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Ar LBJ leis riedėti pakalnėn, ar pavartos stabdžius?
Savaitės eigoje Vietname riaušės prieš K y vyriauysbę padidėjo. Amerikos atstovai 
traukiasi nuo Ky vardan “nesikišimo”. Ieškoma naujo žmogaus jo vieton?

PAČIAME VIETNAME: vyriau
sybė ieško kompromiso

Ky vyriausybė ėmėsi kompro
miso: balandžio 12 sukvietė vi
suomenės atstovų kongresą — 
48 provincijų bei miestų atsto
vus ir dar 162 religinių, prog- 
resinių ir kitokių grupių veikė
jus. Valstybės šefas gen. Nguy- 
en Van Thieu sukviestiem pa
skelbė, kad po 10 mėnesių val
dymo vyriausybė nusprendė 
"artimiausiu laiku" paskelbti 
konstituciją ir visuotinius rin
kimus. Aiškinama, kad tai bū
sią per porą mėnesių.

Kongrese atsisakė dalyvauti 
19 provincijų atstovai — boiko
tavo. Boikotavo taip pat kai 
kurių budistų grupių vadai, ku
rie nori dar prieš rinkimus ka
rinę vyriausybę pakeisti civili
ne. Vienas iš vadų, vardu Thich

SPAUDOJE: kas kaltinama dėl Vietnamo
ir kam kaltė nutylima

. N. Y. Times aiškina, kad 
riaušės Vietname kyla iš vadų 
asmeninių ambicijų bei intere
sų. Kaltina dėl to jprezidentą 
Johnsoną, kad Honolulu kon
ferencijoje, jis parodė didelio 
palankumo dabartinei Vietna
mo vyriausybei, tuo pakurstė 
gen. Ky ambicijas, norą nusi
kratyti konkurentais. Times 
neatmeta teigimo, kad tuo pa
sinaudojo komunistai ir budis
tų grupės vadas Tri Quang, ku
ris norįs būti Vietname tuo, 
kuo Kipre yra Makarios.

Laikraštis nutyli, kad šios 
riaušės yra paveldėtos iš buv. 
prezidento Kennedy laikų, ka
ta tas pats Tri Quang buvo re
miamas Amerikos vyriausybės 
kovoje prieš prezidentą Die
nią ir kad H. Cabot Lodge jam 
ir jo draugam suteikė atstovy
bėje azylį, iš kurio išėjęs jis 
pradėjo veikti ir prieš Ameri
ką.

Milžiniškos aukos prie Saigono
Vietnamo komunistų grupė 

balandžio 13 naktį tik 3 mylios 
nuo Saigono patrankom ir au
tomatais • apšaudė aviacijos ba
zę, kurioje gyvena 12,000 - 
15,000 karių. Per 15 minučių 
užpuolimą žuvo 8, sužeista 160, 
sunaikinta ar sužalota helikop
terių 23, lėktuvų 3. transporti
nių lėktuvų 2. Šūviai uždegė ga
zolino tankus, kuriuose buvo 
kelios dešimtys tūkstančių galo
nų. Užpuolikai buvo prislinkę 
prie aerodromo per 600 jardų.

Tarp karių plinta apmaudas 
ir priekaištai, kad tie žuvę ar 
sužeisti amerikiečiai esą aukos 
tų politikų, kurie neleidžia su-

— Angliakasių streikas buvo 
paskelbtas balandžio 10, atšauk
tas bal. 11, bet 50,000 anglia
kasių vistiek streikuoja. Pagal 
lig šiol veikusią sutartį dienos 
atlyginimo vidurkis buvo 26.25 
dol.

— Ispanijos žemė, kuri sura- 
dioaktyvinta sausio 17 nukritu
sių vandenilinių bombų, par
vežta 5000 plieninių dėžių ir 
“palaidota” 10 pėdų gylyje S. 
Carolinoje.

Ispanijos vandenyse sausio 
17 nuskendusi atominė bomba 
Kolon/HHn 7 hiivn itkolta

Thien Minh, kurio žinioje • yra 
jaunimo reikalai, skelbė, kad 
nauja vyriausybė turės tartis 
su Viėtkongu ir pašalinti ame
rikiečius iš Vietnamo. Čia iš
reikštas esminis visų riaušių 
tikslas.

Valst. sekr. pavaduotojas Bali 
paskelbė Amerikos “nesikišimą” 
j Vietnamo valdžios reikalus.

Thich Tri Quang riaušių kursty
tojas Vietname.

Nutyli, kad kova prieš Ky 
prasiveržė po to, kai preziden
tas Johnsonas paskelbė ūkinio 
atstatymo programą Vietnamui; 
ta pregr«ft<^g^ijo^$ustiprinti 
kraštą, sustiprinti ir Ky vyriau
sybę, kuri buvo priešinga dery
bom su Viėtkongu.

Nutyli, kad akcija prieš gen. 
Ky po Honolulos konferencijos 
prasidėjo pirmiausia ne Vietna
me, bet New Yorke, kur W. 
Lippmann pasisakė už derybas 
su Viėtkongu per Ky vyriausy
bės galvas- Nutyli tap pat, kad 
N.Y. Times, kaip seniau prieš 
Diemą, taip dabar prieš Ky va
rė propagandą, skelbdamas, kad 
Ky vyriausybė nesanti jokia vy
riausybė (J. Restono teigimas). 
Šios propagandos siekimas at
sitiktinai sutapo su komunistų 
siekimu — priversti Ky derė
tis su Viėtkongu. o jei jis ne
nori, tai jį nuversti.

naikinti šiaurės Vietname cent
rų, iš kurių organizuojama vi
sa ši teroristų akcija.

— Prez. Johnsonas balandžio 
14-15 lankysis Meksikoje.

Rodezijos min. pirm. Smith lai- 
~,*i„ L-rnvIni

Anglijos min. pirm. Wilsona* lai
mėjo Saugumo Tarybos rezoliu-

— Bostone šv Jono semina
rijoje dėl 130 klierikų piketa- 
vimo reikalaujant “akademinės 
laisvės” kardinolo Cushingo į- 
sakymu pašalinti 8 klierikai. 
Paskiau kardinolas sutiko reko
menduoti, kad 7 pašalintie
ji būtų priimti į kitas seminari
jas išskyrus aštuntąjį D. Kulie
šių, kuris buvo jau paskutinia
me kurcp

AMERIKOJE: vyriausybės no
rai remia Ky, taktika remia jo 
priešininkus? v

Apie vyriausybės nusistaty
mą neoficialiai spaudoje buvo 
skelbiama: vyriausybė ragina 
Vietnamo vyriausybę derėtis su 
budistais; vyriausybė būtų prie
šinga, kad jau dabar karinė val
džia būtų keičiama civiline; vy
riausybės žmonės net pakaltino 
budistų vadus dėl neramumų. 
Tačiau oficialiai vyriausybės nu
sistatymą paskelbė balandžio 8 
valst. sekr. padėjėjas W- P.

