A,S

*dv. Dr. M. ŠYBKAUSKIENt sutiko

Mltrimu HmmSmms Darbi
Dtnlto skaitytojam. Klamiant reikia 
pažymėti, ar sieto Dorbiamke- Khu-

Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Raže. 1864 Centre 
Street, West Mx»ry. Mas*. 02132.

PAINIAVOS PERKANT 
NAMUS

Esu 69 metų našlė. Turiu dvi 
dukteris ir vieną sūnų. Sūnus 
jauniausias ir širdžiai artimiau
sias. Jis vedė prieš dvejus me
tus iš Europos atvykusią mer
gaitę. Marti, nors ir kitatautė, 
bet labai lipšni ir gera. Man ji 
kaip tikra duktė. Matyti, ir 
prieš atvykdama į Ameriką, bu
vo mokslų ragavusi, nes puikiai 
kalba amerikietiškai. Sūnus sa
ko, kad geriau kalbanti už jį.

Jie sumanė pirkti dviejų šei
mų namus. Aš pritariau, nes 
nuomos dabar labai aukštos, o 
sumokėjus nuomą, pinigai kaip 
laukan išmesti. Sūnus su mar
čia rado patinkamus namus, 
bet namai jiem vieniem buvo 
perbrangūs. Sako man: mama, 
tu prisidėk, pirkime kartu. Sa
kau, gerai, pirkime.

Sūnus sutartį pais vienas pa
sirašė, bet sakė kad, kai bus 
surašomi popieriai, jie būsią su
rašyti jo ir mano vardu. Mum 
kiekvienam reikėsią turėti po 
8 tūkstančius dolerių, kitus pa
skolinsiąs bankas.

Prieš pervedant namus, vai
kus ištiko nelaimė: neteko sa
vo pirmagimio vaikučio. Abu 

_ ________ buvo parblokšti tokios didelės 
Ir popiežius Paulius VI 1965 nelaimės. AŠ juos raminau. Sa- 

spalio 4 savo kalboje New Yor- 
ke, Jungtinėse ^Tautose, pabrė
žė: “ .. .Ana tai ne akivaizdus

Konstitucijose apie Bažny
čią moderniajame pasaulyje, 
skyriuje apie taikos puoselėji
mą, susirinkimo tėvai kviečia 
visus krikščionis “susijungti su 
visais tikrais taikintojais ginti 
taikos ir ją skleisti aplink” taip 
kaip šv. Pranciškus ragino savo 
brolius, kad jie “eidami per 
pasaulį, nesiginčytų, nesibartų 
ir neteistų kitų, bet tegu būna 
ramūs, taikūs, kuklūs ... tegu 
mandagiai, kaip pridera, su vi
sais kalbasi.” Arba vėl: “Įėję į 
kiekvienus namus, pirmiausia 
tegu sako: Ramybė šiem na
mam!”

Toliau susirinkimo tėvai re
komenduoja atsisakyti smurto 
naudojimo savo teisėm apgin
ti. šv. Pranciškus jau pirmoje 
pasauliečių pranciškonų regulo
je draudžia tretininkam nešioti

kau, turėsite kitų. Bet man jų 
labai gaila.

Atėjo popierių tvarkymo die
na. Visi nuėjome į bahką: sū
nus, marti ir aš. Ten bu
vo pardavėjai, vyras su žmo- 

kalavijų žagrių ir iš savo iečių na. Jie turėjo savo advokatą, 
piautuvų” (Iz. 2,4)? — Būdinga, 
ši šventraščio ištrauka anglų 
kalba didelėmis raidėmis puo
šia Jungtinių tautų išorės sie
ną.

dėka, taip gerai tinkąs jūsų in
stitucijai: ‘Jie nusikals iŠ savo

naujo patvirtino Kristaus misi
ją savo apaštalam ir Bažnyčiai: 
skelbti evangeliją visom gentim.

Šv. Pranciškus, greitai subū
ręs mažą saujelę sekėjų, siun
tė juos po du pas netikinčiuo
sius. Net ir pats bandė skleisti 
Kristaus meilės įsakymą sara
cėnam. Užtat ir savo regulon 
įterpė “Apie vykstančius pas 
saracėnus ir kitus netikinčiuo
sius”.

šiemet sukanka 750 metę,

lio 11 iš popiežiaus Honofij 
UI gavo bulę “Cum deli< 
pranciškonų ordino misijom.

tų, — reikėjo su juo iš anks
to susitarti ir jam duoti pro
gos Tamstom išaiškinti rūpimas 
problemas. Tokios problemos, 
kurias Tamsta mini, turi būti 
išsprendžiamos prieš pravedant 
nuosavybės dokumentus, o ne 
vadinamojo “conveyance” me-

NAUJOS PLOKŠTELIS

iMiiraiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Ber
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint Iš
leido Montrealio liet, radio va
landos vedėjas L. Stankevičius. 
Kaina 5 dol.

Sol. Antanas Pavasaris, teno
ras. Dainų ir arijų rečitalis. 
Šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — Čaikovskio, L ‘Arle- 
siana — Cilea, Pajacai —Le- 
oncovallo, Meilės eleksyras — 
Donizetti, Tosca — Puecini. 
Pertų ieškotojai — G. Bizet. 
Žydė — Halvėy. Kaina 5 dol.

NAUJAI KLEISTOS 
KNYGOS

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 

zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 doL Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 doL

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū-

Perkant namus arba kitokį 
nekilnojamąjį turtą dviejų ar
ba daugiau asmenų vardu, rei
kia iš anksto išsiaiškinti, ko 
siekiama.

Tamstos galėjote namus pirk
to tokiu būdu, kad, vienam mi
rus, namai “pasilieka” gyva
jam. Taigi Tamstų atveju, taip 
surašius dokumentus, jei 
Tamstos sūnus mirtų pirmas, 
namai pasiliktų Tamstai, o ne ' 
jo įpėdiniam. Jei Tamsta mir
tum pirma, namai priklausytų 
sūnui, o Tamstos dukterys iš 
tų namų nieko negautų. Toks 
pirkimo būdas vadinamas 
“joint tęnancy”.

Kitas būdas yra vadinamasis
“tenancy in common”. Perkant kienė, kaina 5 dol., kietais virš, 
namus tokiu būdų, kiekvienas 
iš pirkėjų turi “savo pusę”. Vie
nam iš pirkėjų mirus, jo dalis 
tenka ne tam asmeniui, su ku
riuo namai buvo >pirkti bend
rai, bet jo paties įpėdiniam.
Tamstos gi dalis, Tamstai mi
rus, tektų Tamstos vaikam: sū
nui ir Juktėrim lygiomis dali
mis.

