
Paryžiaus derybose kol kas vyksta tik propaganda
JAV pasiūlymais nesidomėta, kartotos senos dogmos į

Paryžius — Vietnamo taikos 
derybos atnaujintos sausio 25 
su iš anksto nutartu nusistaty
mu, kad prasidės kalbos ir de
rybos esminiais klausimais, be 
kurių sutvarkymo taikos būti 
negali. Pirmąją dieną to nusis
tatymo komunistų pusė nesilai
kė.

Pasitarimai vyksta Majestic 
viešbuty prie didžiulio ovalo 
formos stalo, kurio padarymo 
išlaidas apmokėjo Prancūzijos 
vyriausybė. Prie jo pirmam po
sėdžiui susėdo 60 asmenų ir kal
bėta šešias su puse valandas. 
JAV ir P. Vietnamo nuomone, 
derybas tuo tarpu veda tik dvi 
šalys: JAV ir š. Vietnamas. P. 
Vietnamo delegacija yra dalis 
JAV delegacijos, gi Vietkon- 
gas arba Vietnamo Išlaisvinimo 
Frontas priklauso S. Vietnamo 
delegacijai. Komunistų gi pusė 
tvirtina, kad yra trys derybi
ninkai: Š. Vietnamas, Vietkon- 
gas ir JAV, nes P. Vietnamo 
vyriausybės jie tokia nelaiko. 
Ji anot jų esanti tik Vietnamą 
užpuolusios Amerikos pastatyta Kambodijos sienos P. Vietna 
vietnąmiškoji administracija. me. Ginklai priklauso komunis-

Tokios kalbos yra tik vaidy- tam, vis dar besiorganizuojan-

kala! pagerėtų kovos fronte. 
Abejotina, ar jie patys tuo ti
ki, bet prie derybų stalo pra
džioje kartais reikia ginti ir ne
apginamą dalyką.

Pirmame posėdy kalbėjo visi
keturi, tik vienas ambasadorius kiečių, vietnamiečiai patys sa- 
H.C. Lodge buvo trumpas ir 
konkretus. Jis pasiūlė pirmiau
sia svarstyti tris dalykus: Viet- 
namus skiriančias zonos nu
ginklavimą, pasikeitimą belais
viais ir karinių dalinių ištrauki
mo iš P. Vietnamo tvarką. Ant
roji pusė atsakė, kad tie daly
kai dabar nesvarbūs.

— Nixono kabinetas pertvar
kys buv. prez. Johnsono suda
rytą biudžetą pagal savo sie
kiamus tikslus. Labai nukentės 
jo pasiūlymai dėl namų staty
bos parėmimo, nes naujoji vy
riausybė mano, 
laidos kraštui 
mos.

— Amerikos

kad tokios iš- 
dar nepakelia-

vo reikalus susitvarkys. Pigu ir 
naudinga! i

P. Vietnamo delegacijos va
dovas ilgoje kalboje skaičiavo 
visas Hanojaus padarytas ir te- 
dedaromas nedorybes, gi Ha
nojus su Vietkongu neliko sko
lingi. Taigi visas laikas buvo 
pašvęstas propagandai, kuri 
taikos neatneš. Kalbos buvu
sios piktos, bombastiškos, įžei
džiančios ir visaip kitaip nema
lonios.. Priedui dar susipešė 
prie viešbučio abiejų pusių Pa
ryžiuje gyveną vietnamiečiai, 
daugumoj studentai. Kai polici
ja juos suspaudė į vieną vietą 
prie sienos, prasidėjo mušty
nės, | kurias pateko ir P. Viet-

kariai rado 30 
tonų įvairiausių ginklų prie

tiems pulti P. Vietnamo mies-ba, kuri reikalinga besitikint sų-

naudingas. Tai galėtų atsitikti kia paremti derybininkus* Pary- 
tada, kada komunistų pusei rei- žnije. - -4—.

Šūviai Maskvoje: kam jie buvo skirti?
Sausio 22 prie vienų Krem

liaus vartų Maskvoj pasigirdo 
šūvių salvė. Jie buvo nukreip
ti į motorkadą, atvykstančią iš 
aerodromo i Kremlių su ketu
riais astronautais ir jų palyda, 
kurioj buvo ir kompartijos va
das Brežnevas bei aukse, sovie
to prez. pirmininkas Podgor- 
nas. Vyriausybės pirmininko 
Kosygino nebuvo, nes jis kaž
kur gydo savo kepenų prie
puolius.

šūviai buvo nukreipti į pir
muosius automobilius ir tikriau
siai pataikė į vieną, bet nieko 
neužmušė, gal tik vieną ar du 
asmenis lengvai sužeidė. Taip 
bent tvirtina oficialus prane
šimas, paskelbtas tik po 24 va
landų, kada pradėjo plisti fan
tastiškiausi gandai

Pasikėsintojas tuojau buvo 
suimtas, bet nieko apie jį ne
skelbiama, net pavardės, tik 
pridedama, kad jis psichiškai 
nenormalus. Tokia liga visada 
susargdinami visi, kurie pada
ro ar gali padaryti Kremliaus, 
galvoms politinio pobūdžio ne
malonumų. Prisimenam, kad 
Kosyginas net J. Tautų žurna
listams pasakojo, jog iš Rusi
jos pabėgusi Stalino duktė Svet
lana esanti su psichiniais trū
kumais.

Vakariečiai netiki, kad šū
viai būtų buvę skirti astronau
tam, kurie populiarūs ir netu
rėję progų tapti politiškai ne
pakenčiamais asmenimis, šū
viai greičiausiai buvę taikyti 
ton vieton, kur turėjo būti au
tomobilis su Kremliaus didžio
siomis figūromis. Jiems papras
tai tokie šūviai mažai pavojin
gi, nes jų automobiliai turi- 

\ Šarvus ir langų stikluose kulkos 
gali įstrigti. Daugiau žinių lauk
tina tik tada, kada bus sufabri
kuotas norimo turinio kaltina
masis aktas.

Paskutinė Reuterio agentū
ros skelbiama žinia yra štai ko-

kia. Pasikėsintojas dėvėjęs 
Kremliaus gvardijos nario uni
formą, pradėjo šaudyti išėjęs iš 
sargybos būdelės ir paleido pen
kis šūvius. Susidaręs įspūdis, 
kad norėta taikyti valdžios gal
vų mašinon. Apsirikimo prie
žastis galėjo būti ta, kad prieš 
tiltą per Maskvos upę, visai ne
toli Kremliaus, dvi mašinos bu
vo sukeistos vietomis. Viena iš 
jų buvo su astronautais. Jeigu 
antroji sukeistoji buvo su val
džios galvomis, tai šovėjas ži
nojo ką darąs, jis taikė gerai.

Ar kada nors bus žinoma, 
kaip tikrai buvo? Stalino gady
nėj paslaptis būtų išlaikyta, da
bar jau yra drąsuolių, kurie pa
jėgia žinias į užsienius nupūsti. 
Dabar ir vakariečiai korespon
dentai pasidarė drąsesni, nes ko panaikinimo. Dabar pradėta 
išmoko kaip elgtis. dažnai kartoti, kad nusiginkla-

Š. Vietnamo ir Vietfcongo 
delegacijos pakartojo seniai 
savo skelbiamą dogmą, kad nie
ko daugiau nereikia, tik su
tarti amerikiečių pasitraukimą. 
Kai P. Vietname neliks ameri-

aukštai iškėlusi P. Vietnamo 
vėliavą. . ■ -

P. Vietnamo premjeras pa
reiškė, kad iš Paryžiaus dery
bų nieko nelauktina tol, kol 
komunistai nebus įsitikinę, 
jog P. Vietnamas nepaimamas 
kariniu laimėjimu.

se posėdžiuose bus surastas su
sitarimas. Jis ateis kada nors

vimas nebėrą jau toks sunkus

Juozas Bačiūnas, PLB valdybos pirmininkas

jimus kitose ietose. Antras po
sėdis sutarti i sausio 30. Pasi
tarimai pras įėjo be iš anksto 
pramatytos lienotvarkės, nes 
susivaržymo lar nenori Hano
jaus pusė. ’ Odėl ir H. Cabot 
Lodge pasiūlymai tuojau buvo 
atmesti.

Washingtone tą pačią dieną 
prez Nixonas tarėsi su saugu
mo reikalais besirūpinančiais 
pareigūnais dviem klausimais: 
Vietnamas ir atominių ginklų 
plitimo sulaikymo sutartis, ku
ri guli senato užs.. reikalų ko
mitete. Ką su ja daryti: ratifi
kuoti ar dar laukti?

Nixonas planuoja, Maskva provokuoja
Besinaudodama politine per

trauka, kuri neišvengiama JAV 
konstitucinėj tvarkoj vyriausy
bes /keičiant, Maskva tyliai ve
da taikos: ofėhzy^.*^, tėfdžla-'

dalykas kaip seniau atrodė.
Trečia proga palaidyti an

tis buvo nesEĮpįlyėB Jiit 9 
-— ... _ 2,

mos užuominos, kad laikas jau 
būtų išgirsti žodi iš Washingto- 
no.

Pirmas šūvis buvo tariamai 
naujas planas Vid. Rytuose tai
kai suorganizuoti, žinom jau, 
kad Maskva nori prisikalbinti 
JAV, Angliją ir Prancūziją tą 
taiką padiktuoti iš oro, nes ne
sitikima, kad arabai su žydais 
vieni patys galėtų susitarti. Iš 
Maskvos primenama, kad žydų- 
arabų ginčai gali sukelti trečią 
pasaulinį karą, ko tikriausiai 
nė Maskva nenori.

Antras šūvis buvo paleistas 
Nixono inauguracijos dieną spe
cialiai užsienio koresponden
tams skirtoje konferencijoje. 
Jiems perskaitytas ilgas memo
randumas apie sovietų nusi
ginklavimo intencijas. Buvo tie
sioginis priminimas Washingto- 
nui, kad Maskva pasirengusi 
pradėti derybas dėl raketinių 
sistemų kontrolės ar net visiš-

i rusų » ame-
rikiečių laisvas pasikalbėjimas 
įvairiais klausimais. Amerikie
čiai patyrę, kad Maskva veržia
si į dialogą su Washingtonu. 
Davę vilčių,-kad ranka ranką 
mazgojant galima tikėtis Mask
vos paramos Vietnamo karą 
likviduojant Žinoma, tą pačią 
rankų plovimo politiką prakti
kuojant, Washingtonas turėtų 
padėti Maskvai Vid. Rytuose sa
vo planą įvykdyti.

Vien tik savo naudai Mask
va norėtų, kad JAV pasisakytų 
už dabartinių Europos valsty
bių sienų nekeičiamumą ir už 
Vokietijos padalinimą. Ir dar: 
Maskva nori prekybinių ir kito
kių ūkinių santykių su Ameri
ka.

Prez. Nixonas, iš pirmosios 
kalbos sprendžiant, santykius 
su Maskva nori gerinti, bet 
programa ir taktika ikšiol neži
noma. Vieno dalyko jis tikrai 
negalėtų padaryti — garantuo
ti padalintą Vokietiją ar Euro- panaikinimo, Čekų kalba rusų 
pos valstybių dabartines šie- platinamo laikraščio uždary- 
nas. mo, nes jis skleidžia melus

PRAHOJ pasakyta darbininkam ir studentam, kad reformy 
dabar negali vykdyti 
Jan Palach kūną sudeginusi 

ugnis yra naujas priminimas 
čekams ir slovakams, kad lais
vės ugnys turi degti iki perga
lės, nors už tai reikėtų ir bran
giai mokėti.

Žuvęs Jan Palach paliko ne 
tik naują tragišką simbolį, 
bet ir laišką su reikalavimais, 
dėl kurių jis aukojo savo gyvy
bę. Jį atspausdino studentai 
savo priemonėmis ir platina 
krašte. Reikalaujama cenzūros

A

Mirė J. BAČIŪNAS, PLB pirmininkas
vę ir iš žinomo knygų leidėjo 
A. Olšausko atpirko “Lietuvos” 
laikraštį, kurį iš pradžios leido 
kaip dienraštį, vėliau kaip sa
vaitraštį. Laikraštis ėjo iki 1918 
metų.

Tada J. Bačiūnas perėjo | va
sarviečių verslą, nusipirko Ta- 
bor Farm, Sodus, Mich., žino
mą vasarvietę. Vienu metu jis 
buvo net 5 vasarviečių savi-

Sausio 23, ketvirtadienio va
karą, 7:50 v. Benton Harbor, 
Mich., ligoninėje mirė Juozas 
Bačiūnas (Bachunas), sulaukęs 
75 metų amžiaus. Jis buvo anks
tesnės emigracijos lietuvių žy
mus visuomenės veikėjas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas, mėgęs 
spaudos darbą, išleidęs net ke
letą knygų.

Juozas Bačiūnas buvo gimęs 
1893 gegužės 24 Jurbarke. Su- 
tėvais Į JAV atvyko 1897. 
Būdamas 12 metų pradėjo 
dirbti ir drauge mokytis. Pati
ko jam spaustuvininko darbas, 
ir jis įsijungė į šią sritį. Kartu 
nuo mažens įsijungė į . lietuviš
ką veiklą. Nuo 1914 iki. 1915 
dirbo Draugo administracijoje, 
1916 su kitais įsigijo spaustu-

ninkas, kelių viešbučių prezi
dentas, dalyvavo Amerikos ir 
Kanados turizmo organizacijo
je, buvo net jų vadovybėje.

Daugiausia veikė tautininkų 
, organizacijose, 1951-1953 buvo 
i Amerikos Lietuvių Spaudos ir 

Radijo draugijos Vilties pirmi- 
i ninku, vėliau LTS vadovybės 

nariu, eilės organizacijų gar
bės nariu bei mecenatu.

įsitraukė jis ir į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą. Toronto 
seime jis buvo išrinktas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininku, o New Yor- 
ko seime 1968 vėl perrinktas 
antrai kadencijai.

Lietuvių Bendruomenės veik
lą rėmė visokiais būdais. Savo 
lėšomis bent kelis kartus važi
nėjo į Australiją, Europą ir ki
tus kraštus, kad visus sujung
tų į vieną Lietuvių Bendruo
menę. Labiausiai buvo pamė
gęs Australiją, kurią lankė bent 
kelis kartus.

Šalia savo verslo jis mėgo 
knygą, pats rašė ir leido kitų 
parašytas; išleido du dainų rin
kinėlius — Vanago plunksna ir 
Vanago snapas, šaulių trimitai, 
giesmių ir dainų rinkinys, A. 
Olšauskio monografija, Balu
čio monografija^Antano Vana
gaičio monografija\išleido mo
nografiją apie Martyną 
Lietuvoje išleido dvi A 
žio knygas apie Lietuvi 
ves. Išspausdino raštų ir\ąng- 
lų kalba. Finansavo kai kurią 

Jaikf5šč!ų ir knygų leidimą, pri
sidėjo auka prie premijų. Kai 
po antrojo pasaulinio karo pra

sidėjo imigracija į šį kraštą, 
paruošė daugybę darbo ir buto 
garantijų ir padėjo šiame kraš
te įsikurti naujiesiem ateiviam.

Velionis buvo palaidotas 
Chicagoje sausio 28.

Jankų. 
jro-Bir- 
skvieto-

apie Dubčeko reformas ir šmei
žia jų vadus, laisvų parlamen
to rinkimų ir greito komparti
jos suvažiavimo sušaukimo su 
laisvai išrinktais atstovais. Vi
sus laisvus rinkimus rusai yra 
uždraudę, laisvą žodį ir veiklą 
trukdo draudimais ir grasini
mais.

Nežiūrint ir tokio tragiško 
įvykio, studentai ir darbininkai, 
kurie sudaro kovos su rusais 
aktyviąją koloną, iš savo vy
riausybės pareiškimų jokio 
linksmesnio žodžio sulaukti 
negali.

