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METAI PRASIDĖJO GERAI
Kas naujo buvo nepriklausomybės minėjime. Kokiais 
klausimais sutinkamas jaunimo kongresas. Kuriuo ba
du reikšis religinis kongresas

trap liberalų giobė- 
į ite. rūšies liberalų j 
kritiką vyriausybės 
teridentas atsako tų 
ų žmonių valdžią su- 
is — taip padarė su 
iekr. Rusk. Trečia, 
i tė kairiojo sparno • 

(kaip Lippmannas, 
pasitraukė aiškiai j 
Jobnsono pusę toki - 
ulzbergeris, kurio ra- 
Tiriies) linija jau ne
it paties laikraščio li-

:L $CHWARTZO 
n. Į. Š. Reuss, Wis-

Abba P. Scbwartz virto die
nos žmogum.

P, ^Schwartzo pasi- 
š valstybės departa- 
t. R. Kennedy to pat 
s senate. Americans 
ratię Action vicepir- 
loseph L. Rauh pa-

bergeris, N. Y. Times 
j, prezidento politikos

Lietuvip visuomeninė gyvybė tys, kurie organizavo lapkričio 
18 žygį, atėjo jau su konkre
čiais darbais— New Yorfe su
darė naują lietuvišką radijo va
landą; atėjo dar tik su konkre
čiais sumanymais — organizuo
ti Informacijos centrą, kuris 
veiktų pastoviai ir sistemingai. 
To sumanymo įvykdymu dau
giausia susidomėjimo tuojau pa
rodė Bendruomenės organai.

Minėjimas Kongrese vyko 
kaip kasmet Ten organizavo Al
tas. Gaila, neišnaudota informa
cinė pusė — spaudai nebuvo pa
rūpinta aktyvių dalyvių, pvz. 
kas kalbėjo invokacijas, kas 
vadovavo minėjimų kalbom, fo
to medžiagos. Kongrese pasaky
tų minčių gerą santrauką parū
pino Vliko Elta.

atvejais masinėm manifestaci
jom. Viena manifestacija, tra
dicinė, kasmetinė — nepriklau
somybės minėjimas, jau praėjo. 
Šiemetinis minėjimas ypatinges
nis trim dalykais:

šūkis: tegul reiškiasi jauni
mas Daug kur tikrai buvo jau
ni kalbėtojai, jauni vadovauto
jo!, jauni programos dalyviai. 
Tai lyg ir tęsinys to jaunimo są
jūdžio,kuris prasidėjo pernai su 
žygiu | Washmgtoną ir J. Tau-

— Minėjimų kalbose jautriau,
ir sąmoningiau

Įtintas pasisakymas -už nepri
klausomybę — ne už accommo- 
dation, prisitaikymo, dvasią, ku
ri tarp mažos dalies lietuvių in
telektualų nuo pernai metų 
virsta neaiškios prasmės užuo
minom apie satelitinės padėties 
siekimus pirmoj eilėj...

— Jaunieji kalbėtojai žvelgė zoliucijų komitetas. Nekyla abe- 
daugiau į ateitį kaip į praeitį, 
jų kalbose kilo ir praktiniai 
klausimai: kaip toliau organizuo
ti informaciją apie Lietuvą ne
lietuviškam pasauliui. Vienur

Jaunimo kongresas sutinka
mas su visuotiniu pritarimu. 
Nekyla pasipriešinimo, kokio 
buvo susilaukęs iš kai kurių 
grupių veikėjų Los Angeles re-

skelbė: “Atrodo, kad ... Mc 
Carthy ištikimas pogrindis 
valstybės departamente trium
fuoja prieš tuos, kurie tvarko 
liberalinę imigracijos politiką”, aiškiau, kitur ne taip, tie pa-

Pensijos, kurie yra per 70 metų
Senate kovo 8 nutarta mokė- ne. Pensijos dydis vienam 
pensijas visiem, kurie yra meniui 44 dol., šeimai

Paskaitė ir galvoje: kokia |||| 
keista' visuoineaBsip ' dėmesio > 
laimė lydėjo tą poetę net ir po M 
to, kai ji savo poema pagarbi-. 
no Staliną, sumindžiojusi Lie-•’.įM 
tuvos nepriklausomybę, o rašy- 
tojam sunaikinusį kūrybos lais- 'M 
vę. Kiek apie ją prirašė jau da- '^B 
bar laisvojo pasaulio lietuviai! B 
Prirašė ne kaip apie poetę. 
Kad bent trečdalis tos laimės, Bį 
to visuomeninio dėmesio, būtų JĮ 
tekę tos poetės pagarbinto Sta- . 
lino kankiniam, belaisviam — 
tokiem kaip arkivyskupas Rei- 
nys, kaip vyskupas Paltarokas 
ar prof. Kuraitis, kurie buvo ; S 
Lietuvos dvasinio gyvenimo gal- ■ 
vintojai...

Iš kitos pusės negalėjo nekiL .H 
-ti mintis — kokis yra neapskai- -Bį 
tomas žmogus: išaugęs savo tė
viškės, savo draugų, savo krašto I 
šiltadaržyje, staiga nusisuka į B| 
svetimus dievus, kurių išpažini- H 
mas reiškia, išsižadėjimą tų ver- B 
tybių, kuriose buvo užaugusi.. B

Aname momento susimąsty- ■ 
me skurdžias redakcijos patai- B 
pas aplankė viešnia. Trumpas B 
pokalbis su ja įgalino korespon- H 
dentą pratęsti ano susimąstymo B 
giją nauja medžiaga... Viešnia 
nebuvo poetė, nors didelė poe- -H 
zijos mėgėja, netgi ir tos pa- B 
čios Salomėjos Nėries poezijos. 
Ji nebuvo Lietuvos oru kvėpa- B 
vusi nei Lietuvos mačiusi. Ji B 
betgi savo jauną energiją įjun- B 
gė į tą veiklą, kuri siekia grą-’ B 
žinti Lietuvai laisvę, taigi šie- B 
kia “išnešti” iš Lietuvos aną ■ 
Stalino ir jo įpėdinių saulę, ku- B 
ries buvo nukeliavus parnešti B 
iš Maskvos Salomėja Nėris ir B

Šiuo metu viešnia buvo lyg 
simbolis tų lietuvių, kurie išau
go šioje laisvės žemėje, laisvę 
pamėgo ir ją išpažįsta kiekvie
nam asmeniui bei tautai; lais-

jojimai — ar verta, ar pavyks, 
— kuriais buvo sutinkamas žy
gis į J. Tautas. Bet kiekvienas 
didesnis sumanymas neapsieina 
be kontraversos. Dėl jaunimo 
kongreso tokių kontraversinių 
nuotaikų atnešė visai pašaliniai 
dalykai — gandai apie tariamai 
ar tikrai buvusius organizato
rių oficialius ryšius su okupaci
niais pareigūnais ar įstaigom. 
Paprastai maži faktai gimdo di
delius gandus, tie gandai gim
do dar didesnes reakcijas, ir kli
matas genda. _ Tokių reakci- 
jų faktai šiuo reikalu tjhanidi

IT ODUllia Į ir tebesikartoja.
--------------" ~ ' - Manom; išsiaEkthlHras- tarp 

fakto Tr gando* gali grąžinti su
sipratimą ir vieningą paramą 
naujam jaunimo žygiui. Užten
ka pasakyti — taip ar ne, 
ir gandai tada nebetenka 
“magiškosios”, dažniausiai de- 
struktyvinės galios. Išaiški
nimo iniciatyva visu plotu pri
klausytų tokiom centrinėm įs
taigom kaip Vlikasr, Bendruome
nė.

Savo ruožtu Darbininkas 
mėgina patirti tikrą padėtį, ją 
paaiškinti bent siauresniam ra
tui, kurą sudaro jo skaitytojai; 
mėgina jaunimo metuose nu
kreipti dėmesį į konkrečius jau
nimo atstovus, kurie ateina gy
venimui vadovauti; mėgina ro
dyti ypatingą šiose sąlygose su
siklojusį jų kelią į lietuvišką 
bendruomenę.- Juos suprasti, ir 
jais pasidžiaugti ar su jais sielo
tis yra lietuviškos šeimos soli
darumo reikalas.

as-
66ti

per 70 metų, nepaisant, ar jie dol. Pasiūlė Vermonto r. W.L. 
mokėjo pensijų mokesčius ar Prouty.

Prezidento politika
Baltuosiuose Rūmuose aišlfe- to potitil^. 38 neprit^ 

narna, kad pasitikėjimas prezi- 
dento politika Vietname suma
žėjęs tuo metu, kai buvo suma
žėjęs karinis spaudimas.

Gallupo institutas kovo 9 ro
do 50 proc. pritarimą preziden-

ARGUMENTAS
os atstovas Ispanijo- 
nijos informacijos bei 
ūnisteris kovo 8 mau- 
ržemio jūroje toje vie- 
nukrito atominė bom- 
iuvo argumentas, kad 
nėra radioaktyvūs ir i 
sveikatai, kaip skelbė i 
propaganda.

ridentas pritarė, kad • 
lengvintos kelionės į 
ikam į kom. Kiniją, j 
norėją, šiaurės Vietna- ; 
niją, Kubą. Ne į rytų ;

Kiek Vietname 
kariuomenės

Australija pranešė, kad savo 
kariuomenės skaičių Vietname 
iš 1,500 padidins iki 4,500. P. 
Korėja savo 21,000 padvigubins. 
N. Zelandija turi Vietname 120 
vyrų bateriją. Amerikiečių yra 
235,0 0 0. Pietų Korėjos karių 
571,000.

riamą, 17 be opinijos. “Balan
džių”, t.y. reikalaujančių švel
nios politikes Vietname, skai
čius laikosi apie 10 proc. ’■

G. Mennen Willlam», valsty
be* sek. padėjėjas Afrikos 
reikalam, bus kandidatas į

[rikos
tkvojo šaukiamas ko- I 
kongresas kovo 29. Da- 
kom. Kinijos delegaci
joje spėjama, kad de- 
atsiunčiama Mao Tse- 
ijai ginti ir Kinijos įta- 
etname atstovauti. Ko- 
* taktika reikalauja— 
isur, nors būtum ir ma-

John J. Gardner, sveikatos, Švieti
mo, gerovOs sekretorius, vadovau
ja delegacijai, kuri Meivsta j P. 
Vietnamu atstatymo reikalam.

v Yorfco majoras Lind- 
mokesčių pakėlimo ir 
policijoje susilaukė di- 
sipriešinimo. Jis kalti- 
kad policijoje atleidi- 
areigūnai politiniais su-

KIEK AMERIKOJE PAŽĮSTA
MA KINIJA

Organizacija “Council on 
Foreign Relations” išleido kny
gą “The American People and 
China”, kurioje skelbiama an
keta apie amerikiečių nusima
nymą Kinijos reikalais. Esą 28 
procentai amerikiečių nežino, 
kad Kinija yra valdoma komu-

Inijų vadovybė savo 
kad nepanaikintas Taft 
įstatymo 14(b) straips*

ko negirdėję apie kovas Vietna
me. Anketa, kaip knygoje sa-

GVATEMALOJ— 
demokratijos iš juoką
Guatemaloje kovo 6 rinkimai 

dar vis be aiškių rezultatų. Kai
riųjų revoliucionierių vadas Ju- 
lio Cesar Mendez skelbiasi lai
mėjęs. Karinės vyriausybės 
sluoksniai skelbia, kad rinki
mai sostinėje, kur Mendez dau
giausia gavo, buvo suklostoti. 
Gal būt, bus nauji rinkimai sos
tinėje.

Guatemalą valdo nuo 1963 
karinė valdžia, nuvertus! proko
munistinę.

Rinkimai tiek Guatemaloje, 
tiek kituose kraštuose, kuriuo
se piliečiai nėra paruošti sąmo
ningai dalyvauti politiniame gy
venime, tėra demokratijos išjuo
kė. Juos laimi maža gerai pa
ruošta ir organizuota mažuma, 
o toji mažuma ir yra dažniau
siai komunistai.

riau informuoto elemento, tu-
et prieš šen. Mansfiel- 
jis nepakankamai spau- vų”. Kai kurie netgi Kinijos rei-

atoiųinius reaktorius arabam ir

Religinis kongresas ir Šiluvos 
koplyčios šventinimas yra du 
dalykai, kurie vyks toj pat vie
toje ir tuo pat metu. Dviem da
lykam organizuoti yra ir du ko
mitetai. Vienas Chicagoje, kitas 
New Yorke. Kunigų Vienybė 
koplyčios komitetui vadovauti 
pakvietė vysk. V. Brizgi, kong
reso komitetui vadovauti prel. 
J. Balkūną. Kai du dalykai, du 
rengėjai, dviejose vietose, atsi
randa ir nesusikalbėjimo, kurie 
darbai kam priklauso ir kaip 
juos suderinti. Atrodo, tarp ko
mitetam vadovaujančių asmenų 
išsiaiškinta, ir rengimo reikalai 
judės nminaliai.

Religinio kongreso komitete 
svarstomi ir vyrauja balsai, kad 
kongresas nesitenkintų vien ka
talikiškų organizacijų suvažia
vimu, posėdžiavimu bendrai ar 
skyrium, o butų vainikuotas vie
ša manifestacija, skirta opinijai 
prieš tikėjimų persekiojimą Lie
tuvoje. Galėtų būti manifes
tuota ir rasti plataus atgarsio 
visų tikėjimų vieninga opinija 
už tikėjimų laisvę.

vės siekia ir savo tėvų ar net 
tėvų tėvų žemei, nors jos ir nė-
ra niekad savo koja palietę.
SaVo jėgas jie skiria Lietuvos 
laisvei ypačiai, jei mato, kad 
plačiojoj Amerikos žemėje nė
ra gausios eilės tų, kurie spe
cialiai Lietuvos laisve rūpintų
si. Skiria jie savo jėgas dar ir
tam, kad išryškintų savo tauti-
nės kultūros paveldėjimą bei 
palikimą daugiatautės Ameri
kos kultūros vainike.

