
PREKYBA SAU, POLITIKA SAU - 
Tokiu principu europiečiai puolėsi prekiauti su komu
nistais. Amerikos mėginimas "europieti" ryšių su drau
gais nepagerino, skilimu namie padidino

Nikitos imperijai pavojingas jau ir kun. L. Jankus

Prezidentas Johnsonas ir 
min. pirmininkas Douglas-Ho- 
me negalėjo susitarti dėl pre
kybos su Kuba. Prezidentas ne
galėjo prikalbėti Anglijos min. 
pirmininko, kad nutrauktų au
tobusų siuntimą. Douglas-Home

Danija sutiko priimti iš Sovie
tu 385,000 dol. atlyginimo už 
Danijos piliečių nuosavybes, ku
rios buvo Baltijos valstybėse, 
rytinėje Vokietijoje ir Karaliau
čiuje. Komunikato žodžiai taip 
sudėlioti, kad Sovietai gali juos

N.Y. Times kovo 9 paskelbė 
ayo korespondento iš Maskvos 
Hrane&mą, kad Sovetskaja Lit- 
ra aprašo bylą, kurioje kun. 
Longinas Jankauskas esąs 
eisiamas už akių kaip “karo 
msikaltėlis” drauge su kitais 
ežiais. Jie drauge išžudę Skuo- 
le, Latvijos pasienyje, 1,200 
monių.

New Yorke Times bendra- 
larbis susisiekė su kun. Laon- 
jiniu Jankum, Balfo vykdomuo- 
u direktorium, ir jo atsakymą 
jaskelbė drauge su žinia iš So- 
zetskaja Litva. Kun. Jankus 
oaaiškino, kad 1941 jis Skuo- 
ie buvęs raudonojo kryžiaus 
airmininkas ir jam buvo leista 
aristatyti suimtiem žydam dra
bužių ir maisto. O su jų sušau- 
lymu jis neturi nieko bendro. 
Dabartinė jam keliama byla 
iž akių tegali būti vertinama 
kaip dalis sovietų sustiprintos 
aropagandos prieš religiją. Jo 
<aip Balfo vykdomojo direkto- 
•iaus padėtis čia Amerikoje so
vietam negali būti pageidauja- 
na.

Kovo 9 atvyko į Balfą tele
vizijos fotokorespondentas ir 
vakare 11 kanale rodė su kun.

Nauja sovietinių mėly banga prieš Vakaruose esančius lietuviy veikėjus. Ameri
kiečiai domisi, kodėl po 20 mėty. Į tai Krylovas atsake: “mane esti badas spiria*’

— Anglijos darbiečiai, jei 
laimės rinkimus, nutrauks su
tartį su Amerika dėl Polaris ra- 
cetų. Taip pareiškė darbo par
ijęs pirmininkas Wilsonas.

L. Jankum pasikalbėjimą- Išsi- radijas, atvyko The Tablet ben- 
kvietė jį taip pat CBS ir ABC dradarbis ir prisirinko medžia

gos specialiai; apie padėtį Lie
tuvoje.

Visus korespondentus domi
no klausimas,
... kodėl po 20 metų Še
viotai sugalvojo kelti bylą kun. 
L. Jankui.'

Kun. Jankus aiškino jiem, 
jog laiko tai dalim antireligi
nės kovos, o -taip pat noru nu
kreipti akis nuo sunkios ūki
nės padėties pačioje Lietuvoje 
ir Sovietuose. O jei taikiniu pa
rinktas dabar jis, Balfo vykdo
masis direktorius, tai matyt 
jiem nemalonus Baltas, kuris 
siunčia paramą lietuviam trem
tiniam Vokietijoje, Lenkijoje, 
pasiekia net ir ištremtuosius į 
Sibirą.

(Pridėtume čia ir dar vieną 
priežastį — Sovietam nepaslap- 
tis, kad kun. L. Jankus buvo 
tas asmuo, kuris paskleidė j 
pasaulį plačiausiai skaitomą ir į 
daugelį kalbų išverstą Sibiro 
lietuvių parašytą maldaknygę. 
Pyktis suprantamas, ir turėjo 
būti labai jau pykčio apakintas 
tasai, kuris nebepajėgė su
kontroliuoti savo žodžių, skelb
damas, kad kun. Jankus “as- 
YaėnjšfedLdiiiuBI Amines”. -Tai 
jau tiek melo, kad jis verčia

netikėti ir visais kitais tvirti
nimais. Pykčio apakintas už
miršo rusų įspėjimą meluojan- 
tiem: “Vri, da mieru znai” 
(Meluok, bet saiką žinok).

Sovietiniai teismai Sovietuo
se ar Lietuvoje yra suderinti 
su pačioje Amerikoje suorgani
zuota subversija, kuri siekia su
kurstyti vieną gyventoją dalį 
prieš kitą. Tariamasis teismas 
prieš kun. L. J?.nkų kaip tik 
paskelbtas tuo pačiu metu, ka
da New Yorke buvo sureng
tas mitingas prieš “karo nusi
kaltėlius”, kuriame kalbėjo ži
nomi talkininkai, prieš metus 
kalbėję Chicagoje.

Teismai esantiem viduje, 
teismai esantiem užsieniuose 
rodo, kad reikia teismais nu
kreipti dėmesį nuo nepasiseki
mų. Kartojasi tai, ką rusų Kry
lovas buvo sakęs apie vilko 
teismą ėriukui- Vilkas apkalti
no ėriuką, kad jis .. . vandenį 
vilkui sudrumstęs. Kai ėriukas 
atsakė, kad negalėjęs sudrums
ti, nes jis pavandeniui per Šim
tą žingsnių stovėjęs, tai vilkas 
atkirto: esą jei ne ėriukas kai
tąs, tai kalta vigą jo giminė, 
kalti šunes, piemens ir visi, ku
rie geidžia jam pikto. Pagaliau

kartojo bendrą anglų argumen
tą: prekyba yra sau. politika 
sau — ir nereikia jų painioti 
vieno su kitu

Tai bendras europiečių nu
sistatymas, kuris pateisina no
rą kiek galint daugiau prekiau
ti su komunistiniais režimais. 
Argumentas, kad prekiaudami 
jie stiprina komunistinį reži
mą. jų neįtikiną: Komunizmas 
ir kova prieš komunizmą sau, 
prekyba sau.
Danijos pavyzdys:

Taip galvoja ir Danijos vy
riausybė ... Mūsų bendradar
bis iš Philadelphijos atsiuntė 
laikraščio Inųuirer nr., kuriame 
aprašomas Danų biznis su So
vietais. Esą Danijos min. pirm 
Jens Otto Krag paskelbė, kad

NUSIGINKLAVIMAS, ŠNIPAI, LĖKTUVAI IR SOVIETŲ NERVAI
Nusiginklavimo derybom Že

nevoje buvo staigmena Gromy- 
<o kovo 2 spaudoje paskelbtas 
caltinimas Amerikai, kad ji nu
siginklavimo siūlymais tesie
kianti propagandos, tesiekianti 
kontroliuoti kitų slaptuosius 
ginklus. Diplomatai laukė, kad 
po pareiškimo Sovietai nero-

— Medžiaga, iš kurios paga
mintas A-ll, yra titanijaus 
metalas, stiprus, truputį sun
kesnis už aliuminijų, labai at
sparus aukštai temperatūrai. 
Jo svaras atsieina 1.32 dol., 
lėktuvui medžiagos suvartoja

ma 50 tonų. Atsiėjo lėktuvas 
apie pusę bilijono dol.

— Pagaminimas buvo išlai
kytas griežtoje paslaptyje- Ir 
tai gali juo labiau nervinti So
vietus, kurių šnipai buvo infil
truoti Amerikos įstaigose ir

kaip tik šiuo metu buvo MGB 
perbėgėlių damaskuoti ir išduo
ti Amerikos vyriausybei. Lėktu
vą pagaminti iniciatyvos ėmėsi 
ČIA, kurios žinioje buvo U-2. 
Pagamino ta pati firma, kuriai 
priklausė ir U-2 gamyba.

atvirai pasisakė: “Jau kaltas tu 
dėl to, kad mane ėsti badas 
spiria".

To neprisipažino Nikita, bet 
jo užsipuolimas ant “ėriuko” 
davė progą Amerikos radijo 
ir televizijos žiūrėtojui supras
ti. kad taip yra iš tikrųjų.

Kovo 10 pasikalbėjimą su 
kun. Jankum rodė ir CBS ant
ruoju kanalu.

GRAIKIJOS KARALIUS PAU
LIUS mirė kovo 6. Kilęs iš Danų 
karališkos giminės, vedęs vokietę 
Frederiką, paliko sūnų Konstanti
ną, kuris dabar yra jauniausias 
karalius, 23 metų.

lys derybom daugiau dėmesio. 
Tačiau kai Sovietai nusiginkla
vimo derybų nenutraukė, spė
jama, kad Gromyko kalba te
buvo reakcija į prezidento 
Johnsono vasario 29 spaudos 
konferencijoje pranešimą apie 
naują Amerikos lėktuvą A-ll, 
kuris toli pralenkia Sovietus 
tiek įerzinusį U-2. Sovietų ner
vingumą dar padidino kai ku
riuose laikraščiuose paskelbta 
žinia, jog naujasis lėktuvas 
skraido viršum komunistinių 
teritorijų žvalgybos tikslais. 
Padėčiai apraminti Amerikos 
vyriausybė tuojau paneigė: 
esą Amerikos lėktuvai viršum 
Sovietų nebeskraido nuo ano 
nelaimingo U-2. Tačiau pats pa
skelbto lėktuvo buvimas negali 
nenervinti Sovietų. Jis rodo 
Amerikos technologinį prana
šumą, kuris gali būti panaudo
jamas tiek karo, tiek ir komer
cijos reikalam.

Lėktuvo privalumai:
— Greitis prezidento buvo 

praneštas 2,000 mylių, bet lėk
tuvas galįs pridėti dar kelis 
šimtus mylių. Tai 3 kartus grei
čiau už garsą, 4 kartus už U-2. 
Jei lėktuvas bus vartojamas ko
merciniam reikalui, tai per 
porą valandų iš Amerikos galės 
pasiekti Europą. Kariniam rei
kalui gali būti bombonešiam 
sugaudyti, žvalgybai neberei
kalingas, nes tai dabar atlieka 
satelitai.

— Aukštis prezidento minė
tas 70,000 pėdų, bet lėktuvas 
galįs pakilti ir iki 100,000.

LĖKTUVAS A-11

Prancūzas daugiau nei amerikietis

PRIEŠ RINKIMUS: eksportuokim idealizmą .. .

Amerikos parama užsieniui 
labiausiai išgarsėjusi. Tačiau 
Prancūzijos pilietis labiau ap
krautas mokesčiais tokiai para
mai nei Amerikos. Vienas ame
rikietis moka per metus 91 do
lerių paramos užsieniui, vie
nas prancūzas 20.40. Prancūzi
ja skiria metam 1.4 bil., nors 
jai pačiai -labai jie būtų reika
lingi, nes ligi šiol —

— Cambodia gavo iš Sovie
tų lėktuvų, artilerijos, kulkosvy 
džių. Nuo Amerikos paramos ji 
atsisakė.

— Prancūzija įspėjo Angliją, 
kad ji nesiims jokios iniciaty
vos Kipro klausimu be Angli
jos žinios.

— Castro paskelbė, kad lei
džia vėl naudotis Guantanamo 
bazei vandeniu. Amerika nuo

R. Nixonas buvo kovo 8 en
tuziastingai sutiktas New Yor
ke ir Kansas City. Jis aiškino, 
kad laisvasis pasaulis tik gina
si nuo komunizmo ir kad atė
jo metas imtis ofenzyvos. Ne
galima esą pasitikėti tik gink
lu ir užsienio parama, Ame
rika turi eksportuoti savo idea
lizmą. Klaidinga esanti mintis, 
kad Azijai ryžių ir lotynų Ame
rikai pupų davimas sumažins 
komunizmo grėsmę, ūkinės ge
rovės pažadai teduoda žmonėm

tik pasirinkimą tarp komunis
tinio materializmo ir kapita
listinio materializmo.

TAUPOME...

Prezidentas įsakė Baltuosiuo
se Rūmuose gesinti šviesas, kai 
įstaigoje darbas baigiamas. 
Reikia taupyti šviesą. Toki ap
linkraščiai išsiuntinėti ir atski
ruose departamentuose. Net ir 
daugiau: po darbo reika nu
leisti langų užuolaidas. Būsią 
sutaupyta daugiau šilimos. O 
iždo departamente aplinkraštis 
nurodė kitą priežastį: pro nu
leistas uždangas nebus matyti 
degančios šviesos ir išvengta 
visuomeninės kritikos.

Kipro saloje tebėra chao
sas. Kovo 9 vėl susikovė grai
kai su turkais. Turkija grasina 
siųsti pagalbą pagal 1960 sutar
tį. U Thant, gen. sekretorius, 
tekalba žodžius apie taiką, nes 
jis neturi karinės pagalbos pa
daryti tvarkai.

