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Sovietai Veneroj

Bombonešis su atomais nukrito Ispanijoj

prezidentui 
kapituliuoti 
priešininko

Senate, prieš balsuojant su
mas, Oregono sea. Morse norė
jo pademonstruoti nepritarimą 
prezidento politikai Vietname 
ir siūlė atšaukti Kongreso re
zoliuciją, kuria buvo preziden
tas įgaliotas imto visų reikia
mų priemonių po komunistų ag
resijos prieš Amerikos laivus 
1964 Tonkino įlankoje. Senato
riaus Morsės siūlymas terado

— N«w Yorko majoro Lind- 
say didžiausias rūpestis — kur 
gauti 2 bilijonus 5 metam. Mo
kesčių kėlimas Susilaukia dide
lio pasipriešinimo iš abiejų par-

— Šen. Roberf Kennody pri
ėmė pakvietimą atvykti, į Pie
tų Afrikos studentų kongresą. 
Abejojama betgi, kad jam Pie
tų Afrikos vyriausybė duotų vi-

— Anglija pasiskelbė, kad 
nuo' 1971 pinigus vartos dešim
tainės sistemos. Vartos svarus, 
bet jie bus padalyti ne j 20 
šilingų, o į 100 vienetų.

— Amorifcoo “liberalų” spau
doje su nepasttenktoimu sutik
ta žinia, kad popiežius į gimi
mų kontrolei tirti komisiją pa
skyrė kardinolą Ottaviani. Jis 
laikomas konservatyviųjų risto- 
VII .. /'

Ghanos nauja vyriausybė ko- tiem užsakymam ir net ėjo šar
vo 1 paskelbė, kad įsakyta iš- gybas, buvo apie 10 0 0, kinų 
vykti sovietiniam, ir Kinijos pa
reigūnam. Sovietinių pareigū
nų, kurie čia vadovavo įvai-

menys, kurie tari padegti van
denilinę bombą. Jie nepadėgė, 
nes nebuvo tam nustatytas lai
kas, tačiau, ištaškė kiek ra-

sutiko. Philadelphijoje jis turė
jo 7,000 policininkų, čia turės 
27,000. Philadelphijoje gavo 
22,000 doL, čia gaus 35,000, ir 
berods, dar pensijos iš Phila- 
delptajos 12,000.,

priešininkai siunčia kitas aštuo- 
nias divizijas, tad 
belieka tik arba 
arba pasipriešinti 
didinamai jėgai.

Vienam įkyriam korespon - 
dentui McNamara atsisakė aiš
kinti ir paprašė, kad jis išeitų, 
jei nenori tvarkos laikytis. 
VIETNAME aukos

Pereitą savaitę Vietname a- 
merikiečių žuvo 109, sužeistų 
747. Nuo 1961, karo pradžios, 
žuvo apie 2,300, sužeistų 11, 
500. Per tą pačią savaUę komu
nistų žuvo 1,122. įjf'

Kongrese kovo 1 buvo žymė
tina — tavo patvirtinta prezi
dento prašoma suma 4.8 bilijo
nų Vietnamo karo reikalam. Pa
tvirtina Senate 93:2 balsais, At
stovų Rūmuose 392:4. Tokiu 
balsavimu baigtos trijų. savai
čių diskusijos,' kurių metu buvo 
susidaręs klaidingas įspūdis: esą 
Kongreso nariai suskilę dėl pa
ramos prezidentui. Balsavimas 
patvirtino gana vieningą prita
rimą. .

— UuuHS m*
mas paskelbė kaltinimą Ameri- — Vėžio Hgoc kaltininku da- kos, tiek ir žydų laisvei 
kos “žurnalistų klikai”, kuri ki- bar linkstama laikyti asbestą.
šasi į Guatematos ratinius, kaip Tie, kurie dirbo prie asbesto — Amerikos tritono gaminto- 
kitados kišosi į Knbea reikalus darbų, plaučių vėžį gavo 8 kar- jai kalia pratęstus prteš didė- 
komunistų naudai. Turėjo gtf- tas greičiau nei tie, kurte reika- jantį plieno importą B tatefe- 
voje N. Y. Times. lų su asbestu neturėjo. nių.

Šen. J.W. Fulbrightas kova f 
išdėjo savo politinį credo dėl A- 
merikos ir kom. Kinijos santy
kių, nuo kurių priklausys Viet
namo visos pietų Azijos liki
mas ir pastovi taika. Būtent: 
vietoj karinių priemonių siūlė 
“prisitaikymą” (accommoda- 
tion). Tai reiškė: Amerika ir 
kom. Kinija turi susitarti neu
tralizuoti visą piety Aziją. A- 
merika turinti įtikinti kom. Ki
niją, kad “mes esam pasiryžę 
atitraukti Amerikos karines jė
gas ne tik iš Virinamo, bet iš 
tetos pietų Arijos už tufe kad-

Amerika kovo '2 paskelbė, 
kad sausio 17 vienas Amerikos 
bombonešis nukrito Ispanijos 
vandenyse su 4 vadenilinėm 

Nepaskelbta, ar Venerą pasie- bombom. Vienos bombos lig 
kusi raketa pateikė kokių žinių. įj©l tebeieškoma. Dviejose bom- 

Amerikos Mariner 2, praėjęs bose sprogo paprastieji sprog- 
pro Venerą 1962, buvo atsiun
tęs žinias, iš kurių spėta, jog 
Veneroje temperatūra 800 laips-

Apsaugos sekr. McNamara 
kovo 2 spaudos konferencijoje 
kalbėjo apie Amerikos karinės 
jėgos didinimą Vietname: da
bar yra 215,000, pakeliui yra pa
pildomi 20,000, iki metų galo 
numatoma 350,000. Gen West- 
moreland reikalavo 400,000. Ko
rėjos karo m e tu j. buvo pasiekta 
taip pat iki §£>0,000. Bus ap
sieita be mobilizacijos.

Korespondentai atakavo ir 
populiariu kaltinimu, kad Welch 
laikąs Eisenhoyverį komunistų 
talkininku. Kaip jie į tai žiūri? 
Abudu pasakė, kad jis “tam tik
ru būdu” pasitarnavęs komunis-

— Belgijos vyriausybei nesu- tų naudai.
randa pirmininko nuo. vasario Bhnnenfięid yra žydų grupės 
11, kada pasitraukė Pierre Har- vicepirmininkas, o pirmininkas 
mel.

Anglijos astronomai susirūpi
nę, ar sovietų raketa, nukritu
si Veneroje, neužkrėtė ten mik
robais iš Žemės (nepasakė kon
krečiau kokiais mikrobais: ko
munistiniais ar veneriniais?).

komsomolą nenueiti kokiais 
nors kitais keliais:

“Dabar ypatingai svarbu, kad 
kiekvienas jaunuolis ir mergina 
brangintų mūsų. vyresniosios 
kartos iškovojimus, būtų įsitiki
nę mūsų, santvarkos pranašu
mu.”

Kad dažnai taip nėra, paai
manavo ir Kamšalovas, svečias 
iš Maskvos, tenykštis vyresny
sis komsomolo vadas:

“Neretai jaunuoliai vienodai 
atsižvelgia į visus užsieniečius. 
Susidurdami su jais savo šalyje 
arba užsienyje, nemato skirtu
mo tarp mums artimų ir klasi
niu atžvilgiu svetimę žmomę. Ir 
neretai tampa bejėgiais bur
žuazinės propagandos^"akivaiz
doje. (ELTA)

— Nkrumah, buvęs Ghanos 
diktatorius, kovo 2 buvo Guine- 
joje. Skelbėsi,- kad jfe vis tiek 
grįšiąs į valdžią. Jo užsienių 
reikalų mlnisteris iš Kinijos 
parvyko, pripažino naują vy
riausybę, bet laikomas kalė ji-

Sovietai kovo 1 paskelbė, 
kad jų raketa tą dieną pasiekė 
Venerą ir joje sudužo. Ji buvo 
paleista lapkričio 16, taigi kelia
vo 106 dienas. Kita raketa bu

muose sluoksniuose ir užsienio 
sostinėse”, tai Fulbrighto ak
cija “kažkaip sumažina įspūdį 
apie solidžią paramą Baltiesiem 
Rūmam/..”

H. Tribūne: “Prezidento lai
mėjimas Atstovų Rūmuose ir 
Senate buvo aptemdytas netikė
to sen.J. William Fulbrighto 
pasitraukimo”.

Abudu vertinimai palieka įs
pūdį, kad Fulbrighto prisidėji- 

prie Morsės yra aptemdy- 
prezidentui. Tas prisidėji- 
galima ir kitaip vertinti: 

šškteąptemdymą sen.Ful-

|V o tarp 27,060 New York 
k' pblictninkų. tokių pasirodė esą 
L; apieSOO. , ’
KJ. Staigmenos jokios, kada žy- 
L-'- dų organizacijos B’nai B’rith pa- 
k dalinys “Anti Defamation Lea- 
|' g^”Cpaske!bė,.jog W<A sąjū- 
p, dte“prisideda prie antisemitiz- 

skai kurie jo nariai pla- 
L'; tinę antisemitinus leidinius. .
|&> Staigmena buvo tikra, kada 
[j paaiškėjo, kad Birch sąjūdyje 
M ■- tarp 80,000-100,0 00 naršę esą 
H" apie 1,000 žydę ir kad tie žydai 
į®. yra sudarę atskirą save grupę 
L." sąjūdžio rėmuose. Vasario 17 
P .. tos grupės atstovai New Yorke 
į.. ’ buvo susikvietę koresponden

tus. .

Senatoriaus kalbos antra silp
na vieta: jis nenori pats pasi
mokyti iš jo pabrėžiamos isto
rijos. O ta istorija moko: kom. 
Kinija nori ne susipratimo bei 
taikos, o pergalės; “prisitaiky
mas” iš Amerikos pusės būtų 
tik vienas laiptas žengti kom. 
Kinijai j aųj^|laiptą — j visiš-

tinis, nftv
giai būtų galimas
sistinh»; bet jis tikriausiai “stip
riai liberalinis”. Kita organiza
cija “American Jewish Cong- 
ress” esanti stipriai veikiama 
asmenų, kurie įkalba eiti drau
ge su demokratų partija. O ini
ciatoriai maną, kad "Žydę lais
vei grosią labiau nei anksčiau 
kolektyvizmo Ir valstybinimo jė
gos. žydų persekiojimo istorija 
yra istorija mažumos, kovojan
čios prieš valstybės ar vyriausy
bės Uraniją”.

Jie išpažįsta tą pačią tiesą, 
kaip Welch — kad "Amerikai 
tiesiogmis pavojus eina iš vi
daus subversijos, kurią rengia 
milžhdMca komunistę konspira-

dioaktyvinių medžiagų. Atomi
nės energijos komisija pasirū
pino, kad suradioaktyvintos že
mės apie 1,500 tonų būtų su
semta ir atgabenta į Ameriką. 
Paliestoji vieta nesanti pavojin
ga sveikatai Tam pademonst
ruoti Amerikos atstovas su vai
kais nuėjo maudytis į bombos 
paliestuosius vandenis.

—- Amerikoje pereitais me
tais buvo mažiausias prieaug
lis nuo 1945. Priaugo 1.95 mi
lijonai naujų gyventojų. Gimi
mų buvo viso 3,767,000, o me
tais anksčiau 4,054^00. Vienam 
tūkstančiui teko 19.4 gimimai 
iilpeiiiri 21X

— New Yorko majoras Lind- 
say atleido policijos komisarą 
Broderteką, kuris priešinosi, 
kad policija būtų pavesta civi
linio komiteto kontrolei. Nau
ju komisaru paskirtas Hosvard 
R. Leary, Phūad^phijos komi-

vo paleista lapkričio 12, ir 
ji sekmadienį pralėkė pro 
Venerą 15,000 mylių pro šalį.

mas 
mas 
mas

Lietuvoj' šie metai nevadina
mi jaunimo metais, bet jauni
mo sąjūdžių atgarsis jau ir Vil
niuje girdimas. Pats Sniečkus, 
partijos1 sekretorius, komjau
nuolių suvažiavime prabilo:

“Mes negalime pamiršti, kad 
buržuazinė propaganda dabar iš 
esmės visą savo veiklą dau
giausia stengiasi nukreipti į jau
nimą, stiprina savo atakas 
prieš komjaunimą” (Komj. Tie
sa, 1966/33). ' 
. Ta pačia proga Sniečkus įver
tino ir išeivijos informaciją 
apie tai, kas dedas Lietuvoj:

“Reikia pažymėti, kad pas
taruoju .metu priešiškoji propa
ganda vykdoma žymiai lanks
čiau, negu prieš kelerius metus. 
Jei anksčiau buvo bandoma pa
prasčiausiai neigti mūsų laimė
jimus ir skleist nepagrįstus gan
dus, tai dabar dažnai jie elgia
si kitaip, žinoma, neatsisaky
dami ir nuo savo senų šmeiži- vykę iš š. Vietnamo sostinės 
kiškų metodų. Dabar buržua- Hanoi. Dabar Kremlius vėl la
žiniai nacionalistai jau neneigia do jiem grįžti. Matyt, laiko Ha- 
visko paeiliui, o daugelį mūsų- noi tikrai nebombarduosima 
laimėjimų pripažįsta, tačiau aiš
kina juos sau naudinga kryp
tim”.

Pensijos amžiun žengiančia 
Sniečkaus kalboj (sausio mėne
sio pradžioj jau įžengė į 64-tuo- 
sius metus) prasiveržė susirūpi
nimas dabartiniu jaunimu, ne
be visiškai pasiduodančiu kont
rolei:

“Turime atminti ir tai, kad 
dabartinio jaunimo pasaulėžiū
ra, įsitikinimai, pažiūros ir bū
do bruožai buvo formuojami 
pokario metais. Jie nepraėjo 
tos gyvenimo ir kovos mokyk
los, kuri teko vyresniajai kar
tai. Kartais jaunimui atrodo, 
kad mūsų milžiniški pasieki
mai iškovoti lengvai. O kas leng
vai gaunama, tas kartais pride
ramai najvertinama".