POLITIKOJE DEL RODEZIJOS: laisvę, 
taiką, rasią lygybę gina ar veidmainiauja

Saugumo Tarybos nutarimas 
dėl Rodezijos yra egzaminas 
Anglijos, Amerikos ir J. Tau
tų politikai: ar jos išlaikys pres
tižą, kad gina Rodezijos rasių 
lygybę kurią paneigė Smitho 
vyriausybė; kad gina pasaulio 
talką, kuriai gresia Rodezijos 
pasiskelbimas nepriklausoma? 
Spaudoje kilo aštri reakcija. 
Vadinami liberalai tyli, nors N. 
Y. Times vedamajame pritarė 
ir paragino jį remti. Vadinami 
konservatoriai (A. Krock, NY. 
Times) Saugumo Tarybos spren
dimą vadina veidmainišku, gė
dingu aktu, kuri pasirinko An
glija ir kuriam pritarė Ame
rika, piktnaudodamos chartos 
VII straipsnį. Krock kaltina net 
labiau Amerika, kad tokiam 
piktnaudojimui ji padariusi pra
džią: parėmė Indonezijos ag
resiją N. Guinejoje. kuri pri
klausė Olandijai; finansavo ir 
lėktuvus davė J. Tautų karinei 
agresijai, kuri buvo vykdoma 
Konge, nors nei Olandija N. 
Guinejoje nei Kongas nieku ne
grėsė pasaulio taikai. Ir prie
šingai. kada Kuba gresia lotynų 
Amerikai. Anglija ir Kanada 
nevykdo Amerikos paskelbtos 

Bundy ir balandžio 10 valst. 
sekr. pavaduotojas Bali. Jie pa
reiškė, kad Amerika nesikiša Į 
reikalą, kas turi būti P. Viet
namo vyriausybėje. Tai turinti 
nuspręsti pati tauta. Honolulu 
konferencijoje prezidento John- 
sono buvo aiškiai parodyta pa
rama vyriausybei, kurios prie
ky šiuo metu yra gen. Ky. Bet 
parama vyriausybei nereiškia 
asmenim.

Tokiais pareiškimais vyriau
sybės atstovai siekė parodyti ne
sikišimą į vidaus reikalus. H. 
Tribūne aiškina, kad pasiekė 
priešingą rezultatą: sustiprino 
Ky priešininkų agresiją, susilp
nino Ky moralinę padėtį. Anot 
laikraščio, gen. Ky turėtų nuo
širdžiai linkėti, kad tie, kurie 
Honolulu konferencijoje rodėsi 
jo draugais, dabar nesirodytų 
televizijoje su tokiais pareiški
mais.

RODEZIJA — ar parklupdys Smithą,
Saugumo Taryba, reikalau

jant Anglijai, balandžio 9 nu
tarė, kad Anglija gali pavarto-

Kubai ūkinės blokados. Kada S. 
Vietnamas vykdo agresiją prieš 
P. Vietnamą, ta pati Anglija 
pristatinėja agresoriui paramą. 
Ir Jungtinės Tautos, kurios da
bar ėmėsi akcijos prieš Rode
ziją, nedarė ir nedaro nieko dėl 
agresijos prieš Vietnamą, nors 
ten tikrai eina kova dėl pasau
lio taikos.

Anglija aiškinasi, kad ji rei
kalauja boikoto Rodezijai dėl 
ten vykdomos rasinės diskrimi
nacijos, bet iš tikrųjų jai rūpi 
ne rasinė lygybė, o tai, kad iš 
jos rankų išsprūsta teritorija, 
kurią ji laikė nuo 1923 metų 
savo kolonija. Ir Amerika šias 
Anglijos kolonialistines pastan
gas remia.

Panašiu aštrumu pasisakė D. 
Lavvrence (H. Tribūne) jau tie
siai prieš J. Tautas, kaltinda
mas. kad jos klastoja chartos 
straipsnį; autorius klausia, ar 
verta remti J. Tautas, kurios te
pajėgia kištis į Commonwealt- 
ho vidaus reikalus, o nepajėgia 
kištis į Vietnamo agresijos rei- 
kalus?

Ironiškai sutapo Anglijos a- 
liarmas dėl Rodezijos su Airi
jos 50 metų išsivadavimo iš An
glijos kolonializmo sukaktim.

J. TAUTOSE: ieško vietininko 
generolui Ky?

Gen. sekr- U Thant tarėsi su 
Tran Van Huu, kuris 1950-52 
buvo Vietname ministeris pi- 
mininkas, kai Vietnamo dalis 
priklausė Prancūzijai., Preziden
tas Diem jį ištrėmė, ir lig šiol 
jis gyvena Paryžiuje. Jis atvy
ko į Ameriką slaptai. Teigiama, 
kad jis tarėsi su U Thant dėl 
Vietnamo neutralizavimo; jis 
laikomas galimas ministeris pir
ininkas koalicinėje vyriausy
bėje. Iš New Yorko jis išvyko 
ir į VVashingtoną.

ATVYKO KARD- BERANAS
Kardinolas J. Beranas, Pra

hos arkivyskupas, porą dešim
čių metų atsėdėjęs nacių kon
centracijos lagery, komunistų 
kalėjimuose, balandžio 11 atvy
ko į New Yorką. Jis bus Ame
rikos vyskupų svečias. Iš kalėji
mo buvo paleistas 1965 vasario 
19 ir išleistas į Romą be teisės 
sugrįžti. Kardinolas Beranas yra 
simbolis Čekoslovakijos rezis
tencijos totalistiniam režimam.

ti jėgą prieš laivus, kurje ga
bena naftą Rodezijai. Nutari
mas yra nauja priemonė ūki
niam boikotui prieš Rodeziją, 
kuri 1965 lapkričio 11 pasiskel
bė nepriklausoma Anglijos pa
našiu aktu kaip kitados Ameri
ka.

Anglijos min. pirm. Wilso- 
nas buvo pažadėjęs ūkiniu boi
kotu parklupdyti Rodezijos min. 
pirm. Smithą per 3 mėnesius. 
Prisidėti prie blokados paragi
no savo narius ir J. Tautos. 
Tačiau tam nepritarė Rodezijos 
kaimynai Pietų Afrika ir Portu
galija. Praėjo 5 mėnesiai ir, U. 
S. News . . ■ vertinimu, Smitho 
valdžia susilpimo ženklų nero
do. Tabako, vario, geležies, ch
romo produktai tiek, reikalingi 
pasaulio rinkai, kad iš Rodezi
jos pro Pietų Afriką jie eina į 
pačią Angliją 
rios paskelbė 
tą.

Labiausiai 
džiama naftos 
vos naftos neturi, o motoriza- 
cija labai 
riausybė 
Persijoje, 
jau buvo
Dėl to Anglijai taip buvo sku
bu gauti Saugumo Tarybos pri
tarimą naftai sulaikyti. Vieną 
laivą sulaikė, kitas suspėjo jau 
atplaukti į Beira uostą, Mozam
bike. kuris priklauso Portugali
jai. Iš ten jau 187 mylių vamz
džiais nafta turi eiti į Rodeziją. 
Atrodo, kad šio laivo nafta ar 
jos dalis pasieks tikslą Abejoja
ma iš viso, ar blokada pavyks, 
nes tam reiktų naujo nutari-

ir Ameriką, ku- 
Rodezijai boiko-

Rodezija pažei- 
boikotu, nes sa-

išplitusi. Smitho vy- 
tad nupirko naftos 
ir pora laivų su ja 
pakeliui į Rodeziją.

