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Chruščiovas prieš 10 m. suniekino Staliną, o dabar
O dabar jo įpėdiniai nebemini nė jo vardo, atgaivina Stalino formas, rodo alyvų 
šakelę Mao Tsetungui, puola Ameriką ir Vokietiją, nors nebetiki savu progresu

Maskvoje kovo 29 komparti
jos pirmas sekretorius Brežne
vas 23 kongresą atidarė 4 su 
puse valandos kalba. Būdinga, 
kad tai dešimtmetis nuo kong
reso, kuriame Chruščiovas nu
vainikavo ir suniekino Staliną. 
Dabar nebėra nei valdžioje nei 
kongrese paties Chruščiovo. Ir 
Brežnevo kalboje nebuvo pri
mintas nei jo nei Stalino var
das. Pasak N.Y. Times, nebuvo

jo kalboje “nei staigmenų nei 
naujienų”. Nebuvo joje to, ko 
buvo laukta — agresijos prieš 
kom. Kiniją. Brežnevas pasiro
dė priešingai — su alyvų šake
le. Minėjo, kad santykiai su Ki “agresijos”

to pa- 
paten- 
Polit- 

narių,

Chruščiovas 1956 pasmerkė Sta
liną.

Brežnevas 1966 apėjo tylom 
Chruščiovą ir suka prie Stalino.

nija, su Albanija nėra patenki
nami, bet pageidavo jų gerini
mo. Kalbėjo apie gerinimą san
tykių ir su Amerika, bet jie ne
gali būti pagerinti, kol Ame
rika nesustabdo
Vietname. Ameriką ir Vokieti
ją Brežnevas puolė daug aštriau 
nei kom. Kiniją.

Kas buvo kalboje aiškiai pa
stebima — tai noras sustiprin
ti partinės organizacijos draus
mę iki pašalinimo iš partijos. 
Tam reikalui siūlė sustiprinti 
vykdomąjį organą kuris lig šiol 
vadinasi centro komiteto prezi
diumu. Brežnevas pasiūlė grįžti 
prie Stalino laikais veikusio var
do "politbiuro", išgyvenusio 
nuo 1917 iki 1952, kada jis bu
vo pakeistas 'prezidiumu" pa
gal Chruščiovo siūlymą. Tada 
Chruščiovas siūlė naują organą, 
gal būt norėdamas tokiu būdu

Kinai ir Vietnamas dėl kongreso
Kom. Kinijos spauda kovo 

29 kongresą įvertino kaip “są
mokslą”, kuris nieko bendro ne
turi “su Lenino partijos kon-

gresu”. Hanoi priešingai —ver
tino kaip “svarbų broliškos so
vietų tautos Įvyki”. •

nusikratyti kai kuriais asme
nim, kurie buvo politbiure. Da
bar gal Brežnevas siekia 
ties, taip pat gal siekia 
kinti Stalino šalininkus, 
biure dabar siūlė 12
prezidiume lig šiol buvo taip 
pat 12 ir 6 antrininkai. Centro 
komitetą siūlė praplėsti iki 175 
narių. Dabar - komitete yra ir 
Chruščiovas. Jis formaliai turė
jo teisę dalyvauti kongrese, bet 
žinoma, nedalyvavo. Jo tikriau
siai nebus jau ir naujame ko
mitete.

Nors centro komitete be bal
so teisės yra rašytojas A. Tvar- 
dovskis, Novy Mir redaktorius, 
žinomas polinkiais i “liberaliz
mą”, bet jis nebuvo leistas da
lyvauti kongrese. Tai reiškia, 
kad "liberalizmas" nebuvo kon
grese pageidaujamas. Ir Brež
nevo kalboje buvo primintas 
reikalas rašytojam, meninin
kam derintis prie linijos. Dau
giau pasisakė už piliečių buiti
nių reikalų tepkinimą, bet ne
kalbėjo daugiau apie Chruščio-

vo šūki ir idealą — iki 1970 pa
sivyti ir pralenkti Ameriką.

Pirmas įspūdis — Brežnevas 
nebuvo karingas, lyg pasotin
tas tuo, ką jau turi, i^ besirū- 
pinąs, kad kas nors nekeltų 
triukšmo ir nemėgintų atimti iš 
jo tai, ką jis yra iš kitų atėmęs.

Po Brežnevo pirmasis kalbė
tojas rodė norą Įtikti Stalinui— 
grąžinti Stalino laikais buvusi 
partijos “generalini sekretorių” 
vietoj dabar esamo “pirmojo 
sekretoriaus”.

Ar Staliną 
reabilituos?

NERIMAS TARP PIKTNAUDOTOJŲ
Teismo sprendimą prieš 

pornografiją suliko garsiu 
pasipiktinimu, gi Dirkseno 
siūlymą dėl maldos — ty
kiu nerimu

Šen. Dirkseno kovo 24 siūly
tas papildas konstitucijai dėl 
maldos sukėlė daugiau nerimo, 
nei jo matyti tokioje spaudoje 
kaip Times ar H. Tribūne.

Pagal Journal American in
formaciją kai kurie senatoriai 
tuojau pasisiūlė remti papildą. 
D. Lavvrence (H. Trib.) kreipia 
dėmesį, kad savo paramą pa
siūlė tiek respublikonai, tiek 
ir demokratai. Journal Ameri
can informuoja, kad minėtas 
nerimas kyla tarp tariamų libe
ralų. Jie nesą optimistai, kad 
lengvai pasiseks Dirkseno siūly
mą palaidoti.

Labiausiai juos nervina Dirk
seno argumentacija už papil
dą. Iš vienos pusės senatorius 
kalbėjo raminamai: jis nesiren-

Šen. Dirksenas bus sunkiai nuga
limas?

Vokietijos vyskupų Lenkijon neleis
Lenkijos valdžia pareiškė 

kad Vokietijos ir Austrijos vys
kupam neduos vizų Lenkijon ge
gužės 1-8 laikotarpiui. Tai reiš
kia, kad neįsileis jų į tūkstan
čio metų krikščionybės Įvedimo 
sukaktuves, kurios prasideda 
Censtakavoje gegužės 1. Lenki
jos vyskupai buvo Vokietijos 
vyskupus pakvietę ir tie buvo

sutikę. Bet Maskvai nepriimti
nas lenkų ir vokiečių artėji - 
mas.

Vietnamu atsišaukimas
Išaiškėjo ir šiaurės Vietnamo 

pozicija. Ii? Vietnamo“ sekreto
rius paskelbė atsišaukimą, ku
riame prašė pagalbos prieš A- 
meriką, o Sovietus vadino sa
vo antrąja tėvyne.

Vietname beprotybė tęsiama

NATO IŠSIKRAUSTYS, o kas 
pinigus mokės?

Nato 1.4 narių kovo 29 posė
džiavo ir pripažino, kad Pran
cūzija traukiasi iš Nato ir išva
ro Nato institucijas iš Prancū
zijos neteisėtai — sutartis ne
pasibaigus. Bet Nato nariai ne
siims jokių sankcijų prieš Pran
cūziją. Amerikos valst. sekr. pa
vaduotojas Bali betgi priminė, 
kad išsikraustymo išlaidas to
kiu atveju turėtų apmokėt Pran
cūzija — o jos siekia vieno bi
lijono. Tikriausiai, teks apsimo
kėti vėl Amerikai.

Budistų sukurstyti studentai 
kovo 31 demonstravo ir Saigo- 
ne. Šūkiai tie patys: prieš kari
nę vyriausybę, už civilinės vy
riausybės sudarymą, už rinki - 
mus, prieš Amerika, kuri re-

LBJ opinijoje
— Gal lupas rado, kad prezi

dento LBJ populiarumas kovo 
pabaigoj vėl ėmė kilti. Didžiau
sias populiarumas buvo 1965 
lapkričio mėn. — 66 proc. Pas
kui smuko iki kovo pradžios, 
kada buvo žemiausias — 56. 
Kovo pabaigoje vėl 58. Aiškina
ma, kad populiarumas smuko 
tuo metu, kai Vietname sustab
dė oro atakas.

mianti Ky vyriausybę, prieš ka
rą. kuris laidoja Vietnamo su
verenumą.

Kada eina Įtemptas karas, rei
kalauti balsavimų, rengti de
monstracijas tegali būti vertina
ma tik kaip bepročių arba išda
vikų darbas.

Laikraščiai susijungė, bet 5,700 be darbo
New Yorko trys laikraščiai 

susijungė — H. Tribūne, Jour
nal American ir World Tele- 
gram and Sun. Sudarė bendrą 
leidyklą “World Journal Tribū
ne, Ine.” Rytą bus leidžiamas 
H. Tribūne, po pietų The World 
Journal, sekmadieniais T he 
World Journal and Tribūne. 
Leidykla turės mažiau išlaidų, 
bet darbo neteks 5,700 tarnau
tojų.

New Yorke skelbimų paja
mas gauna didėjančias tik N.Y. 
Times ir Daily News. Tiražas di
dėja tik N.Y. Times. Kiti mąž
ta ir eina nuostoliais. Minėti 
trys laikraščiai pernai turėjo 
apie 10 mil. nuostolių. Tiražas 
mažta. Journal American 1950 
turėjo 725,0 0 0 šiokiadieninės 
laidos ir 1,105,000 sekmadieni
nės; dabar nukrito iki 535.000; 
H. Tribūne per tą laiką iš 345,

303.000 ir 360,000; World Tele- 
gram iš 596,00 iki 389.000.

— New Yorko valstybėje su
sekta nauja spekuliacija. Aštuo- 
ni tėvai nupirko pažymėjimus 
savo vaikam, kad jie atleisti 
nuo karinės tarnybos. Pažymė
jimai jiem atsiėjo po 1500-5000 
dol. Ryšium su šia afera suim
ti 33 asmens.

LBJ už mokesčių 
didinimą
Prez. Johnsonas kovo 29 pa

sisakė. kad infliacijai sustabdy
ti. jei reikės, jis siūlys pakelti 
mokesčius 5-7 procentais nuo 
asmeninių ir Įmonių pajamų. 
Bet tai dar nenuspręsta. Atsi
sakė mažinti išlaidas vidaus~nu- 
matytiem reikalam, kaip to rei
kalauja respublikonai.
DIVIZIJOS NEPARUOŠTOS

Kongrese kilo kaltinimai ap
saugos departamentui, kad 4 di
vizijos yra žemiau lygio, reika
lingo kovai — neturi reikiamo 
skaičiaus karininkų, apginkla
vimo. Reikalą iškėlė aikštėn 
ginkluotų pajėgu komiteto pir
mininkas šen. J. Stennis. Miss. 
d. Pentagonas pripažino, kad 
tai tiesa. Trūkumai atsiradę 
dėl to, kad reikėjo skubiai gin
klų ir karininkų Vietnamo ka
rui.

Rusi-

Su verbom Vilniuje prie katedros.

Karti. Spelimanas ir Sergamos 
vyskupas Clemėnte Gaddi vado
vaus Pijaus XII ir Jono XXIII 
beatifikacijos bilai.

Kongreso antrą dieną 
jos kompartijos pirmo sekreto
riaus Nikolai Jegoričevo kalbo
je jau iškilo aiškus pasisaky
mas sustabdyti destalinizaciją , 
kurią lygiai prieš dešimti metų 
pradėjo Chruščiovas. Ir jam bu
vo pritarta. Buvo kritikuoja
mas Sovietų buvęs atstovas Lon
done Maiskis. kuri atsiminimuo
se rašė, jog karo pradžioje Sta
linas buvo pagautas panikos ir 
dingo iš Maskvos kelias dienas. 
Sustiprintos kalbos ir už parti
jos didesnę kontrolę visuome
nės gyvenimui.

