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Churchillio mirtis. Naujai paskirti 27 kardinolai

PASKUTINIS Iš TRIJŲ DIDŽIŲJŲ -

Winston Leonard Spencer 
Churchill — sausio 24, sekma
dienio rytą, mirė. Laidojamas 
šeštadienį pagal jo paties pa
geidavimą * Blenheim parapijos 
bažnyčios šventoriuje, kur yra 
palaidoti jo tėvai. Laidotuvėse 
bus tik artimieji šeimos na
riai. Kitiem ir nebūtų vietos 
ankštame šventoriuje. Nebūsią 
ten vietos ir Churchillio vertam 
paminklui, kuri norėtų pasta
tyti anglų visuomenė.

Bet pasaulio valstybių šefai 
siunčia užuojautas, o spauda 
skelbia gausiai apie darbus bei 
gyvenimą to. kuris plačiai išė

TARP NAUJŲ KARDINOLŲ 3 iš anapus uždangos, 1 JAV
’Po prezidento Johnsono in

auguracijos pasaulio dėmesį pa
traukė Winstono Churchillio 
mirtis, staigus prezidento John- 
scno susirgimas, kuris betgi 
laimingai praeina; po jo vėl ži
nia apie popiežiaus Pauliaus 
paskirtus naujus 27 kardinolus. 
Tos žinios paįvairina eilinių

Popiežius Paulius VI sausio 
25 paskyrė 27 naujus kardino
lus. Tarp jų trys iš anapus už
dangos: Lvovo arkivyskupas— 
metropolitas Josif Slipyi (jo ti
kroji pavardė — Josif Hober- 
nickyj-Dykowskyj) — išbuvęs 
sovietų kalėjimuose 18 metų ir 
paleistas 1963. dabar esąs Ro
moje; Prahos arkivyskupas Jo
sef Beran, išleistas iš kalėji
mo, bet tebelaikomas provinci
joje policijos priežiūroje; Za
grebo arkivyskupas Franjo Se- 
per.

KARDINOLAI Iš ANAPUS UŽDANGOS: Josif Slipyi, Franjo Seper, Josef Beran.

J. TAUTOSE:
Indonezijai pasitraukus iš J. 

Tautų, Kinijos min. pirm. Chou 
En-lai sausio 24 skelbė atsi
šaukimą organizuoti naujas 
‘‘jungtines tautas”, kuriose ne
būtų “Jungtinių Valstybių im
perializmo”.

Pačiose J. Tautose padėtis 
tebėra Įstrigusi dėl Sovietų ne
mokamos skolos J. Tautom. Nei 
Sovietai nei Amerika nerodo 
noro atsisakyti nuo savo pozi
cijos.

Kai darbų nėra, belieka nu
kreipti dėmesį i J. Tautose na
rių santykiavimo tradicijas. An
tai, Sovietai ir linija. Sovietąi 
reikalauja, kad nacionalinės Ki
nijos teisės būtų perduotos ko
munistinei Kinijai. Nejaukioje 
padėty Sovietų atstovas atsi
duria, kai ateina jam eilė Sau
gumo Taryboje pirmininkauti 
ir reikia duoti balsą Kinijos at
stovui. Tada is mėgina išsisuk
ti duodamas balsą “Mr. LitP’.

Kai Sovietų ir nacionalinės 

jo iš Anglijos ribų ir virto es
mine pasaulio figūra antrojo 
pasaulinio karo metu.

•
Churchillis išgyveno 90 me

tę ir 55 dienas. Po mokslų pir
ma jo gyvenimo dalis nutekėjo 
kovose, kuriose jis dalyvavo sa
vanoriu — Kuboje, Azijoje, Af
rikoje. Nuo 1900 išrinktas į 
parlamentą ir jame praleido 60 
metų. Nuo 1906 Įvairiose val
džios pareigose. Pirmojo pasau
linio karo metu — pirmasis ad
miraliteto lordas, amunicijos 
ministeris. Po karo — kolonijų, 
valstybės iždo ministeris. Pas

įvykių tekėjimą — "didžiosios 
bendruomenės" statybą biudže
to projektais, kovą dėl negrų 
balsavimo teisės, skandalus avi
acijos karo mokykloje, New 
Jersey kalėjimuose, o taip pat 
įtampą Jungtinėse Tautose dėl 
skolos nemokėjimo ir nesėkmės 
pietų Azijoje

Amerika gavo šeštąjį kardi
nolą — pakeltas į kardinolus 
Baltimorės arkivyskupas Law
rence Joseph Shehan.

Tarp naujai paskirtų kardi
nolų 17 yra iš Europos, 4 iš 
Afrikos. 3 iš Azijos. 2 iš šiau
rės Amerikos ir 1 iš pietų Ame
rikos.

Italų šiuo kartu paskirta 6, 
prancūzų 2, po vieną iš Vo
kietijos. Airijos, Anglijos, Ispa
nijos, Belgijos, pirmu kartu 
Šveicarijos. J. Valstybių. Que-

Indonezijai išėjus
Kinijos delegacijos nariai susi

tinka, vienas kitam lineli, bet 
rankos nepaduoda.

Įtempti santykiai tarp Izrae
lio ir arabų valstybių. Pilnaties 
posėdy pagal abėcėlės eilę Iz
raelio atstovui teko sėdėti tarp 
Irako ir Libano. Tiedu kaimy-

PARTIJOSE: Wagneris pralaimėjo?
New Yorko valstijos 62 ap

skričių demokratų partikos va
dai sausio 24 dauguma balsų 
pasisakė už W.H. McKeono pa
likimą pirmininko pareigose. 
Majoras Wagneris sausio 24 
jau atvirai sakė, kad tie, kurie 
eina prieš jo liniją, esą sen. R.

— Amerikos 68 kongresma- 
nai sausio 24 kreipėsi į Vokieti
jos parlamentą, kad nusikaltė
liai dėl žydų naikinimo būtų ir 
toliau teisiami. Akcijai vadova
vo New Yorko kongrs. E. Cel- 
ler.

kui 10 metų valdžioje nedaly
vavo, bet stipriai reiškėsi prieš 
hitlerinę Vokietiją ir kritikavo 
valdžios nuolaidumą. Antrojo 
pas. karo išvakarėse Įėjo Į 
Chamberlaino vyriausybę vėl 
kaip pirmasis admiraliteto lor
das; nuo 1940 ministeris pirmi
ninkas ir krašto apsaugos minis
teris, kuriam teko organizuoti 
karą prieš Vokietiją. Karą lai
mėjęs 1945 rinkimus pralaimė
jo. Nuo 1945 iki 1951 buvo opo
zicijos vadas. Nuo 1951 ministe
ris pirmininkas, iki 1955 pats 
pasitraukė, perleisdamas jaunes
niam Macmillanui.

beko. Brazilijos. Ceilono, Pie
tų Afrikos, Alžiro, Tanganyi- 
kos, Upper Volta, taip pat Sy- 
rijos. Libano, Egipto patriar
chai.

Dabar kardinolų kolegijoje 
bus viso 103, tarp jų 32 ita
lai ir 71 kitų tautybių. Ligi šiol 
buvo likę 76 kardinolai; tarp jų 
buvo 26 italai. 6 ispanai, po 5 
iš Prancūzijos ir J. Valstybių, 
po 3 iš Brazilijos ir Vokietijos, 
po 2 iš Kanados. Argentinos 
ir Portugalijos, po 1 iš Austri
jos, Vengrijos, Belgijos, Olandi
jos, Lenkijos, Čilės, Kolumbijos, 
Venezųelos. Armenįjos^. Kini
jos, Indijos, Filipinų. Austra
lijos. Syrijos. Tanganyikos.

Teigiama, kad tarp Vatikano 
ir Čekoslovakijos, taip pat tarp 
Vatikano ir Jugoslavijos einan
čios derybos dėl santykių išly
ginimo tokia prasme kaip Ven
grijoje.

ir nesutariant dėl skoly
nai vienas su kitu kalbasi ara
biškai pro Izraelio atstovą, bet 
pastarojo neužkalbina, nors jis 
taip pat arabiškai moka. Padė
tis palengvėjo nuo tada, kai bu
vo priimtos Airija ir Italija, ta
da Izraelio atstovas atsidūrė 
tarp šių dviejų valstybių.

Kennedy bloke, ir tas “Ken
nedy blokas” siekia partijoje 
dominavimo, kad lengviau galė
tų muštis 1966 rinkimuose į gu
bernatorius, o 1968 į preziden
tus.

— Vietname budistai ir stu
dentai sausio 23 surengė de
monstracijas jau prieš Ameri
kos atstovą — kam jis remia 
Huong vyriausybę. Reikalavo, 
kad atstovas Taylor būtų at
šauktas; sunaikino skaityklą su 
8,000 knygų.

Vyskupo P. Brazio konsekracija
Vyskupo Pranciškaus Brazio. 

MIC. konsekracija bus vasario 
14. Konsekruos kardinolas Car
lo Confalonieri. konsistorinės

AMERIKOS NAUJAS KAR
DINOLAS Lawrence J. She
han.

AZIJOJE: nelaimė ar sabota
žas Laose

Laose sausio 24 sprogimai 
aerodrome sunaikino vyriausy
bės aviacijos daugiau kaip 10 
lėktuvų, angarą, patį errodro- 
mą. amuniciją. Neišaiškinta, ar 
tai nelaimė ar sabotažas. Tai 
primena Vietname lapkričio 1 
Amerikos lėktuvų sunaikinimą 
komunistų patrankų.

— Aviacijos akademijoje sau
sio 23 iškilo aikštėn skanda
las — kai kurie akademijos au
klėtiniai vogė egzaminų uždavi
nius ir juos pardavinėjo drau
gam. Įvelta į tą skandalą apie 
100 asmenų. Jie ar pasitraukė 
patys ar pašalinti iš akademi
jos. Viso akademijoje yra 2,500 
auklėtinių.

— Kanada sausio 25 pasiskel
bė vėl pardavusi kom. Kinijai 
kviečių už 54 mil.

kongregacijos sekretorius, asis
tuojant arkivyskupui Antonio 
Samore ir vyskupui Vincentui 
Brizgiui. Vasario 13, konsekra
cijos išvakarėse, bus speciali 
Šv. Tėvo audiencija lietuviam.

— Prezidento Johnsono ger
klės uždegimas sumažėjo, bet 
dar neaišku, ar jis galės vykti į 
Churchillio laidotuves.

— Prez. Johnson sausio 25 
• pasiuntė Kongresui biudžeto 

projektą — 99.7
— Socialinės šalpos streiki

ninkų 16 vadų sausio 25 paimti 
į kalėjimą, kai jie atsisakė at
šaukti streiką.

— Franco priėmė žydų ben
druomenės atstovus, kurie iš
dėstė norą savo bendruomenę 
turėti registruotą, galinčią Įsi
gyti turtą. Tai pirmas žydų 
priėmimas aukščiausioje val
džioje nuo 1492, kada karalius 
Ferdinandas ir karalienė Iza
bella Įsakė žydam iš Ispanijos 
išsikraustyti. Dabar žydų Ispa
nijoje yra 5.000. Protestantų 
apie 30.000.
— Prez. Johnsono duktė Luci, 

17 metų, mokosi katalikų tikė
jimo tiesų. Iš Baltųjų Rūmų pa
aiškino. kad tai nereiškia Luci 
noro priimti katalikybę.

— Selma, Ala., riaušės tarp 
negrų ir policijos nesiliauja. 
Sausio 25 eilėje prie registraci
jos balsuoti viena negrė davė 
šerifui Į veidą. Tas partrenkė 
ją ant žemės ir sukaustytom 
rankom įmetė į kalėjimą.

— B. Goldwateris bus ragi
namas savo partiečių artimiau
siuose rinkimuose būti vėl kan
didatu į Arizonos senatorius.

— Viešosios sveikatos tarny
ba įspėjo, kad sergantieji “ul- 
ceriu” reguliariai duotųsi tikri
nami rentgeno peršvietimu, nes 
įtariama, kad iš šio sutrikimo 
gali išaugti vėžys.

Churchillis šalia Roosevel- 
to ir Stalino kare ir po karo 

Winston Churchill dabar ver
tinamas Įvairiais atžvilgiais — 
kaip politikas, karys, istorikas. 
Labiausiai dėmesys sutelkiamas 
į jo veiklos laikotarpį antrojo 
pasaulinio karo metu. De Gaul
le pavadino Churchillį šio karo 
dramos pagrindiniu veikėju. Jo 
veidas ir jo rolė ryškėja, kai jį 
sugretini su kitais dviem to me
to didžiausiais, kurie drauge su 
Churchilliu kovojo ir drauge lė
mė pokario pasaulio likimą — 
su Ro‘oseveltu ir Stalinu.

Kai Rooseveltas 1945 balan
džio 12 mirė, Churchillis reiškė 
liūdesį dėl “brangaus draugo”. 
Churchillis ir Rooseveltas bu
vo vienos minties, siekdami nu
galėti hitlerinę Vokietiją ir at
statyti sujauktą buvusią pasau
lio tvarką. Tą bendrą siekimą 
jie paskelbė, susitikę Atlante 
Amerikos karo laive. Tai buvo 
garsioji Atlanto charta, pas
kelbta 1941 rugpjūčio 14. Du 
pareiškimai buvo joje svarbiau
si: vienas, nei Amerika nei An
glija nesiekia jokių teritorinių 
laimėjimų iš karo; antra, pasi
sako už buvusios padėties at
statymą — už laisvės ir nepri
klausomybės grąžinimą tom tau 
tom. kurios jų prievarta nete
ko karo eigoje.

Du didelius didelių valsty
bių vyrus jungė bendras sieki
mas. Tačiau taktika, keliai į 
aną siekimą ne sykį išsiskyrė. 
Priminsim tik trejetą.

(1) Besąlyginės kapituliacijos 
reikalas. Tokios kapituliacijos 
reikalavimą Vokietijai paskelbė 
Rooseveltas ir Churchillis, susi
tikę Casablancoje 1943 sausio 
12-24. Churchillis nebuvo tokis 
palankus < besąlyginei kapitulia
cijai nei Vokietijai nei paikiau 
Japonijai. Bet nusileido RočT 
seveltui. kuris to griežtai laikė
si. Tada ir dabar Anglijoje pa
sigirsta balsų, kad tokis reika
lavimas prailgino karą su Vo
kietija ir pareikalavo daugiau 
aukų. Galima dar pridėti — pa
sitarnavo Sovietam.

(2) Išsiskyrė nuomonės dėl 
invazijos. Invazijai Prancūzijo
je Churchillis nebuvo palan
kus. Jis labiau galvojo apie in
vaziją pro Balkanus. Rezulta
tas būtų tas pats — susiaurin
ta Hitlerio valdomų žemių kon- 
trol. Tačiau Churchillis turė
jo galvoje susiaurinti galimy
be Sovietų ekspansijai į Vidur
žemio jūrą pro Balkanus. Jei 
būtų užimti Balkanai. Bulgarija, 
Rumunija, Europos likimas, gal 
būt. butų kitoks buvęs. Bet Roo
seveltas pasirinko pro Norman
diją. Ir tam pritarė Stalinas.

(3) Išsiskyrė nuomonės ir 
dėl Berlyno atidavimo Sovie
tam. Amerikos kariuomenė su
stojo prie Elbės ir laukė, iki 
Sovietai ateis ir paims Berlyną. 
Veltui Churchillis siuntė tele
gramas Rooseveltui, raginda
mas žygiuoti į Berlyną ir jokiu 
būdu nepalikti Berlyno Sovie
tam. Berlynas Vakaram būsiąs 
svarbus politiniais sumetimais. 
Bet Rooseveltas ir Eisenhowe- 
ris labiau vadovavosi kariniais 
sumetimais nei politiniais,

SOVIETUOSE: kas konferen
cijoje bus ir kas ne

Komunistinių partijų konfe
rencijoje, kurią Maskva šaukia 
kovo 1, iš 26 valstybių pažadė
jo dalyvauti 18 valstybių ko
munistai, 6 atsisakė ir 2 dar 
abejoja. Atsisakė kom. Kinija 
ir jos satelitai: Japonijos komu
nistai. Indonezijos, š. Korėjos, 
š. Vietnamo, Albanijos; abejo
jo dar Rumunija ir Kuba. 
Konferencija turėtų svarstyti 
komunistų vienybės klausimą.

— Maniloje sausio 25 5,000 
filipiniečių demonstravo prieš 
Ameriką dėl filipiniečio nušo
vimo Amerikos bazės rajone.

CHURCHILLIS FULTONE 1946

Kai Stalinas 1953 kovo 5 mi
rė, Churchillis nesiuntė jokios 
asmeninės užuojautos. Maskvo
je per daug jau Churchillis bu
vo žinomas kaip komunizmo 
priešas Nr. 1. Nors kai dabar 
Churchillis mirė, sovietų val
džia pasiuntė užuojautą, bet 
spauda iškėlė, kad Churchillis 
1918-21 rengė intervenciją 
prieš Sovietus; kad Churchillis 
buvo šaltojo karo meisteris ir 
sovietų priešas.

Tikrai, tuo metu, kai Ameri
ka buvo apsvaigusi nuo palan
kumo Stalinui ir Sovietam; ka
da Amerikos valdžios pareigū
nai laikė savo garbės reikalu 
Amerikos paslaptis išdavinėti 
Sovietam, Churchillis. jau ne 
valdžios, tik opozicijos vadas, 
buvo pakviestas prez. Trumano 
ii- menkoje, mažai kam žinomo
je kolegijoje pasakė kalbą 1946 
kovo 5. Ta kalba išgarsino Ful- 
tono vardą visame pasauly. 
"Nuo Stetino prie Baltijos jū
ros iki Triesto prie Adriatiko 
nusileido geležinė uždanga per 
kontinentą ..." Ir Churchillis 
kalbėjo apie Sovietų ekspansi
jos siekimus, kurių “nesulaikys 
nei akių užmerkimas prieš pa
vojų. nei laukimas, iki kas 
įvyks, nei appeasementas ... Iš 
to. ką mačiau tarp karo meto 
mūsų draugų ir sąjungininkų 
rusų, įsitikinau, kad nieko jie 
taip, negerbia kaip jėgą ir "nie
kam nerodo mažiau pagarbos 
kaip silpnumui ypačiai kari
niam silpnumui. . .”