Kom. Kinijos spauda, prieš 
atvykstant Ghanos Nkrumah, 
garbino svečią kaip Kinijos 
drangą. Spauda tylėjo apie jo 
nušalinimą. Tik įspėjo, kad A- 
merikoa vadovaujami “imperia
listai” gaH kuriam laikui laimė
ti. Matyt, tari galvoje tiek 
Gitaną, tiek ir Kubą, kurios iš
krito iš Kinijos galimos įtakos.

dytasfriš ateMM&gita^
Smūtmius savo mintim pa

remti vartojo tokius autorite
tus kaip Kennanas, Lippman- 
nas, gen. Gavin, gen. Ridgway. 
Taip pat pasikartodamas rėmė
si “istorija”: esą “istorija suges- 
tijuoja” tą ir tą; “istorinė pa
tirtis” skatina tą ir tą.

Senatoriaus kalbos silpniau
sia vieta yra tai, kad įi« nesi- 
skaito su esama tikrove, kurią 
tos pat dienos laikrašty išreiš
kia J.-Alsop (H. Tribūne): "Ka
ro gilinimo priešininkai yra ar
ba ignorantai arba negarbingi, 
nes jie niekada neužsimena fak
to, kad priešininkas yra tas, ku-

150. Susirėmimuose prie prezi
dento rūmų vasario 25 apie 11 
rusų buvo užmušta. Nutrauktas 
taip pat sovietinių Aeroflot lėk
tuvų lankymasis Ghanoje. Gha
nos valdžia paaiškino: Aeroflot 
atgabeno Nkrumah iš Pekingo į 
Maskvą, tai jo lėktuvai negali 
lankytis Ghanoje.

Staigmena apie žydų dalyva
vimą Birch sąjūdyje mažesnė 
nei pernai nuskambėjusi ir tuo
jau nutilusi ar nutildyta staig
mena, kada paaiškėjo, jog A- 
merikos nacių partijos sekreto
rius buvo žydas. Paaiškėjus jis 
nusišovė. Bet tai urvo diuelis 
skirtumas. Naciai savo* progra
moje antisemitai, ir anas žy
das slėpėsi, kad jis žydas. Ga
lėjai rita luti* kad buvo insi- 
Hltravęs ar infiltruotas provoka
ciniais tikslais. Kas kita su tais 
žydais, kurie atėjo į Birch sąjū
di. Jie atėjo atvirai kaip gy
dai Atėjo » įsitikinimo, kad 
komunizmai yra tas priešas, ku-

vieta. -
— Ryty Vokietija prašosi į J. 

Tautas. Kai lengviau pati įeitų, 
siūlo ir vakarų Vokietiją. Vaka
rų. Vokietija atsisako riti, jei 
bus priimta rytų Vokietija.

— Soviety Izvestija paskelbė 
apie V. A. KravČenkos mirtį 
ir pareiškė, kad įo vardu išleis
ta knyga “Aš pasirinkau lais
vę” buvusi parašyta ne jo, bet 
“Amerikos saugumo agentų”.

Pasitikėjimas LB J
— GaflupM sako, kad pasiti

kėjimas prezidento Jdhnsono 
politika nuo lapkričio laikosi 
apie 61 proc. Demokratų juo pa
sitiki 74 proc., nepriklausomų 
55, respublikonų 44 proc.

pirao didžioji dauguma nuėjo 
ne šu juo. ” . •

— Ghanoje sustiprinta anti
komunistinė akcija — liepė iš
vykti ir rytų Vokietijos pilie
čiam. Syrijoje tuo tarpu sustip- Taip išsitaręs, kad jaunimas 
rinta socialistinė programa ir kartais prideramai nevertina jo 
ryšiai su komunistiniais kraš- ir jo partijos “milžiniškų pasie
tais. kimų”, SnieOras prašyte prašo

ir ite stelbia — 
nesą ^io Mfisemifim tik antlemnmhas

^Etaigmena nebuvo didtiė, Kosjtet
kai šen . Fulbrighto pakėtė *- Tiė -atstovai buvo du: Sataute 
Mųą prieš, visas “dešiniųjų L BltaMtaMd ir Alau Sfang, 
^eksteentetų* oagmia^as, tarp abudu iš New Yorko, abudu bai

gę miesto kolegiją, pirmasis ba- 
kalauro laipsniu, antrašte dar irp. . ...........

^Staigmena dar mažesnė, kai masterio Columbijos universite- 
. Smo dienom naujasis majoras te; pirmasis 39 metų, antrasis 
► l^btey "pasisakė jnieš polici- 33; pirmasis sąjūdyje yra redak- 
yfrfrdnį dafyvavimą Birch sąjū- torius savritinio laikraščio “Re- 

.. News’\ antrasis yra
autorius leidinio “It’s Very Sim- 
ple: The True Story of Civil 
Rights”, kuriame kelia aikštėn 
komunistų insifiltravimą į “pi
lietinių teisių” sąjūdį ir-sieja 
dr. M. L. Kingą su komunistų 
sąmokslu. Abudu buvo tipingi 
'New Yorko “liberalai” ir balsa
vo du kartu už A. Stevensoną, 
abudu sinagogos nebelanko.

Suprantama, abudu atsidū
rė stiprioje korespondentų “ug
nyje”. Pirmiausia dėl sąjūdžio 
antisemitizmo. Blumenfield kal
tinimą atmetė kaip neteisingą 
ir be pagrindo. Esą sąjūdžio 
grindėjas ir ideologas Welch iš
siuntinėjęs aplinkraštį visom 
sąjūdžio žinioje esanšoni “A- 
merican Opinion” skaityklom 
(o jų esą Amerikoje 350) ne- 

| priimti antisemitinės medžią - 
f gos. "Kai tik kokia antikomu- 

nistinė organizacija daros veik 
minga, kalbėjo Blumenfield, — 
komunistai tuojau šmeižia ? ją 

(S kaip antisemitinę ir rasistinę. 
/ F Taip jau ję įprasta daryti".

Kodėl žydai dedasi į Birch są- 
H iWį?
|K “Konservatyvieji žydai — 
■ kalbėjo tas pats Blumenfield—■ 

netari tribūnos ar organizacijos 
savo nuomonėm pareikšti....” 
žydų organizacijos “Amepcan 

B*®įhhrish Chmmilitm” MteMteM

MORSE IŠPROVOKAVO prita- , pritarimo tik iš kitų 4 senato
rių. Tuo dar įsakmiau boro pa-į 
rodyta Kongreso vienybė 
prezidentu. Tačiau tai kft^p 
v^taia N. Y; Times. • • ■ 

PRITARIMAS APTEMDYTAS i 
— BET KAM? . £ af

N.Y. Times, atsižvelgdamas« 
į asmenis, kurie sen. Morse sHk 
lymą rėmė, daro dvi išvadas. 
Viena, šen. Fulbrighto priridė- 
jimas prie Morsės reiškia gatar 
tinį nutrūkimą tarp prezidento 
ir šen. Fulbrighto pažiūrų Viet
namo klausimu. Antra, kadan
gi Fulbrightas esąs “autorite-
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COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUStSRmI Estete Insurance

Komunistam Diemo nužudy
mas buvo nelauktas. “Tai esą 
perdaug gražu, kad būtų tiesa”. 
Bet kai pamatė, jog tai tiesa, 
išvadas jie pasidarė greitai: *š

loti tokią isto- 
► prezidentą 
vienas skirtu-

skelbimų vartomas, toko mesti 
dienizų Cotambįos uzūversitetą, 
kur mokėm nuo 1938 iki 1990. 
Teko pereiti j New Yorko uni
versiteto vakarinį kursą, kuri

M. Morkūnas, (v.) Lietuvos vyCiy 
įkūrėjas, w A. Mažeika (A> ir 
Jo žmona vyčiu seime Hartforde.

gyvenimu, gal jaunuotiškas ryž- ir pinga, 
tingumas neparduoti lėmė, kad Mp 
jis priėmė tai, ką amerikiečiai tototoAR 
vadina “challenge”. Jis tari tęs- t*.'*>1101 
ti mokslą.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdraus#. Visuose mūsų skyriuose yvn* gausus aukštos 
rūšies pcekH pą»riukWs priniriiitattei hritaMk-Meoto-'

JOHN ORMAN AGENCY 
Inrarafice-Real Estete

mendavo ar kritikavo Maskva”. 
Tas pats Lippmannas, apie ku
ri dabar Neįrsweek sako, kad 
jis priešinosiTrumano politikai 
Graikijoje, { &įp jis priešinasi 
dabar. ./ '

Su nrini^tani pirmininku Ky 
gal norėtoji 
riją, kokia 
Diemą. Be 
masrLipaa

dienomis kreipėsi senatorius 
Thomas X Dsdd (D. Cozm.), re- 
sokuojos & ConRes. 51) Lie
tuva laisvinimo reikalu auto* 
rius Senate, į senatorių 3. Wil- 
bam Fulhright ir kitus jo ko
misijos darius, karių rankose 
yra visos mūsų rezoliucijos..

PL 6-6766 
SW 8-2868 
. Rl 3-0640

Iturfų ėkyrinė^ '
Kartojasi betgi tokia pat pro- 

paganda, kojai buvo Diemo lai- 
kais?G«d nžffttipresniu būdu ir 
su. stipresniais vaisiais. Daniel 
Lyons ano laiko propagandą api
būdina buv. Italijos ministerio 
Ivan Lombardo vertinimai “Man

DIDMENŲ IR MA2MCTŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 

Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Audiniai an^tSras ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
Spectalūri žemos komos siunčiant audiniui į užsienį 
Mes poditincsne savo patalpas. kad galėtume geriau 
patarnauti klijantams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Prezidento Diemo likvidavi
mas — jau praeitis. Praeitis', 
kuri nedavė Washmgto«MM lauk
tų vaisių. Praeitis, kuri davė ko
munistam nelauktų vaisių.

Tėvui Daniel Lyons, & J., 
kai lankydamasis Saigose sto
vėjo prie vietos, kur palaidoti fcoogstoatogmių sodybų, kurias

Diemo vyriausybė buvo suorga- 
msavusi, tuojau komunistų ran»

Senatorius Tbomas X Dodd 
yri Senato užsienio reikalų ko- 
misijas narys,' kuriai vadovauja 
senatorius X Wm. Fulbright 
Dar kiti du rezoliucijų auto* 
riai Senate — senatoriai Laus-

caHs for freedom for Lithuania, 
Latria and Estonia. As the au- 
thor of the aforesaid resolution 
and as a member of the Sena
te Committee on Foreign Re-' 
lations, you/can do a great deal 
in getting the passage by the 
Senate .of this very important 
legislation. Please contact Sena- 
tor Fulbright and other mem-

CaM. *Ttorime 
«g< 

į tetos reikalu 
(rijoms Senate, 
nti įr kriti Lie-

. BR 8-6066
WA 5-2737
TO 1-1068

. V( 1-5355

CH 9-6245 
. Ll 2-1767

buvo tapęs tokis savas.
Ramiai toliau nutekėjo gyve

nimo dalis nepriklausomoje Lie
tuvoje iki šeštos klasės Šiauliuo
se. Bet artėjo 19 metai amžiaus. 
Tėvai priminė — turi grįžti į 
Ameriką. Kitaip neteksi piliety
bės. Prisimena atsisveikinimą 
net nebaigus mokslo metų. At
sisveikinimą su draugais, su 
mokytojais, direktorium KJup- 
šu (savo mokytoją Klupšienę 
sutiko jau čia Brooklyne’). Bet 
labiausiai atminime įsirėžė vo-

— Vajus katalikų vyskupų _ __
fondui prasidėjo Prienų dieną, ės and regards, 
Numatyta surinkti 5 mitijenua. Sincerriy, 
Pernai buvo surinkta 7 mū. B (Parašas) 
jų vienas buvę MkyĮdMų vai- (Vardas ir Pavardė bei adrto 
kų surinktas. / sas)

KARAS DEL KARO PRIEŠ 
SKURDĄ

Karo prieš skurdą programa lašt year m the Senate, that 
vykdoma jau 18 mėnesių. Dėl 
jos vykdymo nuomonės skiria
si. Vasario 27 Bronx demokra
tas Powell ragino programą 
vykdyti sparčiau, nes 182 ap
skrityse vidutiniškas šeimos pa
jamos metam nesiekia 720 dol., 
o 9 milijonai šeimų'metam su
daro pajamų ne daugiau kaip 
3,000. Bronr respublikonas Fi
no aiškino, kad karas prieš ton of y°ur Committee, ur- 
skurdą numeta pinigus nereiks- ghg them to act favorabiy and 
lingom išlaidom. Esą 4 4,000 mthout driay on yoor Resolu- 
doL duota LeRoi Jonės vado- tbn and to send it for adop- 
vaujamo teatro kultūriniam vai- «ob to the Senate. The House 
dinimam. O tuose vaidinimuo- adopted shafiar reeduttaci in 
se- buvo kurstoma negrų revo- Jone <rf 1988. fe there any 
Kurija prieš baltuosius ir buitie- wfcy the Senate cannot 
ji rodomi kaip išsigimėliai, ho- do the šame? 
moseksualistaL I to hear from you

........... .  soou. Thank you.
Wtth kindest personai wish-

rodos, kad esame lludmfokai 
vieno iš nepaprasčiausių pavyz
džių, kaip viešoji pasaulio nuo
monė sali būti suklaidinta, kaip 
šmeižimas ir fanatizmas, jei jie 
galingi ir neturi jokių skrupu
lų, gali laikyti pasauli ligi ap
kvaišimo palankiai nuteiktą 
tarptautinio komunizmo supla- 
nuotiem užsimojimam".

Nutraukiam Daniel Lyons, S. 
J. pasakojamus faktus bei nuo
mones. Galima ir juos sutikti 
kritiškai. Bet kritiška mintis 
jiem gal skatins skaitytoją kri
tiškai sutikti ir tą informaciją 
apie faktus, kuriem klastoti 
veikia galingas pasaulinis apara-

nus netavo prie ferdfes. Ū k į 
likvidavo ir pasiryžai grįžti < į 
Brooklyną. Nutikė tai^ kad 
1914 tą dieną, kai rengėši ke
liauti į Ameriką buvo paskelb
tas pirmas pasaulinis karas. Te
ko pasilikti. Teko* patriti visus 
karo pCTgyvenimtK, gyvenant 
dauginusią Sidarų kaime.