Yra dar vienas būdas, kuris senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
“tiktų” Tamstos aprašomomis iliustruota laida. 528 psL 
aplinkybėmis. Pavartojant šį minkštais viršeliais 4 dol., kie- 
būdą, perkant namus, galima tais — 5 dol. Labai graži do- 
buvo “apsaugoti” ne tik Tams- vana ypač jaunimui Išleido dr. 
tos marčios “interesus” Tams- Vydūno fondas Chicagoj.

Musų pusėje sėdėjo banko ad- sūnaug mirties atveju, bet 
vokatas. Kai reikėjo popieriuo
se įrašyti vardus ir pavardes, 
banko advokatas mus klausia: 
“O kaip jūs norite popieriuose 
savo vardus įrašyti, vienaip ar 
kitaip?” Mes ji klausiame, kaip 
būtų geriau, o jis mum sako: 
girdi, tai nuo jūsų priklauso. 
Prašėme išaiškinti, o jis mum 
aiškina pusvalandį; kitas advo
katas, pirkėjų, irgi aiškina. 
Jiem išaiškinus, nieko ir nesu
pratome. Sūnus sako: rašyki- 
mės, kaip jie sako, paskui pa- 
siimsime advokatą; jei jis ma
nys, kad popieriai prastai sura
šyti, jis juos 
gerai

Dfftar jau

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

Gatvės z berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir

perrašys. Sakau,

Atsakymas

padaryta, bet 
neramu ant šir

dies. Nežinau, ar galima bus 
popierius ištaisyt, jei jie netin
kamai surašyti. Gal Tams
ta būsi tokią gerutė mum pa
aiškinti, . kodėl advokatam bu-

ir sūnaus vardus. Juk abu ly
giai mokėjome. Be to, jei po
pieriai yra netinkamai sudaly
ti, ar bus didelis vargas juos 
ištaisyti? Ar brangiai atsieis? 
Jei reikės viską iš naujo rašy
ti, ar vėl viską reikės padaryti, 
kas jau buvo vieną kartą pada
ryta?

Esame seni Darbininko skai
tytojai ir atidžiai skaitome 
Tamstos patarimus.

MPtfoa, N. Y. valstija

R. Spalio anksčiau išleista 
ir Tamstos dukterų “intere- Alma Mater, kurios kaina kie- 
sus , jei Tamsta to pageidau- viršeliais - 5 dol. Taip pat 
tum; Užsienio Lietuvių Spaudos Met-

Nežinau, kaip Tamstų doku- raštis — kaina 2 dol. Lietuvos 
mentei buvo sudaryti ir ar jų Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok- 
sudarymo būdas “atitinka” 
Tamstų pageidavimus. Norint 
pakeisti “pervedimo” būdą, rei
kalingas vis^ suinterasuotę as
meny sutikimas. Patariu nedel
siant nueiti pas savo advokatą 
ir jį paprašyti smulkiai ir nuo
dugniai išaiškinti, kas buvo pa
daryta ir kokios yra to “pa- TT~ ~ ‘~~7‘
darymo” pasekmės. Tik tada F
žinosite, ar dokumentai buvo 
tinkamai sudaryti ir ar juos rei
kia pakeisti. Šių visų painiavų, 
nesusipratimų ir išlaidų gali
ma buvo išvengti prieš “perve
dant” namus.

lio, kaina 1.50 dol.
Introductton to Modom Li- 

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem

mokti. Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kainą 7 doL

Labai naudingas priedas pra-

kalbą. LHhuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R.

(i. IdoL

PAPIGINTOS KNYGOS

"Atsiminimai H Balfo veik
tos". Prel. dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balfo įsikūrimo

Parduodąnt namus, yra pra
vartu turėti savo advokatą. Per
kant naftas, yra butine turėti 
savo advokatą. Jei Tamstos bū
tumėte £ turėję, jis Tamstom 
būtų neskubėdamas ir kantriai 
išaiškinęė namų pirkimo būdų 
“skirtumus” ir tų skirtumų ga- 

pasekmes. Jei norėjote,
kad banko advokatas ir Tams- 
tom, ne tik bankui, atstovau

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 Hno adresu:

Prvvincial Superior 
Franciecan Monastery 
Kmnebunkport, Maine

istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol. 
Kietais viršeliais 4 dol.

"Vytautas the Great". Pret. 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį IJetuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantiem. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 WiUoughbv Avė., Brook*

; lyn, N. Y. 11221.



OAKBINtaitAŠ

maldos diena, skirta tremtiniam prisiminti

Kardinolas Krol kaina Philadelpht- 
jos katedroje ekumeninių pamaldų

- metu. Nuotr. V. Gruzdžio

Dideli įvykiai buvo birželio 
15 Philadelphijoje. Tą sekma
dieni įvairių tikėjimų žmonės 
rinkosi į katalikų katedrą. Jų 
prisirinka net 1100. Be jų daly
vavo 50 įvairiausių dvasininkų, 
— jų tarpe kardinolas Krcl. ar
kivyskupas Senyshyn, trys ka
talikų vyskupai, t metodistų 
vyskupas. 1 ortodoksų vysku
pas, liuteronų sinodo pirminin
kas.

Šie visi susirinkę meldėsi už 
pavergtus Baltijos kraštus. Jie 
sakė pamokslus apie religijos 
persekiojimą, prisiminė tuos, 
kuriuos komunistai. užgrobę 
Baltijos kraštus, išvežė į Sibirą 
į begalinę tremti, vergu stovyk- 
las. į badą ir mirti

Philade’phijcs spauda plačiai 
aprašė tuos įvykius. Įsijungda
ma i propagandą už tikėjimo

Kodėl į Philadeiphijos katedrą rinkęsi visit tikėjimu žmones?

laisvę ir išspausdindama palan
kius vedamuosius. Iš Philadel- 
phijos penkių televizijos kana
lų keturi rodė šią maldos die
ną ir skelbė komentarus, 
traukas iš kardinolo kalbos.

■Iškilmės pradėtos 
vargonų koncertu

Antrą valandą popiet, kai ka
tedra buvo prisirinkusi žmonių, 
iškihnės pradėtos vargonų kla
sikinės muzikos koncertu. Bu
vo pakviestas vargonų virtuo
zas Zenonas Nomeika iš Roches-

Br.cho preliudą ii 
r ’ anck —- Herojiką.

Katedra 
erdvūs, tai 
griaudė ir

didelė, 
vargonų 

drebino

iš-

fūgą, C.

skliautai 
muzika 

mūrus ir

Bendras vaizdas Philadelpnijos Jcatedroje ekumer. Nuotr. V. Gruzdžio

£ v L’ .

Dalis aukštųjų krikščioniškųjų tikėjimų dvasininkų pamaldų metu.