Churchillis pristatė sovietinį 
pavojų didesni nei buvo Hit
lerio pavojus. Tai buvo balsas, 
kuris kaip žaibas pažadino Va
karus atbusti iš apsvaigimo, im
tis rezistencijos Graikijoj, Per
sijoj. organizuoti Nato sąjun- 
gą...

Tačiau ne visada Churchillis 
rodėsi tokis priešingas Rusijai. 
Buvo ir priešingų atsitikimų. 
Dar prieš karą, būdamas opozi
cijoje. jis reikalavo, kad Ang
lija darytų sąjungą su Sovie
tais prieš Hitlerį. Jo nebuvo 
paklausyta, ir Hitleris aplenkė 
Angliją. O ir po Fultono kal
bos, jau 1950, Churchillis pra
bilo apie viršūnių konferenci
ją. ^Ją siūlė vėl 1953, nors ir su 
Malenkovu. Bet Eisenhoweris 
nesutiko, aiškino, kad dar ne
atėjęs laikas. Churchillis prie
šingai — aiškino, kad reikia 
tartis su Sovietais, kol dar yra 
laikas; derybos galinčios būti 
sėkmingos, kol Sovietai žino, 
kad Amerikos rankose yra per- 
sverianti vandenilinė bomba.

•
Jei trijų didžiųjų tarpe Chur

chillio politika būtų daugiau 
svėrus negu Stalino, tai gal 
pasaulis šiandien kitaip atrody
tų. Gal... Bet Churchillis il
giausiai gyveno iš tų trijų, ir 
jam teko nelaimė matyti, kad 
pirmųjų dviejų jo karo drau
gų politika nuvedė pasaulį vi
sai ne į tai, ką skelbė Atlanto 
charta. Churchillis buvo iš tų 
nelaimingųjų, kuriam neteko 
savo politikos vykdyti po karo 
ir dėl to, kad jam to neleido 
tauta, kuriai jis buvo laimėjęs 
karą; 1945 atmetė jį ir pasirin
ko kitą vadą, kuris šiandien 
jau spėjo nueiti į nežinomybę. 
Churchillis matė antrą didžiąją 
pasaulio grėsmę dėl to nepa
šalintą, išgyvendamas 90 metų 
ir 55 dienas, mirdamas nuo tos 
pačios priežasties kaip ir jo 
abudu pirmieji karo sąjungi
ninkai.
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Kas valdo bažnyčias pavergtoje Lietuvoje?
Sovietų spaudoje pernai pa

skelbtas oficialus sovietinės val-
Oficialus sovietines valdžios pareiškimas Valdžia nustato kiekvieną 

kandidatą į kunigus, ar jis tin-
džios pareiškimas "Dėl religi- ka ar ne, ir tvirtina ar netvir-
nių bendruomenių turto". Jį 
pakartojame ištisai. —
DĖL RELIGINIŲ 
BENDRUOMENIŲ TURTO

Kam priklauso maldos namai 
ir daiktai, skirti kulto tikslam? 
Ar gali dvasininkai vienašališ
kai tvarkyti religinės bendruo
menės inventorių ir lėšas? — 
klausia grupės mūsų skaityto
jų-

Atsakymas. Maldos pastatus 
ir kitą turtą, būtiną kulto atli
kimui, valstybiniai organai per
duoda tikintiesiems, sudaran
tiems religinę bendruomenę, o 
ne dvasininkijai. Religinė bend
ruomenė šį inventorių pagal 
sutartį gauna iš rajono (mies
to) DŽDT vykdomųjų komite
tų nemokamam naudojimui. Šis 
turtas priklauso valstybei. Vi
sas turtas, įsigytas religinių 
bendruomenių organų, turi bū
ti valstybinių organų apyskaito
je ir nesiskaito bažnyčios nuo
savybe. Religinė bendruomenė 
gali valdyti bažnytinį turtą ir 
juo naudotis nuomos teisėmis. 
Religinė bendruomenė priva - 
lo turėti viso kulto invento
riaus apyrašą. Į šį apyrašą įtrau
kiami taip pat visi naujai pirk
ti, paaukoti ar perduoti iš ki
tų bažnyčių religinio kulto da
lykai. Į inventarizacijos apyra
šą neįtraukiami tik atskirų as
menų paskolinti privatūs daik
tai. Religinė bendruomenė pri
valo leisti bet kuriuo metu (iš
skyrus laiką, kai atliekamos re
liginės apeigos) rajono (mies
to) DŽDT vykdomųjų komitetų 
įgaliotiniams padaryti periodi
nį inventoriaus patikrinimą ir 
apžiūrą.

Religinė bendruomenė iš sa
vo narių tarpo tikinčiųjų susi
rinkime atviru balsavimu ren
ka vykdomąjį organą iš trijų 
asmenų. Kulto inventoriui"- ir 
lėšoms, surinktoms iš tikinčių
jų. patikrinti, religinė bend
ruomenė gali išrinkti revizijos 
komisiją.

Dvasininkija ir religiniai 
centrai neturi teisės pašalinti 
tą ar kitą narį iš vykdomojo 
organo ar revizijos komisijos 
sąstato. Jie neturi teisės duoti 
jokių privalomų patvarkymų 
religinės bendruomenės vykdo
majam organui, revizijos komi
sijai bei tikintiesiems. Dvasi
ninko funkcijos apsiriboja reli
ginių apeigų atlikimu.

Dvasininkija ir religiniai cen
trai neturi teisės tvarkyti reli
ginių bendruomenių žinioje 
esančio turto ir piniginių lėšų.

Taip reikalauja tarybiniai 
įstatymai.. Tačiau praktikoje 
neretai, ypač katalikų bažnyčio
je. pilnu religinės bendruome
nės šeimininku yra kunigas. 
Jis vienas ima tvarkyti religi
nės bendruomenės esančius 
kulto reikmenis, pinigines lė
šas. Kunigai stengiasi visą va

dovavimą parapijoms paglemžti 
į savo rankas ir panaudoti tai 
savanaudiškiems tikslams.

Kartais pasitaiko, kad kuni
gai netgi grobsto religinių ben
druomenių žinioje esantį vals
tybinį turtą. Pavyzdžiui, prieš 
kurį laiką buvo gautas skun
das iš Kuru religinės bendruo
menės, kad Radviliškio ir Ku-

rų parapijos klebonas kun. K. 
Lapinskas, norėdamas pagrob
ti Kuru religinės bendruome
nės žinioje esančią fisharmoni
ją ir komodą, paleido gandą 
tikinčiųjų tarpe, neva tai bus 
uždaryta Kuru bažnyčia, o po 
to paėmė iš Kuru bažnyčios mi
nėtus daiktus ir nugabeno pas 
savo bičiulį. Tik po to, kai Ku-

J. RUGIENIS.... “religiniu kultų įgaliotinis”

JAU YRA ĮNEŠTA 12 REZOLIUCIJŲ
Visa eilė legislatorių Įneš rezo
liucijas šiomis dienomis

Los Angeles, Calif. — Jau 
dvylika legislatorių yra įnešę 
(89th Congress) Lietuvos lais
vinimo reikalu. Tai jie padarė 
pačiomis pirmomis dienomis, 
kai naujas Kongresas susirin
ko savo pirmai sesijai 1965 me
tų sausio mėn. 4 d. Eilė legis
latorių (senatorių ir kongres- 
manų) įneša ir įneš rezoliuci
jas mūsų bylos klausimu šiomis 
dienomis.

Štai, pirmieji rezoliucijų au
toriai šiame Kongrese (89th 
Congress): —

Senate — Everett M. Dirk- 
sen, (R.-Ill., (S. Con. Res. 6).

Atstovų Rūmuose — Edward 
A. Garmatz (D.-Md.), H. Con. 
Res. 14: John V. Lindsay (R. 
N.Y.). H. Con. Res. 25; Gle- 
nard P. Lipscgmb P. Lipscomb 
(R.-Calif.), H. Con. Res. 26; 
John J. Rhodes (R.-Ariz.). H. 
Con. Res. 40; Peter W. Rodi
no. Jr. (D.-N.J.). H. Con. Res. 
41; John J. Rooney (D.-N.Y.), 
H. Con. Res. 43; Samuel S. 
STRATTON (D.-N.Y.). H. Con. 
Res. 51; Harold D. Donohue 
(D.-Mass.;, H. Con. Res. 75; 
Thaddeus . Dulski (D.-N.Y.), 
H. Con. Res. 76; Edward Hut
chinson (R. -Mich.), H. Con. 
Res. 82; Harold R. Collier (R. 
III.). H. Con. Res. 87.

Lietuviai, gyveną tų legisla
torių distriktuose, kviečiami pa
rašyti padėkos laiškučius. Laiš
kai adresuotini: The Honorable 
(senatoriaus ar kongresmano 
vardas ir pavardė), Senate , (ar 
House) Office Building, Wash
ington D.C., 20515.

Visi geros ^valios .< lietuviai 
kviečiamr jungtis. įjŠ£zqhucijų

rų parapijos tikintieji apie ku
nigo K. Lapinsko vagystę pra
nešė vietos valdžios organams, 
jis, siekdamas nuslėpti grobimo 
faktą, pervežė minėtus daiktus 
į Radviliškio bažnyčią, o vėliau 
grąžino atgal į Kuru bažnyčią.

Tai grubus tikinčiųjų teisių 
ir tarybinių įstatymų pažeidi
mas.

J. Rugienis
Religinių kultų įgaliotinis prie 

LTSR Ministrų Tarybos 
(Valstiečių laikraštis 

1964. 4. 24) / —o--
“Kultu Įgaliotinis" J. Rugie

nis aiškiai apibrėžė, kas yra 
kunigo ir kas yra valdžios ga
lioje.
KUNIGO GALIOJE:

"Dvasininko funkcija apsiri
boja religinių apeigų atlikimu". 
Tiek kunigas tegali: tik “apei
gas” atlikinėti.

Kunigui nebevalia ne tik ad
ministruoti bažnyčios, bet «ir 
tikėjimo tiesų mokyti jaunimą 
iki 18 metų amžiaus.

Kunigui nevalia į kitos para
pijos pamaldas vykti, kaip tai 
buvo nevalia ir caro laikais.

Kunigui nevalia tikinčiųjų 
lankyti — “kalėdoti”.
VALDŽIOS GALIOJE:

Viskas yra valioje valdžios, 
kurios atstovas čia yra J. Ru
gienis. Jis yra vyriausias bažny
tinių reikalų administratorius 
ir sprendėjas/*

Valdžiai priklauso ne tik 
bažnyčių pastatai, bet ir “kul
to reikmenys”. Jei’ kas padova
noja kieliką, tai jis laikomas 
valdžios nuosavybe, jei kas pa
dovanoja arnotą ar kitą bažny
tinį drabužį — tai vėl yra val
džios nuosavybė.
' Valdžios nuosavybe virsta ir 

patys kumgŠ^ nes valdžia' ku

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės gamybos, 
prekėms, kaip tai: AUTOMOBILIAMS. ŠALDYTUVAMS, 
TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt.. pats gavėjas gali pa
sirinkti dovanas už bet kokio dydžio sumą.

Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ 
DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pristatymas sku
bus iš produktų sandėlių esančių SOVIETŲ SĄJUNGOJE.
Kainos prieinamos.

Katalogų prašykite bet kuriame mūsų skyriuje arba 
Vyriausioje Įstaigoje:

45 West 45th Street
New York, N. Y. 10036; Room 1101
Tel.: Cl 5-7905

pravedimo darbą, rašant —- Re
zoliucijoms Remti Komitetas, 
Post Office Box 77048 Los An
geles, California, 90007. IT

nigą tvirtina.ar netvirtina kle
bono, vikaro! ar kitom parei
gom. Valdžia- duoda ar neduo
da kunigui įleidimą atlikinėti 
“religines apeigas”.

tina.
Valdžia nustato net, kiek 

kandidatų turi būti priimta į 
kunigų seminariją.

Valdžios galioje kunigus ko- 
lioti, šmeižti ir neleisti jiem 
atsakyti.

Valdžia nustato net religinės 
bnedruomenės komiteto narių 
skaičių ir kokiu būdu jis turi 
būti išrinktas.

Taip praktiškai vykdomas so
vietinės konstitucijos 124 str.: 
"Laisvė atlikti religinius kultus 
ir laisvė vykdyti antireliginę 
propagandą ..."

—o—
Kai sovietam nepasisekė Lie

tuvoje sudaryti “tautinės baž
nyčios”, jie mėgino į.bažnyti
nius komitetus įkišti sau pati
kimus asmenis — kad saugumo 
agentu būtų jei ne vargonin
kas, jei ne zakristijonas, tai 
bent vienas iš komiteto narių.

Kai nepasisekė atbaidyti jau
nimo nuo ėjimu į kunigų semi
nariją, tai valdžia ėmėsi siųsti 
į ją savuosius agentus arba 
tvirtinti į seminariją tik tokius 
kandidatus, kurie gimnazijoje 
rodėsi mažesnių gabumų —pir
maeilių netvirtina. Tegul bus 
menkesni kunigai.

Kai nepasiseka prikalbinti 
kunigų, kad mestų kunigavę, 
tai remia labiau tuos, kurie ima 
girtauti ar kitu būdu diskredi
tuoti kunigo vardą tarp tikin
čiųjų. Tie yra tikrieji talkinin
kai valdžios, kuri siekia tikėji
mą sunaikinti ir kuriai yra ma
loniau, jei tikėjimą sunaikinti 
pavyks iš vidaus — pačių ku
nigų pavyzdžiu atbaidyti žmo
nes nuo kunigų.

"Laisvė atlikti religinius kul
tus ir laisvė vykdyti antireligi
nę propagadą." Sovietinė
je praktikoj Lietuvoj reiškia 
laisvę -žvirbliam vanago naguo
se drebėti, laisvę vanagui dre
siruoti vieną žvirblį kitiem žvir-
bliam užkapoti, kad jam būtų 
parodyta malonė—būti paskuti
niam vanago sudraskytam.

VILNIAUS KATEDRA ŽIEMĄ. Katedra ir iv. Kazimiero koplyčia (po apvalu bokštu) 
paversta muziejais.

ŽYDAI PRIEŠ JOHNSONO ŠVIETIMU
Jewish Press pranešimu. A- 

merikos žydų Kongreso vyk
domojo komiteto pirmininkas

KONGRESAS: kiek jis atsieina

Kongreso nariai nuo sausio 
4 atlyginimo gauna po 30,000 
dol.; pereitas kongresas nutarė 
visiem pakelti po 7,500.

Kongreso išlaidos prieš 10 
metų buvo 75 mil., dabar 107 
mil. Kongresmanų yra 435, se
natorių 100; tarnautojų 8,0 0 0. 
Kiekvienam senatoriui naujose 
patalpose numatyta būstinei 
bent po 5 kambarius.
Vieno kongresmano išlaidų vi

durkis kraštui 35,700 per me-

Shad Polier pasisakė prieš pi
nigų skyrimą švietimui per ka
talikų mokyklas. The Tablet 
pranešimu, atnaujino panašius 
pasisakymus ir protestantai.

— Žydų ir negrų klausimu 
prašneko Martin Luther King. 
Reiškė dėkingumą žydam, kad 
remia negrų reikalą; nuro
dė, kad Mississippi nužudytie
ji pilietinių teisių kovotojai 
Goodman ir Schwerner buvo 
taip pat žydai.

— Žydų jaunimo klausimu 
buvo labiausiai susirūpinęs pa
saulio sionistų kongresas Jeru
zalėje. Labiausiai jam gresia, 
kaip kalbėjo prezidentas N a-

tus, vieno senatoriaus 133,000. hum Goldman, asimiliacija. Tai Tautose.

Tai esąs didesnis priešas kaip 
pogromai.

— Žydų kitas’ rūpestis — 
jaunimo tolimas nuo tikėjimo 
tradicijų. Netekėjusių motinų 
žydžių 90 procentų yra kolegi
jų studentės. Jos sakėsi dau
giausia kilusios iš šeimų, ku
riose nėra jokio religinio auk
lėjimo
— Žydai Kongrese imasi tvir

tai ginti žydus Sovietuose. Kon- 
gresmanas Halpern, N.Y. r., pa
teikė rezoliuciją, kaltindamas 
valstybės departamentą, kad jis 
nesiima iniciatyvos prieš žydų 
persekiojimą Sovietuose. Rei
kalavo, kad antisemitizmas So
vietuose būtų pasmerktas J.

Siyskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
vii-šų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti. į

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519 1

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

—•—
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Y . WVK > « Ak • AP*

MSF-LAM' VIA J.-MIK
>1-16

MAISTO KBASTSYS

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.............. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II. N.Y.................. Tel. STagg 2-4329

» 91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

—------- ----------------------------------------------------------------------j---------------------------------------------..------------------------------------........--------------- ~
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Ar vykti Lietuvon šią vasarą?

Man jau atėjo galas kaip piliečiui ir rašytojui

Lietuvą aplankyti, tikime, 
būtų malonu kiekvienam, kas 
nėra jos visai matęs arba labai 
ilgai nematęs ir didžiai pasiil
gęs. Ypačiai ilgisi bėgliai, kurie 
savo tėvynę paliko nebe laisva 
valia, bet nuožmaus priešo grė
smės genami, ir jau 20 metų 
nebeturi tinkamų sąlygų nei 
pagrįžti nei visiškai laisvai ap
lankyti savo artimųjų ir gimi
nių. “O sugrįžti noras nuolatos 
didėja ... lyg žolynų kvapą 
nuolat neša vėjas gimtąją že
melę ir tėvų namus” (J. Aistis). 
Tai išrautojo iš savo žemės lie
tuvio sunki dalia, kurią tik ta
sai gali suprasti, anot poeto 
Adomo Mickevičiaus, kas Lie
tuvos nebeteko.