LBJ ir Rusk leidžiasi keliauti
— Vaisi, sekr. Rusk šį mėn. 

vyks draugiško vizito pas Nas- 
serį.

— Prez. Kennedy paminklas 
Arlingtono kapinėse bus pas
tatytas ši rudeni už 2 mil

— B. Goldwateris pasiskelbė 
būsiąs kandidatas 1968 rinki
muose Į senatą.

— Vokietijoje iš 125,000 
amerikiečių kariuomenės 15,000 
grąžinami į Ameriką. Jie bus 
vartoiami nauiokam anmokvti.

Kardinolas Spellmanas balandžio 11 pasitiko kardinolą 
Beraną, Prahos arkivyskupą.

PRISIKĖLIMAS IR ABSURDAS
Apie prasmę artimiausios šventes, kurios 
net ir enciklopedija nepažįsta

Atvelykis yra tokia šventė, 
kurios nepažįsta ir didysis žinių 
šaltinis Lietuviškoji enciklope
dija. Tik Pr. Skardžiaus ir St. 
Barzduko Lietuvių kalbos žody
nas pažymi, kad tai “sekmadie
nis po Velykų”.

Atvelykio pobūdį nusako 
gyvenimo praktika. Antai, radi
jas ir spauda skelbia, kad tai 
margučių šventė. Tik ateikite, 
sako, bus gražu, bus skanu, bus 
lietuviška, bus linksma. Taip, 
bus linksma ir bus džiaugsmo!____ ___  _ __________

Apie džiaugsmą, kalba 1 ir tai—Dievo sūnus”. Betgi faktas, kad 
dienai skirtoje evangelijoje šv. '
Jonas. Apie džiaugsmą Kristaus 
mokinių, kada jiem pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus. O 
jie taip buvo nusiminę, įsibai
minę. “Dėl žydų baimės” duris 
buvo užsidarę. Tarp jų pasiro
dė Kristus, prisikėlęs Kristus, 
ir jiem tarė: “Ramybė jums”. 
Ir “mokytiniai, pamatę Viešpa
tį džiaugėsi”.

Džiaugsmas pakeitė nusimini
mą, nes Kristaus prisikėlimas 
sustiprino jų tikėjimą Kristum. 
Prisikėlimas buvo jiem, o taip 
pat visiem amžiam, liudijimas, 
kad Kristus nėra tik didysis 
žmogus, tik pranašas. Jis yra

Rodezijos išsigelbėjimas pro Por
tugalijos Beirą ir pro P. Afrika.

mo — boikotuoti ir Pietų Af
riką bei Portugaliją, kurios Ro- 
deziją remia.

— John J. McCloy, buvęs 
aukštasis komisaras vakarų Vo
kietijoje, paskirtas valstybės se
kretoriaus patarėju Nato reika
lam.

— Sovietai balandžio 11 pa
skelbė, kad Maskvoje prieš 
komsomolo namus ir prieš Lu- 
biankos kalėjimą apsipylė gazo
linu sunkvežimio šoferis ir su
sidegino dėl to, kad jam nebu
vo leista .. vykti i Vietnamą 
savanoriu. 

tas, kuris nugalėjo visa naiki
nančią mirtį Tegalėjo ją nuga
lėti tik Kristus Dievas.

—o—
šv. Jono vaizdą pakeičiame 

naujesniu vaizdu — Solovjovo 
Antikristo vaizdu, kurį pristato 
A. Maceinos knyga “Niekšybės 
paslaptis". Antikristas “nenei
gia, kad Kristus yra mesijas. 
Antikristas galvoja: po Kristaus 
Dievas gali siųsti kitą mesiją, 
galingesnį už buvusį. Tik Anti
kristas neigia, kad Kristus yra

Kristus prisikėlė. Kas gi kitas 
gali mirtį nugalėti, jei ne Die
vo sūnus? Dievo sūnus — tai 
nepriimtina Antikristui, nes jei 
Kristus prisikėlė, tai Jis yra ir 
bus. Atkrinta tada Antikristo 
rolė žmonijos išganyme. Ir deg
damas neapykanta Kristui, An
tikristas atmetą prisikėlimo 
faktą, pats save įtikinėdamas: 
“Ne, Jis nėra tarp gyvųjų; nė
ra ir nebus! Jis neprisikėlė. Ne
prisikėlė! Jis supuvo kape kaip 
niekingiausias padaras”.

Knygos autorius čia reikš
mingai pastebi: "Ne tikėjimas 
Kristy-Mesiją yra tikroji krikš
čioniškosios sąmonės žymė, bet 
tikėjimas Kristaus prisikėlimą . 
Antikristas gali dalyvauti mū
sų Kalėdose ir stovėti prie 
prakartėlės; jis gali giedoti su 
mumis “Verkite, angelai” didį
jį penktadienį; tačiau jis nie
kados nedalyvaus Velykų pro
cesijoje. Prisikėlimo idėja 
yra kalavijas, kuris perskiria 
dvasias.”

“Būdinga tad yra stebėti, 
kaip labai mūsų dienomis ši 
idėja (prisikėlimo) yra prige
susi . . Dabartinis pasaulis mie
lai klauso mūsų atitrauktų svai
čiojimų apie Dievą ir Jo apvaiz
dą, apie .. . dieviškąjį pradą, 
gyvenantį žmoguje. Bet kai tik 
nurodome, kad šis ryšys nesu- 
ardomas, nepaneigiamas, yra 
Jėzuje Kristuje, kad... Jis į- 
sikūnijo. gimė, mirė ir prisikė
lė; kad Jis vėl ateis, bet šį sy
kį jau teisti pasaulio; kai visa 
tai pradedame skelbti, dabarti
nis pasaulis pradeda arba tyčio
tis arba mandagiai pastebi, kad 
šią valandą jis neturįs laiko 
klausyti tokių savyje Įdomių pa
sakojimų" (85 p.i.

0 tai todėl taip mūsų am
žius vengia. kad. vyskupo 
Sheeno žodžiais, mūsų amžius 
nori turėti Kristų — be Kry
žiaus. Kristų neįpareigojantį, jo
kiam atsižadėjimui, jokiai au
kai. kuri bent akimirkai sutruk
dytų kiekvieno savaip suprastą 
gyvenimo džiaugsmą

(nukelta į 2 psl.)
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Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertiiurs!

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.LIETUVOJE

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
CH

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elm’Mii’n j 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Deiancey st.

Kalba dr. A. Klimas L. K. Moterų klubo studijų diena kovo 27 Angelų Karalienės parapijos salėje. | d.— 
dr. A. Janačienė, A. Masionis. Nuotr. P. Ąžuolo.

kų, net ir tectaolėgiBtaMte- 
kultetaose. čia studentes tau
rom nenorom daug &esįįan. į- 
jungiamas į studentų bėadruu 
meninį W■-< tawo
Europoje, ypačiai prieškario

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio ritėtų patyrimą siunčiant -

DOVANAS-SIUNTINIUS Į USSR.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Jei šio laiko madingos filoso
fijos — tokios kaip Sartre, 
anot vysk. Sheeno (Journal A- 
merican) skelbia gyvenimą kaip 
absurdą, infiltruotų nusimini
mą i daugumos galvojimą ir pa
laužtų jų tikėjimą prisikėlimu, 
tai būtų džiaugsmo, pikto šėto
niško džiaugsmo, Antikristui.

