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Prez. Nixono kelionė Euro
pon buvo diplomatinis uniku - 
mas, nes niekas dar ikšiol to
kiu dramatišku būdu nebuvo 
bandęs tvarkyti Amerikos san
tykių su kitais kraštais. Nepa
prastą būdą privertė pasirinkti 
ne kokia asmeniška ambicija, 
bet į labai pavojingą padėtį pa
tekę Amerikos-Europos santy
kiai.
•> Po antrojo pasaulinio karo 
Amerika netikėtai ir nepasiren
gusi tapo antikomunistinio pa
saulio vadu ir turėjo prisiimti 
daug įsipareigojimų. Tas parei
gas atlikinėdama, jos vyriausy
bė padarė neįprastai daug gerų 
darbų, bet nemažiau ir taktinių- - 
klaidų, kurios sumenkino jos ge
ros valios ir dosnios rankos da
lintų turtų vertę. Vietoj dėkin
gumo ir pagarbos, Washingto- 
nui pradėta atsilyginti nepasiti
kėjimu. Ypač tai išryškėjo buv. 
prez. Johnsono prezidentavimo 
metu. Teisingumas tačiau reika
lauja pažymėti, kad sušlubavusi 
buvo ne Amerikos vadų bei jos 
visuomenės gera valia, tik jos 
diplcmatijos nesugebėjimas tą 
gerą valią derinti su besikei
čiančiomis aplinkybėmis. Ir at
sitiko galų gale taip, kad veik 
visai nutrūko Amerikos santy
kiai su Europa, -kuri, atsiminus - 
dabartinės Rusijos imperijos 
kėslus, kartu su Amerika tebė- ’ 
ra politinis pasaulio centras, £

Dabar bendromis jėgomis organizuos derybas su Maskva

jinti bus laikoma svarbiu įvy
kiu dvidešimtąjį šimtmetį ap
tariančioje istorijoje. Neatski
riamas nuo to įvykio bus ir 
prez. Nixono asmuo, nes jo 
lūpomis išpažinta Amerikos 
klaida ir jo pastangomis bus 
maitinamas atnaujintas Ameri- 
kos-Europos dialogas, be kurio 
negalimas nė pasitikėjimas nė 
taip reikalingas bendras dar
bas.

Ar toji kelionė buvo reikalin- 
9a?

Gal ir buvo galima dialogą 
sumegzti atgal per diplomati
nius kanalus, bet tai būtų bu
vęs ilgas ir mažai patikimas 
kelias. Dabar gi atsakingi as
mens pasikalbėjo akis į akį, bu
vo pažintas ir Įvertintas nauja
sis Amerikos vadovas, apie ku
rį europiečių nuomonė buvo 
labai bloga. Ir patys amerikie-

taika, laisvė ir saugumas. Nė-~ 
Amerika nė Europa negali eiti 
skirtingais keliais, tik abidvi
kartu ir tuo pačiu keliu — At
lanto Bendruomenės 
jos rėmuose.

keliu ir

Toje perspektyvoje prez.
Nixono kelionė dialogo atnau- Prez. Nixonas pas popiežių Paulių VI paskutinės kelionės metu

čiai šia proga iš televizijos ek
ranų matė nebeatpažįstamą 
Nixoną — subrendusį, santū
rų, rimtą, nors gyvą, buldozi- 
nės bravūros atsisakiusį. Toks 
Nixonas patiko europiečiams, 
gal ne mažiau ir daugumai ame
rikiečių. Tokio egzamino laiky
ti buvo verta pavažiuoti Euro
pon.

Antrasis rezultatas, ne ma
žiau svarbus buvo šis: 
kur tik būta, sumegzta 
ir nustatytos nuomonių 
mosi procedūros.
Derybos su Maskva bus

Teigiama, kad Nixonui
ko įtikinti de Gaulle, jog Nato 
ne griautinas, net stiprintinas, 
jei reikia, taisytinas, bent jau 
tol, kol galutinai paaiškės, ko
kį kelią rinksis Maskva derybo
se su Amerika. Tos derybos tik- 

gal net neilgtrukus.
Nixonas aptarė su 

asmenimis, o paskui 
visiem, kad Maskva

visur, 
kalba 
keiti-

pavy-

rai bus, 
Jas prez. 
lankytais 
paskelbė 
jų prašo, kad Amerika negali
pasiūlymo nepriimti, kad taip 
jau išeina, jog Amerika viena 
su Maskva derėsis, bet joms 
ruošiantis ir derybų metu bus 
nuolatinis pasitarimas su Ame
rikos europiniais sąjunginin-

kad jų reikalai nebus išduo
ti per jokias derybas, kad bus

RINKIMAI BERLYNE VYKS KAIP NUMATYTA
Šaltojo karo ginklai kalami išradingai

Bonna. — V. Vokietijos pre
zidento rinkimai vyks kaip nu
matyta — kovo 5 d. Berlyne. 
Niekas dabar negali pasakyti, 
ką ir kiek Maskva yra pasiren
gusi ta proga daryti savo vo
kiškųjų patikėtinių rankomis. 
Aišku, kad karo pratimai tarp 
Berlyno ir V. Vokietijos ne
bus atšaukti, gi jų priedango
je galima užgriozdinti ne tik 
sausumos, bet ir oro kelius. 
Rimtas dalykas ar tik vaidyba, 
bet faktas lieka faktu, kad di
delė Maskvos kariškių ir civi
lių delegacija sėdi Berlyne pas 
Ulbrichtą nuo pereito savaitga
lio.

Maskvos ir Ulbrichto per
duoti Bonnai pasiūlymai dėl 
rinkimų atšaukimo nebuvo rim
ti. Buvo siūloma leisti vakari
nio Berlyno gyventojams aplan
kyti gimines ryt. Berlyne atei
nančių Velykų metu, jei rin
kimai būtų atšaukti. Derybas 
vedė Berlyno burmistras, nes 
norėta šia proga abiejų Berly
nu gyventojų susisiekimą su
tvarkyti pagrindinai ilgesniam 
laikui, ne tik vienam kartui. De
rybos iširo, nes komunistam 
tai nepriimtina. Kas gi tada bū
tų su gėdos siena? Bonna ne
galėjo atsižadėti precedento 
(jau tris kartus V. Vokietijos 
prezidentas buvo renkamas Ber
lyne) už tokią juokingai mažą 
kainą.

Derybos dar tebevyko, bet 
Maskva jau buvo parengusi no
tą, įpareigojančią Ulbrichto vy-

jos ir V. Berlyno organų ir pi
liečių militarinius veiksmus, ku-

interesus ir Europos taiką. Aiš
ku, kad tiems žygiams Sov. Są
junga visada pritars”.

Kokie tie militariniai veiks
mai? Teigiama, kad Sovietų vy
riausybė galinti įrodyti, jog V. 
Vokietijos vyriausybė verbuoja 
Berlyno jaunimą savo kariuo
menėn, gi vak. Berlyno įmonės 
turičios daugybę V. \ ___
jos kariuomenės ir policijos už-

ti visus neteisėtus V. Vokieti-

Canberra. — Australijos ir 
N. Zelandijos premjerai prane
šė savo parlamentams, kad jų 
kariniai daliniai (pėstininkai, 
aviacija ir laivynas) bus įkur
dinti Singapūre ir Malėzijoj 
po britų karinio pasitraukimo 
iš tų vietų 1971 metam baigian
tis. Britai traukiasi jų finansi
niams ištekliams sumažėjus. 
Bet britai pasilieka su pažadu 
tuoj sugrįžti su pagalba, jei jos nui jas paremiant, 
prireiktų.

Jei Singapūras ir Malėzija 
būtų reikalingi daugiau pagal
bos nei Australija ir N. Zelan
dija galėtų suteikti, tos dvi vals
tybės ieškosiančios pagalbos už 
regiono ribų. Tuo tarpu čia tu
rima galvoj ir Amerika, kuri su 
Australija ir N. Zelandija tu
ri savitarpinės pagalbos su
tartį.

Tas Australijos ir N. Zelandi
jos apsisprendimas dabar netu
ri didelės karinės reikšmės, nes 
anom dviem valstybėm teiksi
ma pagalba ginklais ir kariais 
negali būti didelė, daugiau tik 
simbolinė, tačiau tai yra pirmas 
bandymas apsiprasti su nauja 
apsaugos organizavimo tvarka 
šitoj pasaulio daly, iš kurios pa
sitraukė ar pasitraukia didžio
sios valstybės, čia turėjusios ko
lonijinius ar jiems panašius ry
šius.

šiandien visas Pietryčių Azi
jos problemas spalvina kom. 
Kinija, besirodanti nedraugiš-

ka ir grėsminga visiems savo 
kaimynams. Ir tas faktas lems, 
kokios valstybės ir kokia for
ma sutars nuo tos grėsmės sau
gotis. Minimas Australijos ir N. 
Zelandijos sutikimas paremt ka
riškai Singapūrą ir Malėziją yra 
tik laikinas reikalas — daugiau 
psichologiniai politinis negu 
karinis. Jis padarytas anų dvie
jų valstybių prašymu, Londo-

atsižvelgta į visas jų sunkeny
bes ir abejones visur, kur tik 
jiems bus pagalba reikalinga.

Prez. Nixonas greičiausiai tie
sioginiai neįsikišo į britų-pran- 
cūzų susikapojimą, bet ne kar
tą priminė viešai, kad reikia pa
miršti visus nesusipratimus, 
gal ir klaidas, ir vėl sukibti į 
bendrus darbus visų gero - 
vei. Tas paraginimas turėjo bū
ti veiksmingas, nes jis buvo šia
me būry pirmasis, išdrįsęs net 
viešą išpažintį atlikti.
De Gaulle suminkštėjo?

Sunkiausia vieta prez. Nixo- 
no kelionėj buvo prez. de 
Gaulle, bet gal ir čia jis bus 
daug laimėjęs — atrodo, kad 
seni įsižeidimų ledai bus gero
kai aptirpę. Anais laikais prez. 
Rooseveltas pasielgė su de 
Gaulle labai žiauriai, nedovano
tinai trumparegiškai. Prez. de 
Gaulle dabar turėjo progą nors 
dalinai atsikeršyti, pademon
struodamas tik ledinį manda
gumą, bet gerai, kad taip ne
atitiko. Priešingai, jis apsupo 
prez. Nixoną didele šiluma ir 
pagarba. Nė vieno savo svečio 
jis dar nėra palydėjęs iki aero
dromo, bet toji garbė teko pre
zidentui Nixonui. Jis priėmė 
ir pakvietimą atvykti į Wash- 
ingtoną 1970 pradžioje. Teigia- , _
ma, kad juodu žymiai suderinę reik, komitetas vieningai prita- Prez. Nixonas prašė sutarties 
savo nuomones ir Vid. Rytų rė atominių ginklų plitimo su- ratifikavimui pritarti.
kžausimu — de Gaulle jau su- stabdymo sutarties ratifikayį- Sutarties esminė dalis yra 
tikęs, kad keturi didieji žydų- mui. Dabar ji nuėjo į krašto ši: atominių ginklų valstybės į- 
arabų taiką organizuotų per J. apsaugos komitetą, kurio for- sipareigoja neduoti atominių 
Tautų Saugumo Tarybą, ko pir- malus pritarimas nereikalingas, ginklų jų neturinčioms, gi šie® 
miaude Gaulle nebuvo linkęs iš ten eis į senato plenumą, pastarosios įsipareigoja jų ne

vienas kitas senatorius yra ban- imti ar nepirkti. Sutartį pasi
rašančios , atominės valstybės

Pirmoji proga ką nors pasto
viau organizuoti bus Vietna
mo karo pabaiga. Kadangi šian
dien dar niekas nežino, kada ji 
bus ir kokie politiniai vienetai 
liks karinę dalį sutvarkius, vi
sos penkios valstybės (Anglija, 
Australija, N. Zelandija, Singa
pūras ir Malėzija), visos britų 
Bendruomenės nariai, birželio 
mėn. numato pasitarimus laiki
nai apsaugai aptarti.

Australijos ir N. Zelandijos 
sprendimu patenkintas ne tik 
Londonas, bet labiausiai Wa- 
shingtonas, nes čia užuomazga 
kolektyvinės sistemos, kuriai 
veikiant nebebus tiek daug pa
vojaus Amerikai vienai įsivel
ti į džiunglių gaisrų gesinimą, 
kaip atsitiko Vietname. Kol Ki
nija tokia, kokia ji dabar yra, 
tų gaisrų gali ir daugiau atsi
rasti, bet Washingtonas, po 
Vietnamo nelaimės, niekur ne
benorės būti vienų vienas gais
rininkas.

Bandys saugotis nuo kito Johnsono 
Pritarė ginki y plitimo stabdymui

Washingtonas.— Senato užs. dojant, tikrai tabat peiktinas.

sakymų. Visa toji gamyba esan
ti slaptai išvežama V. Vokieti
jon per R. Vokietijos teritoriją 
einančiais keliais. Ir tai esąs tų 
susisiekimo priemonių piktnau- 
dojimas. Kad būtų tvirčiau, nu
rodoma visa eilė seniai rusų su
griautos Berlyno Kontrolės Ko
misijos nutarimų.

Po tokių “argumentų” jau 
aišku, kad “piktnaudojimą” 
reikia sustabdyti. Taip pa -
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Vokieti- renStas “teisinis pagrindas” 

trukdyti susisiekimą tarp V. Vo
kietijos ir Berlyno prezidento 
rinkimų proga. Tai daryti įga
liota Ulbrichto vyriausybė, bet 
jos sumanytiems žygiams Mask
va iš anksto pritaria.

Tai yra pats stipriausias gink
las, kokiu Maskva pasišvaistė 
bemėgindama priversti Bonną 
atšaukti prezidento rinkimą 
Berlyne. Bet tai yra ir rankų 
nusiplovimas, kuris Ulbrichtui 
negali būti malonus. Tuo nė
ra kuo džiaugtis, nes ir vaka
riečiams iš to maža džiaugsmo.

JAV, Anglijos ir Prancūzi
jos vyriausybės į Maskvos no
tą Ulbrichtui taip reagavo: me
las, kad karinė veikla vyksta v. 
Berlyne.

Politiniai taškai ant i sūdė- vos notoje dar nematoma, 
ti abejose pusėse, vargiai ko
rimtesnio tektų laukti materiali- Maskvos pareiškimas, kad ji tu
ne prasme. Susisiekimas ke- ri teisę, pasirėmus J. Tautų 
liuose Į Berlyną pradėtas truk- chartos 53 ir 107 straipsniais, 
dyti dar dėmesio nevertais maž
možiais. Orinis susisiekimas te-

IŠLĖKĖ MARSO TYRINĖTI
Mariner 6, erdvių tyrinėji

mo laivas, paleistas skristi Mar
so link. Tyrimų tikslas — pa
tirti ar yra-kokia nors gyvy
bės forma toje planetoje. 850 
svarų svertas erdvėlaivis turi 
dvi televizijos kameras ir kitus 
toli siekiančius jautrius instru
mentus. Kelionėje laivas nu
skris 226 mil. mylių. Paleidimo 
metu Marsas buvo 83,5 mil. my
lių nuo žemės. Apie liepos 31 
erdvėlaivis bus 2,0 0 0 mylių 
aukštyje ir tiek priartėjęs prie 
Marso, kad kameros galės vie
ną jo dalį nufotografuoti. Ko- sa patirtis Nixonui buvo malo- 
vo 24 bus paleistas Mariner 7, 
kuris fotografuos kitas Marso 
dalis. Tai yra tik pradžia Ame
rikos penkių metų Marso tyri
nėjimo programos. Tiek laiko 
reiks todėl, kad vienu kartu ga
lima paimti į aparatus tik ne-

daryti.
Dramatiškiausi kelionės taš- dęs kalbėti prieš sutartį, bet nėr _

kai prez. Nixonui buvo Beriy- vienas girdėtas kalbant nepajė- pasižada gera valia tartis, dėl 
nas ir de Gaulle. Berlynas kiek
vienam yra jaudinantis išgyve
nimas dėl savo nepaprastai pa
vojingos politinės padėties, gi 
prez. de Gaulle intriguoja kaip 
asmuo, nes visada reikia būti 
pasirengus ir netikėtų dalykų 
patirti. Ypač amerikiečiui, ku
rio padėtį visada sunkina buv. 
prez. Roosevelto de Gaulle ir 
Prancūzijai bandytas rodyti ne
pasitikėjimas. Šį kartą betgi vi

ni.
Logika sakytų, kad dabar 

reiktų laukti labai gyvos ir į- 
domios veiklos tarptautinės po
litikos laukuose, tik vis dar nie
kur nesimato plyšio, kur galė
tų rasti vietos ir Pabaltijo lais
vės byla.

MASKVA PRAŠO, BET DAR NEGAUS
Bonna. — Maskva susirūpinu

si, kad V. Vokietija nelinkusi
kad tie J. Tautų chartos straips
niai Vokietijai negali būti tai-

plitimo sustabdymo sutarties. galvoj tuos straipsnius ten į- 
dedant.

shingtone mus pasiekė oficia
lus biuletenis su žinia, kad tuo 
reikalu Bonna gavo iš Maskvos 
Įdomią notą. Sakoma, kad do
kumente išdėstytos mintys yra

jų dar nepakanka, kad V. Vo-

18 metų jaunuolis, protestuoda
mas prieš rusų okupaciją. Pa
liktame laiške vadina save “gy
vu žibintu Nr. 2”. Pirmasis to
kios rūšies žibintas buvo Jan

tL Kancleris parlamentui paša- kėlė didelį susijaudinimą, bet 
kė, kad sutartis ratifikuotina nepastūmė tautos iki masišku

vokiečių tautos gyvybinius inte
resus. Tokio tižtikrinimo Mask-

Viena iš didžiųjų kliūčių yra

V. Vokietijos eta. reikalų nrtntate- 
ri« Wllly Brandi, kuria aiomls die- 
???** menama, kad ir tai bus truk- jos parašo po ta sutartimi
Uartyno doma. • arpt. teisei .'amovai i

gė aiškiai pasakyti, kodėl ji atominio apsiginklavimo su- 
jam nepatinka. Toks pareigos stabdymo. Senato komitetas ga- 
atlikimas, net televiziją panau- vo iš valstybės sekretoriaus pa- 

—■žadą, kad Nixono vyriausybė į 
tą reikalą pažiūrės labai rim
tai. Tai labai patiko komiteto 
pirm. šen. Fulbright, kuris la
bai buvo nepatenkintas buv. 
prez. Johnsono politika.