— Popiežius Paulius paskyrė 
kardinolą Spellmaną vienu iš 
iniciatorių, kurie turi pradėti po 
piežiaus Pijaus XII ir popie
žiaus Jono XXIII beatifikacijos 
bylą.
IRGI PRIEŠ "AKADEMINĖS 
LAISVĖS VARŽYMĄ"

Šv. Jono seminarijoje Brigh- 
tone. Mass., kaip rašo Register, 
kovo 22 125 seminarijos klieri
kai surengė “tylos protestą” 
prieš “akademinės asmeninės 
laisvės” varžymą. Kas ta “aka
deminė laisvė” jų buvo vadina
ma, laikraštis neinformuoja, bet 
protesto rezultatas — kovo 25 
8 vadai buvo pašalinti iš semi
narijos. Tarp jų David Kulei- 
sus (berods Kuliešius), kuris tu
rėjo gauti šventimus jau kitais 
metais.

gia nei konstitucijos pirmojo 
papildo naikinti, nei vyr. teis
mo sprendimų keisti; jis nori 
tik duoti paaiškinimą, kaip anas 
konstitucijos papildas ir teismo 
sprendimai turi būti suprasti.

Iš kitos pusės senatorius 
kalbėjo gąsdinamai: įspėjo, jei 
konstitucija bus taip aiškinama, 
kaip mėgino aiškinti vyr. teis
mas, tai aiškinimą vykdant gy
venime bus logiški tie, kurie 
iš mokyklų varys kalėdines 
giesmes, prakartėles ir net San
ta Claus. “Liberalai —rašo Jour
nal American — čia įžiūri ne
reikalingą perdėjimą, kuris ga
li suklaidinti visuomenę dėl vy
riausio teismo sprendimų. Rin
kimų metais daugelis senatorių 
nenorės pasirodyti esą prieš 
maldą".

Tokis senatorių nusistatymas 
. /turi pagrindo, Dirksenas prįmi- 

—kad opiniįoje 81 proc. gy
ventojų pasmerkė teismo spren
dimus. Pačiame Kongrese abie
jų partijų atstovai pasiūlė dau
giau kaip 150 rezoliucijų už 
maldą. Atstovų Rūmų teisių ko
misija apklausinėje liudininkus, 
kažkodėl betgi apklausinėjimo 
raporto taip ir nepaskelbė.

— Medicininės globos asme
nim per 65 metus užsirašė 16.5 
mil., sutikdami mokėti kas mė
nuo po 3 dol. Įsirašymo termi
nas baigėsi kovo 31, tačiau da
roma pastangų terminą pratęs
ti.

— New Yorko vandens rezer
vuare dabar yra 69.9 proc. 
normaliai šiuo metu būdavo per 
80 proc.

— Irake susektas sąmokslas 
prieš vyriausybę. Suimta eilė

— Ekvadore kovo 29 kariuo
menė nuvertė kariųę valdžia ir 
pavedė partijom pasirinkti pre
zidentą ir įvykdyti rinkimus. 
Junta, trys asmens, pabėgo lėk
tuvu į Braziliją. Prezidentu pa
rinktas pramoninkas buvęs mi- 
nisteris elemente Yerovi Inda- 
baro.

— Kancleris Erhardas kovo 
29 kreipėsi į Lenkiją ir Čekoslo
vakiją. siūlydamas pradėti “dia-

JEIGU AMERIKIEČIAI NERŪKYTŲ ..
Tarp 1964 liepos 1 ir 1965 

liepos 1 buvo ištirta 42,000 šei
mų — rūkančių ir nerūkančių. 
Tyrinėjimo duomenis surašė dr. 
William H. Stenant. viešosios 
sveikatos įstaigos vyriausias gy
dytojas. Duomenys buvo pa
skelbti Phoenix konferencijoje 
kovai su vėžiu. Pagal tuos duo
menis:

— Jei visi amerikiečiai ne
rūkytų, tai būtų 12 mil. ma
žiau chroninių susirgimų, bū
tu 3 mil. mažiau chroniškų 
bronchitų, būtų 2 mil. mažiau 
sinosičių, vienu milijonu ma
žiau skrandžio sutrikimų.

— Jei amerikiečiai nerūkytų, 
rtnrliHotu OAA HOH dorhn diAnii

kurias sergantieji praleidžia lo
voje; padidėtų 3 milijonais dar
bingų dienų, kurios daros ne
darbingos dėl rūkančių negala
vimų.

Tačiau tyrimo duomenys nie
ko nesako, kiek gydytojų ir 
vaistininkų, žinoma, ir graborių 
netektų uždarbio, o dar labiau 
kiek darbininkų netektų darbo, 
jei amerikiečiai nerūkytų ir ne
reiktų tabako auginti, cigarečių 
gaminti, pardavinėti.

— Prez. Johnsonas kovo 30 
kreipėsi i Kongresą pripažinti 
Indijai specialios paramos už 
vieną bilijoną dol. Numatomi 
daticriancia maisto nroduktai

KOM. KINIJA ATSAKĖ AME
RIKAI — NE

Amerikos rodomus gestus 
kom. Kinijai kovo 29 kinų spau
da įsakmiai atmetė. Keistis žur
nalistais. mokslininkais esą ne
įmanoma. kol Amerika neper
davė kom. Kinijai Formozos ir 
neatitraukė 7 laivyno.

— Indijos min. pirm. Mrs. 
Gandhi gavo Amerikos pažadą 
sustiprinti ūkinę paramą. Tuo 
pačiu metu ji priėmė Sovietų 
pasiūlymą statyti plieno fabri
kus. Indijai jie atsieisią 2 bili
jonus. Kitą mėnesį Kosyginas 
jau atvyks i Indiją kertinio ak
mens padėti.

— Ženevoje kovo 29 Sovie
tai vėl atmetė Amerikos siūlo
mą sutartį - susilaikyti nuo ato
minių ginklų davimo tom vals
tybėm, kurios jų negamina.

— Italijos kr. demokratų par
tijos pirmininku kovo 30 išrink
tas Mario Scelba, Amintore Fan- 
fani priešininkas.

— Indonezijoje dabar studen
tai vėl demonstruoja, reikalau
dami, kad prezidentas Sukamo 
nasitrauktu.

Maldos klausimas visuotinai 
paaštrėjo tik nuo 1962. Ligi 
tol buvo Įvairiai praktikuojama. 
Ar ne 35 valstybėse malda nei 
buvo Įsakyta nei draudžiama, 
šešiose valstybės buvo privalo-, 
ma įstatymo keliu: devyniose 
buvo praktikuojamas iš seno 
Biblijos skaitymas.

Pirmas vyr. teismo sprendi
mas dėl maldos buvo 1962. By
la buvo iškelta New Yorko val
stybės švietimo tarybai, kuri 
buvo sutarusi maldos tekstą ir 
praktikavo mokyklose. Vyr. teis
mas nusprendė, kad taryba ne
turi teisės sudaryti maldos teks
to — tai prieš konstitucija.

Antra byla buvo 1963 dėl 
Pennsylvanijos mokyklų prakti
kos—ten buvo skaitoma iš Bib
lijos. Vyr. teismas rado, kad 
Biblijos skaitymas taip pat ne
sutaria su konstitucija.

Trečia byla buvo vėl dėl New 
Yorko — tėvai protestavo prieš 
mokyklos administraciją, kad ji 
neleidžia jų vaikam savanoriš
kai ir savo pačių iniciatyva kal
bėti maldos. Vyr. teismas tėvų 
skundą atmetė.

Šen. Dirksenas dabar ir sie
kia. kad mokiniam būtu leista 
savanoriškai dalyvauti maldo
se valdžios laikomoje ar remia
moje mokykloje ir kad maldos 
tekstą — jo turini ar formą— 
nustatinėtu ne mokyklos admi
nistracija.

Teismas pasidavė opinijos 
spaudžiamas vienu atveju — 
rasdamas kaltus ir baustinus 
pornografijos platintojus — spe
kuliantus (Ginzburgą. Miškinąi. 
Dabar sekama vienų su nerimu, 
kitų su viltimi, ar Kongresas 
pajėgs Įstatyti i vagą vyr. teis
mą dėl maldos pasiūlyto istaty- 

, mo keliu.
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ir rusų, ir lenkų ir vokiečių 
kalbas. Tai kodėl jų neišnaudo
ti Europos istoriją studijuojant 
Be to, akademikai turi daug 
laisvalaikio: tai man . sudarytų 
sąlygas veikti visuomenėje. Iš

didžiai atsidėjęs savo parei
gom. Mirė kepenų Vėžiu. Pa
laidotas Kražių bažnyčios rūsy.
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Po katu buvo ^skirtas Vkiso- 
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bruožą, būtent vi- 
bja hųįskriaustuo- 
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Tikėjaus, Jtad teisė bus ge
riausias reiškimosi būdas. Iš
variau 3 -niežus - priešteisiiuu 
studijų ir gavau bakalaureatą. 
Priešteisinis pagrindas buvo J. 
A.V. istorija' ir politika. Metus 
lankiau teisių fakultetą, bet

6; Kun. Vincentas Dvara- 
neuskasr gimęs 1871X30, kuni- 

ties. Panevėžio vyskupijos gar- gu įšv. 1899.III.25, į marijonus

Home delivery — Phone: 462-2833
130 AVest 7th Avenue Homestead. Pa.

5. Kbn. Vincenta* Abraftis, 
gimęs 1895.HI.15, kunigu įšv. 
1917.XH.23, nuo 1923 m. V 
pėst. pulko kapelionas. Paskuti
niu laiku gyveno Kazių Rūdoje 
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formatui iįae padetĮ okupuoto
je Lietuvoje, apie Lietuvos mo
kinių perauklėjimą tarnauti Sta
linui Šis biuletenis mane kar- 
to papykino ir sukėlė patriotiš
kas aistras. Nežinau, at tai bu
vo mano iki tolei auklėjimo ke
liu Įgytas lobis ar amerikoniš
ka Įdaiga tehėrikonai turi vie
ną išganilij 
suomet ti 
sius)
dėl, bet nito to momento. pasi
ryžau, kaip nors atitaisyti Li«- 
tuvai daromą skriaudą ir užtik
rinti jai garbingą ateitį. Ambi
cingas užmojis? Taip, bet jau 
užsidegiau neužgesinamu patrio
tizmu. Tuomet apsisprendžiau 
būti, lietuviu ir tęsti kaip nors 
tolidu tautos garbingi paveldė
jimą. Protestavau, ir nesutikau, 
kad lletūvos garbinga istorija 
sustotų ties 1940 mil-lr Dieve, 
kaip saldžiai miegojau tą nak-

2128 Carson Street ' S. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. 43U0Ž63

Phone: 461-9248 
4501 MAIN STREET MUNHALL, FA.

Easter Greetmgs
HILK'S FURNffUte

Yout Home Should Come First 
320 East 8th Avenue Homestead, Pa.

270 Broadway

Phone : 462-5920
Mito Street

1828 Carson Street ' Pittsburgh, Pa.
Tek 431 - 9266

304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.
Phone: 331-4455

CAPlfOL CLĖANERS
TAILORING — Šame Day Service

Munhall, Pa

Kaspa
ras ir km. VL Ktfa&vifius. Po 
to teikė ūfete^Avtoao dinami
ka, atsėtt: ris gByh j veikimą. 
Veiklos apimtis it akiratis vis 
plėtėsi Ir man baisu peržvelg
ti, kaip ir kuf veikiau per tuos 
13 metų: 

Visuomeninė veikla: 
Liėtovių skautas nuo 1954m., 

Lietuvos vyčių narys nuo 
1953, Ėtizabetho pardpĮjos cho
ro narys 1956-58 m., Ėlizabet- 
ho lietuvių sunitų Barimo drau
govės adjūtantas 1957-59, Eli- 
zabėth liet parapijos Amerikos 
skautų assistant šcOutmis- 
ter ISSe-M; ŪHaTO Vygų SŽ ir fenres ūkio nuklos 

kapelionas. Paskatiniu laika 
5? įįjįam Dotntnoje tt pareigų.

P-7? t® 19«S.X.6 Birt ir patalo 
lyirtMRf, uetuvos vyčių ivew 

York - New aįfekrittes b- .. »__
bos se&. ItsMO; N.Y^NJ.
SKriues Rutulus ramskyoB na
rys 195746 to4 Lietariū fielb* 
ti fctttiteto (teateito Alte) 
iteys tote dtiyris
BUMUUUIU ĮNnpiJtJv ff mnOni” 

fmmgllini AViiluvlSUSC 
165440; Lietuvių Študentų Są
jungos New jersey skyriaus 
steigėjas ir pirm. 1959-60; Lie
tuvių bendruomenės Etizabetho 
apylinkės .v-bos narys 1958-59; 
Lietuvių bendruomenės 
jersey žpygatdos v-bos narys Įšv. 19O6.XL19, nuo 1920 m. 
kdttifros reikalams 19594963 Pasvalio klebetus ir dekanas.