Atrodo: jei laisve ateitų j 
Lietuvą kaip iMt adai Imas iš 
MUIlūmi imperUttti&o kolonia- 
Itemo, tai A. StifeOniB tikėtų
si išlikti vtt sekretoriam ir ta-

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

uiuvecsttetai r Knosr.
kos aukštosios mokyklos atris- tai, 1 jra maž&ųį “vįtaryj 
tū^ iBįfcų. (nors' iŠ- o d sskaį vadtonlMk^kriri 
imčių ir čž pasitaiko). < sius liberalus. Kitame dej

Dr. A. Musteikis (Buffalo ko- tamente, SU dviem ar trim

įtaka studentų gyvenimui To
kių specialinių mokyklų, kurio
se dėstomi tik specifiniai daly
kai, įtaka - politiniam, socia
liniam, religiniam, kultūriniam 
studentų gyvenimui bus mažes
nė negu bendrojo lavinimo mo
kyklose — “liberal arts... .” 
kolegijose. Menų ir mokslę ko
legijose, kur dėstoma ir filoso
fija ir teologija, ir socialiniai 
mokslai, ir luta humanistika.

jas (Jiuilku CeOegcs), kuriose 
yri tik pirmieji dveji metai To
kių mokyklų atsiranda vis dau
giau ir daugiau. Toliau 4-meti- 
nės-“laisvųjų menų ir moks
lų” kolegijos, kurios ruošia stu
dentas B.A. ir B.S. laipsniam- 
TTečia grupė — didesnieji uni
versitetai su 4 metų pagrindi
nėm kolegijom, magistro bei 
doktorato programom, specia
liom mokyklom (europiškai-fa-

- Dabar tikėjimas prisikėli
mu yra prigesęs. Net tarp krikš
čionių. “Kiekvieną kartą — kal
ba A. Maceina — kai tik istori-

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamriea Avenue Riehmond Hill 18, N. Y. 
TeL VIrginia 6-1800

Jtaka'reiškiasi ne tiek iš uni
versitetų, kiek iš atskirų dėsty
tojų. Universitetas savo visuma 
daug įtakos padaryti negali. J- 

savaime' aišku, tokių mokyk- taka atetaa rtaip pat iš studen
tų Įtaka bus žymiai didesnė stu
dentų galvojimui, gal net nu
lems jų ateities pasaulėžiūrą, 
bent jau iki tam tikro laipsnio.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCEY, N. Y. C.

jo šį radikalų perversmą su pri
sikėlimo faktu, ries be prisikėli
mo — “joks žygis ir jokia au
ka neturi gilesnės prasmės, 
‘jei mirusieji nesikelia’. Tuo
met “valgykime ir gerkime, nes 
rytoj mirsime.” Tuomet ir pa
saulio galas yra tik visuotinis 
šio neprasmingo gyvenimo už
baigimas ... Kristaus prisikėli
mas laidavo visų prisikėlimą 
ir tuo pačiu pagrindė tikėjimą 
žmogaus nemirtingumu. Štai 
dėl ko pirmieji krikščionys bu
to pažymėti džiaugsmo žyme".

vūs, antikmntamtal ■
Atsktao dėstytojo įtaka gali 

būti tiek stipri, kad pvz. vie
nas istorijos departamento pro
fesorius dėsto apie Europos 
kultūrą kursą su atvirai skelbia- 
mom karingom-ateistinėm ten
dencijom. Net ‘studentai eina 
pas kitus profesorius skųstis.. • 
Bet kadangi jis jau turi įsise
nėjimo teisę (tenue), jis yra 
gražbylys (studentai tokius va
dina “verbai arts”, vadinas, žo
džio, ne fakto mentatakai!), tai 
jis taip ir šviečia ir žavi stu
dentes... " ?

tų susigrupavimų, jų sambūrių, Tokia yra maždaug universi- 
jų leidinių. Sakysime, studentų tete aplinka. Dabar grjžtelki- 
laikraštėliai giali padaryti daug me* į lietuvių studentą toje ap- 
jtakos. Gal dar reikia pridėti ir Įtakoje (b.d.).

dos — nu- tuitetasis). Pagatau ketvirta. _________ _________ __
. Aukštųjų grupė — jvairiaa^es speciali- kariautų, joigu Sovietų Są-f pora išimčių yra tariamieji 11- 
rūšys. P** sa^sin*s junti* ulpuHp M V? KataHdš^ beteta.lI>otttpM" politinių

PhHadc,lphijojfe_esa»čios —far- į- vilsųyimnų. .universitetų ste- ftnhrlą flrįinrlfiiiratai, n taip 
Stacijos, tekstilės, osteopaiijos ahpfcė' taip—-apie 84-95 pat chemijos savodidžiąja da- 
ir panašios mokyklos. procentai o, Įų senų privatinių hm yra aiškūs tegul ir pasy-

šios ankštai mokyklos ski- universitetų, kur nuo seno su- 
riasi savo paskirtimi, metodais, sitelkę vadinamieji kairieji li

beralai, procentas atsakymuose 
bbvo žymiai mažesnis- O vie- 
name,7 daliausiai vienos religi- 
nės-tautmės • ghipės išlaikoma
me Brandeis-universitete tik 54

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų Įstaiga taip pat sutvarko pramoginės ir biznio keliones Į vi
sas Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,' su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

lata Rmt__________ MU 4-Mt»
5» W. GN-ard Aw. PO 8-9882 
V E. Canon Street-----. MU 1-8780

mer Scheer, išmesti iš partijos, 
kuri ištikima Maskvai. Be jų, 
dar Fred Jerome, Levi Laub, 
Ed Lemansky. Daugumas jų 
New Yorke, šiek tiek Kalifor-

Amerikoje—kurie 
komunistai remia

jautėsi “laisvas pffiėtis” už wti- 
versiteto tiesioginių darbų.

Aišku, ir lietuviai Studentai 
yra paliesti Amerikos jaunimo 
socialinių , potitihių ir visuome- 
nnių sąjūdžių. . i : ■

Kalbėsime čia tik apie tų są
jūdžių. dvi kryptis — religinę ir 
tautinę, kiek jos veikia lietu
vius studentus.