Sūnus Antsmas tada buvo 8 
metų. Kai dabar mėgini klausi
mais provokuoti Antano Ma
žeikos 'atminimus, jis pražįs
ta, kad buvo sunkių laikų, bu
vo nuotykių, buvo pavojų, ypa
čiai tėvui, kuris vokiečių oku
pacijos metu turėjo būti seniū
nu. Mat jis suregsdavo žodį ir 
kitą vokiškai, buvo matęs net 
Ameriką. Kai vokiečiai rengda
vo rekvizicijas, pranešdavo apie 
tai seniūnui, tas ir siunčioja vai
kus pas kaimynus, kad dumtų 
su gyvuliais kur į mišką. Tai 
buvo ta^ pat inkaL "kada siau
tėjo iš nelaisvės pabėgę rusai. 
Jie norėjo bausti seniūną. Vie
ną naktį apšaudė gyvenamą tro
bą, išpyškino langus. Motinai 
su vaikais teko ant grindų slėp
tis nuo šūvių. Paskui tėvas 
slapstėsi kelias savaites.

Kyla atminimuose ir pirmo
sios gimnazijos dienos Šiauliuo
se. Gimnazija buvo sukurta dar 
bermontininkam nebaigus vieš
patauti šiaūlių apygardoje. Ber
montininkai įsakė gimnaziją už
daryti. Kai mokiniai neiš
siskirstė, .kareiviai juos jėga 
tempė ir nešė laukan Tas mo- 
mentas -tiko -te- Autanė Mateik'*^ 
atorihimę kaip ___... . ,.r —
dos randas. Skaudūs tai buvo na, kad Amertoos vyffettgyfes 
laikai, su visokiais nepritekliais, nariai turėjo pilietinės: drąsos 
bet tai buvo tikra* gyvenimas, pripažinti, jog Diemo likvidavi- 
asmemškai išgyventas. Ir nuo mas "tai buvo mūsų užsienių 
tokių išgyvenimų nenorį atsi- politikos tragiška klaida“.
skirti kaip ir nuo seno, nutrin- “Nusprendimas nusikratyti 
to‘ ilgai nešioto drabužio, kuris Diemu buvo klaida”, kartoja

autorius šen. Fulbrighto žodžius. 
_ “Mes mokame už savo nusi
kaltimus nušalinant Diemą”, 
kalbėjo daugumos vadas senat. 
Mansfieldas.

O ir prezidentas Johnsonas 
privačiai pasisakęs: Diem su
naikinimas buvo “viena iš mūsų 
amžiaus didžiųjų tragedijų”.

Tokias išvadas privertė pada
ryti pati gyvenimo eiga. “Po 
Diemo per 15 mėnesių buvo 
septynios vyriausybės viena už 
kitą silpnesnės”.

DOVANŲ SIUNTINIUS 
t —RCte Atiteižą medžiagos pvltoš kostiumui ar snknėlri 
/ Pvyivūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
? atpapriurtai Žemom urmo fcmnom atraižų ^vUnonės me

džiagos^— importuotos ir vietinės -— trijose krautuvėse:

nužudytieji Diem ir Nhu, buvę 
pasakyti kieti žodžiai: “Dievas ___ ________ ___
nubaudė kennedy”. Savaime atsidūrė 5000.
jynMtotnA OT^Įng atmeta to- - o dabar? I>*bar Amerikos yy- 
•į •" riausybė vėl priėjo irąąĄL kąd

— — ..įėjjjig organizuoti sod^Jas ip- 
saugai nuo komunistų užpuldi
nėjimų. Tokias sodybas, kurias, 
buvo organizavęs Dienias.

Dabar, kai min. pirmininkas 
Ky pastoviau įsitvirtino, Ame
rikos spaudoj ima kartotis to
ki pat balsai kaip Diem laikais: 
Ky diktatorius, jis turi sudaryti 
“Civilinę vyriausybę”, -o jei jis 
užsispyręs, reikia eiti per jo 
galvą...

Su tokiom užuominom išėjo 
aikštėn tas pats Walter Lipp- 
mannas, apie kurį buvo kalbė
jęs velionis Nhu ir apie kurį Ly
ons kartoja Madame Labin pa
stebėjimą: “Iš 25 tarptautinių 
Konfliktų, kurie buvo per pas
kutinius 15 metų, jis beveik 
visada rekomendavo arba kri7 
tikavo tuos, kuriuos reko-

118-125-139 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
'' j ' - Ct» D®LANCEY. N. Y. C .
Mratittfvto atvira* Ir***!■■ ir MkHMdtoolate 
Itakyni* MtadMatua. mt* 9 ryto Hd 6^0 vMc

& Beteeastakao krautuvtee kalbama ruaMkai, teuktiftai, ukzatattkai 
. VaMaotl BMT MUlpant Essex Street, Mtti elevatorium i 
Utų, arte IND traukiniu D-« Avenue iki Dehneey-St.

MU 4-4619 
525 W. Girard Avė.____PO 5-5892

• MTVMMMMM 3, Ra. — 1307 E. Canon Street -------HM 1-2750
• SAN FRANC1SCO, Cafff. — 2076 Sutter Street  ----- Ft 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St.--------
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• YOUNG8TOWN 3, Ohio — 21 Fifto Aveoue

che šr Hickenlooper — jrra 
taip pat tos komisijos nariai. 
Tie trys senatcriai gali labai 
daug visame rezoliucijų reikale 
padažyti. Parašykime tiem trim 
senatoriam po laiškutį ir kvies- 
kime juos į pilną talką rezoliu
ciją pravedate Senate. Tų trijų 
senatorių pOni vardai ir pavar
dės yra: Thumaa J. Dedd, Frank 
J. Lauocho ir Beurfce B. Hidc- 
enlooper. Jiems visiems laišku
tis galėtų trirtf maždaug tokio 
turinio —
The Honorable (senatoriaus 

vardas ir pavardė)
Senate Office Building 
Washington, D.C. 20515 
My dear Senator
Needless to say, we are grate- 

ful to you for the Senate Con- 
current Resotation, infroduced

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant
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Daugelio lūpose ir spaudoje nėję ir dabar siejasi su tarptau- \n,. ■ turti° dartšfių ir pareigin-'
gausiai minimi jaunimo metai tinės teisybės ilgesiu ir kovo- P77* *T-T \ y - jaunų kunigų, kaip kun. P.

Nesenai iš lAetuves atvafia- kui važiuosiu | Marijampolę. Te- 
yęe žmogus, kuris gerai pažino- nai turiu išsinuomavęs kamba-

venimo. Vincentas ^.Įiriįrku- suka aplink. K<yų nepavelku, 
nig^ >ęminarijosjrektmš^ o akys prūemušos ir ^pnai gir-

rišBaose. tam. GrtiifaĮ, tan. tara pairta.ta«*- jį** R“kos

?*• attikta Krata ūfcta» AJėjoje, Syt gražiai negalia Jums vi-
£££.."JS J* be”2™ staJ^te&u sugros i w.

naujom mūsų jaunųjų veikėjų 
jėgom, įvairiom progom pasiro
dant/naujiem veidam. Malonu 
stebėti dabarties jaunimo kūry
bingą gaivalingumą. Juk jaunys
tė tuo taip būdinga.

Jaunųjų užsidegėlių netrū-

Tauta garbė ir mylėjo savo 
šventąjį. Ne tik daugelis paren
ka šio šventojo vardą savo ku

tuvos nepriklausomybės atstaty
mą, tiek pačiojė Taryboje, tiek 
partizanų savanorių eilėse, tiek 
ir Steigiamojo Seimo atstovų 
gretose įsijungdavo gausūs jau
nimo atstovai Ir patį laisvės 
atgavimo sąjūdį stipriai judino 
jaunuomenė, užsidegusi idealiz
mu ir iš tėvų paveldėta tėvynės 
meile.

cijų, draugijų, vienuolijų, para
pijų globėjas. Ypačiai tarp A- 
merikos lietuvių.

1
Lietuvių liaudies mene ir kū

ryboje lengvai randami gau-

gerą kunigo, ateuBtisMtirhus 
ir rektoriaus pavyzdį. Vėliau vi* 
są gyvenimą mudu palaikyda
vau kuo geriausius santykius.
Jisai per pora seminarijos me- visokių darbų br Žymiai prisidė- 7 se pasiliko fti 1949 in-> MĮpža'
tų man daug padėjo, todėl ve- j0 senelių prieglaudos, dr. buvo suareštuotas ir išvežtas į
liau, kai n karo metu jisai ne- v. Kudirkos, paminklo, Hebo- ? Sibirą. NuotolaikoVi&aviš-
teko viso turto Vilkaviškyje, aš nįj * - sj— - - .--s..
stangiausi jam atsilyginti kuo tų

minėtas asmuo - juo0i norėjo nę ir kad gerasis Dievulis duo- 
sųpažmdinti,ta> virinasjų > tų amžiną laimę danguje, o ki-

liau, kai H karo metu jisai ne
teko viso turto Vilkaviškyje, aš

gaudamas. Jisai buvo geras ir 
demokratiškas rektorius. Ir tei
singai preL F. Bartkus sako,

- _ 4 -^ vau^t pasakęs: “Sū tokra kolcbonun-, tiems čia vargstantiems teiktų
■ t jr.| į tiT - ku aš nenoriu turėti jokių pa- gražių malonių. Širdingai

? rž,- žinfių.. /’ (Mat, tiradų tuomet trokštu dar su Jumis pasimaty- 
vidar nešiojo Sibiro vatinukas, ti, bet, deja, vargu tas mano E ^aaBaanK> kurios buvo labai įkyrėjusios). £xškimas į£ksTT

loao O Tačiau juodu vėliau nuošir- Ir neįvyko. Velionis mirė su-1940 birželio 9, trumpai kas. Vtimms daira miškuose ir UnVae m « o
bo. \ : -

1940 birželio 9,

kryžkelėse ar altiniuose šv. Ka
zimieras rasdavo svarbia vietą 
šalia Rūpintojėlio ar Sopuliu- -J 
gosios Motinos, kurią kenčianti d 
tauta taip buvo pamilusi.

dar nešiojo Sibiro vatinukes, ti, bet, deja, vargu tas mano 
kurios buvo labai įkyrėjusios), troškimas įvyks”...

Tačiau juodu vėliau nuošir
džiai pasisveikino.

" _ Jau pajėgos maria,
vystu kaip lapas...

Kadaise taip rašė poetas

Ir neįvyko. Velionis mirė su- 
„ laukęs 91 metus ir 2 mėnesius, 

bet jo darbai pasiliko.
Ilsėkis ramybėje, gerasis rek

toriau!

LIETUVOJE

Meilė ir ištikimybė savai tau
tai laikoma dorybe, kuri nebu
vo svetima ir vieninteliam vie
šai garbinamam lietuviui šven
tajam. Popiežius Leonas X, jį 
1602 skelbdamas šventuoju, pa
skiria jį visos Lietuvos ypatin- 
g” globėju, o Pijus XII1948 bir
želio 11 iškelia jį kaip ypatin
gą lietuviškojo jaunimo globė
ja-

šv . Kazimieras mirė sulau
kęs vos 24 m. amžiaus, bet sa
vo jaunatviškame gyvenime spė
jo palikti ištikimumo Dievui ir 
tėvynei pavyzdį. Su kūno mirti
mi nepasibaigė jo meilė Lietu
vai Tarp kanonizacijos byloje

KAIP STATOMI NAMAI KAIMUOSE
figos caristinės okupacijos 

metu, lietuvių tauta pajėgė at
sispirti prieš demoralizuojan
čią svetimą įtaką. Apsupus šv. 
Kazimierą nepaprasta pagarba, 
lietuvių tauta tuo išreikšdavo !
ir savo nusistatymą vertinti kas .1
skaistu, dora ir gera. Nepriklau- ]
somybės laikotarpy šventojo ■
kultas plito, o tuo pačiu ir sti
prino tautą. Dabar, kai tėvynė- 
je pavergėjo sistemingai griau
namos dorinės ir religinės tau
tos atramos, ši kova už tautos 2 
gyvastį ten žymiai sunkesnė. Iš
eivijos gi kryžkeliūos plačiuos 
ne vienam šventojo karalaičio 
pavyzdys jau nei savas, nev^ 
brangus; Ne kartą pasekama to-^ 
kiais pavyzdžiais, kurie lietu- 
viam ir Lietuvai garbės nedaro.

Airiai ne vienam kelia pašai
pą įkyriu šv. Patriko gerbimu. 
Tačiau jų vieningume gimusio 
pajėgumo gali pavydėti net ir 
daug didesnės tautos ir valsty- 

• a • a x Argi šv. Kazimieras irgi
je vietoje 1645 buvo pastatyta negalėtų bati parenkamas 
šv. Kazimiero garbei bažnytėlė, laisvę mylinčių lietuvių vieny- 
Šventojo vardas lietuvio šamo- bės simbolis ir vadas?

jo paslaptingas ant eiklaus bal
to žirgo pasirodymas lietuvių 
kariuomenei prie Dauguvos.. 
Prieš gresiantį rusifikacijos ir 
suvalstybintos pravoslavijos pa-

karo lauke lietuvių tautos vals
tybiniu simboliu — Vytimi. To-

Vasario 16 Lietuvos pasiuntinybėje Washinptone dtp tematinio korpuso dekanas, dr; G. Sevilla - Sacasa, 
Nikaraguos ambasadorius, svekinasi su O. Kajeckien e, šalia — J. Kajeckas.

Vasario 13 d. Tiesa dar kar
tą pavaizdavo akligatvį, į kurį 
įvedė kompartijos “rūpinimasis 
žmogumi” Lietuvos kaimuose:

“Dalis kolūkiečių persikėlė į 
gyvenvietes. Daug kalbama, kad 
kėlimąsi reikia spartinti”. (Per 

, 15 metų persikėlė tik dešimta 
dalis. E.)

“Kokios lėto kėlimosi prie
žastys? Pirma, žmonės kartais 
statybos medžiagas gauna ir na
mus statosi tėvų ir senelių me
todais. Neretai šis kelias toks 
sunkus, kad valstietis bevelija 
palaukti... Antra, netikęs gy
venviečių projektavimas ir per- 
projektavimas suglumino nėr 'gtnna’ šiandiKrinių gyvenviečių 
vieną darbštų žmogų. Pasistatė statosi ne Elektrėnų, o Rumšiš- 
jis namuką gyvenvietės centre, kių pavyzdžiu.”
šalia būsimo klubo, o po poros “O buitinės sąlygos? Jos iŠ 
metų sužinojo, kad ne tik klu- esmės lieka tokios pačios, ko- 
bo, bet ir gyvenvietės čia ne- kios buvo ir viensėdžiuose: be 
bus. Ir nuostolių jau neatlygins, vandentiekio, be kanalizacijos, 
Trečia, kaime gyvena nemaža centrinio apšildymo... Po ke- 
senų žmonių, kurių vaikai dir- liolikos metų vėl viską reikės 
ba mieste. Jie turi gražų sodą, perstatinėti, išleisti dvigubas lė- 
jiems brangūs visą gyvenimą 
mindžioti takai, jų atžalos kai
me nebegyvens, — tad kam

statytis naują namą? Geriau jau 
tuos likusius 10-15 metų pragy
venti senajame lizde..