— Vietnamo McNamara ir 
jo palydovai lankosi po sritis, 
kuriose vyksta kovos su parti
zanais. Kovo 9 jis pareiškė, 
kad gen. Khanh turi pilną pre
zidento Johnsono paramą-

— Cambodia šefas Sihanouk 
skelbiasi, kad neutralumo ga
rantijų jis negaunąs, nes tam 
priešinga esanti Amerika Ame
rika tokiu pareiškimu nustebin
ta, bet Sihanouk žodžių nega
lima imti už tikrą pinigą.

— Persijos min. pirm, pasi
traukė. Priežastis — per mažai 
gaunąs iš Amerikos paramos-

— Brazilija rengiasi suvals
tybinti dvarus ir naftos valyk
las.

— Son. Kartinga* kovo 9 
reikalavo, kad' Kongresas ap
svarstytų Vietnamo klausimą vi 
su platumu. “Tauta turi teisę 
žinoti, kas iŠ tikrųjų 4en daro
si”.

— Senate kovo 9 ėjo aštri 
kovą dėl “pilietinių teisių” įs
tatymo, kuri Atstovų Rūmai 
jau yra priėmę. Šen. RusselI 
pasitaręs su 18 pietiečių, pa
reiškė, kad jotais kompromi-
sas negalimas. Daugumos va-
das Mansfieldas mano, kad kal
bos gali užtrukti mėnesius.

— Argentina kviečių 350, 
000 tonų pardavė kom Kini
jai. Derasi dar dėl 1 mil. to
nų. Kanada pardavė didelius 
kiekius rytų Vokietijai.

vedė FBI padaryti galą sabota
žam Floridoje. Jau 13 mėnesių 
streikuoja tarnautojai vietinia
me geležinkelyje ir per tą laiką 
buvo apie 200 sabotažo veiks
mų. Vasario 27 sprogimas nu
leido nuo bėgių 5 garvežius ir 
24 prekinius vagonus tarp
Jacksonville ir Miami.

— 8 mil- prancūzų vandenį 
semiasi iš šulinių, 2 mil. iš 12 
mil. namų miestuose neturi te
kančio vandens, per paskuti
nius 30 metų Prancūzijoje ne
pastatyta nė vienos ligoninės, 
o daug jų pastatyta atsiliku
siuose kraštuose Prancūzijos 
pinigais, prancūzam vis dar 
trūksta 30,000 moky>oję, nekal
bant apie pastatus mokyklom.

jo atsisakė
— Ispanija pranešė, kad ji 

oro susisiekimą su Kuba nu
traukia. ir Amerika vėl jai 
duos paramą.

— Ruby byloje kovo 9 psi
chiatras liudijo, kad Ruby tu
rįs epilepsijos priepuolius. Pa
telkti liudininkai, kurie pasako
ja faktus, rodančius, jog jis 
seniai turėjo būti paimtas į pa
mišėlių namus.

K AIR GULBĖS — petorti helikopteriai Satpone

aiškintis ne prekybine, bet po
litine prasme. Būtent, komuni
kate kalbama apie “finansinių, 
nuosavybės ir kitų pretenzijų 
sutvarkymą ryšium su Baltijos 
respublikų, vakarų Ukrainos ir 
Gudijos sričių įjungimu i So
vietų Sąjungą, o taip pat su
tvarkymą pretenzijų kurios lie
tė Kaliningrado sritį Sovietų 
federacijoje”.

“Diplomatai buvo kiek nuste
bint*, — pastebėjo laikraštis,— 
nes daugumas kraštu, tarp ku
rių ir Danijos sąjungininkai 
Britanija bei Jungtinės Valsty
bės, nėra niekad pripažinę Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos įjun
gimo į Sovietus".

Europinei Danijai čia poli
tinės išvados nebuvo svarbu. 
Tik smulkus piniginis biznelis. 
Sovietam tai yra ir politinis ak
tas- Politinių aktų plėtojimosi 
Sovietai laukia iš Danijos. Ir 
Danijai naujas žingsnis buvo 
nurodytas Chruščiovo banke
te. kuris buvo surengtas anam 
susitarimui pažymėti: ragino, 
kada Danija ir Norvegija pasi
trauktų iš Nato . ..
Amerikos lūžis:

Amerikiečiui, kuris nėra taip 
“sueuropėjęs”, anas Danijos 
aktas rodės keistas. Amerikie
tis mano, kad atskirti politiką 
nuo prekybos nėra įmanoma; 
kad politika negali tenkintis 
ūkine nauda, turi vykdyti teisin
gumo ir laisvės principus. Tai
gi ir prekyba negali stiprinti 
tų, kurie teisingumo ir lais
vės principus paneigia, laužo, 
vykdo smurtą, totalizmą. Ta
čiau pereitais metais Ameriko
je akivaizdžiai įvyko lūžis. Pre
zidentas Kennedy oficialiai lei
do didžiąją kviečių prekybą su 
Sovietais bei jų satelitais. Pra
kirto langą į Ameriką Europai 
Ir Amerika ėmė “europintis”. 
Tarp Amerikos ir Europos:

Tačiau Amerikoje “nauja” 
susikirto su “sena”: noras pre
kiauti suėjo į konfliktą su no
ru būti ištikimiem seniesiem 
principam. Ir Amerikos politi
ka ėmė sukioti*, lyg vairą pra
radusi. Naujausias tokio sukio- 
jimosi pavyzdys — ta pati Ku
ba. Amerika ėmėsi prekiauti 
su Sovietais ir satelitais, bet 
norėjo sudrausti kitus nuo pre
kybos su Kuba. Įtikinėjo: kas 
kita prekyba su Sovietais, kas 
kita su Kuba. Kai tuo nieko 
neįtikino, Amerikos firmos puo
lėsi derėtis su Kuba dėl rieba
lų pristatymo. Tik šen Keatin- 
gui ir kongresmanui Findley 
protestavus. įsikišo preziden
tas ir riebalų pristatymą Kubai 
sustabdė. Tuo prezidento Įsiki
šimu nepatenkintas buvo N. Y. 
Times. Esą “sunku įtikėti, kad 
vyriausybės nauja politika ne
duoti Kubos šeimininkėm Ame
rikos riebalų nusipirkti prisidė
tų prie Castro režimo nuverti
mo. Greičiau tai sustiprins Cas
tro, kai jis galės smerkti Ame
riką už maisto varžymą".

Taigi ir Amerikoje yra pri
tariančių balsui: prekyba sau. 
politika sau Tai lyg panašu i 
žmogų, kuris po nuoširdžių at
sidūsėjimų bažnyčioje, iš jos 
išėjęs eina į prekyvietę vogtų 
daiktų supirkinėti ir pardavinė
ti. sakydamas: malda yra sau. 
prekyba yra sau, ir man neru
pi. ar tuo stiprinu vagiliavimą

Kai kas mano, kad Čia yra 
Vakarų politikos nesėkmės 
priežastis O U.S. N’ew$ and 
World Report rašo, kad prezi
dentas įsakęs patikrinti visas 
užsienio politikos sitis.
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Žmona
Petrui Kapitzai pasisekė. Pa

sisekė ne tik laimingai pabėg
ti iš Rusijos, bet ir įsitaisyti 
Londone prie garsiausio fiziko, 
atominio tyrinėtojo lordo Ru- 
therfordo. Jo charakteris padė
jo jam padaryti didelės pažan
gos specialybėje. Jis galėjo 
dirbti per dienas ir naktis, te- 
pamiegodamas kelias valandas 
apie pusiaudienį, nekreipdamas 
dėmesio į visuomenės gyveni
mo įvykius, nesumegsdamas ar
timesnių ryšių su bendradar
biais. Jis buvo paskirtas 1924 
“Magnetic Cavendish Labora- 
tory" vicedirektorium, o dar po 
ketvertų metų ir visai perėmė 
vadovavimą tai laboratorijai.

Tačiau tas jo charakteris bu
vo ir jo nelaimių pradžia. Už
daras, draugų nesusidarė. Jau
trus. nepasitinkintis sunkiai ga
lėjo pakelti bendradarbių 
“traukimą per dantį", o dar la
biau kankino ji vietiniu specia
listų nepasitikėjimas atėjūnu, 
kuris nori pralenkti vietinius 
piliečius. Anglijos piliečiu no
rėjo tapti- Bet valdžia nesisku
bino pilietybės duoti. Gal turė
jo ir pagrindo. Matė, kad jis 
neįaugo į anglų gyvenimą. Ne
galėjo būti tam tikriem ang
lam paslaptis, kad jis laiškus 

rašo į Rusiją savo buvusiam 
mokytojui Abraomui Joffei ir 
skundžiasi esąs apsuptas lyg 
kokios sienos.

Tuo tarpu Sovietuose Stali
nas darės nekantresnis. Jam 
rūpėjo “atominis dinamitas", 
kuriuo galėtų savo kariuomenę 
apginkluoti ir kuri jam galėtų 
pagaminti tik Kapitza-
Kvietimas "grįžti į tėvyne"

Spaudė per prof. Joffę. Ir Ka
pitza gavo Joffės laiškus su 
kvietimu pagyrimu ir užtikrini-

PRIEŠ RINKIMUS
Rinkimų kalbose gyviausias 

klausimas yra užsienio politi
ka. ypačiai Kuba. Tai lyg Ame
rikos prestižo klausimas. Abid
vi partijos norėtų pasirodyti to 
prestižo saugotojos. Puolime, 
žinoma, yra respublikonai.

Nixonas kovo 3 pasisakė už 
Amerikos rinku uždarymą tom 
kitų valstybių firmom, kurios 
prekiauja su Kuba. Tai būtų 
represija ne prieš valstybes, 
bet tik prieš firmas. Pasisakė 
už santykių išlyginimą su de 
Gaulle- Ners jo pripažinimą 
kom. Kinijai smerkė, bet pri
pažino. kad Amerika turi pri
siimti dalį kaltės už santykių 
sugadinimą.

Goldwateris pasisakė už U-2 
ar kitokių žvalgybinių lėktu
vų siuntimą viršum Sovietų Są
jungos.

Rcckefelleris — už ūkinės 
paramos nutraukimą tiem 
kraštam, kurie yra agresoriai, 
pvz. Indonezija.
Gallupo institutas rado, kad 
opinija daugiausia pasitiki de
mokratais — kad jie išlaikysią

negalėjo atsispirti pagundai
Kas pagamino sovietam atom. bombą (2)

mu: "Rusija jus pažįsta ir regi 
jumyse būsimą tėvynės garbę. 
Mano mielas Piotr Leonidovič. 
negaiškite, aplankykite mus. ir 
jūs pamatysite, kokias galimy
bes atvers jūsų kraštas jums 
kaip mokslininkui ir patriotui."

Buvo 1933. Kremlius sugalvo
jo surengti kitais metais Men
delejevo 100 metų sukakties 
minėjimą. Vyriausybė pakvies 
2250 mokslininkų iš užsienio. 
Buvo sudaryta puiki proga 
pakviesti ir Kapilzai- Ir pastara
sis vėl susilaukė laiško iš savo 
profesoriaus:

"Priimkite Sovietų vyriausy
bės kvietimą. Turiu Stalino for
malų užtikrinimą, kad jūs ne
būsite paliestas ir galėsite į 
Angliją grįžti, kada tik panorė
site. Ivan Pavlov. Maksim Gor
ki ir aš duodam jum raštu ga
rantijas. kad būsite laisvas. Jum 
yra proga pamatyti savo šalį ir 
senus draugus".

Kapitza ne iš karto pasida
vė. O kažin ar galės sugrįžti, 
nors ir taip užtikrina? Ar su 
juo taip nenutiks Rusijoje 
kaip su jo tėvu?
Gundymas atėjo ir per žmona:

Kapitzos žmona buvo iš tur
tingos giminės- Jai priklausė 
eilė dvarų Rusijoje. Jie visi bu
vo konfiskuoti. Iš Sovietu vy
riausybės pusės buvo duota jai 
suprasti, kad už konfiskuotus 
dvarus gali būti jai atlyginta. 
Atlyginta už 400.000 ha- Tai 
pasakiškas turtas! “ar tai gali 
būti, juk dabar kiti įstatymai?" 
klausė su nepasitikėjimu, bet 
trokšdama teigiamo atsaky
mo, Kapitzos žmona. Ji gavo 
netrukus malonų atsakymą: 

gerovę: 48 proc., respublikonai 
tik 20; kad jie išlaikysią tai
ką: 34 proc.. resp- 21. Laiko ei
goj pasitikėjimas demokratais 
didėjo.
Kas laimės

Thomas Mann. specialus pre
zidento asistentas ir valstybės 
sekr. padėjėjas lotynų Ameri
kos reikalam, kaip rašo U. S. 
News. . Report, minimas į 
Dean Rusk vietą, jei rinkimus 
laimės Johnsonas.
UŽSAKYMAI IR RINKIMAI

Biudžeto bilijonai, skirti erd
vės tyrinėjimo reikmenim, nu
sukti nuo vidurinių vakarų fir
mų ir pasukti daugiausia Į va
karus — Kalifornijai tenka 50 
proc- visų užsakymų, o kita pu
sė paskirstyta tarp 9 valstybių. 
Aiškinama, kad užsakymų pas
kirstymas turi politinės reikš
mės — Kalifornija yra didžiau
sia valstybė, ir nuo jos balsa
vimo daugiausia priklauso rin
kimų galutiniai duomenys. Rei
kia tad Kalifornijai įsiteikti la
biau nei kam kitam. Užsakymai 
ir laimi palar.kuma.