243 E. Ėight Avė. Homestead, Pa.
Phone: 461 - 9313

: ' Easter Greetings
AL LUTHERAN

Radio Dispatched Service 
Distributor of all Local and Premium Beers

1410-12-14 Miflin St. Homestead, Pa.
Phone: 461 -3133 '

Paskutiniu laiku Lietuvoje mirę kunigai 
t. Kun. Knriiiiiėfrri Sablevi- tų dirbęs Amerikoje (buvo WiL 

čiu», gimęs 198ŠXl 14, kunigu kės Barte, Pa. klebonu), 1910 
įšv. 1933.IV.1, nuo 1983 m. m. grįžo į Lietuvą. įkūrė Ky- 
iki karo buvo Gritždžių vikaras bartų* parapiją, Paluobiuose pa

statė bažnyčią. Marijampolės n* 
Šakių “Žiburio” gimnazijų di
rektorius, Seinų seminarijos 
rektorius, Vilkaviškio kapitulos 
kanauninkas, nuo 1936 kurijos 
kancleris, Kud. Naumiesčio kle- 

g^lMtlLtamigu į- bernas ir dekanas. Po vysk. Ka- 
1914.V.^r. ^riEš kĮrą buvo roso mirties (1947,VIL6) kurį 

laiką valdė Vilkaviškio vyskupi
ją, bei netrukus buvo išvežtas 
į Sibirą. Grįžo 1954 m. ir apsi
gyveno Marijampolėje, kur mi
nė 1966.L15.



K*

X- /

Benvenutas Ramanauskas OFM (nukelta į 5 psl.)Draugo dienraičio rOmai Chicagoje.

Ilgoje Bažnyčios liturgijos is
torijoje Palmių sekmadienio ap-

Kaip dabartiniai Draugo žmo
nės žiūri į laikraščio ateitį, ma
tyt iš jų žodžių: “Gal šiandien 
daug kam ateina galvon mintis, 
ir šis lietuvių katalikų dienraš
tis, tiek daug metų išsilaikęs lie
tuviškas ir katalikiškas, dar ga-

Po bažnytinių apeigų tikintie
ji pašventintas verbas nešasi 
namo ir laiko jas pagarbioje vie
toje. Palmė ar verba, kaip nu
galinčio Kristaus triumfo prisi
minimas, paskatina ir kiekvieną 
jo sekėją asmeninėje kovoje 
prieš apgaulingai patrauklų blo-

mybės simbolis, žmogaus ra
mybė, išplaukianti iš jo vispu
siškos taikos su Dievu, su sa
vo artimu ir pagaliau su savim 
pačiu, taip pat negali būti pri
mesta, bet vien tik priimama 
laisvu apsisprendimu

kiasdešimtmetį? Į šį klausimą 
sunku tiksliai atsakyti. Tačiau 
galima vieną dalyką užtikrinti, 
kad kol bus kas rašo lietuvių 
kalba romanus, kas kuria, kas 
leidžia knygas ir laikraščius, o 

kas juos skaito, 
mūsų dienraščio ateitis bus už
tikrinta dar daugeliui metų.

B

rūpintais numeruotais aukų la
pais. Prašom lapų nepamesti.

3. Kiekvienam aukotojui, pa- progomis, 
surašiusiam aukų lape, išduoti 
mažą žalią PLJK rėmėjo korte-

Jui XII palmių šventinimo ap
eigas kiek suprastinus, mūsų 
dienom vietoj ankstyvesnės iš
orinės pompos tom apeigom 
stengiamasi duoti kuklesnės, 
bet simboliškai prasmingesnės

Palmė pirmųjų krikščionių 
kankinių rankose primena bei 
paskatina ir dabarties tikintįjį j 
laisvam ir asmeniškam apsi
sprendimui už atgailą, pasiren- j 
kant ne primestus, bet laisvai. j 
pasirinktus apsimarinimo ir at- 1 
gailos būdus.

Su palmių šakom po Išgany
tojo kojom buvo klojamos ir

sirinkimuose,parengimuose, b) 
visose lietuvių bažnyčiose (pra
šykit klebonų leidimo), c) visose 
krautuvėse, įstaigose, darbo
vietėse, d) aplankant kiekvieną 
lietuvį namuose, e) įvairiomis

navičius, paskui kun. A. Kau
pas. Dienraščio pirmas redak- 
torius — hua. A. Maltautdds. 
Marijanui perėmus — kun. P. 
Būčys, o nuo į 1927 ilgiem me
tam L šimutis. Per redagavimo 
ir leidimo štabą pėrėjo daugy
bė žinoniiausiiĮ katalikų veikė
jų, pasauliečitą, bet daugiausia 
kunigų. Tebus primintos bent 
dažnosios pavardės: A. Ežerskis, les tokis išsilaikyti per kitą pen- 
P. Serafinas, A. Staniukynas, 
M. Krušas, A. Baltutis, F. Ke
mėšis, J. Kaupas, P. Šivickis J. 
Albavičius, A. Skripkus, J. Vai
čiūnas, P. Tumasonis, K. Pakš
tas, Ig. Cesaitis, K. Matulaitis, 
B. Bumša, K. Gineitis, M. žąldo- svarbiausia 
kas, J. Karosas, A. Linkus, A. 
Rakauskas, V. Kulikauskas, K.

4. PLJK FK pakvituos tik au
kų rinkėjams už visą jų aukų 
lape surinktą sumą. Atskirų 
kvitų aukų lape pasirašiusiem 
aukotojam PLJK FK nesiųs.

5. Jei aukotojai, pasirašę au
kų lape, pageidauja kvito, pra
šom apie tai pažymėti aukų la
pe ir pranešti FK. Tada jiems 
bus pasiųstas kvitas. .. _
' 6. Visi aukotojai kurie siun
čia pavienes aukas tiesiog PL 
JK FK, gauna iš FK kvitą.

7. čekius rašyti LTTHUANI- 
AN YOUTH CONGRESS vardu.

8. Užpildytus aukų lapus ir 
visus gautus pinigus grąžinti 
PLJK FK iždininkei bent kar
tą per mėnesį šia tvarka: 1-sis 
atsiskaitymas — kovo 30, 2-sis 
— balandžio 30, 3-sis — gegu
žės 30, 4-sis — birželio 15,

9. Lėšų telkimo vajus prasidė
jo kovo mėnesį. Jis turi būti la
bai intensyviai tęsiamas balan
džio mėnesį, ir baigiamas gegu
žės ir birželio mėnesiais.

10. Į jaunimo kongreso, lėšų 
telkimo darbą įtraukime: '

a) kiekvieną jaunuolį bei stu
dentą, b) Lietuvių Bendruome
nės apylinkes, c) lietuvių para
pijas ir dvasiškius, d) visas lie
tuvių organizacijas, klubus, 
sambūrius, e) lietuvių krautu
ves, įstaigas, profesionalus, f) 
klubus, g) Lietuvos Vyčius, Su
sivienijimus, h) jaunus ir senus, 
bet visus lietuvius,

11. Jaunimo Kongresui pini
gus rinkti visur ir visada:

a) visuose minėjimuose, su-

- Visi jaunimo metų, jaunimo įvairiom išlaidom — 1000 doL. 
peticijos ir jaunimo kongreso Viso 45,000 doL
darbai vyksta gyvai Visiems 2. Visi prašomi aukas rinkti 
užsibrėžtiem tikslam įvykdyti su PLJK finansų komisijos pa- 
mum reikia bendrom pastan
gom surinkti apie 45,000 doL

Prašome visų labai energin
gai, nieko nelaukiant, jungtis į 
talką. Laiko liko labai mažai

1. Gauti pinigai bus skirsto
mi taip: jaunimo, peticijai — 
5,000 doL, kitų kraštų jau
nimo paramai — 15,000 doi, 
parodoms (meno, foto, etc.)
— 4000 doi, prieškongresinei 
stovyklai — 4,000 doL, paskai
toms, programoms, salėms — 
8,000 doL, leidiniam, informaci
jai pan. — 4,000 doi, paštui 
telefonui reklamai —4000 dol.,

Pirmoji Verbų procesija Je
ruzalėje baigėsi Kristaus mirti
mi, bet taip pat ir pergale prieš 
mirtį —. jo prisikėlimu iš nu
mirusių. Nenuostabu tad, jog 
pirmieji krikščionys savo kan-

ĮMBskas, X tente, O. Laba- mūsų vataų. Jea vaikams ir vai- lietuvybės išlaikymas, bei lietu-, 
- tete V. - tetera perduosime tas idėjas,\ viškosios kultūros puoselėji- 

13agdte«ričteV'.Rteętis-Da- kuriomis dfenraš^stetytojai mas lietuvių išeivijoje Ameriko- 
prieš jSB metų, kurio- je ir kitur. Be'to, netenka už- 

Garšva, L. SuoiutiB, te. K. Ba- gyvena ir kuriomis miršti ir kitos svarbios sąlygos:
NmMH6ratette dteosDrsu- \ dirba,mūsų dienraščio ir visos Lietuvos išlaisvinimo. Juo grei-

ima. Tėvam ’ Mari iru traCIJOje kumA. SpWgfo,JjL Vir. 1920 pertaotms Tėvam teanjo- A naugirdas ir kt
kinius vaizduodavo taip pat su nam. -
palmių šaka rankose. Tai blogio. Savaitinio Draugo pirmas re- į. . Iš kitų laikrtšfių Draugas 
nugalėtojai, besidžiaugią bend- daktorius tavo kun. V. Urba- išsiskiria kasmet skelbiamais ro- 
ru su pasaulio Išganytoju lai
mėjimu. Sv. Jonas apaštalas sa
vo Apreiškime stebi išrinktųjų 
ir nuodėmės nugalėtojų minią: 
“Aš mačiau didelę minią, kurios 
niekas negalėjo suskaityti, iš vi
sų tautų, giminių, žmonių kuo
pų ir kalbų... apvilkti baltais 
rūbais, ir palmės buvo jų ran
kose”.

12. Lėšų telkimo reikalu rei
kia vesti didelę akciją ir infor
maciją per vietinę spaudą, ra- 
dio, biuletenius, bažnyčias, susi
rinkimus, parengimus, priva - 
čiais pasikalbėjimais ir t.t Pa
gaminki! ir skleiskite reklami
nius lapelius. Skelbkit gautas 
aukas.

13. Pardavinėkite jaunimo 
metų ženklus (stilizuotas vytis) 
visur ir visada. Tegul jas nusi- 
perka ir prie automobilįų ar na
mų langų prisilipina teM^ias 
lietuvis. Kaina po 50 centų.

Platinkite jaunimo metą ka
lendorių. Jame yra daug nau
dingos informacijos. Kaina 1 
doL

Ženklus ir kalendorius gali
ma gauti pas Algį Garlauską, 
kreipiantis adresu: 1877 Gras- 
mere Avenue, Cleveland, Ohio 
44112.

Už išparduotus ženklus ir ka
lendorius prašom su Algiu Gar- 
lausku atsiskaityti bent kartą 
per mėnesį (ta pačia tvarka 
kaip ir su aukų lapais bei pi
nigais).

14. Asmenys paaukoję 10 O 
dolerių, ir organizacijoj parė- 

> męi PLJK didesne pinigų suma, 
gauna PLJK rėmėjų garbės 
diplomą (diplomus garbės rė
mėjams pasiunčia PLJK finan
sų komisija). Suraskite kiek ga
lima daugiau garbės rėmėjų.

15. Kitų kraštų jaunimui | 
Kongresą atvežti reikia surasti

PromMMraAMkataa
.‘../J LaMcrĮ«| tvarko REDAkęmeKOttWJA.__ J • " ’čfafc1/1.