— De Gaulle pasijuto stu
miamas iš valdžios, kai jo buv. 
premjeras G. Pompidou viešė
damas Romoje pareiškė, jog 
būsiąs prezidentiniu kandida
tu, kai tik toji vieta pasilais
vins. De Gaulle tą reikalą pri
minė ministerių kabineto posė
dy ir įsakė informacijos minis- 
teriui paskelbti spaudai, kad jis 
nemano^pasitraukti. bet bus iki 
kadencijos galo. Jo prezidenta
vimas turėtu baigtis 1972 gruo
džio 19.

— Susideginęs čekas stu
dentas Jan Palach šeštadienį 
buvo palaidotas tūkstantinėms 
minioms tyliai liūdint. Vyriau
sybė ir kompartija laidotuvėse 

• nedalyvavo, bet dalyvavo uni
versiteto vadovybė. Policija ir 
kariuomenė budėjo užsimas
kavusios, kad minios nesusitelk
tų į triukšmingą demonstraciją 

z prieš rusus. Prahos kardino
las Beranas Prahos minias pa
siekė iš Romos per radiją. Jis 
pareiškė, kad Jan Palach auka

Darbininkai ką tik išgirdo 
premjero Cerniko žodį čekų res
publikos darbininkų unijų at
stovų suvažiavime, kuriame da
lyvavo 1,300 laisvai išrinktų 
delegatų, atstovaujančių apie 4 
milijonam darbininkų. Jų reika
lavimai tie patys, bet Cernik 
jiem pasakė, kad šiandien esan
čiose aplinkybėse negalima 
vykdyti numatytų reformų pla
tesniu mastu, nes tai privestų 
prie naujos katastrofos.

Tą pačią kalbą studentų va
dovybei pasakė čekiškų žemių 
švietimo ministeris po Jan Pa
lach laidotuvių. Aiškino ir pra
šė, kad rusų okupaciją smerkia 
veiksmai neišeitų iš protingo 
atsargumo ribų. Bet kaip iškęs
ti tokią skriaudą patyrus? Mi- 
nisterio susitikimas su studen
tais buvo uždaras, bet jis kal
bėjo vyriausybės vardu.

— Newarko kat. vyskupas 
Boland susitaikė su savo suki
lusių kunigų grupe, kuri jį kal
tino nesidomėjimu spalvotųjų 
žmonių reikalais. Susitarta, 
kad dabar negrų ir portorikic- 
čių rajonuose parapijos gaus 
pagalbos jų reikalus geriau ap
rūpinti.

— Kom. Kinijos vyriausybę 
Italija esanti nutarusi pripažin
ti. Sakoma net, kad būsianti 
greit pripažinta ir S. Vietnamo 
vyriausybė. Ją neseniai pripa
žino Švedija su pasiaiškinimu, 
kad tai daranti norėdama pri
sidėti prie taikos stiprinimo.

— Brooklyno Franklin K.

augliai padegė vieno mokvto- 
yra herojiška, bet ir tėvynės jo drabužius, stipriai primušė 
laisvės tikslu padaryta savitu- ir pabėgo. Nukentėjęs pagul 
dybė nėra patekinama. dytas ligoninėn.
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Karo tarnyba ir sąžine
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ir Sandam ne vienam 
nuo Europos gyvenan-

jautrumui augant, gatt kariu

vaizduoti, kaip išdidų kariškį, 
žygiuojantį užimti svetimų že
mių. Komunistų propaganda iš 
Sovietų Sąjungos ir kai kurių 
kitų kraštų tirštai ir planingai 
Skelbia pasauliui atgimstančio

kas yra konstitucijos garantuo- su

būti su lietuve, gimusia Pran
cūzijoje, bene 1946, vaiko am
žiuje, su tėvais nuvykusią į ko- 
mūnžstų pavergtą Lietuvą, ten 
baigusia mokslus ir buvusia 
prancūzų kalbos mokytoja, o 
dabar su sūneliu vėl sugrįžusią 

•į- .Prancūziją. Jos vaizduotėje 
jokiu būdu netelpa mintis, kad 
vokiečių tarpe yra ir norma 
lių, taikingų žmonių. Jos sūne
lio žaidimuose vokietis visuo-

Tačiau gyvenant V. Vokieti 
joj pastoviai, toji pabaisa visai 
neatrodo baisi. Tiesa, kad vo- 
kiečiai Turi suorganizavę ge
rai techniškai paruoštą ir pajė
gią kariuomenę. Ją kuriant, Vo
kietijoje nuomonės buvo labai 
aštriai pasidalinusios. Social
demokratai ir eilė žymių politi
kų kitose partijose visai neno
rėjo kariuomenės. Jei ne ame
rikiečiai, kažin kuria prasme 
patys vokiečiai būtų apsispren
dę. Tvirtavalis Adenaueris su 
savo krikščionimis demokratais 
apsisprendė už kariuomenės or
ganizavimą, bet ji tikrumoje nė 

.šiandien nėra pilnai savarankiš
ka, o įjungta į šiaurės Atlanto 
pakto organizaciją, kaip padali 
nys. '

Liberalūs potvarkiai
Visa eilė -vidaus potvarkių 

yra niekur neužtinkamo libera
lumo. Pvz., kariai gali priklau
syti profesinėm organizacijgųi, r 
jų veikla leidžiama kareivinėse.

atveju jaunuolis turi atlikti ko
kią nors kitą tarnybą, kurioje 
nėra kariško apmokymo ir kur 
nereikia naudoti ginklo. Labiau
siai mėgstama jautriosios są
žinės savininkus skirti į beprot
namius patarnauti pacientam.

Nuo kabo tarnybos atsisakan
čiųjų skaičius 1960-67 metais 
svyravo tarp 5,963 (1967) ir 
2,777 (1964). Tik, palyginti, ne
daug atsirasdavo jaunuolių, ku
rių sąžinė pradėdavo nerimti 
jau tarnybą pradėjus. 1960 to
kių buvo 68, o 1967 — 871. 
Po tam tikros procedūros ir jie 
atleidžiami iš kariuomenės. 
Komplikuojasi dalykai, kai sa
vo sąžinės abejones pareiškęs 
kareivis dar prieš kompetentin
gų instancijų sprendimą jau at
sisako imti ginklą į rankas ir 
dalyvauti užsiėmimuose. Tada 
nelieka nieko kito, kaip bau
dos. Pasitaiko atvejų, kad, kol 
ateina išlaisvinantis sprendi
mas, jautrios sąžinės jaunuolis 
jau būna kelias savaites atsėdė
jęs daboklėje už įsakymų ne
vykdymą.

Jaunimo nerimas ir riaušės 
nepraėjo tylomis nė pro kariuo
menę. {gudę agitatoriai atkrei
pė dėmesį į konstitucijos ga
rantuojamąją teisę atsisakyti 
nuo karo tarnybos dėl sąžinės 
ir paskeibtė mėginsią, pasi
naudodami ta-teise, sugriauti 

tapmenę iš vidaus.
smeigta net sęeciMi tam rei- 
ūf draugija Arefband dėr

ma į gimnazijų abiturientus. Iš 
visų nuo karo tarnybos atsisa
kančiųjų studentai ir abiturien
tai sudato TO nuošimčių. Ma
žiausia šia prasme jautrios są
žinės jaunuolių yra. ūkininkai- 
čių tarpe. Pasitaiko ir tokių at
vejų, kad sąžinės priverstas at
sisakyti hito tarnavimo kariuo- 
menėjb po kiek laiko savanoriš
kai įstoja į svetimšalių legioną.

Skaičiai 4

1969 pradžioje V. Vokietijos 
parlamentas išsigando, kai jo 
atstovas kariuomenės reikalam 
Motiejus Hogen paskelbė 1968 
metų skaičius. Kai per ištisus 
1967 metus nuo karo tanybos 
buvo atsisakę 5,963 vyrai, tai 
per vienuolika mėnesių 1968- 
tųjų tas skaičius pakilo iki 
11,131. O iš 1967 metais 871, 
pasitraukusio iš kariuomenės 
po kelių mėnesių apmokymo, 
1968-taisiais pasidarė 3,280. Bi
joma, kad tokiu tempu sąžinės

prieš pradedant tarnybą, 
kariuomenei pavojingiausi yra j

- - - Ty- j
tai, tada, kai jie reikalingiausi 1

Yra taip pat nuomonių, nei
giančių pavojaus rimtianą. Pvz. , 
naujasis katalikų savaitraštis į 
“Publik” mano, kad čia nesą | 
nieke pikto iš esmės. Iki šiol 
jauni žmonės atsiduodavo vadų | 
valiai, nieko negalvodami, ak
lai. Retas kareivis stodavęs ka
riuomenėn dėl to, kad jo są
žinė jam tą kelią nurodžiusi. 
Dabar dalykai imą keistis, są- j 
moningumas augąs. Cituojami 
John F. Kennedy žodžiai, kad 
karų būsią iki tos dienos, kol iš
karo tarnybos dėt sąžinės atsi- 1 
sakantieji bus lygiai taip ger
biami, kaip šiandien gerbiami 
kariai.

Tad kalbėti apie V. Vokieti- 
jos militarizmą yra neteisinga. kurie atsisąke eiti j kariuo. 
Laikai keičiasi. menę, skiriami prie kitų darbų,

dažniausiai j beprotnamį ligonių
Bronius Laukis (ELI) plauti.

STEPHEN AROMISKIS (Annakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. imi, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Nevvark, NJ. 07105; teL MArket 24172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
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N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N.Y. 11421, (.212) MI 2-4343 ir 
2033 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR mOS.

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estite. Namų pirkimo, pat“

Jamaica Ave^ Ridimond Hill, N. Y. 11418; teh Vlrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemes. Statybų atliekam

Žuvies gaminių eksporte Ka
nadai pernai po Japonijos 
teko antroji vieta pasaulyje. 
Džiovintos, sušaldytos ir dėžu
tėse konservuotos žuvies Ka
nada eksportavo už 235 milijo
nus dolerių, šio eksporto 61,6 
proc. nupirko JAV, 13,9 proc. 
— Anglija.

sūmaniai veda propagandą ka
riuomenėn šaukiamojo jaunimo 
eilėse. Turi savo advokatus, 
ruošia kursus, kuriuose įkala
mi argumentai, teismų pripažis- 
tami atsisakymo priežastimi. 
Keli pavyzdžiai: Vietnamo ka
ro baisenybės, sėkmingas ne
ginkluotų čekoslovakų pasiprie
šinimas prieš sovietų tankus, 
tautžudystė Biafroje, giminės 
Rytu Vokietijos kariuomenėje,

- LIETUVIS ADVOKATAS -41-40 74th Street Jackson

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, NI. 11418. Tek VI 3-3544.

8 & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Perstatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
for VVeddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš
ka-; krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

8UPER1OR PIECE GOODS CORP. 200 OrchardSt New York, N.Y. 10002,

te3^
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valdžios j vietininkų postuose 
Vilniuje susitelkusi lietuvių ko
munistų “senoji gvardija” irgi 
ryžosi surengti... Lietuvos* vals
tybės atkūrimo 50-ties metų 
sukakti! Žinoma, tas “atkūri
mas”, anot jų, buvęs ne kas 
kita, kaip 1918 gruodžio 16 pa
skelbtasis Kapsuko manifestas, 
nutartas ir suredaguotas Mask
voje, ir pavestas pasirašyt as
tuoniems rusų bolševikų parti
jos vadovybės emisarams, ku
rių tarpe tik du — Kapsukas ir 
Angarietis — buvo šiek tiek ži
nomi lietuviai, ir tuo metu kaip 
tik daugiausiai žinomi ta pras
me, kad buvo aiškiai susidėję 
su rusais bolševikais
kai pasidavę jų valiai. (Kiti du 
“pasirašę” lietuviai Lietuvoje 
buvo visiškai nepažįstami, ly
giai, kaip ir jų bendrininkai du 
lenkai ir du žydai).

A. Sniečkus į iškilmes su
kviestuosius “senagvardiečius” 
gruodžio 16 įtikinėjo, kad

“buriuažijos Sulai užjūryje 
.. .negalėjo 
nio sukurti 
kuriuos jie 
buržuazinės 
metais.”

Taip jis apie “užjūriuose” mi
nimą Lietuvos sukaktį kalbėjo, 
kaip apie Lietuvoj girdėtą ir

ir visiš-

nieko reikšminges- 
.. ir šiais metais, 
paskelbė tariamos 
nepriklausomybės

žiema New York*

cionalistinė ideologija, bet ir 
liberalinė-buržuazmė ideologija 
.. .bet koks buržuazinis nacio
nalizmas, tegu ir liberalinis, 
tvirkina darbininkų klasę.."!

daugumą prasitarė, ar sąmonin
gai įterpė, taip pat ir tikrąją pa
dėti liudijančių posakių. Pavyz- 
daufc 

“šiandien Tarybų Lietuvos
suverenumą užtikrina visa Ta- Taikydamas lietuviams “Ko- 
rybų Sąjungos ekonominė ir sygino doktriną”,, Sniečkus 

graudeno vilniškių komunistų 
susirinkimą, kad tik nepasiduo
tų antirusiškumo pagundoms. 
Esą:

“Šiandien nėra ir negali bū
ti demokratijos ir internaciona
lizmo, kuris būtų nukreiptas 
prieš Tarybų Sąjungą ir prieš 
didžiausią mūsų šalies naciją— 
prieš rusę tautą. Nėra ir nega
li būti šiandien nei antitarybi
nio, nei antirusiško demokratiz
mo ar internacionalizmo"!

Apskritai imant, iš po tų 
“Lietuvos valstybės atstatymo” 
sukaktuvinių iškilmių kyšo sen
stančių meistrų skubotas ban
dymas dar suveržti jau pra- 
džiūstančios, jų -kadai sustaty-

karinė galia"!
Šis konstatavimas, tarp ko ki

ta, nuostabiai atitinka ir dabar 
šlovinamo jo 1918 metų mani
festo panašų pareiškimą, kur 
buvo visiškai atvirai pasisakyta, 
kuo remiasi anie aštuoni “Lie
tuvos valstybės atkūrėjai”. Jie 
tada, pasisakė, kad "Mums už
tikrinta. visokeriopa darbinin
kų ir valstiečių Tarybų Rusijos 
parama. Mums skuba į talką 
su išplėstomis raudonomis vė
liavomis mūsų broliai raudonar
miečiai"! (kiek sutrumpintas 
to manifesto tekstas yra pakar
totas gruodžio 16 d. Tiesoj).