★

Problema yra sunki ne vien 
dėlto, kad Lietuva yra paverg
ta. Didžioji Lietuva savo metu 
buvo pavergta caristinės Rusi
jos, o Mažoji — kaizerinės Vo
kietijos. Tačiau, kas norėjo ir 
Įstengė, galėjo parvykti ir lais
vai pasisvečiuoti. Nebuvo var
žomas keliauti kur nori ir pas 
ką nori. Nebuvo taip pat reika
laujama skelbti, kad carinė ar 
kaizerinė valdžia yra geresnės, 
negu amerikinė demokratija. 
Užsienio svečias buvo laisvas 
nuo prievartos, kuri dabar So
vietų Rusijoje ir jos pavergtuo
se kraštuose užgožia kiekvieną 
lankytoją. Kiekvieną užsienieti 
stengiamasi įjungti į bolševiki
nę propagandą: girti komunisti
nę santvarką, kelti jos laimėji
mus. Tai nenormali padėtis tau
tų santykiuose. Užtat ir lanky
masis už geležinės sienos yra 
nenormalus.

★

Lietuvio lankytojo padėtis 
sunkinama dar tuo, kad jisai 
verčiamas sutikti, jog rusų 
okupacijoje Lietuva esanti ‘lais
va’ ir daranti ‘didelę’ pažangą;

Agentas tarp partizanų
IŠ KNYGOS 'VIENŲ VIENI

Darbininko atkarpoje 1963 
m. buvo spausdinta ištraukos iš 
mūsų rezistencijos istorijos. 
Medžiagą papildžius ir antrą 
tiek prirašius, dabar išleista at
skira knyga — "Vienų vieni 
25 metų rezistencijoje" (424 
psl.) Spausdinta pranciškon ų 
spaustubėje. Dabar siuntinėja
ma platintojams. Čia spausdina
me faktais paremtą pasakojimą, 
kaip agentas įsibrauna į parti
zanų tarpą.

—0—
Iš visų • rezistencijon infil

truotų pagal Kruglovo direkty
vas šnipų, kurie buvo išaiškin
ti, pavojingiausias ir apsukriau
sias buvo Juozas Erelis, veikęs 
pačiose rezistencijos viršūnė
se ir simuliavo pats vyriausią 
rezistencijos vadą. Jo istorija 
rodo, kokius žmones sovietai 
angažavo savo agentais, kaip 
tie agentai pagavo pasitikėji
mą ir kaip tada veikė rezisten
cijai sunaikinti iš pagrindų.

Juozo Erelio vardas Vaka
ruose pirmu kartu pažįstamas 
1946 iš atgabentų Vlako dele- 
gatūros nariam įgaliojimų, ku
riuos Vlako komiteto vardu bu

kitais žodžiais, tam tikra pažan
ga pateisinanti bolševikinę oku
paciją. Taip ir skelbia vadi
namieji ‘pažangieji’ Amerikos 
lietuviai, kurie atsilanko Lietu
voje, bet kuriuos pastaruoju 
laiku imama vadinti ‘naftalinu’, 
atseit, atstumiančiu kvapu ...

Kas grįžęs išdrįsta teisingiau 
pasisakyti, apšaukiamas šmeiži
ku, melagiu. Taigi: apsilankiu- 
siem Lietuvoje belieka arba vi
sai užsičiaupti arba taip žiop
čioti, kad nepakenktų vergijoje 
aplankytiem.

★

Šiemet susidaro dar viena 
■įtemptis. Okupantas sustiprino 
‘‘kultūrinio bendradarbiafvimo 
akciją” prieš lietuviškąją išeivi
ją, kviesdama jos atstovus lan
kytis pavergtoje Lietuvoje. Ji 
pirmų pirmiausia nukreipta į 
mokslininkus, menininkus, ar
tistus, muzikus, sportininkus, 
rašytojus ir visuomenininkus. 
Jie visi yra viliojami atsilanky
ti Lietuvoje ateinančio birželio 
mėnesi ivykstančiame Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Sąjun
gos 25 metų sukakties minėji
me — laisvojo pasaulo letuvių 
žinomame kruvinojo birželio su
kakties metu ...

“Kreipiama visų kviečiamųjų 
ir kviesimųjų Lietuvoje atsilan
kyti asmenų ir organizacijų bei 
junginių dėmėsi i tai. kud to 
raudono kvietimo priėmimas 
yra tolygus maskolių-bolševikų. 
Lietuvoje Įvykdyto ir tebevyk
domo smurto pripažinimui ir 
mūsų Visų motinos Lietuvos iš
niekinimo užgynimui.

“Užtat Amerikos Lietuvių 
Tarybos Cleveland© skyrius ra
gina visus atsisakyti nuo lan
kymosi Lietuvoje 1965 metų 
vasarą ivykstančiame 25 metų 
Lietuvos pavergimo minėjime 
ir tuo viešai pademonstruoti 
lietuviškos išeivijos ištikimybę 
Lietuvos laisvės idealui”.

vo pasirašę Juozas Erelis ir Al
fonsas Hektoras. BDPS steigi
mo akte Juozas Erelis pasirašęs 
L. Laisvės Armijos vardu.

Lietuvos rezistencijos istori
joje Erelis pirmu kartu pasiro
dė 1946 gegužės 18, kada jis 
buvo suvestas su Tauro apygar
dos vadu Mykolu Jonu ir kitais 
pareigūnais ... Sužymėtino s 
pagrindinės scenos, kuriose pa
sireiškė Erelis ir kurios kaip 
dramos veikale plėtojo jo vei
klą vis giliau ir dramatiškiau.

(1) Pirmosios žinios. Juozą 
Ereli pogrindžio organizacijai 
rekomendavo pogrindžio ryši
ninkės studentės. Iš jų Tauro 
vadovybė patyrė, kad tikroji jo 
pavardė yra Juozas Albinas 
Markulis; jis buvo baigęs kuni
gų seminariją, bet į kunigus 
nesišventino; baigė mediciną; 
vokiečių okupacijos metu buvo 
provincijoje gydytojas ir turė
jo artimus ryšius su pogrindžiu 
— veikęs Laisvės Armijoje. 
1944 jis pakviestas į Vilniaus 
universitetą medicinos fakulte
te anatomijos katedrai vado
vauti. Jis buvo populiarus tarp 
intelektualų savo socialiu, gy

SURVEY žurnale, kuris lei
džiamas Londone ir kuriame 
svarstomi Sovietijos ir Rytų 
Europos reikalai, pereitų metų 
pradžioje pasirodė vieno bevar
džio čekoslovakų intelektualo 
rašytojo Įdomus straipsnis. Pa
vardė nepasirašyta dėl visai su
prantamų priežasčių. Straipsnis 
išreiškia to rašytojo ir jo bend
raminčių nuotaikas, kurios, ga
limas daiktas, yra išgyvenamos 
ir Lietuvoje jos dabartinių ra
šytojų ... Čia laisvai atpasako
jamos to čekoslovako mintys, 
-dedant jom iš turinio išplau
kiančias antraštėles.

t
Mus rikiavo kovai už 'pažangą'

Dar prieš karą, 1930 metais 
ir vėliau, žmogus su kūrybiniu, 
intelektualiniu rašytojo talen
tu Pragoję (ir kituose Europos 
miestuose) linko kairėn. Prisi
menu, kaip universiteto studen
tu būdamas džiugiai lankyda
vau čekoslovakų “Neturtingų 
ir Pažangių Studentų Sąjun
gos” posėdžius. Mum jauniem 
akademikam (tiesa, ne visiem) 
komunistų partija tada atrodė 
kovojanti prieš visa, kas ne
žmoniška. prievartinga ir atžan- 
gu: prieš fašizmą, nacizmą, tau
tinę neapykantą, Ispanijos 
Franko. Išdavystė Muenchene 
šia pažiūrą tik sutvirtino (Ang
lijos susitarimas su Hitleriu dėl 
Čekoslovakijos padalinimo R.)

Po karo, ypač kompartiiai 
valdžioje Įsigalėjus, mus rašy
tojus ir intelektualus surikiavo 
kovoti už “pažangą”.

“NAUJA KARTA BAIMĘ JVARO”... Čekoslovakijos komjaunuoliai Prahoje, Vencelio aikštėje, praėjus; rudenį vienos šventės metu.

vu būdu; jis buvo mėgstamas 
tarp studentų, nes visi nujau
tė, kad jis patriotas, o dažnai 
jį matydavę ir bažnyčioje. Jis 
netgi davęs kelis kartus po
grindžio studentėm vaistų su
žeistiem partizanam gydyti.

(2) Pirmas įspūdis. Pirmam 
susitikime su Tauro vadovybe 
jis paliko palankų įspūdį. Su
sitikime jis kalbėjo kaip Vie
nybės Komiteto likučių atsto
vas ir kaip apsijungusių aukš
taičių partizanų įgaliotinis. Jis 
informavo apie aukštaičių par
tizanų veiklą, teiravosi apie 
veiklą pietų Lietuvoje, drąsino 
sudaryti bendrą partizaninę va
dovybę. kėlė optimizmą dėl ry
šių su Vakarais per Lenkiją. 
Davė suprasti, kad tie ryšiai jau 
veikia.

Po pirmo susitikimo nepra
ėjo nė mėnuo, enkavedistai ap
supo apygardos vadą majorą 
Mykolą Joną, ir jis žuvo. Kitą 
mėnesį žuvo Dainavos apygar
dos vadas pulk. Kazimieraitis. 
■Niekas to žuvimo nesiejo su 
Juozu Ereliu. Manė: gal ėmė 
smarkauti enkavedistai, kaip 
nors patyrę apie pirmų ryši
ninkų atvykimą iš Vakarų.

(3) Pirmas pasiūlymas. Tau
ro vadovybės likusieji tarp gy
vųjų siekė paskubinti apsijun- 
gimą ir kreipėsi į Juozą Erelį 
Vilniuje. Tas atvyko antro su
sitikimo, kuriame dalyvavo ir 
iš vakarų atsiradę Hektoras bei 
Meškis. Erelis davė suprasti, 
kad rezistencijos centras kuria

Vieno čeokslovako rašytojo atviras pasisakymas

Partija mus aprūpino 
puikiais darbo kabinetais, bu
tais, atostogomis, automobiliais 
ir kitais gyvenimo patogumais. 
Bekovodami užglostinėjome me
lą, gyvenimo ir valdymo trūku
mus, akis užmerkdavome, jei 
kurį draugą iš darbo nušalin
davo ar kalėjiman sodindavo 
už “išdavystę”, kuriai netikėjo
me. Skaitėme ir patys rašėme 
eilėraščius, kaip antai:

Stalinas — tai didelis 
mąstytojas.

Mąsto, o jo akys giliai veria. 
Tartum kažko ieško:
Bene raudonos žvaigždės? 
Jo akys pilnos meilės, 
Tai mūsų saulė mylimoji. 
Stalino nuvertinimas mus 

pritrenkė. Pasijutome, it kata
likas, kuris patirtų, kad Šv. Tė
vas išniekino Kristų ir dar iš
nuodijo būrį kardinolų. Arba 
sūnus, sužinojęs, kad jo moti
na — paleistuvė..

Mes tiesos nerašome
Nenuostabu, jei 1956 metais 

birželio čekoslovakų rašytojų 
suvažiavime karštai plota tam 
pareiškėjui, kuris pasakė, kad 
ligi šiol rašytojai tiesos ne
rašė. Rimtai prižadėjome rašy
ti nuo tos dienos tik tiesą. Bet 
čia pajuto pavojų visa įsišakni
jusi bukagalvė biurokratija. 
Mus užgožė gąsdinimais, esą 
toks kabinėjimasis būtų grės
mė socializmo statybai. Grįžo

si pačiame Vilniuje; ar ne ge
riau būtų ir ryšininkam iš Tau
ro bei kitų apygardų ten persi
kelti. Trečiame susitikime pa
kvietė jau Hektorą persikelti 
pas jį į Vilnių.

(4) Hektoras pas Erelį. Hek
toras persikėlė gyventi pas Ere
lį. Ryšiam su užsieniais organi
zuoti Hektoras davė įgaliojimą 
Ereliui, kad perimtų savo ži
nion ir atsigabentų į Vilnių ra
dijo siųstuvą. Hektoro įsaky
mu, Ereliui buvo perduoti ir 
ligšioliniai visi ryšio punktai. 
Lenkijoje bei slapyvardžiai. Li
ko dar J. Lukša ir jo draugas, 
kurie žinojo tuos punktus. Jei
gu jie dingtų, ryšiai išimtinai 
būtų tik Erelio žinioje. Niekas 
neįtarė, kad tuo metu buvo su
imta ryšininkė, kuri suvedė Ere
lį su partizanais. Bet po mė
nesio ją paleido.

(5) Lukša taip pat. Kai ryši
ninkė buvo suimta, J. Lukša ir 
kiti iš savo nuolatinės būstinės 
pasitraukė. Ką gali žinoti, gal 
kankindami gali iš jos ką nors 
išgauti. Tikrai, kelis kartus lan
kėsi enkavedistai, ieškojo, kra
tė. Niekas nesiejo kratų su Ere
lio vardu. Pagaliau vėl atvyko 
pats Erelis ir pakvietė, kad 
Lukša ir jo draugas persikeltų 
į Vilnių, nes jau pergabentas 
radijo siųstuvas ir galima pra
dėti ryšius su Vakarais. Erelis 
paliko taip pat keletą tuščių 
blankų dokumentam pasidary
ti. Nuvyko. Susitiko su Hekto
ru, kuris gyveno pas Erelį.

me vėl prie savo seno biznio.
Ėmėme gudrauti, šen ir ten 

pro cenzūros ' nosis prakišame 
vieną kitą sakinį, už kurį vė
liau vienas kitą paginame. El
giamės it per gatvę einąs žmo
gus, besidairąs, kada žiburys 
raudonas, kada žalias. Net iš
sidirbome be galo jautrią ir su
manią uoslę: kas galima prakiš
ti ir ko negalima ...

Komunizmas gaišta
Visi juntame, kad kietai iš 

vieno centro planuojama ir 
tvarkoma pramonė bei prekyba 
sėkmingai negali veikti. Tokiu 
būdu visos mūsų idėjos apie 
žemės ūkio ir pramonės tvarky
mą. apie partijos vadovaujamą 
vaidmenį, apie klasinę sąmone, 
apie užsienio pasaulį bendrai ir 
kapitalistini atskirai yra, mūsų 
nuomone, be galo nusenusios 
arba toli iškrypusios Mano nuo
mone, dabartinis komunizmas 
savo dienas jau yra atgyvenęs. 
Savo istorinį vaidmenį jau at
liko, todėl kaip ideologija ir 
gyvenimo kelias jau skirtas pa
laipsniai išgaišti. Atsilikusiuose 
kraštuose, kur viešpatauja vi
suotinis skurdas, o pasiturin
čios klasės dar savanaudiškai 
aklos, gal gyvenimas dar ir pa
teisintų leninišką valdžios pa
grobimą?

Komunizmo gaišimą skubina 
tai. kad klaidingos idėjos tega
li išsilaikyti tik aklinai uždara

(6) Erelio pagalba Hektorui 
Iš Hektoro J. Lukša patyrė, 
kad Erelis jam padėjo organi
zuoti grįžimą atgal Į Vakarus. 
Iš Erelio buvo gavęs lenkų re
patrianto dokumentus su Fra 
nek Matuzenowicz pavarde. 
Kaip repatriantui jam buvo 
Erelio papiršta versija kelionė
je vaidinti psichiatrinį ligonį, 
neperseniai įėjusį iš ligoninės, 
dėl to net pavėlinusi dokumen
tuose nurodytu terminu išva- - 
žiuoti. Hektoras jautėsi truputį 
nesmagiai, nes nemokėjo len
kų kalbos ir kiekvienu momen
tu galėjo būti emgiebistų de
šifruotas ir suklupti. Be to, do
kumentuose jo verslas buvo 
įrašytas ūkininku, o rankų del
nai to nerodė. Visa laimė, kad 
ta durnystė buvo pakliuvus, tai 
ir rankų delnus galėjo kancelia
riškus padaryti... Hektorą ly
dėti turėjo kažkoks Erelio pa
tikėtinis Antanas (slapyv.). Tai 
aukšto ūgio, blondinas vyras, 
apie 27 metų amžiaus, Erelio 
pasakojimu, Vilniaus universi
teto studentas, geriau mokąs 
lenkiškai negu lietuviškai...

Repatriantų ešalonas kažko
dėl vėlavo. Nustatyta pirmoji 
data buvo apeita net dviem sa
vaitėm. Pagaliau per Erelį bu
vo gautas pranešimas, kad jau 
Hektorui metas įsikurti vago
ne .. Antru kartu atsisveikin
damas, man Hektoras pažadėjo 
dar spalio mėnesio pradžiai pa
siųsti pirmąją siuntą su keliais 

me komunizmo pasaulyje, o jis 
vis daugiau darosi nebeužda- 
ras. Stalinas tai gerai suprato, 
kai laikėsi uždarumo. Dabar, 
■mano nuomone, nebe Chruščio
vas, bet Mao yra tikras Lenino 
sekėjas. (Rašyta pernai. Red.), 
nes. kinų partija savo fanatiš
ku dogmatizmu tebeseka leni
ninę liniją.

Ir vis dėlto, aš — komunis
tas? Kodėl? Gal panašiai, kaip 
demokratiniame pasaulyje visi 
yra demokratai, nežiūrėdami, 
kad tame pasaulyje yra prie
spaudos, išnaudojimo, neteisy
bių, vagysčių, veidmainiavimų, 
ištvirkimo ir kyčių. Kaip de
mokratui sunku atsikratyti įsi
tikinimo demokratija, taip man 
— komunizmu. Mano nuomo
ne. marksizmo didžiausias nuo
pelnas buvo iškelti visuomenės 
teisingesnio aptvarkymo klau
simą žmonijos dėmesio centre.

Komunizmui būtina tai. ką 
demokratija turi: nevaržoma 
politinė opozicija. Tegul ko
munistų partijos ir tvarkosi sa
vo ‘centralizuotos demokrati
jos’ sąvokomis, bet tegul sutei
kia teisės mažumos nuomonei 
pasireikšti ir laisvai siekti dau
gumos pritarimo. Reali politinė 
opozicija, savo esme socialisti
nė ir pažangi, turi gauti teisę 
gyventi bet kurioje valstybėje, 
kuri save tebevadina socia
listine.