Pažinti šiuos žmones, pažin
ti jų galvojimą, jų veikimo ke
lią yra ne mažiau dėmesio ver-
ta nei kelias Tų, kurie nuėjo
priešinga kryptimt

tokia mintim ir žvelgiam
į šios kartos atstovus, o šiuo 

į atstovę, 
redakcijon atsilankiusią vieš
nią.

konkrečiu atveju

Ji vadinas Našlutė Umbra
saitė. Vargiai bereikia ją pri
statyti jaunajam skaitytojui. 
Daugelis ją pažįsta iš veido. 
Daugelis iš spaudoje dažnokai 
suminėtos jos pavardės, kai kal
bama apie jaunimo visuomeni-

visuomenio veikimo plotmėje 
nuo 1959 iki dabar. Pažįsta ta
me veikime ją ateitininkai stu
dentai, nes ji buvo jų vadovybė-

SPAUDA

Kokiais matais mokslai
Mitas apie idealinį

Recenzijas apie dr. St V. 
Vardžio knygą “Ltthuania Un- 
der the Soviets” paskaičius, bu
vo pastebėta, kad kai kurie kri
tikai, eidami prie knygos, atsi
neša veikalui vertinti ypatingus 
matus — mitus, prietarus. Du 
tokius mitus, kurie dabar yra 
gana populiarinami, galima įž
velgti ir kai kuriose šių recenzi
jų. Vienas — Aiduose paskelb
toje recenzijoje — mitas, saky
tum, apie idealinį istorijos

Mokslo tikslas, savaime aiš-

kokio ps 
luose, ti 
kia prec 
Gamtos 
metodai 
lam prit

pagrindi 
mas įvyi
tų, bet 
mas. S 
kuo dau 
ti jau a 
čia ir ai 
las į d

ku, yra tiesos pažinimas. Bent slenkstį: 
Vakaruose taip suprantama, visi fai
Tiesai, o ne kam kitam turi tar- nepastei
nauti mokslinis pažinimas. Dėl surinkti 

lėsi su 
apie sui 
absoliut 
gamtos 
sos nuo 

Šį sk 
ti tam, 
ma išd

to ir kalbama apie reikalavimus 
moksliniam veikalui: turi būti
nešališkas, objektyvus, pagris
tas šaltiniais, šaltiniai visapu
siški, kritiškai patikrinti ir tt. 
Visa tai gerai, iki prieini prie 
klausimo: ar visais tais šalti-
niais tiesa pasiekiama preciziš
kai? Čia jau mokslai mokslam istmnė 
nelygu. Išaugo, įsigijo didelį pa
sitikėjimų technikiniai, techno
loginiai, gamtos mokslai Jie 
pasiekė milžiniškus laimėjimus 
ne tik gamtos dėsnius atskleis-

je ar ne nuo 1959. Pažįsta ir 
jaunieji sendraugiai, nes ji bu
vo ir jų sekretorius. Pažįsta san- vadinamiem dvasiniam, huma- 
tarieriai, skautai, neoiituanai, 
nes su daugeliu jų susitinka 
jaunimo bendrame darbe, o 
kur konkretus darbas, ten ma
žai ir kyla klausimai, kokiom

kinantk

darni. Jie davė gyvenimui nau
ją stilių. Jie davė kryptį net ir

natiniam mokslam. Net ir pas
taruose toli pasistūmėta meto
dais, skolintais iš gamtos moks
lų — stebėjimu, eksperimen-

joti ir humanistiniuoge moks-

giau a 
torinės

O es 
kų, kui 
idealini 
do. Jie 
Jiem v 
Ii daryl 
Tikisi 
rie gal 
to vai 
praktir 
sirodo,
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taujame kitiem, messavo tar
pe pradedame vieni kitus kal
tinti, kad per mažai, neenergin- 
gai veikiame, nesugebame nau
jų kelių, veikimo metodų su
rasti, draugų susiieškoti ■...

Tai nepagrįsti priekaištai. Tai 
nereikalingas laiko ir energijos 
eikvojimas.

Tarptautinė padėtis ir kon
junktūra dabar yra toki, kad 
mes daug ką sensacingo laimė
ti negalime mūsų kovoje už 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymą. Reikalui pa
ryškinti, pvzdž., prisiminkime, 
ką §v. Tėvas, Paulius VI, pr. 
metais, kalbėdamas Romos ka-

.. V

vės atveju, arkivysk. E. Vagnoz- 
zi pabrėžė, kad “jei kuriais at
vejais yra aiški Bažnyčios pažiū
ra, joks katalikas nėra laisvas 
mokyti skirtingai”.

gauti. Bet tonepausant — tiek daugiau mus užtartų ir energin- 
mes, tiek laisvasis pasaulis ne- giau veiktų. Kada to nematome, 
nustojame tikėti, jog Lietuvių mes nerimaujame. Mes priekaiš
tauta laisvę atgaus. To jsitikini- 
mo vedami, mes ir tęsiame Lie
tuvos laisvinimo kovą — tai yra 
taip pat mūsų laisvinimo kovos 
prasmės vienas svarbiausių ele
mentų. Bet koks suabejojimas 
kovos eigoje — būtų pralaimė
jimas. Mes norime ir turime 
laimėti

Mūsų pergalės tikėjimui pa- 
remti, štai šiemet, Vasario _ 16 
dienos proga, galingiausios pa
saulyje galybės, JAV vyriausy
bės ir visų žmonių vardu —Val
stybės sekretorius, Dean Rusk, 
taip vasario 11 rašte pareiškė 
Lietuvos Atstovui, J. Kajeckui 
Washingtone.:. (Pakartojęs to

Prieš mėnesį, šv. Vincento 
Pauliečio seminarijos Floridoje 
šventinimo iškilmėse, apaštališ
kasis delegatas Amerikai .arki-

sę broliai amarikiofiai* |ū*ę •**- 
komi* Ratas Laisvi* varpo* • • 
Ačiū už da«9 reBcimingą dova
ną. L stovis varpa* bus akyvas 
ženklas jūsę ir mūsų vienybės 
ir drąsiai skambins sūnums Lie
tuvos, kad laisvės nevertas, kas 
negina jos."

Šiandieną minime Lietuvos 
Nepriklausombės šventę. De
ja, okupuotoje Lietuvoje nebe
skamba Laisvės varpas. Taip 
pat nebeskamba, kaip Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės laikais, Karo muziejaus 
bokšte ir ten buvusių laisvės 
kovų varpų muzika. Nors nebe- 
girdime jų garso, bet prisimin
kime, kas 1937 m. rugsėjo 8 
d. krikšto akte pasakyta, bū
tent: "Kovų varpų balsas, tai 
mūsų kraujo, mūsų garbės ir

dėl Lietuvos laisvės, galima pa
kartoti garsiuosius dr. Vinco Ku 
dirkos žodžius — “Kelkite, kel
kite, kelkite, kelkite!”

(nukelta į 4 pslj

Popiežių* Paulius VI savaiti- Amerikos kai kurie pasaulie- invalidas Antmm Semfca. ' V > IT -C
nėse audiencijose dabar gana čiai ir kunigai leidosi savaip ' THCtMMA? ,
dažnai prisimena Vatikano ant- aiškinti sąžinės ir akademinę ■ * iškilmių, tuometinis Lie- Nėty laisvajame pasaulyje
rojo visuotinio susirinkimo nu- laisvę. Juos visus pralenkė kun. tavos krašto ąpsangos mmiste- valstybės vyrų, kurie pasakytų, 
tarimus ir aiškina jų prasmę. William H. DuBay prieš kelias ris, majoras ŠKžyp pastalė pa- kad Lietuvių tada 
Paaiškinimai skirti ne tik susi
rinkusiem, bet moderniųjų in
formacijos priemonių dėka ir 
visam pasauliui.

Paskutiniu laikotarpiu jis ne 
kartą pastebėjo, kad Vatikano 
susirinkimas jokiu būdu neat
metė tradicinių katalikybės dog
mą, o tik jas sutvirtino ir iš
ryškino, stengdamosi pritaikyti 
prie naują reikalavimą ir gali
mybių. Siekiant Bažnyčios at- 
naujinįmo, kristi daugiau tik 
metodai ir taktika.

Tarp vakarykštes ir šiandie
ninės Bažnyčios nėra jokios es
minės ribos. Tai ta pati Kris
taus Įkurtoji Bažnyčia, kuriai 
Kristus užtikrino tęstinumą iki 
amžių pabaigos. Popiežius nu
ramino susirūpinusius tradicio- 
nalistus, kurie nervingai ir ne
pagrįstai kaltina Bažnyčią esmi
niu pasikeitimu. Popiežius taip 
pat perspėjo ir sudrausmino 
perdėtus naujumų ieškotojus, 
kurie, reformų dvasia užsidegę, 
susirinkimo vardu bando vyk
dyti savo sugalvotas ir perdė
tas reformas.

daugiau mūšų bylą paremtų, kada mes prašome pagalbos. 
parodo, kad tie, į kuriuos krei
piamės paramos — kitaip ręfcj 
kalus vertina ir kitaip negu 
mes į padėtį žiūri. Tai patvirti
na senai žinomą dalyką, kad 
moralė, teisė ir teisingumas, 
visuomet negreit laimi ir trium
fuoja. Tai pasiekiama tik mo
kant ištverti, mokant kantriai 
veikti ir be paliovos kovojant

VASARIO 16 AKTO ĮPAREI
GOJIMAI:

Nė vienas lietuvis negali neig
ti to akto turinio, jame nužy
mėtų mūsų valstybės demokra
tinės santvarkos dėsnių. Sieki
mas tuos dalykus paneigti, jų 
išsižadėti — būtų lygu pasisa
kyti prieš pačią Lietuvių tau
tą, Lietuvos valstybę ir kovą 
dėl jos nepriklausomybės. 
, Ta proga verta-prisiminti š. 
m. sausio pradžioje mirusio pro
fesoriaus Jurgučio, buvusio Lie
tuvos valstybės vyro, žodžius, 
kuriuos jis yra pasakęs, pabrėž
damas, kad mes turime — 
"prieš nieką nekapituliuoti, nie
kam savo tautinės garbės ne
išduoti, savo lietuviškų papro
čių ir savo močiutės kalbos ne
išsižadėti." čia kartodamas^ jo 
Jodžius.prisūnenuprof. Vl^/ur- 

gučio kitą mintį, kurią jis, bū
damas Lietuvos užsienių reika
lų ministeriu, yra pareiškęs vie
nam mūsų pareigūnui, norėju
siam atsisakyti nuo jam skiria
mų uždavinių. Prof. Jurgutis ta
da taip pasakė: "Jūs skiriamas kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
mobilizacijos tvarka. Pagal ją— 
atsisakyti negalite." Šiandieną 
pasiklauskime save ar mes ne
same mobilizacijos tvarka pa
šaukti i Lietuvos išlaisvinimo

kovą? Į tai atsakykime' pačiai sa
vo tautinės sąžinės balsą...

ŽUVUSIŲ PAGERBIMAS:
Žuvusieji kovose dėl savo tau

tos laisvės prisimenami ir pa
gerbianti čia, JAV, yra specia
li žuvusiųjų mirusiųjų pagerbi
mo diena. Kitos tautos taip 
pat prisimena ir pagerbia savo 
žuvusius. Sakysim, šiandien, š. 
m. vasario 20 d. visoje Pran
cūzijoje pradedama minėti 50 
metų garsiųjų mūšių prie Ver- 
duno tvirtovės sukaktis. J i e 
vyko pirmojo pasaulinio karo 
metu ir prasidėjo 1916 vasario 
21, kada prancūzus puolė vokie
čiai. Jie tęsėsi ilgai Ten žuvo 
Šimtai tūkstančių vyrų. Kapų te
nai nėra — vien paminklas, va
dinamas žuvusiųjų kaulų liku
čių vietovė, šiemet bus prisi
mintos kovos, jų baisumas ir 
kartu bus prisiminta karių drą
sa, ryžtas, valia laimėti, ne
žiūrint aukų. Ta proga bus kar
tojama iš tų mūšių pagarsėjusi 
legenda apie vieno kario žo
džius, kuriuos jis, nebematyda
mas šalia savęs gyvų kovos 
draugų, sušukęs: “Mirusieji, kel
kitės ” Gal ir mums tęsiantiem

^aatoptatedso^mujorų Įvektantorijas, kalbėtojas $ĮjOff 
Lietuvą atkurdamas- davė išvadą:) '.‘to atyptoMsalg iaMjųįta'ta
s-'i^iito UbiutaMsū*’ vieši parrilMaini suteikia

' Sišį We«ip«įi.'
Ik«« lapa fct. trontet oficMumo, iškilningu. tas dažniaui- irsu <M<

mo ir prasmingumo. Tai 'sustip- griežtamu nepakelia te 
rina ir Lietuvos laisvinimo ko- protesto balso, tai ne dėl 
vos prasmę. ; nojimo ^tikrosios padėtie
MOŠŲ MORAI IR REALIOS tikrai dėl to, kad vengia j 
GALtaYBtS: - , testai reagavimu i&aukti

tualius dienos kla&imus’jungė 
irgi sii Vatikano susirinkimo nu
tarimais dėl tikėjimo laisvės.

Delegatas priminė, jog “Baž
nyčios vadovavimas yra reika
lingas, kad teisinga sąžinė bū
tų suformuota, o klaidos atveju 
— pataisyta”. Akademinės lais-

dienang painmdBmis knyga “The siųstiAmerikos tietaviampadė- šių būti laisva m nepriklauso- ‘ ; Suprantama,kiekvienas mū- dide6nesWo©bes.” 
Human Church”. ‘ ką, kurioje, tarp kitko, buvo ‘ma. TŠk dėlSoyieta'Sąjungos šų norėtume, kad JAV,Sv.Sos-. ,,iŠešv. Tėvo žodžiai

Pradėjęs “laisvės kovas” prieš 
Los Angeles kardinolą,, vėliau 
organizuodamas kunigų unijas, 
šis kunigas naujoje knygoje pa
sirodo ne virai praradęs kata
likų tikėjimą, bet ir iš viso bet 
kokią religijos sąvoką. Jau pir
mame puslapyje jis skelbia: 
“Jawve buvo pirmas ateistas”. 
Autorius aiškiai iki kaulo sme
genų yra prisiėmęs “Dievas yra 
miręs” sambrūzdžio mintis, nes 
jo “žmogiškoji bažnyčia” — tai 
susibūrimas žmonių, susirūpi
nusių tik žmogaus žemiškuoju 
gyvenimu. • ■ '

Knygoje Dievo vardas mini
mas, bet Dievo sąvoka sužmo
ginta ir degraduota. Sukilimas 
prieš tikėjimą su didesnių ar 
mažesniu aštrumu prasikiša 
daugelyje, vietų, pav., kada jis 
skelbia: “kiekvienas žmogus yra 
pats sau liturgininkas ir teolo
gas” (113 p.), “sakramentai... 
neturi ryšio'su mirtimi, antgam
tiniu ar metafiziniu pasauliu” 
(123 p.), “Nicėjos Credo tiksliai 
išreiškia trečiojo amžiaus krikš
čionies, bet ne dvidešimtojo am
žiaus krikščionies tikėjimą” 
(124 p.) ir t.t

Ateistinio pseudoliberalizmo 
ir ateistinio komunizmo infilt
racija,. prisidengdama. naujų rė- 
formų pavidalu, atnešė savo 
vaisių.