StralpmlM* ir niHIrelja tako NfMutfoU rtraipe- Pradėjo SIVaBtmta^lNB Bfik
nlai Hiiacml Ir ma-vml idirtmi —irM>ti --—a '
tinai Hralfefcia radatacijM noomona. Už akaMnai tarini ir kaM« nĮUtrija aaatMfce. «■ Sam, F*- NUO

eda antr? pusšimtį ' '
tuPttnipiĮt fĮkiinarįjnn liin nrimi

: • ir jos išeivija išrilaikys Betuviš-
įfeti^ jĮ^dos vnžius bus į

ateitį. Belieiųį iinkėti, jnd Ąp-
JT, .-.-lyy?- ' a—,varna uwxų<?<H«iiascaO / zuio* 

nėm ištvermės ir smnannmo.
Toje jų kovoje už vteną žmo- 
rujos sudėtinę dalelę už lie- 
tuvišką žmogų, lietuvišką kū
rybą, už Lietuvos laisvę.

asmenis arba grupę asmenų, 
kurie sutiktų apmokėti visą (ar
ba pusę) kelionės išlaidų vie
nam jaunuoliui iš Europos —

Pavasario dienolygyje, kai 
diena su naktimi susilygina, kai 
visa gyvybė dar tebėra apmiru
si, primityvios kultūros žmonės 
apdengdavo nuogą žemę palmių 
šėkmnis ir, pabėrę pernykščio 
derliaus likučių, laukdavo nau
jos augmenijos. Senovės egip
tiečiai ir graikai palmes laikė 
vienu iš pergalės simbolių, ku
riais pagerbdavo grįžtančius lai
mėtojus. . 7

Žydų tauta palmėm išreikšda
vo išsivadavimo' iš egiptiečių 
vergijos džiaugsmą — švenčių 
apeigas atlikdavo palmių šakų 
palapinėse.

Kai prieš žydiškųjų Velykų eigos nėra išblukusios iki mū- 
šventes Išganytojas vyko aplan- sų dienų. 1956 m. popiežiui Pi- 
kyti Jeruzalės miesto, pagal se
nų pranašų nusakymą, artėjo į 
jį ant asilaitės nugaros. Atpaži
no minios savo stebukladarį ir 
mokytoją: “Osanna, pagirtas, 
kurs ateina Viešpaties vardu, Iz- 
raelto kariŪHis!’?Antdulkėtokė^ ^reikšmės? 
lio žmonės tiesė ne tik savo 
spalvotus drabužius, bet laužė 
ir klojo palmių šakas.

Palmių procesijos iškilioje 
krikščionių liturgijoje vartoja
mos nuo ketvirtojo šimtmečio. 
Pradžioje tik Jeruzalės bažny
čioje, kur tikintieji sekmadie
nį prieš Velykas prisimindavo 
iškilmingąjį Kristaus įžengimą. 
Pamažu tas paprotys išplito į 
Vakarų Europos bažnyčiose. Jau 
496 m. popiežius Gelazijus 
šventindavo palmes ir dalyvau
davo iškflipingoje palmių proce
sijoje. - - ‘^ •**••**♦

Kraštuose, kur nebuvo pal
mių, nuo aštunto šimtmečio pa
plito paprotys verboms vartoti 
gluosnių ir kitų medžių šakeles alyvų šakelės — taikos ir ra-, 
su ankstyvais pumpurais.
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ATSIMINIMAI

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

Copyright

(20)
Nutarėm, jog aš aplankysiu žmoną jos įstaigoje, 

' gal tas atbakfys agresyvų viršininką. Ir atbaidė. Vir
šininkas pasidarė kaip šilkinis, su manim kalbėjosi 
ne tik nepaprastai mandagiai, o tiesiog draugiškai. Tei
ravosi, kur ir kokiose pareigose tarnauju. Be galo bu
vo “nustebintas”, kad tik tokioje vietoje ir tai dabar, 
kuomet naujam režimui taip reikalingi žmonės diplo
matinėj tarnyboj.

— Jus, spėju, ir kalbas mokate? — paklausė.
— Taip, abu su žmona mokame gerai prancūziš

kai. Bet aš patenkintas savo dabartine vieta, jokių pre
tenzijų į kitą neturiu.

— čia ne jūsų pretenzijos, o reikalas. Dar visai 
neseniai vienas įtakingas asmuo man nusiskundė, jog 
daugybės postų negali komplektuoti dėl bent kiek tin
kamų žmonių stokos. Matyt nemoka ieškoti. Kodėl to
kiai porai kaip jus abu nepasttamauti savo Šaliai?

Nežinojau nė ką sakyti. Išsiskyrėme kuo ne drau
gais. Ir jo elgesys su mario žmona iš pagrindų pasi
keitė. Praeities lyg .nebūtų buvę. Komplimentai man. 
Kodėl jūs nesupažindinote mus anksčiai, jog tai gi
męs diplomatas Savo dėmesį jis atkreipė į kitą mote
rį, kuri tą priėmė palankiai, avansavo tarnyboje ir, tur 
būt, juokėsi iš mano žmonos naivumo. Namie džiau
gėmės su žmona tokiu reikalo susitvarkymu. Nei 
man nei žmonai neatėjo į galvą kažkur eiti ieškoti dip
lomatinės tarnybos. Kad tik mus paliktų ramybėj^

Tačiau greitu laiku aš buvau iškviestas į atitinka
mą įstaigą, apklausinėtas, pareikalauta kelios fotogra
fijos mano ir atskirai žmonos su vaikais, duota man 
anketa žmonai, kurią užpildžius turėjome abu atnešti* 
— nes gi žmonai irgi teks užsienyje atetovauti. Neuž
ilgo buvome iškviesti vėl ir po trumpo pasikalbėjimo 
atleisti. Po to, reikalai ėjo žaibo .greitumu. Pagalvo
jau, žmonės tikrai skubiai jiems buvo reikalingi. Mes 
su žmona iš vienos pusės džiaugėmės galimybe pa
gyventi užsienyje, iš kitos, atrodė keista — niekas 
nieko nepaaiškina, neinstruktuoja — ten vietoje gau
site nurodymus iš “savo” vyresnybės. Tas “savo” bu
vo pabrėžiama. Pagaliau turėjome sekančią dieną iš
vykti. Man paduodamas mano diplomatinis pasas. Klau
siu žmonos dokumentų

— Ar jum nepaaiškinta? Keista, — gavau atsa
kymą. Virščnės paskatinį momentą nusprendė, jog 
jūs vienas simėumas vienam mėnesiui į kaimyninę 
Lietuvą. Ten setaag darbo, galėsite pasiruošti, o po 
mėnesio gaude tikrą paskyrimą kitur, tada atsiga
bensite ir šeimą

Kalbėjęs a maaim nesileido į diskusijas, bet pri
dėjo: — Keistą klausyti jūsų nepasiteukinnno, kiti 
vyksta vieni tnetanš, o jus iš šalies atsitiktinai paskir
tas ir jau dėl vieno mėnesio reiškiate nepasitenkinimą.

Namie ptdtjrrome, žmona ir apsiverkė, bet ra
mino mane:

—menuo įreiui praoegs.
Aš airitH^n Krane, čia man pasakė: esame su* 

spausti, buto aki, be to, jūsų uždaviniui geriau apsi
gyventi atskirk

‘ — Kokis gi mano uždavinys?
Nusijuokė.' — Na, na, mes nesibraujam į jūsų 

sritį. Jei norite būti paslaptingas — jūsų reikalas.

— Bet man buvo pasakyta, kad čia aš būsiu pa
ruoštas diplomatinei tarnybai.

— Nieko apie tai nežinome, formaliai jūs įskaityti 
į pasiuntinybės personalą, bet jūsų paskyrimas atėjo 
iš kitos žinybos. Tai jūs turėtumėt žinoti. Jei jūs ne
gavote instrukcijų — kas man bent nesuprantama ir 
keista, — klauskite savo žinybą...

Pailso ir išsisėmė Roždestvenskij. Paklausiau jį, 
kaip gi su žmona?

.— Neklausk. Gėda, gėda. Tas niekšas apgavo 
mus.

— E tavo pasakojimo galima padaryti išvadą, 
kad tas jūsų draugas-globėjas gudrus niekšas, buvęs ar 
net ir esantis čekistas. Jis tavim ne tik atsikratė; ne 
tik ten, bet dar ir čia persekiojo. Tur būt, ir čia 
pakišo tan provokatorius ir surinko jų raportus. Pasi
remiant jais esi atšaukiamas, kad būtum likviduotas. 
Pagalvok, gal drauge vyksime į kitą pusę.

— Kaq>. dabar pagalvoju, tai būta tokių provoka
torių. Bet vyksiu namo, o gal tik išsiųs į Silūrų Gal 
ten su šeima galėsime kaip nea užbaigti gyvenimą. 
Žmona nekalta, aš turėsiu jos palaužtą sielą gydyti, 
be to, dvi mergaitės.

— Kas turi būti — to neišvengsi! — pabaigė.
— Palaiminti tiktatieji, — atsakiau. Na, aš ma

nau dėl Zojos nėra ko klausti. Lafldnė paguoda. .

— Zoja labai gerte žmogus. Sunkas jos gyveni
mas, bet aš nejimnsiąn jos praeity. Ji mane globojo 
mano silpnose valandose, bet jokių pretenijję į mane 
nereiškia. Seimą — jos akyse Šventas dalyte. Tarp 
kitko, ji šiandien ruošia man Seistaves. Gal ateisi * 
būtų malonu. '

—r Pnsistenflfa. kada? -
— Ji gi dirba, žadėjo būti laisva apie 12tą nak- 

ties. Ateik anksčiau * *
' Qa Nevskij kreipėsi į mane.

Ar negalina RoMestvenskfai padėti? -.

— Padėti galima būtų žmogui, kuris to nori. Prieš 
jo valią — nieko.

Rytojaus dieną Roždestvenskij išvyko. Sa juo po
ra “atsitiktinai” grįžtančių iš komandiruotės iš Vaka- 

• n-
Deja, Roždestvenskio istorija atnešė ir man dide

lį nuostolį. Netekau inteligentingo, Elaikyto sandarbi- 
ninko. Su Nikaloju Nevskiu kažkas įvyko. Kažkoks vidi
nis lūžis. Klausė, vykdė sumaniai, bet tai jau nebuvo 
tas pats Nevskis. Supratau, jog tai pasėka jo pažinties 
su Roždestvenskiu. Bet kas, būtent, jį taip paveikė? 
Nutariau duoti jam pačiam pergyventi. Žmogus tokio 
charakterio pats susitvarkys. Po kelių savaičių išgir- 
dau, jog jis pardavė savo antikvariato krautuvę, ku
rią abu su žmona laikė. Vadinasi, ruoštasi išvykti. 
Kur? Neabejojau, kad į Vakarus. RuoMausi su juo iš
sikalbėti, bet jis pate man paskambino ir prašė pasi
matyti. Susitikome.

— Mes su žmona paliekame jūsų svetingą Lietu
vą Jūs marie įtraukėte į darbą. Mielai tai dariau Kaip? 
— Jūs patys spręskite. Bet atėjo laikas ir mums trauk
tis toliau, gal į Prancūziją — ten susirinko daug rusų, 
yra ir gerų pažįstamų

— Aš jau supratau, kad jūsų sprendimą paveikė 
Roždestvenskid byla. Įdomu kas, būtent? Nemanau, 
kad mano atsisakymas padėti jam.

— Ne. Mes su žmona daug galvojome. Sa šiuo 
kad ir simpatingu kraštu mes nesurišti. Mokytu kalbos . 
jau pervHu — sunku. Valstybinės tarnybos negau
sime. Biznis problematiškas dalyte. O čia... (susto
jo, lyg svyravo — sakyti, nesakyti). Et, ivan Ivanovič, 
būsiu atviras iki galo. Prisiminkite mūsų pirmą pažin
tį jūs Užėjote į mūsų krautuvę. Kaftoks instinktas, 
vulgariai tariant, šuns uodė, sakė man — ieškok pa
žinties, tas žmogus nekalbus, bet giliau mąrtantis, 
tmi reikalingas’... padės. Sa&au tai atvirai, kaip ir vi
suomet su jumis buvau atviras. Susipažinus,'pasisa
kiau atvirai apie save. Jūs pafiūrtjote į mane ne biu
rokratiškai,^ o Žmogiškai. VteįS jūs man pasiūlėte 
padėti jums. Gal tai buvo itendymas. Nesvarbu Nie- 
KUOflMt IMMgnMjSU, KM pFHtDMI JM| pMuyiilĮ.