Sutartis įsigalios, kai ją bus 
ratifikavusios JAV, Anglija, Ru
sija ir 40 kitų valstybių. Ikšiol 
sutarties projektą yra pasirašiu
sios 87 valstybės, ratifikavu
sios tik 9.
Komitetas užsimojęs 
ginti senato teises

— Ant prez. Nixono stalo 
jau esąs padėtas naujas pro
jektas dėl antiraketinių rake
tų tinklo įrengimo. Naujasis 
krašto apsaugos sekretorius, 
taigi ir generalinis štabas, siū
lo tinklą pradėti rengti, kad 
būtų saugiau nuo rusų raketų 
ir kad rusai būtų sukalbamesni 
derybose.
— Šen. Goldwateris smerkia 

prez. Nixoną už pastangas siek
ti susitarimo su Rusija. Jis agi
tuoja ir prieš atominių ginklų Senato užs. reik, komitetas, 
plitimo sustabdymo sutarties ra- po nelaimingų nuotykių su pre- 
tifikavimą. zidentu Johnsonu, yra pasike-

— Komunistų puolimai Viet- tinęs priminti prez. Nixonui 
name dar nenutraukti. Puldi
nėjami didesni miestai, ypač 
amerikiečių bazės, vis taikant į 
amunicijos sandėlius ir aviaci
jos bazes. Iš Kambodijos len
da nauji karių būriai ir dings- prezidentas tame reikale turi 
ta Saigono erdvėje. Paryžiaus ieškoti senato patarimo ir pri- 
derybese nieko naujesnio — tik tarimo. Johnsono administraci- 
agitacinės prakalbos.

— Syrijof įvyko sukilimas be 
kraujo praliejimo. Syrija, Li
banas ir Irakas apsipratę su to
kiais žaidimais, kurių tikslus 
dažnai sunku suprasti. Ir nau
jasis Syrijos valdovas dar ne
pasakė, kodėl jis taip padarė. 
Dažniausiai tai atskirų kariš
kių ir politikierių grupių as
meniniai išrokavimai.

specialia rezoliucija, kad konsti
tucija numato ir senato vietą 
JAV užsienio politiką Avarkant. 
Konstitucijoj labai bendromis 
sąvokomis yra pasakyta, kad

jos metu vieną kartą buvo 
taip, kad valstybės sekretorius, 
pakartotinai prašomas, dau
giau kaip metus nesutiko atvyk
ti senato užsienio reikalų komi
tetui pranešimo padaryti.

Prieš porą metų tas komite
tas. irgi rezoliucijos forma, 
pareiškė pageidavimą, kad pre
zidentas neįveltų JAV karinių 
pajėgų į svetimus karus be 
kongreso sutikimo. Dabar pa
rengta nauja rezoliucija yra 
platesnė, nes reikalaujama, kad 
prezidentas nepadarytų nė ka
rinių nė kitokių užsienio poli
tikos įsipareigojimų pirma ne
gavęs įsakmaus kongreso prita
rimo. Rezoliucijos diskusijos

— Ant Kinijoa-Ruaijca sto- buvo sulaikytos iki prez. Nixo- 
no*, į pietus nuo Chabarovsko. no sugrįžimo iš užsienių, nes

vidurių operacijos susirgo plau
čių uždegimu. Jau pasisekę an-

— Sau Kanmdy žudikas Sir- tibiotikais sumažinti uždegimo 
plotą ir susilpninti patį užde
gimą, bet sveikatos padėtis vis

rė Šveicarijos Bazely sulaukęs 
86 metų.

han Sirhan pradėjo teisme 
triukšmauti, vaidindamas tra
gišką figūrą. Jis nebenorįs nė ^ar ^mta. 
teismo nė advokatų, tik kad

na, rusai gi kaltę meta kinams, prezidentu.
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BATYHEVV P.BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dtinaed. A, J. Batton-BaltrOnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Gnnd SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

JMKPM &AR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
tapyčtos. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 11211; E V 3-9770.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (212) M1 z-4443 ir 
MM Mėmes. Avė. Mėmes, N.Y. 110b6 (016) k'K &-USU3.

» Enciklopedijos, straipsniai 
kiekvienam jos ėmėjui buvo 
svarbūs, reikalingi, tačiau buvo 
perkama visa Enciklopedija. Pa
našiai gali Imti ir su Akademi-

| skaKius gaU*V pakilti iki 
tų panašiais leidiniais, kurie tu- 2009. Toks skaičius ne tik į-

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntimus ir uzsanaut 
kitas dovanas i Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave^ Brooklyn, N.Y; Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY f Insurance - Reai Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės i mūsų įstaigą. Pildomi nuėsto, vaisty- 
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jąmaięa Avė, Richniond HiU, N. Y. 11418; tek Vlrguua 6-1800.

ANDRIUS ARMONA6».«tątybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
palijus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų aroa pirkėjo žemes. Statybą atliekam

padaryti, kad pnenumergta batų 2000? t®?**
Pokalbis su Liet. Kat. Mokslų Akad^Nijoa

Mokslinės medžiagos paruo
šimas tremties sąlygose nėra 
lengvas. Tačiau Akademijos pa
stangomis susidomėjimas vis di
dėja tiek skaitytojų, tiek ir pa
čių autorių. Siauresnio pobū
džio studijos skelbiamos Suva
žiavimo Darbuose, o bendres
nio, daugiau kultūrinio pobū
džio, prieinamos platesnei vi
suomenei, skelbiamos Metrašty
je. Studijų skaičius vis didėja, 
taip kad sunku visą medžiagą 
sudėti į vieną tomą. Greit rei- 
kės per metus leisti du Met
raščio tomus.

šalia šių bendresnio pobū
džio studijų, tuo pat metu bu
vo dirbama ir grynai siauroje is
torinių mokslų srityje. Akade
mijos padaliniai Lietuvos Isto
rijos ir Religinės Kultūros In
stitutas Romoje jr . Istorinių 
Mokslų Sekcija, tylomis dirbda
mi ištisą metų eilę, paruošė net 
šešis tomus Lietuvos Bažnyčios 
istorijos šaltinių, tuo žymiai 
praturtindami Lietuvos istoriją: 

x Babinovskio kodeksą — žemai
čių vyskupijos Įkūrimo ir jos 
augimo dokumentų seriją, to
liau du tonui Lietuvos vyskupų 
reliacijų (tai yra oficialūs vys
kupų pranešimai Sv. Tėvui apie 
vyskupijos religinę, o tuo -pa
čiu ir apie kultūrinę padėti), to
liau trys tomai vadinamų pro
cesų, tai yra, apklausinėjimų 
prieš skiriant vyskupus. Taigi, 
istorinės studijos granai žengią 
pirmyn Daug sunkiau su ki
tomis mokslo sritimis, ypatin
gai su lietuviu kalbos ir lite
ratūros^ ‘ kuri mūsų sątygose 
svarbiausia. .,L- v rrir

5. Dar gal konkretosnis klausi
mas — kokius veikalus išlėido-

tiek pat yra prepumeratorių ne- 
narių, ir apie 100 egzempliorių 
siunčiama nemokamai įvairiom 
užsienio didžiosiem vaistytu- tuvių Enciklopedija. Nors ne vi- 
nėm ir universitetų babiiote- ' “ 
kam, taip, pat mūsų spaudai, 
Lietuvos atstovybėm, dides
nėm lietuvių bibliotekom užsie
nyje. Atsižvelgiant, kad tai 
mokslinio tarinio leidiniai, ne 
eilinio pasiskaitymo romanai, 
ypatingai palyginti su kitų tau-

šiuos keliolika metų net pablo
gėjo. Tačiau tai nėra neį 
soma. Tiesa, būtų labai ičteafu, 
jei nariai pasiimtų nors dalį tos 
naštos, kurią tenka nešti centro 
valdybai ir redakcijai, toi na

rni daugeliui kraštų (kai tuo 
tarpu Akademijos leidiniai ri- 
bpjasitik tremtyje esančiais lie
tuviais), iv paplitimas yra pasi
gėrėtinai gražus, nes daugiau 
ar mažiau prilygsta kitę tautų 
specialiųjų leidinių išplitimui. 
Ne vienas kitų tautų specialus 
leidinys teturi 400-500 skaityto- 
te

mas. Vienas kitas tai jau prak
tikuoja, net ir auką pridėdami 
Akademijos leidiniams paremti. 
Labai nuoširdi jiems padėka.

Tačiau vien tik prenumera
tos prisiuntimas iš anksto dar 
ne labai daug.-ritikštų. Nariai 
dar galėtų savo aplinkoje pa- 

__ t rinkti Akademijos leidiniams 
palengvintų, pritrauktų dau- aukų, suravti Akademijos neri y 
^au bendradarbių ir tuo patį 
tarinį padarytų įvairesnį.
7. Jei yra finansinių sunkumų, 
ar nerastumėt prasminga, kad 
Akademijos nariai pasidalytų 
naštą su valdyba ir redakto
riais?

Finansiniai Akademijos rei
kalai ne tik nepagerėjo, bet per

X i įl

Vysk. *V. Hktois&aAjet. dat 
Vatikano, radiją j Lietuvą.

rėmėjų. Visos mokslo instituci
jos laikosi iš fundacijų. Akade
mija jų neturi, tad priversta ieš
koti aukų.
8. Ar negalėtų Akademijos na
riai dar ir kitu būdu paremti 
Akademijos leidinius?

Man rodos, kad yra dar vie
nas svarbesnis būdas: pašalin
ti pačią rūpesčių versmę, iš 
kur tie rūpesčiai kyla. Pagrin
dinė finansinių sunkumų prie- 
žatis yra mažas, per mažas Aka
demijos darbų, jos leidinių 
pažinimas, neturėjimas persona
lo, kuris rūpintųsi finansiniais 
reikalais. Reikia prisipažinti, 

• kad daugeliui Akademijos lei
diniai visiškai nežinomi, čia ga
lėtų labai daugj>asitamauti mū
sų periodika. Daug daugiau ga
lėtų parašyti apie Akademijos 

? leidinius, juos parecenzuoti.
Tiesa, viena kita eilutė pasiro
do, tačiau greičiau atsitiktinai. 
Bent jau toks Spūdis susidaro 
palyginti'^u tąfi^eklama, kuria 
reklamuojama toje pačioje pe- 

, riodikoje koks pobūvis ar gegu
žinė, koncertas; šiuo požvilgiu

zuoja KaL Mokslų Akademijos su
važiavimą Toronte.

Iki šiol pasisekė išleisti de
vynis veikalus: keturis Metraš
čio tomus, du Suvažiavimo Dar
bų, T. Vaišnoros studiją apie 

. Marijos garbinimą Lietuvoje, 
prof. Antano Kučo monografi
ją apie kun. Staniukyną bei 
jo kultūrinę veiklą Ameriko
je ir dr. Igno Skrupskelio stu
diją apie lietuvius XVIII a. vo
kiečių literatūroje (Kultūrinis 
liet gyvenimas Prūsuose, Pa- 

. grindiniai idėjinės raidos bruo
žai, Lietuvybė Prūsuose), šiuo 
metu jau visai baigiama spaus
dinti Suvažiavimo Darbų VI to
mas. Spaudai paruošti yra du 
tomai: Metraščio V-šis ir Suva
žiavimo Darbų VTI-sis. Be šių ir 
jau minėtu baigiamų ruošti še
šių tomu istorijos šaltinių, apie 
Velykas bus gautas prof. Juo

jos apie prof- K. Pakštą rank
raštis. Be to, norima išleisti ku
nigo prof. Gečio studiją apie 
vysk. Valančiaus steigtųjų blai
vybės brolijų veiklą ir Įtaką 
Lietuvoje. Yra ir daugiau ruo
šiamų veikalų, bet jie palieka 
tolimesniam laikui.
6. Kiek pasiseka paskleisti 
Akademiį os laidinius tarp 
Akademijas nerię ir ne

Neaiški Baltijos Fondų padėtis Anglijoje
Įstatymo dėl Baltijos valsty 

bių Fondų Anglijoj padėtis su
sipainiojo: Lordų rūmai pridė
jo dvi pataisas ir įstatymas grą
žinamas į Žemuosius Rūmus per
svarstyti.

Viena pataisa liečia pusę mi
lijono svarų, jau sumokėtų So- 
vietijai, bet sumokėtų dar ne iš 
Baltijos valstybių fondų. Mat, 
Kosyginas buvo bereikalaująs 
visų Baltijos fondų, bet Wilso- 
nas reikalavo iš Kosygino, kad 
būtų atlyginta Anglijos pilie
čiams už Baltijos kraštuose So-

■ vietijos konfiskuotus turtus. Ko
syginas sutiko, kad už tuos 
konfiskuotus 
tų atlyginama
va jam priklausančių Baltijos 
fopdų, bet tik ta sąlyga, jei pu
sė milijono svarų vistiek bus 
sumokėta jam, ty., Sovietuos 
iždui. Wilsono vyriausybė suti
ko tą pusę milijono sumokėti ir 
netrukus sumokėjo, bet tuo tar
pu iš iždo (iš sąmatos “nenu
matytiems reikalams”). Dabar 
įstatyme yra straipsnis, kuris į- 
galioja valdžią tą pusę milijo
no svarų atsiimti į iždą iš vadi
namųjų “Baltijos fondų".

Bet Lordų rūmuose buvo iš-

tartus bū-
iš ne-

niui. Nurodė, kad Maskva netu
ri jokių teisių į Baltijos fon
dus ir nebuvo pagrindo jai ką 
nors mokėti. O jei mokėjo, tai 
tas mokėjimas buvo tik nerei
kalingas kyšis. Todėl buvo pa
siūlyta tą straipsnį (dėl grąžini
mo Į iždą pusės milijono sva
rų iš Baltijos fondų) tiesiog 
nubraukti. Ir pasiūlymas 63 bal
sais prieš 39 buvo priimtas...

Po to dar buvo pasiūlyta, 
kad būtų sudaryta galimybė 
kreiptis Į teismą dėl Užsieni
nių Atsiskaitymų Komisijos 
sprendimų. Pataisa irgi buvo 
priimta.

Su tais dviem vyriausybei ga
na nepatogiais pakeitimais į- 
statymas dabar grįžta į' Že
muosius Rūmus.

Žinoma, tie pakeitimai, koks

bebūtų jų likimas, nei pusės mi
lijono iš Maskvos nebęgrąžins, 
nei Baltijos Fondų (kuriuose 
Lietuvos dalis, palyginti, nežy
mi) nuo konfiskavimo ir atsi
skaitymams panaudojimo nebe- 
apsaugos. Bet svarstant tą 
reikalą dvi vyriausybės susilau
kė karčių priekaištų: Britų vy
riausybė, kad sunkiai tepateisi- 
namai pasielgė su patikėtais 
fondais, o Maskvos vyriausybė, 
kad laiko neteisėtai pasigrobusi 
Baltijos valstybes. Britų vy
riausybė, tik aiškinosi, kad jai 
gaila buvo ir savo piliečių, ir 
ji neturėjusi kaip kitaip Mask
vos padarytus nuostolius jiems 
atlyginti... Galutinėj sąskaitoj 
būsim netekę tam tikro daikti
nio (bet praktiškai neprieina
mo) kapitalo, tačiau galbūt bū
sime laimėję gerokai moralinio 
kapitalo. (Elta)

Akademija lauktų didesnio pa
lankumo, supratimo, susidomė
jimo. Ne tik leidinį paminėt' ir 
parecenzuoti, bet protarpiais ir 
atskiras stadijas, ypatingai, kad 
jos neretai yra gana ilgos, ko
ne ištisos knygos. Tai galėtų 
atlikti Akademijos nariai, bet 
dar geriau jeigu nedariai. Ne
abejoju, kad tokiu būdu prenu
meratorių skaičius gerokai pa
didėtų ir tuo palengvintų moks
linių darbų leidimą.

Šitoks Akademijos darbų at
rėmimas į‘ visuomenę ne tik 
Akademijai išeitų į gera, bet ir 
pačiai visuomenei. Juk Akade
mijos dirbamas darbas yra tau
tos, visuomenės gerovei. Tik 
reikia ją šio darbo svarbumu 
įtikinti, įsąmoninti. ■ '
9. Praktinis dbr klausimas: kur 
yrą gaunami Akademijos lai
diniai? i-.

Akademija, “netUrėdaifia per 
sonalo, kuris galeS^ ūžsiimti lei
dinių platinimu, o kai kuriems 
platintojams reikalaujant net 
50 nuošimčių nuo parduotų kny
gų, Akademijos leidinius plati
na prenumeratos būdu. Tokiu 
būdu sutaupomos nereikalingos 
išlaidos: tarpininkų, pervežimo, 
priežiūros, išsiuntinėjimo ir t. 
t. Dėl to Akademijos leidiniai 
prenumeratoriams atiduodami 
už pusę kainos. Išsiuntinėjimo 
darbą atlieka pati spaustuvė, su
prasdama sunkią Akademijos 
finansinę padėtį, už labai ma: 
ža, stačiai simbolinį atlygini
mą. O ir skaitytojams tai gana
patogus būdas ir nerizikingas: ’ 
vien tik gavus knygą namie už 
ją pasiųsti nurodytą sumą. Už
sisakyti galima visus Akademi
jos leidinius šiuo adresu: IX 
M. Akademijos Reikalų Vedė
jas, Piazza della Pilotta 4, 
00187 Roma, Italy.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juooa balta (ga
lt vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darnų nuotraunos ir kiti toto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

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

JUOZO ANDRUŽIO Reai Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, income Tax uzpn- 
dymas, Mutual Pundą—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta- 

iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GtRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
Jr vyno. 103-55 Lęfifęrts Bivd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tek VI 3-3544.

B < G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Wocxfliaven, N;Y. U421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2r<329. Peyigintnm kainom priimamo užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Prištaioml nanius licL sldlandžius, sūrius. We take all orders special pnce 
for. Weddings and-Parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, naodemiš- 
įcA krąutųvč atidaryta 84-04 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4įįtąi9. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės,

C. A. VOKET LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Helghts, N; T. NE 0-6620.

ANTANAS J. 8AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadjnama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50ę. Kreiptis: Royal Products, North 
S ta., ’P.O. Boot 9112, Newark, N J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 VVilloughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

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

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler

LIETUVOS ATSTOVAVIMAS 
LAISVAJAME PASAULYJE

Diplomatinis santykiavimas Guyana, Italija, Ispanija, Izrae- 
Lietuvos valstybės vardu su lis, Ivory Coast, Japonija, J. 
laisvojo pasaulio valstybių vy- Amerikos Valstybės, Jamaica, 
riausybių atstovais dabartinėje Jordanas, Kanada, Korėja, Ka- 
Lietuvos padėtyje yra riboto 
turinio, bet jis vyksta su žy
miai didesniu valstybių skaičiu
mi, negu prieš n Pasaulinį ka- 

-r?- 
Vien 1967 ir 1968 Lietu

vos diplomatinės atstovybės, ar
ba, kur jų nėra, tai Vlikas, yra 
turėję pasimatymų bei su
sirašinėjimų su šių valstybių 
diplomatiniais atstovais arba vy
riausybių nariais, kaikuriais at
vejais net su vyriausybių gal
vomis:

Australija, Austrija, Argenti
na, Barbados. Belgija, Bolivija, 
Brazilija, Burma, Burundi, Či
lė, Didi Britaniją, Dahomey, 

su l« Angeles mieste tormtotre Satmiet Wm. Verty, fcerfis tirtg pat yra Eųuadoras, Estija, Filipinai, 
komttrto nariu. Nuotr. L. Kanto Gabonas, z Ghana, Graikija,

— P. Vietname komunistai 
apšaudo raketomis Saigoną ir 
daugybę kitų miestų. Nuostolių 
turtui ir žmonėms padaryta jau 
labai daug. Vis dar nemanoma, 
kad tai būtų didysis komunistų 
puolimas, bet ir jo gali užtekti 
gaisrui išplėsti, jeigu komunis
tai ilgiau tomis raketomis žais. 
Prez. Nizonas Briusely kalbėda
mas Nato ambasadoriams paža
dėjo neišnaudoti lengvapėdiš
kai tos progos karo veiksmams 
Vietname atnaujinti.