Bet stebėtis tuo netenka. Re
formų laikais atsiranda visada 
iškrypusio dinamizmo, kaip nu- 
sistojimo laikais atsiranda pelė
sių. Kai medžius kerta, skiedros 
lekia. Svarbu teisingai atskirti 
skiedras, kurios tinka liepsnos 
kibirkštim, nuo rąstų, iŠ kūnų Tautos Fondo valdyba posėdžiauja. Iž k. j d. dr. Br. Nemickas, V. Alksninis, A. Ožlapas, prel. J. Balkūnas 
Statomi Dievo ir žmonių namai _ pirmininkas, P. Minkūnas, J. Palemonas. Nuotr. V. Maželio
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Ar Juziek buvo tikras, kad po tų Tolcės ir Janeko 

karštų buSdų, Jaiiek jau buvo savas, ar iš džiaugsmo, 
kad netikėtai, kaip tik jam pasitaikė laimė gauti lai
mikį savo tikslam — ne be to,'kad ir gėrimai padėjo, 
—jis, griebęs Janeką už peties, išsipasakojo apie taž- 

k<44 pocfcoručniką, kuris už kelių dienų bus čia ir ku
riam jis Janeką pristatys.. Bus pinigai — nereikės 
iš tėvų laukti!

Draugai išsiskyrė, o kareivėlis, išgirdęs netikėtus 
pasisakymus, kiek išsigando ir prablaivėjo. Blogai mie
gojo. b* ryt dieną papasakojo pulko adjutantui, kuris 
savo ruožtu atraportavo pulko vadui. Vadas prisiminė 
kontržvalgybos viršininko vizitą ir jo prašymą nieko 
nedaryti patiems, bet tuojau susisiekti su juo. Taip 
ir padarė. Vakare, sutartu laiku, Jonas lydimas adju
tanto, buvo pas mene. Atpasakojo visą įvykį, atsakė į 
klausimus ir paaiškino:

— Taip, musų apylinkėje daugelis kalbasi namuo

se lenkiškai, bet politika neužsiima. Gal kas ir linkęs 
į lenkus, bet mūsų šeima laiko save lietuviais.

Klausiau, ar toje apylinkėje kaimynai laiko juos 
lietuviais partiotais. Jei taip, galėtų pakenkti šiam rei
kalui, lies tas podporučnikas nebus toks naivus 
kaip Juziek. Jis, be abejonės, panorės patikrinti per 
savo ryšininkus. Daviau, kiek tai galima greitosiomis 
nurodymų, kaip jam laikytis toliau, daviau telefono 
numerį ir prašiau informuoti mene apie kiekvieną su
sitikimą. Adjutantui nurodžiau, kad svarbu likviduoti 
visą tinklą, o ne atskirus asmenis. Todėl prašiau tar
nyboje tą raštininką traktuoti kaip ir pirmiau — jo
kių specialių pasikalbėjimų, kurie atkreiptų kitų dė
mesį — viską palikti kontžvalgybat

Savo įstaigoje pavedžiau lenkų sekcijos vedėjui su
rinkti ir duoti man visas agentūros žinias, kad ir tru
pinius, apie lenkų šnipus. Klausiau, ar girdėjo apie 
kokį karininką, kuris lankosi iš Vilniaus žinių rinkti. 
Atsakymas mene nustebino, taip$ mes jį gaudom jau 
pusantrų metų, bet visuomet pasprunka.

Gavau bylą ir žinias tikrai apie podporučniką L 
(lietuviška pavarde). Jis, kaip pažymėta byloje, travo 
“pergudrus”. štai gautos žinios, kad jis tokią ir dieną 
ir net valandą bus Kėdainiuose. K. žvalgybos keli žmo
nės su komendantūros kareiviais apsupo namą, rado 
stalą apkrautą valgiais, bet podporučnikas prieš valan
dą, dar su keliais, spėjama, savo agentais, paspruko.

Iš bylos buvo matyti, kad L važinėjo po Lietuvą 
porą mėnesių ir surinktas žinias išveždavo į Vilnių. 
Jokių faktų, kurie patvirtintų jo “gudrybę” neradau. 
Priėjau .išvadą, kad kaftas jam^pranešdavo žvalgybos 
planus. Greičiausiai jauni pareigūnai' plepėdavo ir gir
davosi iš anksto apie savo žygius. Nurodžiau sekei-, 
jos vedėjui mūsų trūkumus, prašiau rimtai Apsižvalgy
ti aplink. Nutariau šį kartą nesinaudoti sekcijos pagal
ba. Jos vietoj parinkau savo nuožiūra atskirus kaita, 
kuriem duodamas uždavinius nesakiau viso piano, o tik 
reikalingus nurodymus tam atskiram žygiui, šiaip vis
ką sukoncentravau pas save.

Po kelių dienų Jonas pranešė man, kad jis vėl 
lankęs savo “draugus”, nunešęs jiems , dovanų (gavo 
pinigų iš tėvų, iš, tikrųjų iš manęs). Patyręs, kad kiek
vieną dieną laukiamas poručnikas. Juziek ne tik ne

rodė juo nepasitikėjimo, priešingai, bet abu su seseria 
reiškė daugiau draugystės. Už poros kitų dienų atvyko 
ir pats podporučnikas. Juziekui, kaip pasirodė, daugiau 
rūpėjo pinigai, nes jis mokė Joną: “Nesipigink, prašyk 
tiek ir tiek. Duos!”

Paskirtą vakarą, paruošus stalą, Tolcė išėjo į kino, 
o trys vyrai konferavo apie “reikalą”. Juzieko užtik
rintas, podporučnikas patikėjo, kad Jonas yra lenkas 
iš neabejotinai lenkiškos “okolieos”, ir tiesiog perėjo 
prie “reikalo”: mums reikalingi sąrašai karininkų su 
jų charakteristika ir pulko įsakymai Patarė bei nuro
dė pas save nieko nelaikyti, o viską dalimis perduoti 
Juziekui saugoti. Davė kiek avanso, pasakydamas, jog 
piniginį klausimą nustatys Vilniuje, atsižvelgdamas į 
darbą. Pasigyrė, jog jis po visą Lietuvą turįs infor
matorių ir žinąs apie kiekvieną karinį dalinį, kiek
vieną įstaigą. Tą vfcą tinklą jis, L., suorganizavęs. Vil
niaus ekspozitūros viršininkas jo darbu labai paten
kintas ir jo gabumus aikštai vadina.

Kai Jonas man tą viską atpasakojo, aš suabejojau, 
ar L. yra karininkas. Klausiau Joną, kokį įspūdį jis 
pats susidarė apie podporučniką. Ilgai negalvodamas, 
Jonas pasakė, kad K nedaro įspūdžio ne tik karininko, 
bet ir iš viso kario. Nuo Juzieko skyrėsi tik amžiumi. 
Esąs apie 40 metų amžiaus, bet ne išsilavinimu ir ap
riejimu, bet plepumu ar pasigyrimu pralenkia Juzie- 
ką. Jiedu su Juzieku tik klausėsi, o “podporučnikas” 
visą vakarą vienas kalbėjęs.

Aš laukiau raporto sėklių, kurie iš tolo palydėjo 
ir paguldė “podporučniką”. Kitą dieną tarėjo jį vėl 
sdtti nuo ryto. Vakare Jonas su juo ar vėl suritiko. Ir 
vti “podporačnik’’'neklausinėjo Jono> bet plepėjo apie 
savo orgataadją. Jis turįs visus savu žmones ir net 
Panevėžy turįs pulko raštininką. Nieks jo neįtars se
niai dirba jiem, o ryt jis siunčia savo žmogų į žvalgy
bos skyrių Jis prašys sau vietos, kad Žinotų, kas ten 
darosi

To buvo man perdaug, kokiai mizerijai neverta 
gaišyti laiko, {vertinau, kad suimtas tokis tipas viską 
prisipažins ir kitus išduos. Iš pat ryto nuėjau pas ju
ridinės datas viršininką ir papasakojau j®n risą isto
riją bei savų išvadą: jei tikrai ateitų toto žmogus 
prašytis tarnybos, pakalbėsiu su juo trumpai įgūdžiui

susidaryti. Jei jis tokio pat maštabo kaip L., tiesiog 
perduoti jį juridinei daliai kvotai, o “gudrų” pod
poručniką irgi suimsiu, bet laikysiu abu mūsų dabok- • 
Įėję, kol jie išduos kitus.

Vidurdieni atėjo tas kandidatas. Pasikalbėjau su 
juo ir paklausiau, ką jis pirmiau daręs. Iš jo atsakymų 
teko stebėtis — ar jis labiau naivus ar akiplėšiškas. 
Tiesiai tad paklausiau: nuo kada jis pažįstą L., kada 
ir kokiomis aplinkybėmis susipažino? čia pat rūsčiu 
tonu pridėjau: mes viską seniai žinome. Tylėsi ar ban
dysi meluoti, tau bus tik blogiau.

Sudrebėjo kandidatas į agentus, išsigando, pra
dėjo nuo kaktos prakaitą šluostyti. Pagaliau:

— Aš ponui viską pasakysiu — aš nekaltas...
Pardaviau jį kapitonui Pr. ir pasakiau.
— Kaip buvome sutarę... Aš tuo tarpu pasirū

pinsiu kitais jo sėbrais. __ . „
“Podporučnikas” buvo suimtas po valandos. Pas 

jį rasta pakankamai inkriminuojančios medžiagos, su
rinktos iš kelių apskričių: Panevėžio, Biržų ir kitų. 
Panevėžio pulko įsakymai, karininkų permainos ir iš 
Biržų apie 20 įvairių asmenų vardu vidaus pasų su re
gistracijos visais antspaudais.

Akivaizdoje medžiagos ir žinių kurias m« gavo
me iš jo pasiųsto mums agento, L. nebandė nei už
siginti nei tylėti. Pasidarė mažas, išpasakojo viską ir 
net įpainiojo per dešimtį informatorių. Išpasakojo ir 
apie Juzefą N. kaip jis dirbo valstybinėj spaustuvėj, 
pristatinėdavo visų spausdinamų ten valdiškų įstaigų 
darbus; kaip buvo apsiėmęs rinkti žinias iš Šančių įgu
los. Biržų informatorius-raštininkėlis aprūpindavo pa
sais. Juos Vilniuje, Lenkijos žvalgybos skyrius, ati
tinkamai ištaisę su naujom frtografijom duodavo savo 
siunčiamiem agentam. Liaugaudas (tokia'jo buvo pa
vardė) mums nurodė vieną tos šnipų organizacijos 
agentą, kurį pats pavadino rimčiausiu ir svarbiausiu: 
kavalerijos divizijos motociklininką Stančiką. Priežiūra 
nedidelėj ryšių komandoj buvo menka. Jis išvykdavo š 
'su divizijos Štabo paštu į visus pulkus ir palaikė ry
šius su atskirais informatoriais, surinkdavo iš jų doku
mentus ir pranešimus. Tuoj punktų viršininkam buvo 
įsakyta suimti visus, padarius kratas; suimtuosius pri
statyti Kaum.
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LAISVES KOVOS PRASME—LAISVES IDĖJA
“Mes kovojame už laisvės 

dėją”, pareiškė dr. Stasys 
Jačkis, Lietuvos nepriklausomy- 
lės atstatymo minėjime vasa
lo 20 Rochestery, gausiai su- 
irinkusiai lietuvių visuomenei 
v. Jurgio liet. kat. parapijas sa- 
ėje. Nors tą dieną ir naktį siau- 
ė rūsti sniego audra, bet dau- 
;elis tautiečių nepabijojo blo- 
;o oro ir atvyko iš tolimsenių 
ietovių. Vasario 16-tosios šven- 
ė Rochesterio ir apylinkės lie- 
uviuose yra virtusi garbės ir 
įasididžiavimo šventė.

“Laisvės idėją gindami, mes 
rokštame laisvės mūsų tautai, 
aisvės kūrybai, laisvės asme- 
dui”, kalbėjo dr. St. Bačkis. 
‘Tai yra gražūs siekiai, nuda- 
yti lietuvių kankinių krauju, 
'ai ir yra mūsų laisvinimo ko- 
os prasmės vienas iš svarbiau- 
ių elementų”. Dr. St Bačkis 
virtai pažymėjo, kad .bet koks 
uabejojimas kovos eigoje būtų 
irai almėjimas.

Minėjime meninę programą 
špildė vietos Liet. Bendruome-

Hariford, Conn.
Prasidėjus gavėnei, švč. Tre- 

ybės parapijoje misijoj buvo 
ėdamos pasionisto Tėvo Kle
menso. Pirmą savaitę pamoks- 
ai buvo sakomi angliškai, ant- 
ą — lietuvių kalboje.. Pagal 
įaujus liturginius reikalavimus 
monės aktyviai dalyvavo šv. 
tiišių aukoje, atsakinėdami ir 
ledodami pritaikintas giesmes, 
’arapiečiai dėkingi klebonui 
iž suteiktas misijas, kurios da- 
ė progos susikaupti ir atsinau- 
inti Kristuje.

50 metę vedybinę sukakti ko- 
o 6 minėjo dvi šeimos. Julius 
r Veronica Rusevičiai (Ruse- 
itch) 7:30 vai.; Konstantas ir 
Veronica Tarnas (Tamasiunas) 
1:30 vai. ryte. Per mišias kle- 

>onas sveikino “jaunavedžius”, 
skeldamas jų nuopelnus para
pijai ir nenuilstamą darbą li- 
uviškame gyvenime. Po pamal
tų p. Tarnų šeima parapijos sa- 
ėje suruošė gražų pobūvį, ku- 
iame dalyvavo daug giminių, 
Iraugų, klebonas kun. J. Matu- 
is, kun. Karalis ir Tėvas Kle- 
nensas. Vaišių metų buvo pa- 
akyta gražių kalbų, sveikini- 
nų, linkėta daug laimės ir ilgo 
mažiaus.