(B* dM0M)



VYT. MAŽELIS

šų kampaniją. Tai yra 1922 m. 
taktika. Verčiau būtų surinkti 
benU^OOO JAV įžymybių (pra
monininkų, mokslininkų, kultū
rininkų bei visuomenininkų) pa
rašų. JAV valdinius organus Iš

daryti penkmetinį planą, nuga
lėti esamas problemas ir nu
statyti bendrą politinį bei kul
tūrinį veikimą. Bet, prieš tai, 
jau laikas parašyti analizes, pro
jektus ir pn. ir juos išsiuntinė
ti būsimo kongreso atstovam, 
kad jie, atvykę į kongresą, ne
sugaištų brangaus laiko tik dis
kutuodami aktualijas, bet atsi
vežtų konkrečių pasiūlymų.

kelevičiūtės, dafl. Vyt. Vnrkau 
ir visos eilės kitų vadovų.

Su “Traviata” dar ryškiau bu
vo pastebėtas mūsų operos iš
plakamas į tarptautinius van
denis ta prasme, kad “Travia
tos” premjerą stebėjo septynių 
svetimųjų valstybių diplomatai, 
eilė amerikiečių profesorių irki- 
tų svetimtaučių svečių, o prem
jera rytojaus1 dieną buvo ap
rašyta ir didžiausiame Cbicagos 
dienraštyje “Chieago Tribūne” 
su L. Sakytės ir S. Wicik nuo
trauka. Kaip matome po Verdi 
“Reguiem", kuriuo praėjusią va
sarą buvo pagerbti žuvę už Lie

ti roritėHria reikatingas lėšas
Iš Belgijos atvažiuoja: Pra

nas Galkus, Kymantas Galkus ir 
Sofija Olšauskaitė.

BraziBja pranešė, kad va-
Braslauskaitė,

L Vaičiurgytė, Dans Vingrytė, 
Ramunė Tinkrftė^ Kazys A. Zda
navičius, Rūta žigaitė

Papūdami registracijos lapai 
yra dar paketini, tad atstovų

>a tai cemtt^ MMrtraajm ir eBei kūą talki
ajam nfdavi- ninku už viso sezono intensyvų 
l, p vSiau ir darbų. VI Ramojus.

čiaus “Gražinos” opera.
Trijuose “Travijatos” spek

takliuose (kovo 20, 26 ir 27) dai
navo Lilija šukytė. Bilietai bu
vo iš anksto išgraibstyti.

Ketvirtajam spektakliui (ba
landžio 2) iš Bostono atvyksta 
jaunoji Daiva Mongirdaitė, ku
riai teks didysis bandymas —

“Su nekantrumu laukiam tos 
dienos, kada galėsim viso pa
saulio lietuviškas jaunimas su
sitikti istoriniame pasaulin lie
tuvių jaunimo kongrese”, rašo 
vienas jaunuolis iš Australijos. 
Panašūs laiškai ateina iš visų 
pasaulio kraštų į PLB jaunimo 
metų talkos komisijos būstinę 
Clevelande.

Kovo mėm-viduryje jau buvo 
užsiregistravę 64 atstovai iš 10 žiuoja Gražina 
kraštų! Gi kongrese bus atsto- Gražina Kubiliūnaitė ir Ryman-

(atkelta ii 2 psL) 
torija su gretimaisiais mokslais 
kaip tik yra naudingas patirties 
ir išminties lobynas visuomeni
ninkui.
4. AR TURI RYŠIŲ SU JAU
NESNES ATEIVtJOS JAUNI- biau imponuoja parašų "koky- 
MU? bė", negu "kiekybė". Iki kong-

Lietuvių visuomenėje, deja, reso yra gana laiko suredaguo
tus metu labai mažai čiagimių ti ir pravesti šitokią peticiją, 
jaunuolių reiškiasi. Jų daugu- Jaunimo Kongreso metu jauno- 
ma telkiasi Vyčiuose. Aš turi- ji “smegenų trestą” galėtų su- 
jau ir teturiu daugiau reikalų 
su vadinamu "naujų ateivių" 
jaunimu. Teko sudaryti drau
gystes su ateitininkais, neolitua- 
nais, santariečiais, skautais ir 
skautais akademikais. Be jauni
mo veikėjų, pažįstu keletą šim
tų jaunimo daugel kolonijų. Ne
būdamas eremitu, turiu ir so
cialinius kontaktus su jais. Te
ko dalyvauti jaunimo suvažia
vimuose, stovyklose ir studijų 
dienose, kur beveik be išimčių

galės pasiekti laiku. O dabar 
laikas tokiai knygai Nuo sukili
mo šiemet 25 metai.

Kai pokalbis buvo baigtas, ko
respondentui paliko kartus klau
simas: argi vėl ir vėl tai bus 
naujas epizodas, kada reikalingi 
darbai padaromi vis netaiku ir 
nelaiku; vis tada, kai jau per 
vėlu?__

4IĮĮ—

ir jiė pirmieji gavo paramos iš 
PUK J'maasų Remisija. At- 
važmoya: Jurgis Jdigard, Anta- 

A- Ižutkutėy 
Mykolas 

aitė, Donatas

lietuvišku požiūriu teigiamai į- tautiniu kūriniu — J. Karnayi- 
vertintas tų, kurie jį skaitė.

fone džiaugsmas dėl tos staig
menos — šia netolima praeitim 
susidomėjo čia gimęs žmogus ir 
pasiėmė tai savo akademiniam 
darbui.

fone džiaugsmas, kad tas dar
bas pasirodys knygų lentynoje 
ir praturtins tokią negausią li
tuanistiką anglų kalba. Džiaugs
mas augo, kada iniciatyvos pa
rodė New Yorko daktarai, užsi
modami būti mecenatais —bent 
tūkstantine paremti knygos iš
leidimą.

Džiaugsmas turėjo blankti, 
kada aiškėjo, kad pinigai leidė
jo negalėjo pasiekti, rankraštis 
dėl to spaustuvės negalėjo pa
siekti, ir, žinoma, knyga skai- 

žiūriu į naują milijoninių para- tytojo negalės pasiekti. Bent ne-

REPUBLIC Lupior Store, Ine.
3Z2 Unk>n Aveaue, BrooUyn II, N.Y. 

/ Telefonas EV 7-2089

•4-09 Jamaica Are., WoodhavM 21, N. Y.
340 Grand Sfoeef, BrooUyn 11, N.Y. ........

...... Tat VI 9-5077
Tat STagg 2-4329

visą jaunuomenės iniciatyvą; 
tai reiškia, kad mes dar gyvi. 
Tačiau peržvalghis jaunimo me
tų kalendorių, pasigendu konk
rečių siekimų. Kažkodėl kalen
dorius labai bendrai išdėstytas. 
Pavyzdžiui, niekur nėra išdėsty
ta, kas turėtų pavesti jaunimui 
darbą u* kaip. Gal dėl to, daug 
kur vasario 16 d. minėjimai pra
ėjo pagal įprastą šabloną, nes 
jaunimo nebuvo. Bet J.M. ren
gėjai turi sumanumo. Tikiuos, 
kad kongrese bus sudaryta Pa
saulio lietuvių studentų sąjun
ga, kurios organai bus renkami 
rotaciniu būdu. Tikiuos, kad J. 
M. rengėjai suras priemonių im
ponuoti Radio Free Europe 
“mecenatus”. Gan skeptiškai

žesnėse partijose rmškė^ Roma 
J. Sav- 

riouaričias, AL Grigas (debiu
tantas), Br Įfermlrpvičms V. 
Barakus, J. Aleksžūnas (debiu
tantas), Pr. Otis. 

Įjtmgus Cbicagos simfoninio 
•orkestre dalį, Rimas baletą ir 
amerikiečius perukų bei grimo 
specialistus, lietuviškos “Travia
tos” talkai buvo suburtos tik
rai tarptautinės jėgos. Bet 
visame tame junginyje didžiau
siu triumfu prasiveržė ir publi
kos širdis pavergė mūsiškiai: Li
lija Šukytė, savo balsu ir vai
dyba sukūrusi nepamirštamą 
Violetą, taip pat Algirdas Bra
zis ir choras, neužmirštant di- __ ____ __ __ _____ _ ____ _______ _____ __
agento A. Kučiūno, rež. B. Pu^ tracijos lapai iŠ Pietų Amerikos važiuos dar neaišku. Brazilijos 

jaunimas labai prašo piniginės 
paramos.

B Italijos atvažiuoja H. Jo
nas Sukas.

Totimiansia kelionė bus Nau
josios Zslan^jos atstovui Vy
tautui Grigaliūnui. Jo kelionę 
(apie 1000 dolerių) jau apmokė
jo JAV Lietuvių Studentų 
Sąjunga. Tai gražus jaunimo pa
galbos pavyzdys jaunimui! V. 
Grigaliūnas yra 27 m. ir N. Ze
landijos LB pirmininkas.

atstovai jau su-

86-16 JAMAICA AVĖ.
Tel. Vlrginta 9-9519

Austrija siunčia du brolius: 
Kęstuty ir Raimundą Lapšias.

Australijoje pirmieji užsire
gistravę yra: Romualdas Cibas, 
Jr., Martynas Didžys, Jieva Di- 
uzyie^ - - AigMastas ja.. KasM^s- 
kas, Judita Koiakauskaitė, Ina 
L Kuncnmienė, Daiva Labutytė, 
Daina Maželytė, J. Pullinen, Pa
jauta Pullinen, Balys Z. Stan-

Pa^ebtfomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome i namus iietuvttkus skitanctttas ir sūrius

We take aD orders special price for Weddtags and Parties

ir kelių kitų kraštų jau pake
liui. Tad rengėjų viltys išsipil
dė — kongrese bus žymiai dau
giau nei 100 atstovų iš kitų 
kraštų!

B Anglijos atvažiuoja: Elžbie
ta Daunoraitė, Irena Jakubaity- 
tė, Rimgaudas Kalibatas, Kuni
gunda Kaminskaitė, Romas 
Kinks, Birutė Liudžiūtė, Vik
toras Logan, Dalia Lūžaitė, Ga- 
jutė Valterytė; ir Pranas Dzi- 
dolikas iš Škotijos.

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

ir s t BAMTOHAA S9Y.

TURIME ĮVAffiAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS ROSffiS RASTTE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma pranta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLF SCHRAGER FURNITUBE, Ine.

Yorfcvilės Didžiausia, Gražiausia Baidų Krautuvė
DABAR: 336 Eost 86H» St. (tsrp 1 ir 2 Avonue) N.Y4.

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

iki 6 v. vak

5. KAIP {VERTINI PASVRŪO
SIMUS JAUNIMO KONGRE- metų sukilimą Lietuvoje. Dar- 
SUI? bas buvo universiteto priimtas.

LITAS Investing Co. Ine. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu tr augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (Ugi 5Vi%)
Skolintis automaUnonu, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Rictanond Hfll NX; HI 1-0799
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; deštadieniais 9-4 vaL 

CHICAGO, ILL.: 6775 So. Western Avė, teL GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadieni ir penktatfienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vaL popiet.

« Patyru P®* '
— solistų, majestro A. 

Kučiūno, operos choro ir kitų 
‘vadovų bei dalyvių talka, debiu- 

tą lietuvių Operoje puiriai iš-
V laikė ir kad “Traviatos” prem- 

v-< i6*3 savo nieniSbimu ir ypač 
vaidybine bei vokaline galia iš- 

isįaF Uutyt* sėkmingai siskyre iš seniau statytų operų. 
Uosi Traviatos operoje ~” Didžioji “Traviatos” atrakcija

džioGMS spaudos poslapiuose. 
Tai ypač svarba, kai ateinan-

Reikėjo prieš dešimt metų Taųp už jo metodines moksli- ūiais metais savo de-
sušaukti tokį kongresą. Dabar- nes kvalifikacijas atsakomybę šimtmety, Lietuvių Opera išeis 
tinių veikėjų darbas būtų bu- prisiima universitetas. Darbas jau į Cbicagos Operos rūmus su 
vęs daug lengvesnis. Sveikinu ........................