Muzikas, vargonų virtuozas Zenonas Nomc.ka grop ph.iadciph.jos -katedroje ekumeniniu oamaldų
Nuotr. V. Gruzdžio

Psrrištcs jupdu 
kaspinu vėliavos

Vos tik nutilo, galingi vargo
nai, kai didžiajame katedros ta
ke pasirodė trys vėliavos. Jos 
buvo perrištos juodu kaspinu. 
Tai Lietuves. Latvijos ir Esti
jos vėliavos. Tai vėliavos, ge
dinčios tremtinių.

Dalvvavo ir kitos vėliavos 
— JAV ir šio laisvės krašto 
laisvų organizacijų-

Didžicji procesija
Už vėliavų žengė didelė iškil

mių procesija — kunigai, vys-

Kalha kardinolas
Dalyvavus pamaldose Phila- 

delphiįcs kardinolas Krol pasa
kė penkiolikes minučių pam. kc- 
lą. Jis prisiminė praeitį, ant
rojo karo laikus, kaip bolševi
kai glemžė laisvas tautas. Šios 
agresijos pirmosios aukos bu
vo ir Baltijos vaisi vbės. Kardi
nolas pasmerkė kiekvieną ag
resija ir pareiškė simpatijas 
Baltijos tautom, šių laisvei at- 
statvti tenka visiem dirbti ir 
me’sti Dievo pagalbos.

Kalbėjo ir Pennsylvanijos 
kupai, kardinolas. Sustoję ties—.liuteronu sinodo dekanas kun. 
altoriumi, susėdę ąžuoliniuose 
suoluose, jie pradėjo ekumeni
nę maldos valandą už paverg
tus Baltijos kraštus.

Visom pamaldom vadovavo 
kun. dr. Bernardas Shimkus iš 
Philadelphijos.

Tėve mūsų visom kalbom
. Ekumenine valandos dvasią 

gražiai išreiškė Tėve mūsų, šią 
maldą sukalbėjo visi tuo 
čiu metu kiekvienas savo 
ba. Tai buvo Ivg ūžesys, 
didžiųjų vandenų šlamesys. 
Line žm; 
tuosius.

Gavęs kardinolo pritarimą, lie
tuvių komitetas ėmėsi iniciaty
vos, sukvietė latvius ir estus. 
Nors b :vo jungtinis komitetas, 
bet lietuviam teko daugiausiai 
nudirbti. Daugiausiai gi teko 
pačiam pirmininkui — A. Ge- 
čėri. Tiesa, ji? kuklus žmogus, 
bet tikrai visu dėkingumu rei
kia įvertinti jo triūsą organi
zuojant šia ekumenine maldos

pa- 
kal- 
Ivg 
Tai

cs malda už paverg-

Lietuviu ir estu giesmės
Latviai buvo kviesti prisidė

ti prie bendro choro, bet jie at
sisakė. Šia proga latvių choras 

be var-

dr. Wiiliam A. Janscn. taip pat 
pasmerkdamas agresiją.

Visos apeigos užtruko po
rą valandų. Pasibaigus vėl pro
cesija išėjo iš katedros.

Sveriu priėmimas
Komitetas buvo taip susitvar

kęs, kad visus svečius amerikie- 
tucj pakvietė i katedros 
Salė, nors nedidelė, bet 
šaldoma ir vėdinama. Die- 
buvo karšta, ir visi buvo 

amerikiečiui 
mielai susirinko bendre vaišu’. 
Jų meti’ tikėjo rroccs ir s ’ i- 
pažinti ir nakęnd’T’di. nasida- 

ti isnūdžiais, nasinformueti.

Dėmesio ir pagarbos vertas 
Piu'edo’nh jcs kardinolas Krol. 
Amerikoje daug vyskupu, nė- 
s ima ir kardinolų.-bet nedaug 
tokių draugiškų ir mūsų reika-

lūs suprantančių, šis kardino
las ne tik pasakė pamokslą, pa
smerkdamas agresyvų komuniz
mą, bet jis dar yra Amerikos- 
Baltų komiteto garbės pirmi
ninku!

Philadelphijoje nėra daug lie
tuvių. Jie ir išsibarstę plačiai. 
Bet jie nuveikė nemaža, ir pa
siekė amerikiečių visuomenę. 
Jie sugebėjo mūsų tautinius rei
kalus perkelti į platesnę visuo
menę. Toks radijas, televizija ir 
spauda ne kartą minėjo ir mi
ni Lietuvą. Taip Lietuvos byla 
nėra palaidota, užmiršta. Ji pa
sidariusi gyva ir sava. O tai pa
darė tik jaunieji lietuviai, ku
rie, čia baigę mokslus, įsijun
gė į lietuvišką veiklą. T.

čius 
salę, 
gerai 
na gi
išvargę. T:i visi

Kaip
Koin ž:nn

k akt>. čia bu

ė lietu- 
choras 
Leono

žrn

sugiedojo vieno giesmę 
genų pritarimo.

Jungtinį chcrą suda 
viai ir estai. Lietuvių 
Viltis, vadovaujamas
Kaulinio, estų, choras, vadovau
jamas R. Rcndvere, drauge su
darė 60 asmenų jungini. Bend
ram chorui dirigavo L. Kauli
nis................... - ■

Iškilmėm buvo gerai pareng
tos dvi giesmės: estų — R. To- 
bias — Eks teie tea — Argi 
tu nežinai ir J. Dambrausko— 
Malda už tėvvnę. Giesmė tokia 
įspūdinga, sukrečianti klausy
toją. Ir tekiu įspūdžiu ji pra
skambėjo šioj katedroje’

Estai turėjo savo solistą te
norą H. Riival^i. kuris rieti o. jo 
maldų protarpiuose.

Atsakina ;a visi
Lietuviai nėra ;i ikę Įsijung

ti : bendras m;:l ’??, lietuviško
se mišiose gar-hi atsakinėti, 
čia ri buvo priešingai. Iš anks
to buvo parengto ir atspaus
dinta didelė prccrama su mal
dų tekstais, žmr ?j atsakymais.- 
Ir visi stengėsi čalyvruti bend
ruos: maldų atsakymuose.

J. Kėčiniko kutnporiciĮa
Maldų metu nemažą įspūdį 

padarė vargonai; atliktas Jero
nimo Kačinsko kūrinys — Im
provizacija vargonam. Grojo 
Zenonas Ncmeika. Kūrinys la
bai modernus, bet vis dėl to lie
tuviškas. Toli garsų upė a-i.e-

Nuotr. k. čikoto ka iš lietuviškos nuotaikos ir
sujaudina klausytoją, palikda
ma jam nerimą.