“Jūs gi esate rusė ir žinote ru
sišką patarlę: įstatymas įstaty
mu — kaip vežimo rodyklis, 
kur pasuksi, ten Įšilsi’’

Kapitzos žmona negalėjo to
kiai pagundai atsispirti. Ji ro
dė vyrui šviesias perspekty
vas, jei bus atlyginta už jos 
dvarus. Bet tam reikia nuvykti 
į Sovietų Sąjungą.
Apsisprendimas — taip:

Nejausdamas esąs savas ang
lų gyvenime, kankinamas ilge
sio. gundomas žmonos turtų. 
P Kapitza nuėjo teirautis 
pas savo šefą lordą Rutherfor- 
dą, kuris jį buvo padaręs labo-

KADA NEREIKS SKŲSTIS ENTUZIAZMO STOKA?
SPAUDAT. Žiburiuose Nr. 7 ir 8 bu

vo pasikalbėjimas su Ateitinin
kų Federacijos vadu dr. J Gir
nium. Šalia atsakymų į klausi
mus. ar federacijos vado buvi
mas nereiškia ateitininkuose 
“vadizmo”. ar neužtektų visam 
lietuviškam jaunimui vienos 
organizacijos, ar krikščionių 
demokratų ir frontininkų bu
vimas nereiškia ateitininkų ski
limo. yra taip pat atsakymas 
ir į dažną dabar kartojamą nu
siskundimą. kad nesą entuziaz
mo nesą jo kituose, nesą ir at
eitininkuose. "Kodėl taip yra 
ir kas galėtų jį įkvėpti?" — 
teiravosi laikraštis. Dr. J. Gir
nius atsakė:

“Pirmiausia entuziazmas yra 
asmens, o ne kolektyvo savy
bė- Apie entuziazmą bet kurio
je organizacijoje galima kalbė
ti tik pagal tai. kiek joj yra 
žmonių, pilnų entuziazmo. O 
tekių žmonių visur ir visada tė
ra mažuma. nojs. jai yra lemta 
daugumą žadinti. “Masė, gali tik 
trumpą laiką kuriuo nors kon
krečiu uždaviniu užsidegti, o 
ne pastoviai entuziazmu degti. 
Antra, taip dalyką imdamas, 
su "entuziazmo stokos" kensta- 
tavimu sutinku tik tam tikra 
prasme. Apskritai ir dabar tu
rime nemažiau entuziazmo ne
stokojančių žmonių, kaip ir 
bet kada anksčiau ar bet kur 
kitur. Tik dabartinėse sąlygo
se jiems yra sunkiau dauguma 
žadinti, kaip kad mažuma vi
sada žadina daugumą. Visos lie
tuviškos organizacijos laikosi 
svetur tik dideliu entuziazmu: 
pakako laiko mums visiems su
nykti. jei būtume stokoję en
tuziazmo! Tačiau, jei vis vien

— Medellyne, Kolumbijoje. 
Nepriklausomybės šventė buvo 
taip pat minėta vietos sąlygom 
gan iškilmingai. Mišias atlaikė 
kun. Saldokas, pamokslą pasa
kė ispaniškai vienas unigas ko- 
lumbietis, didelis lietuvių drau
gas. Radijas davė keturis pus
valandžius Lietuvos klausimam 
ir muzikai. Išvakarėse buvo 
vietos lietuvių pobūvis.

DARBININKAS

ratorijes direktorium. Ruther- 
fordas nerodė tokio pasitikėji
mo Stalino užtikrinimais, o 
tos garantijos, kurias davė Jof- 
fe, Gorkis ir kiti, jo supratimu, 

reiškia ne ką kitą kaip tvir
tą norą Kapitzą prisivilioti ...

Norėdamas Kapitzos abejoji
mus išlaikyt ir ji pririšti prie 
Anglijos gyvenimo. Rutherfor
das dar sykį kreipėsi į ministe- 
ri pirmininką Chamberlainą, 
kad suteiktų Kapitzai pilietybę. 
Tačiau Anglijos imigracijos pa
reigūnai atsakė griežtai ne.

Ne pareigūnai dėl to kalti- 
Jie turėjo žinias, kad Mrs. Ka
pitza turėjo pasitarimus su so
vietų pareigūnais dėl atlygini
mo už dvarus. Iš kitos pusės ži- 

tenka skųstis entuziazmo sto
ka, tai liudija, kad šiandieninė
se mūsų sąlygose reikia entu
ziazmo turėti ne mažumai, o 
daugumai, čia tiek mūsų ma
ža ir dar tiek esame išsisklaidę 
po atskiras vietoves, kad visi 
privalome pasižymėti ta dvasi
ne kokybe, kuria paprastai pa
sižymi tik rinktinė mažuma. Ki
tais žodžiais: faktinę mažumos 
situacija privalome paversti 
kiekvienas sau reikalavimu ne 
iš kitų visko laukti, o pačiam, 
duoti visa, ka pajėgiama- Čia ir 
slypi entuziazmo prasmė.

Entuziazmas yra neatsieja
mas nuo idealizmo . . . Idealai i- 
kvepla žmogaus entuziazmą, at
skleisdami tas vertybes, kuriose 
slypi žmogaus didybė. Siekda
mas šių vertybių, žmogus ir 
pats kyla aukštyn. Todėl, liudy
damas žmogaus idealizmą, en
tuziazmas tuo pačiu liudija ir 
paties žmogaus vertingumą. 
Priešingai, entuziazmo stoka vi
sada liudija žmogaus menkys
tę — dvasini bukumą, egois
tinį sukalkėjimą. vergišką pa
sinėrimą vulgariuose malonu- 
muose ar kasdieniniuose rūpes- 
-čiuose. Dėl šio visokeriopo žmo
giško sunykimo tenka ir mūsų 
tarpe skųstis entuziazmo stoka. 
Nutautimui kelią visu pirma tie
sia ne pati svetima aplinka, o 
savo pačių šioje aplinkoje žmo
giškas sumenkėjimas.

Gana plačiai mūsuose įpras
ta aimanuoti dėl entuziazmo 
stokos- Bet ši aimana dar nie
ku būdu nerodo, kad būtų su
prantama, dėl ko aimanuoja
ma. Vienu atveju entuziazmas 
Įsivaizduojamas tik šventiniu 
patosu ir jam įkvėpimo ieško
ma retoriniuose šūkiuose. Iš 
tikrųjų entuziazmą visų pirma 
liudija nesibaiminimas kasdie
ninio darbo. Antru atveju ne
randama entuziazmui pagrindo 
tik dėl to. kad nesimobilizuo- 
jama jokiam “kryžiaus žygiui“ 
(paprasčiau pasakius — erze
liu! Tikras entuziazmas remia
si ne kova prieš ką nors, o sa
vųjų idealu vykdymu gyveni-

nojo gerai, kad sovietinis reži
mas jokiem aristokratam už 
konfiskuotus turtus neatlygina. 
Jei kalba apie atlyginimą Ka
pitzai, tai kas nors turi būti 
daugiau.

Spėjama net. kad sovietų 
agentai buvo sūinteresuoti to 
pasitarimo nelaikyti paslapty 
ir tyčiom leisti gandus apie jį 
kad anglų saugumas patirtų, 
nes tai bus naujas motyvas ne
duoti Kapitzai pilietybės ir tuo 
būdu lengvės kelias Kapitzai 
"grįžti į tėvynę".

Taip ir įvyko. Kapitza pasa
kė savo žmonai, kad priima 
kvietimą dalyvauti Maskvoje 
Mendelejevo šventėje ir aplan
kyti savo seną draugą bei mo
kytoją Joffę. 1934 rugpiūčio 
mėn. Kapitza su žmona sėdo į 
laivą, kuris plaukė Į Leningra
dą

<Bus daugiau)

1964 m, kovo 10 d, rjr- 18

me- Trečiu atveju laukiama iš 
aukščiau direktyvų entuziazmui 
įkvėpti. Entuziazmą gali kiek
vienam įkvėpti tik jo paties at
sigręžimas į save patį — skai
dresnis žmogiškos paskirties 
suvokimas, atviresnis savosios 
menkystės praregėjimas, ryžtin
gesnis nusiteikimas prasmin
giau gyventi . . .

Užuot “aplamai" aimanavus 
nam tenka klausti save: kiek 
aš pats joje dalyvauju savo 
menkystės dalimi? Kiek mano 
abejingumas smelkia ir visus 
kitus? Kiek savo entuziazmu 
galėčiau ir kitus pažadinti? 
Tik visi šie klausimai turi bū
ti konkretūs: ar iš tiesų netu
riu laiko atsisakydamas jauni
mą globoti, dirbti lituanistinė
je mokykloje, įeiti LB ar Bal- 
fo valdybon etc. Ar iš tiesų esu 
neturtingas ir dėl to galiu ne- 
skaityt lietuviškos spaudos ir 
knygų, neleisti vaikų lietuviš
kai mokytis* atsisakyti aukos, 
kur reikia, etc? luo (didesnis 
skaičius šiuos klausimus sąži
ningai atsakys, juo mažiau teks 
visiems skųstis entuziazmo sto
ka.“

VAIZDAI 
IŠ VLIKO 

PIRMININKO 
DR. AMANO 

TRIM \KO
LAIDOTI Vlį
NEW MIRKĖ

KAIRĖJE — St. Aromiskio laido
jimo namuose —pirmoje eilėje R 
Budrienė, gcn. konsulas J. Budrys. 
Vilko vicepirmininkas J. Audėnas.

DEŠINĖJE iŠ viršaus — karstas 
nešamas i Apreiškimo parapi
jos bažnyčią; gedulingos pamaldas 
Apreiškimo bažnyčioje: šv Karo
lio kapuose kalbamos paskutinės 
maldos, kairėje veliomes sūnūs Ge
diminas. žmona Jadvyga. V S'dzi 
kauskas. Lietuvos atstovas VVash 
ingtone J. Kajeckas, kun. J. Pa
kalniškis. kun K Trimakas. S J ., 
prcl J Balkonas, kun K Tnma 
kas. S J . prie savo dėdės karsto
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Lietuvos laisvinimo klausimas
Lietuvos laisvinimo klausi

mais velionis dr. Antanas Tri
makas, Vilko pirmininkas, yra 
pasisakęs daugeliu atvejų savo 

' prakalbose, paskaitose, praneši
muose, rašiniuose ir kitomis 
progomis. Eitos Informacijos, 
kurių leidimu velionis nuošir
džiai ir daug rūpinosi, pateikia 
kai kurias jo mintis, kurias čia 
pakartojame.

"Laisvieji kraštai brangina 
taiką, laisvę ir pagarbą žmo
gui, bet mes liūdime, kad jie 
nieku nepadeda Lietuvai atgau
ti laisvę. Neprašome ir nesiū
lome siųsti i Lietuvą Nato ka
rinių dalinių, nei norime, kad 
vakarai grasintų karu. Esame 
tačiau tos nuomonės, kad tai
ka nėra pati sau tikslas, bet 
priemonė laisvei Įgyvendinti- 
Taika be laisvės gali būti ver
gija”.

"Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms principe tebestovint už 
laisvę visom tautom, taigi ir 
Lietuvai... mums tenka ištver
ti, ligi tarptautinės sąlygos pa
sikeis •.. Reikia pasitikėti savo 
tautos ryžtu ir laisvės idealų 
kilnumu bei jų galia. Visi, ku
rie sielojamės tautos ateitimi 
ir siekiame jai laisvės, turime 
suglaudinti savo gretas ir su
jungtomis jėgomis kovoti, kad 
tai greičiau Įvyktų”.

"Didžiausia kaltininkė, kaip 
buvo, taip ir pasilieka Sovie
tų Sąjunga. Mažai kas Lietuvo
je komunistam tiki, o dar ma
žiau kas yra patenkintas esa
ma tvarka, varganu būviu ir vi
suotiniu reikmenų trūkumu ... 
nežmoniškai aukštos kainos ne
leidžia žmonėms nė paprasčiau
sių prekių įsigyti, nes atlygini
mai pasiliko žemi ir jų perka
moji galia menka. Tai neabejo

tinai didina žmonių nepasiten
kinimą ir kritišką režimo verti
nimą”.

“Sovietę Sąjungos ir Kinijos 
ginčas yra daugiau taktikos, 
kaip esmės reikalas . •. Sovie
tai nori priversti Vakarus pa
sirašyti nepuolimo sutartį su 
Varšuvos pakto kraštais ir tuo 
būdu užantspauduoti Baltijos 
kraštus ir visą Rytų Europą il
gam laikui, kaip, savo kolonijas 
ir išnaudojimo sritis. Ar nuo
laidomis galima išlaikyti taiką 
ilgesniam laikui, neatstačius 
laisvės pavergtiems kraštam. 
Aišku, kad ne ... Ką Vakarai 
bedarytų, Maskvos draugais jie 
nepasidarys” •..