Ir šį kartą savo kalboj Snieč
kus Stengėsi stiprinti gvardijos 
dvasią, kad nepasiduotų idė
joms, besiskverbiančioms pro 
susilpnėjusią Lietuvos izoliaciją 
nuo užsienių. Sakė:

“Reikia atminti, jog mums 
priešiška ne tik kraštutinė na-

(Elta)

Kas tvarko komunistę partiją

sininkas Grigorijus Kozlovskis, 
— iš pažiūros, su Lietuva nie-

Ketvirtą dieną po paskelbi
mo, kad “Kostas Onaitis paskir
tas LTSR ryšių ministru”, Tie
sa (sausio 3) parūpino pasikal
bėjimą apie ryšių įstaigų dar
bą ir pasinaudojo ta proga tru
putį atskleisti, kas tas Onaitis, 
naujasis tų įstaigų viršininkas 
Lietuvoj. Būtent, “Jis gimęs 
1935 metais”, atseit, eina 34- 
tus amžiaus metus. Reikšmingai 
nutylėta “klasinė kilmė” ir gi-

kodėl bent metų gate teko pa- .. .Tačiau, pasirodo, tai būta 
sitraukti nuo nepriklausomybės svarbaus veikėjo vadinamojoj 
reikšmės menkinimo ir persi- “Lietuvos komunistų partijoj”, 
rengti valstybės “atkūrėjais”. 1945 jį buvęs atsiųstas į VU- mimo kraštas: tik gimė ir “1958 
Sniečkūs šį kartą priesaikavo, nių ir čia ištisą. trylika metų metais baigė Leningrado Elekt- 
kad (iki 1958) buvęs tos “Lietuvos rotechnikos institutą”. Tuojau

“Komunistai, atkurdami Lto partijos” komiteto reikalę vai- paskirtas į Lietuvą, apie trejus 
tuvos vehtybę, įėjo į tėvynės dytoju. metus padirbėjęs Marijampolėj,
istoriją kaip tikri patriotai, ku- Kiek anksčiau (lapkričio mė- paskui Vilniuje ryšių administ 
rie įkūnijo vieną H svarbiausių nesį) miręs Aleksandras Golovi- racijos valdybų viršininku. Vy
tautus tūkesBų, ikntiMtiKus ver- nas pasirodė buvęs tos pačios riausiu inžinierium. Bet—“Nuo 

partijos komiteto reikalų tvar- 1966 iki 1968 metų drg. Onai- 
kymo instruktorium... Atseit, tis dirbo Kubos ryšių ministro 
Lietuvos vardu kalbėti pasišo- patarėju”. Tai ženklas, kad K. 
vusi partija neturi galios pati Onaitis. jei. palyginti, naujo 
tvarkvti netgi savo komiteto kas Lietuvoj, tai gerai žinomas 
reikalų. (E.) maskvinėse viršūnėse. (Elta)

jonų"!
• Ilgą senų plokštelių virtinę 
Sniečkus pakartojo, aiškinda
mas. kaip komunistai “atkūrė 

Nuotr. v. Maželio Lietuvos valstybę” ir per tą

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės; spalvota ir juooa balta (ga
li vykti ir į-kitus miestus), portretūra, meno darot; nuotraukos ir kiti loto 
patarnavimaL 422 Menaban St Ridgewood» N.Y. 11237; TeL HY f-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina,

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. _________________________________________________________

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudamas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas— 80-30*4 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel TW 7-3061, namų 849-1060 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą.. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatižmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, £abar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3doL, 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50tf. Kreiptis: Royal Products, Nortb 
Sta., P.O. Booc 9112, Newark, NJ. 07104, arba Į Darbininko administraciją, 
910 Willougfaby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221

PARKUODAMA VĄtSTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P- Deken, 
North Sta.* P.O. Boa 9112, Newark, N J. 07104.

TeL (212) 497-8865

Alfa Jeweler
laikrodžių taisymasGarantuotas

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

Chanu Beauty Shoppe
REGINA OSELIENS — Td.W-8865

267 Si. Niekalas Avė, Ridgewood, N.Y.
Plaukų dažymas

Tet (212> 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
VVTLLIAM R. BEST 

84-14A Jjmaica Avenue 
Woodt>aven, N. Y. 11421

BDEXTER PARK
PHARMACY |gl

Wm. Anastast, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE

NEW YORK CHICAGO

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

LITAS INVESTING CO., INC
86-01 114th Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212-411-6799 
2422 West Marguette Rd. Chkago. III. 60629 — Tel. 312 - 476-2212

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis j
UTAS. SERVICE CORPORATION

9440 JamKS Avė. Woodhaven, N.Y. 11121 — Tel. 212-847-5522 
Pilnas drailUnio patarnavimas — namams, mašinon*, gyvybei it k.

CMcago Rome Parts Miinchen Los Angelei: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada kėliau tumė t. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo taiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visilkil veltui. -- LITAS Travel 
Service talkina iškvieėiant gimines iš IXuro?», atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui RUOŠIATĖS KKUONf^i?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SfRVICE
91-10 Jai^lca Avė. Woodhavcn. N. Y. 11121 — Tel. 212 - 847-5522 
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THE WORKER

šitaip butų, tai Bažnyčia butų

ra. Popiežius Paulius VI 1968 
vasario 2 savo kalboje aiškiai

Straipsniu* 
saugomi ir 
MreiiKia n

Lalkraiti tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Prie lietuviškos šeimos židinio

Šeimos židinys šiuo metu vi
siem labiausiai rūpi, kad išlik
tų grynai lietuviškas. Gerai ži
nome, kad tik toji tauta išlie
ka net ir didelėje nelaimėje ar
ba atsidūrusi svetur, jei išlai
ko savas 
Kiekviena 
okupacijos 
yra tautai 
tirpą įtaka 
iki pačios gyvybės versmės, ka
da ir šiaip jau visa tauta supa
ma iš lauko. Atlaikyti tą dvi
gubą spaudimą beveik neįmano
ma. Tegali būti tik labai retos 
išimtys. Gyvename gi ne išim
timis, bet taisyklėmis. Yra ga
na aišku, kad svetimos tautos 
junge arba svetimam krašte 
greičiau nusvers tasai iš tėvų, 
kurio tauta valdo ir vyrauja. 
Toksai pavojus šiandien yra lie
tuviam ir tėvynėje ir už jos sie
nų. Mišrios šeimos mum buvo 
ir lieka dideliu nuostoliu.

ir gausias šeimas, 
mišri šeima tautos 
metu arba svetur 
nuostolis, nes sve- 
ir dvasia įsibrauna

DARBININKAS 3

Visa šiandien bandoma išvesti iš Vatikano susirinkimo
(tarinys iš pereito nr.)

žė, kad Bažnyčia turi ne de
mokratinę, bet hierarchinę tvar- ' 
ką. Ir ji ją turi Kristaus valia 
ir patvarkymu. Vadinasi, visoks 
autoritetas Bažnyčioje kyla' 
ne iš apačios, bet iš viršaus. 
Bažnyčia nėra paprasta bend- 
duomenė, bet gyvas ir (organi
nis Kristaus kūnas. Pats Kris
tus valdo savo kūną. Jis jį val
do išorinėje plotmėje per savo 
pasirinktus žmones. Ne žmonės 
renka Bažnyčiai vadus, ir ne 
vadai patys save pastato, bet 
Kristus juos sau pasirenka ir 
pastato. “Ne jūs mane išsirinko
te, bet aš jus išrinkau ir pasky
riau, kad eitumėte ir neštumė- 

mūsų emigrantai kūrė daugiau- te vaisiaus” (Jon. 15, 16). Po- 
šia lietuviškas šeimas, spietėsi 
mieste vienon krūvon — kolo
nijai, organizavo savas para
pijas, draugijas ir klubus. Miš
rių šeimų pasitaikydavo labai 
nedaug. Ankstesnieji lietuviai 
emigrantai, kad ir netaip mo
kyti, nėra taip greitai praradę 
lietuvių tautai savo vaikų, kaip 
juos dabar praranda naujai at
vykusieji.

ūžiamoji spauda, daug lietuvių 
jaunuolių, išėjusių Rusijoje 
mokslus, dingo savo tautai, ‘su
sipainioję svetimam sijone’. 
Kiek lietuviška kaimo šeima 
mum buvo išganymu ir atgi
mimu, tiek bajoriška bei inte
ligentiška šeima didele dalimi 
nusirašė į nuostolius.

Amerikoje beveik per šimtą 
metų išliko dar didelės masės 
lietuvių tik dėl to, kad ankstieji

giežius turi aukščiausią galią 
ne dėl to, kad jis yra Dievo 
bendruomenės galva, bet dėl 
to, kad jis yra Kristaus vieti
ninkas, atstovaująs Kristaus as
meniui Visokia valdžia ir visoks 
autoritetas Bažnyčioje ateina iš 
Kristaus, ir jis ateina iš Kris-

Mokančioji Bažnyčia Vatikano II Visuotinio susirinkimo 
šviesoje ir šešėliuose 

PREL LADAS TULABA

taus per popiežių. Popiežius ir autoritetą mokyti, bet, prisimi
nus Kristaus žodžius “Kas jūsų 
klauso, manęs klauso”, nuolan-

vienas visada turi pilną ir vi
są galią. Tuo tarpu vyskupai, 
nors ir visi, be popiežiaus neto kiai priimti ir nuoširdžiai pa- 
ri jokios galios, ši doktrina yra 
patvirtinta Vatikano I ir Vati
kano II Susirinkimo (Plg. Decre- 
tum Christus Dominus, 3 ir Lu- 
men Gentium, 22:S.Oec. C. V. 
ILConst, Romae 1966,132). šia 
prasme yra suprastinta ir nau
joji doktrina apie vyskupų ko
legiją Bažnyčioje, šiuo klausi
mu pasirodys 
mo Darbuose 
studija. Noriu tik 
kad Vatikano 
sisakymas apie vyskupų kole 
giališkumą nėra dogmatinis, o 
tik indikatyvinis ir diskusijų 
objektas (Plg. Lumen Gentium, 
m, 22 ir NPrS. Oec. C.V. II, 
p. 214s).

Kristus Petrui ir jo įpėdi
niam patikėjo vyriausią valdžią 
savo Bažnyčioje. Bet jis pats 
pasiliko joje nematomu būdu, 
kad veiktų malone per tuos, ku
riuos sau išsirinko (Mt. 28, 17- 
20; Jon. 21, 15-17). Kristus au
torizavo savo išrinktuosius ir 
siųstuosius veikti Bažnyčioje jo 
vardu ir jo galia (Plg. Mk. 16, 
17; Lk.10,16). Taigi Dievo bend
ruomenė ar tie, kurie kalba jos 
vardu, privalo ne savo balsą 
kelti, ne mokančios Bažnyčios

L.KA. Suvažiavi- 
mano platesnė 

pastebėti, 
ii Susirinkimo pa-

Busti Bažnyčiai

5. Vienok reikia pastebėti, 
kad išgyvename tam tikrą Baž
nyčios gyvenimo atsinaujini
mą. Vatikano II Susirinkimas 
davė progą ir impulsą siekti 
Bažnyčioje kai kurių pakeiti
mų Matome pasikeitimų litur
gijoje. Pastebime naujumų-san
tykiuose su kitomis krikščio
niškomis ir nekrikščioniškomis 
konfesijomis. Matome Baž
nyčią daugiau atvirą pasauliui, 
daugiau atsigręžusią į žmogų 
Kaip visa tai vertinti? Kaip į 
visa tai žiūrėti? Ar visa tai, ką 
nūdien matome Bažnyčioje, yra 
koks tai netikrumas? Ar Baž
nyčia save keičia? Ar ji prade
da skelbti naują mokslą? Ar ji 
nūdien tampa kita? Ne. Vatika
no II Susirinkimas Bažnyčios 
nepakeitė. Kokia ji buvo, tokia 
ji tebėra, tokia ji ir liks iki 
amžių pabaigos. Nėra pakeista 
nei atšaukta nė viena tikėjimo 
tiesa. Nėra pakeistas Bažnyčios 
mokymas. Pasikeitė ir keičiasi 
forma, taktika ir metodai, bet 
ne pati Bažnyčia ir jos moky
mas.

Bažnyčia, kiek tai reikalinga 
ir naudinga, seka gyvenimą ir

visuomeninio gyvenimo ir vei-

gi Bažnyčioje, naudojamos prie
monės ir metodai, bet tikslas ir 
siekimai yra tie patys. Kaip vi
sada, taip ir nūdien Bažnyčia 
siekia tarnauti žmogui, kad jį 
vestų išganymo keliu. Bažny
čia siekia žemę ir žmogų paei
ti prie dangaus, kad žemė bū
tų šventa, o žmogus laimingas. 
Jei Bažnyčia stato žmogui rei
kalavimus, duoda nurodymus, 
sako “ne”, tai tik todėl, kad 
žino, jog visa tai yra naudin
ga ir reikalinga paties žmogaus 
laimei ir išganymui. Yra tikrai 
tragiška, kai žmonės šito ne
supranta ir atsisako klausyti 
Bažnyčios balso.

Tiesa, kiekvienas atsinaujini
mas iššaukia paprastai įvairių 
reakcijų. Vieni giria, kiti peikia. 
Tą pat išgyvename ir nūdienia
me Bažnyčios atsinaujinimo 
vyksme. Kritika ir entuziazmas. 
Naujumų vaikymasis ir neaišku
mai Juoba, kad tokiais momen
tais Bažnyčioje visada atsiran
da klaidingų ir nepašauktų pra-

prie jo derinasi. Gyvenimas 
keičiasi, taigi kartas nuo kar
to ir Bažnyčia keičia kai ku
rias savo išorinės laikysenos ir 
struktūros formas. Vienok ne
keičia turinio nei esmės. Kitaip 
nūdien laikomos mišios. Kitaip 
meldžiamės. Kitaip statomos 
bažnyčios. Kitaip rengiasi kuni
gai ir vienuoliai. Bet mišios sa
vo esme visada yra tos pačios. 
Ir malda esmiškai yra ta pati 
Savo pašaukimu tokie patys 
yra kunigai. Savo paskirtimi tos 
pačios yra bažnyčios.

Nau£ laikai lenkia Bažnyčią 
keisti savo laikyseną į pasau
lį. Bet jos siekimai yra tie pa
tys. Kaip anksčiau, taip ir 
šiandien Bažnyčia siekia Kris
taus karalystės žemėje. Ji sie
kia išganyti žmogų, visą visatą 
palenkiant Kristaus valdžiai ir 
ją pašvenčiant Eidama į pokal
bį su visais, Bažnyčia neatsisa
ko tiesos^ bet pokalbį nori pa
naudoti sėkmingesniam tiesos našų Jų ir nūdien yra. Tačiau 
paskleidimui bei įgyvendinimui, ne jų turime klausyti, o tikro

jo Bažnyčios autoriteto, per ku
ri tikrai ir neklystamai kalba 
mums pats Kristus, “štai aš su 
jumis visą laiką, iki pasaulio 
pabaigai” (Mt. 28,20).

Žengianti technika teikia nau
jų galimybių ne tik pasaulio, 
bet ir Bažnyčios gyvenime ir 
veikime. Bažnyčia noriai pasi
naudoja naujomis, tobulesnėmis

Kanadoje prieš penkmetį pra-
Praeityje, nėra jokios abejo- vestas lietuviškos šeimos teis- 

nės, iškilusi ir išplitusi lietu- i___ ___ 2_, 2__ 2 ™ r__ 2 22X-
ViųlaūtS nusilpo mišrių šeimų viškų šeimų tebesilaiko vien tik 
gausumu, nes lietuvių kraujo lietuvių kalbos, kultūros ir pa- 
nutekėjo į slavus daugiau, ne- pročių; arti trečdalio lietuvybei 
gu vandens Lietuvos upėm. Pir
miausia. didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių giminės, užvaldžiu- 
sios didelius rytų Europos plo
tus, beveik visuotinai pasidarė 
mišrios. Savaime suprantama, 
kad veikė rytų krikščionybė ir 
kultūra, bet ne mažos reikšmės

mas rado, kad tik pusė lietu-

turėjo ir pačių lietuvių silpnas 
pasipriešinimas. Vėliau nulietu- 
vėjo didelės masės diduome
nės, nes patys jų vadai, kanc
leriai ir hetmonai, vedė ne sa
vo tautos žmonas. Dar ir pa
skiausiais laikais, devyniolik
to ir net dvidešimto amžiaus 
pradžioje, kaip skundėsi drau-

jau darosi šalti, o visas penk
tadalis — net žuvę. Ir tai dau
giausiai naujai atvykę. Vadina
si, pakako 15 metų, kad sve
tima įtaka ir aplinka įveiktų, 
žinoma, emigracijoje ji galinga 
ir lamdanti, bet -niekada nebū
na galingesnė už anogaus-dva
sią, kurios stiprumas žymia da
limi priklauso nuo šeimos židi
nio.