Taip pat maldas kalbėjo: 
kun. Juhan Suurkivi. liuteronų 
kunigas iš Cliftcn Heights, Pa., 
latvių liuteronų kunigas iš Phi- 
ladelphijos — Janis Silins, Phi- 
ladelpnijcs United Methodist 
Ccnference vyskupas J. Gor- 
den Hcuard. Philadelphijcs 
krikščioniu tarvbrs pirminin
kas kun. Rufus Cornelsen. epis- 
kopalu diece"ii-s sekretorius 
kun. Thecdore F. J mes.

'i?, proga bu\ > išleistas lei
dinukas su trijų valstybių per
kais. Viršc'vje i:?š' ta — “Ecu- 
menical Service For the Si- 
lent Čburchcs ”. Leidinyje buvo 
surašytos visos maldos ir sudė
tos -giesmės.

Bendros maldos
I iuteronų, t: legi lės semina

rijos dekanas kun. dr. TV. H. 
La areth skaitė r aidas, o ka
ta.iku kunigas — prcl. Statkus 
skaitė šv. Raštą. (Jis vra krriuo- 
nienės vyskupo vi< ekan< Icris 
New Yorke.)

mct;’

ra
tu S Nuotr. V. Gruzdžiopamaldų metu..prisiminti .

Nuotr. V. GruzdžioDalis krikščioniškųjų tikėjimų dvasininkų Philadelphijos katedroje.
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Savanorių 
priesaikos 
penkiasdešini t mėtis

Kūrėjai savanoriai Chicagoje 
gegužės 11 minėjo 50 metų 
nuo pirmos savanorių karių 
priesaikos.

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis jėzuitų bažnyčioje. 
Pamaldų metu ir prie paminklo 
žuvusiem giedojo solistė G. Ma
žeikienė. Pamokslą pasakė ir 
išlikusius kūrėjus savanorius 
pasveikino kun. .J. Borevičius, 
S.J.

Prie paminklo žuvusiem už 
Lietuvos laisvę Įspūdingų a- 
peigų metu (kuriom vadovavo 
mjr. Šeštakauskas), aukurui

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL O R CHANGE 
Tel : GL2-2923

H. W. FEMALE

BOOKKEEPER & SECRETARY
On Burroughs 1500 Operator part 
time. Mušt type accurately and be 
able to handle customers on tele- 
phone. 35 hours, air-cond., salary 
open. ALPHA INDUSTRIES — 235 
Lynch St., Brooklyn. Call 387-0900

MALĖ - FEMALE

rūkstant, būgnam dundant ir 
trimitam gaudžiant, buvo pa-

Minint savanorių-kūrėjų priesaikos 50 metu sukakti gegužės 11 d. Jaunimo 
Centre Chicagoje. Priekyje Lietuvos gen. konsulas P. Daužvardis.

Prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę padeda vainiką 
žiaus ordino kavalierius, karo istorikas pik. K. Ališauskas.

Stasė Satkevičienė ir vyties kry-
Nuotr. P. Maletos

gerbti žuvusieji laisvės kovoto
jai — kariai savanoriai, šauliai 
ir partizanai. Kūrėjų savanorių 
vainikų prie paminklo žuvu
siem padėjo kūrėjai savanoriai 
— Vyčio kryžiaus kavalierius 
pulk. K. Ališauskas ir Stasė 
Statkevičienė — Pranculytė. 
Kūrėjas savanoris, Vyčio kry
žiaus kavalierius gen. M. Rėk
laitis tarė jautrų žodį.

Tolimesnė minėjimo dalis vy
ko Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, čia kūrėjus savanorius 
savo ir Lietuvos atstovo J. Ka- 
jecko vardu sveikino Lietuvos 
generalinis konsulas dr. P. 
Daužvardis, pabrėždamas sava
norių ryžtą, pasiaukojimą ir 
brangiausias aukas. sudėtas 
ant tėvynės laisvės aukuro.

Organizacijų bei asmenų svei
kinimai. atsiųsti raštu, nebuvo 
perskaityti dėl laiko stokos.

Įdomią grupinę paskaitą, pa
vadintą “Savanorių ir mūsų die
nomis”. skaitė Pedagoginio Li
tuanistinio Instituto direkto - 
rius D. Velička, to instituto 
studentų Danutės Bruškytės ir 
Vytauto Ramonio padedamas. 
Paskaita pradėta įspūdinga Mai
ronio ‘‘Jau slavai sukilo” dai
na (iš magnetofono juostelės). 
Paskaitos metu buvo skaitomos 
ištraukos iš knygų “Du medi
niai ir trys geležiniai kryžiai" 
ir "Vyrai Gedimino kalne”. D. 
Velička pabrėžė, jcg žemę, ku
ria savanoriai kūrėjai (ne grio
vėjai!) apgynė, plėšrusis prie-

Konfirmacija 
Vasario 16-tos 

gimnazijoje
Birželio 1 Vasario 16 gimna

zijos evangelikam moksleiviam 
buvo didelė šventė — tą dieną 
kun. Juozas Urdzė konfirmavo 
Huettenfeldo evangelikų baž
nyčioje dvi kcnfirmantes — 
Zelma ir Irmą Dilbaites. Po to 
suruoštoje kavutėje atsilan
kė apie 50 žmonių. Konfirman- 
tės buvo pasveikintos, apdova
notos gėlėmis, knygomis ir ki
tomis dovanomis.

Dilbų šeima yra prieš dešimt 
metu atvykusi iš Lietuvos. Jie 
turi tris vaikus, kurie lanko Va
sario 16 gimnaziją. Edvinas 
yra šeštoje klasėje. Zelma — 
penktoje ir Irma trečioje klasė
je.

šas vėl išplėšė, bet niekas ne
gali mum išplėšti kultūros lo
bių, kuriuos, kūrėjų savano
rių iškovotus, laisvės metais to
je žemėje išugdėme. Dideliame 
ekrane buvo parodyti: tautos 
laisvės pranašas Maironis, sa
vanorius laisvės kovon pašau
kęs tuometinis ministeris pir
mininkas M. Sleževičius, pir
mieji kūrėjai savanoriai — ka
rininkas K. Škirpa ir pusk. 
St. Butkus, taip pat ir knygos 
“Du mediniai ir trys geležiniai 
kryžiai” autorius viršila A. Šu
kys (visi trys Vyčio kryžiaus

kavalieriai), žiūrovus ir paskai
tos klausytojus sujaudino ek
rane parodyta garbinga lietuvė 
motina — kūrėja savanorė su 
trimis sūnumis kūrėjais sava
noriais. Tai Vaškevičių šeima 
(žiūr. LE XXVII t. 22 psL).