< <
tūkstančiais dokumentams blan- < 
kų. Tai turėjo pargabenti An- < 
tanas, kuris Gdynėje turėjoį 
lukterti, kol Hektoras pasieks J 
savo nuolatinę būstinę ir iš ten < 
prisius Antanui minėtą siunta. < 
Paskutiniu metu rezistencijoje < 
vyravo nuomonė, kad būtina < 
kuo daugiau kovotojų aprūpinti < 
asmens okumentais ir bent < 
fiktyviai legalizuotis” (J. Luk-< 
ša). <

j
(7) Pirmas “suvažiavimas”. Iš < 

Hektoro J. Lukša taip pat pa- < 
tyrė, kad Vilniuje jau Įvykęs 4 
1946.8.25 “pirmasis partizanų 4 
atstovų suvažiavimas, kuriame < 
dalyvavo Lokys (Žemaitijos ats- < 
tovas). Genelis, Žalias Velnias < 
ir Ožka (Didžios Kovos atsto- < 
vai) ir kažkas iš Vyčio apygar- < 
dos ... Posėdis pagimdė keletą < 
protokoluotų nutarimų, net ir < 
įsteigdamas VGP (Vyriausias 1 
Ginkluotas Pajėgas)” (J. Luk-1 
ša). j

Hektoro įspūdžius apie tą su- į 
važiavimą J. Lukša perduoda 4 
tokiais žodžiais: “Lokys vienin-4 
telis buvo Hektorui padaręs 4 
teigiamą įspūdį, bet kiti atsto-4 
vai, be Ožkos, buvę gerokai pus- 4 

girčiai. Posėdis neatrodęs visus 4 
dalyvaujančius dominęs. Hekto-4 
ras ir Erelis kalbėję. Ožka < 
klausiusi, Genelis miegojęs, Lo-< 
kys kartais su Žaliu Velniu įsi- < 
terpdavę su savo pastabomis, o < 
likusieji buvo visai mažai akty-< 
vūs posėdžio dalyviai...

(bus daugiau)

Esame išvargę ir nepagydomi
Aš juntu, kad man jau atėjo 

galas kaip piliečiui ir rašytojui. 
Su visa savo karta galiu saky
ti: esame išvargę ir nebepagy
domi. Įpratome sočiai ir gerai 
gyventi. Partija mumimis, juk 
rūpinasi nuo tos dienos, kada 
jos skoniu parašėme pirmą ei
lėraščių rinkinį, pirmą apysa
ką, pirmą straipsnį laikraštyje. 
Turime butus, automobilius, 
priėjimą prie gerų (tik “aukšta
jai klasei”) ir visko pilnų krau
tuvių. Net gydytojus geresnius 
gauname. Nuo to atsisakyti ne
norime — ir nebegalime.

Atsilygindami turime vaidin
ti. Ir vaidiname — vieni dides
niu intelektualiniu parsidavi
mu, kiti menkesniu. Nenorime 
net progų nusišalinti i užsienį, 
nes bijome šaltos, objektyvios 
mūsų meninių sugebėjimų kriti
kos.

Taigi — kas aš? Ar apsivy
lęs revoliucininkas, atsivertėlis, 
apgavikas, begėdis, bailys, iš
gveręs intelektualas, kuris teno
ri gerai sočia'i gyventi? Ir tas, 
ir ne. Žinau tikrai tik vieną: 
kaip karta, mes jau gyvenimui 
nebereikalingi. Gero atlikti jau 
nebegalime, nors pikto prida
ryti dar Įstengiame. Į mus su 
sveika panieka žiūri priaugan
čioji jaunoji karta.

Kas duobę kasa
Nauja karta yra keista, bai

mę Įvaro. Ji gimė karo ir po
kario metu. Kitokios santvar
kos nežino. Ji turi savų tikslų, 
yra užsigrūdinusi, gabi, moka 
savo reikalais pakombinuoti, tu
ri ausis kietai prie žemės pri
spaustas ir atvirai išsišneka tik 
savo rateliuose. Ji apgaili savo 
tėvus ir juokiasi, stebėdama jų 
manevrus. Ji kupina energijos 
išnaudoti visas gyvenime gėry
bes — sau ir saviškiam.

Ideologija ir politika šiai nau
jajai kartai yra šiukšlės. Ji ne 
antikomunistai. nes tos sąvo
kos gal nepaiso, gal nesupran
ta. Ji juk gimė socializme, au
go jame ir nieko kito, be so
cializmo. nemato, nors gyveni
mas, tiesa, nekoks, gana 
drumzlinas ir neturi kuo pasi- 
■girti. Ši jaunoji karta iš pri
gimties jau nekenčia tuščių žo
džių ir veidmainingo elgesio. 
Kai ateis laikas negarbingai 
palaidoti dabartinę leninine 
marksizmo rūši, duobe, be abe
jojimo, iškas ši naujoji, socia
lizme gimusi ir augusi karta.

Taip gal ir derėtų. Tikiu, ši 
jaunoji karta, šie jaunieji so
cialistai, matydami, kaip mes 
gyvenome ir dirbome, supras, 
kad socializmo be laisvės ne
bus, kad gyvenimas ir žmogus 
svarbesnis negu ideologija. Tai 
yra bent mano viltis, vieninte
lis išlikęs nuoširdumas. V.

RAKETA DVIEM PARUOŠTA
Cape Kennedy sausio 19 pa

leista Titano raketa be žmo
gaus, kuri nunešė Gemini kap
sulę ir jos įrengimus už 2,127 
mylių ir laimingai parašiutu 
kapsulę nuleido Į vandenį 800 
mylių nuo San Juan, Puerto 
Rico. Šia raketa turės keliau
ti dviejų asmenų įgula. Pirma 
kelionė būsianti balandžio mėn. 
Visa programa susivėlino pus
antrų metų. Ji atsieina 1.3 bi
lijonus.

AR ŽINAI KAD
— Amerikos gyventojų 70 

procentų gyvena viename pro
cente Amerikos teritorijos plo
to. Labiausiai perkimštas plo
tas yra tarp Bostono ir Wash
ington©, kuriame gyvena 40 
mil.

— Negrų daugiau kaip 50 
procentų gyvena didžiuosiuose 
miestuose šiaurėje ir vakaruo
se. Ir pietuose negrai susitelkę 
daugiausia didesniuose miestuo
se.

— Gyventojų skaičius di
džiausiu tempu auga miestuose, 
kurie yra didesni kaip 50,000, 
daug lėčiau arba skaičius ir tas 
pats lieka miesteliuose apie 
2,500 gyventojų.
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PASIPUOŠUSI ANGELŲ KARALIENĖS 
BAŽNYČIA BROOKLYNE

Gimtosios kalbos leidimas 
vartoti mišiose nėra kažkas 
ypatingai naujo. Katalikų Baž
nyčia niekada gimtosios kalbos 
nestelbė ir griežtai nesiprieši
no gimtajai kalbai mišiose bei 
kitose religinėse apeigose.

Graikiškoji pakeičiama 
lotyniškąja

Pirmaisiais krikščionybės am
žiais pamaldos buvo laikomos 
graikiškai; tiktai nedidelėse žy
dų krikščionių bendruomenėse 
buvo vartojama hebrajų kalba. 
Ji greitai užleido vietą graikų 
kalbai, kuri buvo plačiai varto
jama kaip ano meto tarptauti
nė kalba. Graikų kalba buvo 

' oficiali ir pačioje Romo
je. popiežių buveinėje. Iš anų 
laikų yra išlikę maldose kreipi
niai: “Kyrie eleison, Christe 
eleison”.

Taip truko ligi ketvirtojo am
žiaus po Kristaus, kai mišių kal
ba iš graikų pakeista į lotynų, 
kuri buvo Jau labiau išplitusi 
už graikiškąją. Daugumas krikš
čionių graikų kalbos jau nemo
kėjo, kalbėjo lotyniškai kaip 
savo gimtąja kalba. Vienas ano 
meto Bažnyčios tėvas rašė: 
“Graikų kalba, kuria kalbėjo 
apaštalai ir kankiniai, galutinai 
atsisakyta dėl gimtosios žmo
nių kalbos”.

Lotynų kalba, nors kiek ir 
sudarkyta palyginus su klasi
kine romėniškąja ir vis besi
keičianti, buvo plačiai žmonių
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GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE
vartojama ligi devintojo am
žiaus, net ir užplūdus Romos 
imperiją germanam barbaram ir 
ją sugriovus. Priimdami krikš
čionybę ir germanai mokėsi lo
tynų kalbos.

Ateina naujos kalbos
Vakarų Europoje dėl lotynų 

bei germanų kalbų mišinio bei 
kitų veiksnių ir įtakų žmonėse 
įsigali naujos šnekamos kalbos, 
vadinamos vulgarinės, liaudi
nės — prancūzų, italų, ispanų, 
anglų ir k. Dar truko kiek lai
ko, kol jos įgijo gerą litera
tūrinę formą ir pasidarė bend
rinėmis. Pavyzdžiui, prancūzų 
kalba savo literatūrinę formą 
įgijo tiktai vienuoliktame am
žiuje, italų — dvyliktame, vo
kiečių — tryliktame, ispanų ir 
anglų — keturioliktame. Tad li
gi penkioliktojo amžiaus nebu
vo dar tinkamo pakaitalo loty
nų kalbai, kurią plačiosios žmo
nių masės jau nebekalbėjo. Bet 
lotynų kalba plačiai buvo var
tojama Bažnyčios, valstybės, 
teismu, universitetu, mokslinin
kų. Prasišvietusiem žmonėm su
prasti pamaldas lotyniškai ne
sudarė sunkumų. Nesunkiai dar 
suprato ir italai, ispanai, pran
cūzai.

Reformacija daro reformą
Šešioliktam amžiuje kilęs re

formacijos sąjūdis atnešė pa
keitimų, bet ne iš karto. Mar
tynas Liuteris savo garsias te
zes surašė lotyniškai. Lotynų 
kalbą vartojo ir pamaldom, pav. 
Formula Missae et Communio- 
nis. Kalvinas savo mokslo te
zes (Institutes) taip pat išdėstė 
lotyniškai. Tik kilus protestan
tų ginčui su katalikais dėl Mi
šių aukos, kur jau esmiškai dog
mos skyrėsi, atsiskirta ir kalba. 
Katalikam mišios yra Kristaus 
auka, protestantam — tik jos 
prisiminimas. Protestantai tada 
savo pamaldose pradėjo varto
ti gimtąją kalbą. Tai turėjo ro
dyti, kuo jie skyrėsi nuo kata
likų.

Katalikų Bažnyčios liturgijoj 
lotynų kalba buvo tvirtai nusi
stojusi apie 400 metų. Reikalas 
ją pakeisti gimtąja kalba vis 
aktualėjo Popiežius Pijus XII 
savo enciklikoje “Mediator 
Dei” užsiminė: “Gimtosios kal
bos vartojimas liturginėse apei
gose turėtų žmonėm nemažos 

naudos”. Pakeitimui buvo ruoš
tasi. Revformos susilaukta iš 
Vatikano susirinkimo.
Iš reformos laukiama, kad pa

maldos žmonėm bus supranta
mesnės, tad labiau patrauks į 
bažnyčią. Bet čia nereikia turė
ti didelių vilčių. Nuo tikėjimo 
žmonės atšalsta ne dėl to, kad 
mišios ar kitos pamaldos laiko
mos svetima kalba. Kas iš ma
žens tikėjimo mokėsi ir bažny
čią lankė, pagrindinius dalykus 
gali suprasti bet kuria kalba. 
Gimtąja kalba siekiama ne tiek 
‘supratimo’, kiek visų bendro

ROŽANČIAUS Karalienė.
APSIREIŠKIMAS Liurde. Vitos vitražų nuotraukos

R. Kisieliaus

Angelų Karalienės parapija 
nesenai a» šventusi savo 75 
metų sukaktį, labai gražiai 
atremontavo ir, savo bažnyčią. 
Tiesiog pasidarė nebepažįsta
ma. Iš senos, nežymios užkam
pio bažnytėlės pasidarė viena 
iš gražiausių lietuviškų bažny
čių. Kas tuo netiki, prašomi už
eiti ir pasižiūrėti.

Iš lauko bažnyčia neliesta. 
Visas remontas paskirtas vi
daus pertvarkymui. Pirmiausia 
buvo išversta ir išmesta gale- 
rijos-balkonai, kurie tik grioz- 
dino bažnyčios vidų ii- šiaip ne
buvo niekam vartojami. Su
tvarkytos ir perdažytos visos 
sienos, pašalinant gausią orna
mentiką. Kai kur įdėta mozaikos 
Dabar atrodo kur kas skonin- 
giau.

Pakabintos naujos mozaiki
nės stacijos. įdėtos naujos grin
dys, nauji ąžuoliniai suolai, su
tvarkyti vargonai, altoriai.

Visą bažnyčios puošmeną su
daro dideli spalvingi vitražai, 
kuriuos atliko dail. V. K. Jo
nynas. Jų yra dešimtis (5 vie
noje pusėje, 5 kitoje), skirti 
Marijos garbei.

Iš lietuviškų Marijos temų 
yra: Aušros Vartai. Šiluva, Pa
žaislis. Tarptautinės temos — 
Liurdas. Fatima. Rožančiaus; ai
rių (kurių . nemaža užeina baž
nyčion) — Our Lady of Nack; 
meksikiečių — Our Lady of 
Guadelupe. Paskutinis vitražas 
—Trys kryžiai.

Vitražai dideli. Jų figūri
niai piešiniai sutelkti į vidurį, 

mišiose dalyvavimo. Tai dau
giau socialinis, ne kalbinis as
pektas.

Verta dar pastebėti, kad ligi 
šiol katalikam buvo prikišama, 
jog jie gimtąją kalbą lyg ir nie
kina. Leidus gimtąją klabą pla
čiau vartoti, tas priekaištas at
krinta. bet dėl to nereikia lauk
ti, kad priešiškai katalikam nu
siteikę staiga pasikeis ir ims 
ieškoti artimesnio ryšio. Tikė
jimo pagrindinis dalykas yra ne 
kalba, bet apsisprendimas. Kal
bą galima pamaldose pakeisti. 
Sunkiau žmogui pakeisti savo 
įsitikinimus. (S).

aplinkui įvedamas tik spalvotas 
stiklas, suskaldytas įvairiomis 
formomis. Piešiniai atlikti su 
V.J. Jonyno stiliui būdingu gra
cingumu.

Bažnyčiai naujieji langai su
teikė minkštą spalvotą apšvieti
mą. Jau nebėra aštrios saulės, 
nebėra dulkių languose, bet 
yra spalvos, kurios maloniai 
nuteikia.

Be šių vitražų yra dar ma
žesni, skaldyto stiklo aštuoni 
vitražai. Jie atlikti Italijoje. 
Vaizduoja įvairius Bažnyčios 
simbolius.

Pirmieji vitražai įdėti 1963 
metų Kalėdom. Galutinai baig
ta praeitais metais. J.

ANGLŲ KOMUNISTAI STIP
RESNI NEI AMERIKOS?

Anglų “The Sunday Times” 
(kuri redakcijai atsiuntė dr. V. 
V.) 1964.XI.29 paskelbė įdomių 
duomenų apie anglų komunistų 
laikraštį “Daily Worker” ir pa
čią komunistų partiją.

Partijoje esą 34,281 narys su 
nario bilietais. Laikraščio tira
žas 62,000. Ne visada tiek bu
vo. Kai prieš 30 metų laikraštį 
pradėjo leisti, tiražas buvo 20, 
000. Tuojau po antrojo pasau
linio karo pakilo iki 100,000. 
Dabar vėl smuko. Tačiau nuo 
pat pradžios savo ėjimo laik
raštis kovoja su nuostoliais ir 
iš jų negali išsiristi. 1963 me
tais nuostolių turėjo 70,0 0 0 
svarų. Pajamų pagrindinis šal
tinis laikraščio pardavimas — 
200,000 svarų, iš skelbimų tega
vo minėtais metais tik 20,000.

Laikraščiui leisti sudaryta 
bendrovė, kurioje yra akcinin
kų 30,000, visų akcijų bendra 
vertė 1963 buvo 143,000.

Jeigu laikraštis išsilaiko, tai 
esą tik partijos narių ir šali
ninkų pasiaukojimo dėka. Ypa
čiai moterys rodo uolumo par
duoti, platinti, aukas rinkti. Ro
do pasiaukojimo ir redakcinis 
štabas, kuris iš savo algų tam 
tikrą dalį skiria laikraščiui. O 
redakciniame štabe esą 30 laik
raštininkų.

Savo prenumeratos ir narių 
skaičium anglų komunistai, at
rodo. pralenkę amerikiečius.

AUšROS Vartų Marija.

Kūrėjas pripildė žemę aug
menijos ir 'gyvūnijos. Tobuliau
sias iš visų kūrinių turėjo būti 
žmogus. Pagal Sv. Raštą, žmo
gus turėjo būti panašus į patį 
Kūrėją — tobuliausias, k u - 
riam duotas protas ir laisva va
lia.

Turėdamas protą ir laisvą va
lią, žmogus tobulėjo ir vystė 
žmogaus geruosius pradus. Iš 
laukinio ir pusiau laukinio pa
kopa po pakopos jis žengė aukš
tyn. Urvą pakeitė gyvenamas 
namas, akmenį ir titnagą — ge
ležis, ratas, mašinos, lėktuvai, 
radijas, televizija. Su Kristaus 
atėjimu atėjo meilė artimui, pa
siaukojimas gėriui.

Kviečiuose atsiranda kuka - 
lių. Pikto sėkla yra gajesnė. Ji 
yra ne tik augmenijoje, bet ir 
tautose, bendruomenėse, pačia
me žmoguje, šalia krikščiony
bės. kuri skelbė ir nešė meilę 
ir žmoniškumą, atsirado ko
munizmas, kuris skelbia ir ne
ša neapykantą ir blogį. Ir pa
čiame žmoguje piktas randa vie
tos. Eiti gėrio keliu yra daug 
sunkiau, nes reikia nemažai au
kotis ir varžytis. Blogis to ne
reikalauja — daryk tai. kas ta- 

•• vo piktam traukiui ar kūno 
smagumui patinka.

Visa, ką žmogaus genijus ka
ria. turėtų eiti gėriui, gerovei, 
žmogaus laimei. Deja, tie daly
kai labai dažnai panaudojami 
blogam.