"Vakarę politiniai vingiai 
mūsų neatpalaiduoja nuo parei
gos savo tautai padėti laisvę 
atgauti... Nepadės (nieko) pa
stangos vaizduoti niaurų ko
munistinės santvarkos nuosmu
kį šviesiomis spalvomis ir 
mums piršti mainus bei drau
giškus santykius su pavergė
jais . .. Tokių (iš mūsų tarpo), 
kurie bendrautų su sovietais, 
yra tik nereikšmingos išimtys. 
Mes nesame prieš santykius su 
pavergtais mūsų broliais..... 
Smerkėme betgi visa laiką ir 
laikome tautos laisvės reikalo 
išdavimu, jei kas bendrauja 
su Lietuvos tautos pavergėjais 
ar jų agentais, kur jie bebūtų 
— Lietuvoje ar laisvame pa
saulyje”.

"Svarbu, kad visos organiza
cijos talkininkautų Vilko veda
mam laisvinimo darbui. Nesilp
ninti jėgų tarpusavio kovose, 
bet ruošti naujus darbuotojus, 
tausoti ir stiprinti savo jėgas, 
kad darbas būtų vykdomas ne
mažėjančiu Įtempimu iki galu
tinio laimėjimo”.

Bendrai yra žinoma, kad Hit
leris paskutinėmis karo dieno
mis, rusams užimant Berlyną, 
nusižudė. Tačiau jo mirties lai- . 
kas, aplinkybės Įvairiai buvo j 
aiškinamos — svarbiausia dėl I 
to, kad Kanceliarijos rūmai, | 
kur Hitleris praleido paskuti
nes savo gyvenimo dienas, bu
vo užimti rusų ir tik jie vieni 
buvo liudininkai to, ką tenai 
rado.

Dabar, atrodo, galutinius Hit
lerio galo davinius bus paskel
bęs svarbiausias Berlyno už
ėmimo dąlyvis — sovietų mar
šalas Vosylius čuikovas, kurio 
armija užėmė Berlyną, ir kuris I 
paskui buvo sovietų okupaci
nių dalinių vadas Vokietijoje. 
Jis parašė savo atsiminimus iš 
anų įvykių užimant Berlyną, 
pavadindamas tą savo knygą: 
“Trečiojo Reicho galas”. Mask
vos savaitraštis “Literaturna- 
ja Rossija” duoda tos knygos 
kai kurias ištraukas.

Čuikovas tarp kitko rašo:

“Kada aštuntojo gvardijos 
pulko kariai 1945 gegužės 2 
prasiveržė iki Kanceliarijos, jie 
ten rado dar rusenantį kilimą, 
ant kurio buvo apdegęs Hitle
rio lavonas"-

Ši Čuikovo informacija sutin
ka su tuo. ką pereitais metais 
maršalas Sokolovskis (kuris 
1945 buvo Žukovo operacijų 
skyriaus viršininku) pareiškė 
knygc? “Ilgiausia diena” auto
riui Rvan ir anglų karo istori
kui Erickson. parašiusiam kny
ga “Sovietu karinės vadovybės 
isterija”. Ryan ir Erickson 
1963 m. gegužės mėn. lankėsi

RUSAI 1941 m. sveikina Hitlerio 
armijos karius Ukrainoje.

Sovietų maršalas apie Hitlerio mirtį

ADOLFAS HITLERIS mitingo metu.

Maskvoje ir apklausinėjo aukš
tus sovietų kariškius, kurie tie
sioginiai ar netiesioginiai daly
vavo Berlyno užėmime, norė
dami surinkti kuo daugiau me
džiagos knygai, kurią dabar 
rengiasi išleisti- Sovietų val
džia (tur būt, vienintelis toks 
atvejis) leido tiem dviem rašy
tojam pasinaudoti sovietų ar
chyvais- Matyt, norėta galuti
nai atskleisti visą tiesą, kuri 
asmenišku Stalino įsakymu bu
vo iškreipta, nutylėta apie Hit
lerio mirtį.

Iki šiol — per 18 metų — so 
vietinė tezė buvo tekia: rusam 
ne tik nepavyko rasti įrody
mu apie Hitlerio mirtį, bet dar
gi galima manyti jog yra gy
vas ir sveikas kuriame nors 
pietų Amerikos k; ašte.

Tokia tezė, Stalino įsakymu, 
buvo suformuluota maršalo Žu
kovo, kuris 1945 birželio pa
reiškė spaddos konferencijoje:

"Aplinkybės yra labai pas
laptingos: neradome Hitlerio 
kūno, todėl negaliu nieko tik
ro pasakyti apie jo likimą. Ga
limas daiktas, kad paskutiniu 
momentu orlaiviu pabėgo iš 
Berlyno".

Ta pačia proga Berlyno ka
ro komendantas gen. Berzari- 
nas paaiškin©(»-^kad Hitleris 
greičiausia yra kuriame nors 
Europos krašte, gal net Ispani
joje.

Kad visas šis melas neišeitų 
aikštėn, rusai areštavo visus 
tucs, kurie buvo Hitlerio mir
ties liudininkais (pav., Hitlerio 
dentistą ir kitus, kurie atpaži
no sudegusius Hitlerio kūno li
kučius). Juos išgabeno į Sibiro 
koncentracijos stovyklas. Tik 
po 1956 metų Adenauerio ap
silankymo Maskvoje, likusieji 

dar gyvi atgavo laisvę ir grįžo 
Vokietijon-

Naujoji Č ui kovo versija kiek 
skiriasi nuo tę išvadę, kurias 
alijantai padarė po to, kai ję 
informacijos tarnyba surinko 
visas žinias apie Hitlerio galą. 
Pagal alijantų žinias, Hitleris ir 
Ieva Braun (tik vieną dieną le
gali Hitlerio žmona) nusižudė: 
Hitleris nusišovė, o Braun pra
rijo nuodų 1945 balandžio 30 
d. 15:30 vai. Jų kūnai buvo 
sudeginti Kanceliarijos rūmų 
sode tą pačią, vėliausia — se
kančią dieną, gegužės 1. čuiko- 
vas nieko neminėdamas apie 
Ievą Braun, tvirtina, kad Hit
lerio kūnas buvo sudegintas ge
gužės 2 ryte, prieš pat rusų ka
riams užimant Kanceliarijos 
rūmus- Pirmieji kareiviai, ku
rie įsiveržė i sodą, radę ruse
nanti kilimą, kuriuo buvo ap
vyniotas Hitlerio kūnas.

ču: kovas toliau kalba apie 
kai kurių patikimiausių Hitlerio 
bendradarbių pastangas sudary
ti su Vakarais atskirą talką,

ASU labu tokiu (Stalinas ir Hit
leris).

šmėkla
kad galėtų toliau kovoti su ru
sais:

“Balandžio mėn. pabaigoje— 
rašo čuikovas — kai kurie 
Hitlerio patikimieji, kaip Goe- 
ringas ir lllmmleris, užmezgė 
ryšius su anglais ir amerikie
čiais, bandydami sudaryti at
skirą taiką ar bent paliaubas, 
netgi Hitlerio fizinio sunaiki
nimo kaina.... Hitleris. Bor- 
mannas. Goebbelsas ir kiti 
dar turėjo vilties išsigelbėti ir 
išgelbėti nacizmą. Žinoma, 1945 
fašistinių grupių karinė perga
lė buvo jau nereali. Taigi na
cių vadai kalkuliavo priešingu
mu, ar net ginkluotu kcnflik- 
tu tarp sovietų ir anglų-ameri
kiečių. Tam turėjo pasitarnau
ti dar 1944 metų vasaros aten
tatas prieš Hitlerį. Betyrinė
jant paaiškėjo, kad kai kurie 
amerikiečię ir anglę politikai 
nebuvo priešingi užmegsti ry-

RAUDOSlOS ARMIJOS kariai pa
gerbia Hitlerio vėliavą po derybų 
Lietuvos Brastoje, užėmus Lenki
ją 1939.

sius su vokiečiais sąmokslinin
kais, turėjusiais nužudyti Hit
lerį; tuomet jie būtu galėję pa- 

f nukelta t 4 psl.)

HITLERIO užsienio reikalą ministeris vo Ribbetrop Stalino akivaizdoje pa
sirašo su Sov. Rusija slaptą s u tart j 1939 m.

KURKĖ
------------------ LUIS COLOMA------------------------------------------

čiulis”.
Visi nutilo. Don Recaredo, 

kurį šiandien anks- išbalęs ir drebėdamas, kaip 
jaunas artileristas, kuris pirmą 
kartą prideda degelą prie pa
trankos. pažiūrėjo Į susirinku-

(7)
Don Recaredo iškilmingai iš

skleidė laišką, rūpestingai ap
žergė nosį akiniais ir tarė:

—Paklausykite, gerbiamieji, 
anonimo, 
ti gavau:

“Senor don Recaredo, etc.

Man iš tam tikro šaltinio 
žinoma, kad šio miesto guber
natorius žada apkaltinti gra
fienę de Santa Maria, jei ir to
liau kartosis antidinastiniai 
skandalai, kurie Įvyko praėju
sį antradienį. Kadangi tamsta 
grafienė pasitiki...”

čia don Recaredo taip že
mai nusilenkė, kad jam nuo 
nosies akiniai nukrito, ir jis, 
nuoširdžiai sujaudintas, tarė:

— Kuo be galo ir didžiuo
juos ...

Paskui jis vėl užsidėjo aki
nius ir ėmė skaityti toliau:

“Kadangi tamsta grafienė pa
sitiki, galėsi jai pranešti apie 
perspėjimą, kad jai pereitų 
noras rengti sąmokslus. Turiu 
vilties, kad grafienė daugiau 
neprikiš prie panašių išsišoki
mų. Priešingu atveju tegul lai

kos perspėta ir tegul save kal
tina už pasėkas, kurios iš to 
išeis. . • Taikos ir dinastijos bi-

sius. kurių kiekvieną, rodės 
kažkokia atskira, Išimtinai jį 
užimanti mintis veikia.

Blanųuita vėl nesulaikomai 
panorėjo prasijuokti; mameliu
ku persirengusios tetos Rožės 
vaizdas vėl atsistojo jai prieš 
akis. Tad ji, nusisukusi Į šalį, 
mėgino kaip Įmanydama, pa
slėpti savo nelaiku kilusį links
mumą, ir ėmė pirščiuku knai
byti akį kupidenėliui, kuris pa 
laikė vieną iŠ židinio kolumnė- 
lių.

— Matai tetule, matai tetu
le! — pagaliau prabilo Adelina. 
mojuodama vėduokle. — Ar 
mes nesakėme!

Ritita atsistojo, išskiesč, kai 
Nemezida, aukojanti kerštą ir 
sušuko:

— Tetule! Būtinai reikia pa

kelti kitą balių ir sviesti gu
bernatoriui į veidą pakvietimą.

— Taip, taip! Jį patį pa
kviesti!
,— Ir šokti prieš jo nosį me
nuetą!

— Tada jis pažins, su kuo 
turi reikalą!

— Ir kuo laikome jo grasi
nimus!

— Nėra kito išėjimo, tetule, 
tik vėl pakelti balių!

— Taip, taip! Vėl balių, vėl 
balių!

Abi dukterėčios, sūnėnas ir 
don Recaredo sukėlė tokį di
delį triukšmą, kad grafienė 
užsikišus! ausis, sušuko:

— Ar nenutilsite, nes apkur
siu! Kas parašė tą laišką? — 
griausmingu balsu ji pridūrė, 
atsisukdama į don Recaredo.

— Kažkoks taikos ir dinasti
jos bičiulis. — atvertė Lucio 
dainius rodydamas parašą.

— Bet kas yra tas ‘Taikos 
bičiulis”, kuris sukelia tokį su
mišimą mano namuose?

Don Recaredo pridėjo pirštą 
prie nosies ir tarė, išpūsda
mas akis:

— Įtariu... Ką sakau — į- 
tariu? Prisiekčiau, kad šio niek
šiško raštpalaikio autorius yra. •

— Kas?
— Pats Gardengo! — atsakė 

don Recaredo, pamanęs, kad 
gyvena aštuntame šimtmetyje-

— Dėl Dievo, žmogau, ne
jaugi nė karto gyvenime žmo

niškai nepakalbėsi? Kas yra 
Gardengo?

— Gubernatorius, ponia gra
fiene, gubernatorius, — greitai 
atsakė don Recaredo grįžda
mas į devynioliktą šimtmetį.

— Mano nuomone, nėra jo
kio abejojimo, —pareiškė Can- 
dideto.

— Duočiau sau atkirsti ran
ką! — pridūrė Ritita.

— Tai italas, tetule, tai ita
las. — šimtąjį kartą pakartojo 
nenumaldoma Adelina.

— Viena, kas man sukelia 
tam tikrų abejojimų, — tarė 
don Recaredo. — tai tas, kad 
laiškas parašytas baisia rašyba! 
Matote, gerbiamieji, — pridū
rė jis, parodydamas, — rašo 
“šaltynio”, vietoj “šaltinio”. To
kia klaida!

Candideto ir Ritita persime
tė žvilgsniu, truputį sumišę, lyg 
jie būtų atsakingi už apverkti
ną gubernatoriaus rašybą; pa
galiau jaunas husaras, su fan
tazija uždedamas koją ant ko
jos. atsiliepė:

— Et! Ko tamsta stebies, 
kad gubernatorius gali padary
ti rašybos klaidą! Aš pažinau 
ministerijos valdininką, kuris 
rašydavo vadovas su “uo”.