Lietuviai gerbia ir myli sa
vo karius, ypač kūrėjus sava
norius. kurių deja, ne vienas, 
pergyvenęs okupacijas, pogrin
džio kovas, deportacijas, kace- 
tus, kalėjimus, dabar yra jau 
amžiaus naštos prislėgtas, už
mirštas ir vienišas, bekovojus 
su negalavimais ir sunkumais

dėl duonos kąsnio ir pastogės.
Visiem minėjime dalyvavu- 

siem, sveikinusiem, lėšomis ar 
darbu mum padėjusiem nuošir
džiai dėkojame. Ypatingą padė

ką reiškiame D. Veličkai ir jo 
padėjėjom už tokios Įdomios 
paskaitos suruošimą, solistei Ge
novaitei Mažeikienei už gra
žų giedojimą. Valerijonui Šim

kui ir Brunonui Macianskui už 
taip nuoširdžiai ir tokių gau
sių vaišių mums, kūrėjam sa
vanoriam, ir mūsų svečiam su
ruošimą.

NEWYORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West Marąuette Rd. Chicago, III. 60629 — Tel. 312 - 476-2242

LKKSS-gos Chicagos skyriaus 
valdyba

H. W. MALĖ

PCRTERS
Steady job, good salary, Union ben
efits for hospital located in Queens. 
Mušt speak English. Call Mrs. Hout- 
koppa Ext. 602 daily from 8 to 3 PM

(212) NE 9-7100

Secty's and Typists
Full and Part Time

PRATT 
INSTITUTE

We have a variety of interesting 
positions. HS grads with electric 
typewriter skills preferred. Most 
secretary jobs reųuire shorthand. 
Many benefits includįng unusual 
vacation and free tuition.

CALL
PERSONNEL DEPT.

622-2200, Ext 458
For More Information

SERVICE

Vandens sportas George ežere. Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvynų 
Blue Water vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti 
vykstant į Kanadą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš NewYork Thruvvay 
Exit 24, j Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. 
Tel. (518) N H 4-5071. Nuotr. V. Maželio

Iš k. j d. Jonas Dilba, Dilbienė, Cesnienė (Dilbicnės mamytė). Borchertienė, Jono Dilbos sesuo), 
konfirmantės Zcmla ir Irma Dilbaites, už jų brolis Edinas Dilba.

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis l
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522

SĖKMINGOS KELIONĖS!

Berniuktį stovykla prie Atlanto
Visi berniukai nuo 8 metų iki 15 metų kviečiami atsigai
vinti kūnu ir siela, sustiprinti savo patriotinę dvasią Pran
ciškonų vedamoje stovykloje Kennebunkport, Maine. — 
Stovykla veikia nuo birželio 27 d. iki liepos 25 d. Atlanto 
bangos ir erdvus baseinas laukia jaunimo!

Dėl registracijos ir informacijiį kreiptis: 
FRANCISCAN MONASTERY

Kennebunkport, Me. 04046 Tel. (207j 967-2011

UiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiilllllllllllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiii:

GERĖJUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD-OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Os+erville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratysi- 
nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės 
pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo men. 15 d. ir 
jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: Dr. ED. JANSONAS. 15 Rosedalc St.. Boston. Mass. 02124. 
Tel. 288-5999; o po birželio 22 d. tiesiai i vilą AUDRONĖ — Cape 
Cod, Mass., Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.
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DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i» iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Milloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Vardas ir pavardė

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

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už m.

$

$

$

$

AUTO MECHANICS A-l working 
conditions all fringe benefits plūs 
uniforms good salary — Manhattan 
Imported Cars — 284 Main Street 
Hempstead L.I. Contact Mr. Gaiti 

Call (516) 538-2888

Large Owner-Builder has nced of 
dependable poople who will serve 
in capacity as Porters, Doormen, 
Handymen, Gardeners. Steady, good 
vvorking conditions. Union. Located 
throughout Queens. Please call — 
(516i 747-7927 ask for Mr. Lockhart

VVANTED
DISHVVASHERS - VVAITERS 

for Italian and Continental Cuisine. 
Good salary. Call Chef — 914 WO 
7-1757 PLAYLAND PARK RES- 
TAURANT, Playland Park, Rye,

VVANTED! COOK 
for Italian and Continental Cuisine. 

Good Salary 
Call Cheff 914 WO 7-1757 
Playland Park Restaurant

GENERAL FACTORY HELP
Union benefits, steady work, quick 
advancement, mušt speak and write 
some English. GRAFCO ROLLER 
CO. 300 Lodi St., Hackensack, N.J.

(201) 342-1012

STOCK CLERK
Needed in Heating Department of 
large Progressive company. Paid 
vacations and other excellent bene- 
fits. CONNECTICUT REFINING 
CO. 105 Water St. West Haven, 
Conn. — (203) 933-2511

Oil Burner Serviceman, experienced 
Excellent opportunity for #2 and 
— 1 Oil Burner Men. Licensed pre
ferred. Paid vacations and other ex- 
cellent benefits. Large Progressive 
company. Connecticut Rcfining Co. 
105 Water St. Vv'e.st Haven, Conn. 
(203) 933-2511.

JIMMY’S FURNITURE 
REFINISHING & R EPAI R 
We Make your Furniture 

Look Likę New 
We go to the Home 

Call 857-4888

CYPRESS OUTDOOR
SVVIMMING POOL
Open 7 days a week

A Family Place 
852 Jamaica Avė Bklyn N.Y.

Call AP 7-0788

JOVALITY DOG GROOMING 
$7.50 and up Mon. to Sun. 10 AM 
to 8 PM. Local pick up and delivery 
by appointment only. Also boarding 
daily. Call 212-776-0889 — Hollis 
Queens.

EXPERT SEAMSTRESS
Ali female fashions — reasonable 
prices. We make all your garments 
look likę new. Call Mon. thru Sat. 
Mrs. Marshall 47 Broadhurst Avė. 
N.Y.C. — Call 862-7081

MONTREAL DOWNTOWN
FURNISHED ROOMS by the day 
and week fully carpeted and tele- 
vision — 1480 Overdale Street and 
McKay Street. Call 514 - 878-0085 
ask for Mr. Rioux.

Fry House International Corp 219 
Utica Avė Bklyn N.Y. Specializing 
in the finest in rib and chicken 
shrimp and fish. Complete hot meal 
for one or one hundred delivered to 
your door A Party in a Minute 
Tele 772-2450 Look for our other 
New Locations

DISPLAY

All types of Painting and Spraying. 
Accoustical ceilings, Multi-color, ete 
graining, glazing and marbelizing. 
Factories & offices, completed over 
week-ends. Airless eąuipment, rea
sonable rates. 231-6900 527 E 233rd 
Street Bronx

BUS OPERATORS
If you have the ability to carry out company pohcy and 
if you enjoy meeting people and serving the public with 
a corteous and friendly altitude.

TRAILWAYS
wants you
New York

to drive one of their Intcrcity coaches in the 
City - Ncw England Arca.

Excellent pay plūs liberal benefits 
Qualifications for entering driver’s training school:

At least 25 years of age
Height 5'8" to 6'3"
Weight in proportion to height
High School Graduate
20 20 Vision without correction
Good physical condition.