Žvėris žudo savo gyvybės pa
laikymui ar apsigynimui. Žmo-

GENEROLAI APIE GENEROLE S
Anglijos feldmaršalas Mont

gomery, paskaitęs velionies D. 
MacArthuro “Atsiminimus”, pa
reiškė, kad visada jis laikęs 
MacArthurą didžiausiu kariu, 
kokį J. Valstybės davė antra
me pasaulio kare. Priminė, kad 
MacArthuras nesutiko Japoni
jos nė jokios dalies perleisti 
Sovietų okupacijai. “Aš visada 
tikėjau tvirtai, kad MacAr
thuro yra nuopelnas, jei Japo
nija nebuvo išduota komuniz
mui”.

Montgomery pagyrimas Mac 
Arthurui reiškia jo nepasakytą 
kritiką gen. Eisenhoweriui, ku

ŽMOGUS
gus, nors taip pat žudo ginda
masis, dažniausiai žudo savo 
garbės ir turto padidinimui ir 
papildymui, o kartais net ir iš 
pomėgio.

Žmogaus galvojimas, liežuvis 
yra susižinojimo priemonės, 
jungties įrankiai bendram ir 
gražesniam gyvenimui. Tačiau 
labai dažnai šios priemonės 
lenkiamos griovimo ir skaldy
mo keliu. Ką kartais žmogaus 
piktas liežuvis padaro, to ran
komis jis tikrai nepadarytų. 
Jeigu purvais apdrabstomas 
žmogus, tai apdrabstoma tik 
žmogaus išorė, jo rūbai, kuriuos 
galima vandeniu nuplauti. Daug 
blogiau, kai žmogaus liežuvio 
apdrabstoma žmogaus siela, čia 
vandeniu jau nebenuplausi. To
kiomis priemonėmis dažnai nai
kinami politiniai ir partiniai 
priešai, ardomos ir griaunamos 
šeimos, išskiriami draugai, čia 
pyktis ir pavydas parodo visas 
savo galias.

Piktoji sėkla sukursto tau
tas, bendruomenes, šeimas, čia 
žmogus pasirodo baisesnis už 
plėšrų laukinį žvėrį. Kaip yra 
žmonių, kurie aukodamiesi ir 
dirbdami gėriui, randa pasiten
kinimą ir laimę, taip yra žmo
nių. kurie, skleisdami piktą, ir
gi randa pasitenkinimą. Pirmie
ji tai daro viešai, o antrieji— 
iš pasalų. O vis dėlto, žmogus 
turėtų panaudoti Kūrėjo jam 
suteikta valią ir protą gėriui, o 
ne piktybei.

Povilas Žičkus

ns Europą išdavė komunizmui 
Montgomery anksčiau kritika
vo Eisenhovverį kaip karo va
dą, kuris niekad nesupratęs 
Normandijos kompanijos stra
tegijos ...

Eisenhoweris į tai neatsakė. 
Bet už jį atsakė jo artimas ben
dradarbis Normandijos kompa
nijoje — gen. Omar Bradley. 
Jis paskelbė aiškinimą, kad to
je Normandijos kompanijoje 
feldmaršalas Montgomery da
ręs klaidas, leisdamas 40,0 0 0 
vokiečių ištrūkti iš apsupimo.

Į tai Montgomery neatsakė.
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Žiemos stovykla Dainavoje
Į Dainavos šalelę susibūrė 

studentų ateitininkų grupė pa
sigrožėti žiemos gamta, susitik
ti su draugais, atsileisti nuo 
miestų ir studijų įtempimo ir 
padiskutuoti apie krikščionio 
laisvę bei ateitininkų organiza
ciją.

Visa eilė paskaitininkų, jų 
tarpe, — dr. A. Liulevičius — 
“Kuo aš būsiu,” dr. K. Keblys 
— “Literatūra ir kultūra”, Auš
relė Skirmuntaitė — “Laisvė”, 
dr. A. Damušis — “Pasaulėžiū- 

' ra; asmenybės ugdymas”, ir ku
nigas K. Trimakas — “Pergy
venimo įtaka gyvenime”, —pa
teikė kursantams jų mintis apie 
krikščionio laisvės problemas.

. Visos paskaitos lietė asmeny
bės ugdymo klausimą. Buvo pa
brėžta mintis, kad žmogus ne
gali keliaut per gyvenimą vie
nu siauru taku. Jam reikia iš
vystyti visus jo gyvenimo as
pektus, jei nori tapti pilnu 
žmogumi. Neužtenka turėti pa
sisekimo savo profesijoje, rei
kia reikštis ir kitose srityse — 
mene: pačiam kuriant, pare - 
miant kitų kūrybą; veikloje: 
jaučiant pareigą padėti ne tik 
saviems, bet taip pat dalyvauti 
tame pasaulyje, kuris yra už 
tautinių ir organizacinių ribų. 
Išvadą visų paskaitų geriausiai 
susumavo A. Skirmuntaitės pa
sisakymas, kad laisvė, žmogaus 
laisvė, yra tai sugebėjimas pa
daryti tai, kas reikalinga.

SAS valdyba irgi prabilo į 
kursantus. Kalbėjo Salvinija 
Gedvilaitė —k vicepirm., Anta
nas Vainius. Jr. — pirm. kun. 
K. Trimakas — dvasios vadas, 
Gediminas Naujokaitis — sek. 
Jie suruošė pašnekesį spaudos 
konferencijos būdu, kuriame 
buvo progos kursantams pa
klausinėti SAS valdybą apie 
metų veiklą.

Iš jų pašnekesio sužinota 
apie Sąjungos veiklą ir tikslus. 
Tuo metu dar nebuvo sniego, 
tai per laisvalaikius buvo mum 
progos palošti tinklinį ir pabrai- 
džioti po purvą.

Vakaro programos buvo įdo
mios ir pasižymėjo kursantų 
gabumais. Pirmą vakarą keli sa
vanoriai inscenizavo du “im
promptu” vaizdelius apie kas
dienines problemas.

Antrą vakarą įvyko smagus
talentų vakaras, kuriame prane- tuvą. 
šinėjo Kazys Jankauskas. Da
lyvavo Aldona Bušinskaitė. Gra
žina Lukoševičiūtė. Živilė Sle- 
kytė, deklamuodamos Braždžio- 
nio triptiką “Kas miršta”; Vio
leta Čižauskaitė. padainuodama 
kelias labai nuotaikingas dai
nas; Milda Pakalniškytė, dekla
muodama Nyko-Niliūnos “Pas
kutinė kelionė”, ir Vytautas 
Marčiukaitis, pagrodamas akor
deonu. Jo muzikos garsai taip 
■maloniai nuteikė visus, kad dar 
kelias valandas sėdėjome prie 
jaukiai liepsnojančio židinio ir 
dainavome, lydimi jo akordeo
no.

Minėdamas 50 metų savo sukaktį.

DARBININKAS
tikisi sulaukti naujų skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašome paraginti draugus ir pažįstamus laikrašti 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo
kamai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam 
— pirmiem metam 5 dol.
Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1965. 
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau
doti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas. 910 Willoughby Ave., Brooklyn,N. Y. 11221 
Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas

Siunčiu už prenumerata $ aukų $

(Parašas)(Data* .

INDIJOJE lietuvio misijonieriaus kun. J. Svirnelio pastatydinta mokykla.T KUN. J. SVIRNELIS Indijoje.

*

Trečias vakaras — tai visų 
laukiamas Naujų Metų sutiki
mas, suruoštas Detroito draugo
vės. Programą išpildė garsusis 
Korp! Kiškiukas (reprezentuo
tas Zitos Acalinaitės, Teresės 
Pautieniūtės ir Aldonos Zails- 
kaitės) iš Chicagos su jų sukur
ta fantazija apie nelaimingąją 
“Bordo panelę”. Po to prie 
žvakių ir židinio švelnios švie
sos, šeiminiškoje nuotaikoje, su 
popierine taure šampano ir pir
momis 1965 snaigėmis sutiko
me Naujus Metus.

Sekantį rytą visas Dainavos 
kraštas apsidengė balto sniego 
patalu. Po mišių ir pusryčių 
kursantai nedelsdami pradėjo

MARGARITA VILD2IŪTĖ

RUOŠIAMASI VASARIO 16
CLEVELAND,'OHIO

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Glevelando skyriaus susirinki
mas buvo sausio 10 lietuvių sa
lėje. Padarytas pranešimas apie 
praeitų metų veiklą, pravestos 
diskusijos dėl važinėjimo i Lie-

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas rengiamas vasario 
14. Pamaldos 10 vai. Mergelės 
Marijos Nesiliaujančios Pagal
bos lietuvių parapijos bažnyčio
je ir 10:30 — šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje. Iškil
mingas minėjimas bus 4 v. po
piet naujosios lietuvių parapi
jos salėje. Kalbėtojų pakvies
tas Lietuvos gen. konsulas Chi- 
cagoje dr. Petras Daužvardis. 
iš amerikiečių pakviesta Ohio 
gubernatorius. Clevelando mies
to burmistras, senatorius Laus- 
che. Padaryti žygiai, kad gu-

Indrė M. Damušytė

bei

programoje

“prie ugnelės tamsu- 
tuos draugus, senus ir 
kurie susibūrė Daina- 
tuos žodžius, kuriuos

Dai- 
pri-

komite-
Sungai-

DARIAUS - GIRĖNO vardo lituanistines moKyklos Chicagoje Kalėdų eglutės 
giedamos giesmos. Nuotr. Z. Degučio.

Al- 
idea- 

į atei- 
ateiti- 
bei li-

kariaut su sniego kamuoliais. 
Net tie bailieji, kurie pasiliko 
viduje, buvo apdovanoti snai
gių puokštėmis, kai tik jie iš 
drįsdavo atidaryti duris į lauką.

Jau atėjo laikas važiuot. Pa
mažu per šlapią sniegą, lyg ne- 
noroms, pajudėjo mašinos, ke
liaudamos namo. Laukė ilgos 
kelionės ir bblogi keliai 
darbai ir studijos.

Atsiskyrė kursantai su 
nava . .. bet ir dabar mes 
simename valandas, praleistas 
dainoje 
mėlėj”; 
naujus, 
von; ir
girdėjome apie žmogaus laisvę. 
Visa tai susipynė į gražų 
dėklą, kurį vadiname SAS 
mos kursais Dainavoje.

au- 
žie-

Argi nemalonu konstatuoti 
faktą, kad vis daugiau atsiran
da jaunų lietuvaičių, einančių 
svarbias ir atsakingas pareigas 
valdžios ir privačiose įstaigose. 
Malonu, kad jos visai sava
rankiškai dirba joms patikėtą 
darbą ir vadovauja kuriai nors 
tarnybai.

Margarita Vildžiutė, pulki
ninko Kazimiero ir Onos Vil- 
džių duktė, yra pasižymėjusi 
savo organizaciniais gabumais 
ir dabar eina svarbias pareigas 
Beirute, Lebannono valstybė
je.

Margarita baigė gimnaziją 
Lietuvoje. Medicinos mokslus 
studijavo Vienoje (Austrija), bet 
prasidėjus karui studijas turė
jo nutraukti. Drauge su tėvais 
bei su kitais karo tremtiniais 
1950 m. ji atsirado Washingto
ne, kur tuojau pradėjo dirbti 
ligoninėje, fizikoterapijos sky
riuje. Siekdama pagilinti medi- 

- cinos mokslą žinias, įstojo į 
Richmond un-ta Virginijoje, ku
riame gavo physeotherapy spe
cialistės diplomą; vėl grįžo į tą 
pačią ligoninę, kur ją įvertino, 
kaip gabią specialistę ir malo
nią. švelnią asmenybę.

Kai Turkijos valstybė kreipė
si į Amerikos Sveikatingumo 
įstaigą, buvo išrinkta Margarita 
Vildžiutė ir pasiųsta į Ankaros 
(Turkijos sostinės) ligoninę or
ganizuoti fizikoterapijos sky
rių. Ankaroje Vildžiutė be ligo
ninės darbo, dar dėstė un-to 
studentam fizikoterapijos rhoks- 
lo specialius dalykus.

Kartą į Turkiją buvo atvyku
si anglė. World Health Organi
zation pirmininkė, tikrindama 
panašias įstaigas. Britų atstovė 
buvo sužavėta Margaritos pui
kiu orientavimusi savo pareigo
se, darbštumu ir dideliu taktu. 
Pasigėrėdama jos pavyzdingai 
organizuotu ir sutvarkytu sky
rių. ji pasiūlė Margaritai vietą 
Jungtinėse Tautose. Jauna spe
cialistė laisvai kalbėjo įvairio
mis Europos kalbomis ir, be to, 
mokėjo turkų kalbą.

Pasiūlymas buvo priimtas, ir 
laukiama dukrelė sugrįžo pas 
tėvus į VVashingtoną. Ten dir
bo kurį laiką ligoninėje, jau 
kaip fiz. ter. skyr. viršininkė.

Pasirodė, ne taip lengva pa
pulti į Jungtinių Tautų Rūmus. 
Reikėjo išlaukti 6 mėn., kol už- 

. sibaigė asmens patikrinimas 
Dail. G. Žumbakienės dailės (polit. ir kit. atžvilgiais). Tik 

darbų paroda surengta Draugo tada Margarita Vildžiutė buvo 
redakcijos patalpose Chicago- priimta į Jungt. Tautas, kaip 
je. tarnautoja. Netrukus ji'gavo

bernatorius ir miesto burmist
ras paskelbtų proklamacijas.

Meninę dalį sudarys Čiurlio
nio ansamblio vadovas A. Mi
kulskis. Meninėje dalyje bus 
tautiniai šokiai, dainos, bus 
įterpa ir deklamacijos. Surink
tos minėjime aukos bus per
siųstos Alto centro valdybai.

Baltijos Aidų radijo progra
ma veikia nuo 1962 metų ru
dens. Alto Clevelando skyrius 
veda valandėlę anglų kalba. 
Kiekvieną pirmadienį 8 v.v. in
formuoja amerikiečius Lietuvos 
bylos reikalu. Valandėlės išlai
kymas metams atsieina 780 dol. 
Skyriaus valdyba laiškais krei
pėsi į pavienius asmenis ir or
ganizacijas, 
šiai radijo 
Programai 
kis.

Priimtos
politiniais klausimais. Rezoliuci
jos bus paskelbtos spaudoje ir 
pasiųstos amerikiečių pareigū
nams. C.O.

prašydami aukų 
valandėlei išlaikyti, 
vadovauja R. Kudu-

rezoliucijos įvairiais

LIETUVAITE ATSAKINGOSE PAREIGOSE BEIRUTE
Janina Narūne

Margarita 
fiz.
metų

ter. 
vėl

pui-

įdomų pasiūlymą su geru atly
ginimu vykti į Beirutą (Liba- 
none) misijos darbams.

Ji svajojo apie naujus nema
tytus kraštus, kad pasigrožėtų 
jų egzotika. Beirute 
organizavo minėtą 
skyrių ir po dvejų 
prailgino kontraktą.

Tenai M. Vildžiutė turi 
kias gyvenimo sąlygas, liuksu
sinį butą su gražia panorama 
— vaizdu į jūrą ir naują au
tomobilį. Ji rašo tėvams į Wa- 
shingtoną. kad visukuo yra la
bai patenkinta, tačiau ilgisi lie
tuvių ir lietuviško žodžio ... 
Atrodei, ji mielai sutiktų kiek
vieną lietuvį — keliautoją ir 
visu nuoširdumu aprodytų mies
to įžymybes. O juk daugelis ke
liauja į Šventą žemę, kuri nuo

M. VILD2IŪTĖ Ankaroje, Turki
joje.

HARTFORD, CONN.

L.D.S. 6 kuopos susirinkimas 
buvo sausio 10 Juozo ir Ire
nos Leonaičių namuose. East 
Hartforde.

Šiemet liepos 10 sueina 50 
metų, kaip įsteigta kuopa. Dar 
nenutarta, kaip bus atžymėta 
sukaktis.

Prisimintas a.a. P. Manikas, 
buvęs ilgametis iždininkas; už
sakytos mišios.

Išrinkta kuopos valdyba: pir- 
min. — S. Šrupsas, vicepirm.— 
B. Machenas, ižd. — J. Leonai- 
tis. prot rast. — A. Armaitis. 
fin. rašt. — A. Paleckis. Atsto
vai į Balfą — J. Leonaitis. S. 
Šrupsas.

Beiruto nebetoli. Šias Kalėdas 
ir Margarita praleido Jeruza
lėje. Ji dabar gerai kalba ara
biškai. Jos adresas:

Miss Margarita Vildžius, P. 
O. Box 5391, Beirut, Lebanon.

Worcester, Mass.
Sausio 10 d. šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje įvyko Tė
vų Pranciškonų Rėmėjų Sky
riaus metinis susirinkimas. Bu
vusi pirmininkė Kielienė dėl 
nesveikatos iš šių pareigų pa
sitraukė. Buvo renkama nauja 
valdyba. Ją sudaro: Snarskis, 
Snarskienė. Tamašauskas ir An- 
usevičienė.

Kovo 21 d. Maironio Parke 
skyrius ruošia koncertą, kurio 
programą atliks šv. Antano 
gimnazijos mokinių choras ir 
skudučių orkestras, vadovauja
mas Tėvo Bernardino iš Ken
nebunkport, Maine.
Prašome įsidėmėt minėtą die

ną ir nerengti kitų parengimų, 
o atsilankyti 
nam niekad 
čių orkestrą 
remti Tėvu 
lą.

Ateitininku studijų diena
Vasario 6 (šeštadienį) Mai

ronio parke Worcesterio moks
leivių ateitininkų prof. Stasio 
Šalkauskio kuopa, susitarusi su 
MAS Centro Valdybos Rytinio 
pakraščio vicepirmininku R. 
Pauliukoniu. rengia studijų die
ną.