“Kai variuojant į Kauną, pro 
mašinos langą praslenka nau
jųjų Rumšiškių žiburiai, aš juos 
tuojau lyginu su Elektrėnais... 
Rumšiškės iš būsimų Kauno 
marių dugno kėlėsi beveik tuo 
pačiu metu... Buvo galimybė.. 
pastatyti bene pirmą Lietuvoje 
pavyzdinę kolūkinę gyvenvietę. 
Deja, namukai augo margi, be 
jokių patogumų, kartais ir be 
tvarkos. Tad gyvenvietė, nors 
tebegyvena vaiko amžių, jau pa
seno.* Ir kas apmaudu, kad dau-

šas...”
“Ar galima jau šiandien sta-

(nukelta į 4 psl.)

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

Copyright

<12>
Tas mano paklausimas nebūtinai reiškė mano pa

ties tuo reikalu įsitikinimą; aš norėjau daugiau patir
ti, kokie motyvai atvedė jį pas mane. Stengiaus su
prasti kiekvieną žmogų, turėjau daug metų patirties, 
tačiau sėdintis prieš mane dar buvo man mįslė. Kas 
jis? Atsitiktinis, neištirtas žmogus, tikrai kahalo pa
siųstas, ar gal savo asmeniniai interesais susirūpinęs 
Gal tas “advtAatas” išmušė jį patį iš pelningo biznio, 
o gal man spąstai iŠ to sukto atleisto pil. apsaugos in
spektoriaus ir panašių kitų suinteresuotų asmenų. Su
imsi vieną, kitą o ko gero pasirodys dokumentai 
legaliai gauti. Juokas...

| tuos klaurimus mintyse greitai ėjo ir atsakymai: 
neskubėk, ištirk; prileisk!: nukonkuravo; likviduok vie
ną gaują, sek pranešėją toliau; prisimink Rosenfeldo 
(slaptos spaustuvės redaktorius) vidaus pasą, gal iš to 
paties šaltinio. Spąstai? Jau pats faktas, kad pagalvo

jai apie tai, sakoz; būsi atsargus...
Ir aš laukiau atsakymo iš pranešėjo. Man kalbant, 

jo veidas taip ir liko kaukė: nei akys nei muskulai ne
pajudėjo. Ilgai jis žiūrėjo į mane ir tarė:

— Bendruomenė pasiuntė mane pas tamstą, po
ne viršininke. Sakė jūs sutvarkysite. Nei ’ ministras 
mums reikalingas, nei vidaus reikalų ministerija. Su 
kuo gi tas “advokatas” turi ryšius? Juk vidaus rei
kalų ministerija duoda tuos dokumentus.

— Ar jūs norite už žinias, žinoma, aš tikiuos 
daugiau konkretesnių žinių, atlyginimo ir kokio? —ga
lutinai paklausiau.

— Jums tai nieko hekaštuos. Bendruomenė su
rinko nemažą sumą, padėjo ją pas rabiną, ir aš ją 
gausiu, kai reikalas bus baigtas. Aš gi turėsiu mėne
siui pasitraukti nuo darbo, kad padėčiau jums.

Tai buvo pirmas atviras pasisakymas.
— Gerai, sakau, duokite pavardes ir smulkmenas.
Dalykas užtruko, nes reikėjo pasekti “advokatą” 

ir jo ryšius. Nenorėjau tenkintis kokiu vienu p»u ar 
dokumentu. Jei jau čiupti, tai sukrėsti visą gaują, iš
pjauti visą gangreną. Mes darėme savo, o pranešėjas 
mus informavo iš savo šaltinių, užtikrindamas mus, 
kad “advokatas” ir jo sėbrai jaučiasi saugūs ir mūsų 
veiksmai ten nepastebėti. Pagaliau atėjo diena, kada 
pranešėjas atskubėjo jau kiek sujaudintas ir pareiš
kė, kad už poros valandų, tarp 9-10 vakaro, didesnis 
skaičius dokumentų bus įteiktas Viliampolės Slabado
je ■— žydų mokykloje. Aišku, laukėme “advokato” ar
ba jo patikėtinio. Keletą išorinio sekimo agentų ant 
greitųjų surinkome, bet vyresnio valdininko, kuris ga
lėtų jiems vadovauti, neatsirado. Budintysis, susisie
kęs telefonu su manim, pasiuntė agentus į vietą, ža
dėdamas atsiųsti vyresnį pareigūną vėliau. Agentai ap
supo ir pro langinės plyšį pamatė, jog ant stalo guli 
dokumentai ir pinigų krūva, o dokumentus dalija.. 
policijos valdininkas nuovados vfršininko uniforma. To 
jie nelaukė ir susvyravo ką daryti. Kažkas iš vidaus 
išėjo į kiemą ir, pastebėjęs keletą vyrų, puolė į vidų. 
Ten pakilo triukšmas, užgeso šviesa, o nuovados vir
šininkas nėrė pro langą ir tekinas pašildo upės link. 
Tai nulėmė. Jei agentai sumišo, manydami, kad čia 

dokumentai dalinami legaliai, tai sąmyšis viduje ir val
dininko pabėgimas buvo nusikaltimo ženklai Jie puo
lėsi į vidų, lemputėmis apšvietė kambarį, suėmė kele
tą asmenų, rado daugiau kaip dešimtį dokumentų, bet 
pinigai jau buvo išgraibstyti. Tuo tarpu fordukū atvy
ko sekcijos vedėjas ir, patyręs įvykius, pasiuntė du 
agentus surasti nuovados viršininką ir išaiškinti kas 
jis toks. /

Agentai surado jį jau kitoj tilto pusėj. Pasirodo, 
jis užėjo dar į atdarą maisto krautuvę. Nuovados vir
šininkas prieš užeidamas į krautuvę, atsuko atgal savo 
laikrodį ir tik apžvelgęs krautuvę pradėjo barti šei
mininką už nešvarų valgomų prekių laikymą. Už tai 
surašė protokolą jame nurodydamas savo apsilankymo 
laiką (valandą anksčiau). Viršininkas dar pastebėjo sa
vininkui:

— Tavo ir laikrodis netvarkoje.
— Man atrodo, kad tvarkoje, — guodėsi savinin

kas mūsų agentui, užėjusiam po to nusipirkti papiro
sų, — “bet ko aš su supykusiu viršininku ginčysiuosi”.

Rytojaus dieną, surinkęs visus dokumentus ir 
duomenis, nuvykau pas J. Navoką. Nesakydamas šal
tinio, išdėsčiau jam Nišą istoriją. Atpasakojau jam to 
nuovados viršininko keistą elgesį ir “alibi”, kurį jis 
sufabrikavo, surašydama krautuvėlėje protokolą. At
imti dokumentai dar buvo mano rankose, tik ruošiau
si -jam parodyti, kaip atsidaro durys, ir įeina naujas 
vidaus reikalų ministras Oleka. Abu, Navakas ir aš 
pakilome iŠ kėdžių.

— Ponas ministre, tai kontržvalgybos viršininkas, 
apie kurį aš jau tamstą informavau. Dabar mus suse- 
kėm įdomią aferą — pasų ir dokumentų nelegalų iš
davimą; įmaišytas ir vienas nuovados viršminkas.

— Labai gerai, džiaugiuos jūsų kooperacija. Ar 
jau kas padaryta tuo reikalų, aš manau, atimti do
kumentai?

.— O taip, pone nunistre, — paskubėjo Navakas, 
— nuovados viršininkas ir kiti suimti, dokumentai pas 
mane...

Nustebęs tokiu greitu nuovados vfršminko “areš
tu”, aš krūptelėjau, ir iš kairės mano rankos išslydo 
portfelis ir pasai, kuriuos aš laikiau, pabiro ant grindų.

Ministras ir aš pasilenkėm jų surinkti. Ministras pa
žiūrėjo į pasus, lyg norėdamas ką sakyti, bet prisimi
nęs skubų reikalą, kurio jis atėjo pas Navaką, išsi
aiškino jį ir atsisveikinęs išėjo. Navakas labai greit pa
rausdavo, ir dabar jo veidas buvo iki ausų raudonas. 
Nemanau, kad jo savijauta būtų maloni, todėl ne
laukiau, ką jis. man pasakys. Padėjau jam ant stalo vi
sus dokumentus, paklausiau, kam pasiųsti suimtuosius 
ir atsisveikinau. Išėjęs pagalvojau, kad . jis minist
rui tiek pripasakojo, jog dabar nebegalės būti byla 
užgniaužta.

Su pranešėju pasikeitėme padėkomis už bendra
darbiavimą. Jis buvo patenkintas, gavęs iš rabino su
tartą sumą. . ,

Tai bylai pasibaigus, Navakas prašė mane reko
menduoti jam kandidatą į departamento pįsu dar
naus viršininko vietą. Apie tą pasiūlymą papasakojau 
savo įstaigoje, ir vienas vyr. valdininkas prašė jį re
komenduoti. Pas mus jis turėjo batalijono vado vie
tą, lankė juridinį fakultetą ir netrukus turėjo jį baig
ti. Paskambinau J. Navakui, paaiškinau ir pasiunčiau 
kandidatą J. J. pas direktorių. Po trumpo pasikalbėji
mo jis buvo paskirtas. Dėl perėjimo į kitas įstaigas 
turėjau savą pažiūrą: kontržvalgyba — galvojau—yra 
gera paruošiamoji gyvenimui mokykla, duoda daug 
patyrimo; o mums gerai turėti draugų visur. Kas dėl 
paties išeinančio tai iš dalies net buvau patenkintas: 
gabus, bet negilus ir nesuprato drausmės reikšmės, ją 
vadino “monarchizmo likučiais”.

Vaizdai iš mano santykių su piliečių apsaugos de
partamentu galėtų būti sutikti kaip šališki — gal net 
kilę iš konkurencijos tarp dviejų įstaigų, kaip tenden
cija rodyti, kad departamente vfekas buvo negerai Nei 
šališkumo nei tendencijos — o tik noras parodyti, 
kaip buvo sunku valstybės kūrimosi pradžioje surasti 
įgudusių pareigūnų specialistų. Tai galima dar geriau 
suprasti, kai palygini Lietuvos padėtį su Latvijos, Esti
jos ir Suomijos. Pirmiausia nepriklausomybę gavo Suo
mija, ir jos padėtis buvo nepalyginama su Baltijos vals
tybėmis. Ji anksčiau turėjo plačiausią autonomiją, vi
sas vidaus aparatas net gubernatoriai buvo suomiaL

(Bus dauglM)
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-' Kąpa^o^tapimo peticijos 
reikalais laposi Kanados LB 
Kramto vąjdyhps jaunimo sekci-

, Jaunimą.. peMįujpt rodo, ' kad 
tnvfanfrriaMne ĮĮM^inhne daug 
draugų. Reikią tik į juos su kon-
krečip prašymu kreiptis. ę 
v PrąBdpjjoje kųn. J. Petro
šius ar jo vadovaujama Lietu

340 tat* $*»••*, BrooMya I1. N. Y,
... T«L VIV-W7 
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Sv. KAZIN!
Lietuvių pranciškonų istori

joje skaitome, kad "1245 m. po
piežiaus pasiuntinys pranciško
nas, paties šv. Pranciškaus drau
gas, Jonas iš Plano Carpini,

> JĄY peticiją buvo pasiųsta 
\ jaunimo metų komitetams, LB 

apybnkn} valdyboms, Studentų 
Sąjungas skyrių valdyboms ir 
dangetinf pavienių asmenų. Taip 
pat jos tekstus bei pavyzdžius 

g išspausdino eilė JAV ir kitų 
kraštų laikraščių.

L Jaunimo peticijos parašų rin
kimas prasidėjo per Vasario 16 

r x minėjimus. Ypač sėkmingai

blankų; gurias jie pergispausdi- B 
nę prancūzų kalba.

Venecueloje LB pirmininkas 
inž. Vladas Venckus ir LB ats- 
tovė jaunimo reikalams Danutė 
Statkutė rūpinasi peticijos rei
kalu lietuvių ir kitataučių tar
pe.

Australijoje Sydney mieste 
Vasario 16 minėjimas buvo 
ruoštas jaunimo. Australijos

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristatome j namu* lietuvttkps skiland^M* ir efirius

Ve taikė aH orders spedal prfče for We£diugs and Parties 
Home-Made Botognn

nu

ir lietuviai pranciškonai
ją kelią lietuvių pranciškonų 
šv. Kazimiero s kustodijat Da
bartiniu metu lietuviai pranciš
konai vadovauja trims lietuviš
koms partijoms Amerikoje ir 
Kanadoje, auklėja jaunimą šv. 
Antano gimnazijoje Kennebunk- 
port, Me., ir skleidžia lietuviš
ką spaudą iš Brooklyno, N.Y.

Amerūros ir laisvojo pasau
lio lietuviam minint šv. Kazi
miero 500 metų gimimo jubilie
jų, prie bendrų iškilmių prisi
dėjo ir lietuviai pranciškimai, 

Gardine, vos išaušus, jis mirė ■ 1955 ' m. išleisdami prof. Z. 
šventumo garbėje. Garsas apie Ivinskio veikalą “Šv. Kazjmie- 
tą šventąjį karalaiti metai iš rą”. Autorius tame veikale, 

dovąvo pranciškonai ir pirmuo- metų ris labiau plito. Pats stąm- tarp kitko pastebi, kąd ir
4.. * - - v ---- -s.--- *-------■*-><_ » o. __ •___ -L_____________ -

minas buvo aktyviai įtrauktas į 
švenčių minėjimus, kaip Austra
lijoj, Anglijoj, Vokietijoj, Pran-

dviem broliais, gorėjo lietuvių

Jau 1250 m. į Lietuvą atvy
ko pirmieji pranciškonų ir do
mininkonų misininkai. Jie ruo
šė Mindaugą ir jo šeimą bei 
dvariškius krikštui. Kaip doku
mentai liudiją, “1251 m. Min
daugas su daugybe pagonių pri
ėmė krikštą”.