Apply in person at Holiday Inn. Darien. Connecticut,
50 Ledge Rd.. exit 10 off Connecticut Tpkc.

All approximately

NO
A n Eąual

3 hours for interview and tests.

PHONE CALLS.
Opportunity Employer.
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DARBININKAS
NADJIENOS^jEE^

Solistas Stasys Citvaras dai
nuos vysk. Antano Deksnio pa
gerbime, kuris bus liepos 6, 
sekmadieni, 6 v.v. Maspetho lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Pa
gerbimą organizuoja susidaręs 
specialus komitetas.

Pranas Ivaškevičius mirė bir
želio 24 d. apie 5 v. ryto. Pašar
votas Shalins laidojimo koply
čioje. Laidojamas penktadienį, 
birželio 27 d., iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios. Velionis bu
vo per 70 metų, buvo gimęs 
Alytaus apskrityje, Lietuvoje, 
gyveno Marijampolės apskrity
je ir Kaune. Į Ameriką atvyko 
1950 m.

Ateitininkų sendraugių iš
rinkta valdyba pareigom pasi
skirstė taip: pirm. St. Dzikas, 
vicepirm. V. Radzivanas, se
kretorė A. Škėrienė, iždininkas 
B. Bobelis, valdybos narys — 
A. Vedeckas, ryšininkas su N. 
Jersey ateitininkais — A. Ma
sionis.

Danutė Bertašiūtė su Marga- 
rith Greig iš Melbourne, Aust
ralijos, lankosi prekybos tiks
lais Amerikoje. Jos buvo Los 
Angeles, San Francisco, dabar 
yra New Yorke ir svečiavosi 
pas savo pažįstamus p. Uknevi- 
čius, Woodhavene. Melbourne 
jos turi vaikų ir moterų drabu
žių prekybą . Iš New Yorko 
keliauja į Kanadą, Chicagą ir 
liepos pradžioje išskrenda atgal 
į Australiją.

Kazys Bačauskas, iš Woodha- 
veno, guli Lutheran ligoninėje, 
kur jam birželio 18 ar. V. Pap- 
rockas padarė operaciją.

Tėv. V. Garbukas, O.F.M. bir
želio 24 laivu išplaukė į Neapo
lį, iš ten keliaus Į Šventąją Že
mę ir apsigyvens pranciškonų 
misijoje Jeruzalėje. Amerikoje 
jis išbuvo keletą metų, prieš tai 
gyveno Kanadoje ir Kolumbijo
je.

MIŠIOS UŽ A.A. KUN. DR.
ALEKSANDRA NORIŲ

Už a.a. kun. dr. Aleksandro 
Noriaus sielą mišios su ekzekvi- 
jcm bus lietuvių pranciškonų 
koplyčioje (680 Bushivick Avė. 
Brooklyne). liepos 5 d., 10 v. 
r. Visi kviečiami atsilankyti ir 
prisiminti velionį maldoje.

Jo Ekscelencijos
VYSKUPO ANTANO DEKSNIO 

PAGERBIMAS
1969 liepos 6. sekmadienį, 5 vai. popiet 
Koncelebracinės šv. mišios su kun. S. Ylos pamokslu. Po mišių 
6 vai. vakarienė, kurios metu kalbės A. Diržys. Sveikinimai. Me
ninę programą atlieka sol. St. Citvaras, akomponuoja A. Mrozins- 
kas. Mišios ir vakarienė Įvyks V. Atsimainymo parapijos bažny
čioj ir salėj. 64-14 56th Rd. Maspeth. N.Y. 11378; tel. 326-2236. 
Bilietai Į vakarienę gaunami pas rengimo komiteto iždininką P. 
Minkūną (85-68 98th St., Woodhavene). parapiją klebonijose, 
Balfo, Religinės šalpos. Darbininko administracijos. Lito, Andriu- 
šiu, Šalinskienės Įstaigose. Vakarienės auka — 10 dol. asmeniui.

Vyskupui A. Deksniui pagerbimo komitetas, 
kuri sudaro Nezc Yorko ir Nezv Jersey para
pijų organizacijos ir L B. atstovai.

Vienuolynas ______ G L 5-7068
Spaustuvė ................ GL 2-6916
Redakcija ................  GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pagerbimo netikslumai

Patersone, N. J., Vasario 16 
proga buvo specialiai pagerbtas 
ir apdovanotas P. Tarnauskas, 
spaudos pranešimu, paaukojęs 
Lietuvių Fondui 1000 dol., kaip 
pirmas ir vienintelis iš New 
Jersey.

Kas gali nepritarti tūkstanti
ninko pagerbimui! Tik pasaky
mas “pirmas ir vienintelis iš 
New Jersey” skamba neteisin
gai ir užgauliai. Juo labiau tą 
žinią paduodant į spaudą (Dar
bininkas. Draugas ir kt.).

Pirmasis tūkstantininkas iš 
New Jersey yra a.a. kun. dr. J. 
Starkus. įmokėjęs 10 0 0 dol. 
prieš septynerius metus, Lietu
vių Fondui ką tik įsisteigus. 
Antrasis yra A. Skučas, įnešęs 
1000 dol. prieš penkerius me
tus. Yra ir daugiau tūkstanti
ninkų, įmokėjusių tą sumą vė
liau.

Iš anksčiau įmokėjusių vien 
palūkanomis jau yra išmokėta 
lietuvių kultūriniam reikalam 
po 3-400 dol.

P. Tarnauskas vertas pagar
bos. Tai nėra eilinis įvykis. 
Tik, deja, jis parodo pagerbi
mo rengėjų neapdairumą ir 
nesekimą mūsų spaudos.

A. Vaškelis

Cathfcrine Pupkis, 74 m. am
žiaus, mirė birželio 11 d. South- 
hampton, L. I., gyveno Hamp- 
ton Bay, N. Y. Palaidota iš An
gelų Karalienės bažnyčios Broo
klyne Kavarijos kapinėse birže* 
lio 14. Paliko liūdinčią seserį 
Agnės Mehrman. Laidotuvėmis 
rūpinosi Garšvos šermeninė 
Brooklyne.

Herkulis Strolia, anksčiau gy
venęs New Yorke, dabar gyve
na Santa CIara, Californijoje. 
groja orkestre pirmuoju smui
ku. dabar yra pakviestas to or
kestro vedėju.

Parducdami du sklypai rezi
denciniame rajone Cape Cod, 
Mass., prie Hyannis. 4 mi
nutės nuo Craigville pajūrio, 
besikuriančioje lietuviškoje ko
lonijoje. Kreiptis vakarais po 8 
v. tel. (201) 375-8549.