Iš ryto 10 vai. registracija. 
11 vai. pirmoji paskaita tėvo 
Kijausko, vėliau pietūs, po pie
tų antroji paskaita. Po paskai
tų būreliuose vyks diskusijos 
Po studijų vakarienė ir link:- 
mavakaris. Mokestis vienam as
meniui 2 dol. N. Anglijos ir ar
timesnės ateitininkų moksleivių 
kuopos kviečiamos gausiai da
lyvauti studijų dienoje. Pr.

ir išgirsti ne vie- 
negirdėtą skudu- 
ir tuo pačiu pa- 

Pranciškonų veik-

dole- 
Leo- 
Prel.

St.

— Liet. Fondo nariai. įnešę 
fondo sąskaiton po šimtą 
rių: Giedraitis. Juozas ir 
nilda, E. Northport. N.Y.. 
Antanas Deksnys. East
Louis. Ill.. Grybinas Zigmas. E. 
St. Louis. Ill.. Liet. Amer. Pi
liečių Nepašalpinis Klubas. 
Hartford..Conn.. Zdanys Jonas 
ir Bronė. Berlin. Conn. Nor
mantas Jonas. Melbourne, Aus
tralija. Braniška Stasys ir Ona 
Cicero. III.. Jasutis Stasys ir 
Magdalena Worcester. Mass.. 
Mišauskas Zigmas ir Teofilė, Ci
cero, III.

Ateitininkų kongresas 
šaukiamos 1965 melais liepos 
mėn. 3-4 dienomis Kanadoje, 
Toronte. Kongreso šūkis: 
virybė laikui, ištikimybė 
lui”. Kongresas pažvelgs 
tininka kaip žmogų ir į 
ninką ideologą. Muzikos 
teratūros vakare bus sukaup
tos mūsų meninės pajėgos, pa
čios ryškiausios tremtyje, ats
pindinti ateitininkų įnašą lietu
vių kūrybos pasaulin. Kongre
se dalyvaus vysk. V. Brizgys ir, 
galimas dalykas, vysk. P. Bra
zys. Kongreso renginio 
tui pirmininkauja dr. J. 
la.
— Madrido lietuviškas 

balsas švenčia 10 metų sukak
tį. Nuo 1958 išgauta programos 
pakartojimas kitos dienos ry
tą. Dabar ji kartojama kiekvie
ną dieną 10:30 v. Lietuvos lai
ku 49 m. banga. Pagrindinė 
programa perduodama 21:35 v. 
Lietuvos laiku. Iš gaunamų ži
nių, — programa klausoma Lie
tuvoje ir Sibire.
— Australijoje lietuvių meno 

dienos ruošiamos kas antri me
tai. Šiemet įvyko Melbourne. 
Gruodžio 26 Toorako meno ga
lerijoje atidaryta dailės paro
da. Toje pačioje galerijoje vy
ko vaikų meno paroda. Foto 
mėgėjų paroda buvo surengta 
Melbourne universiteto archi
tektūros fakulteto naujuose 
rūmuose. Tuo pačiu metu vyko 
Australijos LB Krašto Tary
bos suvažiavimas, lietuvių spor
to šventė, lietuvių studentų są
jungos suvažiavimas.

— Atęitininku Federacijos 
Vyriausia Rinkimų Komisi j a 
praneša, kad visi JAV ateitinin
kų sendraugių vienetai užsire
gistravo Federacijos Tarybos 
rinkimam. Deja, dar trūksta 
daugelio studentų ir mokslei
vių vienetų sąrašų. Todėl re
gistracijos terminas pratęsia
mas iki vasario 1 d., o kandi
datų siūlymo iki vasario 15 d. 
Vyriausios Rinkimų Komisijos 
adresas: 9382 Hoff St., Phila
delphia. Pa., 19115.

— Lietuvių Fondo sąskaitom -Į 
nešė po tūkstantį dolerių: dr. 
Juozas ir Ona Petrikai. Plea
sant View Sanatorium. Casey
ville. Ill.. Dr. Petras Tunkūnas. 
820 S. Damen ave.. Chicago. 12 
Ill.. Dr. N.N. Chicagoje. Po pen- 
kius šimtus dolerių įnešė: Ju
lius ir Petronėlė Staniškiai. Cle
veland. Ohio. Justinas Mackevi
čius 
čius 
dard 
Ass. 
ši m t
Stankus. Lincoln. III. ir Bene
diktas ir Sofija Diržiai. Cicero. 
III. Du šimtus dol. įmokėjo dr. 
Bronius Gaižiūnas. Chicago. Ill.

Sr. ir Justinas Mackevi- 
Jr. abu Chicagoje. Stan- 
Federal Savings and Loan 
Po du šimtus penkiasde- 
dol. įmokėjo: Antanas

— Živilė ir Ričardas Bačkiai 
gyveną Paryžiuje, sausio 20 d. 
susilaukė pirmagimio sūnaus 
Vytauto.

Dail. B. Murino kūrinių pa
roda atidaryta sausio 16 Čiur
lionio galerijoje Chicagoje.

LIET. BENDRUOMENĖ 
SKELBIA KONKURSĄ

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdyba skyria dailio
sios literatūros 500 dolerių pre
miją už jaunimui tinkamos pro
zos, ar poezijos rinkinį, išleis
tą. 1964 metais ar rankraštyje 
komisijai pristatytą. Premijos 
mecenatas Lietuvių Fondas.

Leidėjai ir jaunimo literatū
ros autoriai prašomi prisiųsti 
išleistus kūrinius ar turimus 
rankraščius iki 1965 m. kovo 
1 dienos, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Centro Valdybai. Švi 
timo Tarybos pirmininko Jero
nimo Ignatonio adresu. 6642 
So. Francisco Ave.. Chicago. Il
linois 60629. Vėliau bus pa
skelbtas komisijos sąstatas, ku
ris atrinks geriausią kūrinį.

JAV LB Centro Valdyba
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SKANUS pirštukas kaip pieno buteliukas... Nuotr. V. Maželio

popierini pieno indą 
beištepsite, parafinas 
laiko ištirps piene ir 
sukeliančia medžiagą 
išgersite. Veži suke-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar'skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

Kritikuo>a F.D.A. Įsakymus

Pasirėmus žibalo pramonės 
padarytais tyrinėjimais, maisto 
ir vaistų administracija išleido 
nauja potvarki — ištirti para
finą analitiniu būdu. Bet dr. 
W.C. Hueperis yra nepatenkin
tas ir naujais F.D.A. įsakymais. 
Jis vėl alarmuoja: kaip jūs rū
pestingai 
parafinu 
po kurio 
jūs veži 
su pienu
liąs chemikalas drauge su pie
ninių vartojamu parafino vaš
ku per 55 valandas visiškai iš
tirpsta piene. Tiek praeina lai- 

' ko, kol pienas pristatomas iš 
pieniniu vartotojam. Bet tai 
yra visiškas vaško Įsisiurbimas 
i pieną.. O iš žibalo gautas “pa
rafino vaškas, sako vėžio ligų 
tyrinėjimo ekspertai, turi tiesio
ginį ryšį su skilvio ir virški
namojo trakto bei kepenų 
pūslės susirgimais vėžiu.

Atsižvelgdamas i įvairiose vie- 
tose padarytus vėžio ligų tyrinė
jimus, dr. W.C. Hueperis pa
ruošė memorandumą ir pasiun
tė maisto ir vaistų administraci
jai, kuri to memorandumo vi
suomenei nė neskelbė.

TAMSTOS ŽMONA 
PROTINGA MOTERIS

ir

i partnerystę. Sako, galis 
padėti reikalus tvarkyti, 
investuoti kiek pinigų, 

apie statybą beveik nieko

Nepirkite pieno popieriniuose buteliuose
Prieš kokius aštuonerius me

tus sutikau Bostone prof. Ste
poną Kolupailą, kuris tada pro
fesoriavo Notre Daine universi
tete Indijanoje. Belydint ji pas 
pažįstamus, užkliuvo kalba už 
vėžio ligos. Profesorius sakė: 
“Žmonės pradėjo labai sirgti vė
žiu. Mano giliu Įsitikinimu, vie
na iš tos ligos priežasčių yra 
pienas popieriniuose induose, 
chemikalais apkrėstas maistas 
metalinėse dėžutėse ir apskri
tai konservuotas nuo gedimo 
maistas”. Man pastebėjus, kad 
krašto valdžia turėtų daugiau 
tuo susirūpinti, profesorius nu
sišypsojo: “Žinai, bičiuli, šiame 
krašte dideli vaidmenį atlieka 
biznis; jam daug kas lenkiasi 
iš kelio net ir sveikatos sąskai
tom’.

Nežinau, kuo prof. S. Kolu
paila, dabar jau miręs, grindė 
savo Įspėjimą nevartoti pieno 
iš popierinių butelių. Bet, va, 
tuo pačiu klausimu neseniai 
(1964 gruodžio mėn.) parašė 
George McGrath “Police Gazet
te” žurnale. Tikiuosi bus nau
dinga Darbininko skaitytojam 
bent trumpai tą straipsni atpa
sakoti.

Įspėjimas prieš 
septynerius metus

Žurnalas “Police Gazette’ ’ 
dar prieš septynerius metus at
kreipė dėmėsi, kad yra pavo
jus susirgti vėžiu vartojant pie
ną iš popierinių indų. Tada 
maisto ir vaistų administracija 
(F.D.A.) Įsakė pieno indam var
toti daugiau rafinuotą parafi
ną. Bet tuo būdu pavojus nepa
šalintas. Dr. W.C. Hueper, dir
bąs nacionaliniame vėžiui tirti

institute, savo tyrinėjimais nu
statė, kad kai kurios dalys vaš
ko yra priežastis susirgti skil
vio ar viso virškinamo trakto, 
kepenų ar pūslės vėžiu. Savo 
tyrimams naudojo daug gyvu
liukų ir rado, kad maisto ir 
vaistų administracijos patvar
kymai neduoda pakankamai vi
suomenei apsaugos nesusirgti 
ta baisia liga. Dr. W.C. Huepe
rio kruopščių tyrinėjimų davi
niai buvo paskelbti 1958 sausio 
mėn. “Police Gazette”. Jie su
kėlė visuomenės susirūpinimą 
visame krašte ir vertė F.D.A. 
patikrinti jos leistą vartojimą 
pienui popierinių vaškuotų in
dų. Bet užuot kreipusis i nacio
nalinio vėžio tirti institutą, kad 
tas pakartotų mediciniškus ty
rinėjimus. F.D.A. sutiko leisti 
tai atlikti Amerikos žibalo in
stitutui. Žibalo pramonė pasira
šė su dr. Ph. Subik 500.000 dol. 
sutarti, būtent. Chicagoje. me
dicinos mokykloje, padaryti ty
rinėjimus. “Aš Įspėju, kad dr. 
Ph. Subik neužbaigs savo tyri
nėjimų tais rezultatais, kuriuos 
aš gavau” — pasakė dr. W.C. 
Hauper. nes dr. Ph. Subik pra
dėjo tyrinėjimus su gautais iš 
žibalo pramonės parafino pa
vyzdžiais. “Kai aš dariau savo 
tyrinėjimus, naudojau parafino 
vašką iš popierinių vaškuotų 
pieno indų, toki pieną man at
veždavo kas rvta pieno pirklys 
(milkman)”. Žinoma, dr. Ph. 
Subiko tyrinėjimai parodė, kad 
jo apkrėsti gyvuliukai nesusir
go 
lės 
bik 
šių
vo vėžį gyvuliukam.

Kai “Police Gazette” pa
skelbė dr. W.C. Hueperio tyri
nėjimus, tai F.D.A. kreipėsi Į 
žibalo pramonės milijonierius, 
kad pravestų papildomus ty
rinėjimus. “Tai mane labai nu
stebino” — sako dr. W.C. Hue
per — F.D.A. priėmė pramonės 
padarytas studijas ir rekomen
dacijas vietoje padarytų medi
cinos gydytojų iš nacionalinio 
vėžiui tirti instituto tyrinėjimų 
ir kruopščių rezultatų. Juk tik 
toks vėžiui tirti institutas turi 
daug galimybių ir gerai išmoks
lintus asmenis atlikti patikėta 
uždavinį.

Reik'a daugiau tyrinėjimu
Dr. W.C. Hueperis yra ga

vės Jungtinių Tautų premiją vė
žio tyrinėjimo srityje, šis dakta
ras sako, kad tyrinėjimai, ku
riuos atliko Amerikos žibalo in
stitutas. parodė, kad tam tik
rom sąlygom parafinas be jo
kios abejonės sukelia 
dinas, reikia daugiau 
klausomų tyrinėjimų, 
monės užsakytų, nes 
žiūri savo naudos. •

vėži. Va- 
ir nepri- 

o ne pra- 
pramonė

Dr. W.C. Hueperis ieško 
dar naujų būdų, išvengti vėžio 
ligai. Jis nenori palikti žmo-

■<. --i
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Nr

Nr. 7
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virškinamojo trakto ar pūs- 
vėžiu. Vis dėlto dr. Ph. Su- 
pranešė. kad kai kurių rū- 
pa’afino injekcijos sukelda-

mergele. pramigai. Een”š-
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R Bui-imo: Dzūku polka. Auksiniai lapai. Lietuvių 
vai as. Jau šią naktį ............................................................
R R’-.d'if-no: Tėviškėlė. Lietuva hran~i. Jau pravertos 
dvaro stonios. Lygioj tanketėj. Jūreivių

B. Rudriūno: Vabalas ir gėlė. Ant marių. Apynėlis.
Mano protėvi-.! žemė .

TJelvvi.šVn dA’h~o muzika: Kas barnelio survaiota.
/ . roj pusėj Nf-niimlio

L’’t. dfi.izo muzika; Keli 
tani i aušrelė

Liet. džiazo niunka: Žibuoklės, Mano

V. Šimkus. Kam gi liūdėti; vai'as ir

Lionė Juodis: Shepher Boy. S’eeping

Nr 9 Lietuvių dainų šventės Aurtralrioj ch r’ daino*: Lin'Iį 
r: ;n-’ ne iena, Nudavė dukrelę. I’’; jūrių mariu. š’- 
riru ži'.-geli. šia naktelę, Stikliukčli. Motin. rio*"š\ 
laisvės daina. Pasisėjau žn’ią rūtą. Tu berželi. Šiltas 
gražus ru<len«’lis. Kur giria žaliuota. Jayninio giesmė.

• Pašto išlaidom pridedama 25e •
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ŽIEMOS sporto malonumai.

Esu statybininkas ir kontrak- 
torius. Statau daugiausia in
dustrinius pastatus ir kai ku
riuos privatinius garažus. Kar
tais man pritrūksta pinigų biz
niui. ir tada man tenka kreiptis, 
i vietini banką, su kuriuo turė
jau visokių sunkumų ir nesusi
pratimų. Vienas mano kaimy
nas. kuris tarnauja valdžios Įs
taigoj, man pasiūlė eiti su ma
nim 
man 
galis 
nors
nenusimano Jis turi gerą repu
taciją ir. rodos, jau 20 m. dir
ba toj pačioj Įstaigoj. Mano 
žmona labai nepatenkinta to
kiu pasiūlymu; sako, iš to tik 
bėdų turėsime. Man atrodo, 
kad teks partneris mano bizniui 
gali padėti, ne pakenkti. Be to. 
būtų labai pravartu kiek dau
giau pinigų turėti biznio reika
lams. Pasakyk Tamsta mano 
žmonai, kad ji be reikalo rūpi
nasi mano reikalais.

padėtų patarimais arba pinigais, 
patarčiau nueiti pas advokatą 
ir su juo pasitarti dėl korpora
cijos (corporation) Įsteigimo. 
Kaip Tamsta greičiausiai žinai, 
korporacijos turi ribotą atsako
mybę: taigi Tamsta blogiausiu 
atveju gali nustot tik tų pini
gų, kuriuos Įdėjai i korporaci
ją (“limited liability”), o ne dau
giau.

Partneriai yra atsakingi už 
biznio Įsipareigojimus visu sa
vo turtu. Žinoma, čia turi būti 
priimama dėmesin ir taksų 
klausimas. Patarčiau nieko ne
daryti, nepasitarus su advoka
tu, kuris apsvarstys visus su 
Tamstos reikalu susijusius klau
simus ir problemas ir tik tada 
patars, kaip būtų geriau ši rei
kalą sutvarkyti.

Organizacijų Cen- 
Vasario 16 minėji- 
14 d. 3 v. popiet 
valdybos pirminin-

K.K., New Yorko valstija
—o—

Tamstos žmona yra protinga 
moteris. Neužmiršk Tamsta, — 
partnerystėj kiekvienas partne
ris yra biznio “agentas" —“at
stovas" ir kiekvienas partneris 
yra atsakingas už visus kito 
partnerio padaromus veiksmus. 
Jei Tamstai reikalingas talki
ninkas biznyje, kuris Tamstai

Detroit, Mich
Lietuvių 

tras rengia 
mą vasario 
SLA centro
kas Povilas Dargis iš Pittsburg- 
ho. Giedos šv. Antano parapi
jos choras, vedamas muz. Al
berto Mateikos. Minėjimo pro
ga valstybės gubernatorius Ge
orge E. Romnev ir Detroito 
miesto meras Jerome P. Cava
nagh paskelbs proklamacijas. 
Lietuvišką vėliava bus pakabin
ta prie miesto rotušės. Komite
tui vadovauja R. 
pirm.. Juozas 
pirm.. Petras 
rašt.. Vladas 
kret. lietuvių
Majauskaitė — 

. kalba. Alfonas 
rašt.. Vacius Lelis 
kas.

Lietuvių katalikų veteranų 
metinis balius Įvyks vasario 20 
d. 8 v.v. lietuvių veteranų na
muose. Šokiams gros brolių Vy
čių orkestras. -rjv-

nių savo likimui ir Įspėja, kad 
nevartotų pieno popieriniuose 
vaškuotose induose, nes gerda
mas pieną sugeria ir vėžio li
gas iššaukiami chemikalą. Už
tat jis pataria visai nepirkti pie
no popieriniuose vaškuotose 
induose, bet stikliniuose bute
liuose. P. Kaminskas

Valatka — 
Gruzdas — vice- 
Januška — prot. 
Viskantas —. se- 
kalba, Danguolė 

sekret. anglų 
Juška — fin. 

iždinin-

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIU KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIA. SPAUSTUVE. PATALPAS 
, LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUII DING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE. 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais

aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Siunčiu auką statybų fondui S ....................