Vaju bažnyčios pagražinimui 
debonas paskelbė sausio mėn. 
iusipratusių parapiečių dėka 
įaujiems suolams 45 šeimos pa- 
tukojo po 250 dol. iamžindamos 
avo vardus šv. Trejybės baž- 
lyčioje. Kadangi klebonas šioje 
jarapijoje yra naujas žmogus, 
oks gražus Įvertinimas ir būti- 
aų reikalų supratimas paskati- 
la visus žengti pirmyn. Nauji 
molai bus Įdėti prieš Velykas, 
.aip pat kilimai bažnyčios prie- 
mgyje ir takuose. Ateityje la
jai reikalinga pakeisti bažny
čios šviesas ir naują kleboniją.

40 vai. atlaidai bus gegužės 
15, 16 ir 17.

Klebonas kun. J. Matutis ge
gužės 22 švenčia kunigystės 25 
m. jubiliejų. Tą sekmadienį iš
kilmingos padėkos mišios 11:30 
vai. aukojamos švč. Trejybės 
bažnyčioje. Po to, 1:15 vai. gra
žiose Hotel America patalpose 
bus svečių priėmimas ir pietūs. 
Sodalietės (B. Mother Sodality) 
ėmėsi iniciatyvos tvarkyti šią 
šventę.

Šiluvos koplyčios fondą ėmė 
organizuoti kun. J. Matutis, vos 
atvykęs Hartfordan. Rezultatai 
buvo netikėtai geri. Nors ir 
pavėluotai, surinko gražią su
mą, kurią pasiuntė Centrui. Da
bar organizuoja ekskursiją į 
VVashingtoną, Į koplyčios šven
tinimo iškilmes. Ekskursijos va
dovu paskirtas Antanas Petrai
tis- Visi norintieji važiuoti jau 
dabar registruojasi pas A. Pet
raitį arba klebonijoje. Kun. J. 
Matutis kalbina muz. Jurgi Pet- 
kaitį organizuoti chorą, moky
tis giesmių, kad galėtų prisi
jungti prie bendrų iškilmių Wa- 
shingtone. Hartfordieti*

ROCHESTER, N.Y.

nės choras; dirigavo Vyt. Žmui-. 
džinas.

Minėjimas buvo pradėtas 11 
vai. šv. mišiomis už žuvusius 
Lietuvos laisvės kovotojus šv. 
Jurgio liet. kat. parapijos baž
nyčioje. Šv. mišias aukojo ir 
jautrų pamokslą pasakė kun. 
Liudas Januška. Mišiose orga
nizuotai dalyvavo su vėliavom: 
ateitininkai, skautai ir liet, ka
rių Ramovės skyrius.

3 vai. p.p. parapijos salėje 
minėjimą atidarė dr. Vladas Le- 
lis, ALT skyr. vicepirm. Maldą 
sukalbėjo kleb. kun. Pr. Va
liukevičius. Visiem sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, sveiki
nimo kalbas pasakė JAV Kong
reso narys Frank Horton, mies
to burmistras J. Lamb ir kiti 
miesto ir tautybių atstovai. Sve
čius gražiai pristatinėjo Frank 
Jurlen — Jurgelionis, buvęs 
Monroe County legionierių ko- 
mandierius.

Minėjime pertraukos metu 
Lietuvos laisvės kovai remti au
kų surinkta virš 1000 dol. Au
kos ir toliau renkamos.

■ Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą per radio (9:35-10:00 
vai. ryto) anglų ir lietuvių kal
bomis gražiai pravedė Raimun
das Kiršteinas. Iš juostų buvo 
perduotos Frank Horton ir V. 
Sidzikausko sveikinimo kalbos.

J. Gliaudos "Agonija" 35 egz. 
buvo išpirkti per vieną sekma
dieni. Lietuvių spaudos kiosko 
vedėjas pasakoja, kad jis turė
jęs iš kai kurių asmenų atpirk
ti, kad patenkinus nespėjusius 
Įsigyti, o nuosavas egzemp
liorius taip ir keliaująs per 
rankas.

Worcesterio Lietuvių Bendruomenės jaunųjų šokėjų grupė, vadovaujama 
Saulės Staškaitės, šoko tautinius šokius per Vasario 16-sios minėjimą

WORC ESTER, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas buvo vasario 20. Pa
maldos buvo šv. Kazimiero 
bažnyčioje, gi minėjimas —pi
liečių klube. Vadovavo adv. R. 
Sarapas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Jutkevičius.

Kalbėjo: Lietuvių Organizaci
jų Tarybos pirm. Pr. Stanelis, 
Mass. senatorius Vite Pigaga, 
kongresm. Herold D. Donohue. 
Pirmininkavęs perskaitė pro
testo rezoliuciją, kurioje reika
laujama Sov. Sąjungos pasitrau
kimo iš Lietuvos ir leisti lais
vus rinkimus. Miesto burmist
ras George Wells paskelbė lie
tuvių savaitę vasario 20-27.

Iš kitų kalbėtojų buvo valsty; 
bės gynėjas William Buckley, 
vietos dienraščio Worcester Te- 
legram ir Evening Gazette re
daktorius Leslie Morr ir adv. A. 
Mileris.

Meninę programą atliko solis
tė Nancy Milerytė, akompona- 
vo O. Keršytė, Meno Mėgėjų Ra
telio choras, vedamas Z. Snars- 
kio, ir S. Staškaitės naujai su
organizuota jaunučių šokėjų 
grupė.

Buvo renkami jaunimo petici
jos parašai ir aukos.

Vasario 27 beveik tokia pat 
tvarka buvo kitas minėjimas, 
skirtas lietuviam ir jaunimui. 
Aušros Vartų bažnyčioje buvo 
pamaldos, vėliau šventoji valan
da šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje ir tos parapijos salėje 
iškilmingas posėdis, kuriam va

16 metų lietuvių radio valan
dėlei. Sumaniose Prano Puido
ko ir jo bendradarbių ranko
se ji išsilaiko tik aukomis. 
Veikia sekmadieniais nuo 9:35 
iki 10:00 vai. ryto per radio sto
tį — 1460 WHEC. Pranešėjai 
yra keli, todėl ir jų pasirengi
mas bei muzikinis skonis nėra 
vienodas. Kai kurie turėtų la* 
biau pasirengti, tiek pasirink
dami grotinas plokšteles, o ypač 
mėgindami kai kuriais klausi
mais reikšti savo pastabas ar 
nuomones. Jos turėtų būti aiš
kios ir suglaustos, pasakytos 
trumpais sakiniais ir su visiem 
suprantama išvada.

Rašytojas Algirdas Landsber
gis skaitys savo kūrybos kovo
12, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
šv. Jurgio parapijos salėje. Li
teratūros popietę rengia vietos 
liet, studentų būrelio valdyba. 
Po oficialios dalies įvyks arba
tėlė, kur bus galima plačiau su
sipažinti su rašyt. Alg. Lands
bergiu.

Inž. Juozo Karklio paskaita 
apie elektronikos panaudojimą 
kariniams tikslams įvyks kovo
13, sekmadienį šv. Jurgio liet, 
kata!, parapijos salėje. Paskai
ta bus iliustruojama paveiks
lais. Rengia vietos L.B. apylin
kės valdyba.

Atvyksta dr. Antanas Razma. 
L. Fondo garbės pirmininkas 
kleb. kun. Pranas Valiukevičius 
praneša, kad kovo 12 šeštadienį 
7:30 vai. vak. šv. Jurgio liet, 
parapijos 'salėje įvyks L. Fon
do narių ir svečių vakarienė, ku
rioje padarys pranešimą L. Fon
do steigėjas ir dabartinis pirmi
ninkas dr. A. Razma. Rocheste
rio lietuviai L. Fondan jau yra 
įnešę virš 10,000 dol. A.R.

dovavo A. Glodas ir Pr. Račiu- 
kaitis.Kalbėjo Pr. Stanelis, P. 
Molis. Meninę programą atliko 
šv. Kazimiero parapijos moki
niai, lituanistinės ' mokyklos 
mokiniai. Meno Mėgėjų Ratelio 
moterų choras ir jaunieji šokė
jai. Aukų Altui surinkta virš 
900 dol.

Emilija Jankauskienė, kun. 
Albino Jankausko motina, mi
rė vasario 15. Buvo kilusi iš Lin
kuvos parapijos Karosų šeimos, 
atvykusi Amerikon prieš I pas. 
karą. Worcesteryje išgyvenusi 
50 metų. 1917 ištekėjo už Povi
lo Jankausko. Užaugino du sū
nus — Povilą, kuris dabar gy
vena Californijoje, ir kun. Al
biną — Aušros Vartų parapijos 
administratorių. Buvo susipra
tusi lietuvė, veikė lietuviškose 
draugijose. Palaidota iškilmin
gai vasario 18. Laidotuvėse da
lyvavo vysk. Bernard Lanagan, 
viso per 50 kunigų. Giliam liū
desyje liko vyras Povilas, sū
nūs Albinas ir Povilas ir 6 vai
kaičiai.

Ona Ridikienė, žymi veikė
ja, 80 metų, mirė kovo 4, Wor- 
cesteryje išgyveno 55 metus. 
Buvo didelė vienuolynų, ypač 
marijonų ir pranciškonų, rėmė
ja, veikė lietuviškose draugijo
se. Giliam liūdesy liko tris 
sūnūs, dvi ištekėjusios dukros, 
13 vaikaičių ir 20 provaikaičų.

Liet. Bendruomenės susirin
kimas šaukiamas kovo 27 d.

Patersone, N.J., Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjime vasario 13, Lietuvių piliečių klubo salėje 
minėjimui rengti komitetas su svečiais. Iš k. j d.: A. Stankaitienė, kongresmanas Charles S. Joelson, Z. Šau
lienė, kun. V. Dabušis; antroje eilėje: Br. Stankaitis, O. Vizgirdienė, R. Vizgirda, L. Virbickas, A. Šaulys, 
V. Tallat-Kelpšaitė, St. Algulis, V. Matulaitis.

SUGRAŽINKIME LIETUVAI LAISVĘ
Los Angeles, Calif. —“Duo

kite skubią ir teigiamą eigą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos laisvi
nimo reikalu rezoliucijom, 'per
duokite vieną mums pravesti Se 
nate ir perkelkime Pabaltijo 
kraštų bylą į Jungtines Tautas. 
Nieko nelaukdami aktyviai Įsi
junkime Į šią laisvės kovą ir su- 

. grąžinkime Taisvę Lietuvai ir ki
tom Pabaltijo valstybėm, kurios 
nuo 1940 metų kenčia komunis
tų vergijoje,” — šiais žodžiais 
apeliavo senatorius Jack Miller 
Res. 23) kartu su senatoriumi 
Bourke B. Hickenlooper (R. — 
Iowa) autorius i Senato užsie
nio reikalų [komisijos narius 
ragindamas juos duoti skubią 
ir teigiamą eigą mūsų rezoliu
cijoms. Abu senatorius mūsų 
reikalui yra palenkęs kunigas 
kleb. S. Morkūnas, šv. Ka

BALT1MORĖS ŽINIOS
Kryžiaus Keliai — Stacijos— 

lietuviškai, einamos kiekvieną 
sekmadienį 4 v. popiet. Kuni
gai kviečia kuo gausiau dalyvau
ti šiose gavėnios pamaldose.

Šv. Kazimierą paminėjo atei
tininkai kovo 6. Dalyvavo mi
šiose 8:30 ir po mišių mokyklos 
salėje bendrai pusryčiavo. Bu
vo ir speciali programa, skirta 
šventojo garbei.

Sodaliečių susirinkimas buvo 
kovo 6 po 8:30 mišių mokyklos
kambariuose. Kalbėta apie atei
ties veiklą. Numatytiems paren
gimam rengti išrinktas komite
tas.

Novena į šv. Pranciškų Ksa- 
verieti prasidėjo kovo 4 ir bai
giasi kovo 12. Kiekvieną dieną 
būna trejos novenos pamaldos. 
Žmonių dalyvauja labai daug.

Šv. Vardo draugijos pusryčiai 
bus kovo 13 po 8:30 v. mišių. 
Kalbės žymus mokslininkas bro
lis Antanas Ipsaro.

Suaugusiųjų klubas savo mi
šias ir komuniją turės kovo 20. 
Po mišių Heckt'o valgykloje 
Norwood priemiestyje bus pus
ryčiai ir speciali programa.

4 v. popiet šv. Kazimiero salė
je. Bus renkama nauja valdy
ba, daromos apyskaitos. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

Worcesterio Neringos Tun
tas ruošią vyr. skaučių šokius 
su vakariene, balandžio 16
Maironio parke. Meninę progra
mą atliks New Yorko vyrų ok
tetas.

Organizacijų Tarybos susi
rinkimas bus balandžio 3. 6 v.v. 
Liet, piliečių klube. Į susirinki
mą kiekviena organizacija at
siunčia bent du savo atstovus. 
Bus apyskaitiniai pranešimai, 
valdybos rinkimai ir k. Pr. 

zimiera lietuvių parapijos Sioux 
City, Iowa, administratorius, di
delis Rezoliucijoms Remti Ko
miteto rėmėjas.
Pasiųskime po trumpą telegra
mą senatoriui Fulbright

Visos mūsų rezoliucijos Se - 
nate yra senatoriaus J. William 
Fulbright ir jo komisijos ranko
se. Paspauskime senatorių W. 
Fulbright trumpomis telegramo
mis iš visų krašto kampų. Or
ganizacijos ir pavieniai asmenys 
padarykime tai kaip galima 
greičiau. Paraginkime tai pada
ryti ir savo pažįstamus ameri
kiečius. Tos trumpos telegra
mos turinys galėtų būti 
maždaug toks:
The Honarable J. William

Fulbright
Senate Office Building 
Washington. D.C. 20515

Stasys Boguža, ankstesnės 
kartos lietuvis ir ilgai gyvenęs 
Baltimorėje. po sunkios ir ilgos 
ligos mirė City ligoninėje vasa
rio 28. Velionis ilgus metus dir
bo siuvyklose, dalyvaudavo lie
tuviškuose parengimuose. Gedu
lingos mišios buvo šv. Alfonso 
bažnyčioje kovo 3 d. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. 
Liko nuliūdime žmona Elana ir 
.podukros Mildred ir Konstanti
na. Jonas Obelinis

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

300 dol. J.A.V. Lietuvių Bendruomenė, New Yorko Apygarda.

Po 100 dol. J. A. Bilaitis, Kearney, N.J., įrašo mirusius tėvus Pli- 
kaičius ir Bilaičius.
K. Z. Kazlauskai, Brooklyn, N.Y.
P.J. Aikšnorai, Worcester, Mass.

70 dol. J. V. Ambrozaitis, Middlebury, Conn.
58 dol. P. Adomaitis, Astoria, N. Y.
50 dol. P. Fox, Cambria Heights, N.Y’., Įrašo mirusius tėvus M.J. 