į... ^atkelta iš l psl.4 -
Velykų šventė kreipė dėme

sį labiau į prisikėlusi Kristų. At
velykis kreipia dėmesį labiau į 
Kristaus mokinių pergyveni-, 
mus — nusiminimą ir džiaugs-

Maskvoje kom. partijos su
važiavime savo duoklę atidavė 
ir Lietuvos kom. partijos sekre
torius A. Sniečkus Jo duoklė— 
kaip vėjo rodyklės; nujaučia, 
kuria linkine pučia iš Kremliaus, 
į tą pusę ima pūsti ir Sniečkus. 
Pūtė su Stalinu, pūtė su Malen- 
kovu, pūtė su Chruščiovu, da
bar labai atsargiai prisidėjo 
prie Brežnevo. “Tiesa” balan
džio 2 paskelbė jo kalbą. Iš jos 
patirtam, kad prieš 25 metus 
Lietuvoje partijoje buvo trys 
tūkstančiai komunistų, o dabar 
95 tūkstančiai. Patirtam, kad 
tais žodžiais, kuriais anksčiau 
gyrė tėvą ir mokytoją Staliną, 
dabar gyrė neklystančios parti
jos vadovybę.

•Pajutęs bendrą atmosferą 
prieš Chruščiovą, atmosferą už 
stalininės partinės drausmės at-

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, uk>ainiakai

9-6245
2-1767

AN 8-0068

paganda vėl kelia nuvalkiotą 
vadinamojo Pabaltijo tautų ‘iš
vadavimo’ klausimą.”

Pritardamas Brežnevo tauška
lam apie Amerikos “kolonializ
mą ir imperializmą” Vietname, 
A Sniečkus savo duoklę atiduo
da, primindamas ir vėl lietuvių 
“nacionalistų” rolę: “Naciona
listų tarpe ir šiandien yra ne
maža karinių nusikaltėlių, ku
riems tik Amerikos imperialis
tų globos dėka iki šiol pavyksta 
išvengti pelnyto atpildo. Jie ir 
dabar atvirai remia Amerikos 
karinius nusikaltimus Vietna
me, ragina lietuvių emigrantų 
jaunimą stoti į baudžiamuosius 
būriesir net drįsta Įžūliai teig
ti, kad, girdi, kelias į Lietuvą.. 
per Vietnamą”.

geriau reikia dėstyti visuome
ninius mokslus, kurių vaidmuo 
aukštosiose mokyklose, kaip ži
noma, vienu metu buvo kiek su
mažintas”.

Tai vis maži spyriai “dvesian
čiam liūtui” ir įsiteikimas jo 
įpėdiniam. Savo duokle Snieč
kus dar laikė uždavinį atremti 
“priešų” kaltinimus apskritai ir 
lietuvių “nacionalistų” specia
liai Kalbėjo apie “pastaruoju 
meta” sustiprėjusią “imperia
listinę propagandą” prieš “ta
rybinių tautų vienybę”; ta pro
paganda siekianti “sukelti savi- 
taipio nepasitikėjimą, visokerio
pai kurstydama nacionalistines 
nuotaikas”. Ypačiai jaudinosi 
dėl “priešų” ttfrtimmo apie 
ITSpVMKU ;
’rarinojkad Lietam “respubti- 
Va** ubA.’ 4^V * rrf rai* r V - *u M uk lygnMMSu, Dėt net 
proteguojama.

VHntnte medšiagoz koatiutnams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
iilktnės^ maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Mttat ~ Oriausios rttMes pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
tarmvtaM paruošta* paldetus Į Europą. Užeikite ir Įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TeL AL 4-8319 * 200 OrchardSt. New Yo4,N.Y. 10002

phijoje.
Didžiausia partija yra “Prog

resyvinė darbo partija” (PLB), 
sudaryta 1961 gruodžio mėn. ir 
pasireiškusi labiausiai 1964 Har
lemo riaušėm. Narių 5000. Va
dai — Milton Rosen ir Morti-

kėsi Albanijoje.
Naujausia dar grupė “USA 

marksistai leninūtai”, suor
ganizuoti 1965. Jų vadas Micha- 
el Lasky, 25 metų, save, laiko

mą.
Nusiminimas ir džiaugsmas 

lydėjo ir tebelydi žmonijos isto
riją. Senasis pasaulis gyveno 
nusiminimu dėl visa ką naiki
nančios mirties, dėl prisikėlimo 
idėjos nepažinimo. “Niekšybės 
paslapties” autorius atkreipia 
dėmesį, jog net. Jobas, t.netarė, 
dainas. prisikėlimo . jsąypkos, 
skaudžiri dūsauja, kad netru
kus turės eiti “į tamsos ir še
šėlių šalį, šalį nejaukią, kaip vi
durnakčio tamsybės”. Kristaus 
prisikėlimas atnešė revoliucinį j°Je silpsta prisikėlimo tikėji- 
perversma pažiūroje i _ mirtį, mas, atgyja senovinis nusimini- 
"Mirtis po Kristaus yra nebe mas’ nes su šiuo tikėjimu nyks- 
galutinė, o tik laikinė, tik pra- ta ir žemiškojo gyvenimo pras-

Povilas pastebė- mė^ Pasidairę po šiandieninį 
pasaulį, turėsime pripažinti, kad 
nusiminimas yra būdingiausia 
dabartinio žmogaus žymė.. Ne- 
prasmė vis giliau ėda jo širdį" 
(87 p.). Nusiminimas labiausiai 
žymi kai kuriuos mūsų amžiaus 
išgarsintus filosofus, kurie su 
mirtim mato viso ko galą ir vi
so gyvenimo beprasmybę (jų 
sisteminga apžvalga J. Girniaus 
knygoje “žmogus be Dievo”).

Tačiau vargiai būtų teisinga 
tais garsinamais filosofais api
būdinti visą mūsų amžių- Jie 
tik viena maža žmonijos dalis. 
Yra ir kita dalis. Per du tūks
tančius metų buvo ir yra žmo
nių, kurie tikėjo prisikėlimą; 
kuriem tas tikėjimas davė stip
rybes pakelti gyvenimo vargą, 
persekiojimų kančias, žvėrių 
dantis, koncentracijos lagerius, 
smegenų plovimo tortūras; ku
rie jautė savyje džiaugsmo, iš
likdami savo tikėjimui, taigi ir 
sau ištikimi

nijoje- narių ir kandidatų esą 12,471, žMUšfe šmorfcė netonu* Chrui-
Mažiausia “N. Anglijos darbo 000. čievo (vardo mminėdamaa) lai-

partija”, sudaryta Massachu- Bostono balandžio 6 buvo de- kuo, kėlė |0 teikę trūkumus ir 
setts 1964 rudenį. Jų vadas Ba- monstracija dėl policijos taria- reikalavo ouotiprmt partinę i- Labteutiot SrtioČkui rūpinus da pėsmerktų tiras, kurie vykdė
tęs Cgase su žmona Rachele lan- mo neveiklumo pereitą savaitę, dodtefiją. Jo žodžiais: “esą rei- dalykas yra užjūrio Beturiu Uetavojė Mfekvos impettafisti-

kada “pacifistų” demonstracijo- kia gerinti kadrų teorinį paruo- v«Me Ir nius siektoms, o kalbėdamas
je kilo muštynės jr keletas “pa- Šimą, įveikti neigiamus ankstes- latevte lafcalarimoa.
cifistų” buvo gerokai apkulti ir 
dar teismo nubausti už netvar
kos darymą. Dabartinėje de- nio švietimo poreikių kol nepa- kastas pasaulio komtatistas — fitipio mastaią Mynių Bfedžiau-

subversytinės veiklos specialis- monstracijoje dėl ano meto po- tenkina daugelio darbų marksis- imperialistai naudoja savo tar- šią provokatorių ir urganizato-
tu ir nori paruošti narius parti- licijos neveiklumo dalyviai ga- tinės - leninistinės teorijos nūs, jų tarpe ir buržuazinius na- rių dabartinį “Tiesos” redakto-
zaniniam karui. vo kiaušinių pro langus. klausimais kokybė... Žymiai cionalistuš. imperialistinė pro- rių Genriką Zimaną.