— Juo labiau, kad tai ita
las, — su didele logika paste
bėjo Adelina, — Kurią čia die
ną mačiau jį iš arti parodoje 
Aikazare . -. Buvo apsivilkęs 
šviesia eilute, h* pastebėjau, 

kad liemenė buvo daug dau
giau apnešiota, kaip švarkas- 
Aiškiausias įrodymas, kad jis 
namie vaikščioja be švarko, 
vienmarškinis!

— Bet Adelina, — su pagar
ba tarė don Recaredo, kuriam 
sąžinė neabejotinai prikišo to
kį pat nusikaltimą. — Nema- 
tau, ką tai gali turėti bendro 
su rašyba? Rašyba senovės tau
tose ...

— Kaip tai, ką turi bendro? 
Tai reiškia, kad tai yra prasi- 
siekėlis. pareiva, italas ...! Ar
gi įsivaizduoji poną gubernato
rių vienmarškinį? Kas per bai
sybė!

Ir Adelina, smarkiai pasipik
tinusi, pridengė sau veidą vė
duokle.

Grafienė sėdėjo susimąsčiusi, 
parėmusi ant stalo alkūnę ir 
veidą ant delno, o visi apimti 
tos nejudamos baimės, kuri 
pagauna laukiantį rimtų įvykių 
žmogų, gerbė tą tylą prieš 
sprendžiamą žygį, nuo kurio 
gal priklausė Ispanijos, o ma
žiausiai nieko nenumanančio 
Amadėjaus ateitis... Ir kodėl 
gi ne? Erelis sparno galūne nu
krečia kupetėlę sniego nuo kal
no viršūnės, o ta kupetėlė , rie
dėdama, auga, didėja kol, pa
virtusi griūtimi, užverčia lygu
mą.

Ar šiaip & taip, grafienė ty
lėjo ir toliau. Ritita ir Candide
to ėmė kuždėtis, o Adelina 
dėstyti savo mantilos klostes, 

skersomis žiūrėdama į veidro
dį- Don Recaredo skepetaite 
šluostės akinių stiklus.

Staiga kambaryje pasigirdo 
juokas, skambus, tyras, kaip 
perlas, iš pradžių kiek tramdo
mas, po valandėlės garsus ir 
laisvas, kaip gryno vandens 
srovė, kuri, prasiveržusi pro 
užtvanką, siūbtelia sriaunu, nie
ko nesulaikomu sriautu.......
Blanųuita galų gale išknaibė 
Kupidonui akį, ir šelmiškas juo
ko velniūkštis ją įveikė, jai vėl 
prieš akis pastatęs mameliuku 
persirengusios tetos Rožės vaiz.- 
dą.

Keturi pikti žvilgsniai ir vie
nas .nustebęs don Recaredo 
žvilgis susmigo į besijuokian
čią mergaitę.

— Kokia tu esi nepakenčia
ma, Blanka! — tarė Ritita. — 
Visai kaip iškleręs laikrodis.

— Ko gi tu juokies, idiote! 
— aitriai sušuko Adelina.

— Kad tetulė sakė, kad per
sirengs mameliuku! — per juo
ką vos ištarė Blanųuita.

Grafienė, kuriai tiktai ko 
nors ir reikėjo, kad prapliuptų, 
galų gale ir prapliupo:

— Kvaila esi. kažkokia snar- 
glė! Tave reikėjo dar porą me
tų palikti pensione!

Blanųuita paraudo kaip žari
ja, nuleido galvutę susigėdusi, 
po valandėlės pažiūrėjo į tetą, 
paskui vėl į kilimą, ir. užsi
dengdama veidą skepetaite, kad 
ims verkti.

— Susilaukėme liūties! — 
tarė Ritita.

— Dievo Motina Ašarė. glo
bok mus!— sušuko Adelina.

Candideto prasijuokė, o don 
Recaredo, kuris taip pat norė
jo pravirkti, tarė su užuojauta:

— Blanųuita, brangus vaike, 
dėl mameliukų Mameliukai pri
klauso senovei ir ...

čia doras eruditas nutraukė, 
neturėdamas parankiui Di
džiosios Enciklopedijos, kuri iš
vestų jį iš abejojimo dėl ma
meliukų.

Grafienė, pamačiusi savo fa
voritę Blanųuita verkiant, ne
ramiai sujudo fotelyje, paskui 
stvėrė šv. Vincento draugijos 
kvitus ir bloškė juos ant stalo, 
pagaliau prie savęs prisitraukė 
vis verkiančią mergaitę, ir bu
čiuodama ir myluodama ją. pa
kuždėjo jai į ausį:

— Na. na. neverk daugiau; 
neverk tu kvaiša .. Nusira
mink . . . Pakelsime balių sek
madienį, o tu vidurį gavėniai 
išmuši... Nori? Pamatysi kokį 
gražų puodelį liepsiu sutaisyti, 
tik neverk!

Gražus mergelės veidelis nu
švito šypsniu, panašiu į vaivo
rykštę per pavasario lietų

Ji priglaudė lūpeles prie te
tos ausies ir labai tyliai pa
klausė:

— O viduje paukščiukų ar 
bus?

(Bus daugiau)
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Federacijos seimelis Brooklyne
Praeitą sekmadienį buvo su

šauktas New Yorko ir New 
Jersey apskrities LRK Federa
cijos seimelis. Susirinkta Ap
reiškimo parapijos salėse, kur 
atsilankė visų Brooklyno, Mas- 
petho ir New Yorko parapijų 
katalikiškų draugijų atstovai. 
Savo atstovų, nežinia kodėl, ne
atsiuntė New Jersey katalikų 
draugijos. Tai buvo viešai pa
stebėta.

Seimelis posėdžiavo apatinė
je mokyklos salėje, nes tuo me
tu viršutinėje katalikiškas jau
nimas, Lietuvos vyčių iniciaty
va, minėjo savo globėjo šv. Ka
zimiero šventę. Seimelį atidarė 
apskrities pirmininkas A. Ma
žeika, pakvietęs dvasios vadą 
kun. A. Račkauską sukalbėti 
maldą. Pirmininko pasiūlymu, 
prezidiumo pirmininku išrink
ta dr. B. Radzivanas, (sendrau
gis ateitininkas) sekretoriais— 
E. Ragažinskaitė, (stud. ateiti
ninkė) ir D. Mažeika (vytis); 
mandatų komisijom — P. Kru- 
šinskas, P. Ąžuolas, A. Baciuš- 
ka ir P. Montvila, o rezoliuci
jų — kun. L. Jankus, A. Radzi- 
vanienė ir A Vainius-

Didelį susidomėjimą sukėlė 
jauno prelegento Kęstučio 
Kudžmos paskaita — "Visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas ir 
pasauliečių apaštalavimas", ku
rioje paskaitininkas konkrečiai 
nurodė, kaip mūsų laikais ti
kintieji pasauliečiai visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo dvasioje 
turi apaštalauti. Daugelis šių 
dienų tikinčiųjų gyvena tik 
sau, savo sielos išganymu besi 
rūpindami, o susirinkimas sie
kia. kad visi tikintieji stengtųsi 
į tikėjimo ir doros kelią pa
traukti paklydusius ir netikin
čius.

Po paskaitos sekė specialūs 
pranešimai. Apie lietuvių nori
mą VVashingtone Įrengti Šilu
vos Marijos koplyčią platų pra
nešimą padarė prel. J. Balkū- 
nas pasidžiaugdamas, kad jau 
surinkta arti 200.000 dol., kad 
pirmoji dalis jau Įmokėta, kad 
specialios komisijos pramaty
ta. kuo reikėtų ją papuošti, ir 

FEDERACIJOS seimelyje pirm. A. Mažeika (viršuje). K. Krušinskas (k.), P. Montvila (d.).

FEDERACIJOS seimelio dalyviai kovo 1 Apreiškimo p arapijos žemutinėje salėje. JOUZAS BOLEY skaito Donelaičio metus kovo 1 Apreiškimo parapijos salėje. Visos nuotraukos P Ąžuolo

netrukus menininkai paruoš 
reikalingą projektą. Kun. L. 
Jankus pranešė, kad pasaulinės 
parodos metu lietuviai pasiro
dys su savo dainomis ir tauti
niais šokiais. Kalbėjo jis ir apie 
Balfo šalpos darbus. Kun. St. 
Raila padarė pranešimą iš LRK 
Federacijos seimo, buvusio Chi- 
cagoje, kur dalyvavo kaip 
mūsų apylinkės Kunigų Vieny
bės ir K. Federacijos apskri
ties atstovas. Jis taip pat pain
formavo ir apie lietuvių religi
nės šalpos darbus-

Baigus diskusijas dėl prane
šimų, apskrities valdyba pada
rė pranešimus apie praeitų me
lų veiklą. Pirmininkas prane
šė, kad buvo suruoštas Kris
taus Karaliaus minėjimas, su
šauktas apskrities draugijų ats
tovų pasitarimas ir keli valdy
bos posėdžiai, o apie jų nuta
rimus buvo informuojama ka
talikiškoje spaudoje. Tai uoliai 
atlikdavusi sekretorė J. Gerd- 
vilienė. Dvasios vadas pasi
džiaugė. kad New Yorko aps
krities K. Federacijos dvasiniai 
dalykai tvarkęje. IždinĮnkas ir 
iždo globėjas padarė praneši
mą apie finansus. Buvo taip pat 
pranešta ir apie K. Federaci
jos "Dainavos” jaunimo sto
vyklos veikimą ir materialinę 
padėtį. Draugijų veiklos prane
šimai buvo padaryti daugiausia 
raštu, bet jie nebuvo skaityti.

Mandatų komisijos žiniomis 
seimelis buvo gausus, nes ja
me dalyvavo 90 asmenų: 60 at
stovų, kurie atstovavo 30 drau
gijų, ir 30 svečių. Seimelyje 
buvo atstovaujamos kaip senų
jų taip ir naujųjų ateivių ka
talikiškos organizacijos. Iš ku
nigų seimelyje dalyvavo prel. 
J. Balkūnas, kun. L. Jankus, 
kun- Raila, kun- A. Račkauskas, 
kun. V. Pikturna, kun- J. Pa
kalniškis, kun. V. Budreckas ir 
pranciškonai T. P. Baniūnas 
ir T. V. Gidžiūnas.

Senai valdybai iš pareigų pa
sitraukus. buvo išrinkta nauja 
valdyba. Į kurią Įeina P. Ąžuo
las. A. Radzivanienė. P. Kru- 

šinskas. Vaišnoraitė, Lukas ir 
Povilaitis. Valdyba pareigoms 
pasiskirstys pati.

Seimelyje buvo nutarta rem
ti Šiluvos Marijos koplyčios į- 
rengimą, religinę šalpą, Bal- 
fą, katalikišką spaudą, dainų ir 
šokių šventę pasaulinės paro
dos metu- Tiesioginiai seimelio 
darbai baigti dvasios vado mal
da

Prašant Dievo palaimos atei
ties darbams ir seimelio nuta
rimams įvykdyti. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje buvo su
ruoštos pamaldos, kurias atlai
kė kun. A. Račkauskas.

Po pamaldų viršutinėje mo
kyklos salėje buvo suruošta 
skani vakarienė, kurioje daly
vavo 110 asmenų, neskaitant 
patarnaujančiojo jaunimo. Va
karienės metu pirmininkavo K. 
Kudžma. Buvo tik dvi trumpos 
kalbos. T. V. Gidžiūnas sveiki
no pranciškonų vardu; prisipa
žino, kad K. Federacijos veik
loje dalyvauja nuo 1946 m. ir 
kad jam yra žinoma, kiek K. 
Federacija yra rėmusi katali
kišką spaudą praeityje, dėl to 
prašė susirinkusius ir dabar 
remti vis sunkėjant! katalikiš
kosios spaudos leidimą, kuris 
beveik išimtinai guli ant vie
nuolių pečių. Konkrečiai prašė 
finansinės paramos, ypač tuo 
metu, kai bus praplečiamos 
pranciškonų spaustuvės patal
pos. Lietuvių katalikų vetera
nas P. Krušinskas sielojosi K- 
Federacijos ateitimi, kviesda
mas jos veiklon Įsijungti nau
juosius ateivius-

Paskui sekė meninė dalis, ku
ria išpildė dvi šokėjos — Rūta 
Gerulaitytė ir Rita Čepulytė, o 
akordeonu pora dalykėlių pa
grojo Vidutis Kereminas. Akto
rius J. Bolevičius gražiai pa
skaitė Kristijono Duonelačiio 
“Metų” ištraukas, priminda
mas, kad šiemet yra 250 m. 
Duonelaičio jubiliejus, paaiš
kindamas “Metų” reikšmę ir 
skabomas ištraukas. Džiaugs
mas ėmė visus, kai čia gimęs 
lietuvis amerikietis be jokio 
angliško akcento skaitė tuos

LIETUVOS vyčių metinėje šventėje kovo 1 sveikina kleb. kun. N. Pakalnis. Paskaitą apie šv. Kazimierą 
skaitė prof. A. Vasys. šventę pravedė inž. A. Mažeika.

gražius senojo Lietuves poeto 
žodžius.

Skaniai užkandus ir gražios 
programos pasiklausius, buvęs 
K. Federacijos pirmininkas A. 
Mažeika išreiškė padėką buvu
siai valdybai, palinkėjo sėkmės 
naujajai, padėkojo vakarienės

KATALIKŲ FEDERACIJOS seimelyje kovo 1 paskaitą skaitė Kęstutis 
Kudžma.