Talubą.
25 dol. AL.R.K. Moterų Sąjungos 12 kuopa per R. Kondrotienę, 

Brooklyn, N.Y.
Po 20 dol. E. Katilius, Omaha. Nebraska.

P. Balandienė, Detroit, Mich., Įrašo mirusią Konstanciją 
Plechavičienę.

Po 10 dol. A. Dabšys, Los Angeles, Calif.
N. N. Lake Zurich, III.
J. Jakaitis, Flushing, N.Y.
Kun. J. Grigonis, Cleveland, Ohio.
M. Erčius, Brooklyn, N. Y.
N. N. L. I. N.Y.

Po 5 dol. P. Lalas. Amsterdam. N.Y.
M. L. Pauplis, Watertown, Mass.

Po 2 dol. K. Tomonis, Albany, N.Y.
V. Laurinaitis, Brooklyn. N.Y.
E. Pohlman, Brooklyn, N.Y.

Visiems aukojusiems teatlygina Visagalis
Nuoširdžiai prašom nebeatidėliojant aukas siųsti: BUILDING 

FUND. FRANCISCAN MONASTERY, 680 Bushvvick Avė.. Brook
lyn. N. Y., 11221.

Please act speedily and favor- 
ably on Senate Concurrent Re- 
solutions concerning Lithuania, 
Latvia, and Estonia and send 
one far adoption to the Senate. 
Thank you.

Vardas ir Pavardė

Telegramos, siunčiamos vaka
rais kaip “night letters”, nekai
nuoja daug. Patriotinės lietuvių 
organizacijos turėtų imtis ini
ciatyvos suorganizuoti kiekvie
noje- vietovėje po telegramų 
bangą senatoriui Fulbright. IT

Šen. Jack Miller (R. — lowa)

fiš VISUR I
Vokiečių spaudoje Vasario 16
Vasario 16 d. gimnazija vėl 

sudarė progos trim Vokietijos 
laikraščiam (Weinheimer Nach- 
richten, Badische Volkszeitung- 
Karlsruhe ir Rhein-Neckar Zei- 
tung — Heidelberg) viešai pa
kalbėti apie Lietuvą. Jie at
spausdino nuotraukom pailius
truotus aprašymus apie Gim
nazijoje įvykusią Vasario 16d. 
šventę.

Šventėje dalyvavo keletas 
svečių — amerikiečių ir vokie
čių pareigūnų, jų tarpe dr. Roll- 
mann, Hamburgo atstovas Vo
kietijos parlamente.

— Šis vokiečių parlamentaro 
pakvietimas, — kalbėjo dr. D. 
Rollmann, — tarp ko kita liu
dija ir tai, koki geri nuoširdūs 
yra jūsų santykiai su valstybe, 
kurioje gyvenate.

Toje kalboje ir iškilmės ap
rašymuose labai šryškinta Va
sario 16 dienos reikšmė lietu
viam (palyginta su Amerikos lie
pos 4 ir prancūzų liepos 14), 
esamoji Lietuvos padėtis, ir sti
prus solidarizavimas su lietu
vių laisvės siekimu. Pastebėta, 
kad vokiečiai puikiai supranta 
tą geidimą, nes ir jie patys dėl 
savo krašto padalinimo pergy
vena panašų jausmą.

Lietuvių intencijų išryškini
mą papildė ir aprašymas iškil
mes papildžiusio vaidinimo. 
Vaidinta gimn. dir. kun. B. Liu- 
bino parengtas trivaizdis “Lie
tuvos Kalvarijos” —trys simbo
liniai momentai iš Lietuvos is
torijos.

Papildomai iš Vokietijos pra
neša, kad Lampertheimer Zei- 
tung vasario 19 dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienai pa
minėti paskyrė ištisą puslapį..

Argentinoj Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą 
lietuvių surengtą Buenos Ai
res mieste, ryškiai atžymėjo 
Buenos Aires dienraščiai La 
Nation ir La Razon.

Brazilijoj ta proga išsamų 
straipsni apie Lietuvos nepri
klausomybės sukakties reikšmę 
paskelbė Sao Paulo dienraštis 
EI- Globo. (ELTA)

—- Vasario 16 proga Kanados 
katalikų savaitraštis “The Cana- 
dian Register” vasario 26 lai
doje įdėjo ilgoką straipsnį “Li- 
thuanians praised”. Atpasakoja
mos minėjimo iškilmės ir cituo
jamos ministerės Judy LaMarsh 
kalbos ištraukos, liečiančios lie
tuvių energiją, drąsą, veržlumą.

— Petras A. Sagatas mirė ko
vo 3 Hollywoode, Floridoj, su
laukęs 83 m. amžiaus. Gimęs 
Mažeikonių km., Šiaulių apskr., 
Į JAV atvyko 1913. Nuo 1920 
dirbo kaip vyr. sodininkas Glen- 
coe. III. Nuo 1930 pradėjo vie
šai skelbti savo eilėraščius įvai
riuose lietuviu laikraščiuose, o 
1957 išleido jų rinkinį “Saulė
leidžio spinduliuose”. Paskuti
nius 6 metus gyveno Floridoj.

— Dail. M. Žukauskienės dar
bų paroda įvyksta Waterbury, 
Conn. kovo 19 nuo 1 vai. po
piet iki 8 vai. vak. ir kovo 20 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Parodą rengia L. B. \Vaterburio 
apylinkė.

ATOSTOGOS MAINE
Kennebunkporto pranciškonų 

vasarvietėje šiemet berniukų 
vasaros stovykla prasidės liepos 
1 ir tęsis iki liepos 29. Suaugu
sieji gi pradės sezoną liepos 1 
ir užbaigs rugpiūčio 28. Kadan
gi pereitais metais visi berniu
kai stovykloje nebesutilpo, ly» 
giai kaip ir visų suaugusiųjų 
prašymų nebuvo galima paten
kinti, dėl to prašoma jau dabar 
registruotis, kurie planuotų pra
leisti atostogas pranciškonų va
sarvietėje. Metinė Kennebunk
porto pranciškonų šventė su 
pikniku, parciunkulės atlaidais 
ir naujos koplyčios pašventini
mu šiemet bus rugpiūčio 7 die
ną. Visoms informacijoms rašy
ti: Franciscan Monastery. Ken- 
nebunkport. Maine. Tel.: (207) 
967-2011.



Floridas vakariniame ■ pa-y^^g 
kraštyje esančiame St. Peters- 
burge lietuvių diena — Lieta- -, $3 
vos nepriklausomybės atkari-'; Beta1 
mo minėjimas- buvo surengtas <12** 
šeštadieni vasario 19 FloridosfcHė 
Amerikos Lietuvių Klubo salė- .jįtaBLJ 
je. Ta diena St Petersburgo ta p? 
burmistras Herman Goldner.hĮ** 
specialia proklamacija paskelbė ' <£rikl 
lietuvių dieną St. Petersburge. n^ęrikoje” Tis kreipėsi į visus
Minėjimo kalbėtojais buvo pa- lietavins prašydamas skelbti pa- nrekas A. Karo
kviesti Roy Cadwell ir dr.D.- saufiai, tokiomis priemonėmis Papročius ir išlikti lietpvi^ Bfi^nmjane
Jasaitis Sovietų Rusija užėmė Lietuvą. Lietuva bus- laisva, jo tam mes kojo vanos pris

IM i^m n^a..« “Komunizmasužima valstybę ir mūsų vaikai turime būti pa-

ir pnrenrimo peiųftkario susi- J. BorevičiuL S. J. Jis papasakos 
' darė 114 95 dolį j^niga pasiųs- apie kelionę po Australiją.

ti Amerikos LietavuŲ Tarybai Visi kviečiami dalyvauti re- 
ar pagaL aukotojų pageidavimą kolekcijose ir pietuose.Tautos Fi^ui^VJ. Rengėjai

’ Jasaitis. - Sovietų Rusija užėmė Lietuvą, uetuva
: Iki Sol lietuviam nedaug te-

girdėtas B. CadweU, knygos ?.-*»R^****V* •
“Communism in the Modem

BIČIULIŲ PIETUS

World” autorius yra gimęs, au
gęs ir mokslus išėjęs Kanadoje, . 
tačiau jau apie 10 metų gyve- I 
na Clearwateryje, Fla. Kaip ad-J 
vokatas ir valstybininkas (Yraa 
Kanados advokatų sąjungos na-3 
rys), 1935-56 metais jis buvo! 
Kanados Taikos Komisijos te- J 
sinis patarėjas Indokinijoje—’] 
Laose, Vietname ir Kambodijo-1 
je. Būdamas tose pareigose, tu
rėjo geros progos susipažinti 
su komunistiniu pasauliu prie 1 
derybų stalo ir stebėdamas ko
munistinių kraštų gyvenimą. 
Tame pat laikotarpyje turėjo 

: asmenišką pasikalbėjimą su So
vietų Rusijos A. MikojanUj Htt^ 
Chi-Minh ir kitais aukštai^ šiau- : 
rinio Vietnamo pareigūnais. Gri- .......

* Los Angeles Vasario 1C minėjime kalba dr, Br. Nemickas. Minėjimas buvo
sžęs iš tolimųjų rytų, pradėjo vasario 13. ' Nuotr. L. Kanačusko

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESELIŲ IR 
NAUJŲ ŠV. JUOZAPO SENELIŲ NAMŲ 

,NAUDAI
Programos vedėja:

RŪTA LEE KILMONIS
Filmų žvaigždė. Hollyvvood. California

5:00 vai. pietūs4:00 vaL susipažinimas

motmiškame name 
BROCKTON, MASS.

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, Ęrdcktone.
Už dalyvavimą pietuose — auka $100.
Nėia žodžių isre'kšti 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 ino auklėjimo ir senelių priežiūros 
darbui.
Kiekviena auka buvo tiesiai skiriamą išmokėti išlaidoms naujų Šv. Juoza
po Seneliu Namų, pastatytų vienuolyno sode.
Dabar reikalas yra toks: didelė statybos skola — $375.000 — Seselėms 
stovi prieš Jik s. Jos negali n:ekur 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
timu’. Daugelis, kurie pernai dalvvavo. žada ir š'emet atvykti. Kiti, kurie 
negalėjo pernai dalyvauti, jau dabar teiraujasi apie tuos auksinius bi
lietus.
Jeigu sąlygos leidžia, kviečiame Jus dalyvauti. Nesigailėsite to sprendimo 
ir savo dosnumo, nes aukojimas duoda ypatingą pasžtenk:nimą ir atlygi
nimą, Malonėkite atsiųsti savo čekutį ar pasižadėjimo kortelę kuo anks
čiau ir palengvinti rengimo komitetui.

Didžiai dėkingi,
Rengimo Komitetas

OUR LADY OF SORROWS CONVENT ’ 

261 Thatcher St., Brockton, Maes. 02402

Seseles: Prašau siųsti man........ bil’etų. Rasite Įdėtą mano $.................čekį.

Jei norima, galima prižadėti atsiųsti pinigus pagnl iSgales dalimis. Pažymėkite žemiau:

Tuo tarpu siunčiu auką pietums, čia rasite $ Prašau'siųsti .... bilietų.

Pavardė

Adresas
Čekį rąžykite: OUR LADY OF SORROWS CONVENT

». arftilBt miiw> 10 nL ry
ta* tak.

pbdė- Sekmadieni, kovo 20 d. 12v. 
prie rengiami pietūs Lietuvių Klubo

•-.M salėje 4880-46th Avė. N. St 
auką Petersburg, dalyviujanUTėvui

Sarif BakttF sa nąaįMMhi matafa aatemobilie “MASKOVIč”
- jte amF»B» jos ke< tekiame kely je.

- AyŪĮirtaiU.pw^tea>VriqMs MOTOCIKLĄ TŽ-PLANETA’
- TELEVIZIJOS aparatai ntnhairim kanstrokrijas. FOTO AFA- 
R&TAI — m ari ilaRntiii aMefctyvakų pagamintais ii ypatinga 
stiklą. —Fkmujnijki tūIDYTUVAI — FleganriiM KAILIŲ PAL
TAI ir KEPURES iž pagaraė josią rosiiką kalMą. AUDINIAI 
ĮvaiyiaiMų lialril > raita. — Pagarsėję mtižkl DELIKATESAI: 
grtataė Bm, kanserroeti krabai “CATKA" ir ‘JAKO*, e taip pat
.kitimotetą

VISA TAI JUS GALITE PIRKTI PAS MUS!

Rengėjai

ATPIGINTOMIS KAINOMIS — NERIBOTAS KIEKIS — BE 
MUITO. BE KITŲ MOKESČIŲ. — PODAROGIFTS, INC. ga- 
rantneja skabą, tikslų dovanų pristatymų ir pranešimą apie jų 
gavimą. , ■ ' '

ReftalauJūte naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite pasirin-

J JAUNIMO KONGRESO RĖMĖJAI 
g; Dd šiol 'didžiausią auką jau

nimo kongresui atsiuntė Lietu- 
r vių Studentų Sąjunga per savo 

CV iždininką Uogintą Kubilių?
I prisiųsdami 250 dol.

“Šimtininkai” davę po 100 
dol., yra visi daktarai: dr. Ado
mavičiai ir dr. Baltrukėnas iš 
Akron, Ohio; dr. A. Razma

- iš Illinois ir dr. E. - Lenkaus
kas iš Clevelando. *

.Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas Juozas Kapočius atsiun
tė 50 dol. auką.
LDK Birutės Karių šeimų Mo
terų Draugija Chicagoje per pir
mininkę M. Babickienę ir iždi
ninkę M. Jautakienę atsiuntė

• 30 dol.
Po 25 doL prisiuntė Petras 

Mariukas iš Rochesterio ir N.N.’ 
iš Clevelando.

Po 20 dol. aukojo V. Juod
valkis iš Clevelando ir Ignas 
Kazlauskas iš New Yorko.

Nepaprastai maloni, nuošir
di ir didelė 10 dol. auka atėjo 
iš mielo jaunimo^čiulįo 80 m. 
judraus profesoriaus Igno Kon
čiaus. Dar po 10 dol. aukojo: J. 
Vaineikis iš Chicagos, J. Mikaila

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAS — geriausias būdas užsakyti da-

iš Detroito, M. Bratėnienė ir J.
A. Januškevičius iš Dorchester,
J. Belinis iš Grand Rapids, A. 
Buinys iš Hamilton, N. Feld- 
man iš Rochester, V. Izbickas iš 
West Roxbury, dr. A. Pakalnis 
iš Peebles, Ohio, B. Snarskis,
K. Gaižutis, A. Dovydaitis iš Cle
velando, R. T. Vaitys iš Evans- 

-ton, Illinois, JD. Polteraitytė iš 
Detroito, Algis A. Regis iš Chi- 
cagos.