mųjų 9«W.
džiasi.
menkoje, r ypačiai
ketverius
undęfggadttite sMI
piu) sMeatas dar

Siyskite į Lietuvę ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsįuntųpu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai * Reipam urmo kainbin atiaižų vilnonės me
džiagos — importuotas ir vietinės — trijose krautuvėse:

Jungt. Valstybėse šiuo metu 
yra bent keturios komunistų 
grupės — informuoja W. Ro- 
gers (Journal American), kurios 
remia kom. Kiniją. Trys yra at
skilėliai iš ortodoksinės komu
nistų partijos, ištikimos Mask
vai ir dabar dalyvaujančios Mas
kvos kongrese.

Pirma Pektagui palanki gru
pė susidarė 1958 vasarą. Pasi- 

komitetas 
marksistinei leninistinei komu
nistų partijai atstatyt Jungtinė
se Valstybėse” (POC). Narių šim 
ttaė. Daugiausia New Yorke.. Ki
ti Ctncagoje ir Philadelphijoje. 
Vadai Armando Roman New 
Yorke ir Harold Allen Philadel-

^ HAf EM RĘUTY- -
R«UltrfaH 4 X5S»H MUDRUSIS * Insurance

Apdraudbpaa gyvybės, namų, automobtttib baldų Ir k. Namų par-



VI su užuojautai praminė, Irad 
laisvė daugeliui tautų dar nėra 
normalus būvis, daugeliui žmo
nių dar uždrausta įgyvendinti

je, kurioje rengiama mūsų ko- ■ 
ptyčia? Rodos, kad kai kurios ■ 
vienuolijos ir kitu tautų kilmės ||| 
amerikiečiai atskirai ruošia sa- ■ 
vo koplyčias arba . prisideda I ||| 
prie šios šventovės pagražinimo. ■ 

Šiuo metu šventovėj, ypatin-
gai sanctuariume, vyksta dide- velykiniai margučiai.

kaip tik bus gautos mozaikos.
Kas dabar pačios koplyčios 

rengimo darbus atlieka? Kur 
buvo atlikti meno darbai: šitu- 
vinė statula, mozaikos? Kas 
paruošė projektu*?

Darbus atlikti atiduodama, 
varžybų būdu. Kadangi Italijoj 
darbas pigesnis, negu Amerika 
je, tai ten in. vykdomi koply
čios įrengimai. V.K. Jonynas 
paruošė sienų mozaikų projek
tus, A. Elskus — lubų ir alto
riaus fono, o V. Kašuba — 
skulptūros. .

Koks bendras yra vaizdas, ku
rį galima susidaryti iš jau at
likto darbo ir kokia yra apie 
tai šventovės administracijos 
nuomonė? Atrodo, kad musę 
Šiluvos koplyčia savo origina 
lumu bei grožiu bus pranašes
nė už kitas šventovės koplyčios.

Administracija pasakė savo 
nuomonę, kad altoriaus sta-

vo vietose — sienose. Padary
tas taip pat lubų vitražas, bet 
dar neįdėtas. Visas darbas bus 

Lenkijos valdžia tuo pat lai- baigtas apie birželio pabaigą, 
ku atsisakė suteikti vizas Chi- 
cagos, Plrladelphijos, Milwau - 
kee arkivyskupams, kurie orga
nizavo tris maldininkų keliones 
į Lenkijos krikščionybės tūks
tantmečio paminėjimą.

Vėl grįžtant šiapus uždangos, 
stebėtina kaip amerikiečiai at
žymėjo Velykas.

Daugely vietų pasitenkinta 
rytmetiniu priešaušrio parymo- 
jimu kurios kalvos ar kalno vir
šūnėje, ' didmiesčiuose pasi
džiaugta naujų spalvotų skrybė
laičių ir drabužių paradais. Dar 
kiti ieškojo stiprybės prie le
lijomis papuoštų altorių. Ne
trūko ir tokių, kuriems ši die
na nei kiek neišsiskyrė iš visų 
metų rutinos.

Amerikiečių spaudoje irgi pa
stebėta įvairumo. .Vieniems 
laikraščiams tai buvo svarbaus

liucijoms Remti Komitetas, Post 
Office Box 77048, Los Angeles 
Califomia 90007.

Organizacijų ir visų vienetų 
vadovybės ir pavieniai geros va
lios* lietuviai kviečiami jungtis 

į šį žygį, ateidami į talką ir dar
bu ir pinigine auka. IT.

prasmė aiški paprasti — tai 
kova tarp gyvybės ir mirties, 
tarp vilties ir nusiminimo. Ve- knmjjmmmliai 
lykų šventė nerti tik sausas is
torinio įvykio prisšniBHnas 
Metinis tos. didžios krikščiony
bės dramos ir triumfo atkūri
mas turi veikti dabartį — stip
rinti. viltį ir atskiro krikščioni- 
nies gyvenime.

Stiprinti dabartiniam krikš
čionių bendravimo klimatui eku- 
meniškumo dvasiai šiemet Ve
lykos buvo itin palankios —ka
lendoriniu sutapimu,- jos buvo 
švenčiamos tą pačią dieną įvai
rių krikščionijos atstovų.

Romoje popiežius Paulius VI 
Velykų rytą nuo šv. Petro bązi- 
kos laiptų į 500,000 susirinku
sią minią kalbėjo įspėjančiai ir 
su liūdna gaida: žmonija blaš
kosi tarp karo ir taikos, tarp 
broliškos vienybės ir egoizmo, 
nesirūpindama kitų reikalais. 
Kalbėjo apie galimybę vieny
bės “meilėje ar teisingume, lais
vėje ir pažangoje”. Tokie pasi
ryžimai kilo iš įvairių pusių po 
antrojo pasaulinio karo, tačiau 
“esame priversti su liūdesiu pa
minėti, kad toki pasiryžimai 
silpsta atskirose vietose ir gre
sia išvirsti totalitarinėm ideolo
gijom, nacizmų, ambicingu na
cionalizmu, klasių kova ar pa
vojingų jėgų ir prieštaraujan
čių interesų politiniu žaidimu”.