Du vyskupai \ asario 16 minėjime
Pittsburgh, Pa. — Vasario 

16 įvykęs Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas pra
ėjo labai sėkmingai. Pamaldos 
buvo 10 vai. Šv- Kazimiero 
bažnyčioje. Mišias aukojo ir 
pritaikyta pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys.

Banketas su minėjimu buvo 
4 v. popiet šv. Kazimiero para
pijos svetainėje- Minėjimą pra
dėjo .Alto skyriaus pirmininkas 
V. Jocys, pakviesdamas toliau 
vadovauti kun. V. Karavecką. 
Pittsburgho vyskupas John 
Wright pasakė kalba, raginda
mas visus dirbti senos tėvynės 
laisvei. Vysk. V. Brizgys papa

ir programos organizatorei J. 
Gerdvilienei už Įdėta darbą ją 
organizuojant, išreiškė padėką 
jaunimui, dalyvavusiam prog
ramoje ir patarnavusiam prie 
stalų; pakvietė pasirodyti šei
mininkes ir visom išreiškė nuo
širdžią padėką. vg

sakojo apie Lietuvą, kaip ko
munistam nesiseka surusinti 
lietuvių ir išplėšti jų tikėjimo. 
Taip pat priminė, kad jiems la
bai reikalinga laisvojo pasaulio 
pagalba.

Kalbėjo miesto majoras ir 
kun. A. Sušinskas. kongresma- 
nas J. Fulton paaukojo 50 dol. 
Lietuvos reikalams.

Šv. Kazimiero parapijos jau
nųjų grupė ir V Juciaus dukre
lės sudainavo keletą dainų, pa
šoko tautinių šokių.

Perskaitytos gubernatoriaus 
ir miesto majoro proklamacijos. 
V. Kolyčius perskaitė rezoliuci-

Iš Lietmos vyčiu 
veiklos

Lietuvos vyčių centro valdy
ba posėdžiavo Nevv Yorke ir nu
tarė surinkti 4000 dol- lietuviš
kam kryžiui pastatyti pasauli
nės parodos aikštėje.

Kryžių suprojektavo arch. J 
Mulokas. iš medžio išdrožia 
V. Šimkus. Jis bus pastatytas 
parodos aikštėje netoli žemės 
globo. Pasiliks ir po parodos, 
kai toje vietoje bus įrengtas 
parkas.

Kryžiaus išlaidom padengti 
vyčiai pasiryžo surinkti 4000 
dol. Šiame žygyje vyčiam talki
na ir prel. J. Balkūnas.

Rinkdami aukas, vyčiai kreip
sis ne tik į savo narius bet ir 
Į visus lietuvius prekybinin
kus. draugijas. Pinigai reikalin
gi labai greitai, nes kryžius no
rima pastatyti iki balandžio 22, 
kada bus atidaryta pasaulinė 
paroda. Kryžius pats atsieina 
4000 dol., jo pastatymas — 
1000 dol-

Chicagoje F. Daukus per sa
vo vadovaujama radijo progra
mą tam reikalui jau surinko 
1300 dol.

Aukas galima siųsti: Miss 
Ann Mitchell. 221 Elrmvood 
Terrace. Linden, N.J. arba Do- 
rothy Dutkus. 133 Prospect 
Avė. Mayvvood. N. J. Tame 
pačiame komitete yra ir Rita 
Pinkus. 76 Providence St.. Wor- 
cester, Mass. F.V.

jas, kurios priimtos ir pasiųstos 
valdžios įstaigoms.

Alto skyriaus susirinkimas 
buvo vasario 26. Padaryta mi
nėjimo apyskaita. Gauta pelno 
1300 dol. Pareikšta padėka 
kun. W. Karaveckui. V. Juciui. 
A Krapui ir visai valdybai, mo
tinų klubui ir patarnautojoms, 
bilietų paltintojams. progra
mos dalyviams ir visiems savo 
auka ar darbu prisidėjusioms, 
radijo programų vedėjams už 
garsinimą minėjimo, visų pa
rapijų klebonams. Koresp.

— Ped. Lituanistikos Instituto 
stipendijų fondui L.V.S. "Ra
movės” Chicagos skyrius, ku
riam pirmininkauja dail. A. 
Rukšlelė, paskyrė 80 dol. (dvi 
nev; dincs metines stipendi 
jas). Tekiomis visuomeninių 
sambūrių ar pavienių asmenų 
skiriamomis stipendijomis ap
mokamas mokslo mokestis ins
titutą lankantiems studentams. 
Tokios stipendijos yra reikš
minga moralinė ir medžiaginė 
parama ne tik jas gaunantiem 
sunkiau besiverčiantiem stu
dentams. bet ir paties institu
to išsilaikymui. Stipendijas pri
ima instituto iždininkas dr. J. 
Kubilius, SJ., 5620 S. Clare- 
mont Avė-, Chicago, Illinois.

— Rašytoja Alė Rūta, Ali
na Devenienė, dr. Juozas Jur
kūnas ir leisininkas-žurnalis- 
tas St. Paltus kovo 15 (sekma
dienį) 12:15 vai. Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos salė
je diskutuos Lietuvių Bendruo
menės klausimus ir bandys su
rasti jai vietą lietuvių tautinių 
uždavinių projekcijoje. Diskusi
jų . moderatoriumi pakviestas 
inž. Balys Čiurlionis. Diskusi
jas organizuoja vietos LFB 
sambūris-

— Feliksas Kudirka, Los An
geles mieste gyvenąs buvęs 
gimnazijos direktorius, žurna
listo Bob Agnevv buvo aprašy
tas Wave Publication leidžia
muose laikraščiuose. Ta proga 
žurnalistas plačiai aprašė lietu
vių vedamą kovą už laisvę per 
rezoliucijoms remti sąjūdi.

— Dr. Pranas Padalis, Ari
zonos u-to profesorius, buvo 
pagrindinis kalbėtojas Vasario 
16 šventės minėjime Los An
geles- Minėjimo metu Lietuvos 
vadavimo reikalam surinkta 
per 100 dolerių. Apie 30'< au
kų, aukotojų valia, nukreipta 
tiesiog į Rezoliucijoms Remti 
Komitetą. Vliką. LF, Į Laisvę 
Fondą ir kt. LN Talkos minė
jime surinkta per 200 dol.

— Konsulo dr. J. J. Bielskio 
pastangomis Vasario 16 lietu
viškoji trispalvė ir šiais metais 
plevėsavo prie Los Angeles 
miesto rotušės.

— Leonardas Valiukas kovo 
14 išvyksta i Reno, Calif., 
respublikonų vadų suvažiavimą, 
kur bus tariamasi prezidentinių 
rinkimų klausimais.

— Robert Agnew, Los An
geles. Calif.. turįs savo skyrių 
Wave bendrovės laikraščiuose 
(The Wave Publicationsi. para
šė ištisą straipsnį rezoliucijų 
reikalui.

— LB Rochesterio apylinkė 
paaukojo 50 dol Rezoliucijom 
Remti Komitetui. Kitų lietuvių 
organizacijų valdybos turėtų pa
sekti Rochesterio pavyzdžiu.

— Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas. Apie 45.00 ) žodžių, re
daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais. gražiai Įrišta. 990 pusi., 
kaina S 12.00. Kas nori gražiai 
lietuviškai kalbėti, labai įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos 
kioske

MALPAKNYCF

DIDYSIS 
R A M Y P. Ė S 
ŠALTINIS

PREL. PR JURO

Pataisytas III leidimas
ISIčidO Tėvai Pranciškonai

fiin pt'- l Kama 1 dol Labai 
patrauki <inka kaip <!<va-a 
vivok.m-a- p • < la.ma
ma pas knygų platintojus ar 
leidi jus adresu:

FRANCI SC A N FATKERS 
i'ARBI.NINK XS

910 WiHoughby Avrnue
Brooklyn 21. N Y.



ALĖ ROTA Nauji Filmai

Dabarties ir praeities burtininkai
"Favorite sport of man?" — 

Nebloga spalvinga komedija, 
pagrindiniams vaidmenims pa- 
s.’te’kvsi Rock Hudson ir Pau
lą Prentis, kurios vaidyba vie
tomis vra pa<rt:nai natūrali, 
bet vietomis, kaip dažnai nau
jokams atsitinka, perdėta ir 
nebeskoninga.

čia vaizduojamas sportinių 
priemonių prekybos tarnauto
jas. kuris, siekdamas popularu- 
mo ir tuščios garbės, surinkęs 
iš iva’ri.u šaltinių medžiaga, pa
rašė knygą apie soorta. Ta jo 
knvga turėjo dideli pasisekimą. 
Visi ėmė kreiptis Į iį patarimų, 
ypač vandens sportininkai, nes 
jo knygoje toji sritis buvo iš
maningai aprašyta- Jis net iš
kviečiamas i žvejojimo varžy-
bas ir atsitiktinai, sulaužant 
taisykles bei Įsimylėjusiai mer
gaitei padedant, laimi aukščiau
sią premiją. Vadinasi, jis ge
riausias vandens sportininkas! 
O tuo tarpu nemoka plaukti, 
niekad nežvejojes ir. iš viso, 
kaip mažas vaikas bijo van
dens! Pergyvenus daug žiūro
vą juokinančių nuotykių, mer
gaitei pabudinus sąžine, jis pri
sipažįsta melavęs ir neteisėtai 
laimėjęs varžybas.

Gaila, kad filmo pabaiga ne
visiškai tinkanti jaunam jauni
mui: šiaip filmas būtų smagus 
visiems pasižiūrėti ir skaniai 
pasijuokti-

'The Br»$$ Bottle" — vra žy
miai geresnė komedija. Spalvo
ta. su daugeliu fantastinių vaiz
dų ir fantastiškai juokingų mo
mentu. Tai “Universal” filmų 
bendrovės gaminys, vadovau
jant Robert Arthur ir Harry 
Keller, naudojantis F. Anstey 
romano siužetu.

Jaunas ir senas žiūrovas sma
giai juoksis apie pusantros va
landos. kaip amerikietis archi
tektas (aktorius Tony Randall). 
charakterio — naivaus ir gero, 
pilnas siekimų, veržlumo ir kar
tais nerealių svajonių, atsitikti
nai nusiperka didele senovine 
vazą, iš kurios, atkimšus kamš-

TELEFONAS nejautriai sekretorei

I
Tek phone 230-8030

American & Forcign Trading Co
IMPORT - EXPORT

62 WHITING LANE, W. HARTFORD 5, CONN.

MES ATSIPRAŠOME,
kad daug kalėdinių maisto siuntinių pavėluotai pasiekė 
adresatus. Mes užtikriname, kad iš mūsų pusės viskas 
buvo atlikta tvarkingai, tačiau firma Europoje, kuri siun
tė siuntinius, gavo tiek daug užsakymų, jog. prie geriausių 
norų negalėjo jų laiku išpildyti. Nežiūrint šių nemalonu
mų. mes iš savo klijentų jokių nusiskundimu negavome 
ir todėl norėtume pareikšti nuoširdžią padėką už jūsų 
parodytą kantrybę.

Norėdami nors dalinai atsilyginti už tą mums su
teiktą moralinę pagelbą. nutarėme žemiau paduodamus 
siuntinius išsiųsti už savikainą ir tikimės, kad tuom nors 
dalinai atsilyginsim už padarytus rūpesčius.

culraus 
ryžių

No. 1 $29.59
20 Ibs. grynų kiaulienos taukų
10 ’hs.
10 Il s
Nr. 3
20 Ibs.
20 Ibs. 

$29.09 
grynų kiaulienos taukų 
cukraus

No, 2 ........................... $19.99
•f O Ibs. kvietiniu miltų
No. 4 $16.99
5 Ibs. grvnu !:iaulicnos taukų
5 ’bs. cukraus
5 Ibs. rySu
I Ibs. kvietinių miltų

I aukščiau paminėtas kainas įeina visi mokesčiai ir 
adresatui primokėti nieko nereikia. Visi siuntiniai yra 
apdrausti ir jų pristatymas pilnai garantuotas.

AMERICAN & FOREIGN TRADING CO.
A. USTJANAUSKAS

Savininkas

ti. iššoka burtininkas ir prisie
kia visada ir visur jam patar
nauti. Toji 
bė. vardu 
Buri įves), 
judrus ir
nesusivokiąs šių dienu realybė
je, nes gyvenęs prieš tūkstan
čius metu, priešo kerštingai bu- 1 
ves uždarytas vazoje ir užbur- *1 
tas. Atsilygindamas architektui 1 
už išvadavimą iš užburtos va- j 
zos. Fakrash kiekviename žings- 1 
ny mėgina savo dabartiniam i 
geradariui ir ponui “daryti ge- j 
ra”, sukurdamas labai keblias i 
situacijas. Per burtų galybę 
jam “gera darant”, architektas 
netenka darbo, draugų, supyki
na -sužadėtinės tėvus ir kito
kių nemalonumų patiria. Tiktai
tada. kai geraširdis burtininkas
pradeda suprasti savo “gerų 
darbų” žalą, paklauso savo po
no ir nustoja pakeitinėjęs jo 
apartamentą į pasakiškus rū
mus. nustoja dovanojęs bran
genybes. rūpinęsis fah t a stiš- 
kais pokyliais, prieš tūkstan
čius metų vartotais valgiais ir 
taip toliau.