Kai Maironio mokykla baigė mokslo metus Nuotr. R. Kisieliaus

VIEŠNIA IŠ TOLIMOSIOS NAUJOSIOS ZELANDIJOS
Per New Yorką keliauja 

daug lietuvių. Dažniausiai vyks
ta jie į Europą ar grįžta iš Eu
ropos. Visada pilni įspūdžių. 
Tad miela su jais valandėlę pa
kalbėti.

Daugiausia keliauja Ameri
kos lietuviai. Rečiau sutiksi iš 
P. Amerikos, Australijos. O 
svečiai iš N. Zelandijos atsilan
ko tik dešimtmečiais.

Štai netikėtai New Yorke su
tikau viešnią iš tos tolimos to
limos salos Naujosios Zelan
dijos. Ir kur tų lietuvių nėra? 
Visur, visur jie išsibarstė, pa
siekė net tokias salas, kaip 
Naujoji Zelandija.

Sutiktoji buvo Natalija Liuli- 
kaitė, — iš profesijos — gai
lestingoji sesuo. Ji ten baigė 
visus reikiamus mokslus ir iš
vyko į pasaulį dirbti, susipa
žinti su kitų kraštų metodais.

MASPETHO ŽINIOS

Ona Astrauskienė mirė sulau
kusi 81 m. amžiaus. Palaidota 
birželio 20.

Jenas Sidtis išrinktas Knights 
cf Columbus Council 6014 
Grand Knight — Vyriausiu 
vyčiu.

Rapolas Kručas, fotografas 
veteranas, dabar esąs Wcod- 
crest Nursing Heme, ruošiasi 
persikraustyti į Matulaičio na
mus Putname.

Prel. J. Balkonas skaitys pa
skaitą “Kunigo pareiga tautai" 
Kunigų Vienybės seime Chica- 
goje, liepos 1.

Mėlynosios Armijos semina
re Fatimcje dalyvaus ir prel. 
J. Balkūnas liepos 10-28. Lan
kysis taip pat Ispanijoj ir Pran
cūzijoje (Liurde).

Kun. dr. V. Cukuras grįžo 
iš Europos birželio 19 ir tuoj 
iškeliavo į namus — šv. Tomo 
parapiją. Voluntown. Conn.

Vysk. A. Deksnio vakarienės 
bilietus įsigijo Kolumbo Vyčiai, 
Katalikai Veteranai, choras, šv. 
Vardo draugija.

Natalija Liutikaitė Berlyno zoologijos sode su šuniuku ir liūtuku.

Gerai moka vokiečių ir anglų 
kalbas, .tai ir pasirinko tuos 
kraštus.

Baigusi seserų mokyklą. 1963 
balandžio mėnesi išvyko į Ang
liją, į Londoną ir diibo priva
čiai kaip gailestingoji sesuo. Iš 
ten per tarptautinę gailestingų
jų seserų organizaciją gavo dar
bą Ziuriche. Šveicarijoje, uni
versitete klinikose.

Čia visai nauja aplinka, nau
ji žmonės ir nauji darbo me
todai. Įsitraukusi j darbą, buic 
traktuojama kaip ii visos gai
lestingosios seservs. Darbo bu
vo tiek daug, kad reikėjo sku
bėti ir dirbti, šitose klinikose 
išdirbo 18 mėnesiu.

Teko dar dirbti mažoje kal
nų ligoninėje, pergyventi aud
rų liūtis. Vėl grižus į Ziurichą, 
išvyko į Hamburgo universite
to ligonines, dirbo chirurginia
me skyriuje. Iš ten nukeliavo į 
Bavariją prie Miuncheno Tegen- 
see. dirbo visą žiemą kalnų li
goninėje.

Ir Vokietijoje buvo traktuo
jama kaip sesuo profesionalė, 
dirbo pagal to krašto papročius 
ir pagal jų darbo planą. Darbo 
valandos ilgos, nes ligoninėje 
visada pilna darbų.

Taip keliaudama per įvai
rius kraštus ir dirbdama įvairio
se ligoninėse, Įvairiuose jų sky
riuose, jis išbuvo užsienyje net 
šešetą metų. Pasinaudodama 
ate? togom, lanke Europos 
kraštus.

Dabar štai turistės bilietu ke
liauja per Ameriką. Atskrido į 
New Yorką lėktuvu, kur čia tu
ri savo giminių, čia paviešėju
si keliauja autobusu per visą 
Amerikos kontinentą iki Pacifi- 
ko. Ten sės i laiva ir plauks į 
N. Zelandiją, kur gyvena jos tė- 

' vai.
Jos tėvas yra Česlovas Liuti

kas, žemaitis, kilęs bene nuo 
Židikų, mokytojas, agronomas, 
archeologas, vedęs Zubovaitę ir 
gyvenęs Bubliuose prie Šiaulių. 
Lietuvoje jis reiškėsi ir kaip ar
cheologas, mokytojas ir agrono
mas. visuomenės veikėjas. Ka

ro metu pasitraukęs į Austri
ją. iš ten išvyko į Naująją Ze
landiją.

Šitoje tolimoje saloje jis iš
vystė gražią Lietuvių Bendruo
menės veiklą. Jis yra parašęs vi
sokiausių memorandumų įvairių 
tautų atstovam, primindamas 
dabartinę Lietuvos padėti. 
Apie jo plačią veiklą rašėme

Natalija Liutikaitė Darbininko re
dakcijoje

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

Jonas Aistis, Elegijos
— 2.50 dol., Penktoji Pradalgė
— Literatūros Metraštis 1968
— 3.50 dol.. Šekspyro Sone
tai. Vertė Alfonsas Tyruolis— 
4 dol.. Šventadienio Žodis, Ku
nigas Ant. Valiuška—3 dol., A. 
Škėma, Raštai It. — 6 dol. 
V. Kavolio Lietuviškasis Libe
ralizmas —- 3 dol., Liūnės Su
temos Bevardė Šalis — 3 dol., 
A. Landsbergio Penki Stulpai
— 2 dol.. J. Meko Gėlių Kalbė
jimas — 1 dol.. J. Meko Pavie
niai žodžiai — 4 dol.. K. Al
meno Gyvenimas tai kekė vyš
nių — 5 dol., V. Kavolio Nu
žemintųjų Generacija — 2 dol.

Su užsakymais kreiptis į 
“Darbininko” administraciją: 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 11221.

IIM0S_
Baisiuosius birželio išveži

mus Bostono ir apylinkių lietu
viai paminėjo birželio 15. Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje mi
šias už žuvusius tremtinius au
kojo klebonas kun. Antanas 
Baltrušūnas. Amerikos legio
no Stepono Dariaus posto na
riai dalyvavo su vėliavomis.