Pastebėdamas, kad žmonija Kristaus triumfo prisiminimas, 
svyruoja tarp broliškos vieny- kiti apsiribojo vedamuosiuose 
bės ir savanaudiškumo, Paulius pokalbiu apie pavasario atgimi

mą ir žavesį. *
Tas pats įvairumas ir lie

tuvių spaudoje^ Kai dalis laik
raščių išleido šventinius prie-

Jeruzalėje Didžiosios Savai
tės ir Velykų apeigoms susi
būrė virš 25,000 maldininkų— 
katalikų, graikų ortodoksų, ar-

vas yra miręs!’. nartai-^ •r raucafingr rearslui?. Ar
Varšuvoje Velykų šventes Ar įaupradėH rengimą surinkta

mėgino sutrukdyti, komunistai bai priSoje kopiy2M|air kada raOdama rūmą Mušt šlytam W> 
plakatais, kurie buvo nukreipti nųmminnisjuaęhaiįįt? t kui? ; 
prieš Lenkijos ir Vokietijos Išskystas statulą ir mocaikaš; 
vyskupų pastangas pašalinti tar- visi kiti marmurai su įrašais iš 
pusavio neapykantą: “Jokio do- Italijos jau parvežti ir įdėti sa- 
vanojimo tiems, kurie nužudė 
6,028,000 lenkų. Mes nedovano
sime kriminalistams”

cerning the Baltic States, and 
send it to the Senate for adop- 
tion. Please do it vvithout fųr- 
ther delay. Thank you. Sincere- 
ly, (Parašas ir pilnas adresas).

Patriotinės lietuvių organiza
cijos ir pavieniai geros valios 
lietuviai kviečiami suorgani
zuoti banga* laiškų senatoriui 
Fulbright iš kiekvieno Ameri
kos kampelio. Telegramos ir 
laiškai turi jam plaukte plaukti 
be pertraukos.

Spaust in i ir kiti senatoriai
Patriotinės lietuvių organiza

cijos ir pavieniai asmenys kvie
čiami rezoliucijos Senate prave- 
’dimb reikalu spausti abu savo 
steito senatorius. Tuo reikalu

(R.4tobr.) įsHftimi, kad šiais 
matais pravestom feaotiuctįą ir 
Senato.

Los Angeles, Calif.“Kaip 
puikiai žinote, aš visą laiką rė
miau rezoliucijų darbą: porą 
kartų esu pats įnešęs tuo. klau
simu rezoliucijas, o dabar jun- 
giuosi prie senatoriaus Thomas 
J. Dodd rezoliucijos (S. Con. 
Res. 51) kaip, vienas , iš jos au
telių. Atstovų Rūmai 1965 me
tais pasisakė teigiamai tuo 
klausimu. Esu įsitikinęs, kad 
šiais metais atsieksime laimėji
mą ir Senate,” — taip, rašo Re
zoliucijoms remti komiteto va
dovybei senatorius Roman L 
Hruska (R.-Nebr), jungdamasis 
j&ier senatoriaus Dodd rezoliu
cijos.
Spaustinas senatorius Fulbright

Visos mūsų rezoliucijos yra 
senatoriaus J. William Ful
bright ir jo' komisijos (Senate 
Committee on Foreign Rela- 
tfons) narių rankose- Turime 
užversti senatorių Fulbright 
tūkstančiais telegramų ir laiš
kų, reikalaudami, kad jis duo
tų skubią ir,teigiamą eigą vie
nai iš rezoliucijų. Pakanka vie- 

. no ar poros sakinių laiškučių. - 
Senatoriaus adresas yra šis:

The Honorable J. William Fui- informacijas suteikia Rezoliuci- 
bright, Chairman—Senate Com- joms remti komitetas, vadovau- 
mittee on Foreign Relations, jy visam šiam žygiui Visais rei- 
Senate Office Building, Wash- laiškus adresuoti: Rezo- 
ington, D.C. 20515.

Laiškučio ar telegramos turi
nys galėtų būti toks:

My dear Senator:.
I urge you and members of 

your Committee to act speedi- 
ly and favorably on one of the 
Concurrent . Resolutions, con-

Kokie kili darbai dabar atlie- 
tikėjimo ir sąžinės laisvės tei- dus ar bent atskirais straips- kami VVashingtone Švč. Marijus 

niais ir iliustracijomis stengėsi Nekalto Prasidėjimo šventovė- 
šį įvykį paminėti, kiti, pro tai 
praslinko tylomis, kiti gi net 
bandė gretinti Kristaus prisikė
limo faktą prie legendų.

Kam Kristaus prisikėlimas 
kt Tačiau vietoj broliškos mei- glaudžiamas prie legendų, kokia 

tam begali, būti Velykos pa
skata kurti moralines vertybes.

(23)
Kai tik Vokietija po karo šiek tiek nusiramino ir 

apsiprato su įvykusiu faktu, kad Lietuva nepriklauso
ma valstybė, jos sekimo organai, aišku, ne be. vy
riausybės pritarimo, pasiūlė bendradarbiauti. Su kitu 
didesniu kaimynu, įsiskverbusiu “koridorium” iki jū
ros, jokio bendradarbiavimo negalėjo būti. Buvo dar 
per gyvos žaizdos dėl “atplėštų” nuo Vofaetijos že
mių iš vienos pusės. B antros — Lenkija nepasiten
kino, ką gavusi: jie siekė tiek Mozūrų, tiek Dancigo 
miesto ir uosto. Lietuva irgi nukentėjo nuo to paties 
kaimyno, nustojo Vilnim ir kovojo su raudonąja ar
mija. Kai apsigynė, įvyko taika,' tačiau turėjo kovoti 
viduje su komunistais ir lenkais (P0W byla).

Išsiaiškinus, . jog toks bendradarbiavimas abiejų pu
sių pagedaujamas ir naudingas — susitarta. Vokiečiai 
pasiūlė laikyti nuolatini savo ryšininką Kaune. Pašūly*

dieji, ir mes juos vadiname “askari”, tai buvusios mū
sų kolonijos Togo juodosios tautelės vardas.

Buvau nustebintas kapitono Kleino atvirumu ir su
pratau, jog anas “askari” majoras yra žvalgybos vir
šininkas. Spėjau, kad “askari” yra ir pats kap. Klei
nas, nes iš santykiavimo štabe ir policijos direkcijoje 
buvo aišku, jog Kleinas nesijautė subordinuotas po
licijoje ir visai kitaip elgėsi karo štabe. Buvau pakvies
tas priešpiečių su abiem majorais ir kapitonu Klei
nu. Kalba sukosi ne apie dabartinius darbus, bet apie 
buvusį karą, ir rusų armiją. Po priešpiečių su kapito
nu grįžome į Polizeiprezidiumą darbo posėdžio. Pali
kęs mane Aptui kapitonai Kleinas atsiprašė sakyda
mas: '

—- Susitiksime vakare.
Nuėjome pas direktorių, kur radome daugiau 

žmonių. Direktorius pasveikino mane, pasakė kom
plimentą, kaip jau momentui dera. Jis pristatė man 
komisarus pavardėmis, neaiškindamas jų specifinių pa
reigų. Tarp jų man įstrigo gerai girdėtas 1911-12 me
tais— Drescher. Posėdis neilgai tęsėsi, pasikeitėm ben
dromis žiniomis apie naujus komunistų metodus (mo
dos opėrandi) Rytprūsiuose ir Lietuvoje.

Pėkūas nuo stalo, dar kurį laiką pasikeičiau ke
liais sakiniais su atskirais komisarais. Direktorius at
sisveikino:

— Duosime svečiui pasilsėti. Turėsime progos su 
juo išsikalbėti vakare.