Lietuviškos šeimos ir švieti
mo metai pakartotinai skatina

nius bei dorinius šeimos rams
čius, kuriem dabartyje susida
ro nemažų pavojų.

Liet.- Kat Susivienijimo Chicagos apskriti* gruodžio 8 surengi vakarienę, kurio* programą H- 
pikK jaunimą*.

LIET. KATALIKŲ SUSIVIENIJIMO- 
64-tojo SEIMO IŠVAKARĖSE 

šiemet birželio 29, 30 ir lie
pos 1-2 Waterbury, Conn., į- 
vyksta Lietuvių Katalikų Susi
vienijimo 64-tasis seimas.

Susivienijimo konstitucijoje 
sakoma, kad seimai šaukiami 
kas treji mėtai (straipsnis 5).

Kas seime dalyvauja
Į seimą siunčiami rinkti kuo

pų atstovai, vienas atstovas nuo 
25 narių Taip pat seime daly
vauja ir direktorių tarybos na
riai.

Kuopų atstovai renkami ne 
vėliau kaip 30 dienų prieš gri
mą ir ne anksčiau kaip 90 die
nų.

Tai rodo, kad seimai yra la
bai svarbūs. Jiem išleidžiama 
nemaža pinigų. Išlaidas paden
gia patys atstovai.

Kokie uždaviniai?
Kad pateisintum tokias išlai

das, reikia seimą gerai organi-

zuoti, parengti jo gerą darbo
tvarkę. Visa tai priklauso nuo 
centro valdybos. Kad seimas 
sklandžiai eitų ir būtų reikš
mingas, reikia ir gerų, darbš
čių bei rūpestingų kuopų , atsto
vų. Atstovai juk nuspręs Susi
vienijimo trejų metų veiklą.

Suvažiavimas turi išrinkti 
naują vadovybę: direktorių ta
rybą ir įvairias komisijas. Ir čia 
reikia žiūrėti, kad patektų žmo
nės veiklūs, sumanūs ir pajė
gūs dirbti

Kaip atgaivinti veiklą?
Kaip atgaivinti kuopų veik

lą? Tai klausimas, kurį daž
nai mes girdime. Vienas toks

kuopą reikia įjungti jaunus, 
energingus asmenis, o vyres
nieji, kurie atšventė visokius ju
biliejus, tegu būna jų patarė
jai. Tada kuopos pagyvės.

(nukelta į 4 psL)

JONAS JAŠKAUSKAS

LEMTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(19)
Stasei pakilus išeiti, Jonas paklausė:
— Gal galiu kuo padėti?
— Tave su Stasyte pavojinga leisti Aš tai galiu 

padėti, — visus palikęs, Adomas išėjo paskui Stasę.

Ūkę trise, kalbėjosi įvairiomis temomis. Kalbą 
daugiausia palaikė motina. Vokietis buvo be nuotaikos, 
o Jonas nelabai ir norėjo, kad kalba sklandžiai eitų 
Atėjo ir Stasė su Adomu. Stasė nešė užkandžius, o Ado
mas butelį. Apsitvarkius Stasė pakvietė visus prie sta
lo.

Gale stalo atsisėdo motina, prie jos vokietis, toliau 
Stasė. Kitame stalo šone Jonas ir Adomas.

— Dabar, Adomai, ir toliau šeimininkauk. Pripildyk 
stikliukus, — paliepė Stasė.

— Vyrams būtų gerai ko nors tvirtesnio. Čia toks 
lengvas — moteriškas, bet šiandieną tvirtesnio kaip tik 
neturiu, — skundėsi motina.

Vokietis atsikėlė ir paprašė motiną, kad leistų jam 
išeiti. Išėjo ir grįžo nešinas į popierių įvyniotu buteliu 
ir gražiai įpakuota saldainių dėžute.

— Čia visiems, o čia panelei Stasei ir mamai, — 
tarė statydamas butelį ant stalo, o saldainius paduoda
mas Stasei.

— Labai ačiū, bet visai be reikalo, — prieštaravo 
Stasė.

— Kaip be reikalo? Tas moteriškas gėrimas vyram 
nelabai tinka, o čia, manau, penias komendantas bus su
radęs ko. nors tvirtesnio, — kalbėjo Adomas, palengva 
vyniodamas nuo butelio popierių

Vokietis patenkintas šypsojos.
— Dabar siūlau visiems išgerti, — pripildęs stikliu

kus, paragino Adomas.
Vyrai išgėrė, o moterys, kiek paragavusios, stikliu

kus pastatė atgal.
— Taip negalima! Ponas komendante, prašau dary

ti tvaiką! Stasė būtinai turi išgerti, bet ir teta neturėtų 
atrilikiti, — protestavo Adomas.

— Man jau atleiskite. Aš negaliu, — teisinosi mo
tina.

Vokietis kvietė Stasę išgerti, kuri pradžioje prie
šinosi, bet pagaliau išgėrė, prašydama jai daugiau nebe
pilti

Vyrai jau baigė uštint butelį. Stasė, nugirdusi, kad 
motina skundžiasi Jonui dėl ūkiškų sunkumų, įsiterpė:

— Žinai, mama? Dabar prašysime Adomą, kad jis 
padėtų mums ūkininkauti. Jo ir šeimyna geriau klau
sys, ir šiaip viską geriau sugebės jis tvarkyti.

— Jei tik Adomas sutiktų. r
— Aš mielai, teta. Vis tiek neturiu ko veikti
— 0 mane priimkit nors už darbininką, — pasi

siūlė Jonas.
— Menkas iš tavęs darbininkas. Tur būt, nemota 

nė arklio pakinkyti Be to, gali Stasę įsimylėti.

Visi juokavo. Jonas dažnai praleisdavo neišgėręs, 
o Adomas su vokiečiu, vienas kitam neužsileisdami, 
gėrė. Vokietis pasidarė apsiblausęs. Atrodė, lyg norėlų 
nusnausti. Adomas, išvarvindamas paskutinius lašus, 
prašneko:

— Sis gėrimas tikrai buvo labai geras, tik gaila, kad 
nebeliko. Dabar turėsim gerti saldų — moterišką.

— Ne, ne, — užprotestavo vokietis ir, sunkiai at
sikėlęs nuo kėdės, išsvyravo pro duris. Grįžo vėl su 
buteliu.

Moterys priešinosi nenorėdamos leisti butelio atida
ryti. Bet vokietis nenusileido ir butelį padavė Adomui.

Šis per daug nesipriešino.
— Nepyk, mama! Aš labai prašau, — murmėjo 

po nosim, riekdamas .bučiuoti jai ranką. — Aš noriu su 
jūsų gimine dar išgerti

Adomas pripildė stikliukus. Kai pusė butelio jau 
buvo nugerta, Jonui jau seniau simuliavus, o vėliau ir 
Adomui pradėjus tą patį daryti, vokietis visai apsvai
go ir, pasirėmęs ant stalo, užmigo.

— Dabar bus pats laikas pašaukti tarną, kad savo 
poną išsineštų, — pasakė Adomas.

— Gal tegul išsimiega, — suabejojo motina.

— 0 kam? Aš einu ieškoti pagalbos.

— Jūs nerasite. Geriau aš pati nueisiu, — pasikėlė 
ir Stasė.

— Tai eime abu!
Jiems išėjus, vokietis kažką pro miegus pradėjo 

murmėt. Jonas net du kartus nugirdo minint Stasės var
dą Motina kiek sumišo, bet nieko nesakė.

Adomas su Stase grįžo vedini kareiviu. Sis buvo 
žemo ūgio, padžiūvęs, tai negalėjo būti nė kalbos, kad 
savo gana storą poną ant pečių išsineštų. Adomas pa
judino vokietį už peties, bet tas buvo visai be nuovo
kos. Nesant kitos išeities, paėmė tvirtai už parankės, 
liepdamas kareiviui imti iš kitos pusės, ir puriau neš
tųsi, puriau vestinai išvilko jį pro duris. Abu įkėlė jį 
į karietą, Adomas padėjo kareiviui apgręžti arklius, o tas 
prilaikydamas savo poną, kad neiškristų išvažiavo.

Taip ir pasibaigė vaišės, dėl kurių Stasė tiek būkš- 
tavo.

_ E pradžių aš kiek baiminaus, kad viskas 
gerai pasisektų bet kai pamačiau panelę Stasę ir tetą 
taip gerai vaidinant, nusiraminau, -‘-pastebėjo Jonas.

— Stasytė mane primokė, kaip turiu elgtis ir kal
bėti. .

— Panelė Stasė esi gabi režisorė.

Motina įpylė vyrams vokiečio palikto gėrimo. Vy
rai užsispyrė, kad ir moterys drauge išgertų. Jos sutiko 
išgerti saldžiosios. Laikas greit bėgo. Atėjo vidunak

tis, ir laikrodis suskambėjo dvylika kartų. Jaunuoliai 
suskato eiti namo.

Ėjo neskubėdami. Naktis rami. Mėnulis — pjautu
vas nepajėgė gerai šviesti, bet savo buvimu teikė jau
kia malonią nuotaiką. O žvaigždžių mirgėjimas kėlė la
kias mintis.

— Šeriam paklausyt, kaip lakštingalos gieda, ir pa
sidžiaugti didinga nakties panorama, — pasiūlė Jonas.

Susėdę abu ilgai tylėjo, o po to Jonas vėl prašne
ko:

— Žinai, kokia man dabar kilo mintis?

— Jei ką gudraus sugalvojai, sakyk!

— Po šio vakaro komedijos, kurią taip sėkmingai 
suvaidinom ir jos dėka susipažinom su tuo vokiečiu, ar 
nevertėtų, tą pažintį išnaudojant, paprašyti leidimo nu
važiuoti į Vilnių? Gal ką nors aiškesnio sužinotume apie 
ateitį? Užeitume į Lietuvos Tarybą. Gal gautume kokių 
patarimų O dabar sėdime, kaip kokiame maiše, neži
nodami, kas pasaulyje vyksta. Na, ir šiaip būtų įdomu 
Vilnių aplankyti

— Idėja tikrai gera. Ateinančią savaitę reikia nu
eiti Palomėn pabandyti. Jei pavyks, gale savaitės galė
tume ir išvažiuoti. O gal mėginti važiuoti be leidimo?

— Be leidimo negausiai traukinio bilietų, tektų va
žiuoti “zuikiais”.

— Vokiečiai mėgsta kyšius. Gal pasisektų bilietą su
kombinuoti stoty.

— Galim ir tą galimybę išbandyti. Taip gal net ge
riau. Neliktume priklausomi nuo jo malonės, ir apie iš
važiavimą jis nieko nesužinotų.

Rytuose jau švietė raudona aušros pašvaistė. Tik 
vakaruose mūra stovėjo stori juodi debesys. I rytą lakš
tingalos dar smarkiau leido savo balsus. Pradėjo atsibus
ti ir kiti paukščiai. Kažkas netoliese kalė į žemę baslį. 
Takšėjimas buvo dvigubas: vienas tikrai, kitas ateinąs 
iš kalnų Pievose kilo rūkas, ir girdėjos, kaip arkliai 
graužė sodria rasa patvinkusią žolę. Jaunuoliai pakilo 
eiti namo.

(Boa dengiau)
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ja gttedte Hte, bet t prieš 
tą datą ir pa jė6. Jte ir adven
tas te puriais papročiais yra

Aditei aaatyti, jog kai kuriom

važinėja atostogų, o nuolatiniai

visus krtŠtūs. Utiėt Kalėdos

Gruodžio 14 savo Dainavos sek
lyčioje jos surangė tedarą po
būvį — pasidatiiwmą dovano
mis su įdėmia programa, į kurią 
buvo pakviesti tik trys svečiai: 
gimnazijas direktorius, kapelio
nas ir Darbininko korespObden-

Programos organizatorės — 
Loreta Subadėte, VI kl. mok., 
ir Irena Sinkevičiūtė, VII kl, 
— visas Vasario 16 gimnazijos 
mergaites advento pradžioje ar 
dar anksčiau paskirstė į dvi 
griipes. i grupę sudarė 1-3 kla
sės, o H gr. 4-7 klasės mokinės. 
I grupės mergaites tedarė pirk
ti dovanas nepigesnes kaip už 
5 DM, 0 n gnipės — kaip už 
10 DM (Ž.5 dol).

Kuri mokinė kariai dovanoja, 
nustatoma burtų keliu. Burtų 
traukimo rezultatai neką paslėp
tum. Tik gavusi dovaną, mergai
tė sūtiftb jos davėją. Neboji
mas sudaro įtampą, kuri didė
ja iki pat dovOtem® pasftkeiti-

ri lietuvių kalbos tarsena su
daro &e taip lengvai nugalimas 
kliūtis. Visos paristengė eflė- 
raščiūs kuo geriausiai išmokti 
ir padeklamuoti, nes ži
no kad jie sakomi ne pasku
tinį kartą. Parvažiavusios na
mo, tarės deklamuoti tėvam 
ir svečiam, o jei bus suruošta 
vaųge mokyklos eglutė, tai ir 
viešai teks pasirodyti. Kai ku
rie tėvai laiškais paprašė moky
tojus išmokyti jų vaikus^ kale
snių eilėraščių, kad, sugrįžę į 
namus, galteį juos padeklamuo
ti viešosios eglutės metu.

Giesmėm akordeonu pritaria 
Saunaitytė. Ji tik 1967 atvyko 
iš Lietuvos į Vteietiją, tik pra
eitą rudenį stojo į gimnariją, 
kur įsigijo visą būrį draugių ir 
draugų, o prieš Naujus Metus 
išskrenda su šeima į Ameriką— 
emigruoja. Tai paskutinis jos 
vakaras Romuvoje.

Priartėjo dovanų dalinimas. 
Pirmieji jas gavo svečiai — 
mergaičių austas lietuviškas 
juostas. Po to viena po kitos iš
šaukiamos mokinės.. Visos pir
miausia ieško dovanotojos pa
vardės, paskui pačios dovanoto
jos, o suradūsios, puola viena 
kitai ant kaklo ir dėkoja. Susi
jaudinimas iki ašarų.

Po daugelio metų gyvenimo 
vėjai gal apneš dulkėmis čia

Imlumą negauti. “kuolų” ir 
dvejetų, tai čia priešingai —lin
kėta jų kuo daugiausia įsigyti, 
hės Vokietijoje pdty&iki ttai- 
čhtojaan Mvitfci&ei: Vienetas 
yra geriausias, o S prasfians&s

kėta

Kai per tentas jaunų Valgy
tojų lobo į ribojančius palte-

giai torio ypatingai skaniai pa-

mas virėjam ir ūkvedžiui. Ry

vakarykščių Skilčių, bet jų te
buvo.

Bernai Riųn-echtas 
(Katodų senelis)

Vasario 16 gimnazijos kape
lionas kun. J. Riaubūnas, evan
gelikų tikybos mokytojas ir jau
nimo būrelio vadovas Fr. Skė
rys ir mokyt, bei mergaičių in
ternato vedėja E. Tamošaitie
nė per visą adventą nesu
dėjo rankų, ruošdami mokinių 
eglutę šu puikia programa ir 
vertingomis dovanomis. Pirmie
ji du ir gimnaz. direktorius ad
vento pradžioje išsiuntinėjo 
daugelį dešimčių prašymų auko
ti kalėdiniam parengimui. Prita
rimas buvo visuotinis. Tuoj pra
dėjo plateii aukos, kurios įga
lino gruodžio 21 suruošti gra
žią ir prasmingą pramogą. Į ją 
buvo pakviesti visi aukotojai, 
mokytojai, mokinių tėvą, kai

gal mergaitės užmirš išmoktus 
eilėraščius ir pačią tėvų kalbą, 
bet prieškalėdinių vakarų Dai
navos seklyčioje su stipriais ty
riausių, draugiškumo jausmų 
prasiveržimais jos tikrai neuž
mirš. Ir gerai, kad tie išgyve
nimai patirti ne kur kitur, bet 
Romuvoje.