žvaicariją Mstovaus Sveica- 
___________ , rijos JLB pirm. 20 m. amžiaus 

kūnevičius, Antanas V. Stepą- Almantas G^eckas, sumuti
nąs, Algirdas P. Šimkus, Nijolė (wikeitaį5paj



m., balandžio 1 d., nr. 14. DARBININKAI

Lietuviškas jaunimas Kanadoje
Žmonės paprastai meta žvilgs

nį į praeitį, iš jos spėdami a- 
teities galimybes, po Naujųjų 
Metų. Mes, lietuviai, praeities 
vertinimą atliekame ir apie mū
sų tautos, išsilaikymo galimy
bes sprendžiame po dviejų mū
sų tautinių švenčių — Vasario 
16 ir šv. Kazimiero. Po jų mes 
peržvelgiame praėjusiųjų metų 
lietuviškąją veiklą, pasidžiaugia
me laimėjimais ir pasirenkame 
naują kelią pastebėtoms klai
doms pataisyti.

Pavartę lietuviškų laikraščių 
puslapius, matome, kad visur 
dar rengiamos šv. Kazimiero a- 
kademijos, Kaziuko mugės ir p. 
Visur aktyviai dalyvauja mūsų 
jaunimas: jie dar nepamiršo sa
vo šventojo globėjo. Dar dau
giau ta prasme tenka pasisaky
ti apie Vasario 16-tąją. Ji visur 
šiemet. švęsta iškilmingai kaip 
ir kiekvienais metais, tačiau 
daugely apylinkių buvo jaučia
ma ir tam tikro savitumo, bū
dingo jaunimo metams. Pav., 
Londono ir Delhi (dvi koloni
jos) meninę programą išimtinai 
išpildė pats jaunimas, būtent,

Sudbury apylinkės kanklininkės. Nuotr. E. Cuplinsko

BALTLMORĖS ŽINIOS
Kun. J. AntoszewskĮ specialia 

vakariene pagerbė kovo 26 d. 
Bud's restorane. Šv. Alfonso pa
rapijoje jis vikarauja jau 14 m., 
yra šv. Vardo, C.Y.O.. suaugu
sių klubo, šv. Kazimiero pagel- 
bininkių draugijų dvasios vadu. 
Pagerbimo vakarienę suruošė 
tų draugijų nariai ir kiti para- 
piečiai.

Sodalietės kovo 27 tuoj po 
stacijų mokyklos salėje suren
gė bingo žaidimus. Pelnas pa
skirtas dovanom, kurios bus iš
dalintos Velykų metu lietuviam 
seneliam, esantiem Įvairiose 
Baltimorės prieglaudose.

Lietuvių svetainės šėrinin- 
kai kovo 27 surengė austrių pie
tus. Šokiams grojo J. Lekevi- 
čiaus orkestras.

Parapijos kunigai kviečia vi
sus j didžiosios savaitės pamal
das, kurios prasidės balandžio 
3 d. 9:30 verbų šventinimu. Pas- 

PITTSBURGH, PA.

Pittsburghe jau seniai išnyko 
tautinių šokių grupės, o anks
čiau jų veikė net kelios. Šokė
jai jau pradeda ir sentelėti, o 
atžalų taip ir nesuorganizuoda
vo. -

Šiais metais mamytės, daug 
girdėdamos ir skaitydamos apie 
jaunimo metus, pasiryžo ir sa
vo dukras kaip nors suorgani
zuoti. Ir i pagalbą atėjo Aldona 
Malconaitė - Grinienė. Pade - 
dant Kostui Pukui šokių grupė 
suorganizuota ir pirmu kart pa
sirodė vasario 16 minėjime. Šo
kių vadovė p. Aldona pasirodė, 
kad ji per trumpą laiką sugebė
jo paruošti šokėjus neblogiau, 
kaip ir mamytės šoko prieš 20 
metų.

Šokių grupė pasivadino “Ne
ries” vardu. Linkėtina. kad 
Pittsburghe “Neris” neišdžiūtų 
ir trauktų lietuvišką jaunimą Į 
glaudžias gretas.

Paš. Juozas

Londono ir Rodney jaunimo 
ansamblis, vad. kun. B. Pacevi- 
čiaus. Taut. šokių vadovė —D. 
Chainauskienė. Be ansamblio 
grynai lietuviškos programos, 
taip pat labai gražų įspūdį pa
darė jaunoji Delhi-Tilsonburg a- 
pylinkės kalbėtoja — dienos 
nuotaikai pritaikytų poetiškų 
minčių reiškėją Rita Augusti- 
navičiūtė, ne vieną klausytoją, 
ypač atvykusį iš kitos apylin
kės, ne tik sužavėjusi, bet ir nu
stebinusi savo lietuvių kalbos 
grynumu, meile ir užsidegimu. 
Klausytojui neliko abejonės 
apie jos pažiūrų lietuviškumą. 
Savo musiteikimu ji panaši į 
tuos, kurie organizavo žygį į 
Jungtines Tautas. Užtarnautai 
ji savos apylinkės tautiečių va
dinama “pažiba”. Tai viena 
mūsų busimųjų ir nekapitu
liuosiančių veikėjų, besiruošian
čių pakeist pavargusiuosius vi
suomenininkus.

Lietuviška dvasia buvo jau
čiama ir autobuse, kuriuo an
samblis leidosi į gastroles: be 
vyresniųjų paraginimo jame 
skambėjo lietuviškos dainos to-

kutinės vakarienės mišios bus 
D. Ketvirtadienį 8 v. Po mišių 
bus Švč. Sakramento adoracija 
iki vidurnakčio. Didįjį Penkta
dienį specialios pamaldos bus 
3 vai., bus dalijama komunija, 
šeštadienį didysis budėjimas 
10:30 v. ir mišios vidurnaktį. 
Velykų dieną mišios kaip kiek
vieną sekmadienį.

Antaniną Zablockienė, anks
tesnės kartos lietuvė, ilgai gyve
nus Baltimorėje. po ilgos ir sun
kios ligos mirė kovo 18. Velio
nė dirbo įvairiose siuvyklose ir 
dalyvavo lietuviškuose parengi
muose. Gedulingos mišios už 
jos sielą aukotos šv. Alfonso 
bažnyčioje kovo 22. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdusi duktė Pranciška.

Juozas Bulota-Beelat, gimęs 
ir augęs Baltimorėje, po sun - 
kios ligos mirė kovo 19. Mišios 
už jo sielą buvo šv. Alfonso 
bažnyčioje kovo 23. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdusi motina Magdalena ir 
nuliūdusios dukros Diane ir 
Pranciška. Jonas Obelinis 

Pittsburgho tautinių šokių grupė Neris su vadove P. Griniene.

kiu pat jautrumu, kokiu jos 
skamba ir iš suaugusiųjų 
krūtinių. Nors jaunimas Lietu
vos nematė, tačiau-jie dar tebe
gyvena mūsų tėvynės laisvės il
gesiu ir tas suteikia mums vil
ties ir stiprybės.

Ir kitose kolonijose stipriai 
reiškėsi jaunieji. Toronte pa
grindinis kalbėtojas lietuvių 
kalba — inž. Valdas Adamka- 
vičius. Montrealio paskaitinin
kas — žygį į J T. organizavusio 
komiteto pirm. A. Mažeika, ši 
šešioliktoji būdinga ir tuo, kad 
minėjimų metu mūsų jaunimas 
skelbė ne skambias rezoliucijas, 
bet rinko parašus po peticija 
Jungtinėm Tautom. Taigi jau - 
nimo metais su Vasario 16-sios 
programos vykdymo perleidimu 
mes jaunimui simboliškai lyg ir 
perleidžiame mūsų gyvybinių 
uždavinių vykdymą ir atsako
mybę už lietuvybės išlaikymą. 
Vliko pirm. V. Sidzikauskas Ka
nados L. jaunimo kongrese tei
singai pastebėjo, kad paminėto
ji atsakomybė tenka visiem, į- 
skaitant ir jaunimą. Vasario 16 
ir kiti įvykiai patvirtino ir kitą 
jo tame kongrese pareikštą min
tį, būtent, kad “Kanados Lietu
vių jaunimo kongresas ir pasau
lio jaunimo metai įgauna rezis
tencijos pobūdį”.

Visa tai stebint, kyla klau
simas. kas paskatino jaunimą 
paimti naują kryptį — pereiti 
į aktyvia, sakyčiau, net veržlu
mu pasižyminčią veiklą. Prie
žastys yra vietinės, skirtingos 
kiekvienai kolonijai, ir bendros 
visam Kanados jaunimui. Pir
mųjų skaičiuje tokios, kaip dvie
jų mažų Londono ir Rodney a- 
pylinkių jaunimo apjungimas į 
vieną sambūrį. Bendrųjų tarpe 
svarbiausioji — pirmasis Kana
dos lietuvių jaunimo kongresas 
įvykęs Toronte 1965 m. spalio 
b, 9 ir 10.

Po kongreso pasipylė iš dau
gumos apylinkių atsiliepimai: 
“Po kongreso mūsų jaunimas 
kaip ne tas: daug lankstesnis, 
daug sukalbamesnis, noriai įsi
jungiąs į lietuvišką veiklą”. To
dėl JAV, Kanados ir kitų kraš
tų lietuviai turėtų skirti ypatin
gai rimtą dėmesį pasaulio lietu
vių jaunimo kongresui, įvyks
tančiam šią vasarą Chicagoje ir 
turinčiam tikslą dar labiau su
cementuoti mūsų jaunimą.

Antra bendra paskatinanti ap
linkybė — prie Krašto Valdy
bos sudarymas jaunimo sekci
jos iš jaunų žmonių, ši sekcija, 
vadovaujama G. Rinkūnaitės, 
labai energingai veikia ir apy
linkių jaunimas jos darbus se
ka su dėmesiu ir palankumu.

Kol dar mūsų jaunimas dai
nuoja dainas, atkilusias iš ken
čiančios tėvynės, kol jis dar bel- 
džiai į Jungtinių Tautų duris, 
kol dar kiekvienoje apylinkėje 
turime skaisčiai sužibančių nau
jų žiburėlių, neleidžiančių už
gesti mūsų optimizmui, tol yra 
prasmė švęsti Vasario 16 ir ne- 
būkštauti, kad su mūsų išnyki
mu iš forumo užsibaigs ir mū
sų bet kokia veikla bei kapi
tuliacijos nepripažįstančios ko
vos tęsimas ligi Lietuvai išauš 
laisvės rytas — antroji Vasario 
Šešioliktoji. Daniliūnas

Komitetas, surengęs pirmą Kanados lietuvių Jaunimo kongresą. Nuotr. E. Cuplinsko.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI TRŪKSTA DRABUŽIŲ
Dr. Elena Armonienė, Balfo 

centro valdybos pirmoji vicepir
mininkė, lankydama Europą, 
kovo 5 lankėsi ir Vasario 16 
gimnazijoje, dalyvavo švietimo 
komisijos, jaunimo metų komi
sijos posėdžiuose, susipažino su 
gimnazijos bendrabučiu.