Viešame minėjime Lietuvių 
Piliečių Draugijos auditorijoj 
kruopščiai paruoštą paskaita 
skaitė kun. prof. Stasys Yla. 
Prelegentas apžvelgė lietuvių 
—rusų santykius istorijos eigo
je. Lietuviai yra pranašesni už 
rusus. Todėl carų Rusija per 
daugiau nei šimtą okupacijos 
metų, net uždraudusi spausdin
tą žodį, nepajėgė lietuvių nu
tautinti. Taip pat ir ši okupa
cija, kurią rusai vykdo su dar

Darbininke šių metų pirmam 
numeryje.

Mieloji Natalija Liutikaitė 
buvo užsukusi ir Darbininko re
dakcijom Su kelionės krepše
liu ji priminė vokietę keliau
toją. Papasakojo savo įspū
džius, kalbėjo apie bendrus 
pažįstamus. Kalba gražiai, su 
precizija, su lengvu sąmojum 
ir drąsa. Tai keliautojos charak
teris, kuriam visur miela ir ge
ra, kuris visur suranda gerų 
žmonių ir pats palieka kitiem 
gerą Įspūdi, t p. j.)

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Ramiausios atostogos Coxsac- 
kie, N.Y., pas Motiejūnus, vi
siem gerai žinomus brooklynie- 
čius. Yra gražūs sodai, pilni uo
gų ir vaisių. Galima ramiai pra
leisti atostogas ar sustoti tik 
savaitgaliam. Visas pragyveni
mas ir maistas savaitei kainuo
ja tik 40 dol. Maisto produk
tai švieži iš savo ūkio. Rašyti 
adresu: Mrs. A. Motiejūnas, 2 
North St., Coxsackie, N. Y: Te
lef.: (518) 731-88 69.

Visokiom progom, vietos ir 
užsienio geriausių firmų rašo
mosios mašinėlės nuo mažiau
sios iki Standard 92 ž., liet.- 
angl. raidynu, taip pat Radio, 
TV ir biznio mašinos. Reikalau
kite katalogėlių iš: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port, N. Y. 11731 arba tel.: 
(516) 757-0055.

Graži ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda
mi labai žemomis kainomis su 
garantija. Dėl katalogų ir infor
macijų rašyti: S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon St., AVor- 
cester, Mass. 01604.

Kas norėtų skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2 2923 

didesniu carų Rusijos naciona
lizmu ir imperializmu, nepa
jėgs suvirškinti lietuvių net ir 
baisiais žudymais, kankinimais, 
trėmimais bei kitokiais perse
kiojimais.

Meninėj daly kun. Vincas 
Valkavičius, pianu palydint dr. 
Vyteniui Vasyliūnui, padaina
vo porą lietuviškų dainų, o Fe
liksas Kontautas minėjimą pa
įvairino dailiuoju žodžiu.

Minėjimą rengė Lietuvių B- 
nės apylinkės valdyba, kurios 
pirmininku yra dr. Stasys Jasai
tis.

Dr. Stanislovas Mačiulis bu
vo vienas iš iškiliųjų gydytoju 
Lietuvoje. Jis yra daug prisidė
jęs prie atsistatančios Lietuvos 
kūrybinio darbo. Aktyviai reiš
kėsi visuomeninėje veikloje 
rašė profesinėje medicinos 
spaudoje ir kituose žurnaluose 
medicinos klausimais. Jo ini
ciatyva ir pastangomis Panevė
žy buvo pastatyta 500 lovų li
goninė, kuri dėl II-jo pasauli
nio karo ir rusų okupacijos ne
buvo galutinai užbaigta.

Dr. St. Mačiulis gimė 1893 
vasario 9 Bimbų kaime, Pane
munėlio vaisė., Rokiškio apskr. 
1914 baigė Šiaulių berniukų 
gimnaziją, 1919 Rusijoje —ka
ro medicinos akademiją. 1921 
Petrapily išlaikė chirurgo spe
cialisto egzaminus ir dirbo chi
rurginėje ligoninėje prof. Fio
dorovo asistentu. Pakviestas į 
Kazanės universitetą dėstyti 
chirurgiją, dr. Mačiulis pasu
ko kita kryptimi. 1922 grižo į 
Lietuvą ir pradėjo dirbti 6-to 
pėstininkų pulko jaunesniuoju, 
o vėliau 9-to pulko vyr. gydy
toju.

Išėjęs atsargon, vertėsi gydy
tojo praktika Smilgiuose ir kar
tu keletą metų ėjo savivaldy
bės tarybos pirmininko parei
gas. 1925 buvo pakviestas Pa
nevėžio apskr. gydytoju, o nuo 
1930 Panevėžio apskr. ligoni
nės direktorium ir chirurgijos 
skyriaus vedėju. 1934 gilino 
medicinos studijas Vienoje ir 
Budapešte, o 1937 Vytauto Di
džiojo universitete Kaune iš
laikė medicinos daktaro egza
minus.

Dr. Mačiulis buvo rusu ko
munistų nužudytas 1941 birže
lio 26. Jis tuo laiku operavo li
gonį. Į operacinę įsiveržė enka- 
vadistai, išsivedė dr. Mačiulį ir 
nužudė.

Vanda Mačiulienė birželio 
mėnesio baisiuosius Įvykius mi
nint. savo vyrui prisiminti Įmo
kėjo Į Lietuvių Fondą 100 dol.

Algis K. Mockus šį pavasari 
baigė Suffolk universitetą Bos
tone, gaudamas bakalauro 
laipsnį iš biznio administraci
jos. Studijas jis buvo pradėjęs 
seniau; jas baigė atlikęs kari
nę prievolę Amerikos kariuo
menėje. Algis yra Marijos ir 
Kazio Mockų, gyvenančių So. 
Bostone, sūnus.

Petras Ausie jus, kuris ne
seniai turėjo didelę operaciją, 
jau paliko ligoninę ir grižo na
mo.

ED. PODOLAK 
and his

MERRY MUSICIANS
7 asmenų orkestras

groja įvairius pramoginius šokius.
Vadovas Vytautas Prapuolenis

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

Gražiuose Catskill kalnuose
DRUSKONE HALE VASARVIETE 

atidaroma nuo liepos 1 d.
Puikus maistas. Sveikas kalnų oras. 5 mylios kelio iki 
baseino. Svečiai priimami savaitgaliais ar ilgesniam po
ilsiui. Rašyti:

5. 7.0 GO R 5 K 1
DRUSKONE HALL
Andcs, N. Y. 13731
Telef. (914) 676-4661

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALF RED W. ARCHIBALD

President
ftio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes konsulas adv. A. 
O. bnaiina ir adv. Jonas J. Grigams. Relkfliv su patarnautojais gv 
Įima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000.000

Current dividend 514% on all accounts.
Dabar moka 5'/4% už visų rūšių taupomus pinigus.