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIENE — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 SL Niekotas Ave^ Ridgevvood, N.Y.

DEXTER PARK Ih PHARMACY 
RF Wm. AnastaM, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DESUVER
Mkhigan 24130

TeL (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
VHLLIAM R. BEST 

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

ce komisijų. Pyksta už tai ant 
pnez. Nixono ir respublikonai ir 
demokratai.

merūnas, Kongas. Kinija, Kip
ras, Kuwait, Latvija, Lesotha, 
Libija, Luksemburgas, Liberija, 
Laosas, Malagasyja, Naujoji Ze
landija, Nigerija, Nicaragua, 
Olandija, Paragvajus, Rwandi,

rija, Tanzanija, Togo, Trini- 
dad-Tobago, Tunisija, Turkija, 
Vatikanas, Vietnamas, Vokieti
ja. E viso 58. (Visus šaltinius 
patikrinus, šis sąrašas galėtų 
dar kiek ir padidėti). Lygiai pu
sė čia paminėtų valstybių yra 
naujos, ir jų diplomatiniai sąly
čiai su Lietuva Įvyksta daugiau-

traukas su paaiškinimais iš Ru
sijos prof. A. D. Sacharovo raš
to, kuriame jis kritikavo Rusi
jos vyriausybę ir ragino drau
giškai sugyventi su Amerika. 
Raštas Rusijoj nebuvo pa
skelbtas, bet pasklido užsieniuo
se. Sacharovas yra fizikas, pa
dėjęs Rusijai pasigaminti van
denilio bombą.

IsisvintM iš partinės kontrolės. 
Dabar pašto viršininkų ir ki
tokių pareigūnų paskyrimas ne- 
beprMdausys nuo partijos reko
mendacijų. Jie bus parakami 

šia dėka to, kad yra senųjų egzaminų keliu per Civil Servi- 
valstytaų pripažįstamų Lietu
vos diplomatinių atstovybių.

(Elta)

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co, Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
ios 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.
88-01 114th Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — Tol. 212-411-6799 
2422 West Marguette Rd. Chicago. IU. 60629 — Tel. 312 -.476-2212

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

94-10 Jamaica Avė. Woodhaven. N.Y. 11421 — Tel. 212-817-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

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

LITAS TRAVEL SERVICE
•4-10 Jamaica Avė. Woodhnven. N. Y. 11421 — Tel. Ž12 - 817-5522 
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HMĮBHIM0B ' ZiSSTV iŠ norėtume ir turėtume pasakyti amerikiečia
Kiekvieną kartą, kai mes su-

StralpatUtM Ir

Tai yra geras ir džiugus ženk
las. Jie mėgsta tokius ir pa*

THE WORKER

Okupanto niekinamas riteris
Apie tai liudijo daugumas ka
rių, ir tai užrašyta ' šv. Kazi
miero gyvenimo aprašyme. Ta-

Riteris ant balto žirgo vaiz
duojamas Lietuvos valstybės 
ženkle, kurį vadiname Vytimi. 
Jis išreiškia kovojančią Lietu
vą. Seniau jai teko kovoti su 
vokiečiais kryžiuotais vakaruo
se ir su rusais maskoliais rytuo
se. Vytis dėl to skriejo abiem 
kryptimis. Tai regime senuose 
antspauduose bei piešiniuose. 
Tik ilgainiui nusistojo viena 
kairinė arba vakarinė kryptis. 
Ji buvo priimta ir nepriklau
somoje Lietuvoje.

Paskutinės vokiečių okupaci
jos metu vienas kitas vėl ėmė 
piešti Vytį, jojantį dešinėn ar
ba į rytus. Tuo lyg norėta pa
brėžti kovingą Lietuvos atsi
gręžimą prieš rusus, kad vokie
čiai nesakytų, jog lietuvių tau
ta net savo simboliu nusikrei
pusi tiktai prieš vakarinį kai
myną. Bet tai beprasmis aiš
kinimas. Lietuvos valstybė savo 
ženklu niekada neišreiškė vie
našališkos kovos. Vytimi reiš
kiamas valstybės savarankumas 
ir dėl jo kovojama su visais 
priešais, iš kurios pusės jie 
bepultų.

Lietuva ligi 15-to amžiaus 
pradžios daugiau buvo puolama 
vokiečių, p nuot to amžiaus pa
baigos — tusu. Maskva stiprė
dama siekė Lietuvą palenkti 
savo valiai ir rytietiškai Bažny
čiai, kai lietuvių tauta jau bu
vo priėmusi katalikybę. Rusi
nimas ir provoslavinimas buvo 
vienodai, mums grasūs. Abu tie 
pavojai tebetvėrė ligi nepriklau
somos Lietuvos atkūrimo 1918 
metais.

carizmą ir prislėgusi Lietuvą, 
išniekino šv. Kazimiero kop
lyčią ir jo palaikus iškėlė An- 
takalnin. Nepaliko ramybė
je nė po 400 su viršum metų. 
Būdinga ypač tai kad botševi- 

Per 400 metų toje kovoje už kai tuo pačiu laiku atgaivino 
savo tautos laisvę ir tikėjimą garbinimą praeities žymiųjų ca- 
daugelio lietuvių akys buvo rų ir kunigaikščių, neišskirdami 
nukreiptos į Riterį ant balto nė šv. Vladimiro, krikštijusio 
žirgo. Jis pasirodė Lietuvos ka- rusų tautą, šv. Kazimierui reiš- 
riam 1518 metais prie Daugu- kiama sena neapykanta kaip Ri- 
vos, pravedė per patvinusią teriui ant balto žirgo, kaip Lie- 
upę ir padėjo įveikti daug di- tuvos laisvės reiškėjui kaip 
desnę Maskvos kariuomenę. Lietuvos Vyčiui

aprašymam, nes išeina už jos 
ribų, kaip daug kitų stebuklų 
nebetelpa gamtos rėmuose. Ant- 

tikėjimui
Lietuvių tautoje tebetikima, 

apsirežškimu įsijungė į kovą su 
Lietuvos priešu. Katalikų Baž
nyčia, aprobuodama tą stebuk
lą, pripažino lietuvių kovos 
šventumą. Lietuvos Vytis reikš
mingai čia sutampa su Lietuvos 
šventuoju Globėju — šv. Kazi
mieru. Jis ir dabar lieka pa
skatinimu kovai už savo tautos 
gyvybę, jos laisvę ir tikėjimą.

Rusijai, siekusiai ir tebesie
kiančiai Lietuvą užgyvendinti 
savais žmonėmis, šv. Kazimie
ras buvo ir liko prieštaravimo 
ženklu. Apsireiškimo vietoje pa
statydinta bažnytėlė buvo su
naikinta. Šventojo palaikai ru
sų įsiveržimų į Vilnių metu tu
rėjo būti slapstomi, kad nebū
tų išniekinti, šventojo Karalai
čio prisiminimas buvo draudžia
mas švęsti. Didesnės laisvės su
laukta tiktai po 1905 metų re
voliucijos, kai caro valdžia bu
vo kiek aprėžta.

Naujoji rusų revoliucija, iškė-

Kalha pasakyta Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime Worcester, Mass. 
STASYS YLA

lus, ir mes finome kodėl jie no
ri kalbėti nuims.- Bet tos kal
bos nevirsta dialogu tarp mūsų 1922 liepos 22, kai šie kraštai 
ir Amerikos politikų, o mes to jau 4 metus buvo nepriklauso- 
dialogo norėtume pačios Ameri- mi.
kos, ne tik savo labui

šito dialogo mes norime, kad i 
būtų išvengta klaidų, kurios ne- 
naudinkos Amerikai Klai
dų yra padaręs ne tik Frank- 
lin Rooseveltas. Mes neužmirš-

vėl priminė William M. David, 
Jr. savo disertaciniame veika
le (The Development of US 
Poticy tovard the Baltic States, 
1917-1922), jog Amerikos pre
zidentas Wilson atsisakė pripa
žinti da jure Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo kraštus.

Wilsonas skelbė tautų ap
sisprendimo laisvę, kaip ir Roo
seveltas, bet kitu ruožtu patai
kavo Rusijai, tada jau surevo- 
liucintai Sovietinei Rusijai 
Kodėl Wilsonas nenorėjo pa
žeisti ir pakeisti buvusios caris- 
tinės Rusijos sienų? Jis nesi
gilino istoriškai kaip ir kada 
tos Rusijos sienos atsirado. Jis 
pakartotinai atsisakė priimt A- 
merikos lietuvių delegacijos, 
kuri jam ruošėsi išaiškinti, jog 
Rusijos sienos atsirado tik 
prieš 123 metus ir kad Rusi
jos valstybė yra vėlyvas istori
nis faktas, kai Lietuva keletą 
šimtų metų anksčiau yra val
džiusi net pačios Rusijos plotus.

Lietu va per eilę
atliko Europoje vaidmenį, ku
rio vėliau ėmėsi Anglija, būtent 
išlaikyti pusiausvyrą tarp Euro
pos Rytų ir Vakarų. Lietuva 

lusi dar žiauresnį, raudonąjį gynė “Vakarus nuo karingųjų 
■ '■ — ••---■ - totojįy y. turkų, 0 Rytus nuo

gerai organizuotų vokiškųjų 
kryžiuočių. Jei šioje ilgametėje 
kovoje Lietuva dėl Europos ge
ro išeikvojo savo jėgas ir laiki
nai prarado nepriklausomybę, 
tai toli gražu ji neprarado no
ro tą nepriklausomybę atgauti.

Tuo metu, kai Lietuva pra
rado nepriklausomybę, Ameri
ka ją naujai sukūrė. Amerikos 
politikai, tada gana jauni, nesi
domėjo istorija, o aktualiai su 
Lietuvos problema nebeturėjo 
progos susidurti. Prezidentas

Wilsonas tad liks istorijoje kaip 
tautų apsisprendimo šūkio pa
mokslautojas, bet ne jos vykdy
tojas. Tik po Wilsono atėjęs 
naujasis prezidentas Hardingas, 
respublikonas, leidosi įtikina
mas, kad'Pabaftijo kraštams rei
kia pripažinti teisę būti nepri
klausomais, ir jis tai padarė 

Šia proga mes ir norėtume pa
sakyt mūsų draugam amerikie
čiam, jog mūsų teisė į nepri
klausomybę yra didesnė ir se
nesnė, negu Rusijos, Vokieti
jos ar Italijos, nekalbant apie 
Olandiją, Belgiją ar Šveicariją. 
Rusija atsirado tik su caru tam duoda mums pagrindo 700

Jungtinių Amerikos Vahsty 
bių Kongresas ir šiemet minė 
jo Lietuvos padėtį ryšium su 
Vasario 16tąja, šiemet 51ąja 
metine Lietuvos nepriklausomy 
bės švente. Jau pirmadienį, va 
sario 17, pirmuosiuose posė
džiuose po vasario 16 dienos 
(sekmadienio), astuoni Atstovų 
Rūmų nariai ir du senatoriai 
padarė tam paminėjimui skir 
tus pareiškimus.

Minėjimą pradėjusieji sena 
toriai buvo William Proxmire 
(D., Wis.) ir Vance Hartke (D., 
Ind.). Atstovų Rūmuose kalbė rimi 
jo:

Roman C. Pucinski (D., .UI.), 
damos J. Houard (D., jflJ.), 
William L. St. Ongo (Dv Conn.,) 
Edward J. Denvinski (R. III), 
Thomas J. Meskill (R, Conn.), 
John C. Kluczynski (D., III.), 
Ray J. Madden (D., Ind.) ir 
Frank Annunzio (D., III.).

Atst F. Annunzio pareiškė, 
kad jis šių metų sausio 14 esąs 
pateikęs Rūmams ir Senatui pri 
imti rezoliuciją, kurioje būtų 
dar kartą išreikštas JAV Kong 
reso priešinimasis Latvijos, lie 

iv. Kazimieras, dali. Z. Kolbos vitražas pranciškonų viemio- tUVOS ir Estijos įjungimui į
Sovietinę Rusiją ir reikalavi-lyne Kennebunkporte.

Petru Didžiuoju (XVIII a.), Vo
kietija — su Bismarku (1871), 
Italija su Garibaldžiu (1861). Ru
sija, kaip valstybė, yra tik
XVIII amžiaus pabaigos produk
tas (anksčiau buvo Maskvos ku
nigaikštija — Maskolija), o Vo
kietija ir Italija, kaip jungtinės 
vienalytiškesnės valstybės, yra
XIX amžiaus padarinys. Tuo 
tarpu Lietuva, suvienyta valsty
bė, tarptautžškai pripažinta ka
ralija, egzistavo nuo XHI šimt
mečio pusės. Taigi mes savos 
valstybės panorome ne 1918, ne 
tada ją kūrėm, tik tada ją atkū- 
rėm, vėl atstatom. Ir mes rei
kalaujam dabar savo teisių, nes 

metų valstybinė mūsų istorija.
Kitas dalykas, kurį turėtų ži

noti mūsų draugai amerikiečiai, 
kad mes nesam slavai Esame 
baltai atskira, savita tauta, kar
tu su latviais unikumas Europo
je, su seniausia indoeuropie
čių kalba, su savita kultūra, ku
rią nužudyti būtų didžiausias 
nusikaltimas kultūros istorijai. 
Sovietai nori nužudyti Europos 
vyriausią seserį, ir jie yra dar 
didesni nusikaltėliai negu pa
prastas tautų grobikas.

Trečias dalykas, kurį mes no
rime pasakyti savo draugams, 
yra šis. Jeigu jūs gerbiate žy
dus ir su jais skaitotės, padė
dami jiems ginti Izraelį nuo 
arabų, tai neužmirškite, kad po 
žydų Amerikoje einame mes— 
lietuviai. Aišku, ne skaičiumi, 
ne kapitalais, ne priėjimais prie 
aukštosios politikos. Patys so
vietų šaltiniai pripažįsta, kad iš 
visų Amerikos etninių grupių 
geriausią savo švietimo sistemą 
turi tik žydai ir lietuviai. Jūs 
palyginkite, kokį procentą ge
riausiai kvalifikuotų profesiona

VASARIO 16 JAV KONGRESE

i i
lų duoda kitos nemažos etninės 
grupės, ir kiek duodame mes, 
lietuviai Kiek gydytojų, inžinie
rių, teisininkų,kolegijų ir uni
versitetų profesorių, kiek fede
ralinės valdžios tarnautojų, 
dailininkų, muzikų, kiek gabiau
sių visose mokyklose mūsų kil
mės mokinių —ir jūs matysite, 
jog Amerika iš mūsų tautinės 
grupės gauna procentualiai ne
palyginamai daugiau.

Yra dar vienas dalykas, ver
tas amerikiečių dėmesio. Mes, 
lietuviai, esame kieti ir atkak
lūs. Jeigu dabar Amerika veda 
kovą Vietname, norėdama sulai
kyti komunizmą Azijos pietry
čiuose, tai mes nuo pat komu
nizmo gimimo, ty. nuo 1903, 
šią kovą vedame ir tai darome 
plačiu baru. Net mūsų vaikai 
nevaikšto užčiauptom burnom 
ir mūsų studentai, kur bebūtų 
pasauly, netyli. Mes visur skel
biam komunizmo klastą ir didįjį 
melą, nekalbant apie tai, kad 
mūsų jaunimas taip pat kovoja 
ir Vietname. Ir ne tai norėtume 
pasakyti. Mes esame tiek pat 
kieti ir atkaklūs Europoj, kaip

(nukelta į 4 psl.)

mas, kad Jungtinės Tautos im 
tusi atstatyti tų valstybių sava
rankiškumą.

Atst. E. J. Derwinskis irgi 
pareiškė vėl pateikęs rezoliuci 
ją, reikalaujančią, kad prezi 
dentas paverstų JV. ambasado
riui rūpintis įtraukti Baltijos 
valstybių klausimą į JT dieno 
tvarkę ir rūpintis, kad JT pa 
reikalautų iš sovietų atitrauk 
ti savo kariuomenę iŠ Baltijos 
valstybių. Rezoliucijoje taip pat 
esą siūloma, kad Baltijos vals ' 
tybėse būtų įvykdyti JT prižiū 

rinkimai, tikslu įgyven
dinti tuose kraštuose apsispren 
dimo teisę.

“Mes turim griebtis prakti 
nių veiksmų,” — kalbėjo atst 
Denvinskis, — “vardan prie
spaudoje esančiųjų Lietuvos 
žmonių”. Nei Amerikos Balsas, 
nei Laisvos Europos Radijas ne 
atlieka tinkamai savo uždavinių 
anapus geležinės uždangos. Tu
rėdami prieš akis čekoslovaki 

jos pavyzdį, įrodantį Maskvos 
tironų nusistatymą neleisti vys 
tytis laisvei už Geležinės už
dangos, turime pripažinti, kad 
sambūvis su tarptautiniu komu 
nizmu yra tuščia viltis”. (Elta)

(27)
— Poną Adomą aš jau seniai pažįstu. Labai džiau

giuosi, kad nepasididžiavote mūsų aplankyti, — kalbėjo 
Elenutė švelniu, kiek dainuojančiu balsu. Iš jos akių 
tryško nuoširdus, be jokios vaidybos, džiaugsmas.

— Malonu, kad mane prisimenate! Už gerą atmin
tį prašau priimti nuo manęs ir Jono mažų lauktuvių, — 
padavė gražiai aprištą dėžutę saldainių.

— Labai ačiū! Tik lyg nepatogu imti. Aš nujau
čiu, kas čia yra, ir žinau, kaip tokių dalykų dabar sun
ku gauti. Betgi prašau sėstis! Taip išsiblaškiau, kad net 
pamiršau mandagumą.

— Kaip sekės kelionė? Ar ilgai teko keliauti?— 
pasiteiravo Jonas.

— Važiavau šešias savaites. O vargo — tai ir ne
klausk!

— Mes įsibrovėm, tai neleidom nė pailsėti.
Emilija, susižvalgiusi su Elenute, išėjo virtuvėn.
Tuo metu įėjo tėvai. Adomas jų anksčiau nepaži

nojo. Jonas, kai buvo užėjęs, tėvo irgi nebuvo sutik^T^ 
Dabar jis atrodė labai susenęs ir suvargęs. Joną jis 
prisiminė dar iš anų laikų, kai tas, gyvendamas Palo* 
mėj, dažnai pas juos užeidavo.

Elenutė atsiprašiusi išėjo virtuvėn. Iš ten netrukus 
grįžo su Emilija. Elenutė nešė arbatai stiklus, Emilija 
užkandžius.

Jonas stebėjo Elenutę, vikriai ant stato dėUojančią 
stiklus.

šiandien ji vėl atrodė tokia, kaip prieš šešerius me
tus, tik gal kiek labiau subrendusi — moteriškesnė. 
Dėvėjo tamsiai mėlyną suknelę. Gelsvi plaukai dailiai su
šukuoti, kairėj pusėj perskirti ir supinti į storą kasą, 
laisvai karančią ant nugaros; paausiuose bangavo nepa- 
ktasnių plaukų garbanos, kurios labai tiko prie švelnių 
veido bruožų. Petrapily sutiktosios Elenutės neliko nė 
pėdsako. Buvo ta pati, kurią išvažiuodamas paliko Pa- 
lomėj.