Pažadu auką statybų fondui $....................

įrašau mirusi ...............................................................................

Siuntėjas ....................................................................................

Adresas .............................................. ........................................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

!
 Nori te geros meniškos fotografijos —

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 
’vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Tel. HYacint lAbll

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — ęLenmore 2-0029

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5’č‘f)
Skolintis automašinoms, namzi remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.: HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

Nuotr. V. Maželio.

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių. baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds -— Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki °, vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y, • Tel. VI 7-4477

f i ■ ii 11 ...............-i-................ ....

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

4 112 INVESTMENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienaia 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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NUOŠIRDUS VISIEMS AČIŪ
1964 m. lapkričio 7 buvau iš

kilmingai pagerbtas kaip vete
ranas skautas ir karys. Pager
bimo komitetą sularė: Am. Lie
tuvių Legiono Dariaus-Girėno 
posto vadas A. Kaunas (k-to p- 
kas), LVS “Ramovės” New Yor- 
ko skyriaus p-kas V. Alksninis, 
Neringos skaučių tautininke R. 
Bružinskienė* ir Tauro skautų 
tuntininkas A. Samusis.

Mano veiklą įžanginėje kal
boje apibūdino J. Valaitis. At
skirus darbus iškėlė ir sveiki
no: žodžiu — D.G. posto vadas 
A. Kaunas, ramovėnų vardu — 
V. Alksninis, Lietuvos kariuo
menės savanorių ir karo invali
dų vardu — J. Kiaunė, J. Za- 
rauskas (vienas iš 3 savanorių, 
kuriuos iš Kipro Petrausko tė
viškės Dusmenų atsivežiau Į 
Kauną 1920), šaulys J. švarp- 
laitis; laiškais bei telegramomis 
— pik. K. Ališauskas, dr. Ste
ponas ir Ona Biežiai, G. ir A. 
Diržiai, Ieva ir Albinas Trečio
kai, V. Vyšnius ir New Yorko 
skautų tėvų komiteto p-kė P. 
Levickienė.

Kaip skautą veteraną sveiki
no ir mano vaidmenį, kuriant

Aukos Darbininkui
S. Maske, Brooklyn, N. Y.— 

5 dol.
Po 3 dol.: P. Samulėnas, J. 

šaltis, A. šlikas, Brooklyn, N. 
Y. V. Alksninis, Maspeth, N.Y. 
Kun. A.L. Rubšys, Bronx, N.Y. 
J. Gruodis, Monticello, N. Y. E. 
Gailius, Westbury, N.Y. P. Av- 
erka, K. Paskųs, So. Boston, 
Mass., A. Sanda, Dorchester, 
Mass. M. Ashman, Brockton, 
Mass., V. Brazauskas, Norwood 
Mass., F. Jurgelevičius, E. Chel- 
ford, Mass. T. Budres, Linden, 
N.J. M. Slabok. Union, N. J. 
P. Juškevičius, Kearny, N. J. 
J. Bernetski, Port Carbon, Pa.. 
V. Sadeika, New Philadelphia, 
Pa. A. Simons, Windsor, Conn. 
A. Bikulčius^ Lewiston,-Me. E. 
Jurgutaitienė, Kansas City, Kan 
sas.

Po 2 dol.: M. Miklasevičienė, 
P. Mikalauskas. K. Steckis, 
Brooklyn, N.Y. W. Dargis, New 
York. N.Y. M.A. Milukas. E. 
Skobeika, Richmond Hill. N.Y. 
J. Wanat, Ozone Park. N.Y. P. 
Bielskus Brooklyn. N.Y. J. 
Burdulis. Shirley, N.Y. M. Lit
vinas. Ansonia, Conn. J. Va- 
liušaitis. Stamford, Conn. M. 
Belskis. Scranton. Pa. A. Sarr, 
Langhorne. Pa. S. Mikelionis, 
Du Bois. Pa.. J. Kačinskas, So. 
Boston. Mass. V. Tamulis, 
Brockton. Mass. I. Vasyliūnas, 
Somerville. Mass. J. Stačiokas, 
Athol, Mass., J. Avižinis. Nor
wood. Mass. A. Aleksiejūnas, 
P. Ličkus, Chicago. Ill. V. Abra- 
mikas, Sauk Village. Ill. V. Bu- 
dreckis, A. Juškys. Elizabeth, 
N. J.. A. Vitkus. Harrison. N. J.. 
L. Amante, Highland, N. J. 
Prel. J. Končius. Ft. Lauderda
le, Fla. Kun. A. Senkus, Lake 
Worth. Fla. O. Martus, M.D. 
Cleveland, Ohio.

Maloni padėka visiem auko
tojam. kurie Darbininko jubilie
jaus proga paremia mūsų spau
dos darbus. Dėkingi

TT. Pranciškonai

DISPLAY

JOSEPH RUTKOSKI 
Wines & Liquors

2484 Merrick Road. Bellmore. L.I.
We Cater to Religious Groups 

We also deliver. For fast service
Call 516 - SU 5-2644

Ask for Joe Rutkoski

ir puoselėjant Lietuvos Skautų 
Sąjungą, iškėlė: raštu — Ve. 
Augulis, inž. J. BogaČiūnas, Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je prezidentas P. Dargis, kun. 
St. Yla, dr. K. Jurgėla, prof. J. 
Kuprionis, Br. Kviklys, K. Ma- 
rijošienė, Al. Matonis, Skautų 
Aido red. A. Saulaitis, Darbi
ninko vyr. red. S. Sužiedėlis; 
žodžiu — Lietuvių Skautų S~ 
gos Atlanto rajono vardu Ig. 
Petniūnas.

Savo skautavimą Tėvynėje 
Lietuvoje maloniai prisiminda
mi, žodžiu sveikino: Darbinin
ko administratorius tėvas. P. 
Baniūnas, O.F.M. (Anykščių 
skiltininkas); inž. J. Butkus 
(Skapiškio skautų draugovės 
įkūrėjas ir dr.-kas): inž. P. La
banauskas (Lietuvos jūros skau
tų vadas, karo laivo “Preziden
tas Smetona” vadas); kun. J. 
Pakalniškis (Klaipėdos skautas) 
sukalbėjęs maldą prieš vakarie
nę; Kario redaktorius Z. Rauli- 
naitis (Vilkaviškio tunto adju
tantas), įteikęs dovaną; Vyt. 
Šventoraitis (karininkas); spor
to vadovas Al. Vakselis (Jur
barko skautų dr-kas, artileri
jos leitenantas); dr. P. Vileišis, 
pasveikinęs Lietuvių Bendruo
menės vardu; Ve. Vitas Viliū- 
nas (karininkas); aktorius Vita
lis Žukauskas (Kauno skautas), 
kurs perskaitė visus sveikini
mus raštu bei telegramomis, 
įdomiai pristatydavo kalbėtojus 
ir gyvai vedė vakaro programą. 
Iš jų visų Kostas Jurgėla, Jonas 
Kuprionis, Simas Sužiedėlis. Pe
tras Vileišis ir Vaclovas Vitas- 
Viliūnas buvo 1918 m. rudenį 
Vilniuje įkurto pirmojo lietu
vių skautų,čių tunto auklėtiniai 
skautai.

Visi sveikintojai apibūdino 
tautinius, kultūrinius ir kari
nius darbus, į kuriuos man te
ko įsijungti ir po šiai dienai 
dirbti. Tai lietuviškoji spauda, 
literatūra, karo veteranų vei
kla ir pats svarbiausias gyvy
binis lietuvių tautos reikalas— 
jaunosios mūsų kartos ugdy
mas krikščioniškoje ir tautiško
je dvasioje. Šiuos svarbiausius 
mūsų tautos reikalus bei užda
vinius visi sveikintojai stipriai 
akcentavo. Didžiausio džiaugs
mo man teikia faktas, kad įvar
dyti ir daugis kitų mūsų kuni
gų, kultūrininkų ir visuomeni
ninkų savo jaunatvėje nebuvo 
paskendę skautiškame žaisme, 
bet stropiai ugdėsi pagal skau
tų ideologiją bei lietuviškosios 
skautybės programą ir rimtai 
ruošėsi tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. Kadaise Tėvų 
Žemėje iškilmingai duotąjį skau 
to įžodį jie sąžiningai ir su di
deliu pasišventimu tebevykdo.

Antru atveju buvau pagerb
tas 1964 m. lapkričio 11 N.Y. 
skautų tėvų komiteto suruoš
tame vakare, kuriame pirmą 
kartą New Yorke dalyvavo tiek 
daug mūsų šviesuomenės, New 
Yorko skaučių ir skautų tunto 
vardu s. R. Bružinskienė ir s'. 
A. Samušis įteikė man vertingą 
dovaną — gražų albumą su 
Kauno vaizdais odiniame virše
lyje.
Visiem pagerbimo rengėjam, 

dalyviam ir sveikintojam- om, 
reiškiu nuoširdžią savo padėką 
už jautrias kalbas, dovanas ir 
linkėjimus. Toks iškilnus lie
tuviškosios skautybės ir karo 
veteranų veiklos įvertinimas 
teikia man dvasinės stiprybės 
toliau tebedirbti lietuvių tau
tos gerovei.

Petras Jurgėla

MALONU pažaisti prie tedinių urvu. Nuotr. V. Maželio

PIETŲ AMERIKOJE ATSILANKIUS
Lankydamasis Pietų Ameriko-

je, sutikau daug lietuvių, ku
rių dauguma turi giminių Jung. 
Amerikos Valstybėse. Vieni pa
metė adresus, kiti negauna laiš
kų. Prašė patarpininkauti, su
rasti, ir kurie norėtų informa
cijų, rašykite sekančiu adresu: 
Jurgis Klimas. 605 6th Avė. Ve- 
ro Beach, Fla. Taip pat prašau 
paskelbti Darbininke, kad J.V. 
lietuviai gali atsikviesti draugų 
bei giminių vaikus, gimusius 
Argentinoje ar Urugvajuje be 
kvotos. JAV vyriausybė leidžia 
gimusius minėtuose kraštuose 
laisvai atvykti į šį kraštą. Žino
ma, mūsų tautiečiai, gyvenantie 
ji Pietų Amerikoje, retas kuris 
galėtų kelionę orlaiviu į vieną 
pusę apmokėti 300 dol. Preki
niu laivu būtų truputį pigiau.

P. Amerikoje žmonės la
bai daug kur gyvena vargingai. 
Darbą nelengva gauti. Drabu
žiai brangūs. Daug namų netu
ri vandentiekio. Languose nėra 
sietelių apsiginti nuo moskitų. 
Auto mašiną tegali retas kas se
ną nusipirkti. Nauja kainuoja 
milijonus pesetų. Laiškam įmes
ti dėžučių gatvėje nėra, reikia 
į paštą nunešti. Siųsdami laiš
kus į Pietų Ameriką, nedėkite 
pinigų, nes nieks neatsako, kai 
tie laiškai dingsta, siųsti geriau 
čekiais. Pašto darbininkai, jei 
nujaučia, kad yra įdėtas dole
ris, paima. Už tai nieks nebau
džia.

Brangūs tautiečiai, padėkite 
gyvenantiem Argentinoj ar Ur
ugvajuj atvykti į JAV. čia pri
dedu sąrašą ieškančiųjų savo 
giminių:

Jurgis Federavičius, Burdeo 
2874 Vako Valencia, Montevi
deo, Uruguay, ieško savo dėdės.
Aleksandro Žedonio. gyven. 
New Haven, Conn., ieško pus
brolis Pilekonis, N. Perseveran- 
ciia 4596, Berisso, Argentina.

Antano Mažeikos, gyv. Bank 
St., Waterbury, Conn., ieško 
Jurgis Mažeika, N. Perseveran- 
cia 4596 Berisso Argentina.

Jono Petruškevičiaus arba 
Patrick, gyv. 170 Madison St. 
Hartford. Conn., ieško Antanas 
ir Anelija Petruškevičiai, Dinu- 
marca 4321 —Cerro, Uruguay.

Petras Dragūnas. Holanda 
129 Barrio Casabo Cerro, Mon
tevideo, Uruguay, ieško: Anna 
Bellis, 1135 Blake Ave, Brook
lyn, N.Y., Mr. John Dragoon, 
Goffle Hilled. Hawthorne, N.J., 
BE TO. Felikso Rumska, Ievos 
Balkiutės. Vinco Dragūno, Mar
tyno žemaičio, Juozo Pūtis.

Antonio Vaškevičius, Calle 
46 N. 1281 Ciudad, La Plata, 
Argentina, ieško Mrs. Anthony 
Pulkus 16 Tanners Lane, Jud
son. N.J.

Antonia Aleksandravičius ir 
Antosė Kasiliniūtė. Holanda N. 
325 Berrio Casabo Cerro, ?!o - 
tevideo, Uruguay, ieško Anc- 
LES Liutkienės, 651 Washing
ton St.. Canton. Mass.

Prašo gimines atsišaukti: Flie 
Miškinis. Holanda N. 326, Bar
rio Casabo Cerro, Montevideo, 
Uruguay, ir Alsuro Balanco — 
White, Continuscio Burdeos N 
11 Cetro, Montevideo, Urug.

Smulkesnių informacijų su
teiks: Jurgis Klimas, 605 Sixth 
Ave., Vero Beach, Fla.

Jurgis Klimas

UŽSISAKYKITE LIETUVIŠKŲ 
PAPIGINTŲ KNYGŲ

RELIGIJA, FILOSOFIJA

REPUBLIC Liquor Store, Inc,
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE v
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

Mano katekizmas, vaikučiam, spalvotas 1-00
šv. Pranciškaus pėdomis, III ordino vadovėlis 1-00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 1-00
Katalikų katekizmas, suaugusiom platus religijos aiškinimas 3.00 
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 2.00
Sv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2.00
Gegužės mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 1-50
šv. Pijus X, kun. J. Petrėno 1-00
šv. Pranciškaus regula ir konstitucija 1-00
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 1-00
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika 1-00
Saulės giesmė, d r. A. Maceinos 2.00
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio 2.00
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 1-00
Eisiu pas Tėvą, kun. J. Burkaus 0.50
šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien 1.00
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio - 1.00
Jaunuolio būdas, kovos, mokslas, religija, Tilhamer Thoto

(keturios knygutės) 2.00
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. čižiūno 1-00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomar 10.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, II tomas 12.00
Ateitininkų vadovas, kun. S. Ylos 3.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 2.00
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 2.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 8.00
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskio 2.00
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 3.00
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 4.00
Lietuviškas auklėjimas Šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2.00

ISTORIJA, GEOGRAFIJA

Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1.00
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 1-50
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 2.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 1-00
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 2.00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 1.00
Argentinos lietuviai . 2.00
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 1.00
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 1-50
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I ir II tomas 12.00
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3.00
VI. Nagius - Nagevičius, dr. B. Matulionio 6.00
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5.00
Teroro ir vergijos imperija Rusijoje, K. Bielinio 2.00
Su Minija į Baltiją, kan. M. Vaitkaus 1-50
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5.00
Lietuvos spalvotas žemėlapis 2.50

BELETRISTIKA

Valentina, A. Vaičiulaičio 1.00
Susitikimas, J. Gailiaus 1.00

x Gundymai, J. Gailiaus 1-00
Pabučiavimas, J. Grušo 1-00
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 5.00
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 2.00
Uždraustas stebuklas, S. Būdavo 1-50
Saulės grįžimas, A. Barono 1.50
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 1-50
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 2.00
Purienos po vandeniu, Pulgio Andriušio 1-50
Dažytas vualis, W. S. Maughamo 3.00
Gyvenimas yra dailus, V. Volerto 2.50
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2.00
Vytis ir Erelis, J. Kmito 1.00
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 2.00

POEZIJA

Atviros marios, L. Andriekaus 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus 2.00
Marijos žemė, A. Tyruolio _ 1.00
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 1-00
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1.50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2.0
Beržų pasakos, O. B. Audronės 1.50
Sacra Via, A. Tyruolio 1-00
Aukos taurė, S. Santvaro 2.50
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės 1.00
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 4.00
Poezija, J. Aisčio 6.00
Respublika, S. Lauciaus 1.00
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio 1.00
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 2.00

MENAS, MUZIKA 
Art Collection, pranciškonų meno galerija 6.00
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 5.00
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 3.00
Lietuviška muzika, č .Sasnausko 2.00
Kalėdų balsai, mišriam chorui ’ 1.00
Liaudies dainos, K. Banaičio 1.00
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 3.00

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI
Elementorius E., Ig. Malėno 2.00
Kregždutė, A. Rimkūno, pirmoji dalis 2.50
Kregždutė. A. Rimkūno, antroji dalis 3.00
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis 3.25
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio 2.00
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienės 2.00
Kas gražu, vaikams piešinėliai 0.75
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka 1.25
Dvylika brolių juodvarniais lakstančių, angliškai 1.00
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 2.00
Lietuvos laukai, S. Jonynienės 3.00
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 3.50
Gintaras, J. Plačo 4.00
Tėvų šalis, S. Jonynienės 3.50

MALDAKNYGĖS 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 3.00
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus mažas lietuviškas

sekmadienio mišiolas 3.00
Marija, gelbėki mus, Sibiro lietuvaičių maldaknygė 1.25
Didžioji savaitė 1.00

(VAIRIOS 
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai IV 6.00
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V 10.00
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaverio „1.50
Lietuva — Europos nugalėtoja 2.00

Darbininko administracijoje veikia spaudos kioskas, gaunami 
naujausi lietuviški leidiniai, maldaknygės, kryžiai, gintaro ir odos 
darbiniai, ilgo grojimo plokštelės, atvirukai iš pasaulinės parodos.

Rašyti ar kreiptis:
DARBININKO ADMINISTRACIJA 

910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y. 11221 

Telefonas — GLenrhore 2-2923

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS 
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
-JUVELYRASM

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Ir.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEvvton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary PubHc

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

8 S HALI NS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.
■ PvteSt ?ark»a. -tai •>• 

WOODHAVEN N Y 
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
.miesto dalyse: veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

fHEODORF WOUNtW
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL 
funeral'home 

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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Balfo vajaus komiteto ir Bal- 
fo šimtojo skyriaus bendras po
sėdis bus sausio 27. Bus suves
tos vajaus sąskaitos.