Filmas baigiasi linksmai ir 
gerai. Jokių Čia nėra ypatingų, 
gerų idėjų, bet — nei piktinan
čių vaizdų. Filmas grynai pra
moginis. Gal būt, “gero kvai
lelio” charakteriui tik netinka 
architekto vardas. Lyg ir neį
tikima. Bet — visur čia realy
bė kontrastiškai maišoma su 
fantazija.

VASARIO 16
Sao Paulo. — Lietuvos ne

priklausomybės sukaktis šiais 
metais Sao Paulo mieste buvo 
iškilmingai minima. Keletas lie
tuvių energingų veikėjų suor
ganizavo karavana į Rio de Ja- 
neiro. į sostinę, kur buvo su
rengta eisena per miestą So
vietų Sąjungos atstovybės link 
su atitinkamais plakatais prieš 
okupaciją Kai kurie plakatai 
buvo užkabinti ant atstovybės

f??tastiZkoji būty- 
Fakrash (aktorius 
yra storulis vvras. 
paslaugus. visiškai

BOSTONO mišraus choro sekstetas, vadovaujamas .Juliaus Gaidelio, dainuoja Norwoode, minint Lietuvos ne
priklausomybė* šventę. Nuotr. P. Jaro

PAGERBTAS A. A. PREZIDENTAS JOHN F. KENNEDY
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimą vasario 23 
bendrai surengė ALRK Federa
cijos 10 skyrius ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius. Pa
maldos už kenčiančią Lietuvą 
žuvusius dėl laisvės lietuvius 
buvo 10 vai. šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. Mišias aukojo 
klebonas kun. A Abračinskas. 
Jis pasakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą, pabrėždamas, kad 
Lietuva yra Marijos žemė ir ra
gindamas į ją melstis. Taip pat 
ir 2 valandą popiet bažnyčioje 
buvo pamaldos už Lietuvą.

SAO PAULO
vartų. Nors trukdė lietus, ta
čiau demonstracija laikoma ten 
pavykus —atkreipė vietos spau
dos dėmesį.

Pačiame Sao Paulo mie. te iš
kilmės buvo pradėtos pamal
dom šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje Vila Zelinoje. Mišias at
laikė ir pamokslą pasakė kun. 
J. Šeškevičiui Po pamaldų se
selių pranciškiečių gimnazijos 
salėje buvo oficialioji ir meni
nė dalis. Pradėjo ir vadovavo 
J. Bagdžius. Lietuvių kataliku 
bendruomenės choras sugiedo
jo Brazilijos himną. Kalbėjo 
konsulas A. Polišaitis, kun. V. 
Kavolis, prelatas Pijus Raga- 
žir.zkas- Sekmadieninės mokyk
los mokiniai pasirodė su dai
nom ir deklamacijom, ateitinin
kai su tautiniais šokiais, ben
druomenės choras, V. Tatarū- 
no vadovaujamas, sudainavo 
keletą dainų. Lietuvos himnu 
buvo baigtos iškilmės, paliku
sios gerą nuotaiką.

Vasario 16 išvakarėse kon
sulas A. Poliša:tis savo reziden
cijoje surengė priėmimą vietos 
lietuvių kolonijos atstovam ir
Lietuvos draugam. dalyvavo 
per 80 asmenų

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

H. W. MALE FEMALE

CUSTOD’AN
NewPrivate High S-'hool 

Brooklyn — Stationarv Enginecr 
License —S"hool experience 

Tn En"lish wite to
BOX F 27 — ROOM 824 

11 WEST 42 ST. - N. Y. C.

VIrginia 3-0605 — Photostats and Framing. Wedding. Portrait, Candid. 
Children, Communion. Conlirmation, Graduation. Reproductions. Commerciai 

LIBERTY ART PHOTO STUDIO 
125-11 Liberty Avenue, Richmond Hill N. Y. 11419

Studio hours 9.30 to 9 — clo.sed VVednesday — Sun. 11 to 5:30 • F. ERBA

STUKAS
COftff JOf

NORWOOD, MASS.

Minėjimas buvo 3 v. po
piet lietuvių piliečių salėje. Kle
bonas kun. A.. Abračinskas su
kalbėjo maldą, Amerikos him
ną sugiedojo K. Perednienė, 
akompcnavo vargonininkas V 
Kamantauskas.

Buvo pagerbtas tragiškai žu-

INŽ. Z. GAVELIS skaito paskaitą 
Norvvoode, minint Lietuvos nepri
klausomybės Šventę.

Nuotr. P. Jr>ro

Ar Sov. Sęjunga lie
tuviu nepersekioja

Darbininko kovo 6' d. žinu
tėje “Žydai ir Maskva” prane
šama, kad Amerikos 24 žydų 
organizacijų atstovai suvažiuos 
balandžio 5-6 į Washingtoną tar 
t:s dėl žydų persekiojimo So
vietų S-goje. Ta proga norisi
priminti, kad ne vien tik žydai, 
bet ir taip pat kitos tautybės 
persekiojamos, kaip lietuviai, 
latviai, estai, lenkai, ukrainie
čiai. gruzinai ir k. Amerikos 
žydų žingsnis būtų sveikinti
nas ir turėtų didesnį svori ko
voje dėl tikėjimo ir mažumų 
persekiojimo Sov. Rusijoje, jei 
žydai rūpintųs ne tiktai savim, 
o atsižvelgtų ir nurodytų į dar 
žiauresnį persekiojimą kitų tau
tybių. Pav.. Lietuvoje žydų nė
ra kolchozuose, o čia gyveni
mas tolygus koncentracijos sto
vyklai. M. Razgaitis 

vęs Amerikos prezidentas John 
F. Kennedy ir žuvę dėl Lietu
vos laisvės. Visiems sustojus, 
iš plekštelės buvo pagrota mal
dą už tėvynę.

Kalbas pasakė klebonas kun. 
A. Abračinskas, vikaras kun. 
A Janušonis vyčiu 7 kuopos 
pirmininkas G. Barton perskai
tė miesto burmistro Walter Bla- 
senak paskelbtą proklamaciją. 
Prcklamaciją gauti rūpinosi vy
čiai.

Pagrindinę kalbą pasakė in
žinierius Zigmas Gavelis iš 
Bostono.

Perskaitytos ir priimtos re
zoliucijos, kurios pasiųstos A- 
merikos prezidentui ir kitiem 
valdžios pareigūnam.

Meninę programą išpildė šv. 
Jurgio parapijos choristė K. 
Perednienė solo sudainavusi ke
lias dainas, akompanavo V- Ka
mantauskas. Eilių deklamavo 
Martišiutė. Kompoz. J. Gaide
lio vedamo choro sekstetas su
dainavo keletą liaudies dainų, 
akomponavo patis kompozito
rius Julius Gaidelis.

Minėjimui vadovavo jK. Ši
mėnas.

Aukų salėje surinkta 186.50 
dol Vėliau dar gauta daugiau. 
Taip į Alto centrą pasiųsta virš 
200 dol.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Po minėjimo visi pa
vaišinti kavute ir pyragais.

Žvalgas

DISPLAY

PARK CITY PRESS. INC.

COMPI.ETE PLANT 
Photo Offset. Letter Press. Bindery 

Color Broehtires 
3460 G re? t Neck Rond 

N. Amityville. L.I. — 516 M Y 1-2700

BUSS. OPORTUNITY

BEAITTY SALON. Busy Location. 
Bar Ridge. Brooklvn. Reasonably 
prieed. Near 3 Banks, manv Office 
buildings and apartment houses. — 
Ovner movi n g tinstate for familv 
reasons. SHore Road 5-4550: on 
Mondav phone Residence. TErrace 
9-0611.

Profifable BAKERY for SALE 
Pnrtners cannot a<rree. VVrlling sėli 
ridieulously low. Smalf down par
meni takes over. Good location. yreat 
opportunitv for hnsband-wifė fami
lv team. Kins’s Point. Tx>nd Island. 
Call immediatcly 516 FO 8-0144.

If you believe h Mindės 
and money, here’s one for 

sale
I own a two storv collision garage. 
one full city block k>nę at Amster- 
dam Avenue 4 168th Street. Fully 
heated. eood comfortable effective 
ventilation and light. I have other 
profitable interest. so I will rent the 
mechanical shop in this active col- 
lision garage to the right man or 
partnere. The miracle is that the 
mechanical busine.ss is alvvays there. 
it’s there now. ready and waiting 
for votį and vour partner to tum it 
into money. Furthermore. I vvill give 
that man all my present heavy In
surance mechanical business. I will 
personally introduce him to ai) my 
Insurance contacts and new contacts. 
The rent is reasonable and easy for 
the right man or partnere. If you 
are that man. don't hesKate. Call 
me immediately at:

SWinburne 5-2980

MEN
Work as Uniformed Guards in 
Metropolitan N. Y. 6 day.s. 
48 hour tverk. Mušt be 20 or 
over. Have clean record. Uni
forma provided. Vets bring 1)1) 
2H fenu, non-Vcts drut’1 vlussi* 
fication. Part trae \vorl; also 
availablc. Report Monday thni 
Friduy 9 u.m. - 3 p.m. 2!C 
East 44th Street. New York. 
2nd Floor.

VYRAI
Uniformuotų sargų tarnybai vi
same New Yorko metropolyje.
6 dienos. 48 vai. savaitė. Turi 
būti nemažiau 20 m., turėti šva
rų rekoi'dų. Duodamos unifor
mos. Veteranai prašomi prista
tyti 1)1)214 formų, neveteranai 
kur. tarnybos klasifikacijų. Da
linė tarnyba taipgi gaunama. 
Prisistatyti pirraad. - penktud. 
nuo 9 ryto iki 3 p p. 24C E. 
44lh St.. New York. 11 aukštus.

iI

GRANE SAVINOS & Loan Association
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B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

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

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

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad ir. 
penktadienį 9 00 ryto — 5:00 vakaro; Aeštadienais 
9:00 ryto — 12 00 dienos Trečiadieniais uždaryta

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

—— ■ :
SIŲSKITE I LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS
J 

— gera atraiža medžiagos paltui kostiumui suknelei’ p? ■ 
airūoinkite medžiagos išsiuntimu TVOJM7’ (

Išpardavimas nepaprastai žemom ITRMO KAINOM 

ątraižn vilnones medžiagos - importuoto? jy vietinės 
3 - jose krautuvėse

I
S. BFCKFNSTETN. Ine Į

Mi ?»; RO ORCHARD STpęn _ GR !
Cor OFI *NCV N VC

KRATTTUV4S ATVIROS KASDIEN IR SFKMADIEN*ATS. 
TftRKVRITS ftWOTAF)TFNnTR NITO 9 RVTO IKI 6:30 V AK

8. Beckenteino krautuvėse kalbama ru«i*kal lenkiškai us^iniška’ ! 
Vetuoti BMT <š)ir>ent Fenerr Street keltis e’evat<ad”Tn j i

nųr> r».R tiri r> <> i <» n r e v

Atein«škit« <1 skelbimą, kuris bus ypatingai įvertinta*

DABAR JŪS GAVITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje

Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BIIREAU. Ine.
45 W. 45 Street. New York 36. N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Evpress Corporation
Paskubina jūsų siuntini iftsu dn»>«ySm« Ir j bot kurk*
SSSR dalį..................... ..... Licmsed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATVMAS GARANTUOTU 

____  GAVe.lAA NIFKO NFMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didclj pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiams drabužiams ir t»w» sutaupysite nei per
kant kitur. .10* gaHte gauti ir kitokiu "rikmenu tinkamu siunti
niams pigiau n-i bet kur kitur naj pnpiMnmu informarjiu ir n-mn- 
karnų kainamšėiu rašykite ar aplankykit* tums artimiausi a ak yriu •

• NEW YORK. 3, N. Y. — 39 - 2nd Avmue ---- ----------  AL 4-54M
• NEW VORK 11. N. V. — 134 W. 14th Str-et ______ CM
• 8ROOKLYN 11. N Y. — 370 Union Avenue ______  E V 4^942
• BROOKLVN 7. N. V. — 600 Sutter Avenue ------- ---- Oi S4M06
• ATMOL. Maas — 61 Mt. Pleaaant Street . CM 0-Š74A
• BOSTON 18. Maaa. — 271 Shawmut Avenue ......— Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON.. Mas*. — 359 We«t Broadway .... Tel. 268-0068
e BUFALLO 6. N. Y. — 332 FHImore Avenue ----------  TL 6-2674
• CHICAGO 22. Hl. — 2222 W. Chicago Avenue --------- BR 8-6966
o CHICAGO 8. III. — 3212 So. HaHtead Street   wa 5-2717
• CLEVELAND 13. Ohlo — 904 LHerary Road ... . TO 1-106*
• OETROIT. Mich. — 7300 Miehiaan Avenue VI 1-535*

e GRANO RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL82256
• MAMTRANCK. Mieh. — 1’333 Jos Camoau TO 7-1575
e HARTFORD 14, Cann. — 200 Franklin A v, Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11 N J — 76? Sorinpfrilo Avė ES
• VOUNG9TOWN X Ohlo — ?1 Fiftb Avenue R’ 3-0***
• YCNKERS. N. Y. — 5C5 Nepperhan Avė. GR 6-2781
• LOS ANGFLES 22. CaMf. — 960 So Aiipmir Rlvd
p LAKFWOOO. N. J. — 1?6 • 4fh Street PO 3-6*66
• NEWARK 3, N J — 42* Sorinpfi-M Aventn* ., . R* I I**?
• NFW MAVFN. Cimn. — *06 Ctmoress *.,* • Ci o r44a
• PATRRAAN 1 N. J — Mele Sevee* M»» « ASi*
• RAMAK N j — 17» Marke* S*»«e nn >>««?
• oun a nei •*.••• 09 soa w s— s sepn
• PITTSBURGH X Pa. — 1307 E. Canon Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO CaHf — ?«7« Surie- Street «■' 6-1571
• WAT»RRIIRV Cann — 6 ln*m «*ree* •’ 6.67RP
• WORCE8TER. Maaa — 174 M<Nbun St—et «W 6.2*09
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43100 VĖŽIO MIRČIŲ
KĘSTUTIS GAIDŽIONAS

Plaučių vėžys, pagal Ameri- aštuntas pavojingiausias vėžys, 
kos Vėžio Draugijos praneši- Šiais metais Amerikoje bus 
mus, šiais metais pasieks nau- diagnozuota 540,000 vėžio ligos 
jo mirties statistikos rekordo, atvejų. Apie 180,000 ligonių 
Draugija pranašauja, kad ši Ii- bus išgelbėta, kurie prisijungs 
ga šiais metais pakirs 37,300 prie dar šiandien gyvepčįų.l, 
vyrų-ir 5,800 moterų — viso 
43,100.