Sulaukta ir smulkesnių aukų, 
o taip pat jaunimo peticijos pa
sirašytų lapų. /

Visiems aukotojams pasiun
čiami kvittai ir kišeninio dy
džio Jaunimo Kongreso Rėmėjo 
kortelės. Kvitus ir korteles gau
na tie, kurie atsiunčia aukas 
PLJK Finansų Komisijai. Au
kas siųsti šiuo adresu: Lithua- 
nian Youth Congress, c/o Mrs.
B. Juodikis, 1794 Eost 227 St., 
Ciavatand, Ohio, 44117.

Tiems aukotojams, kurie au
kodami pasirašo j aukų lapus, 
aukų rinkėjai išduoda rėmėjų

• JIS ŽYMIAI SUPRASTINS užsakymų formalomus.
• IŠPILDYS bet kokias Jūsų giminių pageidavimas.
• PATENKINS juos pasirenkant užsakytų prekių pagal savo 

skonį ir jų kokybę.

• PADĖS suderinti Visasąjunginės importo-eksporto “VNEŠ- 
POSYLTORGUI” priimti užsakymus kitų įmonių prekėms, 
nenurodytoms kataloge.

• NUSTEBINS JUS SAVO PIRKEJIŠKA SPECIALYBE.
Išimtinai palankiomis kainomis — KELIALAPIAI Jūsų artimie- 
siems, gyvenantiems USSR į PUIKIAUSIUS KURORTUS SO- 
VIETŲ SAJUNGOJEL Ją. vaizdai išstatyti parodinėje Salėje 

>P0DSROGIFTS;' INC?-/
Rašykit, skambinkit, reikalaukit informacijų iš PODAROGIFTS, 
INC., vienintelės firmos JAV-se turinčios specialią sutartį su 
V/O “VNEŠPOSYLTORG” išpildyti dovanų užsakymus Jūsų gi
minėms USSR.

PODAROGIFTS, INC
229 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N.Y. 1H43. Pbone 212 - 228-9547

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

Atominė -bombą moterims. 
Moterims, kurios bijo būti nak
tį vienos, viena prancūzų fir
ma 'išrado ginklą — bombą 
“capsicum”. Toji bomba tik to
kio dydžio kaip lūpų pieštukas. 
Paspaudus mygtuką, bomba pa
leidžia srovę kažkokių vaistų,

New Britais, Conn.

Čiau bomba “capsicum” drau
džiama vartoti prieš nuosavą 
vyrą...

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 20. 
Bažnyčioje buvo pamaldos su 
pritaikytu pamokslu, 2 v. po
piet svetainėje Įvyko pats minė
jimas. Tiek pamaldose, tiek mi- gina eventualų užpuoliką. Ta- 
nėjime žmonių dalyvavo gana 
daug.- Salėje aukų surinkta 878 
doL Tai nemaža suma,, nes New 
Britain yra maža lietuvių kolo
nija. Alto skyrius nuoširdžiai 
dėkoja už aukas.

Minėjimą pradėjo Alto sky
riaus pirmininkas Matas Grimai- 
la. Sugiedoti himnai. Giedojo 
Cecilijos choras, vadovaujamas 
J. Bainorio. Invokaciją sukalbė
jo kun. B. Gauronskas. Adv. Po- 
litis (lietuvis) perskaitė Conn. 
gubernatoriaus . proklamaciją. 
Dar kalbėjo Manafordo burmis
tras. Gražią kalbą pasakė Tėv. 
Juvenalis Liauba, O.F.M.

Meninę programą išpildė mi
nėtas šv. Cecilijos choras, ve
damas J. Beinorto. Jis parengė 
h* šeštadieninės * mokyklos vai
kų grupelę, kuri deklamavo ir 
šoko tautinius šokius. 
'■ Alto skyriaus valdybą sudaro 
pirm. Matas GrimaHa, nutarimų 
rašt Antanas Šovas, ižd. Ba
lys Semeška. draugijų atstovai 
— Jonas Landžius, Juozas Miež- 
laiškis. J. Petųškis, J. Maksi
mavičius, kleb. Kun. B. Gau
ronskas ir spaudos koresp. Pr. 
Naunčikas.

SANDELYJE VISADA 
parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur 

JAV-se
ADOLF SCHRAGER Fl’RNITURE, Ine. 

York vii ės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avanue) N.Y.C. 

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad. 

iki 6 v. vak

NAUJOS PLOKŠTELIS
Lietuvišku šokię muzika. Or

kestrui palydint įgrotos 6 pol
kos. 4 valsai. Lietuviškas papū
ri ir paskutinis kaukių balius. 
Kaina 4 dol.

Lietuviu dainos ir šokiai Nr. 
2. Okupuotos Lietuvos ansamb- : 
lio bei orkestro įgrotos 5 pol
kos, 4 valsai ir 5 lietuviškos 
liaudies dainos. Kaina 4.50 dol. < 
Stereo 5.50 dol.

Dainos. Sol. A. Stempužie- j 
nės 25 liet, liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūrimai, 
palydimi simfonijos orkestro, 
diriguojant D. Lapinskui. Kai- ( 
na 6 dol. Stereo 7 dol.

Lietuvos aidai —K. Daubaro 
akordeonu įgrota nauja plokš
telė — 16 lietuviškų šokių bei 
polkų, kaina 4 dol.

Persiuntimui paštu JAV pri
dedama 50 centų. Kanadon 1 
dol. Kreiptis: Darbininkas Adm. 
910 Wiūoughby Avė., Brook- 
lyn, N.Y. 11221.

1350 Klfc 
9F9Mę.m

kleb. Kun. B. Gau-

Pr. Naunčikas

( PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
Į vairių progų: vestuvių. krlMtvnų. gimtadienių. poMvių Ir M m»> 
I trankų: norite stnanjlnti sena fotografija* Jums geromis Mlygonrts 
| mMsrvn 

I 
i -

VYT. MAŽELIS
Tel MYaemt 7-4677

Aukštos kokybės lietuviški gaminiai: dešros, skilandžiai, 
duona, sūriai ir kiti maisto produktai gaunami 

Benedikto Žilinsko

B & B MAISTO KRAUTUVĖJE
91-15 JAMAICA AVĖ. e Wos«iaven, N.Y. 114Ž1 o TeL 441-4554 

VM utsakymal pristatomi į namus veltui. 
Vestuvėms ir poMkvtanm duodama nuolaida.



tau jame kitiem, mes savo tar
pe pradedame vieni kitus kal
tinti, kad per mažai, neenergin- 
gai veikiame, nesugebame nau
jų kebų, veikimo metodų su
rasti, draugų susiieškoti -...

Tai nepagrįsti priekaištai. Tai 
nereikalingas laiko ir energijos 
eikvojimas.

Tarptautinė padėtis ir kon
junktūra dabar yra toki, kad 
mes daug ką sensacingo laimė
ti negalime mūsų kovoje už 
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymą. Reikalui pa
ryškinti, pvzdž., prisiminkime, 
ką šv. Tėvas, Paulius VI, pr. 
metais, kalbėdamas Romos ka-

Popfažiut Paulius VI savaiti
nėse audiencijose dabar gana 
dažnai prisimena Vatikano ant
rojo visuotinio susirinkimo nu
tarimus ir aiškina jų prasmę. 
Paaišfrinimj>i skirti ne tik susi
rinkusiem, bet moderniųjų in- Human Church' 
formacijos priemonių dėka ir 
visam pasauliui.

Paskutiniu laikotarpiu jis ne 
kartą pastebėjo, kad Vatikano 
susirinkimas jokiu būdu neat
metė tradicinių katalikybės dog
mų, o tik jas sutvirtino ir iš
ryškino, stengdamosi pritaikyti 
prie naujų reikalavimų ir gali
mybių. Siekiant Bažnyčios at-' 
naujinįmo, keisti daugiau tik 
metodai ir taktika.

Tarp vakarykštės ir šiandie
ninės Bažnyčios nėra jokios es
minės ribos. Tai ta pati Kris
taus Įkurtoji Bažnyčia, kuriai 
Kristus užtikrino tęstinumą iki 
amžių pabaigos. Popiežius nu
ramino susirūpinusius tradicio- 
nalistus, kurie nervingai ir nė? 
pagrįstai kaltina Bažnyčią esmi
niu pasikeitimu. Popiežius taip 
pat perspėjo ir sudrausmino 
perdėtus naujumų ieškotojus, 
kurie, reformų dvasia užsidegę, 
susirinkimo vardu bando vyk
dyti savo sugalvotas ir perdė
tas reformas.

gučio kita minti, kurią jis, bū
damas Lietuvos užsienių reika
lų ministeriu, yra pareiškęs vie
nam mūsų pareigūnui, norėju
siam atsisakyti nuo jam skiria
mų uždavinių. Prof. Jurgutis, ta
da taip pasakė: "Jūs skiriamas 
mobilizacijos tvarka. Pagal ją— 
atsisakyti negalite." šiandieną 
pasiklauskime save ar mes ne
same mobilizacijos tvarka pa
šaukti i Lietuvos išlaisvinimo

dienos proga, galingiausios pa
saulyje galybės, JAV vyriausy
bės ir visų žmonių vardu —Val
stybės sekretorius, Dean Rusk, 
taip'vasario 11 rašte pareiškė 
Lietuvos Atstovui, J. Rajeckui 
Washingtone... (Pakartojęs to

^^rseš menesĮ, šv. Vincento 
Pauliečio seminarijos Floridoje 
šventinimo iškilmėse, apaštališ
kasis delegatas Amerikai ąrki-

daugiau mteų bylą paremtų, kada mes prašome pagalbos.- 
gauti. Bet to nepaisant— tiek daugiau mus užtartų ir energin- parodo, kad tie, į kuriuos k 
mes, tiek laisvasis pasaulis ne- giau veiktų. Kada to nematome, 
nustojame tikėti, jog Lietuvių mes nerimau jame. Mes priekaiš
tauta laisvę atgaus. To įsitikini
mo vedami, mes ir tęsiame Lie
tuvos laisvinimo kovą — tai yra 
taip pat mūsų laisvinimo kovos 
prasmės vienas svarbiausių ele
mentų. Bet koks suabejojimas 
kovos eigoje — būtų pralaimė
jimas. Mes norime ir turime 
laimėti.

Mūsų pergalės tikėjimui pa- 
bės klaikais, Karo muziejaus remti, štai šiemet, Vasario 16 
bokšte ir ten buvirių laisvės 
kovų varpų muzika Nors nebe- 
girdime jų garso, bei prisimin
kime, kas 1937 n rugsėjo 8 
d. krikšto akte pasakyta, bū
tent: "Kovų varpę balsas, tai 
musę kraujo, mū« jarbės ir

įnamės paramos/ — kitaip 
kalus vertina ir kitaip negu 
mes į padėtį žiūri. Tai patvirti
na senai žinomą dalyką, kad 
moralė, teisė ir teisingumas, 
visuomet negreit laimi ir trium
fuoja. Tai pasiekiama tik mo
kant ištverti, mokant kantriai 
veikti ir be paliovos kovojant
VASARIO 16 AKTO ĮPAREI
GOJIMAI:

Nė vienas lietuvis negali neig
ti tę akto turinio, Jame nužy
mėtų mūsų valstybės demokra
tinės santvarkos dėsnių. Sieki
mas tuos dalykus paneigti, jų 
išsižadėti — būtų lygu pasisa
kyti prieš pačią Lietuvių tau
tą, Lietuvos valstybę ir kovą 
dėl jos nepriklausomybės.
■, Ta proga verta-prisiminti š. 
m. sausio pradžioje mirusio pro
fesoriaus Jurgučio, buvusio Lie
tuvos valstybės vyro, žodžius, 
kuriuos jis yra pasakęs, pabrėž
damas, kad mes turime — 
"prieš nieką nekapituliuoti, nie
kam savo tautinės garbės ne
išduoti, savo lietuviškų papro
čių ir savo močiutės kalbos ne- 
išsižadėti." čia kartodamas^ jo

mo ir psastengumo. Tsi sastip- griežtumu nepakelia te 
tina irLietuvos laisvinimo ko- protesto bako, tai ne dėl 
vosprasmę. ' nojimo tterosios padėtie
MOŠŲ MORAI IR REALIOS tikrai dėl to, kad vengia j

ĮteyfttS: tesniu reagavimu iššaukti
u Sumrantrnna, kaekviaias inū- dideetiesbiogybes.” ,

’Re Sv. Tėvo žodžiai pa

kovą? Į tai atsakykime pag& 
vo tautinės sąžinės balsą...

ŽUVUSIŲ PAGERBIMAS: v
Žuvusieji kovose dėl savo tau

tos laisvės prisimenami ir pa 
gerbiami, čia, JAV, yra speciav 
Ii žuvusiųjų mirusiųjų pagerbi 
mo diena. Kitos tautos -taip 
pat prisimena ir pagerbia savo 
žuvusius. Sakysim, šiandien, i 
m.‘ vasario 20 d. visoje Prai 
cūzijoje pradedama minėti '59 
metų garsiųjų mūšių prie Ver- 
duno tvirtovės sukaktis. Jie 
vyko pirmojo pasaulinio karo 
metu ir prasidėjo 1916 vasario 
21, kada prancūzus puolė vokie
čiai. Jie tęsėsi ilgai. Ten žuvo 
šimtai tūkstančių vyrų. Kapų te
nai nėra — vien paminklas, va
dinamas žuvusiųjų kaulų liku
čių vietovė. Šiemet bus prisi
mintos kovos, jų baisumas ir 
kartu bus prisiminta karių drą
są, ryžtas, valia laimėti, ne
žiūrint aukų. Ta proga bus kar
tojama iš tų mūšių pagarsėjusi 
legenda apie vieno kario žo
džius, kuriuos jis, nebematyda 
mas šalia savęs gyvų kovos
draugų, sušukęs: “Mirusieji, kel
kitės ” Gal ir mums tęsiantis 
kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
dėl Lietuvos laisvės, galima pa
kartoti garsiuosius dr. Vinco Ko 
dirkos žodžius — “Kelkite, kel
kite, kelkite, kelkite!”

(nukelta į 4 pslj

tualius dienos kladšimus’ jungė 
irgi stf Vatikano susirinkimo nu
tarimais dėl tikėjimo laisvės.