Bronius Narvilas, salantiškis, 
iš Venecuelos atvyko pastoviai 
gyventi JAV, Worcester, Mass. 
Jam atvykti talkino Baltas. Lie
tuviai iš Venecuelos nori išvyk
ti j JAV, nes bijo politinių riau
šių ir nepasitiki valdžios pasto
vumu.

Antanas ir Romualda (Bura- 
gaitė) Šidlauskai sausio 8 susi
laukė sūnaus — Antano Vy
tauto. Šidlauskai nuoširdžiai 
dėkoja dr. I. Skeiviui už priežiū
rą bei rūpesti.

Studentų ateitininkų susi
rinkimas buvo sausio 15 Raga- 
žinskų namuose. Dalyvavo per 
20 studentų. Buvo aptarta toli
mesnė veikla ir pratęstos dis
kusijos: kas yra laisvė. Disku
sijom vadovavo G. Naujokaitis 
ir V. Gerdvilis. Po susirinkimo 
studentai buvo gražiai pavaišin
ti. Draugovės valdyba nuošir
džiai dėkoja Ragažinskams už 
nuoširdų priėmimą.

— Laivyno dirbtuvės Brook- 
lyne nuo birželio galo bus už
darytos. Jos čia veikė 165 me
tus. Dirbo paskutiniu metu 
9.500.

Moksleivių ateitininkų 
vyskupo M. Reinio kuopos su
sirinkimas Patersone Įvyko 
sekmadieni sausio 17 Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Kuopa 
turi vienuolika narių. Kun. V. 
Dabušis paaiškino apie Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos rin
kimus bei organizacijos sąran
gą. Po to parodė judomų pa
veikslų apie partizanų veiklą 
Lietuvoje 1944-1952 m. Jauni
mui tai labai patiko.

ALGIRDAS V. GUDAITIS

Pax Romana Egzily Komisijos

SEMINARAS
PROGRAMOJE: “The Silent Church” žiūrint iš įvairių aspektų. 
PRELEGENTAI: 4 mokslininkai (lietuvis, amerikietis ir 2 svetimtaučiai). 
VIETA: Ukrainian Institute of America — 2 E. 79th Street, Manhattan. 
DATA: Pradžia — vasario 6, 10:30 ryto: pabaiga — vasario 7 popiet. 
DALYVAUJA: Lietuvos likimu susirūpinusi jaunuomenė.

Ir ta proga 
“NOKTURNAS” 

Žavi muzikalinė prgorama ir šokiai
KUR: German Cultural Found. Liederkranz, 6 E. 87th Street, Manhattan. 
KADA: Vasario 6, šeštadienį 8 v.v.
KIEK: Suaugusiem $4 00; studentam ir moksleiviam $3.00; šokiam $2.00. 
INFO: Ant. Vainius Jr. — HI 1-9761; Salvinija Gedvilaitė — VI 8-1023.

Studentų Ateitininkų Sąjunga

Operetės choras, diriguoja
mas V. Strolios, Vasario šešio
liktosios minėjime giedos him
nus ir maldą už tėvynę. Minėji
mas įvyks vasario 14 d. Webs- 
terio salėje, Manhattane. Kal
bės prof. dr. Br. Nemickas. Pa
grindinę meninės programos 
dalį atliks solistė L Stankūnai
tė. Be to, bus tautiniai šokiai 
ir kanklių muzika. Minėjimo 
pradžia 4 v. popiet.

Dr. Julius Šmulkštys, Indiana 
universiteto pro fesorius, at
vyksta New Yorkan kalbėti 
apie mitus, kurie trukdo lais
vinimo darbą. Tai trečia iš ke
lių paskaitų, kurias Santara - 
Šviesa skiria mūsų laisvinimo 
politikos krypčiai svarstyti. 
Paskaita, kurion kviečiami visi 
suinteresuoti, bus penktadie
nį, sausio 29, Arūnų namuose, 
86-04 94 St., Woodhaven. Pra
džia 9 vai.

Prof. Jokūbas Stukas, Lietu
vių Komiteto Pasaulinei Paro
dai pirmininkas, yra pakviestas 
surengti ir vadovauti Lietuvių 
dienai New Yorko valstybės pa- 
vilijone pasaulinėje parodoje š. 
m. birželio 13. Kas norėtų pla
tesnių informacijų, prašoma 
kreiptis adresu: Mr. Jack Stu
kas. 1264 White St. Hillside. 
N.J.

Poeto Vytauto Mačernio mir
ties 20 metų minėjimas numa
tomas surengti New Yorke ga
vėnios metu.

Vytautas Strolia, fagotistas, 
dažnai matomas Įvairių New 
Yorko orkestrų sąstatuose, sau
sio 30 eros I-mu fagotu Boro 
Park “Y” Simfonijos orkestro 
orkestro Walt Whitman audi
torijoj {Brooklyn College — 
Bedford Ave and Ave H). Pro
gramoje: Berliozo “Romos kar- 
nevalas”. Saint-Saenso III -ji 
(vargonų) simfonija ir Beetho- 
veno smuiko koncertas (solistas 
Charles Haupt). Pradžia 8:30 v. 
v. Be to. V. Strolia smarkiai 
darbuojasi su Operetės choru. 
Pirmas šio choro koncertas nau
jo dirigento rankose numato
mas gegužės mėn. Dali progra
mos išpildys solistė Daiva Mon- 
girdaitė iš Bostono.

Algirdas Gudaitis paskirtas 
vyresniuoju biochemijos tyrinė
toju sveikatos skyriuje Pru- 
ential Insurance Co.. Newark, 
N.J. A. Gudaitis yra studijavęs 
Kauno universitete Lietuvoje ir 
medicinos mokykloje Erlange- 
ne Vokietijoje. Amerikoje ma
gistro laipsni gavo Louisvillės 
universitete ir dvejus metus 
dirbo Bryn Mawr kolegijoje la
borantu. Priklauso New Yorko 
Mokslo Akademijai, JAV Moks
lo Pažangos Draugijai ir Klini
kos Chemikų Sąjungai. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete (Vil
ke) atstovauja Mažosios Lietu-' 
vos Rezistencijos Sąjūdžiui, 
Gyvena Newarke su žmona 
fDzidra Liepinš) ir dviem vai
kais.

Pobūvis bendram reikalui
New Yorko lietuviai dažnai 

girdi, kad jie esą susiskaldę, 
nesutaria, nėra bendravimo. 
Tai netiesa. Gal tik iki šiol ne
buvo pakankamai ryžto bend
ram darbui? Gal trūko bendro 
židinio, apie kuri galėtų rinktis 
visi lietuviai kartu? Tėvai pran-’ 
ciškonai surado būdą New Yor
ko lietuvius bendram reikalui 
sucementuoti: pasiryžo statyti 
kultūros namus, kuriuose tilp
tų ne tik vienuolynas ir spaus
tuvė. bet ir parengimų bei spor
to salės, organizacijų buveinės, 
šeštadieninė mokykla ir kt. Į 
kvietimą bendron talkon atsilie
pė visa eilė New Yorko liet, 
organizacijų ir nutarė remti tą 
gražų sumanymą. Pradėjo 
plaukti tūkstantinės, šimtinės, 
dešimtinės. New Yorko lietu
viams prasidėjo egzaminai.

Iš organizacijų pirmieji pasi
rodė su tūkstantine New Yor
ko skautai, pakviesdami “Ant
rąjį kaimą”. Juos pasekė N. Y. 
ateitininkai sendraugiai. su- 
ruošdami Naujųjų Metų sutiki
mą. Spaudoje skaitėm Liet. 
Bendruomenės N.Y. Apygardos 
■pasižadėjimą suruošti parengi
mą tų namų statybos naudai. 
Žinoma, ne visos organizacijos 
pajėgs sudaryti iš savo paren
gimų tūkstantines, bet viena ki
ta šimtinė tokiu būdu prisidės. 
Ne visi lietuviai gali aukoti šim
tines ar dešimtines, bet atsilan
kydami i tuos parengimus ir 
sumokėdami kelis dolerius, bus

leZkau Juzės Kitrienės ir jos 
sūnaus Broniaus. Prašomi atsi
liepti jie patys arba pranešti, 
kas žino, adresu: Walter Kitra, 
54 Slawson St., Bridgeport, 
Conn.

DARBININKAS

taip pat aukotojai rėmėjai. Ir 
tikslas geras, ir darbai geri.

New Yorko at-kų sendraugių 
valdyba (A. Vainius, V. Dumb- 
rytė ir B. Bobelis) labai suma
niai padarė pasirinkę parapinę 
salę, ypač kai mūsų klebonai 
pažadėjo remti pranciškonų sta
tybą. Kurioje kitoje miesto sa
lėje iš to tūkstančio liktų tik 
dalis, o kitos dvi dalys nueitų 
kažkam Į kišenę. Parengimo 
nuotaika ir pasisekimas pareina 
ne vien nuo salės puošnumo ir 
vietos (deja, šiandien New Yor
ke jos visur vienodos), bet ir 
nuo rengėjų sumanumo ir pa
čių svečių bendravimo.

Ir štai toj parapinėj salėj 
(Viešpaties Atsimainimo, Mas- 
pethe) visi be išimties linksmi
nosi bendrai, sutartinai — vy
resni ir jaunesni, tremtiniai ir 
čia gimę lietuviai. Orkestro 
garsai skambėjo ne blogiau 
kaip restorano salėj, sutarti
nai skambėjo lietuviškos dai
nos, savo stipriais balsais pri
sidėjo gausus būrys Apreiški
mo parapijos choristų.

Išnomuojamas butas gražia
me Woodhaveno rajone. Šeši 
kambariai pirmame aukšte. Dėl 
papildomų informacijų skam
binti VI 9-0775.

Išnuomojamas didelis kamba
rys su virtuve Woodhavene. Pa
geidaujama moteris. Teirautis 
vakare nuo 6 v. iki 8 v., Šeš
tadieniais visą dieną. Tel. VI 
6-1119.

Pakeitus šildymo sistemą, yra 
likę apie 7 tonai kūrenamų an
glių (bockwet rūšis), ^kuriuos ga
lima pirkti už labai prieinamą 
kainą. Vieta yra East New Yor
ke, iš kur galima juos pasiimti. 
Skambinti VI 7-3563.

PAX ROMANA SEMINARAN

Pax Romano Egzilų Federa
cijų Komisija, padedant stu
dentam ateitininkam ruošia se
minarą vasario 6-7 Ukrainian 
Institute of America (2 East 
79th St. Manhattan, N. Y.). Se
minaro bendra tema — “Tylio
ji Bažnyčia”. Paskaitininkai pa
sisakys Įvairiais atžvilgiais šia 
tema. Verta pasinaudot šia pui
kia proga pabendrauti ir pasi
dalinti mintimis su kitų paverg
tų tautų katalikais studentais ir 
intelektualais. Šeštadieni vaka
re, vasario 6 d. 8 v.v„ Lie- 
derkranz Club, (6 East 87th St. 
Manhattan) Studentų Ateitinin
kų Sąjunga rengia muzikalini 
vakarą. Vakaro programa atliks 
studentai ateitininkai. Parem
kime savuosius. Vietų skaičius 
ribotas. Bilietus iš anksto 
galima gauti adresu 1871 Coney 
Island Ave., Brooklyn, N. Y. 
11230, telef.: DE9-3774.

\

Antaninos Aleksandravičie
nės mirties metinių gedulingos 
pamaldos bus sausio 30 d. 10 
vai. ryte Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Velionės vyras kvie
čia visus pažįstamus ir gimines 
atsilankyti ir kartu pasimelsti.

Priartėjus dvyliktajai. iš vi
sų susirinkusių širdžių galin
gai suskambėjo Lietuvos ir J. 
A.V. himnai. Pianinu pritarė V. 
Strolia. Visus susirinkusius pa
sveikino šios parapijos klebo
nas prel. J. Balkūnas ir N. Y. 
at-kų sendraugių pirmininkas 
A. Vainius. Sr. Ateitininkai sa
vo papročiu (prisidėjo ir kai ku
rie kiti svečiai) susirinko baž
nyčioje susikaupimo valandėlei, 
sugiedodami “Marija. Marija”, 
vargonais pritarė V. Strolia.

Taip buvo sutikti Naujieji 
Metai parapinėj salėj’ Svečiai 
pašoko, pasilinksmino, dėka 
darbščiųjų šeimininkių, visi so
čiai pavalgė. Toji salė niekam 
nuotaikos negadino. Tūkstanti
nė, dalyvaujant gausiam lietu
vių skaičiui ir svečiui iš Šveica
rijos prof. J. Eretui surengtoj 
N. Y. moksl. at-kų šeimos 
šventėj, sausio 10 dieną buvo 
įteikta Tėvui Juvenaliui Liau- 
bai. O.F.M.

Taip N.Y. lietuviai bendrom 
jėgom stato lietuviškus namus. 
Vienas žaliukas — viena plyta. 
Kiek žaliukų paaukota, tiek 
plytų pridėta prie statybos, o 
iš tų plytų pakils į viršų N.Y. 
lietuviam kultūrinis židinys ir 
nereikės rausti dėl priekaištų, 
kad N.Y. lietuviai nemoka ben
drauti. (R.)

Woodhavene išnuomojamas 
rūsyje (beismante) naujai išde- 
koruotas kambarys su galimy
be naudotis virtuvėle. Skambin
ti 849-7240.

Kambarys reikalingas vie
nam asmeniui su virtuve arba 
galimybe virtis. Skambinti die
nos metu GL 2-2923.

Richmond Hill sekcijoj iš- 
nuomuojamas butas iš 5 kam
bariu, prie pat parko. Skam
binti'VI 6-1056.

Ridgewoode, prie gero susi-
siekimo ir parko, išnuomoja
mas butas iš 5 šviesių kam
barių. Kreiptis EV 6-5888.
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Knygos užsklandoje yra plati autoriaus biografija, asmenų bei vietų 
rodyklės, iliustracijų 52 psL, teksto 333 psl.. Gaunama DARBININKO 
administracijos adresu: 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

-------  Kaina $5.00 --------
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Lietuviai, kurie yra tarnavę 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ginkluotose pajėgose, pirmame 
ir antrame pasauliniame kare ir 
Korėjoje, yra susibūrę į Ame
rikos Legijono Stepono Dario 
postą.

Jie nepamiršta savo draugų, 
kurie guli veteranų ligoninėse 
šioje apylinkėje. Jau kelinti 
metai jie renka iš lietuvių au
kas, ligoninėse surengia pra
mogėles ir invalidams įteikia 
dovanų. Tam tikslui jie turi sa
vo ligonių komitetą, kurio pir
mininku šiais metais yra buvęs 
posto vadas inžinierius Alek
sandras Čaplikas.

Šiais metais pirmą tokį inva
lidams pobūvį surengė vetera
nų ligoninėje, Jamaica Plain, 
Mass., sausio 18. pirmadienį. 
Invalidų aplankyti nuvažiavo 
gražus būrelis legijonierių ir 
moterų pagelbininkių. Į ligoni
nės svetainę susirinko du šim
tai invalidų. Jiems buvo suruoš
ta “beano party”. Invalidai, ku
rie negalėjo ateiti į svetainę, 
buvo aplankyti jų kambariuose.

Toks artimo meilės darbas 
suteikia garbės ne tik legionie
riams ir moterim pagelbinin- 
kėm bet ir visai mūsų tautai.

(r/.

Pabaltijos Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas įvyks sau
sio 31 3:30 v. popiet p. Va- 
kauzienės namuose. 855 E. 5th 
St.. So. Boston. Programoje 
numatyta Elenos Gimbutienės 
paskaita tema: “Kaip praleisti 
laisvalaikį”. Toliau — diskusi
jos. Susirinkimo metu bus na
grinėjami būsimos madų paro
dos reikalai. Po oficialios dalies 
— kavutė.

Lietuvos vyčių Bostono kuo
pos susirinkimas šaukiamas va
sario 7 d. 3 vai. popiet, šv. Pet
ro parapijos salėje prie E. 7- 
tos gatvės.

Komp. Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamas Polymnia choras 
intensyviai studijuoja jo mi
šias. parašytas Mindaugo krikš
to 700 metų sukakčiai pami
nėti. WBHR radijo stotis pasiū
lė mišias įrekorduoti ir kovo 
mėnesį jas pertransliuoti per 
radiją. Polymnia choras mišias 
atliks koncerte kovo 14 d. Mel
rose Memorial salėje. Progra
moje dar bus Brucknerio “Te 
Deum laudamus” su simfoniniu 
orkestru ir solistais.

1965 m., sausio 26 d., nr. 7.

ALEKSANDRAS ČAPLIKAS

Melrose simfoninio orkestro 
koncertas bus vasario mėn. 
28 d. 3:15 vai. popiet. Koncer
to solistas — Jeffry Stern. 
Programoje: Schuberto. Beetho- 
veno, Bizet ir Benjamino kūri
niai. šv. Marijos Dangun Ėmi
mo parap. choras, simfoniniam 
orkestrui akomponuojant. at
liks “Aleliuja” iš Beethcveno 
oratorijos “Kristus Alyvų kal
ne". Koncerto dirigentas kom- 
pozit. Jeronimas Kačinskas.

Per keturis sekmadienius šv. 
Petro bažnyčioje buvo viane- 
rios šv. Mišios 4 vai. popiet. 
Parapijos klebonas galvojo, kad 
tai bus palengvinimas žiemos 
metu parapiečiam pasiekti sa
vo parapiją. Mėnesio praktika 
įrodė, kad lietuviai tokio pa
lengvinimo nereikalingi, todėl 
sekmadieniais popietinių mišių 
toliau nebus.

Stepono Dariaus Posto legio
nieriai savo posto namuose va
sario 14 d. 5 vai. popiet ruošia 
pagerbimo banketą buvusiem 
posto viršininkam.

DISPLAY

SALESMAN 
Full - Part-time 

Leading Catholic Publication 
top commission - permanent 

Oblate World Magazine 
15 Park Row, New York 38 

RE 2-2915

K N S RUBBISH REMOVAL

HOUSE CLEANING 
From Top To Bottom 

DUMP TRUCK SERVICES 
at reasonable rates 

Call 443 - 1551