Švietimo komisijai pirminin
kavo naujai paskirtas Balfo at
stovas prof. Z. Ivinskis, dar da
lyvavo Vokietijos LB pirminin
kas inž. J. Valiūnas, Sielovados-, 
tvarkytojas kun. dr. J. Aviža, 
kun. Urdzė — evangelių atsto-- 
vas ir gimnazijos direktorius 
kun. dr. B. Liubinas. Komisi
jos svarbiausi rūpesčiai buvo 
kaip surasti gimnazijai naują di
rektorių, nes dabartinis kun. B. 
Liubinas nuo balandžio 1 pasi
traukia iš pareigų, gimnazijai 
vadovavęs ketverius metus. Kal
bėta ir apie naują mokslo tvar
ką. Dabar nauji mokslo metai 
prasideda balandžio 1. Nuo 1967 
visoje Vokietijoje nauji moks-

Visiems Vasario 16 
gininaz. rėmėjams
1965-66 mokslo metais Lietu

vių Vasario- 16 gimnazijos mo
kytojų taryba savo 1965 spalio 
15 d. posėdyje buvo nutarusi 
leisti baigiamuosius egzaminus 
laikyti šiem trim IX klasės mo
kiniam: Artūrui Hermanui, Ev
aldui Maščinskui ir Elzei Moro
zovaitei. Tėvams primygtinai 
reikalaujant ir atitinkamoms 
Vokietijos švietimo įstaigoms 
sutinkant, leista laikyti valsty
binius brandos egzaminus taip 
pat IX klasės mokiniui Verne- 
riui Kiminui, kuris gimnazijos- 
mokytojų tarybos nebuvo pri - 
pažintas pakankamai pajėgiu. 
Egzaminai prasidėjo 1965 gruo
džio 6, užbaigti 1966 kovo 17. 
Juos sėkmingai išlaikė ir gavo 
brandos atestatus visi trys gim
nazijos mokytojų rekomenduo
tieji kandidatai: 1) Artūras Her
manas, gimęs 1944 vasario 21. 
Kaune, mokęsis Vasario 16 
gimnazijoje nuo 1959 balandžio 
13.2) Evaldas Maščinskas, gi
męs 1946 kovo 29, Frankfurt- 
Zeilsheim. mokęsis Vasario 16 
gimnazijoje nuo 1958 balan-
džio 19. 3) Elza Morozovaitė, 
gimusi 1946 sausio 3. Tirsch- 
enreuth. mokiusis Vasario 16 
gimnazijoje nuo 1958 rugsėjo 
11. Varneris Kiminus egzami
nus neišlaikė. Tuo būdu Vasa
rio 16 gimnazijoje nuo jos įs
teigimo dienos brandos atesta
tus yra gavę 59 lietuviai jau
nuoliai.

Kun. Bronius Liubinas
Direktorius.

VĖL VAIDUOKLIAI SKRAIDO

Michigane. prie Ann Harbor, 
kovo 20. sekmadienio naktį 
apie 40 civilių ir 12 policinin
kų matė skraiduoli, kuris nusi
leido į pelkes. Ūkininkas Frank 
Mannor ir jo sūnus buvo tik 
per 500 jardų. Jie liudijo, kad 
skraiduolis buvęs kaip automo
bilis, su pulsuojančiom šviesom 
mėlyna vienam- gale ir balta ki
tam. Dieną pelkėse nerasto jo
kio Dėdsako Kai kurie liudinin
kai pastebėjo ir pirmadienį to
kias pat šviesas. 

lo metai prasidės rugpiūčio 1. 
Tad šių metų abiturientai išlei
džiamojoje klasėje turės būti ar
ti dviejų metų.

Šiuo metu gimnazijoje moko
si 92 mokiniai, iš kurių 45 mer
gaitės ir 47 berniukai. Mokinių 
amžius nuo 11 iki 20. Trūksta 
mokytojų.

Pietų metu dr. E. Armonie
nė perdavė Balfo ir Amerikos 
lietuviškų šeštadieninių mo
kyklų sveikinimus.

Jaunimo kongreso komisijai 
vadovauja Vasario 16 gimnazi
ją išėję ir aukštuosius mokslus 
baigę. Jie dabar Vokietijoje su
rašinėja jaunimą nuo 10 iki 30 
metų amžiaus ir nori sušaukti 
Vokietijos jaunimo dienas. Per 
trumpą laiką užsiregistravo 
200-300 jaunimo.

Belankydama mokinių bend
rabutį dr. E. Armonienė paste
bėjo, kad

labai trūksta lovos patalynių,

ABITURIENTŲ PADĖKA

Vasario 16 gimnazija dar 
kartą įrodė, kad ji savo užduo
tį atlieka: jos dėka mes galė
jome atsiekti brandos atesta
tą. šioje ;mokykloje praleidom 
jaunystės 8 metus, bet ne vel
tui. Mokinys, lankęs ilgesnį lai
ką Vasario 16 gimnaziją, išsi
skiria iš kitų tūkstančių moks
leivių Vokietijoj tuo, kad jis sa
ve laiko lietuviu, kad jo gyve
nimas lieka surištas su lietu
vių bendruomene. Taip, mes ne
meluojame, jei mes tvirtiname, 
kad ši gimnazija mus išauklė
jo susipratusiais lietuviais ir 
kad ji mums suteikė galimybę 
įsigyti brandos atestatą. Dėl to 
mes esame labai dėkingi Vasa
rio 16 Gimnazijos mokytojams 
ir auklėtojams, bet nemažiau ir 
jos rėmėjams. Mes palenkiam 
galvas prieš tuos visus nepažįs
tamus rėmėjus ir globėjus, ku
rių dėka ši gimnazija gali atlik
ti savo misiją laisvame pasauly. 
Tebūnie mums suteikta jėgų į 
mus sudėtas viltis išpildyti ir 
pasekti jaunimo metų obalsį.

DIEVUI, TĖVYNEI ARTIMUI

E. Morozovaitė, E. Maščinskas 
ir A. Hermanas

Huettenfeldas, 1966 m. kovo 22

Idealizmas uždega jauną žmo
gų ir jis ieško būdo pilniau 
idealą įgyvendinti. Putnamo 
bendrabutietė Gražina Savickai
tė iš Chicagos šv. Kazimiero 
šventėje įstojo į Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserų Kon
gregaciją.

šiltesnių kaldrų, užtiesalų, pa
klodžių.

Visa labai susidėvėję. Bendra
bučiai tuo metu buvo pačių mo
kinių valomi ir prižiūrimi. Mo
kiniam taip pat trūksta ir kas
dienių drabužių. Kultūros ir 
švietimo reikalams trūksta įvai
rių reikmenų, pvz. patefono, re
korderio. Tie dalykai palengvin
tų tautinių šokių pamokas, įvai
rius pasirengimus. Rankdar
biam trūksta įvairių medžiagų 
ir siūlų. Visa tai lengva prista
tyti Vasario 16 gimnazijai. Tuo 
pagerės jų gyvenimo sąlygos. 
Šiaip rado gimnaziją remtiną. 
Mokiniai ir mokytojai yra dė
kingi laisvo pasaulio lietuviam, 
kurie supranta ir užjaučia jų 
padėtį ir savo aukom padeda 
išlaikyti gimnaziją.

Jaunimo kongreso 
lėšos

(atkelta iš 3 psl)
(apie 350 dol.), Pietų Ameri
kos (apie 600-700 dol.) arba Aus
tralijos (apie 1000 dol.). Apie 
tokius PLJK mecenatus skubiai 
pranešti PLJK finansų komisi
jai.

16. Reikalingos lietuvių ^šeir. 
mos, kurios gali savaitę ar dau
giau pas save nemokamai pri
imti kitų kraštų jaunimo atsto
vus 1966 gegužės 1 — spalio 1 
laikotarpyje. Prašom skubiai 
pranešti apie tokias šeimas at- 
siunčiant jų: pavardes, adresus, 
nuo kada iki kada galės ką glo
boti, pageidavimus ir pan.

17. Aukų lapai turės būti su
grąžinti visi — ir pilni, ir tuš
ti. Už pamestus lapus reikės 
taip pat atsiskaityti.

18. Kai kurie lietuviai savo 
auką atsiunčia tiesiog PLJK 
FK. Kiekvienas iš jų tada gau
na PLJK FK kvitą (baltą) ir PL 
JK Rėmėjo kortelę (žalią).

Aukas siųsti iždininkei: Li- 
thuanian Youth Congress, C/o 
Mrs. B. Juodikis, 1794 East 
227 St. Cleveland, Ohio 44117. 
Kitais Finansų Komisijos reika
lais rašyti pirmininkui:

Mr. Vytautas Kamantas, 477 
Cole Plaza, Wil lowick, Ohio 
44094.

Ją sveikina seserys skautės: 
Sės. M. Judita (Birutė Zabitaitė 
iš Brooklyno), Sės. M. Igne 
(Gražina Savickaitė iš New Bn- 
taino). Sės. M. Jurgita (Marija 
Saulaitytė iš Waterburio). Post. 
Irena Gampaitė (iš Toronto*. 
Nov. Elena Vaičekauskaitė (iš 
Australijos). SMJ

IŠ VISUR
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— šv. Antano gimnazijoj 
Maine vasario 26 prasidėjo 
skautų skiltininkų kursai. Tiks
las — paruošti vadus. Paskai
tos bei pratybos daromos sa
vaitgaliais. Kursai baigsis balan
džio 24 dideliu apylinkės skau
tų sąskrydžiu. Kursams vado
vauja tuntininkas Mykolas Su- 
batis iš Bostono. -Prelegentai 
yra šie skautų veikėjai: kun. V. 
Bitinas, A. Saulaitis, S. J., V. 
Pileika, V. fekniūnas, J. Starė- 
nas, G. Janula, V. Zdanys ir J. 
Raškys. Visi jie šeštadieniais ir 
sekmadieniais atvyksta iš toli
mesnių vietovių, šv. Antano 
gimnazijoj skautų yra 70. Jie 
praėjusį rudenį sutelkti į “Kre
tingos” tuntą. Skautus globoja 
kun. Augustinas Simanavičius, 
O.F.M.

— Dail. Jurgio Račkaus nau
jausių tapybos darbų paroda 
Toronte atidaryta kovo 26 Pic- 
ture Loan Gallery patalpose. 
Dail. Račkus dirba SLx Nations 
indėnų rezervato meno tarybo
je ir vadovauja jų meno mo
kyklai. Tam rezervate gyvena 
apie 6000 indėnų. Valstybinė 
Kanados galerija Ottawoje nu
pirko dail. Račkaus litografijų 
seriją, kurią jis sukūrė Paryžiu
je. Paroda-bus atidaryta iki ba
landžio 12.

— Vladas Pažiūra, Ana'neim, 
Calif., skautų veikėjas, prane
šė Rezoliucijoms Remti Komite
tui, kad keli skautų veikėjai į- 
sijungsią į to komiteto vado
vybę. Anot VI. Pažiūros, skau
tų vadovybės centrai pilnai pri
taria visam rezoliucijų pravedi- 
mo žygiui ir raginą visus skau
tus tą darbą remti.

— Jonas Petras Kinta, kun. 
Jono Kintos, šv. Kazimiero pa
rapijos klebono Patersone, N. 
J., tėvas, mirė kovo 29 Water- 
bury, Conn., sulaukęs 95 metų 
amžiaus. Laidojamas balandžio 
1 Kalvarijos kapinėse Waterbu- 
ry, Conn.

Suvažiuoja . . .
(atkelta iš 4 psl.J 

nis užsiregistravęs atvykti i 
PLJK.

Iš Vokietijos pirmieji užsire
gistravo: Marina Auder, Ričar
das Baliulis, Gerhardas Bau- 
ras, Monika Beržinskaitė, Vy
tautas Brazaitis, kun. Vingau- 
das Damijonsitis, Vanda Endriu- 
kaitė, Asta Glemžaitė, Arturas 
Hermann, Birutė Jasaitytė, Ar
vydas Lingė, Zita Lucaitė, Elza 
Morozovaitė, Regina Plukaitė, 
Žibutė Povilavičiūtė-Vykintaitė, 
Regina Sakalauskaitė, Andrius 
E. Schmidt. Fricas Skėrys, Al
gis Vitkus.

Yra ir daugiau norinčiųjų at
važiuoti iš Vokietijos.

Kai kurie iš užsienio atva
žiuojantieji patys apsimoka sa
vo keliones, kitiems išlaidas pa
dengti padeda tų kraštų Lietu
viu Bendruomenės ir ^erganiza- 
cijos. Treti labai prašo para
mos iš PLJK finansų komisi
jos. Beveik visi atstovai yra 
nuo 16 iki 35 metų amžiaus.

Laukiame dabar registracijos 
lapų iš likusių kraštų. Dauge
liui jų taip pat reikės padė
ti. ypač Pietų Amerikai.