Jonas užsisvajojęs net nepastebėjo, kai Elenutė, į jį 
pažvelgus, paklausė:

— Apie ką taip svajoji?
Užkluptas netikėto klausimo, jis kiek sumišo, bet 

greit atsakė:
— Galvoju, kaip laikas ir gyvenimas keičia žmones.

— Taip... žmonės gimsta, auga, sensta... —sva
jingai kiek pratęsdama, kalbėjo Elenutė.

Visiems pavalgius, tėvai atsikėlę nuo stalo, ren
gėsi eiti į kitą kambarį. Motina buvo bepradedanti kra
tyti indus, bet Emilija sakė viską sutvarkysianti ir pra
dėjo juos nešti į virtuvę.

— Gal reikia padėti plauti lėkštes? — paklausė 
Adomas.

— Tai jau čia moterų darbas, — užprotestavo 
Emilija.

Nežiūrint jos protesto, Adomas išėjo paskui ją, pa
likdamas Joną su Elenute vienus.

Likus vieniems, kalba greit nesimezgė. Kalbėjo apie 
nereikšmingus ir neįdomius dalykus. Bet po kurio laiko 
Elenutė, žiūrėdama Jonui į akis, paklausė:

— Pasakyk atvirai! Ar tada labai ant manės supy
kai?

— Kada? — lyg nenujausdamas, apie ką kalbama, 
paklausė Jonas.

— Tada.. .salėje.
— Kodėl aš galėjau pykti??
— Nežinau, ar tikėsi, bet labai norėčiau, kad ma

ne teisingai suprastum. Po ano vakaro aš labai gailė
jaus taip pasielgusi. Net ir dabar dar negaliu sau at
leisti.

— Būsiu atviras. Pradžioje man buvo labai nema
lonu, bet vėliau supratau, kad pykti neturiu jokio pa
grindo. Aš juk buvau tik vaikystės draugas.. .Mes abu 
buvom vaikai ir žaidėm. O kai suaugom, nustojom žaisti. 
Jei sakai taip pasielgusi vėliau gailėjais, tenka many
ti, jog elgeisi ne pagal savo norą, o veikiama pašalinės 
įtakos.

— Jokios pašalinės įtakos nebuvo. Aš su tavimi 
elgiausi taip, kaip su kiekvienu, šokiams partnerių 
man netrūkdavo, ir į juos nekreipdavau dėmesio. Bet 
tu buvai išimtis, ir aš turėjau kitaip su tavimi elgtis. 
Tai supratau tik vėliau, kai nebebuvo progos išsiaiš
kinti. Tu išėjai į kariuomenę, ir viskas nutrūko...

— Dabar išsiaiškinom!
— Ir tu nebepyksti?
—Nori įrodymo? ...—Jonas prisiartino, paėmė Ele

nutę į glėbį ir pabučiavo.
— Tai buvo įrodymas, kad viskas užmiršta, —tarė.
— Ir vaikystės žaidimai? — žiūrėdama į akis, pa

klausė Elenutė.
— Ne! Tų niekada neužmiršiu!
Pasigirdo Adomo balsas. Jis ir Emilija grįžo iš vir

tuvės. Dar kiek pasikalbėję, jaunuoliai susirūpino eiti 
namo.

Einant, Adomas paklausė:
— Išsiaiškinot?
— Tai beveik...
— Jei kitaip sakytum, netikėčiau. Manau, nebuvo 

didelių sunkumų.
— Nebuvo, nes beveik ji pati ėmėsi iniciatyvos.
—Bijojo, kad vėl nepaspruktum. Na, o sakyk ar ne

vertėtų užsukti pas mano “pusseserę”?
— Pas kokią? — nesuprato Jonas.
— Pas Stasę. Ar jau pamiršai?
— Galim užeiti! Įdomu, kaip jos reikalai su vo* 

kiečiu. .
Kuri laiką abu tylėjo. Adomas galvojo apie Petra

pily likusią Olę, o Jonas apie atsinaujinusius santykius 
su Elenute.

— Ko taip užsigalvojai? — nutraukė Adomas tylą.
— Bandau išpinti susiraizgiusius reikalus.
— Tai kad jau išpynel

— Tu taip manai?
— Esu įsitikinęs. Jos švelnumas ir nuoširdumas 

daug pasako. Kai su Emilija grįžau iš virtuvės, pažvel
gęs į judu, tuoj supratau, kad 'ledas lūžo”.

Besikalbėdami priėjo Liulytės ūkį. Užėję rado ją ką 
tik parėjusią iš lauko. Labai nuoširdžiai priėmė, iškė
lė šaunią vakarienę. Motina džiaugėsi kad vokietis bu
vęs atvažiavęs, bet elgęsis labai korektiškai. Atsiprašęs, 
kad negražiai pasielgęs pasigerdamas. Net nepamenąs, 
kaip namo parvažiavęs. Teiravęsis apie Adomą, norįs 
kada jį susitikti ir asmeniškai atsiprašyti. -**-

AUSTANTIS RYTAS
1918 metų įvykius vokiečių (tiapuotoj Lietuvoj ga

lima palyginti su laiku, kai jau baigiasi naktis ir aušta 
rytas. Visiems jau buvo aišku, jog naktis praėjo ir greit 
patekės saulė. Kokia bus ateinanti diena, niekas nega
lėtų atsakyti: ar šviesi saulėta, ar tamsi debesuota, o 
gal labai audringa.

Vasaros pabaigoj jau galima buvo nujausti, kad 
vokiečiai karą pralaimėję, turės iš Lietuvos kraustytis. 
O kas toliau?.. .Visi kėlė sau šį klausimą, negalėdami 
rasti tinkamo atsakymo, žmonės gyveno nevilty ir lau
kė nežinia ko. Jokių patarimų ar nurodymų iš niekur 
nebuvo.

Kaimo žmonės, ypač senesnieji okupacijos 
spaudžiami netekę pasitikėjimo savimi viskam liko abe
jingi Jaunų vyrų, kurie paprastai esti aktyvesni, buvo 
maža. Tik atsiradus daugiau parvažiavusių iš Rusijos, 
ten pergyvenusių karą ir revoliuciją, todėl daugiau pa- 
tyrusių ir užsigrūdinusių, gyvenimo pulsas kiek pagyvė
ja

Jaunimo sukurta slapta organizacija, prisidėjus 
prie jos daugeliui grįžusiųjų, smarkiai paaugo. Įsijungė 
ir keletas šviesesnių ūkininkų. Jų dalyvavimas organiza- 
jai teikė moralinės paramos: nebeatrodė, jog tai tik jau
nuolių svaičiojimas.

Nemaža sumedžiota ir ginklų. Narių skaičiui nuolat 
augant, didėjo ir šautuvų kiekis, nes kaimo jaunuoliai 
turėjo jų pasislėpę, laukdami tinkamo laiko. Įstodami į 
organimciją, atnešdavo ir ginklus.

(Buu duugtau)
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VLIKO IR ALTO PIRMININKAI JAV KONGRESE
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkai vasa
rio 16 ir 19 paskyrė apsilanky
mui Washingtone.

Klausiamas apie to lankymo
si tikslą, Vliko pirmininkas dr. 
J.K. Valiūnas paaiškino:

— Lankėmės ryšium su Lie
tuvos Nepriklausomybės dienos 
minėjimu Jungtinių Valstybių 
Kongrese. Alto atstovai kone 
kasmet apie vasario 16 lanko
si pas vadovaujančius Amerikos 
valdžios pareigūnus pasitarti 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės padėtį. Vliko atstovai irgi 
yra turėję tokių pasimatymų į- 
vairiomis progomis. Šiuo atve
ju sutarėm, kad tikslinga tokius 
apsilankymus Altui ir Vlikui at
likinėti drauge. Vasario 16 da
lyvavau Chicagos Lietuvių Ta
rybos surengtoj iškilmėj, o po 
to, drauge su Alto pirmininku 
inž. Ė. Bartkum ir valdybos na
riu Evans (kuris yra Lietuvos 
Vyčių veikėjas ir atstovas Al
te), nuvykom Į Washingtoną. 
Drauge nuvyko ir kun. L Urbo
nas iš Gary, Ind., kurs buvo 
pakviestas atlikti invokaciją 
Atstovų Rūmų posėdyje vasa
rio 19 (ryšium su Lietuvos ne
priklausomybės metinių minėji
mu Kongrese), ir kuris vasario 
18 naujojoj Washingtono šven
tovėj, lietuvių koplyčioj atlaikė 
pamaldas už žuvusius kovose 
dėl Lietuvos laisvės.

— Kokia tokių apsilankymu 
prasmė?

— Pagrindinė jų prasmė yra 
Lietuvos nepriklausomybės by
los “pulso tikrinimas”. Nerim
ta būtų apie šių apsilankymų 
prasmę spręsti tik iš galimo at
sakymo į galimą klausimą “ke
liomis pėdomis pažengta ar
tyn ar tolyn, bet yra kitas 
opus ir svarbus klausimas: ar 
Lietuvos nepriklausomybės by
la tebelaikoma “ranka pasiekia
moj vietoj” ir ar neatsiranda 
palinkimų nustumti ją į nebe- 
kilnotinų bylų archyvą.

Nusiminti neteko nė šio ap
silankymo metu, nes su kuo tik 
susitikom, iš kiekvieno girdė
jom vis maždaug tokios pras
mės pareiškimą, esą, — jūsų, 
lietuviu atkaklumas nuostabus, 
ir tai yra geriausia garantija, 
kad jūsų reikalas negalės būt 
nei pamirštas, nei paliktas be 
dėmesio.

Tas, žinoma, drąsina ir ska
tina būti atkakliems ir toliau. 
— jeigu reikia, tai gal ir iki 
Įkyrumo... Ir tai skatina ne
vengti tokių apsilankymų, net
gi jeigu, žiūrint iš šalies, jų 
prasmingumas kam atrodytų 
gal ir abejotinas.

— Kur šiuo atveju lankėtės?
— Tik pas Kongreso narius, 

nes tai buvo daugiausia ryšium 
su Kongrese vykstančiu Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimu. Toks reiškinys to
kioj institucijoj mums yra ne
įkainojamos politinės ir ypač

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

Provincial Superior 
Ffanciscan Montistery 
Kennebunkport, Maine 
04046 

moralinės reikšmės, todėl priva
lu parodyti, kad jį vertiname.

Matėmės su atstovu Ray J. 
Maddenu iš Indianos, su atst. 
Derwinskiu iš Chicagos ir su 
pačiu Atstovų Rūmų pirminin
ku J. McCormacku, kurs ypač 
gyvai patikino, kad Atstovų Rū
muose Lietuvos klausimo pul
sas labai stiprus. Iš tikrųjų, jau 
prieš tuos pasimatymus Atsto
vų Rūmuose Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos minėjimas 
buvo jau prasidėjęs ir kelio
lika atstovų buvo padarę tuo 
klausimu atitinkamus pareiš
kimus. Beje, Atstovų Rūmų pir
mininką pasisakė, kad ir jo 
šeimoj “Lietuvos klausimas la
bai geram stovy”, nes pirminin
kas turįs puikią lietuvių amba
sadorę namuose — lietuvaitę 
marčią...

Senate lankėmės pas mažu
mos vadą šen. Dirkseną, pas 
naująjį daugumos vado antri
ninką šen. E. Kennedį ir sena
torius J. Javitsą (R., NA’.), T. 
J. Doddą (D., Conn.) ir V. Hart- 
kę (D. Ind.). Pastarasis jau bu
vo pradėjęs savo pareiškimu 
Lietuvos minėjimą senate.

Mūsų įsitikinimu, tų pasima
tymų šiuo atveju pakako ir 
mums patiems įsitikinti, kad 
Lietuvos reikalas Amerikos 
Kongrese gerai žinomas ir ne
pamirštas, ir jų pakako tiems, 
su kuriais matėmės, paskatinti 
ir toliau sudaryti reikiamų 
impulsų to reikalo labui.

— Ar tebegalioja Kongreso 
rezoliucija, raginanti preziden
tą kelti Baltijos valstybių klau
simą Jungtinėse Tautose ir 
kitur?

— Jai galioti nebuvo nusta
tytas ribotas laikas ir ji nėra 
atšaukta, tai nėra abejonės, 
kad galioja. Tik ją vykdyti turi 
ne Kongresas, o vykdomoji val
džios- šaka.

— O tos šakos atstovų da
bar nelankėt?

— Naujas prezidentas ir vy
riausybė žengia dar tik pirmuo- 
ius žingsnius. Turbūt būtų net

Amerikiečiai už 
Lietuvos laisvę

Clevelando vyskupas Clar- 
ence G. Issenmann, išskirtiniu 
būdu prisiminė Lietuvos 50 m. 
jubiliejų ir jos pavergtuosius, 
paskelbdamas paskutinį 1968 
metų sekmadienį — gruodžio 
29 specialia maldos diena už 
kenčiančiąją Bažnyčią. Pareiš
kimas buvo paskelbtas visose 
Clevelando diecezijos bažnyčio
se, per visas laikomas pamal
das.

Savo laiške vyskupas atkrei
pė visų tikinčiųjų dėmesį į Lie
tuvos nepriklausomybės prara
dimą — Sovietų Sąjungos oku
paciją — bei jos religinį perse
kiojimą, pabrėždamas, kad Lie
tuvos ateitis — jos vaikai ir 
jaunimas labiausiai šią dvasinę 
priespaudą kenčia. Jis todėl pra
šė visus tikinčiuosius pasimels
ti už kėnčiančiąją Lietuvą ir jos 
jaunimą, siūlydamas tam tiks
lui ir ypatingas apeigas.

Kiek plačiau Lietuvos tragiš
ką likimą vyskupas apibūdino 
specialiu straipsniu Clevelan
do dieceziniame laikraštyje — 
“Urtiverse Bulletin”.

Panašūs vyskupų paskelbi
mai galėtų Įvykti ir kitose lie
tuvių kolonijose, nebūtinai lau
kiant tik vienkartinių jubilie
jų. Reikia tik susidomėjusių lie
tuvių, kurie rastų reikalo kreip
tis Į savo vyskupijas. Clevelan- 
de paskelbimas buvo gautas 
Jaunimo žygio Už Tikėjimo 
Laisvę komiteto iniciatyva. De
legacijai pas vyskupą vadova
vo Alto skyrius. Delegaciją su
darė: pirm. R. Kudukis, kun. K. 
Žemaitis, Rimas Laniauskas ir 
Marija Gailiušytė.

Clevelando vyskupo Claren- 
ce Issenmann toks oficialus ir 
reikšmingas priminimas mūsų 
tautos likimo amerikiečių tarpe 
turėtų būti didelis paskatini
mas mum kovoje už Lietuvos 
laisvę. 

įžūlu manyti, kad kaip tik tie 
žingsniai turėtų ar galėtų bū
ti skirti Lietuvos reikalui ... 
Antra vertus, principinę naujos 
vyriausybės pažiūrą į Lietuvos 
nepriklausomybės reikalą jau 
turim oficialiai pareikštą Vals
tybės Sekretoriaus laiške Lietu
vos atstovui Washingtone, pa
rašytame kaip tik šios Vasario 
Šešioliktosios proga. Ji iš es
mės tokia pati, kaip ir ankstes
niųjų vyriausybių, nuo pat Sum- 
ner VVelles pareiškimo 1940 me 
tais. Dabar svarbu atidžiai ste
bėti, kokios reikšmės Lietuvos 
bylai galės turėti Amerikos dė
mesio Europai regimas padidini
mas.

— Neiškilo jokių konkretes
nių klausimų, šalia “pulso patik
rinimo“?

— Iškilo dovaninių siuntinių 
ir sovietų už juos imamų mui
tų klausimas. Anksčiau esam 
kreipę Valstybės Departamento 
dėmesį į tai, kad siuntinių pa
vidalu iš mūsų pusės yra vykdo
mas savotiškas “maršalo pla
nas”, finansuojamas sunkiai už
dirbtomis privačių asmenų lėšo
mis, kai sovietinė valdžia susi
kūrė iš to pasipelnymo šaltinį, 
nuo dovanų siuntėjų imdama 
lupikiškus muitus. Dabar atst. 
R. Madden pareiškė pasiryžimą 
surinkti duomenis apie tų siun
tinių siuntimo sąlygas ir apie 
jau išsiųstų gėrybių bei su
mokėtų muitų kiekius ir tada 
žiūrėti, kokių galima imtis prie
monių prieš tą išnaudotojišką 
tvarką. Sutarta, kad pirmines 
informacijas tuo klausimu pa
rūpins ir atitinkamam Atstovų 
Rūmų Komitetui pateiks Ame
rikos Lietuvių Taryba.

— Turėjote dar kokių kitų 
pasimatymę?

Čia prisimintina neseniai 
spaudoje pasirodžiusi Eltos In
formacijų apžvalga apie Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos ir 
Vliko turėtus bei palaikomus 
kontaktus su įvairių valstybių 
diplomatiniais atstovais af vy
riausybių nariais bei v-bių gal
vomis kaikuriais atvejais. Toj 
apžvalgoj paminėtos 58 Valsty
bės. Visų pirma tą sąrašą jau 
reikia papildyti. Jame kažkaip 
liko nepaminėta Prancūzija. Į 
jį įrašytinas Čadas ir Malta. Tai 
iš viso jau 61 — o tai pusė 
netgi truputį “didesnė pusė” 
Jungtinių Tautų narių skai
čiaus! Nors kontaktai, tegu ir 
draugingi, dar nėra laidas, kad 
visų tų valstybių delegatams 
būtų pavesta Lietuvai palankia 
prasme balsuoti, jei būtų iškel-

Rašytinas paminklas prof. P. Dovydaičiui
Ateitininkų sendraugių cent

ro valdybos pakviesti ir suva
žiavimo patvirtinti, sutikome ir 
su Jūsų pagalba ryžtamės su
telkti lėšas prof. Prano Dovy
daičio monografijai išleisti. Mo
nografiją paruošti sutiko Aidų 
redaktorius dr. Juozas Girnius.

Prof. Prano Dovydaičio asme
nybė daugiaspalvė ir daugiaša
kė. Retas darbo, ryžto, ištver
mės ir principų vyras. Jis uni
versiteto profesorius, mokslinin
kas, mokslo žurnalų ir laikraš
čių redaktorius, knygų autorius, 
paskaitininkas, gabus ir nepails
tas organizatorius. Didelis kai
mo jaunimo mylėtojas ir kovo
tojas už darbininkijos medžia
ginio ir dvasinio gyvenimo ge
rinimą.

Ateitininkijos gyvenime vie
nas iš pačių stambiausių ąžuo
lų. 1911, susitaręs su A. Dam
brausku - Jaktšu. prie Draugijos 
žurnalo išleido Ateities priedą, 
kur pirmasis išdėstė ateitinin
kų ideologines pažiūras, pelny
tai užsitarnavęs ateitininkijos 
pradininko vardą. Visas gyveni
mo dienas ir jėgas skyrė Lietu
vai, ateitininkijai, Lietuvos žmo
nėm.