Lietuvos krikštui taipogi va-

(1287-98).
Karalius Kazimieras -1468m. 

pranciškonus atsikvietė Į Vil
nių ir ten pastoviai juos apgy

vendino. Iš čia jie palaipsniui 
kurdinosi plačiose Lietuvos sri
tyse. Po visokių karo vaidų, ma
ro ir gaisrų, šimtmečių bėgyje 
lietuviai pranciškonai susikrista
lizavo į šv. Kazimiero privinci-

1731 m. spalio 12 Tarnovi- 
jos vienuolyne Lenkijoje, pa
gal generalinės kapitulos nuta
rimą Milane (1729 m. birželio 
12), lietuviai pranciškonai buvo 
atskirti nuo lenkų provincijos. 
Attsiskyrimo metu lietuviško
ji provincija turėjo 31 vienuo
lyną sų 400 vienuolių. Naujajai

ciškonų pranokėjus pasirinkti 
globėju šį šventąjį, atsakymą 
būtų galima surasti šventojo 
karalaičio gyvenime.

vieninte-

Bonvenutas 
Ramanauskas, O.F.M.

ta. Mes turime tiktai vieną 
Karalienę — Dievo Motiną!" 
Tikrai, praslinkus 172 m. po šv. 
Kazimiero mirties, istorijos 
dokumentuose yra užtiktas ra
šytas laiškas (1656. V.13) apie 
pirmąjį Lietuvos paaukojimą 
Dangaus Karalienei.

tinis gyvenimas pamažu diena 
iš dienos geso, ir 1484 kovo 4

pranciškonų, kad jį paskelbtų 
šventuoju. Jie išvardija miru
siojo karalaičio dorybes ir sumi
ni, kad prie karsto vyksta daug 
stebuklų. Vienuoliai prašo iš
klausyti tikinčiųjų balso ir “Ka
zimierą įrašyti į šventųjų skai
čių". Prašymas užbaigiamas 
kreipimusi į šv. Tėvą: "Jeigu 
Jūsų Šventenybė tai padarytų, 
būtų didelė parama tikėjimui 
Lietuvos žemėje" (Z. Ivinskis, 
“Šv. Kazimieras”).

33 metams praslinkus po ka
ralaičio mirties (1517.XI.4), bu
vo pradėta kanonizacijos byla. 
Po kelių metų Leonas X (1521) 
paskelbė ji šventuoju ir jam pa
skyrė šventės dieną kovo 4.

leidinių šv. Kazimiero garbei”.

Pranciškonai siuntė savo mi
sininkus ne tik į Lietuvą, bet 
jų gausiai pastebime ir kituose 
kraštuose kaip pirmuosius krikš
čioniškojo tikėjimo skleidėjus. 
9-ms metams praslinkus po šv.

tuose kr^tijose ir daugelyje 
JAV lietuvių kolonijų. ' -

Rūtą Battrukėnaitė surinko 
parašų Akron, Ohio mieste ap
lankydama amerikietes seseles 
ir jų vedamą mokyklą. Ona Ivaš- 
kienė rmkdąma parašus iš bos- 
toniškių prirūko blankų ir sku
biai kreipėsi į Clevelandą, pra
šydama jų papildomai prisiųsti. 
Jurgis JuoįM* Brooklyne naudo
jo peticijas blanką, iš laikraš
čio, surinkdamas daug lie
tuvių ir amerikiečių parašų. Pa
našiai elgėsi J. ir M. Mikailai iš 
Detroito ir'KŠMigelis kitų lietu
vių, kurie gyvena toliau nuo lie
tuviškų didžiųjų kedonijų.

Dr. Jur$a Gimbutas iš Bos-
- .,.1. ..L.. ■■ A .

t ■■ •:

Pranciškonų misininkai ypač 
daug dirbo vakarinėse Ameri
kos srityse ir paliko žymių pėd
sakų. Pirmieji pranciškonai at
vykę iš Ispanijos ir Įsikūrę Ca- 
lifornijos srityse (1535. V. 
3), pranciškonų ordino šventų
jų ir kitų vardais steigė ir įam
žino misijų stotis, kurios vėliau, 
lyg surašyta litanija, išaugo Į 
didžiulius miestus, kaip — San 
Francisco ir kt Vienoje iš šių

Romas Cibas, Jr., atsiuntė te
legramą prieš minėjimą, prašy
damas daugiau blankų Minėji-

kas ir dar palys lurturiškoje 
spaustuvėje turėjo persispaus
dinti daugiau. Jo pranešimu, šių 
metų minėjimas perpildė lietu-, 
viais bažnyčią ir minėjimo salę, 
kurioje minėjimą organirevo ir 
pravedė vien tik jaunimas! Pa
rašų rinkimas peticijai buvo ne
paprastai sėkmingas.

Panašiis žinios ateina iš visų 
pasaulio kraštų ir JAV bei Ka
nados miestų. Jaunimo petici
jos pradžia yra graži ir sėkmin
ga, rodanti lietuvių išeivijos ir 
jaunimo gyvumą bei entuziaz
mą kovoti už Lietuvos laisvę. 
Pasaulio Lietuvių jaunimo kon
gresas išjudino visą pasaulį. Tai

Kolumbas 1493 rugsėjo 25 ant
ru kartu išsiruošė kelionėn i 
naują Amerikos žemyną. “San- stočių šv. Barboros provincija 
ta Maria” laivu Ameriką pasie
kė tik gruodžio vidury. Kolum
bas, pats būdamas tretininku, 
ir kapelionu pasirinko pranciš
koną Juan Perez.

yra įsteigusi naujokyną, kuria
me pirmuosius pranciškoniškus 
žingsnius žengė ir tebežengia 
eilė ir lietuvių jaunuolių pran
ciškonų.

šventasis. Jis yra lietuvis iš tė
vo pusės, iš gediminaičių gimi
nės (motina buvo austrė). Gimė 
(Krokuvoje), karališkame dvare 
(1458.X3X Jam duotas Kazi
miero vardas reiškia — “Taikos 
nešėją”. Gražiai, pagal krikščio
niškus papročius jis buvo auk
lėjamas. Teisingumas ir išmin-

Nepriklausomoje Lietuvo
je pranciškonai ypatingai susi
ję su Kretinga. Pirmieji pran
ciškonai Kretingoje Įsikūrė jau 
1602 m., o pačiam miestui 1791 
m. buvo duotas herbas su šv. 
Kazimiero atvaizdu.

Caro Nikalojaus I Įsakymu 
lietuvių pranciškonų šv. Kazi
miero provincija 1842 m. buVo 
panaikinta. Per eilę dešimtme
čių vienuolyno pastatai laukė 
naujų vienuolių...

tį, kaip Lietuvos pranciškonai 
vėl atkūrė savarankišką ir ne
priklausomą šv. Kazimiero pro
vinciją su centru Kretingoje, 
šias, eilutes rašydamas, prisime-

o®

skaistumas bylojo jo akyse, jo 
lupose ir širdyje. Jaunutis Ka
zimieras savo jaunystės pavyz-

sename Kretingos vienuolyne 
tėvas Pranciškus Bizauskas, O. 
F.M., 1931 m. lapkričio 19 aša
rodamas, lotyniškai ir lietuti- 
kai perskaitė dokumentą, kuriuo

no dievišku jaunuoliu.
Eidamas 21 metus jis atvyko

tiška ir nuo. kitų provincijų pa
skelbta nepriklausoma šv. Ka

taa vėliau priglaus jo šventus
Ueturiai pranciškonai Ameri-

rimo darbą, ’šiemfet sausio 29 
suėjo 25 metai, kaip pirmas pio- 
merins tėvąs Justinas Vaiky*. 
OT.M., atvyko Amerikon ir

vo Vertybėje gerbė Mariją ir 
skelbė: "Joki* karaUonė neturi _____ _ ,__
daugiau būti 'Marija' pavadin- svečioj Šaly pradėjo skinti nau- Martyno vartai Froiturg L Br. vofcMtijoR Dan. t.
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UUDOS MIKULSKYTES
Įvairių moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukaL apatinukai, 
bliuslntės. kojinės, čia gaunama siuniiniajns gatavi moteriSki dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir <*fdžiui.

9SW JAMAICA AVĖ. W<xx&avw. N.Y. 11421
— TeL *49-7240 —

LITAS InvestingCo. Ine.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 514%)
Skdmtis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir aitais reikalais:
V. VEBELtONAS, 100-21 89th Ave^ Btchmond Hill N.T.; HI 1-6799 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vaL vak.; dečtadįęniais 9-4 vaL 

CHICAGO, TLL: 6775 So-Westeni Aveų teL GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vaL popiet.

WTE HORSE TAVERN
baras

gija rinkti parašus toliau.
Jaunimo peticijos blankai gau

nami jaunimo kongreso būsti
nėje Chicagoje (Jaunimo Cent
re), pas jaunimo kongreso ko
miteto ir komisijų narius, jjąun 
mo metų komitetuose arba 
PLB Valdyboje, kreipiantis ad
resu: Vytautas Kamavtas, 477 
Cola Plaza, VVilknrick, Ohio 
44094 USA. V.K.

Lietuvoje , . .
(atkelta iš3psl) 

tyti gyvenvietes, kurios rytoj 
nepasentų? Mano nuomone, ga
lima ir reikia ... vien kiekybe 
žavėtis neverta. Ir, statant nau
jas gyvenvietes, nereikia biu
rokratiškai pamiršti viensėdžių, 
leisti jiems prakiurti, apsama
noti ... Bet vėl girdžiu balsus: 
gerų statybinių medžiagų, per 
maža, statybinių organizacijų 
per maža, — statykim, kaip kas 
išmanom...”

“Labai gaila, kad, tariantis 
dėl gyvenviečių statybos, nėra

kol kas yra gana abstraktaus 
pobūdžio"

Tai -rašo ne koks viskuo ne
patenkintas buvęs “buožė”, o

nalistas, nuolatinis Tiesos ben
dradarbis D. Šniukas.

Tarp ko kitą, jis papasakojo, 
kad "gavusi pirmąją pensiją, 
viena kolūkio moterėlė nunešė 
ją klebonui ir užpirko mišias iri 
Tarybų vaMgą"... Sako, “toks 
padėkos būdas sukelia šypseną,

.. E tiesų: už 10 
prasi-

kolebozan
liko prakiurusi sama -

šio pensiją nei megztuko ne* 
gausi — nėra iš pensijos ap- 
čhiopiąmesnės naudos, kaip tik 
užpirkti mišias su viltim, kad 
ta geroji valdžia, tegu ir į dan-

ne-

tegu ir į dan
gų, bet kad tik iš šk» žemės 
greičiau išnyktų... (Elta)

Tel. Vlrginia 6-9519

PRANAS

86-16 JAMAICA AVĖ.

SAU VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių y

«

VHIIER GARDEN TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS

8aK vestuvėms Ir kitokioms pra- ! 
mogoras. Be to, duodami polaido- 
fcviniai pietūs. Pirmos lūšies Be-

• 1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, aov.

34-38-40 STAGG STREET < BROOKLYN, N. Y. 11208
Telefonas STaąg 2-593*

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LięiOR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . .. Didžiausias pasirinUmas dągttaė* ir vyno.

103-55 LffFERTS MVD. MCHMONO HM, N. Y.

REPUBUCLujuor Store, Ine,
322 Union Avenue. BrocHw 11, N.Y. 

Tsivfo^M ęy
JUOZAS BRUŽINSKAS, vodėjm

Dideli* pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, atidų 
hrenttas bei kitokioms progoms
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Šv. Antano gimnazijoje
šv. Antano gimnazijoj vyks

ta intensyvus mokymo ir auk
lėjimo darbas. Vasario pradžio
je pradėtas antras semestras. 
Šiais mokslo metais, gimnazi
joje turint žymiai daugiau mo
kinių, kasdieninis gyvenimas ta
po įvairesnis.

Be kasdieninių tvarkos tai
syklių, mokinių auklėjimui 
daug padeda įvairūs minėjimai, 
pamaldos, sportas, organizaci
jos. Visa tai stengiamasi taip 
sutvarkyti, kad nenukentėtų 
mokslas.

Šiemet ypatingai gražus buvo 
Vasario 16-tos minėjimas. Tai 
šventei mokiniai ruošėsi jau 
nuo Kalėdų, laisvu laiku mo
kydamiesi tautinių šokių ir dai
nų. Kiekvieną savaitgalį čia 
iš Bostono atvyksta dainavimo 
mokytojas Vyt. Kerbelis ir šo
kių mokytoja Ona Ivaškienė. 
Vasario 16-tos programoje sve
čiai galėjo pasigėrėti pačių mo-
kinių paruoštomis paskaitė - 
mis, deklamuotais eilėraščiais 
ir atliktais choro bei šokėjų 
grupės dalykais. Nepriklauso
mybės šventės proga mokiniai 
pasveikino JAV prezidentą ir 
Valstybės sekretorių. Laiškuo-

BRANGŪS LIETUVIAI!
Rugsėjo 4 dieną bus dedikuo

ta mūsų paminklinė Šiluvos šv. 
Marijos koplyčia, Washingto- 
ne, .D.C. Joje Kristus, švenčiau
sia Marija, šv. Kazimieras, lie
tuvių tautos didybės ir kančių, 
Vilniaus miesto ir kiti Lietuvos 
vaizdai ilgus amžius kalbės dau
gybei žmonių apie mūsų protė
vių ištikimybę Dievui, savo tė
vynei, primins visiems lietu
viams, iš kur ir kas mes esam, 
kokiais turime būti.

Netrukus paskelbsime šven
tės programą ir nurodymus, 
kur VVashingtone kreiptis nak
vynių ir kitais reikalais. Gal 
jau paskutinį kartą kviečiame 
jus savo auka įsijungti į eiles 
lietuvių, kurie jau prisidėjo prie 
šio paminklo. Vargiai kada at
siras kita panaši proga sukurti 
Amerikos sotinėje tokį prasmin
gą lietuvių vardo paminklą. Jis 
visiems liudys, kad mes moka
me visi broliškai susitarti ir 
kartu dirbti. Ateikite šios tal

Putnamo bendrabučio chorą* išpildo prayramą. Vadovauja sesuo M. Igne. Nuotr. B. Kerbelienės.