Delegatas priminė, jog “Baž
nyčios vadovavimas yra reika
lingas, kad teisinga sąžinė bū
tų suformuota, o klaidos atveju 
— pataisyta”. Akademinės lais
vės atveju, arkivysk. E. Vagnoz- 
zi pabrėžė, kad “jei kuriais at
vejais yra aiški Bažnyčios pažiū
ra, joks katalikas nėra laisvas 
mokyti skirtingai”

Amerikos kai kurie pasaulie- 
čiai ir kunigai leidosi savaip THOMOS
»iširinti gąžmfea ir ak ado minę ' Po iškUrnių, taonitnis Lae- ; - Nėr*laisva^ĮBBe pasaulyje 
laisvę. Juos visu* prafrmkė kun. tuvos krašto apsauga ministe- valstybės. vyri£ kurie pasakytų, 
William H.DuBay prieš kelias ris, majoras te* pinte pa* kad Lietuvių tautaneturi tei- 

• dienas paRirndžhuaa knyga “Thp siųsti Amerikos tietata ptadė- šių būti laisva h* nepriklauso- .
ką, kurioje, tarp buvo ma. Tik dėl Sovietų* Sąjungos šų norėtume, kad JAV, šv. Sos- 

PradMra-teM. taip P»s^ -8r^ jtoigo-
rraaejęs laisves kovas prieš brofiai amerikleSĮ jūsąp «o- lietuvių tauta negali laisvės at-

ixxs Angeles kardinolą,. vėliau

Ačiū už daugraRctegą stovą- 
ną. Laisvė* varpas te akyvas 
lankia* jūsų ir. mėtį viartybas 
ir drąsiai skambins temn* Lie
tuvos, kad laisvės nartas, kas 
------ į——

šiandieną . minim Lietuvos 
Nepriklausombės Mtę. De
ja, okupuotoje Lietoje nebe
skamba Laisvės vapas. Taip 
pat nebeskamba, bip> lietu- 
vos laisvės ir nepiiklaosomy-

šis kunigas naujoje knygoje pa
sirodo ne vien praradęs kata
likų tikėjimą, bet ir iš rišo bet 
kokią religijos sąvoką. Jau pir
mame puslapyje jis skelbia: 
“Jawve buvo pirmas ateistas”. 
Autorius aiškiai iki kauto sme
genų yra prisiėmęs “Dievas yra 
miręs” sambrūzdžio mintis, nes 
jo “žmogiškoji bažnyčia” — tai 
susibūrimas žmonių, susirūpi
nusių tik žmogaus žemiškuoju 
gyvenimu. 7 ■

Knygoje Dievo vardas mini
mas, bet Dievo sąvoka sužmo
ginta ir degraduota. Sukilimas 
prieš tikėjimą su didesnių ar 
mažesniu aštrumu prasikiša 
daugelyje, vietų, pav., kada jis 
skelbia: “kiekvienas žmogus yra 
pats sau liturgininkas ir teolo
gas” (113 p.), “sakramentai... 
neturi ryšio su mirtimi, antgam- 
tiniu ar metafiziniu pasauliu” 
(123 p.), “Nicėjos Credo tikrai 
išreiškia trečiojo amžiaus krikš
čionies, bet ne dvidešimtojo am
žiaus krikščionies tikėjimą”- 
(124 p.) ir tt.

.Ateistinio pseudoliberalizmo 
ir ateistinio komunizmo infilt
racija,, prisidengdama, naujų rė- 
formų pavidalu, atnešė savo 
vaisių.

Bet stebėtis tuo netenka. Re
formų laikais atsiranda visada 
iškrypusio dinamizmo, kaip nu- 
sistojimo laikais atsiranda pelė
sių. Kai medžius kerta, skiedros 
lekia. Svarbu teisingai atskirti 
skiedras, kurios tinka liepsnos 
kibirkštim, nuo rąstų, iŠ kūnų Tairtos Fondo vaMyb;x«įctžiauja. I* k. j d. dr. Br. Nemickas, V. Alksninis, A. Oiiapas, prel. J. Balkonas 
Statomi Dievo ir žmonių namai _ pirmininkas, P. n«kūna«, J. Palemonas. Nuotr. V.-Maželio

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

Copyright

JONO 
BUDRIO

(14)
Ar Juziek buvo tikras, kad po tų Tolcės ir Janeko 

karštų būtinų, Janek jau buvo savas, ar iš džiaugsmo, 
kad netikėtai, krip tik jam pasitaikė laimė gauti lai
mikį savo tikslam — ne be to,'kad ir gėrimai padėjo, 

riam jis Janeką pristatys.. Bus pinigai — nereikės

Draugai išsiskyrė, o kareivėlis, išgirdęs netikėtus 
pasisakymus, kiek išsigando ir prablaivėjo. Blogai mie
gojo; Ir ryt dieną papasakojo pulko adjutantui, kuris 
savo ruožtu atraportavo pulko vadui. Vadas prisiminė 
kontržvalgybos viršininko vizitą ir jo prašymą nieko 
nedaryti patiems, bet tuojau susisiekti su.juo? Taip 
ir padarė. Vakare, sutartu laiku, Jonas lydimas adju
tanto, buvo ims mene. Atpasakojo visą įvykį, atsakė į

— Taip, mūsų apylinkėje daugelis kalbasi namuo

se lenkiškai, bet politika užsiima. Gal kas ir linkęs 
į lenkus, bet mūsų šeima laito save lietuviais.

Klausiau, ar toje apylinkėje kaimynai laiko juos 
lietuviais partiotais. Jei taip, galėtų pakenkti šiam rei
kalui, ries tas podporučikas nebus toks naivus 
kaip Juziek. Jis, be abejonės, panorės patikrinti per 
savo ryšininkus. Daviau, tek tau galima greitosiomis 
nurodymų, kaip jam lai!® toliau, daviau telefono 
numerį ir prašiau informvtti mene apie kiekvieną su
sitikimą. Adjutantui nurota, kad svarbu likviduoti 
visa tinklą, o ne atskirus meius.-4'pdėl prašiau tar
nyboje tą raštininką traktuoti kaip ir pirmiau — jo
kių specialių pasikalbėjin. kurie atkreiptų kitų dė
mesį — viską palikti kontMgybai.

Savo įstaigoje pavėdžia lenkų sekcijos vedėjui su
rinkti ir duoti man visas ijentūros žinias, kad ir tru
pinius^ apie lenkų šnipus Uaosiau, ar girdėjo apie 
kokį karininką, kuris lankosi iš Vilniaus žinių rinkti. 
Atsakymas mene nustebiu taip> mes jį gaudom jau 
pusantrų metų, bet visuorwt{»sprunka.

Gavau bylą ir • žinias tikrai apie podporučniką L. 
(lietuviška pavarde). Jis, taip pažymėta byloje, buvo 
“pergudrus”. štai gautos tintos, kad jis tokią ir dieną 
ir net valandą bus Kėdainiuose. K. žvalgybos keli žmo
nės su komendantūros Įtariais apsupo namą, rado 
stalą apkrautą valgiais', ixl podporučnikas prieš valan
dą, dar su keliais, spėjm sa'vo agentais, paspruko.

Iš bylos buvo matyti tad L važinėjo po Lietuvą 
porą mėnesių ir surinkti žinias išveždavo į Vilnių. 
Jokių faktų, kurie patvirtintų jo “gudrybę” neradau.

planus. Greičiausiai jauni parrigumi plepėdavo ir gir- 

jos vedėjui mūsų trūkus* prašiau rimtai apsižvalgy- Panevėžy turįs pulko raštininką. Nieks jo neįtars sė
ti aplink. Nutariau šį kafj nesinaudoti sekcijos pagal- niai dirba jiem, o ryt jis siaučia savo žmogų į žvalgy-

kuriem duodamas uždavta nesakiau viso plano, o tik 

ką sukoncentravau pas sn. . . . .
Po kelių dienų JoraprazieSė man, kad jis vėl prisipažins ir kitus išduos. Iš pat ryto nuėjau pas ju-

lankęs savo “draugus”, rnnešęs jiems. dovanų (gavo ridinės dalies viršininką ir papasakojau jam visą isto-
pinigų iš tėvų, B, tikrųjų i raamęsk Patyręs, kad kiek- riją bei savo išvadą: jei tikrai ateitų toks žmogus

rodė juo nepasitikėjimo, priešingai, bet abu su seseria 
reiškė daugiau draugystės. Už poros kitų dienų atvyko 
ir pats podporučnikas. Juziekui, kaip pasirodė, daugiau 
rūpėjo pinigai, nes jis mokė Joną: “Nesipigink, prašyk 
tiek ir tiek. Duos!”

Paskirtą vakarą, paruošus stalą, Tolcė išėjo į kino, 
o trys vyrai konferavo apie “reikalą”. Juzieko užtik
rintas, podporučnikas patikėjo, kad Jonas yra- lenkas 
iš neabejotinai lenkiškos “okolicos”, ir tiesiog perėjo 
prie “reikalo”: mums reikalingi sąrašai karininkų su 
jų charakteristika ir pulko įsakymai. Patarė bei nuro
dė pas save nieko nelaikyti, o viską dalimis perduoti 
Juziekui saugoti. Davė kiek avanso, pasakydamas, jog 
piniginį klausimą nustatys Vilniuje, atsižvelgdamas į 
darbą. Pasigyrė, jog jis po visą Lietuvą turįs infor
matorių ir žinąs apie kiekvieną karinį dalinį, kiek
vieną įstaigą. Tą vfcą tinklą jis, L., suorganizavęs. Vil
niaus ekspoizitūros viršininkas jo darbu labai paten
kintas ir jo gabumus aikštai vertina.

Kai Jonas man tą viską atpasakojo, aš suabejojau, 
ar L yra karininkas. Klausiau Joną, kokį įspūdį jis 
pats susidarė apie podporučniką. Ilgai negalvodamas, 
Jonas pasakė, kad U nedaro įspūdžio ne tik karininko, 
bet ir iš viso karto. Nuo Juzieko skyrėsi tik amžiumi. 
Esąs apie 40 metų amžiaus, bet ne išsilavinimu ir ap
siėjimu, bet plepumu to pasigyrimu pralenkia Juzie- 
ką. Jiedu su Juzieku tik klausėsi, o “podporučnikas”

AŠ laukiau raporto sėklių, kurie iš toto palydėjo 
ir paguldė. “podporučniką”. Kitą dieną turėjo jį vėl 
sekti nuo ryto. Vakare Jonas su juo ar vėl susitiko. Ir 
vėl “podporučnik” neklausinėjo Jono, bet plepėjo apie 

darosi. • ‘ J kavalerijos divizijos motociklininką Stančiką. Prietin
To buvo man perdaug. Tokiai mizerijai neverta nedidelėj ryšių komandoj buvo menka. Jis išvyttro 

gailyti laiko, {vertinau, kad suimtas toki* tipas viską

susidaryti. Jei jis tokio pat maštabo kaip L, tiesiog 
perduoti jį juridinei dąliai kvotai, o “gudrų” pod
poručniką irgi suimsiu, bet laikysiu abu mūsų dabot * 
įėję, kol jie išduos kitus.

Vidurdieni atėjo tas kandidatas. Pasikalbėjau su 
juo ir paklausiau, ką jis pirmiau daręs. Iš jo atsakymu 
teko stebėtis — ar jis labiau naivus ar akiplėšiškus. 
Tiesiai tad paklausiau: nuo kada jis pažįsta L, Iria 
ir kokiomis aplinkybėmis susipažino? čia pat rūsčiu 
tonu pridėjau: mes viską seniai žinome. Tylėsi ar bai
dysi meluoti, tau bus tik blogiau.

Sudrebėjo kandidatas į agentus, išsigando, pra
dėjo nuo kaktos prakaitą šluostyti. Pagaliau:

— Aš ponui viską pasakysiu — aš nekaltas...
Pardaviau jį kapitonui Pr. ir pasakiau.
— Kaip buvome sutarę... Aš tuo tarpu pasini* 

pinsiu kitais jo sėbrais. _
“Podporučnikas” buvo suimtas po valandos. Pus 

jį rasta pakankamai inkriminuojančios medžiagos, su
rinktos iš kelių apskričių: Panevėžio, Biržų ir kitų. 
Panevėžio pulko įsakymai, karininkų permainos ir iš 
Biržų apie 20 įvairių asmenų vardu vidaus pasų su re
gistracijos visais antspaudais.

Akivaizdoje medžiagos ir žinių, kurias mes gavo
me iŠ jo pasiųsto mums agento, L nebandė nei at
siginti nei tylėti. Pasidarė mažas, išpasakojo viską ir 
net įpainiojo per dešimtį informatorių. įpasakojo ir 
apie Juzefą N. kaip jis dirbo valstybinėj spaustu^, 
pristatinėdavo visų spausdinamų ten valdiškų įstabų 
darbus; kaip buvo apsiėmęs rinkti žinias iš Šančių įgu
los. Biržų informatorius-raštininkėUs aprūpindavo pa
sais. Juos Vilniuje, Lenkijos žvalgybos skyrius, ati- 
tinkamai ištaisę su naujom fotografijom duodavo savo 
siunčiamiem agentam. Liaugaudas (tokia’jo buvo pa
vardė) mums nurodė vieną tos šnipų organizacijos 
agentą, kurį pats pavadino rimčiausiu ir svarbuusni: 
kavalerijos divizijos motociklininką Stančiką. Prietim

'su divizijos štabo paštu į visus pulkus ir palaiki ry
šius su atskirais informatoriais, surinkdavo iš jų doku
mentus ir pranešimus. Tuoj punktų viršininkam Urvo 
įsakyta suimti vista, padarius kratas; suimtuosius pli
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gebėjo adnEtt jėgas JšWa- 
iAfciįtaBo U Mekattto* A. 
Icat-NBž&nasj, Bretono (DLa- 
ptaskas), Qwwt—adh (A. Stem- 
yiiftiiE) ir ritę bėrį rinktinių

r

kflbasi kr žai- į talką įsijungė ir studentai
REPUBLlČLiąuor Store, Ine,

322 Union Avemie, II. N. Y.
kuota žuvusiam poetai (K. Os- Alg- 
hiBiU drama «qw*įįriaP,)J D-.Jį 
arba koriniais, njfcmrtoin ptBan- dSai 
dojant A. Mackaus poeziją žisūri 
(knmp j Gaidslto ri*mo* **Kmsk JKe Q 
ta mirtis*’ ir “Pasimeldimes”, mas

V. Juodkos bei pagalbav. buvo atiduota jaunam 
it vaidyba ir di- žmogui — kūrėjui, anksti išsi-

•darė tai,. kad gui,x kuriam p suprastas me- 
kartądaugu- 
tai padarytas 

priauginti pub-

jUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

. šventėms bei kitokjocni progoms'

vo jo gįveaimo credo. Tas sa-

fotkdtetfŽtMU.