Vajaus komitetas kreipiasi Į 
JUs, prašydamas savo pinigine 
auka prisidėti prie monografi
jos išleidimo. Rašytinis pamink
las — monografija bus gražiau-

Vasario 19 JAV atstovų rūmuose buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Ta proga JAV 
atstovų rūmų pirmininką J. W. McCormack (v.), aplankė Vliko pirm. dr. K. Valiūnas (k.) ir Alto 
pirm. inž. E. E. Bartkus.

tas Lietuvos klausimas Jungti
nėse Tautose, bet tas skaičius 
vistiek sudaro pagrindą kelti 
ginčą dėl tam tikros vyraujan
čios nuomonės, anot kurios, esą, 
Lietuvos (ar visų Baltijos vals
tybių) klausimo Jungtinėse Tau
tose dabar nėra ko kelti, nes 
ten nėra daugumos tam reika
lui paremti. Draugingų kontak
tų apimtis ragina tą klausimą 
pastudijuoti.

— Ar Vlikas turi priemonių 
tam išaiškinti?

— Tiesiogiai ne. Tikriau sa
kant, Vlikas galėtų išsiaiškinti 
tik dalį atvejų. Bet drauge su 
diplomatiniais postais ir kitais 
talkininkais ilgainiui tas pa
veikslas galėtų būti išryškintas.

(Elta)

šia gyvųjų dovana per anksti iš 
mūsų tarpo išplėštam prof. Pra
nui Dovydaičiui prisiminti.

Aukas siųsti: Jonas žadeikis, 
4162 South Fairfield Avenue, 
Chicago, Illinois 60632.

čekius rašyti: Pranas Dovy
daitis Fund.

Prof. Prano Dovydaičio mo
nografijai išleisti vajaus komite
tas: Jenas Žadeikis, Dalia Do- 
minaitytė, Antanas Tauginas.

VASARIO MEN. AIDAI
Straipsniai: Romualdas Kriau

čiūnas — Tautybė beveidėje 
masėje: .Ant. Musteikis — Tau
tinės atsparos pavidalai: Juo
zas Eretas — K. Pakštas — ne
pripažintas pranašas? dr. Pr. 
Skardžius — Lietuvių bendri
nės kalbos raida ir dabartis; 
Ant. Bendonus — Lenkų kari
nio diplomato Lietuvoje atsimi
nimai.

Iš grožinės literatūros: Leo
nardas And riekus — Žalgiris 
(eil.); Žentą Tenisonaitė — Me
lancholija (eil ': Aloyzas Baro
nas — Tylioji versmė (apsaky
mas); Marina Cvetajeva — Ei
lėraščiai.

Apžvalgoje rašo: J. Girnius 
— Principai, faktai ir jų iš
kreipimas; dr. J. Jakštas —

TAUTOS ŠVENTE PARYŽIUJE
Prancūzijos Lietuvių Bend

ruomenės valdybos rūpesčiu 
Paryžiuje buvo suorganizuotas 
iškilmingas Vasario 16 minėji
mas, kuriame dalyvavo gausus 
lietuvių bei kitataučių skai
čius. Mišių metu, kuriomis pra
sidėjo minėjimas ir kurias at
laikė kun. J. Petrošius, pamoks
lą pasakė Mons. Ramondot, už
sieniečių Prancūzijoje sielova
dos direktorius.

Pirmąjį žodį tarė valdybos 
pirmininkas kun. J. Petrošius, 
kuris, iškėlęs šios dienos reikš
mę lietuviam, nuoširdžiai padė
kojo visiem svečiam už daly
vavimą. Savo kalboje jis pami
nėjo kai kurių dalyvaujančių 
pavardes: gen. Ganeval, buv. 
France Baltiąue dr-jos pirminin
ką, pulk. Chabanier. minėtos 
dr-jos sekretorių, p. Bouffanet, 
Prancūzijos svetimšalių biuro 
direktorių, p. Bossin, knygos 
apie Lietuvą autorių, p. Silvai- 
re. Milašiaus bičiulių dr-jos vi
cepirmininką, Prancūzijos estų 
ir latvių bendruomenių pirmi
ninkus, p. Rehak, Pavergtųjų 
Tautų Asamblėjos biuro Pary
žiuje direktorių, prof. Matore, 
Bendruomenės tarybos narį ir 
jos nuoširdų bendradarbį bei 
kitus ištikimus Lietuvos drau
gus.

Sekė ministerio S. Lozoraičio.

Inž. J. Rugis — sritinis Lie
tuvos istorikas: Rimvydas Plia
žas — Literatūra totalitarinėj 
valstybėj — R. Vokietijos pa
vyzdys.

Recenzijos: A. V. — Sadū- 
naitės stiprus ūgis: Kęstutis 
Keblys — Al. Baronas lietuviš
kai ir angliškai; Al. — Sibiro 
tremties tikrovė.

Viršelis 1 psl. — V. Vizgir
da: Vilnius. Sis numeris ilius
truotas V. Vizgirdos tapybos 
darbo nuotraukomis.

Aidus redaguoja dr. J. Gir
nius. 27 Juliette St.. Boston. 
Mass.. 02122; administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas. O.F. 
M.; leidžia lietuviai pranciško
nai. 680 Bushvvick Avė.. Brook- 
lyn. N.Y. 11221.

Lietuvos Diplomatijos Šefo, kal
ba, kurioje jis, tarp kitko, iš
reiškė pasitikėjimą Prancūzijos 
palankumu Lietuvai ir priminė 
neseniai krašte mirusį min. Pet
rą Klimą, labai sustiprinusį tų 
dviejų kraštų santykius.

Prancūzų sveikinimus perda
vė France Baltiąue pirmininkas, 
ambasadorius baronas de La 
Tournelle, kuris prisiminė Lie
tuvoj praleistas dienas, kada jis 
savo akimis galėjo konstatuo
ti lietuvių tautos prisirišimą 
prie tautinių ir religinių tradici
jų bei jos energiją atstatant sa
vą, nepriklausomą valstybę. Jis 
išreiškė įsitikinimą, kad ir lie
tuvių tauta galės džiaugtis lais
ve

Minėjimo metu minutės susi
kaupimu buvo paminėti žuvusie
ji už laisvę.

Po oficialiosios dalies minėji
mui pirmininkaująs Bendruo
menės tarybos pirmininkas Ri
čardas Bačkis atidarė meninę 
programą, kurioje gražiai pasi
rodė Paryžiaus lietuvių šokėjų 
grupė, vadovaujama J. Kavaliū
naitės iš Clevelando. daininin
kė p. Hannecart ir p. Martin- 
kutė. paskaičiusi keletą lietu
viškų pasakų.

Meninei programai pasibai
gus, įvyko vaišės, kuriose daly
vavo visi svečiai.

t

Ryšium su ministerio Petro 
Klimo mirtimi, Paryžiuje gyve
nąs jo sūnus gavo daug užuo
jautos pareiškimų ne tiktai iš 
lietuvių, bet ir iš jo tėvą paži
nusių prancūzų. Oficialūs raš
tai buvo gauti iš Prancūzijos 
užs. reikalų min-jos protokolo 
šefo ir Belgijos ambasadoriaus 
Paryžiuje, nes velionis prieš 
karą buvo akredituotas taip pat 
ir prie Belgijos karaliaus.

Gedulingas mišios už miru
sį buvo atlaikytos Prancūzijos 
L. B. valdybos pirmininko kun. 
J. Petrošiaus.

Nepriklausomybės akto sig
nataro mirtis buvo paminėta di
džiųjų Paryžiaus dienraščių “Le 
Figaro" ir “Le Monde", ku
rie iškėlė Petro Klimo nuo
pelnus Lietuvai ir jos santykių 
sustiprinimui su Prancūzija.

Kun. S. Ylos kalba
(atkelta iŠ 3 pslJ 

japonai Azijoje. Japonai tapo 
labiausiai užgrūdinta tauta dėl 
to, kad gyvena tarp kraterių ir 
ugniakalnių. Lietuviai kovėsi su 
totoriais, kryžiuočiais, švedais, 
lenkais ir vokiečiais. Jie visą 
laiką buvo tarp dviejų didžiųjų 
“drangų" — Drang nach Os- 
ten ir Drang nach Westen. Mes 
išgyvenome karų karus, vis 
bandydami išlaikyti Europos 
pusiausvyrą. Dėl to mes, kurie 
XVI amžiuje turėjom tiek gy
ventojų kaip Anglija, nebegalė- 
jom išaugti į didelių milijonų 
tautą. Tačiau kas likome, liko
me kieti ir atkaklūs, tvirti ir 
nepalaužiami. Ar jūs norit, mū
sų draugai, amerikiečiai, gerų, 
ištikimų draugų, sąžiningų Ame
rikos gynėjų, nedemoralizuoja
mų ir neparsiduodančių už pi
nigą? Mes esame tokie ne visu 
100 proc., bet galėčiau sakyti 
drąsiai 90 proc.

. Visi žino faktą, kad ne ma
sės lemia istoriją, bet rinktiniai 
ir tai negausūs skaičiumi. Visi 
pripažįsta, kad ne militarinė 
jėga ir ne ekonominis gerbū
vis išlaiko valstybes arba jas 
atstato, atkuria, bet moralinė 
ir kultūros jėga. Nors esame 
maži, bet mes jaučiame pirmu
mą ir pranašumą. Tai liudija 
šimtmečių istorija. Rusai buvo 
vergai ir mes juos išlaisvinom iš 
totorių. Jie turėjo žemės turtų, 
bet nemokėjo jų panaudoti. Tu
rėjo savo kunigaikščius, bet ne
turėjo tvarkos, ir mes juos mo
kėm. Mes jaučiam ne tik kul
tūrinį, bet ir moralinį savo pir
mumą.

Sovietų Rusija daug kam at
rodo kaip galijotas. Bet mes 
žinome, jog šis galijotas yra 
didžiausias pasaulio melagis ir 
bailys. Dostojevskis, kurio duk
tė tvirtina, kad jis buvęs lie
tuvių kilmės, savo Užrašuose iš 
mirties namų kalba apie nar
siuosius banditus Sibiro kator
goje, kurie pasirodo didžiau
si bailiai. Tik bailiai niekuo 
nepasitiki. Tik bailiai ginkluo
jąs iki dantų. Tik bailiai apsi
statę policija visur ir viską šni
pinėja. Mes nebijome šios ru
siškos meškos ir ją sviliname 
kaip bitės savo gyliais. Bet ko 
bijo Amerika? Ko ji bijosi mus 
užtarti, nors nepabijojo priimti 
abiejuose Rūmuose rezoliucijos, 
kad reikia Baltijos tautų 
bylą kelti J.T. forume. Ko bijo 
Amerika eiti toliau ir tokią by
lą iškelti J.T?

Ąipeiikoje yra daug idealiz
mo, bet kažkas jį paraližuoja. 
Atrodo, kad Amerikos politikai 
trūksta drąsių, principinių vy
rų. Štai, John Kennedy pagra 
sė Castro ir Chruščiovui ir šie 
tuoj atitraukė raketas. Bet pa
čiam John Kennedy ar jo pa
tarėjams pritrūko ištvermės tą 
savo drąsą vykdyti ir toliau ją 
rodyti. Ar Nixono administra
cija bus drąsesnė, matysime. 
Bet kad Brežnevo-Kosygino vy
riausybė šiuo metu atsarges
nė, tai mums aišku. Bailiai turi 
dideles akis ir išgyvena netik
rumą. Bet ar tai jaučia, ar tai 
suvokia Amerikos politika?

Mes. lietuviai, atvykome A- 
merikon ne prisiglausti ir vege
tuoti. Mes norim padėt Ame
rikai ir padėti savajam kraštui. 
Mes esame šiuo metu panašioj 
padėty, kaip žydai. Be Ameri
kos žydu nebūtu Izraelio, o be 
Izraelio nebūtų tokia stipri ši 
Amerikos etninė grupė. Žydai 
turi dvigubą idealą: išlaikyti 
stiprią Ameriką, kad būtu išlai
kytas ir jų Izraelis. Panašiai ir 
mes. Jei mes daliname save 
tarp Lietuvos ir Amerikos, tai 
dėl to. jog tikime geriau patar
nauti abiem. Nors esame maži, 
tačiau turime dideliu atsparos 
bei ryžto atsargu. Mes daug 
triukšmo pridarėme istorijoje ir 
darome dabar ir darysime tol. 
kol Lietuva bus laisva. Musu 
triukšmas tačiau kitoks, negu 
studentu universitetuose ar 
negrų gatvėse, nes banditizmas 
yra silpnųjų ir bailiu priemonė. 
Mes reikalaujam teisiu ir mes 
žinome, kas \ ra garbinga parei
ga. angažuojanti kovai.

J
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Suvažiuoja lietuviai
Visuomet labai naudinga su

sitikti su tą patį darbą dirban
čiais žmonėmis, pasidalinti min
timis, pasvarstyti problemas, su
sijusias su mūsų darbu, ir pa
ieškoti būdų, kaip jas išspręs-

posėdį. Todėl prašome visus da-

vakare. Nakvynės bu* parūpiu*
vii| vaiką namą vedėjos, pa-

kyklų vedėjus pačius suvažiavi
me dalyvauti ir paraginti savo 
mokytojus, kad ir jie visi, in 
corpore, suvažiavime dalyvautų.

Mes, lituanistinių mokyklų 
mokytojai, irgi turime nemaža 
problemų. Lituanistinė mokyk
la per dvidešimt metų yra ge
rokai pakitusi: visi mokiniai 
yra jau čia gimę, jų sudėtis ir 
psichologija yra visai kitokia ne
gu tų, kuriuos turėjome prieš 
dvidešimt ar penkiolika metų. 
Mokytojų gera dalis yra jau jau
nų, baigusių mūsų lituanistines 
mokyklas. Jie labai gražiai 
talkina vyresniosios kartos mo
kytojams, bet jaučiasi šiame 
darbe stokoją reikiamo prityri
mo. Jie ieško pagalbos pas vy- 

. resniuosius, prašo, kad būtų 
paruoštas koks nors mokytojo 
vadovas, kurto palengvintų dar
bą. Vasaromis Dainavos stovyk
loje rengiamos mokytojų studi
jų savaitės, bet į jas ne tiek 
daug mokytojų atvyksta, ypač 
iš tolimesnių vietų, iš mūsų ry
tinio Atlanto pakraščio.

Dėl to kovo 15-16, paremiant 
LB New Yorko apygardos val
dybai ir globojant Maironio 
lituanistinei mokyklai, šaukia
mas viso rytinio pakraščio litua
nistinių mokyklų mokytojų su
važiavimas, kurto įvyks Mairo
nio lituanistinėje mokykloje, 
Apreiškimo parapijos patalpo
se, 259 No. 5th St., Brooklyn, 
N. Y., 11211.

Šiam suvažiavimui sudaryta 
tokia programa:
Šeštadienį, kovo 15:

9-10 vai. registracija.
10 vai. suvažiavimo atidary

mas, komisijų sudarymas, svei
kinimai.
,10:30 vai...A. Rinkūno, PLB

DiskusijoB.

mas iš anksto su J. Juknevi-

3:30 vai. J. Juknevičenės pa* 
skaita — “Vaizdinės priemo-

mbjoje ir kitose lituanistinės

4:30 vai. mokyt. J. Veblaičio, 
vokiečių šeštadieninės mokyk-

vokiečių šeštadienines mokyk
las, kaip jos organizuojamos ir 
kaip jos veikia. Paklausimai ir 
atsakymai £

5 vai. Maironio lituanisti
nės mokyklos mokinių vaidini
mas “Miegančioji gražuolė”.

7:30 vaL vakarienė, mokytojų 
susipažinimas, laisvas mintimis

Sekmadienį, kovo 16:
11 vai. pamaldos Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje
12 vai. simpoziumas: '"Tauti

nis ir visuomeninis auklėjimas 
lituanistinėje mokykloje”. Mo
deratorius-—diakonas A. Saulai- 
tis, S. J.

1 vai. inspektoriaus A. Ma
sionio žodis ir suvažiavimo už
darymas.

Ši programa dar gali būti 
kiek pakeista (sukeistas tik pa
skaitų laikas), bet visi paskaiti
ninkai yra pasižadėję atvykti 
ir mums visą programą išpildy
ti. Nepakeistas bus, čia jau tik
ras dalykas, tik A. Rinkūno pa-

Dabar šiek tiek daugiau ži
nių .apie programą. A. Rin
ktinas labai sėkmingai dirba 
mokytojo darbą Toronto mies
to mokykloje, kur yra įvesta

nuomonės, kad ši sistema labai

kykloms, kuriose mes turime į- 
vairaus lygto mokinių, ypač kai 
dirbame, turėdami po du tris 
skyrius vienoje klasėje. Prašo-

skaita — “Beskyrinė sistema Ii- šeštadienį numatytu laiku, nes 
tuanistinėse mokyklose”. Disku- A. Rinkūnas turi 1 vai. išskristi 
ijos. į Clevelandą, į PLB valdybos

Santa Monica, Calif,
Lietuviškas radijo pusvalan

dis pradėjo veikti vasario 16 
per KTYM radio stotį, AM— 
1460 banga. Radijo pusvalandis 
veiks kiekvieną sekmadienį nuo 
5 iki 5:30 vai. popiet. Radijo 
pusvalandį suorganizavo Santa 
Monikos lietuvių klubas. Pusva
landžiui vadovauja išrinkta ko
misija, kuri su radijo stotimi 
pasirašė vieneriem metam su
tartį. S. Pautienienė pravedė 
pirmutinę radijo programą.

Juozas A. Vaičius, buvęs Lie
tuvos aviacijos 7-tos eskadrilės 
vadas, majoras, instruktorius, 
paliestas širdies smūgio, mirė 
sausio 15. Velionis buvo labai 
gerbiamas visų Santa Monikos 
lietuvių. Sausio 18 velionis, la
bai didelio būrio savo drau
gų, pažįstamų ir giminių iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios palydėtas 
amžinybėn į Šv. Kryžiaus kapi
nes, Los Angeles, Calif. Gar
bės palydovais buvo jo aviaci
jos draugai. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Marcelę, sūnų 
Kęstutį ir du brolius, šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Montea, Caftf, lietuviai vaaarto • d.

kuo daugiau dalyvautų jaunimo, 
jaunųjų mokytojų. Jei kas iš 
mokytojų hįttų dalyvavęs vie
noje ar abiejose studijų savai
tėse Dainavoje, labai prašome 
atvykti ir panaudoti savą paty- ■ 
rimą. Be tat čia bus daug ko 
naujo. Daugelis įvairiuose su
važiavimuose bei studijų savai
tėse dalyvavusių mokytojų ne 
kartą yra pareiškę, kad ne tik

kutuoti tuo klausimu.
J. Juknevičienė yra didelė 

priešmokyklinio auklėjimo spe
cialistė, ypač kas liečia prak
tiškąją mokymo ir auklėjimo 
pusę. Ji apie tai ir kalbės, bū
tent, kaip prie vaiko prieiG, jį 
užimti, sudominti, parengti ge
rą prieauglį lituanistinei mokyk
lai. Ji taip pat yra labai gera 
specialistė pasigaminti sau rei
kalingų mokslo priemolių iš 
jau esamų rinkoje angliškųjų, 
jas sau prisitaikant ir pasida
rant visai naujų, tinkančių sa
vam lietuviškam reikalui. Ji atsi 
veža daug pavyzdžių — tikrą 
parodėlę. J. Juknevičienė skai
tys dvi paskaitas. Jos bus įdo
mios ne tik priešmokyklinio 
švietimo mokytojams, bet ir vi
siems. čia kiekvienas galės pa
simokyt, kaip užimti, sudomin
ti žemesniųjų skyrių vaikus, 
sėkmingai vartojant vaizdines 
priemones. Prašome mokyklų 
vedėjus atsiųsti į šį suvažiavi
mą vaikų darželių vedėjas, mo
kytojas, pagelbininkes. Kur vai
kų darželių nėra, prašome nu
matyti ką nors, kas galėtų dar
želį įsteigti ir jam vadovauti, ir

Bus dar ir simpoziumas, ku
riam vadovaus diakonas A. Sau- 
laitis, S J. Jis yra dėstęs litua
nistinėj mokykloj, dirbęs ir va
dovavęs jaunimo stovyklose, 
labai aktyviai reiškęsis ir tebe- 

UCLA sireiškiąs skautų ir ateitininkų 
veikloje, praėjusiais metais ap
keliavęs visas Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijas, šio simpoziu
mo tema bus, kaip išjudinti mū
sų jaunimą iš inertinės padė
ties, iš pasyvumo ir jį suakty-

Dr. M. Gimbutienė, 
profesorė archeologė, vasario 
9 Miramar viešbutyje už pasi- 
tamavimą Lietuvos naudai pa
gerbta dideliu banketu, susirin
kus virš 300 lietuvių. Pagerbi
mą surengė Santa Monikos lie
tuvių klubas. Klubo p-kė E. vinti, kad jis, baigęs Ūtuanisti- 
Devenienė, atidariusi vakaro 
programą, vadovavimą per
davė prof. A. Avižieniui. Prie 
garbės stalo sėdėjo UCLA pro
fesoriai, mokytojai, paskutinis 
JAV mintoteris Lietuvai 0. J. 
Norem su žmona ir kt. Dr. M. 
Gimbutienė 1968 Los Angeles 
Times buvo išrinkta viena tarp 
13 moterų, pavadintų “metų 
moterimis”.