Padėkime kitų kraštų jauni
mui atvažiuoti i jaunimo kon
gresą. apmokėdami dali arba vi
są kelionę vienam jaunuoliui, 
arba atsikviesdami ir globoda
mi savo gimines ar pažįstamus.

Kitų kraštų jaunimas gyvens 
lietuvių šeimose JAV ir Kana
doje po kongreso, kad tokiu 
būdu galėtų geriau susipažinti 
su lietuviu gyvenimu ir išsivež
ti daugiau lietuviškos nuotai
kos. Lietuvių šeimos, kurios 
gali savaitę ar daugiau pas sa
ve nemokamai priimti kitų kraš
tu jaunimą, prašomos apie tai 
pranešti PLB JM talkos komi
sijai (Mr. Vytautas Kamantas, 
477 Cole Plaza, Willowick, O- 
hio, 44094). vk
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KARLONAS
FUNERAL HOME

Tel. BA 9-1181

CARROL

skilandžiai,

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

• NEWARK
• NEW HA%
• NEWTO«
• NEW YM

Outstanding Buy eff Lower Sth Avė 
— 5 story elevator apartment build- 
ing. SuitaHe Embassy, Foundation. 
Ali knrer floors eouki be eonverted 
garden apts. Ideal for chiktreni. — 
GR 5-5487

per “Sp^” radiją, radio-con- 
soiesr cplpr ir fct. TV, Tapė 
recordęriai, patefonai, fonogra
mai, . įv. _ skaičiavimo. .mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kattomis. Visi gaminiai 
Telefunkęa, ,-Grundig, Zemth, 
Bui^oughs^-Olynjpia, Royai etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10. Bany Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

37 Sheridan Aveeue 
. BrooHyn A N; Y. 
r«M.—APę^;*^

juos pirnMut» xĘsę laimėta 4:0; 
šeštadienį žaidžia mažučiai prieš 
Gottschee B 3 vai., a jaunučiai 
prieš bavarus 4 vaL, East N.Y.*

Auto TMĮlftlrtai AJtt sratfc etate <» 
<ntf premiein iiy įkerti tinta General 
auto regmirs and tovtag. We spo- 
ttaltas ta transmisškms, tone ups 
86J56 >taa perto Auto Repah* 
1MB.2B7 8C. tat M & feestagton 
Avės. 534-9407 if no ansver call 
360-6001. Open 6 days a week.

Cedar Garden Men’a Shop Custom 
Department-itxpert TaOorihg. Wor- 
sted TteJt Oldthės, PettocdM Oothes, 
Hammėnton Park Ambassador Suits, 
Stetson Hats, Arrow Shirts, Free-; 
man A Stetson Shees. State High- 
way 33, Phone 588-1509, Hatailton 
Square. Open 6 days a week.

Wotneri aBciviė tbentaid look at 
toto fae* lota ttair Bert ta B 
eurtetn fitted auta byCetabrity Styles 
806 A Ufr Bttfc t*6 fittthga. Special 
wtth fiMs A& 1 epetrė ptar of trou- 
•ers tt i— eirtta. etat Wtth ęuta sta. 
Ckarge accounts tavtted. 225 W. 52

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

231 ŽBEOFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y,

VILNONES MHttIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
'■ IMPORTUOTOS IR VttftttS

894 2nd Avė tataven 47 A 48th St. 
NrtvYorkCStfr 
Cafl PL 2-1579

3 STAR OFF8ET
133-14 41rt. Avė., Ftashtag, N. T. 

Vari-Typtag IBM Ruled Forma 
Htadliner Cųmplete Prtating 

£>rtittiea.
— RUSH SKRVIC® — 

CėH TU 6-2852

AfterrtkMiš and Rėmodefing, Home 
Irąprpvements-^-1408 Proepect Avė. 
BronxN.Y. Kl 2-2710

Easy payments up to. 7 years

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntimai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausto aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom, bfarste- 
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų musų skyrių.

ADVEIKTIBE YOUR BUSINESS 
’ WfTH kATCHES

Pbotognųrtm fbr Mateh Covers 
Slso.aceepted 
For Detalia 

723-5462

Ebcpert Cieaners. Have your home 
beairtifUl fot Baster 2125 Utica 
Avė EMyn. CaU CL 8-2295 for tart 
courteous aervice

MIKE’S COlrt SHOP 
Open 6 Days a Week 

We spedahze in Foreign ąnd 
U.S. Coins 

We Buy aSd Sėli 
109 W 45th Street N. Y. C. 

Call 582-0665

MBN*S Caatom Tailon bota >95 to 
3135 A supertrty tailored suit for no 
morethmi yonordtaUrily fttf-forwk 
ott the raek gartbent. Hours Mon 
to Fri 10 AM to 7PM. DEMANO 
Chanin Bldg Arcade 122 B 42 Bt. 
Leactagton Avė, Tel. AKl-Vm

{vairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam ukakymus pasta
tyti pagal pkMjo pagei- 
advinma ant mūsų arba 
pirkėjo famfa. Statybą 
siutam aųžHiingni pagal

JOHN ORMAN AGENCY 
Insurance • Real Estiite j

įdarėte , for; Pete. Opeą 6. a 
week Mon. tlsęu &ii. 10 Alt to 8 PM 
Sat. 9’Alt to 7PM. Extra laigė 
Bone Šbepherds from $79.95 Tro£- 
ical Flsh and Birds We do lx>arding 
grooming and trataing — 3359 Flsb 
Avė Bramc CaH 882-161E

St^hen Ararisk^ 
(ARMAKAU8KAŠ)

GralMius - Balsamuotojas 
MODBRNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

clinton TRAVEL BUREAU 
Travel Is Our Business 

Spedal Rates for Churches 
and Religfoas Groups.

127 cantoa st. it. T. a 
Tfew York 
OR 3-9829

CONSULTATION A DE8IGNING
To Flt Yoar Needs and Budget 
We go to the Home or Office 

Call Certified Decorator 
Design Assoc..CaU 

YU 8-8366

• * 'DON McKEE
48 W 70th Street N. Y. C.

General Contracting 
Painting Plastertag and General 
Repairs — Ali work done at teaaon- 
aMe rates Call EN 2-3495

StatlNG SALE. * to M ori, 26 
eaddlea, tai types plas everything ta 
shop. Now thru Aptil 15. JIMMY*8 
SADDLERY, Bot 141, CRdadėk, N J. 
(201) 439-2385. Open all year round

FUNERAL HOME 
Ine.

PETRAS KARALIUS, sav. 
LaMotnvb} dirtattorius 

irbatašmoMto 
74 ProMdence 8L

WORCE8TER, MASS.
PL 4-6757 z PL 4-1185

Real Estate Information Specialist 
'■ Free Ptavonalized. Service 

Hoine,Service 
Friendly ietter with brochure.

• Call/vrrfte oir visit ’ 
FLEETWOO0.;REALTY CORP.
200 Albany Avė., Arąjtyville, N.Y. . 

516 - 538-2389
John L. Dunson. representing Ten- 
nyscm A.,Banton, Presadent.

SUPERIOR PffiCE G0QD5S CORP.
T«t AL 44319 • 200 Ochard St, NwY*LN.¥. 10002

PORTO HOME 
SPRAYING SERVICE

You Name It—We Spray It 
Refrigerators - Cabtoets~ - ' 

Work donė on prėmises. Reliable 
Service -- 9 AM - 10 PM.

Pbone 589-8420

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumu ar šukndeL 
Pasuū^nktae medžiagoj išstomtiinu tuėjau! IšpaidatiDtate 
iiepfiųof^fai'žefiSoift tuiAo karnom atriužų V^tta^S me- 
džiagos importuotos ir vietinės trijose krautuvėse:

8x10 NATURAL COLOR 
8PECIAL ONLY 81.98

• Offer inciudes.aB memhera of the 
fiuniiy at no addittonta cost « Sit- 
tings arrangęd in the cotafort of 
your own kome. No need to travel
• Choose from a sėt of eleven (11) 
natūrai eolor ptoofs. • Proofs mali-- 
ed to your home for a leisurely in- 
spection. • No tagh pressure seDtag. 
Extra printš, if desired, at lovtfest 
priees. • Sttings by ėxperlenced 
portrait phrtcggrapbers using lat- 
est camera and lighting eųuipmeht.;
• AU work processed ta our owh 
eolor lab. Satisfaėtkm gutaanteed.' 
6 Offer good from March 28th to 
April 30th. • Offer open only to 
retadents of Long Island. • Remem- 
ber, this is Natūrai Coldr shot on, 
eolor fihn—Net black A iriiite plinta 
that are tinted- — Special rates to 
Church Groups.

CaU CA t-8945 today 
for yeur appotatment

MARINERS INN 
For the Finert of Food 
Ctate toW tite tatafly

-18 South 
(2MĘ

E. JOSEPH ZKBROTOSKI 
Laidotuvių direktorius 

MbdefnHka kopėta, su 
AirCbnddion

123 E. 7th 8t, New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

Pereitą sekmadienį pirmoji 
komanda Įveikė Kingstoną 3:0; 
Rezervinė gavo nuo Brooklyn 
B r7. Jaunučiai pralaimėjo tauį 
rėš rungtynes ukrainiečiams 
0:3. Atietas

NribevP. Bato
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air condittoned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Lteetisef Manageė 
A Notary FubMc 

660 Grand St, Brooklyn 1*1, N.Y.

LAIDOTUVIŲ blREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Foreet P*ay Stettan) 
Woodhaven, N. Y. -----

Suteikiam garHngas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia vertSiacija. 

Tel. Vlrglnia 7-4499
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

cor. DELANCKY, N. Y. C.

SEKMAOIĖNĮ FUTBOLAS

Ateinantį sekmadienį mūsų 
futbolininkai žudža* pifmėny-, 
bių rungtynės namie, ty. Bush-

VAITKUS 
« FUNERAL HOME 

197 Webster Avėnue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsunūotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktj. Mo
demiška koplyčia Šermenims dy- 
kaL Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono Irrikrtta tantemtomia 
katanmis. Kainos tos pačios ir i 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

Kas norėtų skaitote Darbininką 
praiomas' skambniti:

GLanmers 2-2923
CHIMATO«M, N.YA.

- CO 7-6234

FRtf PAMtfND AFrtR s pm

Cosmos Partek Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą šhmėiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.

Vancotr»er, BlČ. įkurtas Sėtuvių 
šachmatų klubas. Vataybon išrink
ti: E. Gumbelis, H. Tunaitis ir V. 
Skabeikis. Klubas rengiasi įsi jungti 
į Kantatai šta4ririnH| federaeij^.

Pabaltijo ir Battgudijos mokslei
vių vafžyboėe, Tukume (Latvija), 
Lietuvos šachmatininkai įveikė es
tus 7%- 3*4, sušaldė lygiom su lat
viais 5% - 5^ ir pralaimėjo bait- 
gudžiams 4% - 6%.

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, ji.Y. • Tek Orele 5-7711

ATHOL, Maste —61 ML Ptesuant Btrert__
Bastos 18, Maste, ~ 271 sitavtmut Avesta _ 
SO. BOSTON 27, Mata 887 Wtat Btoataray . 
BROOKLYN 11, N.Y. ~~ 370 Union AwflW _ 
BROOKLYN 7, N.Y. — 800 Sutter AVtata . 
BUFFALO A N.Y. » FIRmoN AvMuo . 
CHICAGO 22, IIL — 2222.W. tMcafO Avomn 
CHICAGO A IIL -<• 6tl2 to. N tatai! BU oot

lyn£S» Royl^tori tMflVRį I
rungtytos w CtaritaHgė ii nukęstos 
tatontote 1 d, taipgi Lietuvių B 
fuiigtyfi6B šu Bostono untversttetu 
tapo atidėtos. Lygos tentelėj pirmū
nai nepasikeitė: 1. Boylston, 2. Har- 
vard, 3. Lithnanian. f

1966 Sturjji* Memoriai Tourna- 
ment, įvyks Boston Sonieraet Hotel, 
400 Oommonvealth: Avė., balandžio 
2-3 dd. Pradžia šeštadienį 10 vai