‘‘Šios ligos plėtimasis pas vy
rus”, draugija skelbia, “auga 
su jokia kita liga nepalygina
mu greitumu; šiandien nuo vė
žio miršta vyrų 10 kartų dau
giau, palyginus su statistika 
prieš 30 metų”.

Amerikos Vėžio Draugija lin
kusi pripažinti, kad apie 75 prc. 
plaučių vėžio atsiranda nuo ci
garečių rūkymo, ir todėl didžio
je daugumoje nuo šios ligos 
“galima apsisaugoti”. Oro už
teršimas taip ■ pat figūruoja 
kaip nemažas ligą skatinantis 
veiksnys.

‘ ‘Deja’ ’, draugija priduria, 
“sunku laiku diagnozuoti plau
čių vėžį, šiandien sėkmingai 
išgydoma tik apie 5 proc. visų 
vėžio atvejų”.

Sudėjus visas mirtis nuo vė
žio, draugija skelbia, kad per 
metus ta liga miršta apie 290, 
000 amerikiečių.

900,000 nuo - vėžio išgydytų as
menų.

Gyvenimo amžius' šiandien 
jau taip pailgėjęs, kad naujai 
gimęs kūdikis gali tikėtis pu
sę karto ilgiau gyventi negu 
gimęs 1900 metais. Taip skel
bia Health Information Foun
dation statistiniai daviniai.

Kūdikis gimęs 1900 metais 
galėjo tikėtis gyventi vidutiniš
kai 47.3 metų; praeitais metais 
gimęs kūdikis išgyvens jau 
69.7 m. Dėl šios aplinkybės, 
šiandien yra rekordinis senes
nio amžiaus žmonių skaičius ir 
daug ilgesnis darbingo amžiaus 
laikotarpis.

Medicinas pažanga ypatingai 
užkrečiamų ir parazitinių ligų 
grupėje, yra vienas iš svar
biausių šiandieninio ilgo am
žiaus veiksnių.

DAINUOJAME 
SU LIONE

Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai lietuviškų dainų, Lio
ne* Juodytės nauja* LP-1OO3 al
bumas jau išleistas. Gaunama* 
Darbininko Administracijoj, 910 

zWtlloughby Avė, Brooklyn, N.Y, 
Mrs. A. Giriku* 495 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. ir kitose vietose, 
kur pirmosios plokštelė* buvo 
gaunamos. Kaina $5.00. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JODIS AT TOWN HALL ir 
DAINUOJAME SU LIONE, abi 
plokštelės ui $8.00. Didesniems 
kiekiams duodame nuolaidą. Pra
šome siųsti užsakymus su čekiu: 
Alex. Mathews, 256 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.

RABIJO PROGRAMOS
MAS*.

BROCfcTON, MA88.
Vedėjas, P. VIŠČINIS 

173 Arthur St. Broektoo 18, Misa.
TeL JU 6-7300

AM bang. 11W kiL—FM bang. 105.7 
meg. ii WKpX, Framingham, Mase. 

Sekmadteaiai* 8 - •vaL ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadu-ay 3-2224
Šeštadieniai* 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIUS 

WPOP, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel. CH 9-4302
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

Nors plaučių vėžys iš visų 
vėžių rūšių laikomas pavojin
giausias, moterims jis yra tik

Klebonijoje reikalinga šeimi
ninkė. Geros sąlygos. Malonėki
te kreiptis: 105 Main St. At- 
hol, Mass.

Vienai klebonijai reikalinga 
šeimininkė. Skambinti AL 5- 
2648-

STUDENTŲ
Lietuvių Studentų Sąjungos 

Centro Valdyba praneša vi
siems LSS skyriams, kad 1963- 
64 mokslo metų nario mokes
tis, kartu su pilnu narių sąra
šu, turi būti išsiųstas CV iždi
ninkui Petrui Kaustekl i u i, 
19212 Omira, Detroit 3, Mich. 
48203, ne vėliau kaip šm- kovo 
16 d. Pavasarį įvyksta vėl LSS 
CV rinkimai, ir balsavimo la
pai bus siuntinėjami tik tiem 
studentam, kurie bus susimokė-

DĖMESIUI
ję nario mokestį ir įtraukti C V 
sąrašus.

Taip pat “Studentų Gairės”, 
kurių antras numeris buvo iš
leistas prieš porą savaičių, yra 
siuntinėjamos tik susamokėju- 
siem nariam. Tad prašome sky
riaus valdybų nedelsti ir greit 
šį reikalą sutvarkyti.

LSS CV praneša, kad me
tinis suvažiavimas, kuris įvyks
ta Padėkos dieną, lapkričio mė
nesį, šiais metais bus Detroite.

LSS CV

PHILADELPHIA, PA. 
WTEI_ 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176 
šeštadieniai* nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. Melninkas 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo 
programos, tįdįjjo stotis WOPA — 
Oak Park, ffiF'AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vaL v.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas

Tel.: 
TA 7-9518 • PL 3-6628

registruotas investavimo fon
dų atstovas priimą interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y,' -/

IRUTE GIECIOTĖ

PUIKI DOVANA

Bet kuria proga labai tinka 
dovanom Irutės Giečiūtės įdai
nuota Hi-Fi lietuviška plokš
telė 8 lietuviškos patrioti
nės dainelės. Filmų ir televizi
jos aktorė Rūta Kilmonytė-Lee, 
išklausiusi plokštelės, parašė 
Irutei: “Mano geriausi linkėji
mai gabiai ir nuostabiai so
listei”. Plokštelė gaunama pa
piginta kaina už 3 dol. (per
siuntimas 50 c.). Rašyti Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

VAKARŲ PENNSYLVANI JOS 

vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburghe ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties,

LIETUVIŲ KATALIKŲ

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininko

Dr. ANTANO TRIMAKO
staigus pasitraukimas amžinatvėn skaudžiai sukrėtė mūsų 
organizuotą išeiviją ir kiekvieno lietuvio širdį.
Šios taurios, visas jėgas Lietuvos laisvinimui skyrusios 
asmenybės nelemta mirtis sudarė sunkiai užpildomą spra
gą ne tik Lietuvos laisvės kovos vadovybėje, bet ir visame 
kovojančios lietuvių tautos fronte.
Bostono organizuoti lietuviai šio bendro mūsų gedulo me
tu nuoširdžiai jungiasi su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu nepalaužiamu ryžtu toliau tęsti garbingojo 
velionio su neribotu pasiaukojimu dirbtą Lietuvos laisvi
nimo darbą.
Reiškiame gilią užuojautą Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui ir velionio šeimai:

Bostono Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius

Bostono Balto skyrius

S. L. A. 2 apskritis

A. L. Tautinė Sąjunga

Vilniečių Sąjungos Bostono skyrius

A. L T. Sandaros I apskritis

L. D. D. Centro valdyba

Rymo Kat. S-mo N. Anglijos apskritis

Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkė

L. V. S-gos "Ramovė" Bostono skyrius

Lietuvių Socialdemokratų S-gos Bostono skyrius

Bostono Jūrų skautų "Nemuno" tuntas

Bostono skautų "Žalgirio" tuntas

Bostono skaučių "Baltijos" tuntas

Lietuvių Vienybės Sąjūdis Bostone

Liet. Inžinierių ir Architektų S-gos Bostono skyrius 

Bostono Ateitininkai Sendraugiai

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-ja

Lietuvių Teisininkų Dr-jos Bostono skyrius

Bostono Korp! Neo-Lithuania

Parduodama: East New Yor- 
ke sekcijoje^ parduodamas 6 
šeimų namas labai prieinama 
kaina-

Suintereruoti gali kreiptis 
EV 5-4394.

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Naujai išėjusi HI-FI plokšte
lė, kurią turėtų įsigyti ypač no
rintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra 
14 liet.' šokių — dainų: Aštuo- 
nytis, Landutė, L enciugėlis, 
Sukčius, Linelis, Jievaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

Išleido J. Stukas, vadovau
jant J. Matulaitienei, liet šo
kių vadovei New Yorke, su J. 
švedo tautiniu ansambliu ir Ai
tvarų kvartetu, vad. Alg. Kača- 
nauskui. Kaina $4.00 (persiun
timui 50 c.).

RADIJO VALANDA

WEDO
Mckeesport, Pennsylvania 

kas sekmadienį 
nuo 1:35 iki 2:00 vai. popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:
LITHUANTAN CATHOLIC HOUR 

W E D O 
mckeesport, pa.

Nuoširdžiam ir dideliam kovotojui už Lietuvos laisvę, re
zoliucijų žygio rėmėjui, Vliko pirmininkui

A t A

DR. ANTANUI TRIMAKUI

staiga mirus, liūdinčią žmoną, sūnus ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETAS

*Wra ai got to tfe sanethiBg today 
to teep oor cooiby strong and free. 
I figūra tat ILS. Sarings Bonds are 
ore way I cao hetp. And jw know, I 
buy Bonds for another reason, too— 
the/re a great piace to save tnoney 
for tat rainy day! Savings Bonds 
make good sense. Everybody who buys 
’em says so!”

Kee| freedm ■ yaar Maro witt

U.S. SAVINGS BONDS
This advtrtisinf donatad by Tke

GAVĖNIOS RIMČIAI

Darbininko administracijoje 
galima gauti religinio turinio 
knygų: šventas Raštas, Seno
jo Testamento I ir n d., gra
žiai įrišta,. 2000 pusi., karna 
22 dol. Dievas ir Žmogus, ka
talikų tikėjimo tiesų aptarimas 
ir paaiškinimas, kaina 3 dol. 
Tikybos vadovėlis, jaunimui, 
kaina 1.00 dol. Katekizmas, 
mažiesiem, gražiai iliustruotas, 
kaina tik 0.50 cnt- Rašyti: Dar
bininko administracija, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

PARDUODAMA

Gera proga įsigyti pieniškų 
maisto gaminių ir kiaušinių 
krautuvę lietuvių gyvenamam 
rajone- Kreiptis telefonu VI 9- 
4718 arba VI 7-0226.

AtA

KAROLINAI PIEBALDIENEI

mirus Lietuvoj, jos dukrą VALERIJĄ KATAUSKIENŲ, 
anūkes ALBINĄ, RINĄ ir LAIMĄ nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Bostono Lietuvių Mišrus Choras

AfA

STASIUI LESKAIČIUI

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reižkįame p. VINCEI 
LESKAITIENEI ir jos Seimai.

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — RmI Estete — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobily, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

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

87-09 Jamaica Avė.. Woodhaven 21, N. Y. • Tel. Vi 7-4477

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LięUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

WINTER GARDEN TAVERK
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas—•—

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

1883 MADI80N STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

84-09 Jamaica Avė., Wocdhaven 21, N. Y. e Tel. VI 9-5077 
f buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, BrooHyn II, N. Y. • Tel. STagę 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsaką mus 
'VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato T namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
------We take all ordpra special price for VVeddings and Parties------- 

Horoe-Made Bologna

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, M a nage r 
Didelis pasirtnkiinas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
, Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

i Norite geros meniškos fotografijos —
I | PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
II jvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo

traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
I padarys —

; VYT. MAŽELIS
11 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
'i Tel. HYacint 7-4677

PUIKI PROGA -
Artinasi Prisikėlimo švente — Velykos!

Suteikite džiaugsmo savo šeimai, draugam bei pažįstamiem! . . .

Dovanokite

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė. įgrota Clrvclnndo 
Lit. Vysk. M; Valančiaus mokyklos kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės. — Keturiolika grynai lietuviškų mek»dįjų!

Užsakymus, kartu .su money order ar čekiu siųskite;

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENW00D AVENUE. EUCLID. OHIO. 44119

--------  -------------- KAINA:-------
STEREO $4.95 MONO $3 95