Inž. K. Laurutis, Hawajuose

išsikalbėjimas, pasidalinimas 
mintimis yra labai naudingas

timis pasidalinimas suvažiavi
mo programoje ir yra numaty
tas.

Šis suvažiavimas nebus užda
ras. Kviečiame jame dalyvauti 
Tėvų Komitetus ir net visus 
tėvus, LB apygardų bei apy
linkių vadovus ir visus, kurie 
tik domisi lietuviškuoju auklė
jimu bei švietimu, o šie daly
kai turėtų rūpėti mum visiem. 
Todėl kovo 15-16 visi lituanis
tinių mokyklų darbuotojų keliai 
veda į New Yorką.

LB apygardų ir apylinkių su
važiavime Patersone, N. J., pra
šiau visus suvažiavimo dalyvius 
paremti lituanistinių mokyklų 
mokytojus, vyksiančius į šį su
važiavimą, apmokant jiems ke
lionės ir kitas su šiuo suvažia
vimu susijusias išlaidas. Praėju
sią vasarą New Haveno litua
nistinės mokyklos tėvų komi
tetas į Dainavoje vykusias mo
kytojų studijų dien& atsiuntė 
dvi studentes, joms apmokėjo 
kelionės išlaidas, ir jos dabar 
su dideliu entuziazmu dirba šeš
tadieninėje mokykloje. Kiekvie
na LB apylinkė šiokiu būdu ga
li paruošti sau talkininkų lietu
viškam švietimui.

Noriu paprašyti visus vyks
tančius į šį suvažiavimą jau da
bar registruotis, ypač tuos, ku
rie atvyksta iš toliau ir kuriem 
bus reikalingos nakvynės. Re
gistruotis adresu: A. Samušto, 
116-08 95th Avė., Richmond 
Hill, N. Y., 11419.

IŠ VISUR
-R-. IndiMMe Universiteto Bal-

mažoms

Mirė Ęrdmonas Simonaitis

šio 29 rašė Vliko vicepirminin
kui J. Audėnui, nuoširdžiai dė
kodama už Vliko parūpintą li
teratūrą, kurios daugiau kaip 
3,000 egz. jie paskleidę suin
teresuotų, bet daugiausia nein
formuotų studentų tarpe vien 
praėjusio lapkričio 18. Beveik 
kita tiek buvę paskleista ir 
gruodžio 11. Tada universitete 
buvusi surengta sudėtinė pa
skaita — diskusijos tema: “Ap
sisprendimo teisė
tautoms? — Žvilgsnis į Balti
jos valstybes.” Temą svarstė 
profesoriai V. Beneš, J. Lab- 
svirs, J. Riteris ir J. Šmulkštys. 
Klausytojų skaičius buvęs, “la
bai patenkinamas”. Po diskusi
jų buvusi kava, kuria besi vai
šinant dar buvę paskleista V. 
Brizgio knygelės ir sukaktuvi
nio manifesto bei memoran
dumo pluoštai. Dvi savaites 
gruodžio mėnesį Indianos uni
versitete buvusi atdara lietu
vių, latvių ir estų spaudos lei
dinių bei meno kūrinių rinki
nio paroda. (E)

— Jonas Jasys pataiso datą. 
Straipsnio apie prof. David di
sertaciją (Vasario 18 d. Darbi
ninko 12 nr.) sakinyje: “Bet 
Lietuvių Enciklopedija X t. 44 
psl. pirmojo laikraščio datą pa
duoda 1874” vietoj “1874” tu
rėjo būti “1879”, nes 1874 m. 
sumanytas išleisti laikraštis ne
buvo išleistas.
— Kun. Vincentas Puidokas 

yra mecenatas “Krikščionio gy
venime” veikalų serijos III-jo 
tomo. Pirmųjų dviejų tomų me
cenatais buvo prel. Pr. Juras ir 
prel. Ig. Albavičius.

— Lietuvių pranciškonų Kul
tūros židinio, numatyto statyti

• Breoklyne, - N.Y., statybos va
jaus reikalu vasario B Wash- 
ingtone, D.C., p. Dambriūnų 
bute sušauktas posėdis. Brink-r 
tas vajui organizuoti komite
tas: pirmininkas Jonas Vait
kus, nariai — Elena Dambriū- 
nienė, Aldona AĖtienė ir Juo
zas Vitėnas. Posėdyje dalyvavo 
tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F.M. ir dijakonas Tadas Degu
tis, OFM.

— St. Juras, papildydamas 
straipsnį “Liet. Katalikų Susi
vienijimo 64-to seimo išvakarė
se”, atspausdintą Darbininko 7 
nr., praneša, kad vietoj “išlai
das padengia patys atstovai” tu
rėtų būti: “Faktinos išlaidos at
stovam už dalyvavimą seime: 
kelionės, viešbučio ir kitos su 
seimu surištos išlaidos apmo
kamos iš Susivienijimo iždo”.

Sužaliuos, iš to, kuriam pagerbti 
jis buvo sodintas, bus likęs tik 
prisiminimas. Kasmet naujas at
žalas leisdamas, čia mokslus ei
nančiam mūsų atžalynui kietme- 
dis bylos, kad Ęrdmonas Simo
naitis visą savo gyvenimą buvo 
kietas mažlietuvis, kaip ąžuo
las. Iki pat savo gyvenimo pa
baigos jis niekam nesilenkė, 
nors daugelis lenkė. Jis paliko 
lietuviu ne tik savo širdyje, bet 
ir iš lauko. Atrodo, kad būtų 
galėjęs gauti gerą pensiją ir jei 
ne ištaigingai, tai bent pato
giai praleisti senatvės dienas, 
jei būtų priėmęs Vokietijos pi
lietybę. Bet jis to nepadarė. To
dėl tik tautiečių parama gelbė
jo nuo skurdo.

Antrajam pasauliniam karui 
baigiantis išlaisvintas iš kace- 
to Vakarų Vokietijoje, jis čia 
ir paliko gyventi, bet negrįžo į 
sovietų okupuotą Lietuvą, čia 
gyvendamas, jis nuo pat pir
mųjų dienų įsijungė į to kraš
to lietuvių bendruomenės ir 
mažlietuvių veiklą ir aktyviai 
reiškėsi. Paskutinį patarnavimą 
Vasario 16 gimnazijai atliko 
vasario 21, kartu su dr. Karve-, 
liu baigęs tikrinti tos gimnazi
jos kuratorijos veikią ir atsako
mybę. Mirė, būdamas Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės ta
rybos prezidiumo vicepirminin
ku, Vasario 16 gimnazijos kura
torijos ir jos kontrolės komi
sijos nariu, Weinheimo apylin
kės pirmininku, Mažosios Lietu
vos tarybos pirmininku. Atšven
tęs 80-ąsias amžiaus metines, 
buvo nutaręs trauktis iš visuo
meninio gyvenimo. Jo nutari
mą įvykdė mirtis.

Erdmono Simonaičio palaikų 
sudeginimas įvyko vasario 28 
d. 1:30 vai. popiet Mannheimo 
krematoriume.. Atsisveikinime 
kalbą - pamokslą pasakė ir lai
dojimo apeigoms vadovavo Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų V. 
Bažnyčios Tarybos pirmininkas 
senjoras kun. A. Kelerto. Urną 
su velionio palaikais numatyta 
į Huęttenfeldo kapines perkelti 
kovo vidury. Tuo metu šiame 
kaime esančioje Romuvoje vyks 
Vokietijos Lietuvių bendruo
menės tarybos suvažiavimas, 
tad bus galima surengti dides
nio masto laidojimo iškilmes.

Laidotuvėmis rūpinosi Vasa
rio 16 gimnazijos mokytojas F. 
Skėrys. Jis pasirūpins ir velio
nio pelenų urnos perkėlimu į 
Huettenfeldo kapines bei pa
minklinės lentos Įrengimu.

J. Lukošius

Vasario 24 d. 5:45 vaL po
piet Weinheime (Bergstr.), eida
mas su savo giminaite Pukyte 
iš kino, širdies smūgio ištiktas 
gatvėje pargriuvo Ęrdmonas Si
monaitis. Tuoj buvo įneštas į 
čia pat esančią vaistinę. Iššauk
tas jo asmens gydytojas dr. 
Jung nustatė, kad pavojus gy
vybei labai rimtas. Nieko ne
laukiant, buvo išgabentas į li
goninę, kur tas pats gydytojas 
rado jį jau mirusį. Nuo perkri- 
timo gatvėje iki mirties, neat
gavo sąmonės ir nebeištarė nė 
žodžio.

Okup. Lietuvoje liko žmona 
ir dvi ištekėjusios dukros bei 
sūnus.

Praeitą rudenį velionis buvo 
gražiai pagerbtas Romuvoje 80 
metų amžiaus sukakties proga. 
Ta pačia proga Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės Informa
cijos rašė: “Tur būt, nedaug tė
ra Lietuves sūnų, taip didižiai 
nusipelniusių mūsų tautai ir va 
stybei, kaip Ęrdmonas Simonai
tis, kuriam spalio 30 sukako 80 
metų amžiaus.

“Gimęs ir gyvendamas Ma
žojoje Lietuvoje, jis nuo pat 
jaunystės žygiavo pinuose gre
toje su tais šviesiais vyrais, ku
rie aiškiai ir viešai pasisakė už 
savo tėviškės išlaikymą lietu
viška, už jos sujungimą su iš
silaisvinusia Lietuva. Už tuos 
idealus jis narsiai kovojo. Kai 
prisiartino kritiška valanda, jis 
tapo Klaipėdos sukilėlių direk
torijos pirmininku. Po Klaipė
dos krašto pirjungimo prie Lie
tuvos, Simonaitis buvo Šilutės 
ir Klaipėdos apskr. viršininku, 
gubernatoriaus pavaduotoju, 
pirmuoju demokratiniu būdu 
rinktos krašto direktorijos pir
mininku, Klaipėdos vyr. bur
mistru ir kitose vadovaujamo
se pareigose. Už nuopelnus bu
vo apdovanotas Gedimino ir Vy
tauto Didž. ordinais bei Šaulių 
žvaigžde.

“Į savo 80 metų sukaktį ju
biliatas atžygiavo per Mauthau- 
seno ir Dachau kacetus, per 
tremtį. Bet ir tremtyje jis ne
sėdėjo sudėjęs rankų: darbavo
si vadovaujamuose Mažosios 
Lietuvos draugijos ir Vokie
tijos Lietuvių bendruomenės or
ganuose, Vlike ir kitose orga
nizacijose. Ir dabar jis tebėra 
Mažosios Lietuvos tarybos pre
zidiumo pirmininkas ir Vasario 
16 kuratorijos bei jos kontro
lės komisijos narys”.

Simonaičio 80 metų sukak
ties proga, kiek žinoma, buvo 
įsteigti du fondai jo gyvenimo 
saulėlaidos dienoms palengvin
ti. Tų fondų darbas nespėjo 
nė įsibėgėti, o jubiliato gyve
nimo saulė staiga nusileido.

Simonaitis nespėjo galutinai 
sutvarkyti ir savo archyvų, ku
riuose, reikia tikėtis, yra ver
tingos medžiagos, nespėjo pa
rašyti ir išleisti savo atsimini
mų, kuriais rūpinosi dr A. Ge
rutis iš Berno (Šveicarija), šiam 
darbui atlikti taip pat bus rei
kalingi fondai.
švenčiant 80-ąsias Simonaičio 

metines, praėjusį rudenį Ro
muvoje buvo pasodintas jo var- 

Nancy Kobėr, 2Bayview Avė., do ąžuoliukas. Kai šį pavasarį 
Port Washington, N.Y. 11050. pirmą kartą naujoje vietoje jis

permamos
SCRANTON, PA.

nes mokyklas, nesidžiaugtų, 
kad “štai, mes jau išeiname”, 
bet, kaip pernai, Detroito li
tuanistinių mokyklų išleistuves 
aprašant, gražiai buvo pasaky
ta, katei toks jaunimas turėtų pa
sakyti: “štai, mes ateiname. 
Ateiname į talką vyresniesiems, 
nes jau esame išėję lituanisti
nę mokyklą, turime pakankamą 
išsilavinimą ir jaučiamės galį ši 
tą padaryti.” šitokie ir pana-

pastatęs vienam milijonieriui šūs klausimai bus svarstomi sim
poziumo metu. A. Saulaičių! tal
kins vyresnės, vidutinės ir net 
jauniausios kartos mokytojai: 
Maironio mokyklos vedėjas A. 
Samušis, Putnamo seselių veda
mo bendrabučio liet k. moky
toja sės. M. Viktorija, New Ha
veno lituanistinės mokyklos mo
kytoja, “Baltojo Elnio” autorė 
G. Ivsgkienė ir jauniausia šioje 
grupėje, irgi New Haveno mo
kyklos mokytoja, A. Rygelytė, 
kuri pereitais metais aktyviai 
dalyvavo mokytojų studijų sa
vaitėje Dainavoje. Tikimės, kad 
ir visi suvažiavimo dalyviai ak
tyviai įsijungs į šį aktualių 
problemų svarstymo simpoziu
mą, ir bus įdomių diskusijų.

Bus, žinoma, dar ir inspek
toriaus pranešimas aktualiais 
lietuviškas šeimos ir lietuviško 
švietimo metus liečiančiais rei
kalais.

šeštadienio vakarą Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
niai parodys “Miegančią gra
žuolę”. Mokytojai galės pama
tyti ir pagalvoti, ar ko nors pa
našaus nebūtų galima surengti 
ir kitose mokyklose.

Maloniai prašau visus mo-

modemiško stiliaus namus, grį
žo į Santa Monikos apylinkę 
ir laikinai apsigyveno West- 
lake Village, Calif. Inž. K Lau
rutis Santa Monikoj yra pasta
tęs visiem žinomus pastatus 
kaip Americana ir Hunttey Hou- 
se. B. Laurutienė, pergyvenu
si sunkią širdies operaciją, Šuo 
metu nesijaučia gerai. Linkime 
greitai pasveikti. AD.

dieną 
Scrantų diecezijos vyskupas J. 
Carroll McCormick, D.D., pa
skelbė kunigų permainas, ku
rios palietė keturis lietuvius ku
nigus.

Ilgametis Scrantų šv. Juoza
po parapijos klebonas prel. Juo
zas V. Miliauskas, jam prašant, 
paskirtas klebonu emeritu. Mi- 
nėtoj parapijoj jis klebonavo 
nuo 1937 metų balandžio 8 d. 
iš viso 31 metus. Beje, šių me
tų gruodžio 20 d. prel. J. V. 
Miliauskas minės auksinę kuni
gystės sukaktį.

Scrantų šv. Juozapo parapi
jos klebonu paskirtas kun. My
kolas C. Ožalas, paskiausiu lai
ku klebonavęs Lyndwoodo šv. 
Kazimiero parapijoje. Jis anks
čiau yra buvęs Scrantų šv. Juo
zapo parapijoj asistentu.

Kun. Jonas J. Dastikas, du 
metu klebonavęs Wanamie Šv. 
Marijos ir Hanover šv. Juoza
po parapijose, paskirtas klebo
nu Šv. Juozapo parapijai Dury-
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— Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejus kovo 14 ruošia 
Balto 25 metų veiklos jubilie
jinę parodą, kuriai trūksta Bal
to veiklai pavaizduoti foto nuo
traukų. Visi Balto veikėjai— 
buvę ir tebesą visokių valdybų 
pirmininkai, nariai ir visi kiti 
veikėjai bei privatūs asme
nys, turį iš Balto veiklos foto 
nuotraukų, prašomi jas minė
tam muziejui paaukoti arba 
nors parodos laikotarpiui pa - 
skolinti. Adresas: 4012 Archer 
Avė., Chicago. III. 60632. Telef. 
(312) 847-2441.
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Joo pagerbime,
>. L.'Kanto

Kun. Jonas J. Kazlauskas, 
virš dviejų metų klebonavęs 
Duryea, paskirtas klebonu Lyn- 
wood Šv. Kazimiero parapijai.

Wanamie šv. Marijos parapi
jos administratorium paskirtas 
lenkų tautybės kunigas John 
C. Masakowski.

— Lietuvos vyčių centru val
dybos posėdis įvyks kovo 30 
Stanley Marks namuose, 53 In- 
dian Trail, Poland, Ohio, — 
Youngstown pietrytiniame prie
miesty. Telef. 757-2210. Visi 
pranešimai raštu turi būti iki 
kovo 15 prisiųsti sekretorei

Mielas lietuvi, paremk lietuvi u pranciš
konę pastangas pastatyti KULTCROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Higliland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatę 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvių pranciškonų vienuoly nu i 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y. 11221



visa eilė stalų su gražiais rankdarbiais, medžio drožiniais, gintarais ir t-t. Nuotraukoje — Neringos tunto ir 
vyr. skaučių židinio stalas. H k. į d. Regina Abromait ienč, Gražina Simukonienė, Živilė Jurienė.

, ' Nuotr. R. Kisieliaus

DARMIN.INKAS

PLATUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS
Ir šiais metais Lietuvos ne- HARTFORD, CONN.

KUN. DR. ZENONAS SMILGA PASKIRTAS KLEBONU
NEW LONDON, CONN.