Kūčios
Kūčios paprastai švenčiamos 

siaurame šeimos ratelyje. Užtat 
kai kalbame apie Kūčias, tai į- 

daūgėlis teteku teperto jokių sivaizduojame tylų, jaukų arti- 
dovūną vien dėl to, kad neš
te, ką dėvtebti, ttokb pinigų ir

nas tom. Maday, rifetos (ttuet- 
tenfeHo) evang. tom. Grimm,

ife fate, tote ji turi pirkti do- 
Vteą, bet nežteo, iš ko ir ką 
gaūs. Sakomą jog tai pedago-

ti draugei vertelgų dovaną. Sis 
toėnte gyvenime tobti Vertin

mų žmonių sambūrį prie šven
tiškai padengto stalo, apkrauto 
tradiciniais patiekalais.

Vasariu 16 gimnazijos mo-

rinko pilnutėlė Retehofo pilies 
salė. Visi Šventiškai pasipuošę

nešė, jog tas teVaidinta Sv. 
Rašto trilogija “Šviesa tomsy

Seimo išvakarėse
fotkelto ii 3 psL)

Valdybos pranešimai 
SuV&avttne teatre vMdytia

veikė, kiek Susivietajnnas Šuo 
metu padėjo ir padeda išlaiky
ti Ifetavybę, kaip jfc rante Lie

nalas sudaro vieną didelę šei
mą. Todėl ir Kūčių valgyti gruo
džio $© susėdo jei ne prie vie
no sftato, toi bent vienoje pa- 
talpoje. Prie Vieno stalo teta
po tik vienos klasės mokiniai 
te savo auklėtojais. Stata bu
vo padengti “sausais” vMgkūs:

m6ro žSTuBJB TJcjcSl Kraujas u 
vyksta Įvairios pttttearybės. Ta
čiau Dievas myli savo kūrinius

Judriam ir margam mūsų vi-

linga pagalba. Reikia paremti 
lietuviškas mokyklas, padėti iš
leisti vadovėli*; yra it knygų, 
kurias turėtume išleisti. Reikia

tume mūsų tautos kovos tęsto-

pėčto gyVufinių riebalų — tik 
silkė įvairiais pavidalais, tevis, 
mišrainės, kompotas, prėsku- 
čiai, spanguolių kisielius.

Kūčių vakarienė pradėta ad- 
fento gtesme “Rasokite, dan
gūs”. Po gimnazijos kapeliono 
kun. J. Riaubūno perskaity
tos Kalėdų evangelijos, po Kū
čių stalo maldos klasių auklė-

tauti tamsai. Švieselių (mažų 
mergyčių) šokiu pavaizduotas 
gėrio (šviesos) prado rusenimas 
blogio (tamsos) jūroje. Iš pra
džių pasirodo tik dvi švieselės. 
Jų skaičius didėja, artėjant Iš
ganytojo atėjimui į pasaulį.

Kristaus gimimą praneša trys 
simbolinės šviesos figūros (Su
bačiūtė, Kuršytė fir Stitkaitytė). 
Jos kalba apie Meilės atėjimą 
žemėn.

Paskutinė scena — Prakerto- 
lė. Marija (M. Gargasaitė) ir 
Juozapas (H. Maurukas) budi 
prie ėdžių. Visas pasaulis gar
bina Kūdikėlį.

Švieselių šokis prie Prakartėlės

Šventės rengėjai su programos išpildytojais. Sėdi iš k. į d. gimnazijos kapelionas kun. J. Riaubū- 
nas, direktorius V. Natkevičius ir mokytojas Fr. Skėrys. Toliau stovi mokytoja E. Tamošaitienė.

Kalėdų eglutę uždegė Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas
J. K. Valiūnas, katalikų kun. 
Maday ir evangelikų kunigas 
Grimm. Abu pastarieji vokie
čiai.

Kalbėjo mok. Fr. Skėrys, ku- -Mėtgabto, dviem išėjimais pa- 
nigas Maday, kun. Grimm ir J.
K. Valiūnas. Pastarasis prie sa
vo šventinių linkėjimų prijun
gė Schwetzingeno lietuvių kuo-

pcs vyrų auką Vasario 16 
gimnazijai 500 DM.

Po trumpos pertraukos moki
niai deklamavo eilėraščius lie
tuvių, vokiečių ir anglų kalbo
mis, o mišrus gimnazijos moki- 
ifių choras, vadovaujamas mu
zikos mokytojo ir jubiliato K.

ius gyvos veiklos ypač daug 
randame senais laikate pas Sū- 
siviėnijimo steigėjus.

nūs ir gabius žmones į vado
vybę ir Įvairias komisijas. Tai

veidas, apsukrurho priklausys 
ir Susivienijimo veikla.

Teko dalyvauti B3-čiame sei
me ir teko matyti, kad maža dė
mesio kreipta į tokius sVarMūs

pti Vteų tų ritmų liete toks pat. 
Tte pitittinfcaftt Mų metų sei
mą, neikte save pterųteiti ir 
Susivienijimą išjudinti, kad jis 
atjaunėtų ir veržtųsi pirmyn.

St. Juras
Liet. K*t. Susi vieniji** 
kun. P. Cinikas, MIC,

«ru<x»*<o a kaitai

giedojo Betliejus nušvito, šven
ta naktis (lietuviškai, vokiškai 
ir angliškai), Skamba giesmės 
jau padangėj, Gieda giesmes an
gelai. Žinau aš skaisčią rožę ir 
Linksmą giesmę mes užtrauk
sim. Tėv. St. Šileika, prasitarda
mas akordeonu, pagiedojo “Lop
šely guli Tu”.

Programą užbaigė gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius. Jis 
palinkėjo mokiniam per Kalėdų 
atostogas gerai pailsėti, kad at
einančiais metais su naujomis 
jėgomis galėtų kibti į mokslą. 
Kalėdos reiškia Didžiosios Mei
lės atėjimą i pasaulį, o dova
nos, kuriomis pasikeičiama per 
Kalėdas, yra tik maža tos Mei
lės išraiška. Kalbėdamas toliau 
vokiškai, jis pabrėžė, kad Va
sario 16 gimnazijos tikslas — 
išlaikyti ir ugdyti lietuvybę. To 
tikslo siekti jai padeda tautie-. 
čiai, remdami aukomis, ir vo
kiečių vyriausybė. Vokiečių 
mažuma nepriklausomoje Lietu
voje turėjo savo, gimnaziją, ku
ri buvo mūsų/ vyriausvbės re-

miama. Tautinės mažumos padė
ty dabar mes atsidūrėme. Vo
kiečiai mum tuo pačiu atsilygi
na, ir už tai esame jiem dė
kingi. Nuoširdų ačiū tarė ir ki
tiem gimnazijos rėmėjam, šios 
gražios šventės ruošėjam ir jos 
programos atlikėjam.

Baigdamas savo kalbą, direk
torius kreipėsi į muzikos mo
kytoją K. Motgabį, kuris rytoj 
(gruodžio 22) peržengs 70 me
tų amžiaus slenkstį. Ekėlė jo 
nuopelnus besimokančiam jau
nimui, mokytojų tarybos vardu 
linkėjo dar ilgai išlikti darbin
gam ir sveikam ir įteikė do
vaną.

PLB Huettenfeldo apylinkės 
vardu jubiliatą pasveikino jos 
pirm, mokyt. S. Antanaitis. Jis 
taip pat įteikė dovaną.

Pagaliau pasirodė vaikų ne
kantriai laukiamas Kalėdų se
nelis (čia vadinamas bernu 
Ruprechtu). Prieš atrišdamas

Mokyt. K. Motgihin 
sukaktuvės kaimo kavinėje 
Pasibaigus Kalėdų progra

mai, mokyt. K Motgabis ir jo 
žmona pakvietė savo bendradar
bius mokytojus ir administraci
jos pareigūnus į už Romuvos 
tvoros esančią kavinę. Prie 
puoduko kavos ir “kilniųjų” gė
rimų pynėsi kalbos.

Erdmonas Simonaitis, prieš 
porą mėnesių atšventęs 80 me
tų amžiaus sukaktį, prisiminė 
laikus, kai abu jubiliatai gyve
no ir dirbo Klaipėdoje. Mokyt. 
Fr. Skėrys^ dėkojo sukaktuvi
ninkui už pagalbą, ruošiant Ka
lėdų eglutes nuo 1955 metų. 
Gimnaz. kapelionas J. Riaubū- 
ras dėkojo už vargoninkavimą 
per pamaldas ir už mokinių pa
ruošimą bažnytiniam giedoji
mui. Kun. Br. Liubinas palygi
no Baltijos pakrantes, kur ju
biliatas daug metų praleido, su 
Baltimore, kur dabar gyvena 
Motgabių sūnus ir augina lie
tuvišką šeimą, kalbančią na
muose tik lietuviškai Mok. S. 
Antanaitis iškėlė jubiliato dide
lį prisirišimą prie pedagoginio 
darbo, kurį jis dirba per 30 
metų ir dar nesiruošia mesti.

Gyvas atgarsis vokiečių 
spaudoje

Reportažai apie Kalėdų pro
gramą Vasario 16 gimnazijoje 
su didelėmis nuotraukomis už
tikti septyniuose vokiečių laik
raščiuose.

"Lsmpertheimer Zeitung" ap
rašymą pavadino: “Niekados ne- 
palūš laisvės ryžtas. Įspūdinga 
Kalėdų šventė lietuvių gimna
zijoj Huettenfelde. Tegu Kalė
dų šventės dvasia ir šviesa per 
šventes ir po Kalėdų spinduliuo
ja Į visą žmoniją, kad visi, o 
ypač politikai, būtų paskatinti 
susimąstyti ir kad pagaliau grįž
tų taika į žemę. Tokį troškimą 
išreiškė mokytojas ir evangeli
kų jaunimo ratelio vadovas F. 
Skėrys lietuvių gimnazijos mo
kinių suruoštoje Kalėdų šven
tėje Huettenfelde.” Toliau laik
raštis pateikė visų kalbėtojų 
mintis ir vaidinimo turinį. Re
portažą papuošė gyvo Prakar
tėlės paveikslo nuotrauka.

“Odenvvaelder Zeitung” gruo
džio 23 reportažą pavadino 
“Šviesa tamsoje. Skrydis į mė
nulį ir Betliejaus žvaigždė. 
Turininga lietuvių gimnazijos 
Kalėdų šventė HUettenfęlde”. 
Toliau rašo: “Eilėje gausių Ka
lėdų švenčių, kasmet švenčiamų 
Kalnų Kelio apylinkėse, lietu
vių gimnazijos ruošiamos pri
klauso prie pačių gražiausių. Jos 
leidžia suprasti, jog aukštesnių
jų vertybių įsisąmoninimas ne
žino jokių kraštų sienų. Jos 
yra taip pat geresnio pasaulio 
viltis.” Ir tt. Išsamų šventės re
portažą papuošė dviem didelė
mis nuotraukomis: gyvojo Pra
kartėlės paveikslo ir tautiškais 
drabužiais pasipuošusių moki
nių choro.

Tą patį aprašymą su tomis 
pat nuotraukomis atsispausdino 
ir “Weiheimer Nachrichten”..

“Mannheimer Morgen” dien
raštis reportažą spausdino Ka
lėdų numery ir pavadino: “Se
nu papročiu bernas Ruprech- 
tas (Kalėdų senis) Rennhofo 
pily. Kalėdų šventė su tauti
niais drabužiais lietuvių gim
nazijoje”. Aprašymą iliustravo 
dainuojančių “švieselių” nuo
trauka.

Panašius reportažus išsispaus
dino “Darmstaedter “Echo”. 
“Rhein-Neckar Zeitung” (Hei- 
delberg) ir “Frankfurter Neue 
Presse”.

Juo ilgiau žebenkštis saugo 
savo maišą, jis padarė pastabų v*štas, tuo mažiau jų lieka.

Iš šuns nasrų nęiškris dram
blio kaulas.

Kupranugaris ir sulysęs di
desnis už arklį.

Dargi pirštai nevienoda ilgu
mo. -

Dažykloje negausi balto au
deklo.

ne tik mokiniam (kurie pras
tai mokosi, tarpusavy kalbasi 
vokiškai), bet ir administraci
jai (negalėjęs rasti Romuvos, 
nes gatvėje nėra jokios iška
bos).

Dovanos mažiesiem susidėjo 
iš sausainių, saldainių, šokolado 
ir Vaisių. Jas gavo ne tik mo
kiniai, bet ir svečių vaikai.
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jos apylinkių lietuvius sukrėtė

LB nariam, Vinco Krėvės var
do šeštad. lituanistinės mo

Broniaus Buinio mirtis, šis pil-

ta programa, kviestinų svečių ■ 
GfnOO pMBsmar
nei giraaBMi spMMOjn, jver ra- , 
diją Sr »fc?WWjt * to*o sta- j 
cutryu inBH®cw įnkuob. jvir <□ 
tiem 4^ito titifcti. Ttt|p pat I 
buvo EtoĮityri dteto$ antrą- j

nepaprastai draugiško būdo 
žmogus visur pritapo tiek jau
nimo, tiek vyresniųjų tarpe, uo-

nies ypatybes paveldėjo jo vie
nintelė dukra Rima Mironienė, 
kuri drauge su savo vyru Gab
rielium gyvai reiškiasi lietuvių 
ir amerikiečių tarpe, keldama 
Lietuvos vardą ir jos padėtį.

Lietuvių visuomenė, įvertin
dama a.a. Broniaus Buinio tie
kimus ir veiklą, šalia mišių au
kų ir vainikų, Lietuvių Fondui 
sudėjo 400 dol.

Velionies žmonai, dukrai, se
nutei motinėlei, seseriai ir vi-

bu savo vakarėlyje — Eglutėje.

šių metų programoje sausio 
5 šv. Andriejaus parapijos sa
lėje vaikai suvaidino P. Nato 
2-jų veiksmų vaizdelį “Ktrtimė- 
lio mokykla”, kurį režisavo mo
kyklos vedėja ir mokytoja Re
da Ardienė, taurinant mokyto
jom T. Gečienei ir D. Surdė- 
nienei. Šokius paruošė E. Ben- 
džiūtė, o dainas — V. Ben- 
džiūtė. Tėvų komitetas parū
pino dekoracijas, kostiumas siu
vo mamytės ir mokytojos, pro-

džio

Philadelphijoje 
gyvavimo EO-tiės metų sukak
tį. į jubiliejinį pobūvį 
18 gausiai susirinko 
naujosios kartos ateiviai

Klubo prezidentas Stasyssys Mel- 
svečius,

kinukai. Vaidinimėlį atliko 45 
aktoriai — nykštukų, gyvulėlių, 
paukštelių, žvaigždučių, mėnu
liukų ir žmonių vaidmenyse.

užuojauta taip anksti netekus 
tokio brangaus žmogaus.

Skautu suruoštos Kūčios 
šv. Andriejaus parapijos sa
lėje gruodžio 22 praėjo su di
deliu pasisekimu. Atsilan
kiusieji nors trumpą popietę 
praleido ramioje šventiškoje 
nuotaikoje, pasitraukdami nuo 
čionai įprasto komercinio kalė
dinio triukšmo. Philadeiphijos 
skautam priklauso didelė padė
ka už šios gražios lietuviškos 
tradicijos palaikymą.

Gražiai sutikti Nauji 
Metai, bet...

Dėl siaučiančios influenzos ir 
dalimi dėl solidarumo stokos 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos Philadeiphijos klubo val
dybos suruoštas tradicinis Nau
jų Metų sutikimo balius šiais 
metais davė deficitą. Tačiau 
tie, kurie baliuje dalyvavo, pa
liudys, kad sutikimas buvo iš
kiliai paruoštas ir praėjo jau
kioje bei linksmoje nuotaikoje.