MASKVOS KĖSLAI PRIEŠ 
TAUTYBES:

Pagal 1961 lapkričio mėnesį 
priimtą XXII komunistų parti
jos kongreso programą, žinome, 
kad Sovietų Sąjungoje sienos 

~ tarp vadinamų tarybinių respub
likų vis labiau ir labiau turi pra
rasti . savo buvusią ligšiol 
reikšmę; — kad komunistinės 

-^statyboi, augįrnas.s atžymįs nau- 
ją etapą tautinių santykių rai
dos. Sov. Sąjungoje ir kad ton 
siekiama pilnutinis vienos tau
tinis (t.y. rusiškos) vienybės: 
— kad rusų kalba tampa bend
ra santykiavimo lytis, vedanti 
prie visų tautų Sov. Sąjungoje 
bendravimo; — kad nauja ko
munistinės statybos fazė reika
lauja nuolatinių žmonių mainų 
tarp įvairių tautybių... Tai vi
sa yra-nustatyta minėtoje prog
ramoje, IV skyriuje, pavadinta
me — “partijos uždaviniai na
cionalinių santykių srityje.”

Įsiskaičius į ten esamą turi
nį — vaizdas yra toks, kad ne
matyti, ar komunistinėje 
Sąjungos sistemoje lietuvių 
tautai bepalikta vieta ateityje 
gyventi ir išlikti. Tai yra svar
biausias klausimas, kurį šian
dieną mes turime kelti, kovo
dami dėl Lietuvos valstybės at
statymo. Mūsų kova dėl Lietu
vos laisvės ir turi ne tik pras
mę, bet ir misiją padaryti visa, LIZMĄ: 
kad lietuviu tauta amžius gy-

- Vuotę ir nebūty rusę komuniz
mo priedanga, sunaikinta.

Rusai siekia paskandinti lie
tuvius,-latvius ir estus rusų ma
sėse! Pvzdž. 1959 metų daryta
me Sovietų Sąj. gyventojų sura
šyme — nebebuvo užregistruo
ta Kazakįjoje kazakų. Jų žemė
se terasta — rusai ir ukrainie
čiai ... Tautelė išblaškyta, išsi
jota rusų jūroje. Teliko tik Ka- 
zakijos vardas. Dokumentaci-

visų

statyba reiškia naują naeiona-

Tarybų Sąjungoje šiam etapui 
būdingas tolesnis nacijų suartė
jimas ir visiška jųvienybė.”

Programoje pabrėžtas reika
las — “kovoti prieš bet kokio

tata deklamatą” — garso ir 
šviesos spektaklis “Mirusioms 
mūsų mylimiesiems’’).

Pačioje vakaro pradžioje į

D. Lapinsko kantata “Can- 
tata dedamaia” buvo pats įs- 
pūdingnusiaB vakaro kūrinys. 
Vietomis? praskambėjo kaip
moderni miniatūrinė opera su 
Aid. Stempužienės ir St Baro 
solo partijomis, kalbančiojo vy
rų choro įstojimais, mušamųjų 
instrumentų grupės ir fortepijo-

mas savo eiles. Tai buvo Įžan
ginė susiartinimo su poetu aki
mirka. Liūne Sutema paskaitė 
kelius eilėraščius iš ką tik pa- no palyda. M. Pakalniškytė ir 
sirodžiusios naujos knygos Poe- akt L. Barauskas perdavė žo
les A. Niliūnas kalbėjo apie dines scenas ir visa tai liejosi į 
trečiąją generaciją, užaugusią vieną gyvą sceną ligi lemiamo

girną jis ne kartą gyvas būda
mas yra atvėręs ir rašančiam 
tuos žodžius. Velionies pažiūro-

s įs- mis, avangardinės kūrybos ap- 
inys. raiškomis ir atspindėjo jam 

skirtas vakaras. Bet jis pasiro
dė ir tikrai įdomus originalia 
kūryba ir sutrauktomis rinkti
nėmis jėgomis. Tik tose nuola
tinėse fatališko riedėjimo į mir
tį nuotaikose žmogus, norėjai 
užčiuopti ir prisikėlimo vilties 
akimirkų. Beje, jų nebuvo...

VI. Rmjs

reiškimus ir atgyvenas, prieš 
nackmaSinšo ribotumo ir išskir- - - -_ _
timimo, praeities idealizavimo ir ke’ kurios viebas g atstovų ir lis, šviesoms visai pritemus, 
socialinių prieštaravimų tautų buvo A- Mackus. Pabrėžęs, kad 
istorijoje užfrynimo tendencijas, .^* Jackaus kūryba dar nėra su- 
prieš atgyvenusius papmčins ir laukusi taiklaus įvertinimo, kal- 
įpročius. Didėjantis komunisti- bėt°jas žuvusį poetą vertino 
nės statybos mastas reikalauja JŠ.
nuolat keistis kadrais tarp na- 
cijtį. Neleistina, kad kokiu - I^ors ^^prastos. 
nors būdu pasireikštų naciona
linis atskirumas auklėjant ir pa
naudojant įvairių tautybių dar
buotojus tarybinėse respubliko-

likvidavimas atitinka visų TS 
RS nacijų ir tautybių interesus. 
Kiekviena tarybinė respublika 

gali toliau klestėti ir stiprė
ti tik didžiojoje broliškų socia
listinių TSRS nacių šeimoje”. 
“Rusų kalba faktiškai tapo 
bendra visų TSRS.tautų tarp
nacionalinio bendravimo ir ben
dradarbiavimo kalboje”.

A STEVENSONO ŽODŽIAI 
APIE SOVIETŲ NEOKOLONIA

ką, kur jo pėdos irgi liko ryš-

Nuskambėjus naujoms J. Go
delio dainoms, atliktoms A

kelta į modernią K. Ostrausko

puoselėjo, pradžioje su D. Ry

Spaiida
(atkelia iš 2 psl.) 

turėtų būiti pašalinti iš akade
minių bibliotekų.

Jei apžvalgininkui tektų irgi 
sakyti ne aprašomąją, bet verti
namąją nuomonę apie veikalą I 
tai jos būtų taip pat dvejopos: |

— Negerai, aišku, kad veika
le paliko klaidų, ar tiS būtų ko
rektūros (daugiavisia), ar redak
cinės, ar faktinės klaidos.

^Gerai, tadaūtmiusnelau- 
kė dvejus, trejus . r. dešimti

tais okup. Lietuvoje buvo 59 
kolūkiai Lenino vardu, 32 —

22 — Ždanovo, 25 — Mičiuri- 
no etc. Mokytojai turi prenu
meruotis rusų kalba laikraščius 
ir žurnalus bei knygas. Komu
nistų partijos vadovybėje ir ad
ministracijoj, kada rusų okup. 
Lietuvoje priskaitoma tarp 8- 
10 proc., — yra tokie skaičiai: 
40 rusų tarp 123 kom. partijos 
centro komiteto narių, 9 rusai 
tarp 29 vadinamo ministerių 
kabineto narių, 64 rusai tarp

Velionis Adlai E. Stevenso- 
nas 1961.XI.25 rašte J.T. Pil
naties pirmininkui teisingai yra 
priminęs, kad Baltijos valsty
bės buvo Sovietų Sąjungos oku
puotos ir kad tę kraity gyven
tojai myli laisvę ir turi tokias 
pat teises -j laisvę, kaip Afri- 290 vadinamų okup. Lietuvoje 

deputatų — seimo narių.

ATSAKOMYBE VISŲ IR KIEK
VIENO:

Nors Lietuvos vergovė užsitę
sė, turime ištverti ir storėti, ne
paisydami, kad mūsų veiklos ir 

i- . 7. T. . . . .. ‘ pastangų rezultatai kartais at-kupuotoje Lietuvoje sistematin-
gu, rafinuotu ir pagreitintu mas- ..NeUaoskime.., 1961

sausio 20 JAV prezidentas J. 
F. Kennedy amerikiečiam sakė

ATSIUSTA PAMINĖTI
Dr. Antanas Kučas—KUN. AN

TANAS STANIUKYNAS, 100 
metų sukalbi nuo jo gimimo 
paminėti. Erfeido lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija Romo
je 1965 metais “Negęstančių ži
burių’* serijoje. 268 psL Kaina 
4 doL

Vladas Maitas — ŠIRDIES
PAGUODAI, eilėraščiai, išleido_____ t
Didž, Britanijos Lietuvių Sąjun- metų, flti klaidas bre pasteĮbė^ 
ga 1965 m. Londone, 43 psl, tm. įvririiĮ autorių rašiniai yn- 
kaina 1 doL’ s;. dęrmti4r tarJC ktfa tarkta lrain

Dr. J. Savasis — THE WAR nMifees Iki
AGAINST GOD IN ŪTHŲA- v«&Mas bus priartintas prie ne- 
NIA, įžangą parašė vysk. Ed- 
ward E. Swanstrom, išleido M» 
nyland Books, Ine. New York, 
1966 m. Aplanką piešė P. 
Jūriais. Iliustruota, 134 psL, 
kaina 1.25 doL, kietais virše-

. liais — 3 doL
LIETUVIŲ KALBOS PRATI

MAI, mokyklai ir namams, I 
sąsiuvinis, paruošė Domas Ve
lička, lietuvių kalbos lektorius. 
Išleido Lituanistikos Institutas, 
Chicagoje 1966, spausdinta ro
tatorium, 59 psl., kaina nepa
žymėta.

MOTERIS, Lietuvių moterų

egristuojančo istorinės tiesos 
idealinio pažinimo. Gerai, kad 
jis nenuėjo pėdom tų kai ku
rių kalbininkų, kurie vokiečių 
okupacijos metais nesutiko pri
imti siūlymo— išleisti lietuvių 
kalbos žodyną, bent kaip žody-

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS. ve**Jae

84-09 Jemaice Ave^ Woodhaven 21, N. Y. ...;........ ToL VI 9-5077
340 Grond Street, BrooHyn II, N. Y................ ToL STagg 2-4329

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders speclal price for Weddtags and Parties 
Home-Made Botogna

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - baitais bei darbo suknelės, megstuk^, apatinukai,

954)4 JAMAICA AVĖ V/oodftevsn, N.Y. 11421
— Tel. 849-7240 —

kos ir Arijos tautos. Jis ten pa
žymėjo, kad Sovietų Sąjungoje 
yra tokia neo-kolonijinė forma, 
kokios nė jokioje pasaulio daly
je niekuomet niekas neprakti- 

jai pacituosiu keletą sakinių iš kavo... Iliustracijai, pažiūrėki- 
minėtos aukščiau ' programos, . me, kaip rusinimąs vedamas o- 
£urie parodys, ko siekia vadb 
namasis “vyresnysis brolis”, ko
munizmo skraiste apsidengęs. 
štai vedamosios mintys ir sie
kimai:

“.. .Įvairių tautybių tarybi
nių žmonių sąmonėje susifor
mavo bendri dvasinio veido 
bruožai, sąlygojami naujo vi- 
suomeninių santykių tipo ir Į-

tu. Praktiškai — rusų kalba į- 
vesta visur — paštuose, geležin
keliuose, autobusuose, laiškų 
vokuose, mokyklose, teismuo
se, valstybinėse krautuvėse, mi
tinguose, vietovių gatvių-pava
dinimuose, kolūkių pavadini
muose, pramonės Įmonių var-

te savo kraštui pusryti”. „

paramos politinėms Lietuvos 
teisėms Į jos nepriklausomybę.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa- •
siųsti adresu:

. Darbininkas, 910 WUkmghby Avė., Broeklyn, N. Y. 11221 

Prašau pratęsti prenumeratą 1966 metams.

Vardas ir pavardė

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka-$7.00.

Stenėta už prenumeratą S------------aukų SLL—..— Vtea S-—

(FsrtSaa)

čio-gruodžio mėn. Leidžia Kana
dos Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija. Redaguoja redakcinė 
komisija. Turiny pažymėtina : 
K. Bučinys, O.F.M. — Didžiau
sia dovana istorijoje; V. Cerna- 
vtitis —- žmogus, laikas ir erd-

mą, tyrimą, papildymą ateičiai 
(o tuo metu tai buvo galima į- 
vykdyti). Lygiai ^gerai, kad J. 
Kapočius leido Lietuvišką encik
lopediją, nors ir jis pats žino,, 
kad ji tebėra toli nuo idealo.

Istorinis veikalas kaip ir tech
nologinis patarnauja žmogaus 
gyvenimui - patarnauja ta 
prasme, kad atskleidžia žmogui 
istorinę tiesą ir praplečia jo tie
sos patinimą Tad ir istorinių 
veikalų pasirodymas prasmin
gas tam tikru laiku, kol yra tie, 
kuriem reikalinga ta tiesa.

šia prasme dr. Vandžio veika
las buvo labai laiku. Gerą dar-

kalbų mokymas; EL Gimbutie-* b3 attiko jis, o taip pat kurie 
nė — Mano močiutės kreme- jam talkino, kurie jo asmeninę

vaiko anklėjimaa; šeima ir au- nei jam nei jiem niekas nesa- 
Mėjimas; organizacinė veikia; kys- Bet jis ir jie turi teisę jaus- 
moterys pasaulyje; buto Įrengi- tis atlikę tai, kas reikėjo atlik
ina*; mados; šeimininkių kam- ti ir ko kiti nebuvo ėmęsi atlik- 
pelis. ti.

LITAS Investing Cb.Inc.
kviečia '

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5te%)
Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimui

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIGNAS, 100-21 89th Avė., Richmond HM N .Y.; HI 1-6799
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9,vai. vak.; ėeėtadieniais 9-4 vai.

CHICAGO, ILL.: 6775 So. VVestern Avė., tel GR 6-2242

WH1TE HORSE TAVERN
baras - restoranas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421 
Tel. Vlrginia 6-9919 < ’ x

WMB 6ARDEN TAVOM

VYTAUTAS

8aM vestuvėms

turiniai piet&s. Pirmos r&ltaa ■•» 
tuvilkM maistas pristosiu* kata*. 

IMS MADI8ON *TR£CT J 
MOOKLYN 27, N. Y. 

(RMgvwo*d>

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

96-38-40 8TAGG STRECT