KENNEBUNKPORT, MAINE

se, po kuriais pasirašė visi mo
kiniai, išreikšta meilė paverg
tai Lietuvai ir prašyta pagal
bos kovoje už laisvę. Minėjime 
mokiniai tarp savęs padarė rin
kliavą ir Lietuvai vaduoti suau
kojo 60 dol. Pusė tų pinigų jie 
pasiuntė Altui, pusę Tautos 
Fondui
- Po Lietuvos šventės tuojau 
prasidėjo metinės mokinių re
kolekcijos, kurios tęsėsi 3 die
nas. Tomis dienomis pamokų 
nebuvo. Visas laikas buvo skir
tas konferencijoms, maldai, po
kalbiams su rekolekcijų vedėju, 
dvasiniam skaitymui.
gus į naują liturginį sąjūdį ir į 
krikščionių vienybės siekimus, 
per visas 3 rekolekcijų dienas 
mokiniams iškilmingos mišios 
laikytos Rytų apeigomis. Tam 
tikslui pakviestas Rytų apeigų 
pranciškonų provinciolas ir klie- 

Atsižvel- mena.

rikai iš kaimyninės seminarijos. 
Mokiniai priėmė komuniją a- 
biem pavidalais kasdieną.

Jau antri metai, kai šios gim
nazijos mokiniai dalyvauja A- 
merikos butinių šokių festiva
lyje Bostone. Tenai pasirodo

kos šeimon ir tie, kurie iki šiol 
atidėliojote ar abejojote.

Laikas jau organizuotis kelio
nei i tVashingtoną dalyvauti de
dikacijos šventėje. Ta pačia pro
ga VVashingtone Įvyks ir lietu
vių religinis kongresas. Jo me
tu turės savo sesijas įvairios or
ganizacijos, bus bendrų sesijų, 
bus meno vakaru. Visa progra
ma yra suderinta, kad visi ga
lėtų dalyvauti ir koplyčios dedi
kacijoje ir kongrese. Pasiragin
kime vieni kitus gausiai susi - 
rinkti, kad Amerikos sostinėje 
galėtumėm parodyti mūsų vie
ningumą ir pajėgumą. Dabar 
ateikite visi talkon, o netrukus 
visi kartu atšvęsime prasmin
gą įvyki.

Savus pageidavimus ir aukas 
prašome siųsti adresu: Commit- 
tee for the Chapel of O. L. of 
Šiluva, 6727 S. California Avė., 
Chicago, m. 60629, arba: Mosi 
Rev. W. Brizgys, 2701 W. 68th 
St., Chicago, III., 60629.

įvairios tautybės, šv. Antano 
gimnazijos šokėjų grupė prog
ramoje dalyvavo vasario 24. Pa
šoko 3 lietuvių tautinius šokius: 
Mikitą, Gaidį ir Rugučius. Pen
kiolikos mokinių grupė pasiro
dė dail. A. Tamošaitienės aus
tuose drabužiuose su labai gra
žiomis, iš Lietuvos atsiųstomis, 
juostomis.

Gimnazijos vardą Maino val
stybėje tarp amerikiečių labai 
iškėlė krepšinio komanda, šia
me sezone buvo 18 rungtynių. 
Šv. Antano gimnazijos koman
da laimėjo 17 ir įėjo pirmąja į 
viso Maino ,gimnazijų valstybi
nes rungtynes. Tai buvo staig- 

Kitataučių nustebimas 
buvo didelis, šv. Antano gim
nazija — mažiausia už visas ki
tas. Atranka žaidėjų ribota. Ta
čiau komanda per visą sezoną 
ėjo laimėtoja. Žaidynes translia
vo radijas, rodė televizija, ap
rašė spauda. Gimnazijos krep-
šinio komandą sudarė šie mo
kiniai: Raimundas Rimkevičius 
(Chicaga), Dalius Paliulis (Cam- 
bridge, Mass.), Vytautas Tamu
lis (Brockton, Mass.), Petras 
Kvietys (Detroitas), Vytautas ir 
Romas Žemaičiai (Worcester, 
Mass.), Laimutis Rutkauskas 
(Nashua, N.H.), Vytautas Gori
nąs, Jonas Lišauskas, Petras 
Bražionis (Chicaga) ir Jonas

Davton, Ohio
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 48 metų sukaktis at
švęsta vasario 20. 10 vai. ryto 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje atlaiky
tos pamaldos už žuvusius ir 
kenčiančius dėl Lietuvos lais
vės. Mišias aukojo ir šventei 
pritaikytą pamokslą pasakė kle
bonas kun. T. Narbutas. Pamal
dų metu giedojo parapijos ęho- 
ras ir solistė E. Šliužienė, var
gonais pritariant Juliui Rašti
kiui.

Lietuvos Vyčių 96 kuopa pa
maldose dalyvavo organizuotai. 
Keletas lietuvaičių buvo pasi
puošusių lietuvių tautiniais rū
bais.

Po pamaldų visi nuėjo prie 
Trijų Kryžių šventovės, kur ku
nigas T. Narbutas sukalbėjo 
maldą už tėvynę, o Vyčiai padė
jo gėlių.

Iškilmingas posėdis pradėtas 
3 vai. popiet parapijos salėje. 
Dalyvavo apie 300. Į minėjimą 
atsilankė: JAV kongresmanas 
R.M. Lave ir Ohio valstybės se
natorius Ch. W. Whalen, Jr., ku
rie pasakė sveikinimo kalbas. 
Gauta sveikinimai iš senatorių 
F. J. Lausche ir S.M. Young ir 
Daytono burmistro D. Hali. 
Ohio valstijos gubernatoriaus 
proklamaciją apie paskelbimą 
Vasario 16 Lietuvių diena Ohio 
valstijoj perskaitė senatorius 
Whalen. žodžiu sveikino latvių 
atstovas A. Dzirnes. Pagrindinę 
kalbą pasakė Cincinati Xaver 
universiteto studentas Albertas 
Drukteinis. Savo taiklų žodi

DAIBININKAS

Mišios rytų apeigomis šv. Antano gimnazijoje Mišias laiko rytų apeigų pranciškonų provincijolas Tėv. 
Teodoras Weneck, O. F. M.

Kundrotas (Detroitas). Gimnazi
jos sporto vadovas — T. Anta
nas Kvederis, O.F.M. Krepšinin
kams samdomas treniruotojas. 
Taip pat ir lengva j ai atletikai, 
kuri vyksta rudens ir pavasario 
sezonais.

Dabar šv. Antano gimnazijos 
mokiniai ruošiasi šv. Kazimie
ro minėjimui kovo 6 d. Koresp.

daugiausiai kreipė Į jaunimą, 
ragindamas nepasiduoti sveti
moms Įtakoms, nepamiršti tėvų 
kalbos ir kovoti dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Meninę programą išpildė Lie
tuvos vyčiai ir kitos vietinės 
jaunosios jėgos: girdėjome dai
nų, deklamacijų, piano ir akor- 
dionų muzikos ir džiaugėmės gy
vais lietuvių tautiniais šokiais. 
Programa buvo labai įvairi ir 
gyva.

Minėjimas pradėtas JAV him
nu ir malda, o baigtas Lietuvos 
himnu ir kun. T. Narbuto pa-' 
dėkos žodžiu.

Po programos pasivaišinta 
daytoniškių ponių parengtais 
skaniais užkandžiais, kava ir ki
tais lengvais gėrimais.

Altui surinkta aukų 438 dol. 
ir daug parašų po Jaunimo pe
ticija Jungtinėms Tautoms.

Minėjimą rengė L.R.K. Drau
gijų Sąryšis. (J.J.)

Putnam, Conn.
čia seselės lietuvės, lietuviš

kai šneka ... čia Vasario 16 
išvakarėse studentės lietuvaitės 
suruošė amerikiečiam Annhurst 
Kolegijoj studentams ir publi
kai vakarą. Amerikiečiai čia su
kasi ne pirmą kartą ir šiemet 
prigūžėjo j^lna salė.

Programoje Vytauto Mačer
nio “Vizija”, išversta puikiai 
angliškai ir deklamuota Regi
nos Petrikonvtės. Kiekviena 
“Vizijos” dalis — Rytas, Pietūs 
ir Vakaras — buvo palydėta 
tautiniais šokiais ir dainomis. 
Deklamuotoja, choras ir šokė
jos visa išpildė puikiai ir suge
bėjo patraukti amerikiečių dė
mesį nuo pirmos minutės iki 
galo.

O vasario 16 kartojo visa tai 
pas save namie, kur bendrabu
tis, kur seselių vienuolynas. Šį 
kartą visa lietuviškai. Miela, 
gražu ir malonu ... Studentė 
deklamuoja, studentės šoka ir 
dainuoja. Seselės auklėtojos pa
lydi — chorą diriguoja, akom- 
ponuoja ir pamoko. Puikus an
samblis, miela valandėlę čia pa
būti.

Reikia tikėtis, kad ir kitos, 
ypač artimesnės kolonijos, pa
sikvies pas save putnamiškes 
su šia tikrai vykusia Mačernio 
“Vizija”, kuri lygiai tinka ir a- 
merikiečiam ir lietuviam, ir ne
būtinai Vasario 16 proga. Dau
gelis dar. be abejo, prisimena, 
kaip jos gastroliavo su “Lietu
viškomis Vestuvėmis". P.B.

SKAUTŲ STOVYKLAVIETE
Prieš maždaug pusantrų me

tų mūsų lietuviškoje spaudoje 
pasirodė pirmoji žinutė, kad 
Atlanto Rajono lietuviai skau
tai užsidegė įsigyti savo nuosa
vą kampelį — stovyklavietę. Šis 
mažytis užsimojimas daugeliui 
atrodė neįgyvendinama svajo
nė. šiandien, betgi, ši svajonė 
yra virtusi realybe, nes 1966 va
sario 12 buvo pasirašyti nuo
savybės dokumentai, kuriais 
mūsų Atlanto Rajono lietuviš
koji skautija praturtėjo ilgai 
ieškota nuosava stovyklaviete— 
virš 90 akrų miško sklypu, gra
žiu ąžuolynu. Pasirašyme da
lyvavo Liet. Skautų Sąjungos 
Pirmijos Įgalioti stovyklavietei 
pirkti komitetas, Atlanto Rajo
no vadeiva s. J. Raskys ir Aka
demikų Skautų atstovas ps. G. 
Kurpis.

Stovyklavietė randasi Connec- 
ticut valstijoje, prie Lisbon 
miestelio. Nuotolis nuo New 
Yorkoyra apie 135 mylios, nuo 
Bostono apie 85 mylios, arčiau 
nuo kitų Atlanto Rajono vieto
vių. Sklypas tik siauru ruožtu 
prieina prie 169-jo kelio, kuriuo 
kursuoja vietinio susisiekimo 
autobusai ir kuris atsimuša Į N. 
England Thruway. Per stovyk
lavietę yra iškirsti kirtimai -ke
liai, kurių vienas prieina prie 
nuosavo apie pusantro akro eže-
riuko. Pirkimo kaina yra 15, 
500 dol. Paskola paimta pusant
rų metų laikotarpiui, mokant 
3 proc. palūkanas metams.

Atlanto Rajono skautų vado
vybė, drauge su stovyklavietei 
pirkti komitetu planuoja dar 
šią vasarą kelti trispalvę sava
me palapinių mieste ir todėl ne
delsiant žada pravesti sekan
čius darbus: 1. Išplanuoti atei
ties stovyklavietės išdėstymą, 
2. Pravesti būtiniausius valymo

Lietuviu Fondo šeima pasipi- 
dė šiais naujais nariais:: po 100 
dol. Įnešė: Adolfas ir Barbora 
Kripkauskai, Jonas Mockaitis , 
Mykolas ir Nelė Vitkai, Jonas 
Butkus, Kng. Birutės K.Š.M. D- 
jos Detroit'o Skyrius, Petras ir 
Ona Griškeliai, Augustas ir Ele-’ 
na Ramanauskai, Kostas ir Ona 
Juškaičiai, Charles S. Cheleden, 
Anne M. Cheleden, Antanas ir 
Bronė Monkevičiai. Julija Leš
činskienė, Vincas Sakas, Anta
nas žindžius, L.J., Vytautas Ru- 
telionis, a.a. E.A. V. atminti
nis Įnašas. Vincas ir Viktoria 
Sakalai, Elena Mičiulienė, Ed
mundas Karanauskas (Colum- 
bia), Julius ir Irena Raulinai- 
čiai. dr. J. Vidžiūnas, Jonas Ža- 
deikis.

Šie Lietuvių Fondo nariai sa
vo įnašus papildė: iki 1000 dol: 
Julius ir Peronelė Staniškiai. J. 
V., ir V.S., iki 750 dol. — dr. 
Juozas ir Eugenija Bartkai, 
iki 400 dol. dr. Jonas G. ir Da
lia Bylai, iki 300 — Petras Po
vilaitis, iki 200 dol.: dr. Petras 
ir Laima Žemaičiai, prof. dr. Jo
nas Puzinas ir Jonas Jankaus
kas (Chicaga) iki 150 — Lietu
vių Moterų Klubas Waterbury. 

ir medžių pašalinimo darbus. 
3. Išvalyti ir padidinti esamą 
ežerėli iki 4 ar 5 akrų didumo, 
padarant jį tinkamu maudymui
si ir pasiirstymui laiveliais. 4. 
Privesti elektros srovę ir tele
foną. 5. Iškasti geriamo van
dens šulinį ir Įvesti būtiniau
sius sanitarinius Įrengimus.

Po pusantrų darbo metų Sto
vyklavietei Pirkti Komitetas pa
tyrė šilto ir nuoširdaus pritari
mo iš pavienių asmenų, organi
zacijų ir iš mūsų lietuviškos 
spaudos. Stovyklavietei pirkti 
komitetas nori šiuomi pareikšti 
didelę padėką visiems, kurie 
be didelio spaudimo ar ragini
mo (nes tam nebuvo nei lėšų 
nei darbo jėgos) prisidėjo prie 
užsimoto tikslo (gyvendinimo. 
Darbai dar, tiesa, nėra baigti. 
Dar ir ateityje šis objektas bus 
reikalingas visuomenės pasitikė
jimo, bet šiandien mes jau ne
turime jokios abejonės, kad to
liau vieningai dirbant šĮ§,.,mar 
žas kampelis plačiajam' Ameri
kos žemyne tinkamai reprezen
tuos lietuvių tautą ir taps tikra 
užuovėja mūsų jaunimui ir mū
sų vaikams, norintiems žengti 
Dievo, Tėvynės ir artimo mei
lės keliu.
Atlanto Rajono Lietuviu Skautę 
Stovyklavietei Pirkti Komitetas

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIBINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K.} PASIRYŽO M E — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ ALKA 

ŽEMĖS SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUNO) 
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ......  statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:

□ Garbčs fundatorius ($1000) f~ Amžinuosius narius ($500)

□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (mažesne auka)
\

Pasižadu iš viso jiaaukoti ateityje statybų fondui —.............