Klubo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja ponam Dilbam, Jo
niam ir Suopiam už supratimą 
padėties ir paramą nuostoliam 
padengti.

veikslu, vaizduojančiu prakar-

Atvykus Kalėdų Seneliui, pa
tys mažiausieji su mokytojų pa
galba pašoko ir pažaidė. Sene
lis apdalino dovanėlėmis visus 
vaikus: ne tik mokinukus, bet 
ir svečiukus. Išlydėjus Kalėdų 
Senelį, buvo atidarytas įvairių 
skanėstų bufetas, kurį šiais me
tais tvarkė J. Jurskienė su ma
myčių talka. Taip pat veikė ir 
loterija, suruošta J. Vigelio su 
tėvelių talka.

Šis vaikų pasirodymas vėl į- 
tikino susirinkusius, kokį di
delį darbą atlieka lituanistinė 
šeštadieninė mokykla, auklė 
dama vaikus tautiškoje dva
sioje.

Pasiruošimai ekumeninei 
maldos dienai

Jubiliejinių metų pabaltiečių 
komitetas, kuriam vadovauja 
Algimantas Gečys, sparčiai pra
dėjo ruoštis ekumeninei mal
dos dienai Philadeiphijos Šv. 
Petro ir Povilo katedroje.* šio
se apeigose, kurios įvyks bir
želio 15, jau yra davęs saVo su
tikimą dalyvauti Philadeiphijos 
arkivyskupas kardinolas KroL

kvietė jungtis į klubo narių ei
les, pagyvinant bei praple- 
čiant klubo veiklą. Klubo stei- 
gimoti istoriją apžvelgė prof. 
Jonas Puzinas ir advokatas 
Stanley Mankos, kurio tėvas 
veikliai reiškėsi klubo kūrimosi 
laikais. Pobūvio meninę progra
mą attiko solistė Ona Pliuško- 
nienė.

Po programos buvo vakarie
nė ir šokiai. Linksmai pabend
rauta. SMJ.

FT. LAUbEfcD&LE, FLA.

Miestas užima plačią teritori
ją tarp daugybės vandenų ir 
kanalų. Maudymuisi yra gražus 
pajūris. Turistam pilna viešbu
čių, motelių. Namų statyba eina 
pilnu tempu. Nespėja statyti, 
nes tuoj išperka.

Oras kai kada būna vėsesnis, 
bet šiuo metu sausio mėnesį 
siekia 80 laipsnių.

Žiemos metu čia gyvena prel. 
J. Končius. Girdėti, kad esą at
siųsti du kėnigai lietuviai užim
ti vietų parapijose. St. Cle- 
ments mokykloje mokytojauja

t-MK nedererijos Philadeiphijos klubo valdyba, suruo šust Naujųjų Metų sutikimų — iš k. j d. Amra Del 
Borrelto, išpildžiusi meninę dalį, J. Augaitytė, S. Turskytė, A. Zerr-Mačiulaitytė, V. Majauskienė ir A. špa- 
kauskienė. . _ -- Nuotr. V. Gruzdžio

MIRĖ KOMPOZITORE GRAŽINA BACEVIČIŪTE
Lietuvą, buvo Aušros gimnazi
jos muzikos mokytoju, organi
zavo moksleivių orkestrą, para
šė kompozicijų dūdų ir stygi
niam orkestrui.
Jo visi vaikai yra muzikai., Vy

riausias sūnus Kęstutis Anta
nas — pianistas pedagogas, mo
kytojavęs Aušros gimnazijoje, 
vėliau įsikūręs Varšuvoje, Var- foniniam orkestrui, 
šuvos konservatorijos profeso
rius.

Vytautas Bacevičius gyvena 
New Yorke, pagarsėjęs kaip 
modemus kompozitorius, pianis
tas virtuozas. Jis yra profeso-

Varšuvoje, Lenkijoje, sausio 
19 mirė žymiausia lenkų mo
terų kompozitorė Gražina Bace
vičiūtė. Mirė plaučių uždegi
mu. Nuvežus į ligoninę, dar pri
sidėjo ir širdies priepuolis.

Kaip kompozitorė ji buvo pa
garsėjusi ne tik Lenkijoje, bet 
ir visoje Europoje. Jos simfo
nija dviem pianinam ir or
kestrui numatyta groti vasario 
mėn. Vilniuje.

Gražina priklausė garsiai mu
zikų Bacevičių šeimai. Jos tėvas 
buvo Vincas Bacevičius, gimęs 
1875 m. Šakių apskrityje, bai
gęs Veiverių mokytojų semi
nariją, Lodzėje baigęs privačią 

i muzikos mokyklą, 1923 grįžo į

riavęs Kauno konservatorijoje.
Gražina Irena Bacevičiūtė, gi

musi 1909 vasario 5 Višakio Rū
doje, smuikininkė virtuoze ir 
kompozitorė. Muziką studijavo 
Varšuvoje, Paryžiuje, koncerta
vo Kaune, Nicoje. Už savo kom
pozicijas yra laimėjusi daug 
premijų. Daugiausia rašė sim-

Vanda Bacevičiūtė, pianistė ir 
muzikos kritikė, pianiną studi
javo Lodzėje, Kaune, Varšuvo
je. Lenkų spaudoje rašo mu
zikos kritiką ir pagarsėjo kaip 
poetė.

Prel. J. Končius sako, kad 
turi suregistravęs 30 lietuvių

šeštadieninės mokyklos Eglutė Sausio 17 susirinkime, kuria- čia 
Philadelphijoje jau eilę me- me dalyvavo pabaltiečių atsto- bą. 

tų pirmasis naujų metų sekma- vai su dvasiškiais, buvę aptar-

yra 50 šeimų ar net dar dau
giau. Gyvena neorganizuotai. 
Girdėti, kad nori surengti ko
kį suėjimą. Jei kas imtųsi ini
ciatyvos, tai atliktų gražų dar

Philadelphijoje jau eilę

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Lietuvių klubas surengė Ka
lėdų parengia^ Atsilankė pub
likos apie 200. Klubo pirminin
kas A. Komius visus pasveiki
no su šventėm ir palinkėjo lai
mingų. naujų metų. Jis pristatė 
ir svečius, kurie buvo atvažia-

Foto Archyvo skaidrių konkurso daviniai
Lietuvių Foto Archyvo skelb- mantas Kezys, S J., ir Algirdas 

tas spalvotų skaidrių konkur- Grigaitis. Po pirmo skairių per
sas jau yra užsibaigęs ir turi žiūrėjimo dauguma jury komi- 
sšvo laimėtojus. ■ sijos narių išreiškė malonų nu
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klubo choras 
dainelių. Va- 
Stanis-Stanio- 
J. Tamulai-

vę iš toliau.
Po vakarienės 

padainavo keletą 
dovavo Mykolas 
nis, akomponavo
tis. Choras padainavo šias dai
nas: A. Vanagaičio Gražių dai
nelių, Kai aš grėbiau lankoj šie
ną — liaudies dainą, J. Strolios 
— Kur dangus ugnim liepsno
ja. Toliau buvo šokiai.

M.S.

Iš penkių skaidrių tematikos 
grupių — gamtovaizdžio, por
treto, eksperimentinės ir abs
trakto — daugiausia pasiseki
mo, kaip buvo laukta, susilaukė 
gamtovaizdžio grupė. Tačiau į- 
domu pastebėti, kad sekanti 
gausumu buvo eksperimentinė 
grupė. Dauguma šių darbų yra 
labai įdomūs techniniu priėji
mu bei kompoziciniu apipavi
dalinimu.

Skaidrių atrinkimo jury ko
misiją sudarė dail. Zita Sodei- 
kienė, dail. Vytautas Virkau, 
dail. Algirdas Kurauskas, Algi-

stebimą, kad nemaža prisiųs
tų darbų dalis yra gan aukšto 
fotobgrafinio lygio. Jury komi
sija taip pat nusprendė dėl la
bai nebalansuoto skaidrių skai
čiaus atskirose grupėse nepre
mijuoti atskirų grupių bet iš 
visų prisiųstų skaidrių skirti 
tris premijas ir aštuonis atžy- 
mėjimus.

Konkurso laimėtojai:
Pirma premija: K. Daugėla 

iš Bedford, N. H. — “Spalvos”.
Antra premija: J. Maleiška 

iš Cicero, III. — “Karvės rau
donoj pievoj”.

Trečia premija: G. Valiūnie-

— Prof. J. .Brazaitis, Darbi
ninko redaktorius, išvyko atos
togų. Politiniam skyriuj redak
cijai talkina dr. O. Labanaus
kaitė.

— Jonas Jasaitis, Alto val
dybos vicepirmininkas ir JAV 
lietuvių Bendruomenės Tary
bos narys, su žmona buvo pa
kviesti dalyvauti JAV prezi
dento R. Nixono inauguracijos 
iškilmėse.

— Julius Pakalka, buv. Alto 
Chicagos skyriaus pirmininkas, 
ypatingai surengęs sukaktuvi
nių metų Vasario 16 minėjimą, 
pakviestas dalyvauti naujai iš
rinkto Illinois gubernatoriaus 
Richard B. Ogilvie inauguraci
jos iškilmėse.

— Vyr. sktn. Regina Kučie- 
nė su vyru Viktoru buvo pa
kviesti dalyvauti prezidento R. 
Nixono inauguracijos iškilmė
se. Regina ir Viktoras Kučai 
veikliai reiškiasi skautų veiklo
je, talkina Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir taip pat daug dar
bavosi III Tautinių šokių šven
tei rengti komitete.

— Chicagos Lietuvių Taryba 
rengia nepriklausomybės die
nos minėjimą sekmadienį, vasa
rio 16, 2 vai. popiet Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Lietuvių organizacijos, klubai 
ir draugijos prašomos tą dieną 
susirinkimų nešaukti. Organi
zacijų valdybos prašomos skir
ti auką Amerikos Lietuvių Ta
rybai. čekius prašoma adresuo
ti “Lithuanian Council of Chi- 
cago” ir siųsti iždininkui Anta
nui Valoniui: 2222 West 107 
St., Chicago, III., 60643.

— Kun. dr. A. A. Norius, 
šešetą metų profesoriavęs St. 
John universitete New Yorke, 
nuo šių mokslo metų rudens 
persikėlė i Great Falls, Monta
na, ir dėsto vietos kolegijoje 
teologiją ir istoriją assistant 
profesoriaus titulu. Kun. dr. A. 
Noriaus nuotrauką ir gyvenimo 
bei studijų apžvalgą įsidėjo 
“Montana Catholic Register” 
savaitraštis.

— Lietuvių Dailės Institutas 
auksiniam Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo jubilie
jui atžymėti vasario 15-23 Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje, 
ruošia sukaktuvinę parodą. 
Numatoma išstatyti gyvųjų ir 
mirusiųjų narių darbai, išpil
dyti vosokiose medžiagose bei 
technikose.

ŽINIOS IŠ TORONTO
done Commonwealth konferen
cijoje lankėsi dar ir Italijoj, 
kur matėsi su vyriausybės at
stovais ir turėjo audienciją pas

Tautos Fondo Kanados kraš
to atstovybė, veikianti Toronte, 
per visą veikimo laikotarpį su
rinko 91,109.91 dol. dol. Fondo 
atstovybės dirba glaudžiame są- popiežių Paulių VI. Su pcpie-
lyty su Liet. Bendruomenės apy- žium tarėsi dėl diplomatinių 
linkėmis. Stambiausi aukotojai santykių užmezgimo ir ambasa- 
yra Toronto ir Hamiltono bend- doriaus į Vatikani pasiuntimo.

Nieko nesutarta, nieko nenu
statyta. Tai buvo parengiamojo 
pobūdžio pasikalbėjimai. Kana
doje dėl šio pasimatymo sukru
to antikatalikiškos pajėgos. Bu
vo manyta, kad protestantai po

ruomenes.

nė iš Toronto, Ont. — “Ru
duo”.

Atžymėjimai (alfabetine 
tvarka):

1. K. Daugėla iš Bedford, N. 
H.— “Ruduo”.

2. J. Kasakaitis iš Chicagos, 
III. — “Povo plunksna”.

3. J. Sablausskas iš Kanados
— “Krikštolo rutulyje”.

4. D. Tyjūnėlis iš Buffalo 
Grove, III. — “Gamtovaizdis”.

5. A. Valiūnas iš
Ont. — “Svajonės”.

6. A. Valiūnas iš
Ont. — “Atoslūgis”.

7. A. Valiūnas iš

— Waterburio lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ruošia
mas tradicinis Užgavėnių ba
lius įvyks šeštadienį, vasario 8, 
7:30 vai. vak. šv. Juozapo pa
rapijos salėje, John St., Water- 
bury, Conn. Stalus galima re
zervuoti Viktoro Vaitkaus kny
gyne Spauda tel. 756-5173 ar
ba pas Balsius tel. 729-9708.

ini. Eugenijus Bobelis, 44 
metų amžiaus staiga mirė sau
sio 18. Buvo visuomenininkas, 
skautas, choristas, lietuvių mo
kyklos mokytojas.

Dr. S. Simoliūnas iš Detroi- paskutinių kelių metų tarimosi Ont __“Gamtos abstraktas”,
to sausio 18 skaitė paskai- ir santykių pagerėjimo tarp 
tą “Lietuviškos aplinkos kūri- įvairių konfesijų bus švelnesni 
mas”. Vyko paklausimai ir dis- ir palankūs tiem santykiam to- 
kurijos. Paskaitą surengė aka
demikų klubas.

J. R. Simanavičiaus radijo 
programos valandėle sausio 18 
surengė koncertą-balių. Tą pa
čią dieną ir inžinierių draugija

liau megzti. Pasirodo apsirikta. 
Kanadoje veikia dar ir oranžis: 
tai, kurie pasireiškia, progai 
pasitaikius, ir prieš svetimša-

Toronto,

Toronto,

Toronto,

8. G. Valiūnienė iš Toronto. 
Ont. — “Ruduo tvenkinyje"

SLIDINĖJIMO ĮSKYLA

Connecticut lietuvių jauni
mas kovo 1 rengia slidinėjimo 

liūs, ty. ne anglus, ir prieš ka- iškylą į Mohawk kalnus, Corn- 
talikus. Jų vadas L. Saunders wall,*Conn.

surengė balių. Simanavičiaus yra kandidatavęs į Toronto bur- Programoje: slidinėjimas. 
koncerte pasirodė jaunutė dai- mitinis, bet, susijungus tau- lenktynės, čiuožimas. Vakare 

erdviose patalpose tautinių šo
kių ir dainų pro{p*ama, tauto
dailės parodėlė, kavutė, šokiai 
ir pramogos.

Mohawk Ski Area yra prie 
Cornwall miestelio, pasiekiama 
4-ju keliu į vakaras nuo Tor- 
rington. Conn.

Naujosios Anglijos lietuvių 
jaunimas ir senimas kviečia
mas gausiar atsilankyti. j.v.

nininkė L. Marcinkutė. Tai tre- tinėm grupėm ir katalikam, rin- 
čios kartos lietuvaitė, mokinė, kimus laimėjo žydas advokatas 
A Simanavičius, seniai pažįsta- Philips. Saunders sako, kad Va
rnas Torontui, dalyvavo su po- tikanas neturįs jėgos, kurią jis 
ra dainų. Kęstutis Gužas, gitą- seniau turėjęs. Didžiosios vals- 
ristas iš Hamiltono, pirmą kar- tybės esančios protestantų dė
tą pasirodė Toronte. Simana- mokratijos. Žydai nuo tokio 
ričių giminė pasirodė kvartete pareiškimo susilaiko. Susilaiko 

_ ir kvintete. ir anglikonai. Visi kiti griežtai
Kanados ministeris pirminin- pasisako prieš. Kanadoje kata- 

. kas Trudbau po posėdžių Lon- Ikų yra apie 50 proc.