Prieš atvykdamas 1955 į A- 
meriką, jis dar dirbo vokiečių, 
parapijoje ir dėstė mokytojų 
kolegijoje Haag m., Vokietijo
je. Atvykus Į Ameriką, Nor- 
wich vyskupas tuoj pasiuntė 
jį 16-kai savaičių į Šv. Mykolo 
kolegiją, Vermont valstybėje, 
mokytis anglų kalbos ir apmokė
jo už mokslą ir išlaikymą. Po 
to jis buvo 1956 balandžio 5 
paskirtas į šv. Sebastijono pa
rapiją, Middletown, Conn., kur 
darbavosi klebono padėjėju iki 
1967 rugsėjo 9, kai buvo per
keltas į New London, Conn., 
šv. Marijos parapiją tom pa
čiom pareigom.

Nuoširdus žemaitis, kukli as-

Parapijoje yra tik pusantros 
lietuviškos šeimos. Vasario 16- 
tos minėjime New Londono ir 
apylinkės lietuviam jis pareiš
kė: atlankykite mane, atvykite 
pas mane ir “dėl lietuvybės”.

Prieš apie metus laiko, kai 
New Londono ir apylinkės lie
tuviai Miknių šeimoje surengė 
kun. dr. Smilgai priėmimą, tai 
“Darbininko” redaktorius tėv. 
dr. K. Bučmys atsiųstą savo pa
ties, kun. Smilgos ir Pr. Sto
nio “Odisėjų” istoriją užbai
gė taip: “Sėkmės pavikarauti ir 
kuo greičiau tapti klebonu! O 
gal ir vyskupu! Kodėl ne?”

Taigi, kodėl ne, mielas kuni
ge Zenonai!

Jurg. Ežerietis

jimas Hartforde "sustotojo iš 4 . 
dalių: delegacijos pas guberna- 1^*]^ kt~ 
torių, pamaldų, “Tėvynės Gar
sų” radijo programos ir iškil
mingo akto.

Delegaciją pas Connecttouto 
gubernatorių vasario 7 sudarė: 
švč. Trejybės lietuvių parapi
jos klebonas kun. J. Matutis, 
L.B. Hartfordo apygardos pir- 
min. inž. V. Balčiūnas, kuris at
silankymo metu pasakė ir kal
bą, L. B. Hartfordo apygardos 
sekretorė Z. Dapkienė, L. B. 
Hartfordo apylinkės pirm. Z. 
Strazdas, L.A.P. klubo pirm. E. 
Radžiūnasir Lietuvos Veteranų 
s-gos Hartfordo sk. F. Sabonio 
Posto No. 7 pirm. A. Mazalas.

Gubernatoriui įteiktas Lietu
vių Fondo metalis. Gubernato
rius John Dempsey pasakė kal
bą, leido Kapitoliuje iškelti Lie
tuvos vėliavą ir išleido prokla
maciją.

■Vasario 16 d. 10 vai. ryto 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos bažnyčioje už Lietuvos lais
vę mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. J. Matu
tis. Prieš mišias į bažnyčią su
ėjo organizacijos su vėliavomis, 
o nariai uniformuoti, gi skautės 
su tautiniais drabužiais. Per mi
šias giedojo muz. Jurgio Petkai- 
čk> diriguojamas “Aido” cho
ras. Šioje bažnyčioje pirmą kar
tą giedojo Stasys Baras. Pasi
baigus mišiom, sugiedoti him
nai. Mišiose dalyvavo guberna
torius su žmona ir abu priėmė 
Komuniją.

12 vai. “Tėvynės Garsų” lie
tuvių radijo valanda, kurios ve
dėjas yra Algimantas Dragune- 
vičius, davė pritaikyta progra- 
deklamavo eilėraščių, šokius ir 
nešimas apie atsilankymą pas

gubernatorių, Alto pirm. inž. E.

3 vai. popiet L.AP. klubo di
džiojoje salėje buvo iškilmingas 
aktas.

Programą pravedė Alf. Dū
kas. Invokaciją sukalbėjo kle
bonas kun. J. Matutis. Atidaro
mąjį žodį tarė L. B. Hartfordo 
apylinkės pirm. Z. Strazdas. 
Kalbą pasakė ir LB. Hartfordo 
apygardos pirm. inž. V. Bal
čiūnas. Žodžiu sveikino ukrai
niečių, kubiečių ir pavergtųjų 
tautų atstovai. Raštu sveikino 
šen. Thomas Dodd ir kongreso 
atstovas Thomas Meski).

Į iškilmingąjį aktą buvo at
vykusi ir Hartfordo burmistre 
Miss Ann Mecello, kuri pasa
kė lietuviam ir kitiem paverg
tiem reikšmingą kalbą kovose 
dėl laisvės. Jos proklamaciją

Vasario 14 vietos ir Norwich 
dienraščiai paskelbė, kad Nor- 
wich vyskupas Vincent J. Hi- 
nes paskyrė kun. dr. Zenoną A. 
Smilgą Middletown, Conn., šv. 
Sebastijono parapijos klebo
nu.

Kun. Smilga yra gimęs 1926 
birželio 28 Luknėnų km., Plun
gės vis., Telšių aps. ūkininkų 
Antano ir Kazimieros Smilgevi
čių šeimoje. 1944 baigė Tel
šių gimnaziją ir įstojo į Telšių 
dvasinę seminariją, bet jau spa- 

, lįo t jaunas klierikas paliko 
brangią Žemaitiją, mylimus 
tėvelius ir sesutę ir išvyko 
tremtinio keliais. Pašaukimas 
atvedė, jį į Eichstaetto dvasinę 
seminariją Vokietijoje.

Ir čia jis buvo. neilgai. 1945
lapkričio mėn. su dabartimir menybė, darbštus Kristaus dar- 
Darbininko. redaktoriumi tėv. 
dr. Kornelijum Bučmiu ir dar 
trimis žemaičiais klierikais, įsi
maišę tarp nėmo iš karo ne
laisvės grįžtančių italų, išvyko 
į Romą — į šv. Kazimiero ko
legiją-- Prie Italijos sienos, į- 
skųsti- ‘‘ružavo italioko”, buvo 
sulaikyti-, areštuoti ir grąžina
mi atgal. Atkištais šautuvais, 
nuogais durtuvais sargybiniai- 
palydbvai ir daboklė aiškiai li
ko prisiminimuose. Bet Ins- 
bruėke geras JAV karininkas 
savd antspaudais ir telefonu į 
pasienį reikalą sutvarkė ir šie 
broluti žemaitėliai amerikoniš
ku džipu perskriejo Italijos sie
ną. J-Šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje* tą rudenį atvyko 20 Eich- 
staettovseminarijos lietuvių klie
rikui^ Visi ją baigė ir buvo |- 
šventlnfi kunigais; šeši vėliau 
įgijo daktaro laipsnius.

Kiin. - Smilga gavo kunigo 
šventimus 1950 kovo 4, Gregori- 
anumo universitete Romoje ga
vo šv' teologijos licencijatą ir 
1953 .gavo daktaro laipsnį už 
disertaciją apie Stalino žemės 
ūkio 'kolektyvizaciją popiežių en 
ciklikų šviesoje. Jos ištraukos 
išleistos universiteto leidiniu.

buotojas buvo mylimas abie
jose parapijose, bet kai atsira
do klebono vieta senojoje šv. 
Sebastijono parapijoje, tai lai
mėjo, aišku, šie ano Romos 
kankinio vardo parapiečiai. Ten 
jis dirbs su dviem padėjėjais: 
žemaičiu, iš Rietavo vis., kun. 
dr. Adomu Pupšiu ir dar vienu 
amerikiečiu kunigu.

Kun. dr. Zenonas Smilga

Senatorius Dodd sieks trečio termino

DAYTON, OHIO
Šventė praėjo gražiai

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 51 metų sukaktį day- 
toniškiai lietuviai su svečiais iš 
kaimyninių lietuviškų kolonijų 
minėjo sekmadienį, vasario 16. 
Ypač daug dalyvavo Cincinnati 
lietuvių. Jų buvo gal net apie 
30. Po keletą matėsi ir iš ki
tur: Columbus, Sydney, Lima ir 
gal dar iš kitų vietovių.

Pamaldos
Šv. Kryžiaus lietuvių para

pijos barnyčioj mišias aukojo 
kun. Gintautas Sabataitis, S.J., 
iš Xavier universiteto, Cincin
nati. Skaitytoju buvo to paties 
universiteto profesorius dr. Vy
tautas Bieliauskas. Mišių metu 
giedojo choras ir solistas Stepo
nas Bučmys. Solistas sugiedojo 
L. Beethoveno “Garbė Aukš
čiausiam” ir Konrado Kavecko 
“O Kristau, pasaulio valdove.”

Po mišių visi nužygiavo prie 
Trijų Kryžių šventovės; ten 
Lietuvos vyčių mergaitės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
padėjo gėlių, o kun. T. Narbu- 

už žuvu- 
lietuvius.

■. ‘j-

vių kolonijos vardu — Aleksan
dras Dzirnes, estų — Johanes 
Pigert

Meninė programa
Meninę programą atliko dau

giausia 8-14 metų paaugliai. Ją 
pradėjo anglų kalba Edward 
Sluzas. Linda Petkus grojo akor
deonu, Mary A. Mikalauskas— 
gitara, Sharon Prašmantas — 
akordeonu. Visi dar tik prade
dantieji, tačiau jau galima pa
sidžiaugti jų ryžtu ir gerais no
rais. Jų pasirinktieji muzikos 
kūrinėliai nuskambėjo dar
niai. Išskirtinas Mark Vaitkus, 
14 metų, atlikęs lietuviškų dai
nų pynę. Klausytojai tuoj paju
to, kad akordeoną jis valdo tvir-

Šen. Thomas Dodd, demokra
tas, ' Conn., pranešė spaudai, 
kad jis kandidatuos ir vėl į se
natą, kai jo antrasis terminas 
baigsis ateinančiais metais. Jo 
papeikimas J. V. senate taria
mai už rinkimam suaukotų pi
nigų panaudojimą savo asmens 
reikalam sukėlė daug ginčų. Se- _ „
natorius aiškinosi, kad tie pi- tik kiekvieną Vasario 16-tąją 

jis vadovauja Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mui J. V. senate, bet ir kiek
viena proga iškalbingai pasisa
ko prieš grobuoniškus komu-

lių savaičių laikotarpyje eilė ži
nomų demokratų ėmė siūlytis 
į Dodd vieta. Bet šen. Dodd 
pareiškė, kad, jei partija jo ir 
nenominuos, jis nepasiduos— 
sieks pirminių (primary) rinki
mų.

Šen. Dodd yra aktyviausias 
pavergtųjų tautų gynėjas. Ne

tas sukalbėjo maldą 
sius bei kenčiančius

Posėdis
Iškilmingą posėdį 

salėj atidarė LRK draugijų są
ryšio pirmininkas Leo Ražaus- 
kas. Juliui Raštikiui pianinu 
pritariant, sugiedotas JAV him
nas. Parapijos klebonas kun. T. 
Narbutas sukalbėjo maldą už tė
vynę.

parapijos

Visus džiugino, kad šie jau
nuoliai ir jaunuolės, gimę iš 
antros ir net trečios lietuvių 
ateivių kartos, savo pirmam pa
sirodymui pasirinko išimtinai 
lietuviškas melodijas, lietuvių 
kompozitorių kūrinius.

Daytoniškių mėgiamas ir baž
nyčioj dažnai girdimas solistas 
Steponas Bučinys, akomponuo- 
jant Juliui Raštikiui, sudainavo 
St. Šimkaus “Mergele brangi” 
ir “Da nepaketinau pas merge
lę joti”, K. V. Banaičio “Aš už
jojau ant dvarelio” ir bisui M. 
Petrausko “Kur tas šaltinėlis”. 
Jo sodrus balsas skambėjo dar
niai ir buvo visų šiltai priim-

Rochester, N. Y.
Parorganizuotinos 

organizacijos
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo minėjimą Rochestery 
anglų ir lietuvių kalba taikliai 
pravedė per radiją Birutė ir Vi- 
tolis Litvinai šv. Jurgio para 
pijos bažnyčioje organizuotai, 
su vėliavomis dalyvavo ateiti
ninkai, skautai ir karių ramovė. 
Mišias aukojo ir tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė kim. 
L. Januška. Mišių metu giedo
jo solistė Vlada Sabalienė ir 
lietuvių bendruomenės choras, 
vadovaujamas Jono Adomaičio. 
Vargonavo R. Obalis. Solistė ir 
choras labai daug prisidėjo prie 
pamaldų iškilmingumo.

Šv. Jurgio parapijos salėje iš
kilmingo minėjimo pasveikinti 
atvyko burmistras Frank Lamb 
ir kiti miesto pareigūnai bei 
tautybių atstovai. Minėjimą ati
darė ir jam vadovavo prof. dr. 
Antanas Klimas. Invokaciją su
kalbėjo klebonas kun. Pr. Va
liukevičius. Sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai.

Prof. dr. Br. Nemickas savo 
paskaitoje “Mūsų uždaviniai” 
kėlė mintį, kad jau ateinąs lai
kas mūsų politines organizaci
jas perorganizuoti pagal nau
jus dienos reikalavimus. Jauna
jai kartai, jau čia mokslus bai
gusiai, nedalyvavusiai Lietuvos 
partijų politiniame darbe, toks 
pasiskirstymas nei supran
tamas, nei praktiškas.

Ypač gerai, su atsidėjimu 
buvo pasirengta meninei prbgra 
mai, kurią sudarė dainų ir dai
liojo žodžio pynė, pavadinta 
“Baltijos šauksmas”. Parengė 
poetė Kazė Miškinienė, režisa
vo Andrius Cieminis. čia buvo 
įtrauktos visos Rochesterio lie
tuvių meninės pajėgos. Talkino 
ir solistė Birutė Čypienė. Cho
rui dirigavo Jonas Adomaitis, 
akomponavo Kęst. Saladžiūs. 
“Baltijos šauksmas” gausiai su
sirinkusiai publikai labai pati
ko. Reikėtų, kad šį prasmin
gą pastatymą pamatytų ir kitos 
mūsų bendruomenės. sb.

perskaitė Stepas Zabulis. Taip 
pat jos leidimu ant Rotušės tris 
dienas plevėsavo Lietuvos tri
spalvė.

Meninėje Ralyje solistas Sta
sys Baras Žavėtinai padainavo 
5 lietuviškas dainas: “Vai, kur 
nužėgltoos — St. Šimkaus, ‘Pa
vasario dainelė’ — M. Petraus
ko, “Kur prapuolė tas kelelis” 
—AKačanausko, “Oi greičiau, 
greičiau” — Stasio Šimkaus ir 
dar vieną — “tašui”.

Aido choras puikiai padaina
vo keturias dainas: “šiaurės pa
švaistė” — St. Sodeikos, “Tė
vyne brangi” — Sibelijaus iš
trauka iŠ “Flnlandijos”, “Linelį 
roviau ne viena” — liaudies 
daina, harmonizuota Jono šve
do, ir “Lietuva” — Vytauto 
Juozapaičio.

Pristatyti* svečiai ir Lietuvos 
savanoriai — kūrėjai bei sumi
nėti Vietnamo kare dalyvavu
sieji lietuviai kariai

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
Alfonsas Stankaitis. Vedamoji 
mintis — patriotizmas: meilė 
lietuvių kalbai, savo tėvam, 

. gimtajam kampeliui savo kraš
tui Lietuvai Tad mūsų, pasak 
prelegento, didžiausia pareiga 
išugdyti ir jaunąją kartą, kuri 
šiais idealais gyventų, dirbtų 
Lietuvai jos kovose atgauti lais-

vę ir turėtų sąmoningą meilę 
Lietuvai.

Pabaigai skautai-skautės ir 
Hartfordo lituanistinės mokyk
los mokiniai — mokinės pašo
ko keletą tautinių šokių ir pa
deklamavo eilzraščių. šoktos ir 
deklamacijas paruošė mokyto
jai: Katarina Marijoštonė, Ire
na Vadišiūtė ir Jonas Kova.

Rezoliuciją J.A.V. preziden
tui ir valstybės departamentui 
perskaitė Vytenis Nenortas.

Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalam surinkta 1,095.50 doi., 
bet tikimasi, kad negalėję at
vykti į minėjimą dar paau
kos. J. Bermtaa

Kad būtų linksmiau

Vedusių pora gavo iš nežino
mo asmens du apmokėtas ge
rus bilietus į teatrą su pasvei
kinimu ir klausimu:

— Prašau atspėti, kas siun
čia šiuos bilietus?

Porelė nesigilino į reikalą ir 
geroj nuotaikoj išvyko į vaidi
nimą. Kai grįžo namo, rado bu
tą apvogtą, o ant sienos kabo
jo užrašas:

— Dabar jau žinote?
Puiki žmona

— Na, kaip sekasi su nauja 
žmona?

— Puiki moteris. Ji padeda 
man pietus gaminti, indus plau
ti ir net skalbti.

Pranešame giminėms, bičiuliams ir buvusiems bendradarbiams, kad 
19*9 m. vasario 12 d. staiga mirė mūsų mylima žmona, motina, se
suo ir teta

AfA

ONA KONDRATAVIČIOTĖ PALTUVIENĖ,
ilgus metus buvusi Užsienių reikalų ministerijos tarnautoja. Palai
dota *v. Kryžiaus kapinėse. Los Angeles, Kalifornijoje. Nuliūdę —

vyras Stasys, sūnus Alfredas, seserys Marija, 
Valerija bei Julija ir dukterėčios

Mieliems Vytautui ir Herkuliui Stroliams, jų tėveliui 
kompozitoriui

JUOZUI STROLIAI
mirus, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Aldona KEPALAITĖ 
Nijolė ir Jonas ULĖNAl

Kompozitoriui
AfA

JUOZUI STROLIAI
mirus, sūnums Vytautui, Herkuliui ir Faustui reiškiame 
giliausią užuojautą.

New Yorko LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

JUOZUI STROLIAI mirus, jo sūnui muzikui Vytautui 
Stroliai reiškia gilią užuojautą

Alfonsas Ilgutis, Vytautas Daugirdas, Romas Kezys 
Juozas Nakas, Kęstutis Simanavičius, Vytautas 
Alksninis, Kazys Skobeika, Vytautas Aukftikalnfs

nigai buvo suaukoti jam, nes 
jis ankstesniuose rinkunucrie 
buvęs asmeniškai įsiskolinęs. 
Taip aiškino ir pokylių rengė
jai bei aukotojai. Neatsirado . w ____ JĮ
nė vieno aukotojo, kuris būtų histų kėslus. Jei jis iškristų iš 
tvirtinęs kitaip. Tačiau senatas senato, tai pavergtosiom tau- 
balsų dauguma pripažino, kad tom būtų didelis nuostolis, o 
šen. Dodd nusižengė senato- komunistai džiaugtųsi. Connec- 
riaus etikai.

Dėl šios priežasties Connec- 
tięut demokratai jaučia, kad 
šen. Dodd rinkimuose turėtų 
sunkumų. T$dėl paskutinių ke-

ticut lietuviai demokratai turė
tų nesnausti ir jau dabar pra
dėti veikti už šen. Dodd nomi- 
navimą, nes senatoriaus 
draugai jau veikia.

ne-

lionytė lietuvių ir anglų kal
ba pristatė pagrindinį kalbėto
ją svečią iš Clevelando inž. dr. 
Algirdą Nasvytį, kuris, klausy
tojų nevedžiodamas po Lietu
vos istorijos tolius, greit priėjo 
prie dabartinių uždavinių — 
kovos dėl Lietuvos išlaisvini
mo iš bolševikinės vergijos bei 
lietuvybės išlaikymo. Svečio 
kalba klausytojų buvo priimta 
gausiais plojimais.