ADRESAS ......................................................................................... ......................-......

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)

5
’................... ‘ I

irjmrj j * 

iš visur]
R. Kezys ir A. Mažeika, lap
kričio 13 demonstracijų New 
Yorke vadovai, kreipėsi į sena
torių Robert F. Kennedy, kvies
dami jį jungtis prie senatoriaus 
Thomas J. Dodd rezoliucijos 
(S. Con. Res. 51) kaip jos auto- 
riumi-rėmėju (co-sponsor). Visi 
geros valios lietuviai turėtų į 
savo senatorius kreiptis, jei jie 
dar nėra Įnešę rezoliucijų, 
kviesdami juos jungtis prie jau 
Įneštų rezoliucijų (senatorių 
Dodd, Kuchel, Dirksen ir k.) 
kaip jų autoriai (co-sponsors). 
Siame reikale talkininkauja 
Rezoliucijoms Remti Komitetas, 
kurio adresas yra: Post Office 
Box 77048, Los Angeles, Calif, 
90007.

— Archit. V. Kvedaras, gy
venąs Toronte, Kanadoje. Mek
sikos architektų sąjungos pa
kviestas, vasario 13 išvyko susi
pažinti su tenykšte architektū
ra.

— Dr. Juozas Kazickas, dide
lis rezoliucijų žygio rėmėjas, 
šiomis dienomis vėl pasiuntė di
doką auką šiam tikslui. Be to, 
jis kreipėsi laiškais į senatorius 
Kari E. Mundt ir Robert F. Ken
nedy, kviesdamas juos jungtis 
prie senatoriaus T.J. Dodd Į- 
neštos rezoliucijos (S. Con. Res. 
51), kaip tos rezoliucijos auto- 
riais-rėmėjais (cosponsors).

— Aldona Stempužienė, sąry
šyje su RCA išleista jos plokš
tele “Dainos”, vasario 18 buvo 
paminėta ‘The Cleveland Press’ 
klasikinės muzikos kritiko Jim 
Frankel straipsniu.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Didž. Gerb. p. Redaktoriau,
š. m. vasario 18 d. Darbi

ninke įdėta PLB Valdybos pir- 
min. J.J. Bachuno, mano ir Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjo J. 
Kapočiaus nuotrauka su Įrašų, 
kad visų trijų kalbamasi litus - 
nistinės enciklopedijos anglų 
kalba leidimo klausimais. Žinia 
neatitinka tiesai, nes su p. J. 
Kapočiumi Clevelande visai ne
su kalbėjęsis jokiais enciklope
diniais reikalais.

Reiškiu gilią pagarbą
J. Puzinas

1966.11.21'

f’



SVARBUS VIETOS REIKALAI

BIČIULIŲ PIETUS

1966 M. KOVO 20 D.

OUR LADY OF SORROWS CONVENT

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
čekį.

Tuo tarpu siunčiu auką pietums, čia rasite $.

Pavardė

Čekį rašykite: OUR LADY OF SORROWS CONVENT

vos Atgimimo 
atstovas Jonas 
gvv. Lement, Illinois. Jis Vliko Koki* būt 
Seime, New Yorfce, lapkričio jai onųmizM 
27-28 pagal Seimo nutarimą, ra- riši Vfiko na 
ginantį Seimo atstovus ir Vii- vai, nors ir

1330 KJfc

Prašau siųsti .... bilietų.

Napaialpinio skyriaus 
'"-i.vakarienė .< v

Jeigu sąlygos leidžia, kviečiame Jus dalyvauti. Nesigailėsite to sprendimo 
ir savo dosnumo, nes aukojimas duoda ypatingą pasitenk:nimą ir atlygi
nimą. Malonėkite atsiusti savo čekutį ar pasižadėjimo kortelę kuo anks
čiau ir palengvinti rengimo konrtetui.

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESELIŲ IR 
NAUJU ŠV. JUOZAPO SENELIU NAMU 

'NAUDAI

71$ WaM Street 
PhitafrlĮbia, ta 19196 
Telef—is; 20 WA 5-3455

Lietuvių Bendruomenės 
nerių seimas ~

L. B. Hartfordo apylinkė me
tinį narių susirinkimą šaukia 
kovo 12 d. 7 vai. vak. klubo pa
talpose. Dienotvarkėje valdy
bos ir. revizijos komisijos pra
nešimai, naujos valdybos ir re
vizijos kom. rinkimai, einamie
ji reikalai. Visi L.B. nariai ir 
svečiai prašomi gausiai dalyvau-

Td HYacint 7-4677
♦22 Menehan Street. Rtdqewood. Brookfyn. N Y.

darboir nuoširdumo parodė 
ŠieBalto skyriai: 5, 57, 144 ir 
91. Senas pozicijas su mažais 
skirtumais išlaikė: 6,27,28, * 56, 
94 ir 119. Mažiau surinko negu 
1964 m. 14, 3, 48, 4, o 108 sky
rius iš viso vajuje nedalyvavo. 
Vajaus vykdomąjį komitetą su
darė pirm. Petras šilas, vicepir- 
min. — Alb. Dzirvonas, iždin. 
— J. Baris^ nariai — D. Bobe- 
liehė, kun. dr. F. Gureckas, ir 
reikalų vedėjas studentas, nese
niai atvykęs iš pavergtos tėvy
nės, Leonas. Šulas. Globos ko
mitetui vadovavo dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Vajaus pasisekimui daug įta
kos turėjo spaudos bendradar
biai, kuriem, kaip ir visiem va
jaus talkininkam, priklauso pa
dėka. Vajus baigtas koncertu 
Jaunimo Centre, kurio macena- 
tas buvo Balto direktorius Al. 
Brazis

Balfo Chicagos apskr. susi
rinkimas, Įvykęs vasario 20, 
tvirtino visas apyskaitas ir pa
reiškė padėką vajaus dalyviam. 
Be to, išrinko naują valdybą. 
Pagal balsu dauguma išrinkti: 
inž. Jonas Baris 22 balsai, An
tanas Gintneris 21, čiurienė 18, 
inž. Juozas Arštikys 10 Kostas 
Čepaitis 16, Feliksas Sereičikas 
15, ir Vai. Šimkus 14, kandida
tai inž. I. Daukus, Pr. šulas ir 
J. Vepštas, visi trys gavo po 13 
balsų, kiti kandidatai gavo po

duona, sūriai ir kiti maisto proefaktri j 
* Benedikto

B & B MAISTO OA

Centrinė {staiga New Yorke 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

tatai būna geresni. Chicagos bal
tininkai ~ ppsirinko pačią sun
kiausią priemonę tik todėl, kad. 
daugiau pinigų surinkus varge 
esančiam lietuviui, broliškai 
Šalpai. . ’ ' "' ' f

Visų nustebimui 1965 metų 
vajus buvo našesnis negu anks
čiau, nepaisant kad tuo pačiu 
metu ir prieš Balfo vajų vyko 
dar kitų organizacijų vajai. Su
rinkta 20,071.51 doL, išlaidų tu
rėta 461.39 doL Balfo Centrui 
siunčiama 19.610.12 dol. 1963 
Balto Centrui buvo pasiųsta

Įdainavo solo
BIRUTĖ VALTERIENĖ

Sopranas

WtitČ ESTEI. MASS. ■
Daiva Mongirdėitė atliks me- rio ir apylinkės lietuviai krie- 

ninę programą kovo 6 lietuvių 
piliečių klube lietuvių susiarti
nimo pietų mėtų. Akomponuos 
pianistė Oiga Karšytė. Pietus ir 
koncertą rengia lietuvių orga
nizacijų taryba. Tai reta proga 
Worcesteryje. Bilietų galima 
gauti pas rengimo komiteto na
rius: K. Adomavičių, P. Molį, J. 
Lendraitienę, M. Watkins, Ed. 
Daniels ir pas kiekvienos orga
nizacijos pirmininką.

Izidoriaus Vasyiiūno smuiko 
koncertas bus kovo 5 d. 7 v. v. 

-Maironio parke. Bus išpildomi ronio parke. Meninę programą 
Mozarto, Brafimso, J.' Gaidelio atliko ratelio mišrus ir moterų 
kūriniai. Akomponuos smuiki- chorai, vadovaujami Z. Snars- 19,077.46 dol. ir 1964 
ninko sūnus Vytenis. Worceste- kio. Pr. 415.71 doL

chorui aukoja ne tik savo lais
valaiki, poilsį, bet ir visus mu
zikinius sugebėjimus. Tai neiš
semiamos energijos žmogus! 
Jis, rodos, ir gyvena tik tuo lie
tuvišku posakiu vadovaudama
sis “Jei daina lydi žmogų, ir lū
pas bučiuoja šypsena, tai svei
ka siela jame viešpatauja’’. At
rodo, kad ir visuomenė prie 
choro palaikymo turėtų prisidė
ti. Būtinai reikia įsteigti choro 
globėjų būrelį ir tam reikalui 
fondą. Prae^m^ąvimiame 
susirinkime buvo apie tai užsi- 

šio choro Alfa ir Omega yra minta,, bet tai reiktų skubiai 
muz. Jurgis Petkaitis. Jis šiam realizuoti. J. Bernotas

mažiau balsų. Į revizijos komi
siją išrinkti Kostas Bružas, Vi
talija Baleišytė, ir Kostas Rep
šys, kandidatai Mackevičius ir

čiami atsilankyti į koncertą. ■ ’

$v. Kazimiero draugijos, pir
mosios Worcesterio lietuvių 
organizacijos, 75 metų sukaktis 
paminėta vasario 13. Buvo su
rengti blankūs pietūs. Draugija 
yra daug nuveikusi Worcestery- 
je. Ji pradėjo rūpintis lietuvių 
parapija. Pietų metu nebuvo iš
kelta draugijos praeitis, nusipel
nę žmones.

Meno Magijų Ratelio tradici
niai blynai buvo vasario 19 Mai-

'•"'mm* ' • V *- >f - MB ''M-įęibm*- net buvo ir iouų, *une utyvu- 
dnr- mo mažiauteparodė ir vajaus 

kŽjų, reao^tai buvo hlogesni.

Pirmoji dalia: Ar tu. žinai, J. Strottd; 
Tykiai, tykiai' Ir Šauksmas. Br. Bndrtū- 
nas; Ramunėle, J. Gaižauskas; Lakštin
galos giesmė, V. Kuprevičius: Malda, J. 
Naujalis; Kur bakūžė samanota, ir Oi 
greičiau, greičiau, S. Šimkus.
Antroji dalis: Ruduo. F. Shopin, Op. 10 
Nr. 3; Labą naktį, J. Bralttns. Op. 49 
Nr. 4; Legenda, P. Tchaikovsky; Lop
šinė. W. A. Mozart; Vėlinės, R. Strause, 
Op. 10 Nr. 8: Pavasaris, G. F. Handel; 
Mužikai. Fr. Schubert, Op. 88 Nr. 4.

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

viena iš pirmųjų ir seniausių siuntinių firmų Amerikoje, įgalio
ta V/O Vnešposyftergo priimti stintinius—dovanas į visas USSR 
dalis. .
PASIŪLOM gausingų mūsų klientų ir suinteresuotų asmenų dė
mesiui didelį pasirinkimų prekių, audinių, ir dirbinių mūsų vy
riausioje kontoroje ir visuose mūsų skyriuose

YPATINGAI ATPIGINTOMIS JUBHRJINŪMIS KAINOMIS 
GARANTUOJAME J USSR - 

o PRISTATYMĄ Jūsų stuntinių Jūsų ghntnrrm pOnnmoje ir

Kiekviena auka buvo tiesiai skiriama išmokėti išlaidoms naujų šv. Juoza
po Senelių Namų, pastatytų vienuolyno sode.
Dabar reikalas yra toks: didele statybos skola — $375,000 — Seselėms 
stoVi prieš ak's. Jos negali niekur kreiptis ieškoti pagalbos kaip tik į tuos, 
kurie nebijo nepaprasto pasiaukojimo.
Todėl prieiname prie antrųjų Bičiulių pietų, kuriuos rengiame Seselių bi
čiuliams bei geradariams, kurie gali ir nori ypatingesniu būdu padėti ar
timui. Daugelis, kurie pernai dalyvavo, žada r šiemet atvykti. Kiti, kurie 
negalėjo pernai dalyvauti, jau dabar teiraujasi apie tuos auksinius bi
lietus. ,

229 tark Aveare tarife (18 g-vh kaMpaa) 
New York 19998 
TtfefėM: 212 9824419

Norite geros meniškos fotografijos
- ■ f- • ■ ■ ■ ■

Nauja lietuviška 
, plokštele

iš Didžiosios Britanijos

motiniškame name 
BROCKTON, MASS.

Plokštelė gražiai Kleista. Kaina Hi-Fi $5.00. Platintojams duoda
ma nuolaida. Kreiptis:

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50ė)

eitų metų pabaigoje padidinęs 
choristų skaičių, smarkiai ruo
šiasi Chicagos dainų šventei. 
Pažymėtina, kad vienas asmuo 
į šį chorą įstojo net iš Spring- 
field, Mass. — tai dr. Izidorius 
Alis. Jis, atvykdamas ( repeti
cijas į Hartfordą;, suvažinėja 
net 60 mylių. Q repeticijų kar
tais būna du kartu per savaitę. 
Tad ir Jų mylių susidaro dvigu
liai. Tai labai sveikintinas ir 

Buv. L.A.P. klubo nepašalpi- pa<u>ktinas pavyzdys 
nio skyriaus 25 metų veiklos 
minėjimo ir jungtuvių su pa- 
šalpiniu skyrium proga vakarie
nė bus kovo 19 d. 7 vai. vak. ®@@®©@©exsx®@@@€x9@€xs>@@@«x®(s>s)@@@(sx§xs)®s^^ 
(šeštadienį) klubo patalpose, ~ 
227 Lawrence Str., Hartford, 
Conn. Vakarienės kaina tik 3 
dol. asmeniui. Hartfordo ir apy
linkių lietuviai, klubo nariai ir 
svečiai, prašomi atvykti ir ska
niai pasivaišinti.