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



6 DARBININKAS 1969 m., sausio 28 d., nr. 7

ity Kūčios Nuotr. V. Gruzdžio

Adv. M. ČEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L. Šveikauskas — 
Attorney-at-Lavv, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., V/est P.oxbury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

ti
ji 

ji

MOTINOS TESTAMENTAS 
Klausimas

KEARNEY, N. J
Jurgj Katilių 

amžinybėn palydėjus
Sunkiai sirgęs apie trejetą 

mėnesių, sausio 14 atsiskyrė 
su šiuo pasauliu mielas tautie
tis Jurgis Katilius, palikdamas 
liūdinčia žmoną Marijoną, sūnų 
Jurgį, dukterį Eleonorą Geleni- 
tis ir septynis vaikaičius.

Jurgis Katilius, nors ir buvo 
peržengęs aštuntą dešimtį metų 
(gimė 1888 balandžio 23). ta
čiau ligi pat savo amžiaus galo 
liko judrus, darbštus ir pasi
šventęs visuomeniniam reika
lam.

Kilęs iš Marijampolės. šį 
kraštą pasiekė 1997. būdamas 
ves 19 metų amžiaus. Kaip ki
ti anų anų laiku lietuviai, taip 
ir Jurgis atvyko čia neapsišar- 
vąvęs mokslu ar pinigais. Ta

BRIDGEPORT, CONN

Pagalba seselėm

A. Markevičienės bute sau
sio 11 įvyko lietuvių moterų 
susirinkimas, kurio metu suda
rytas Putnamo seselių naujai 
statomai stovyklavietei remti 
komitetas. Visos dalyvės vie
ningai pritarė A. Markevičie
nės minčiai — suruošti pobū
vį stovyklavietės statybai pa
remti.

Pobūvis — šokiai su menine 
programa ir vakariene — į- 
vyks vasario 1. šeštadienį. 7 v. 
vak. Jaunų Vyrų Klubo salėje. 
Bridgeporte.

Programą sutiko atlikti pa
čios Marijcs Nekalto Prasidėji
mo seselės iš Putnamo. Veiks 
keletas loterijų ir vakarienės 
bufetas su pačių rengėjų pa
ruoštais valgiais.

Vakaro rengėjos dėkingos 
Jaunų Vyrų Klubo valdybai už 
leidimą nemokamai naudotis jų 
patalpomis. G.l.

čiau. būdamas apsukrus, darbš
tus ir sumanus, metai po metų 
gerino savo gyvenimą, brovėsi 
i prekybą ir ieškojo geresniu ir 
pelningesnių kelių. Sukūręs šei
mą su Marijona Seselskiūte, iš
auklėjo lietuviškoje dvasioje sū
nų Jurgi ir dukterį Eleonora. 
Abu kalba ir skaito lietuviškai.

Jurgis Katilius plačiai žvelgė 
i lietuviškuosius reikalus Jam 
rūpėjo bažnyčia, draugijos, lie
tuviu finansinis pajėgumas. 
Jis buvo žinomas ne tik Keir- 
ny. bet ir tolesnėse apylinkėse. 
Pats užsiėmimas ji išgarsimo. 
44 m. būdamas autobusų li
nijos, pavadintos "Kaunas Eus 
Co.," savininku, turėjo turėti 
ir pažinčių, ir patirties. Prieš 
9 metus dėl senatvės nuo šio 
užsiėmimo atsisakė.

Būdamas pavyzdingas Skaus
mingosios Dievo Motinos para

pijos narys, visa siela buvo jai 
"atsidavęs. Vienas pirmųjų šv. 
Vardo draugijos steigėjų. Susi
kūrus lietuvių katalikų bend
ruomenės centrui, Įvairių konū-

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

Prorincial Suporior
Franciscan Monastery 
Krnnebunkport. Maino 
04046

kas negali to jai uždrausti. Ki
tas, žinoma, yra reikalas, kai 
kyla klausimas, ar ji yra svei
ko proto. Jos amžinis nieko ne
reiškia. Senesni žmonės gali 
būti ir būna “kompetetingi” ir 
puikiai žino, ko jie nori ir ko 
nenori daryti.

Patarčiau Tamstoin pasikalbė- 
su motina ir ją paklausti, ar 
yra sudariusi testamentą. Jei 
pati ium pasisakys, kad yra

sudariusi testamentą, Tamstos 
ture-it progos su ja ŠĮ reikalą 
svarstyti. Sakot, kad ji grasina 
ir pasakoja, jog keičianti savo 
testamentą. Tokiu būdu palei
džiu. kad ji neturės noro slėpti 
dabartinio testamento sudary
mo detalių. Jei ji nenorės kal
bėtis dėl testamento, tada nie
ko nepadarysit.

Jai mirus, nepakeitus testa
mento, Tamstos, žinoma, galė
site teismo keliu dėti pastan
gas testamentui i “sugriauti”. 
Tačiau galiu Tamstom dabar 
pasakyti, kad tai nėra lengvai 
atliekamas darbas ir dažnai ne
pasiseka.

Jei Tamstem atrodo, kad jai 
“galvoj negerai", tai toli gra
žu nereiškia., kad Tamstų moti
na yra nekempetetinga testa
mentui sudaryti. L Vadinamas 
“testamentary cabacity” ne
reiškia, kad žmogus yra tokio 
šviesaus proto ir nieko neuž
miršta. kaip kad jis yra buvęs 
jaunystėje. Užtenka to. kad jis 
turi bendrą nuovoką apie savo 
turtą ir savo “palikuonis”.

Faktas, kad Tamstų motina 
yra palikusi keletą tūkstančių 
labdaringom organizacijom ir 
kad ji anksčiau neturėjusi to
kio noro, mano nuomone, rodą, 
kad Tamstų motina yra labiau 
dvasiškai subrendusi ir Įgiju
si altruistinių sentimentų.

Nėra tokio įstatymo, kuris 
verstų tėvą arba motiną palik
it turtą lygiomis tarp savo vai
kų. Motina, pavyzdžiui, gali bū
ti tos nuomonės, -kad Tamstų 
seseriai yra labiau reikalinga 
materialinė parama netu Tams-

ii. Taip pat ji palikusi keletą 
tūkstančių doleriu bažnytinėm 
crganizacijcm ir šiaip labdares 
Įstaigom. Anksčiau ji visai ne
turėjo noro palikti pinigų lab
daringom organizacijom. Ji taip 
pat palikusi “bonds” sesers 
vaikam, bet kitiem savo vaikai
čiam nieko.

Advokatas mam, kad ji ži
nanti, ką daranti. Bet mes. vai
kai. ją geriau pažįstam. Mum at
rodo, kad jai pasidarė galvoj 
negerai.

Jei ji numirtu testamento 
nepakeitus!, tai tektų tąsvtis 
po teismus ir atsieiti? didelius 
pinigus. 0 šiaip su ja dabar 
kalbėtis mes bijom, nes advo
katui prižade jom nieko jai apie 
tai nesakyti, kitaip ji labai su- 
p\ ktų ant jo.

Ką Tamsta mum patartumei 
daryti? Ar dabar pradėti reika
lą judinti, ar laukti, gal jį dar 
testamentą pakeis?

Darbininką skaitome 
metu. , ners visi esam čia 
Prašom “sulietuvinti' ’

Mūsų motina yra 79 metų 
amžiaus. Tėvas mirė prieš 30 
metų. Esam trys vaikai, visi ve
dę ir turim savo šeimas.

Tėvui mirus, prieš pat karą. 
1938 metais, turėjom daug var
go prikalbinti motiną sudaryti 
pas advokatą testamentą. Tė
vas buvo palikęs tris namus ir 
visokio kito turto: bonds,
stoeks ir panašiai. Motina labai 
spyrėsi, nenorėjo testamente 
rašyti, matyti bijojo, kad, su
rašiusi testamentą, tuoj ir nu
mirs. Tiesa, reikia dar pridėti, 
kad tėvo viskas buvo palikta 
ne vaikam, o motinai.

Sudariusi tą testamentą pas 
advokatą, motina matyti Įsi
tikino, kad nuo to nemirsianti 
ir, be to. jai patiko, kad ga
linti savo galią parodyti vai
kams. Pradėjo tą testamentą 
beveik kasmet keisti. Susipyku
si su viena marčia, nubėga pas 
savo advokatą ir liepia toki tai 
sūnų “išimti” iš testamento. Su
sipykusi su žentu, tą pati pa
daro su dukterim. Kad ji tai 
padarytų nieko mum nesakiu
si. dar būtų pusė bėdos, bet 
kas kartą apie tai mum prane
ša ir grasina, kad viską paliks 
svetimiem.

Per tiek metų jau męs^visi 
pripratom prie jos “išdaigu”'ir 

Motinos ri ramiai gyvena Antanas Gai- perdaug nesirūpinam. Bet pak
lius su žmona -(Kaušiute). Pra- taruo-iu metu turėjome didelę 
eitais metais jis paminėjo 80 nemalonią staigmeną. Motinos 
metu sukakti, b šiemet vasario advokatas, kuris yra ir mūsų 
3 mini vedvbinio gvvenimo 50 §erai Pažįstamas, mum konfi

dencialiai pasakė, kad motina

vicepirmininku, čia 
santaupas, ragino ir 
taupyti. Tekių pa

kam Katilius, dėka.

visi susirinko 
pietų. Mais- 
paruošė atei- 

ir kitos lietu-

New Haven, Conn.
Jaunimo diena

New Haveno moksleivių atei
tininkių Vytauto Valaičio kuo
pa gruodžio 8 suruošė rytų pa
kraščio Jaunimo Dieną.

Diena pradėta mišiomis vie
tos lietuvių bažnyčioje. Mišių 
metu būva pašventinta nauja 
kuopos vėliava. Vėliavos krikš
to tėvais buvo inž. Juozas Ry- 
gelis ir dr. Elona Vaišnienė 
(dr. Vaišnienei atstovavo Gin- | 
tarė Ivaškienė).

Vėliavos medžiagai įsigyti lė
šos surinktos Bridgeporte, 
Ccnn., per lietuvių bendruome
nės rudens balių. Pasiuvo Aldo
na Rvgelienė ir Monika Mar
kevičienė. Ačiū joml

Po pamaldų 
parapijos salėn 
tą suaukojo ir 
tininkų mamos 
vės.

Programa pradėta vėliavų į- 
nešimu ir Lietuvos himnu. Kuo
pos pirmininkė Gitą Merkevi- 

~' čiūtė. pasveikinusi atvykusius 
svečius, pristatė paskaitininkus 
Eligijų Sužiedėlį ir Antaną 
Saulaitį, S.J. Į sekretoriatą pa
kviesta Onilė Vaitkutė iš Wor- 
cesterio, Mass.

Žinomas ateitininkas Eligijus 
Sužiedėlis įdomiai kalbėjo te-- 
ma “Jaunuolis ir laikas”, gi An
tanas Saulaitis, didelis skautų 
veikėjas, supažindino su lietu
vių jaunimo veikla pasaulyje.

Vėliau jaunimas, pasiskirstęs 
būreliais, diskutavo paskaitas. 
Linksmąją dalį su įvairiais skau
tiškais žaidimais pravedė Rasa 
Šilėnaitė iš Putnamo.

Susirinkusieji pageidavo, kad 
šios rūšies dienos ateityje būtų 
ruošiamos dažniau.

Dijana Merke vi čiūtė

CLARK, N J.

. A. Gailiaus sukaktis
Clark, N. J., pas savo dukte-

daug 
gimę, 
musų 

laišką, gal mes daug klaidų da
rėm, lietuviškai rašydami.

Su tikra pagarba.
Skaitytojai, Chieagn, III.

Atsakymas
Aš labai stebiuosi,- kad .moti

nos advokatas taip neetiškai pa
sielgė, papasakodamas Tamsių 
svainiui savo kliento jam kon
fidencialiai suteiktas žinias. To
kie dalykai tarp advokato ir jo 
kliento yra “priviieged”. Advo
katas, jokiu būdu negali tu in

dis neturi

bus. vėlįau rūpinosi jos moder- 
ninimu ir gražinimu. Priklausė 
ta1 p pat lietuvių politikos klu
bui. SLA ir lietuvių taupymo ir 
skolinimo draugijai (Schuyler 
Savings and Loan Asscciation 
of Kearny, N.J.), šioje pastaro
joje buvo vienas iš steigėjų, 
vėliau direktorių, ilgus metus 
buvo jos 
dėjo savo 
kitus čia 
siry želių,
ši lietuviška finansinė draugi
ja savo aktyvu šiandien prašo
ka septynis milijonus dolerių.

Jurgis Katilius, pilna to žo
džio prasme, buvo lietuvis pat
riotas. Nepriklausomybės lai
kais buvo lankęsis Lietuvoje. 
Vieniem jis patardavo, kitus 
pabardavo, o reikalui esant ir 
sušelpdavo. Labdaros reika
lui buvo dosnus.

Po koncelebruotų mišių Skaus
mingosios Dievo
bažnyčioje (mišias aukojo kle
benąs kun. D. Pocius, kun. A. 
Žemeikis ir kun. Pragulbic- 
kas iš Elizabetho) sausio 18, 
gausiai žmonių lydimas palaido- metų sukaktį. Iš Lietuvos jis - . . .. .
tas Šv. Krvžiaus kapinėse, atvažiavo su žmona tik prieš ke- nesernai sudarė visai kitokį crmacijų .„įsi. .ji^> nciuu sus„ “neĮejsus” Galiu

sijų pirmininkas. Statant nau- North Arlington. N.J. lėta metų. Prieš antraji bolševi- testamentą. Ji palikusi viską sa- <-^sco o ary i. tjj< pasakvti: jei motina kal-
ją salę, vykdė priežiūros dar- J. Mėl. ku atėjima ju visi keturi vaikai va dukteriai, mūsų seseriai, o Tamstų motina turi teisę pa-

pa-įtraukė i vakarus ir vėliau mum- broliam, po vieną dole- likti savo turtą kam nori. Nie- 
pasiekė Ameriką. Vaikai įsikū- ~ 
re padėjo dideles pastangas, 
kad jų tėvai atvažiuotų čia. Pa
sisekė. Tėvai atvažiavo, tik tuo 
metu jų vienintelis sūnus, ne
sulaukęs nė 30 metų, dar tėvų 
nesulaukęs staiga mirė.

Antanas Gailius yra kilęs iš 
Andrijavo. Mokėsi drauge su 
kalbininku Jurgiu Talmantu ir 
Edvardu Turausku — diploma
tu. Kai jo draugai iškeliavo į 
Kauną, jis pasiliko savo mieste
lyje, buvo vartotojų bendrovės siuntinybės sekretoriaus, 
reikalu vedėju, vėliau valsčiaus 
sekretoriumi. Buvo nukeltas 
net į Platelių valsčių.

Antanas yra linksmo būdo 
žmogus. Juokauja ypač tada, 
kai padėtis pasidaro sunki, net 
desperatiška. Tada jis pasako
ja linksmus nuotykius.

Nežinodama visų aplinkybių, 
nedaliu pasakyti, kas yra “tei-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

NEGADINKIME LIETUVIŲ KALBOS
Jau seniai skaitome Ameri

kos lietuvių spaudą — laikraš
čius ir knygas. Straipsnių kal
ba buvo beveik grynai lietuviš
ka.. nors protarpiais ir atsiras
davo vienas kitas žodis iš kitų 
tautų kalbų, ypač iš vietinės 
kaltos. Betgi, laikui bėgant, 
mūsų spaudoje pradėjo atsiras
ti žodžių ir iš kitų kalbų. Tucs 
žodžius į mūsų kalbą pradėjo 
imaišinėti jau mūsų tautos mo- 

iš senųjų, o ypač 
po antrojo pasau-

gicnas. serenada, transliacija ir 
1.1., iš viso arti 80 svetimybių.