Pranas Gudelis perskaitė ir 
susirinkusieji priėmė atitinka
mas rezoliucijas bei padėką 
JAV pareigūnam.

žodžiu sveikino: Daytono lat-

Cincinnati vyčių pirmininkas 
Juozas Maezeris padėkojo day- 
toniškiams už suteiktą malo
nią progą dalyvauti iškilmėse, o 
Daytono vyčių pirmininkas Juo
zas Noreika dėkojo svečiui 
kalbėtojui, programos daly
viam bei atsilankiusiem sve
čiam. Visi buvo pakviesti pasi
vaišinti Daytono ponių, vado
vaujamų Etoise Berczelly, pa
rengtais užkandžiais ir kava.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Jį rengė LRK draugijų 
sąryšis.

šventė* atgarsiai
Vasario H kun. T. Narbu

tas buvo pakviestas Chaminade 
aukštesniosios mokyklos stu
dentų tarybos kalbėti penktom

šimtam studentų apie komuniz
mą ir Lietuvos okupaciją. Stu
dentai klausėsi su dideliu susi
domėjimu. Be to, jis turėjo pa
sikalbėjimą su Daytono dien
raščio “Dayton Daily News” 
korespondentu apie dabartinę 
Lietuvos būklę, rengiamą minė
jimą ir bendrai apie komuniz
mą. Dienraštis tą pasikalbėjimą, 
pailiustruotą kun. T. Narbuto 
nuotrauka, atspausdino vasario 
16 laidoj.

Cincinnati savaitraštis “Cath- 
olk Telegraph” vasario 13 at
spausdino ilgą straipsnį apie 
Lietuvą, skaičiais pavaizduoda
mas uždarytas bažnyčias, vie
nuolynus ir kitas katalikiškas 
institucijas.

Šventės iškilmes Rimavo te
levizijos foto korespondentas. 
Jau tą patį vakarą žiūrovam bu
vo parodytas spalvotas filmas 
supažindinąs su Lietuva ir gra
žiai komentuojąs iventę.

AfA

LIUDVIKUI TONUI
mirus, liūdinčiai dukrai, mūsų klubo narei, Irenai Vakse- 
lienei ir jos šeimai, jos motinai A. Tonienei, broliui Jur
giui ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

L.M.K.F. New Yorko klubas

AfA 

LIUDVIKUI TONUI 
mirus, 

mielą Ponią Tonienę nuoširdžiai užjaučiame 

A. NASTOPK1ENE 
A. SVALBONIENE
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Kun. PH«» Lek«£s» daug me
tų dirbęs Atsimainymo lietuvių 
parapijoj, Maspethe, N. Y., ko
vo 2 d. vakarą buvo ištiktas šir
dies smūgio. Jis šiuo metu ato
stogavo Miami, Floridoj. Pagul
dytas vietos ligoninėj, Šį pir
madienį jį aplankė kun. S. Rai
la ir kun. Senkus. Ligonio pa
dėtis ir dabar tebėra kritiška.

. Aleksandros Kašubienės iš 
lauko akmenų padaryta mozai
ka yra išstatyta The Museum of 
Contemporary Crafts, 29 Węst 
53 St Manhattane. Paroda tę
sis iki kovo 16. Muziejus lan
komas paprastom dienom nuo 
11 iki 6 v.v., sekmadieniais 
nuo 1 iki 6 y. v.

Kun. A. Kezio, SJ. fotogra
fijos paroda rengiama kovo 17- 
28 Pacem in Terris Gallery, 
323 Dag Hammarskjold Plaza, 
East 74 St Manhattane. Parodą 
globoja Lietuvos vyčių senjo
rai. įėjimas laisvas.

Slidinėjimo išvyką organi
zuoja vyr. skautės kovo 8-9 
“Rota” latvių namuose, Tan- 
nersville, N.Y., Hunter Mt., 
Belleayre, kur yra geros sli
dinėjimo apylinkės. Visi susi
renkam šeštadienio rytą 9 
vaL “Rota” namuose, iš kur pra
sidės slidinėjimas. Vakare lau
žas ir šokiai. Kambarių kainos 
neaukštos: dviem asm. 6 dol., 
trim — 7.50 dol. Registruoda- 
miesi teiraukitės platesnių ^in
formacijų, Kur užsiregistruoti, 
žifir. skelbimą šiam puslapy.

Kas dar nematėto vaidinimo 
“Miegančioji gražuolė”, bus 
vėl puiki proga pamatyti ko
vo 15 Apreiškimo p-jos salėje. 
Vaidinime daug spalvų, šokio ir 
muzikos. Vaidina Maironio mo
kyklos mokiniai.

Jonas D. Žilinskas, sulaukęs 
46 m. amžiaus, mirė vasario 
10 Muhlenberg ligoninėje, 
Plainfield, N. J. Gedulingos mi
šios už velioni paaukotos vasa
rio 13 šv. Pranciškaus bažny
čioje, Metuchen, N. J. J. D. Ži
linskas buvo gimęs Hoboken, 
N. J. 19 metų jis tarnavo kaip 
tyrimų inžinierius Colgate-Pol- 
molive bendrovėj. Piscataway, 
N. J. Jis buvo baigęs Stevens 
Institutą Hoboken ir priklauso 
New Yorko valstijos profesio
nalų inžinierių sąjungai. Pri
klausė taip pat šv. Pranciškaus 
parapijai. Nuliūdime liko žmo
na Glorija Gandeberger Žilins
kienė, sūnus Jonas, tėvai, gyve
ną Weehawken, brolis Juoza
pas Bronxe, sesuo Aldona Zau- 
nienė iš Weehawken, N. J.

Dvi lietuviškos parapijos — 
Sopulingosios Dievo Motinos 
Kearny, N. J. ir švč. Trejybės, 
N.J., įsigijo naujus altorius lie
tuvių liaudies meno stiliuje. Me
niškus darbus atliko Jonas Su
bačius.

SVEČIAS B ČILĖS
Praeitą savaitę Darbininko 

redakcijoje lankėsi prof. dr. 
Julius Kakarieka, atvykęs iš to
limosios Čilės valstybės.

Ten dabar vasaros atostogos* 
Jom pasinaudodamas, atvyko 
į JAV pas savo pažįstamus, 
draugus (Čia jis lankėsi 1962). 
Apvažiavo Ameriką nuo Los 
Angeles iki New Yorko I Či
lę išskrido kovo 2 iš New Yor
ko.

Jis yra Concepcion universi
teto profesorius, ši vietovė yra 
apie 600 km į pietus nuo San- 
tiago. Ten dėsto Europos tau
tų istoriją. Moksliniais tikslais 
prieš keletą metų lankėsi Eu
ropoje.

Julius Kakarieka yra vilnie
tis, Vilniuje baigęs gimnaziją. 
Karo metais atsidūrė Vokieti, 
joje, o pokaryje studijavo Tiu
bingene.

Susidarius sąlygom, .jis su 
poetu Paulium Stelingiu išvyko 
į Čilės valstybę, kur baigė 
aukštuosius mokslus, įsigijo 
daktaratą ir pradėjo pro
fesoriauti. Paulius Stelingis pro
fesoriauja Santjago, o Julius 
Kakarieka — Concepcion.

New Yorke, kur išbuvo ke
letą dienų, buvo sustojęs pas 
Lionginą Drangauską ir Anta
ną Stelingį Woodhavene. Aplan
kė visus savo bičiulius iš studi-

Pref. dr. Julius Kakarieka

Paraitai New Yefce
K®vę t, sekmadienis — ftv. Kazi

miero minėjimas: 11 vai. ryto mi- 
tios, bendra komunija Maspetho l. 
bažnyčioje ir pietūs parap. salėje, 
84-14 56th Road, Maspeth, N.Y.; 3 
vai. popiet parapijos salėje Lietu
vos Vyčių NY ir NJ apskrities sei
mas. Rengia LV Gr. Neek 109 kp.

Kove 15, žežtadienį — Apreiški
mo parap. salėje vaidinimas “Mie
gančioji Gražuolė". Rengia Mairo
nio mokykla.

Kovo 15-16, žežtadienį, sekmadie
ni — Rytinio Atlanto pakraščio li
tuanistinių mokyklų mokytojų kon
ferencija Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose.

Kovo 16, sekmadieni — Kaziuko 
mugė Lietuvių Laisvės salėje, Eli- 
zabeth, New Jersey. Rengia Eliza- 
betho skautės.

Kovo 17 - 28, nuo pirmadienio iki 
penktadienio — Algimanto Kezio, 
SJ. nuotraukų paroda, Pacem in 
Terris Gallery. 323 Dag. Hammers- 
kjokl Plaza — East 47th St., NYC. 
Salė atidara kasdien nuo 11 v. ryto 
iki 7 v. popiet. Priėmimas kovo 17 
nuo 5 v. iki 7 v.v. Paroda rengia 
New Yorko Lietuvos vyčiai senjorai.

Kovo 22-23, šeštadienį ir sekma
dienį — DaiL R. Laniausko paveiks
lų paroda, Knights of Cohunbus sa
lėje, 86-22 85th Street, VVoodhaven, 
N.Y.

Kovo 23, sekmadienį — Knygos 
LITHUANIA, Geručio suredaguo
to veikalo anglų kalba, pristatymas 
lietuvių visuomenei, 2 vai. p.p., Le 
Cordon Bleu salėje, 96-01 Jamaica 
Avė., Woodhaven; rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas.

Kovo 29 — LB New Yorko apy
gardos suvažiavimas Kolumbo vy
čių salėje, 86-20 85th Street, Wood- 
haven, N.Y.

Kovo 29-30, šeštadienį ir sekma
dienį — LB New Yorko apygarda 
rengia dali. Jono Rūtenio dailės 
darbų parodą. Kolumbo vyčių salėje 
86-20 85th St., Woodhaven, N.Y.

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

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

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

Balandžio 27, sekmadienį — Lie
tuviška šeima — dialogas. Rengia 
Liet. Kat Moterų Organizacijų Pa
saulinė S-ga ir Liet. Kat. Moterų 
Kultūros Draugija.

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

Gegužės 4, sekmadienį — Madų 
paroda, Le Cordon Bleu salėje, 96- 
01 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y.

Gegužės 10, šeštadienį — Skau
tam remti balius Maspetho liet, pa
rapijos salėje. Rengia skautų Tėvų 
komitetas.
Gegužės 17, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo New Yorko skyriaus banke
tas Waldorf - Aston jos viešbutyje, 
Manhattan, N.Y.

. Birželio 14, šeštadienį — Birželio 
trėmimų minėjimas prie lietuviško 
kryžiaus Flushing parke. Vakare 
koncertas, vakarienė, šokiai ir pa
roda Maspeth lietuvių piliečių Klu
be, 69-63 Grand Avė., Maspeth, N. 
Y. Rengia Liet. Kryžiaus Išlaikymo 
komitetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
Ir informacijos vadovui V. Radziva- 
ouf, 86-16 1-tOth Street, Richmond 
HfR, N. Y. 11418. Tetef. Hl 1-9720.

Ieškoma siuvėjų, kurios mo
ka siūti sagas (Button hole). 
Geras atlyginimas ir pastovus 
darbas. TeL GL 6-2880. Kreip
tis RFG Novelty Co., 333 St. 
Nichdas Avė., Ridgewood, N. 
Y. 11237.

Reikalingas siuvėjas-tailor. 
Už valandą moka 3.50 dol. 
Krautuvė ir siuvykla turi oro 
vėsinimą. Gražus miestelis, arti 
jūra. Kreiptis telefonu: (201) 
462-7662, arba rašyti: Charles, 
37 East Main St., Freehold, N. 
J., 07728.

DARBININKAS

Alto Lindeno skyriaus ini
ciatyva vasario 23 mūsų kolo
nijoje buvo paminėta Vasario 
16. Iškilmingai minint 51 me
tų sukaktį nuo Lietuves nepri
klausomybės atstatymo buvo 
pareikšta visų kalbėtojų ir da
lyvių pasiryžimas nenuilstamai 
kovoti, kol vėl bus atitaisyta 
mūsų tautai ruso-komunisto pa
daryta mirtina skriauda. Trum
pa kalba minėjimą atidarė Al
to Lindeno skyriaus pirm. V. 
Tursa, o kun. J. Pragulbickas, 
sukalbėjęs invokaciją, pasakė 
trumpą, bet turiningą religinio 
pobūdžio kalbą, nušviesdamas,
kaip lietuviai su rusų carų im
perijos valdovais kovojo dėl 
katalikų religijos, dėl lietuvių 
teisės, dėl savos spaudos. Pa
grindinis šio minėjimo kalbėto
jas, Liet nepriklausomybės at
statymo laikų, darbuotojas p. 
Degutis pareiškė, kąd jis nei 
kiek neabejoja, kad lietuvių tau
ta savo siekimus greit atsieks, 
nes mūsų dabartinė kova kur 
kas lengvesnė negu buvo rusų 
carų laikais, o visgi buvo sėk
mingai iškovota Lietuvai lais
vė.

Per minėjimą M. Samatienė 
perskaitė vieningai vasario 9

Ieškomas jaunas vyras, kuris 
norėtų išmokti ir interesuojasi 
apie vandentiekio darbus (plum- 
bing). Geras atlyginimas. Pa
geidaujama, kad turėtų leidi
mą vairuoti automobilį. Infor
macijai skambinti tarp 8-9 vai. 
ryto. Tel. GL 3-5488.

Williamsburg sekcijoje, neto
li Apreiškimo bažnyčios, išnuo
mojamas trečiame aukšte butas 
iš 4 kambarių su modernia vir
tuve ir apšildymu, už labai pri
einamą kainą. Pageidaujama lie
tuviška šeima, nes visas namas 
apgyventas lietuvių. Telefonas 
(212) SP 6-3843.

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

VASARIO 16 MINĖJIMAS UNDENE
priimtą visų Lindeno lietuviš
kų organizacijų rezoliuciją, ku
ri tą pat dieną buvo pasiųsta 
JAV prezidentui, valstybės sek
retoriui, JAV ambasadoriui prie 
Jungtinių Tautų, abiem N. J. 
senatoriam, dviem kongreso na
riam ir N. J. gubernatoriui. 
Taip pat perskaitė New Jer
sey gubernatoriaus išleistą la
bai palankią lietuvių tautai 
proklamaciją.

Meninėje programoje puikiai 

pasirodė solistė Ona 
nė, sudainavusi pini 
lietuvių liaudies daii 
roję dalyje iš lietuv 
arijas. Jai akompona 
J. Stankūnas. Graž 
tarnavo lituanistinės 
jaunučiai mokiniai 
Prapuoleniai ir sesu 
Kasauskai.

Per minėjimą Liet 
vimo reikalams auk 
220 dol.

KEARNY, N. J.
Paminėta Vasario šešioliktoji pamokslą, primindar

Kukliai, bet įspūdingai ir dabartinės Lietuvos n 
prasmingai paminėta mūsų tau- ~ Tu proga sekmai 
tinę šventė. Prieš sumą kun. A. einančiame parapijos 
Žemeikis, dalyvaujant vyčiam ir je “Parish News” t 
skautam su vėliavomis, pašven- ilgokas aprašymas I 
tino vainiką, kuris buvo pade- anglų kalbomis) Lieti 
tas prie tautinio kryžiais, ėsan- klausomybei paminė
čio bažnyčios šventoriuje.

Parapijos klebonas kun. D. 
Pocius laikė sumą lietuviškai 
(suma, 10 v. ryto, čia visada 
lietuvišką) ir pasakė turiningą

šių visų bendrai sugi 
tuvos himnas.

Iniciatyvos tam k 
nėjimui surengti ėn 
Bendruomenės Kean 
apylinkė, talkinant

PADĖKA
Helen Barauskas iš Flushing, 

N. Y., dr. Ib. Skeivio pataria
ma, buvo išvykusi į Houston, 
Texas, kur jai buvo padaryta 
sunki širdies operacija dr. Den- 
to A. Cooley Šv. Luko ligoni
nėj Houston, Texas. Ši ligoni
nė yra garsi naujų širdžių per
kėlimu, ir Barauskienė paten
kinta, kad jai operacija yra pa- 

vadovybei.
Bendri: komunijos
Kovo 23 (Kančios 

nį) šv. Vardo vyrų < 
dalyvauja 9 vai. r 
ir priima komuniją, 
ta į Lietuvių Katalik 
menės Centro salt 
giem pusryčiam.

Šventei jau dabai 
si. ši graži tradicį 
metų čia vykdoma.

vykusi labai gerai, nes parvy- ~ 
kusi į namus gerai jaučiasi.
Kartu dėkoja visiem draugam 
ir artimiesiem už prisiminimą

PADEK
ligoninėj, prisiųstas gėles, gra
žius linkėjimus bei užprašytas 
už jos sveikatą mišias. Ba
rauskienė mielai gali patarti

Šių metų Balfo v; 
tetas buvo sudaryti 
Yorko jaunimo orga 
stovų: ateitininkų

apie šią garsią ligoninę, kurie ir studentų), Lietuve 
norėtų gydytis širdies ligas. kuopęs, neolituanų, i 

ringos tunto, skautų
to ir skautų akademi 

Komitetas, baigęs 
Pelagijžti Sandanavičienei — kia nuoširdžią padi 

uošvienei ir močiutei vasario 7 kurie ištiesė pagalbo 
mirus, reiškiame nuoširdžią pa- vo Miką ir kurie d 
dėką gerb. klebonui J. Alek- jaus nžhaigimn vaki 
siūnųi, kun. A. Ra&auskui už the.
paaukotas gedulingas mišias ir Reiškiame nuoširt 
palydėjimą velionės į kapines, preL Jonui Balkūnui 
vargonininkui muz. A. Kača- mokamai davė salę, 
nauskui, Louise Senken už gie- bui Stukui ir Romu

Padėka

dojimą mišių metu, kun. N. Pa- leidimą nemokamai 
kalniui už eialyvavimą mišiose radijo bangomis va 
ir kunigam čekavičiui ir Rich- las.
ard Hovriey už suteiktą užuojau- Taip pat dėkojam 
tą bei maldas. Ypatinga padėka u»*aigimn programa 
dr. Daugėlams iš Washingtono, šiem: J. Matulaitie 
giminėm p. Staniuliams iš Dėt- vadovaujamai N. Y. 
roito, p. Onai Žinaitienei, p. kių grupei, muzikui 
Aleknavičienei, p. Avižienei, se- Stroiiai, Kristinai 
selėm Nikodemai ir Dianai, bei tei už piano solo, b 
visiem kitiem, atsilankiusiem beikams — Daniel 
pamaldose ir užprašiusiem mi- už smuiko su piano j 
šias už mirusios vėlę. Kartu gi- piano solo, Rasai Na 
lūs ačiū už visokeriopą pagal- deklamavimą ir vi 
bą jr simpatingą patarnavimą kuo prisidėjusiem { 
laidotuvių direktoriams p. Aro- karo..
miškams. Visiem dar kar

Liūdinti nuoširdų ačiū!
SandanariBp Mma BaNb vajau