Choras rengiasi dainę 
šventei

Hartfordo “Aido” choras, pra-

Nėra žodžių išreikšti džiaugsmui ir pagirti tuos Bičiulių pietų dalyvius. 
Jie parodė be galo gerą širdį. Jie atvyko pagerbti Seselių ir tuo pačiu pri
tarti bei padėti jų pasišventusiam jaun:mo auklėjimo ir seneliij priežiūros 
darbut

RŪTA LEE KILMONIS
Filmų žvaigždė. HoUyu-ood. Caiifornia

Didžiai Gerbiamasis, -oji,
Pernai įvyko vienas gražiausių parengimų.
Tiesa, nenustebino pasaulio, nei krašto, nei valstybės. Tačiau ilgai nepa-
mirsime jo. , .
Tai buvo įspūdingi Bičiulių pietūs, surengti Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
garbei Motiniškuose Namuose, Brocktone.
Už dalyvavimą pietuose — auka $100.



•O

5.-0!

Padėka

STagg 2-5043

Joseph Garszva

TEAČHER

KARLONAS
FUNERAL HOME

FUNERAL HOME

VISA TAI JUS GALITE PIRKTI PAS MŪS!

VENTA

PODAROGIFTS, INC

i Palaikydami seną lietuvišką 
tradiciją N. X LB. apygarda va- 
aario 19, Elrrahrth Laisvės Sa-

SEND YOUR HORŠĖ* to a qnaH- 
fied trainer; training for cutting, 
reining, pleasure, roping, numners; 
large indoor A outdoor arenas; ex- 
ceUent care in handling; jatatafaction 
guaranteed. Cameiot Farms, Lay- 
to»,NJ. (201) 048-5288, Mr. Glen 
Bero&s

Sąjungiecių 29 kuopos
pirm. O. Kubilienė

BUSINESS SERVICE 
25 PER HOUR

GRABORIUS 
BAL8AMUOTOJA8 i 

2$1 2BEDFORD AVĖ. » 
Brooklyn, N. V.

Atlieka vtaee namų vMaoa re
monto Ir modernizavimo dar*

JoeepMne Benedetto — Electrolyaia 
Spootattat Free conauitatton by ap- 
potatmeta. Member of the Americ
an ESectrolysis Assoc. and the New 
York State Electrolysis Assn

147-24 6th Avenue Whitetaone 
Call 1N 3-8688

in opera, concert and mustcal re- 
pertoire. Misa Simą of OberHn Con- 
servatory — Academy Mozarteum, 
Salzburg, & Heidelberg City Opera.

Tel. 865-9099

The House ofAbab exterminating 
Co. proudly announcee the develop- 
rnent, in Pešt Control Services, of its 
new techniąue: the ‘Nu-KHI Proceso’. 
For rats and rosches; “The wall of 
Ftre*, for termites, The flood out 
Metbod’. For eomplete Services on 
all garden and bousebošd pests, call 
493-2700 or BR 2-8838.

LB.M. 1401 Time Available 
Garden City Įjong Island N. T.

CaU M. PAPAGEORGE 
516 248-5237

pat programos
E. Kidžienės,

A. Kidžiūtės ir

Gili padėka visiems prisidė
jusioms prie Minkų vadovauja
mos seniausios lietuviškos radi
jo programos Naujoj Anglijoj 
32 sukaktuvinės talentų popiet 
tės ir Lorraine Dirsaitės pa
gerbimo baliaus suruošimo.

“Dvi mamytės ir dvi dukry
tės” — V. Mėlynienė,M. Mė- 
lynytė, E. Kidžienė, A Kidžiū- 
tė — gražiu lietuviškų dainų iš
pildymu sužavėjo publiką, kuri 
jas4škvietė dainuoti net pakar
totinai.

Talentų varžybose komisija 
(A Gustaitienė, O. Ivaškienė, A. 
Rusedtienė, K. Barimas, V. Stel- 
mokas) atrinko šiuos: B. Adoma
vičiūtę (deklamavo ir skambi
no), S. Cibą (skambino), F. Ma- 
neikytę (šoko), E. Budreiką 
(grojo smuiku) ir A Dabrilaitę 
(skambino). , * '■

Komisija geriausiais šokėjais 
pripažino: “Mamytės ir tėvelio” 

Naruševičius, E.

In a short time you will be reąuired 
to fiJe your retum of net tasable 
income Why npt have them prepared 
by competent accounts for your con- 
venience appointments can be ar- 
ranged at your home or Office — 

Burton E GREENBERG A Aea.
CaU OX 5-0669

Rungtynės įvyksta Swed i Afl 
Field, 1351 South Pine
Rd., Fairfield, Conn. Pirmosiom 
komandos pradeda 2:30 vai, <| 
reservinės 12:45. f

Pertrauktą pirmenybių seto! 
ną šeštadienį tęsia mažučiai, ĮnįS 
rie žaidžia pirmenybių nmgty- 
nes prieš Eintracht SC namie* 
t y. East N. Y. aikštėje 3 vai .-j|

Stepheti Araniskfc 
(ARMAKAUSKAS) -

Graborius - Balsamuotojas ■ 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
- BrooUyn, N.

STAGGĘRS MOVERS 
103 Sawford St., Brooklyn 

Let 8taggera do Your Moving 
Local and Long Distance Movers 
Lte & Bonded all work done at 

reasonable rates 
Call 875-6726

MADAME RYAN
Famoua Reader and Adviaor on aU 
problema of Hfe — tto matter what 
your probiems may be ahe otn heį> 
you. Card and paira reading 50 yra 
experience She speaks Severai lan- 
guages. 537 Broadway Nemark, N J. 
Corner Che^er Avė. Ground Floor 
(201) 481-1034 daily and-Sunday

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems ir visoms, prisidėjusiem 
bilietų platinimu, darbu ir do
vanomis prie sėkmingo lietuviš
kų Užgavėnių rengimo. Ačiū kle
bonui kun. Aleksiūnui už leidi
mą pasinaudoti sale, kun. Pik
turnai už gražų pasveikinimo žo
dį, kun. Railai, p. Kregždžiui už 
puikų programos pravedamą.

MARINERS INN
For the Ftaest of Food 

x Come bring the family 
for Sunday Dinner 

Bayview Avė A James St North- 
port U. N.Y. Call 516 AN 1-8111 
or 9756 ask for Mr. WlBiam Kart

Anna Sydnoy, kuri 1965 me
tais laimėjo pasaulio gražuolės 
titulą, dabar jį perduodama 
1966 m. gražuolei pareiškė, kad 
dabar atsėdėsianti teatrui ir 
Mackbeto tragedijoje vaidin

ius galite pirkti firmoje PODAROGIFTS, INC. Jū&į patarnavi
me PODAROGIFTS, INC. parodų salėje tik ką. gauti “LAIMĖ
TOJAI”- tarptautinėse

pa r odose:

corders all Stefeė tad Hi-Fi work, 
Antemaa AU AppBancea 150-25 
14th Avė Whitestone NY, TV 6-5164

Tam reikalui buvo sutelktos 
šios talentinės jėgos: O. Zubavi- 
6enė — solo, akomponavo mu
nkąs A Kačanauskas; 2. Biru
tės ansamblis vadovaujamas 
Čerienės Mulks, kurio sąstatas 
toks: O. Zubavičienė, O. Khmie- 
nė, S. Ožalienė, S. Varneckie- 
nė, A Pitkunigienė, A Dovy- 
dmiskienė, S. , Strazdienė; 3. Vla
das Tursa —: skaitė savo kūry
bos filijetonus. Programą vedė 
Viktoras Jakuba^is.

Visi šie minėti talentai prog
ramą atliko be jokio honoraro.

Tautinių šokių “Baltijos” gru
pės tėvai parengė bufetą, ku
riam šeimininkavo Kaspariū- 
nienė, o jai talkininkavo Straz
dienė, Bliznikienė, Jarmienė, 
Normantienė, Juškienė, Vyzie- 
nė. Valaitienė išvirė dėžę žaga- 
rėlių.

Loterijai dovanas suaukavo: 
dr. Giedrikienė (gražią lietuviš
ką lėlę), ji. Dilienė — stiklų

TAX PROBLEMS?
Want reUef ? Wrtte for special book- 
let formulas and methods used by 
wealthy people and Corporation^ to 
diminieh their tax burdens tegaHy. 
Send 31.00 to National Taaaavers 
Commlttee (F) 200 West 57th SL 
New York City 18019.

i PRYGROCKt RBST HOME .
A home away from home Racellent 
food and lovely rooms Nurae in con- 
stant attendance Catholic Church 
vtitirin the ^area.Monthly rates CaU

J. BAND2IUKA8 
84-12 KKnd Btraat 

RMtaneM HM, N. Y. 1«41B

VAITKUS
FUNERAL HOME .

197 yTebster Avenuie 
' - PRANAS VAITKUS 

LaMotuviuIHzektociua .
ir halsemtmi'njteH 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC v’ 

Fatramavimas <heną ir nokti. Mb- 
dendika. koplyčia termenima dy
kai. Aptarnauja Cambridge jr 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainonda Kainos tos pačios ir | 
kitus miestus.'— TeL TR 6-6434

ptonas Alei Keyat Lany KMrftnnn 
su kftaia enrinke po 4 ta*ua Lietu
viu komandos taBdnMkM Vilnis 
■aerins tA ir Jurijs (Mota 3 tA 
Buvo 45 dalyvieL

Matthew P. Balas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air condttk»e<l 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS ' 

Licensed Manager 
A Notary Public > 

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

We spedaltae h* Cotar and Kack A 
White T.V. serviee AB wotk guar
anteed Wcckdays and Sunday 24 
hovr aervte^CaB 377-6600 or DE 
6-3092 > .

SitfkHi Brates, k.
ADVCMCATAS

37 "Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

servizą, R. Žukauskiene u* B. 
Vyžas — gėrimus.

Kupinską. kepykla kaip ir vi
suomet, apnįpįno bufetą šviežia 
duoną^-

Apygardom Valdyba ir N. J. 
jaunimas, reiškia nuoširdžia pa
dėką visiems.

Ačiū! j:.

Richmond Hill North profesionalam 
(hdelis 1 šeimos ant 60x100 Stucco 
6 kambariai jr ekrtrą prausykla I 
aukšte 8 kamb. ir 2 praus. Ii aukšto 
alyva šildymas, 2 mašinų garažas. 
Puiki vieta profesionalams, buvo 
gydytojo kabinetas ir rezidencija 
daugelį metų. >$39,900 ■ ' į

Niekęs Reaftor —- Vtė-5700

NapaoMtooda. Iki štol Pizos 
pasviręs bokštas, turėjo pirme
nybę: labiau už j| pasvirusio 
nežinota. Bet dabar paaiškėjo, 
kad Ustžvao Laben (Čekoslova
kijoje) gotmės bažay&os bokš
tas yra pasviręs* 212 cestiinetrų, 
lygtoant su jo pagrindu. Taigi 
pirmenybę laimėjo knmėnisti- 
nis pasaulis.

CRtas cRoaa International 
Parikžng A ahipping to South Ame- 
ztea atao Los Angtaee Miami Office 
ta tt Heaor Bt Bklyn CAB TR 5- 
4MB Home addraes 94-19 64th Road 
Rego Park call 275-7783 ask for 

;MR. F. MORAM

TURIME ĮVAffiAUS DYDŽK) IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDĖLYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLF SCHRAGEK FURN ITURE, Inc.

Yoricvilės Didžiausia. Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 Eata 86th St. (tarp 1 ir 2 Avanua) N.Y.G

Tek TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vaL vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

ADVOKATAS
41-40 ?4fch Stota 

Jtak«RHMgttaN.T. 
TeL NEvtaoa 8-6620

Dėkojame taip 
išpildytojams: 
V. Mėlynienės, 
M. Mėlynytės kvartetui, jaunie
siem kanklininkam E. ir R. Gir- 
niam, monologo išpildytojui P. 
Sandanavičiui. Dėkojame p. Ra- 
dzivanienei už visus rūpesčius, 
mielom šeimininkėm A Šmi
tienei, P. Rokienei, E. Kėzienei, 
J. Skujienei, O. Pėstinik, kurios 
visus, pavaišino blynais ir ki
tais ^Bamunydais, ’'e taip pat ir 
jaunosioms padavėjoms, kurios 
visiems taip greit ir grakščiai 
patarnavo.

Susipažinkite su naujausiu medelis automobilio “MASKOVIC”
— #s neapvils jos bet kokiame kelyje.

Apžiūrėkite pagerintos kokybės MOTOCIKLĄ ‘IŽ-PLANETA’
- TELEVIZIJOS aparatai naujautiss konstrnkcijos. FOTO APA
RATAI — su patobulinisin objektyvais, pagamintais iš ypatingo 
st&le. — Ekonomiški ŠAIDYTUVAI — Elegantiški KAIUŪ PAL
TAI ir KEPURĖS iš pagarsėjusių rusiškų kailių. — AUDINIAI 
{vairiaosų spalvų ir raštų. — Pagarsėję rusiški DELIKATESAI: 
grūdinė ikru, konservuoti krabai “č&TKA” ir “AKO”, o taip pat 
kiti maisto produktai.

84-02 JAMAICA AVĖ. '* 
(prie Foreat P’way Statiou) 

M V V» VAAHtol - U •
^iteUdam garbingas laidotuves.
BJopiyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

One PM to Mght PM 
SUNDAY SMORGAbBORD 

aU you tau eta 82 
Hot-CoM Meats - Salads etc.

rtffiiHnm w i MnUųta - jauni- 
ir V. 

V. PuimiiEkaitę; valse E. Marti
šių ir J. Kisilaitienę; tango P. 
Radauską ir p. Bartašiūnienę; 
tviste J. Dabšį ir K Snekutytę.

D^ojame gausiai nors ir lie
tingą didhą atsilankiusiem rė
mėjam; šeimininkei M. Plevo- 
kienei ir jos pagelbininkėms: 
E. Kiburienei, M. Pavydienei,
O. Kusavičienei, V. Zukevičie- 
nei; patarnautojom: 0. Savičiū- 
nienei, M. Peshino, E. Margrea- 
ves, L. Harris, A Sholtanis; ka
sininkėms: S. Maneikienei, S. 
Baltuškienei; pagelbininkams:
P. Kaminskui^ J. Baltušiui, M. 
Biknevičiui, A. Dubauskui, J. 
Žilinskui, St Kiliuliui; aukoto
jam daiktais, produktais ir pi
nigais: Ulpai, O. Gaputienei, K 
Vasilūraskienei, M. Plevokienei, 
E. Račkauskienei, A. Scholtanis, 
M. ir’J. Jurėnam, E. ir P. Mad
ingam, M. Lendraitienei, A. Le
kienei, I. Ulpaitei, L. Biknevi- 
čienei, S. Mikėnienei.

Visiems dar kartą nuošir
džiai dėkojame.

MOTEI. W?DD!NG PARTY!