Pasidarė nebejauku. Kovoja- . 
me už savo tautos nepriklauso
mybės atgavimą, o savo lietu
vių kalbą patys teršiame ir lei
džiame jai nykti. Juo labiau, 
kad vietoje tų ne visiem aiškių 
svetimybių lietuvių kalba turi 
savus ir net tikslesnius žodžius.

— mūsų vadina-

kyti žmonės 
iš emigrantu 
linio karo.

Taip 1968
mais laisvės kovos metais vie
ną rudens rytą iš pašto gavau 
Draugą. Tėviškės Žiburius ir 
Darbininką. Beskaitant, su 1 
mynu pastebėjome juose y 
tingai daug įpintų žodžių iš 
tų kalbų. Tas svetimybes 
skaitę tik tų laikraščių strai 
niuGse. radome tokius 
džius: ansamblis asociacija, 
tivalis, laureatas, rečitalis. : 
turier.tas. brutalumas, dile 
etika, ekstazė, informacija, 
terpretacija. integracija. ko 
rencija. kompetentiškas. 
deratorius. precizija, peiza 
paradoksas, populiarumas.

Todėl mūsų kalbininkai tu- < 
retų atkreipti i tai redaktorių ir 
rašytojų dėmėsi, o trūkstamus 
žodžius jiems nurodyti. Gyvųjų 
savo kalbos žodžių mes neturi
me laidoti. Labiau branginkime , 
ir saugokime lietuvių kalbą.

J. Vėgėlis

Sėkmingas solisto Leono 
Baltraus pasirodymas

Sausio 18 Rochėsterio miesto 
opera Eastman teatre pastatė 
Franz Leharo operetės “Links
moji našlė” pagrindines ištrau
kas, talkinant Rochesterio fil
harmonijos orkestrui, kuriam 
dirigavo senukas dr. Paul 
White. Pagrindinę Danilo, pa- 

rolę 
dainavo s olistas Leonas Balt
rus. Vietos dienraštis “Democ- 
rat and Cronicle” sekmadienio 
laidoje išspausdino muzikos kri
tiko Harvey Scuthgate labai šil
tą atsiliepimą. Pasidžiaugęs, 
kad senesnio amžiaus žmonės, 
kurie daugiausia ir buvo atsi- 

A.R. lankę teatran, turėjo retos pro-

bėsis. visuomet naudinga tuos 
reikalus aptarti. Jei ji neturės 
noro šiuo reikalu kalbėtis,— 
Tamstos nieko negalit padary
ti, o turit palikti Reikalus taip, 
kaip jie yra.

Kantrybės laipsniai
Kalėjimo sargai veda į 

zekucijos vietą nuteistąjį i 
ti. Nuteistasis prakalbina p 
dovus:

— Baisus oras. Purvo net 
kelių. Koks baisus lietus.

— Ką tamsta! Mums tai 
reikės ir grįžti, ir tai nieko 
sakome. - prašniokštė pal; 
vas. Virėjai ii “Miegančiosios gražuolės*' vaidinimo, kurį pastatė Broofclyno Maironio Seitadieniė mokykla.

ROCHESTER, N. Y.
ges dar kartą pergyventi senų 
laikų prisiminimais, klausydami 
ręto grožio operetės “Linksmo
ji našlė-’ ištraukų, apie sol. Leo
ną Baltrų taip atsiliepė: “Balt
rus Danilo partiją atliko visu 
savo dvasios galimu pakilimu, 
dainavo aiškiai, lengvai ir vai
dino su pasitikėjimu. Jo
tai su Sonia buvo to vakaro 
aukščiausias taškas."

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuves nepriklausomybės at
statymo minėjimas įvyks vasa
rio 16, sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Pagrindinis pranešėjas — prof. 
dr. Br." Nemickas, svečias iš 
New Yorko. Meninę progra
mą parengė poetė K. Miškinie
nė — Nerimą Narutė. pavadin
dama ią “Baltijos šauksmas”. 
Režisuoja mokvt. A. Cieminis.

— Juozas Jurkus, ALT sky
riaus pirmininkas. dalyvavo 
prezidento Nixono inauguraci
nėse iškilmėse ir baliuje.

— L. Bendruomenės choras, 
vadovaujamas Jono Adomaičio 
po ilgesniu atostogų vėl pradė
jo r ;>etiajas. Savo dvidešimt
mečio veiklos sukaktuvių pro- 
c;a jis rengia lietuvių liaudies 
dainų plokštelę.

Labiausiai perkainos knygos 
ir plokštelės

šiuo metu labiausiai perka
ma knvga yra Stefanijos Riškie
nės Sibiro tremties atsiminimai 
“Vergijos kryžkelėse”. Antroje 
vi,.oje - 'Lietuvių literatūra 
svetur“. Iš plokštelių: sol. .1 
I iustikaitės dainos ir arijes. 
‘Palanges Juzė" ir “Mano gim

tinė". Spaudos kioskas veikia 
sckinaditnia s šv Jurgio lietu
viu parapijos žemutinėje saloje. 
1(112 30 vai sb.

Introduction to Modem Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba Nemo • 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas. 
A Klimas ir W R. Schmalstieg 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Rrooklvne 479 psl, kietais vir 
šeliais Kaina 7 dol.

I^bai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė \V. R. 
Sehinalslieg ir A Klimas. Kaina 
1 dol

DARBININKAS 
910 Willovgliby Ava. 

Brooklyn, N. Y. 11221
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LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ
- IŠPARDAVIMAS

Trys ilga grojimo fietuvifloos 
plokštelės už penkis dolerius

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

_ Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Sopinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

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

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

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

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

Persiuntimui pridedama 50 c.

HAPPY BROTHERHOOD WEEK DARLINGTON FABRICS 
CORP. 

Mill Street 
Neartos, N. J. 

07860

HARBORSIDE 
TERMINAI 

Ine.
34 Exchange Place 
Jersey City, N. J.

Call 
201-434-6000

BR0WS 
Lobster 
Hoase

A Family Place
— Bayside Drive 
Point Lookout, L. L

CaU 
516 GE 1-3196

Wallabout Scrap 
Iron and Metai 

Co. Ine.
Industrial Ferrous and 

Non Ferrous Scrap 
Grane - Trailer Service 

Full scrap processing available
974-984 Meeker Avė. 

Brooklyn 
EV 8-1432

HERRMAN’S 
Fimeral 

Home
495 Main Street 
Center Moriches

Long Island 
516-878-0301

J. J. BOLL 
Inc»

International 
Air Freight Specialists 

KENNEDY.
INTERNATIONAL 

AIRPORT 
Jamaica 30 L.I.

656-5810

DEMYAN’S 
HOFBRAU

GOOD FOOD 
Where Good Friends 

Meet 
STAPLETON, 
Staten Island 

Call 
GI 8-7337

HOITSMA
BRACKET
Company 

Box 452 
River Street Station 

Paterson, N.J. 
201-279-1381

BROOKLYN
PRESS

Ine.
Offset Letter Press
Printing Advertising 

Booklets and Brochures
59 Lawrence Street

Brooklyn, N. Y.
625-4100

ASRO
LOUNGE

Where Good Friends Meet 
723 Freling Huysen Avė 

NEWARK N. J.
Call

201-248-9750

JILLYS
256 West 52nd Street 
For the Finest in Steaks

Chinese food & entertainment
Open 7 days 

Your Host, Jilly 
581-5564

OLD 
SEIDELBURG 

RĘST.
626 3rd Avenue 
Nevr York City 

For the Finest of Food 
TN 7-2678 .

Ask for Joe or Jack

Grymes Hill
Service Center
Open 7 days a week 

We do general auto repairs 
GRYMES HILL 

SERVICE CENTER 
Howard Wheeler Prop.
708 Richmond Road 

448-6192

ROSE KATZ 
Jewėlers

348 New Dorp Lane 
Staten Island 

987-7011
A Family Store

ANN A DALE
Service Station

Open 7 days a week 
We do general auto repairs

5105 Amboy Road 
Cor. Annadate Road 

YU 4-9764

ROOF HEALTH
CLUB

Business Men 
Massage Reducing & Ezercise 

Swimming Pool - Handball 
Open 10 AM to 7 PM 

in the Hute! McAlpin 24th floor
Broadvay & 34th Street 

Call 
LO 5-6700

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 dol., kietais virš, 
i dol., Lietuvių literatūra sve- 
ur, redagavo K. Bradūnas, kie- 
ais viršeliais 10 dol., Ant. Vii- 
iclės tilto, P. Jurkus, kaina 
150 dol. Peilio ašmenimis, J. 
lankus, premijuota, kaina 4 dol. 
langus debesyse, J. švaistas, 
►remi j uotą, kaina 2.50 dol.

šios bei kitos knygos gauna
mos: Darbininkas, 910 WiUou- 
hbv Avė., Brooklyn, N.ew 
ork 11221.

PETERFORD 
BOWUNG 
SUPPUES

962 Hempstead Turnpike 
Franklin Sųuare L L

N. Y. 
Call 

516 FL 2-9751

NATIONAL 
BANK 

of
North America

60 Hempstead Avė 
West Hempstead N.Y.

Paying 4% on Savings and 
5% on Certificates 

Cha 
516-481-9000

YOUR 
BAKER

For the Finest of 
Bukery Products 

7703 13th Avenue 
Brooklyn, N.Y. 
CaU BE 6-2416

Ask for 
MR. KARL BARSTADT

HELP WANTED

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced on single needle and 
muttiple machines. Steady work — 
nice vvorking conditions.

SWITLIK PARACHUTE CO.

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

Ask for
Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.

I PAGERBKIME TUOS, KURIE GYVENO IR MIRĖ
| --- v IR TĖVYNEI.

| Lietuvos Kankinių koplyčia Šv. Petro bazilikoje Romoje i 
I laukia kiekvieno lietuvio atsiliepiant savo auka. Laiko jau j 
I nedaug -— atsiliepkite adresu:

Lithuanian Martyrs’
I ' Chapel Fiind

2701 W. 68th Street Chicago, IM, 60629
| t Vysk. V. Brizgys, Komiteto vardu į

^iiiaiiaiioiiiiiiiiBiiina.isiifeHiiiiHBHtfiBifaiisiiBiiaiiairiiiaii9iigiigiiiii6ĮiiiiBHmi8ii8ii8ii8ii6H9ii6«i9iitii9ii6iigii0ii6titHetitti8N8ngnA':

niiiiiiiimiiiniiiniiiiimiiiHiiiHiumiiiiuiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiuuiiuuiiiinuiuiiiii

SERVICE

MARVIN HOWARD 
For the Finest of 

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

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

DEE’S DOG TRAINING
We train obedience, housebreaking, 
special problems. We buy and sėli 
German Sheps and Dobermans.

Phene 871-4965

BRAMIGAN CONTRACTING 
CO.

630 E 14th Street New York City 
Pattiting carpentry all types custom 
work — all work guaranteed, esti- 
mates fumished — Call CA 8-9841

BUCKINGHAM MOTE L 
Singles Doubles and 
Housekeeping Suites 
101 West 57th Street 

Call CI 6-1500 — A Family Hotel

PARK TERRACE
Private Car Service

DOOR TO DOOR SERVICE 
98 Rut Fourth Street Brooklyn 

CaH UL 3-7910

H. W. FEMALE

Sewing Machine Operatore experi- 
enced on Single Needle A Multiple 
Machines. Steady work—nice work- 
faig conditions. Switlik Parachute 
Co. 1325 Kast State SL Trenton, 
N.J. (609)587-3300 — ask for Mr. 
Richard Switlik, Jr.

EXP OPERATORS
on dress section work or complete 
garment start at $2 an hour work 
near home ALEX DRESS CO. — 
3118 3rd Avenue Bronx, N.Y.

Call 993-4022

CLERK - TYPIST

9-5, after 1 year, 1 month vacation, 
experience preferred. — 380-85. 3 
month inerease. N.Y. HEART AS- 
SOČIATION. 2 East 64th Street. 
N.Y.C. N.Y. Call: 838-8800

H. W. MALĖ

EXP CLICKER
Salary open Fringe benefits 

MAJESTTC LOO8E LSAF INC. 
824 Bergen Street Brooklyn N.Y.

CaH ST 9-0100

Brake Mechamc and Sėt up men ex- 
perienced salary open. Fringe bene
fits. No phone calls apply in person 
CURT1S PARTITIONS CORP. — 
590 Belleville Tpke Keamy, N. J. 
See Mrs. McQueen

PACKAOING MAINTENANCE 
FOREMAN

Top opportunity for High Schod or 
Trade School graduate with som< 
mechanical and maintenancė bark- 
ground. Supervtsory experience dc- 
sired. Good starting salary A Com 
pany benefits. Call 212 - 387-600C 
DOMINO AMERICAN SUGAR CO.

An Eąual Opportunity Emptoyer

ELECTR1CAL MAINTENANCE 
FOREMAN

(N¥C LNeme Reqwred)
Will supervise mainlenance elcctrt- 
cians. Steady days. Good starting 
salary and company benefits. Call

212 • 387-0800
DOMINO AMERICAN SUGAR CO 

Ar Equal Opportunity Kmptoyer

MECHANIC WITN 
OWN TOOLS

Salary' open; att around 
Diesel Eąuip experie<Ke. — 
330 8666 ask for FRANK.

KXP ASSEMULCR3
Body men and auto palnters steady

TO PLACK 
YOUfcAD 

CANCEL OR CHANGE
Tai.: GL2-2923

f ATTENTION!!

NVALGREEN’S
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being accepted for full 
tune or part tune positions. •—------

WALGREEN'S 
beautiful new “Grillroom”
• HOSTESSES
• WAITRESSES
• COUNTER and 

COUNTER CASHIER
• FRY COOKS
• BUS BOYS

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

MR. J. MARCHESE 
9AM-4PM 

La Fayette Plaza 
Bridgeport, Conn.

WALGREEN'S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being accepted for full 
time or part time positions

• PHARMACISTS
• MERCHANDISEMEN
• STOCK MEN
• CAMERA SALES
• DRUG CLERK
• COSMETICIANS
• CASHIER

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

MR. J. MARCHESE 
9 AM - 4 PM 

La Fayette Plaza 
Bridgeport, Conn.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Vardas ir pavardė ____________________________________

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

Už kalendorių %- -- .. ■

Siunčiu už prenumeratą S__________

Spaudai paremti *________ _

Siunčiu skolą už  m. $._________

Seton Hali University
SOUTH ORANGE & PATERSON CAMPUSES 

are now accepting applications 
for the spring semester beginning

January 27th, 1969
Late Afternoon • Eveuing Classes

CO-EDUCATIONAL
FOR BULLETIN 

WRITE THE DEAN OR CALL

201-762-9000
Founded 1856

SETON HALL UNIVERSITY
South Orange, New Jersey 07079

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
TOBotęui iiutaa 1863 

460 We$f Bro«dw«yt South Boston Mossaduisetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’ 
ALFRED ARCHIBALD 

hetuUftt
Bto tanko dfarektoefą tarytoj* yra Lietuvos garbte konsulas adv. A. 
U. baaiMt ir aėr. lomi J. GRga.ua. ReUca^ su patarnautojai* gar 
■M MtkalMH ir MtavMal. • Turtas (Aaueta) virt 3132,000,006

Current divMend 5Mi% on all account*.

Dabar ataka visų rūšių taupomus pinigus.
a ui k nice working cetaNtlM* WM- 
•anas MppM plūs a rti tam. -

GRga.ua