Komisaras Drescher 1911 m. buvo Eitkūnuose pa- 
siento komisarti fr Virbalio geiež. stotyje rusų ką tik 
įsteigtos kontržvalgybos buvo pagautas in flagranti, 
priimant Jš Kanuo dantisto dr. Segalio pakietą su žk 
niomis apie Kauno tvirtovę ir 27 artilerijos brigadą. 
Abu buvo areštuoti, o vėliau suimta dar 9-10 kareivių- 
raštininkų Kaune. Tai buvo lyg ir Vilniaus karo apy
gardos kontržvalgybos krikštas.

Komisaras Drescher skūbėjo vos ne pirmasis atsi
sveikinti su manim tuoj po posėdžio:

— Atsiprašau, butų įdomu pasikalbėti, bet turiu 
skubų darbą . — Jo vektos pasirodė num keistoku—

mas buvo priimtas, ir tada atvyko kapitonas Hans Klei
nas. Ar tai buvo 1919 ar 1920 metais — nežinau, 
bet 1921 metais taip radau- Po kelių mėnesių kapi
tonas Kleinas davė man suprasti, jog direkcija Ka
raliaučiuje laukia mano, kaip naujo viršininko, vizito. 
Jis žadėjo mane palydėti ir, su kuo reikia supažin
dinti. Susitarėm dėl dienos. Aišku, kap. Kleinas telefo- 
navo, ir ten buvo pasiruošta. Karaliaučiuje jis man re
komendavo apsistoti ne viešbuty. Svarbiausias moty
vas — perdaug seklių: lenkų, aliantų komisijos. Be 
to, Fremdenheime — ramiau ir patogiau — pačiam, mies
to centre. Palydėjo į tą heimą ir žadėjo rytdieną iŠ 
ryto atvykti pas mane. Kai žvalgybinis rekomenduo- - 
ja, galima įtarti ir kitokius tikslus^ Iš ryto, pro langą, 
pastebėjau du aiškius seklius. Nusišypsojau, būčiau iš- 
bandęs, ko jie verti, bet teko laukti kapitono. Jis gro
tai atsirado, ir'mes nuvykome į Pohzeipreazidiuiną, km* 
buvo ir kriminalinės policijos direkcija. Tai Kleinas 
supažindino nume su simpatingu komisaru Abtu, ku
ris, be to, puikiai kalbėjo rusiškai, buvo baigęs Rusijo
je gimnaziją. Sutiko jb mane draugiškai-
- — Su jumis teks mums daug apie ką išsikalbėti; ma
nau, jūsų apsilankymas, bus labai įdomus abiem pu
sėm. Bet dabar eisime pas direktorių.

Satyras, per šešiasdešimt metų direktorius irgi 
buvo malonus, bet tai jau buvo' kito tipo. Pakvietė 
vakarienės į Central Hotel, sakydamas^ad bus daugiau . 
žmonių, nes jis sukvietęs komisarus ir pasienio redflen- 
tūs susųnfinti.

Po vizfto direktoriui, kapitimas Kleinas nuvežė m* 
ne į karraomenės štabą — susipaferiti su kontržvalgy
ba. Ten vizitavome kontržvalgybos viršininką geoL šta
bo majorą (pavardės neprisimenu)- ir dar vieną, civi
liais drabužiais, bet. ir jį titulavo majoru. Išėjus iš jų, ; - 
kap. Kleiną* paaiškino, kad tas antrasis gen. štabo 
majoras esąs “askari”. Klausiu, ką tai reiškia?

— Kaip jūs žinote, mūsų kariuomenės skaičius 
apribotas, be to, nevalia mums turėti karinės žvalgy
bos, karo attachė ir kai kurtų rūšių ginklų, kaip pav. 
aviacijos, šarvuočių ir tankų. Visi, kurte eina tas pa- 
reigas nelegaliai, oficialiai nėra etatuose — jie juo

akimis tiesiog dūrė mane, lyg norėdamas prisiminti 
kiekvieną veido bruožą. Kiti komisarai dar pasiliko, 
o aš atsisveikinęs greit išėjau vienas. Gatvėje, prie 
Poiizeipraesidhimo durų stovėjo taip išskubėjęs Dres-
cher.

— 0, tai ir jūs jau išeinat, — ir padavęs dešinę,
kairę ranką padėjo man ant peties. Tai buvo labai aiš
kus ženklas sekliams, nurodant asmenį, kurio jie as
meniškai nepažįsta. Tokio naivaus ir primityvaus me
todo iš seno vilko, kokis buvo Drescher, nesitikėjau. 
Stengiausi susivaldyti ir neparodyti, kad jo manievrą 
supratau. Priėjau pėsčias Nord-Banhofą ir įlipau į 
tramvajaus vagono užpakalinę platformą, kur ir pasį-
likau stovėti. Į priekinę platformą įlipo net du sekliai. 
Tai buvo aišku iš jų susižvelgimo. Tramvajui pajudė- 

rėjau tuoj grįžti į Kauną, bet susivalc&iau.

nas manęs paimti. 'geroką skaičių .

dyje- Direktorius supažindino su kidmenu.Pastd)ė- 
jau, kad direktorius ir komisaras Abtas rodėsi ner
vingi ir kiek sumišę. Buvo aišku, jog jie žino, kad aš 
sekimą pastebėjau, ir tai jiems buvo nemalonu. Pa-

— Mes norime nuoširdaus bendradūbiavimo ir 

jį negirdėjau, bent iš Rytprūsių jfe išnyko. Tačiau aš 
pasakiau Abtuk r.

— 1911 metų įvykiui tuo meto vadovavo virši*
ninkas kap. M S. Alekstejevas. Tuo meta aš buvau kur 
kitur. Salia savo tiesioginio darbo mėgdavau rašyti, 
tad iš kap. Aleksiejevo žodžių aprašiau tą bylą spau
doje. Senesni pareigūnai, vadovavusieji žvalgybai 1914-
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lyg kad dyvino sapno saulu-

(“Pasiilgau Kažko”, 33 pusi)

Kovo 25Jordan salėje Bos
tone buvo antrasis baitų kon
certas. Dainavo estų daininin- 
kė Irene Loosberg, kontraltas. 
Tai buvo aukšto lygio koncer-

kas stebuklą sukurtų iš že
mes žmogaus, 

kai nušvistų jis, meilę paju-

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Ir musų kelias —rytmetėdis.
Ir ateity — svajų miražas 

Ir akyse — vien saulė, mėlis. 
O nūn? o nūn? Po tiek daug 

metų 
Kaip tai toli! šypsais grau -

103-55 LEFFERTS BLVD. RtCHMOND HILU N. Y.
.Telefonas: Vkginia 3-3544 — '

ir bent sykį trokštum pary
moti dviese? 

(TAr ir tu ilgiesi”. 35 pust) 
Graudulys, kaip ir kiekvieną, 

aplanko ir musų poetą:
“Tenai, tenai ... jauni ir

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

WfflTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

ir skausmas ašarą išspaudžia. 
(“Graudu”, 80 pust) 

Mirties poetas nebijo— net 
himną jai gieda:

“Tadgi, viešnia nelauktoji, 
rūstų žygį vėl kartoji?
Ką p! tvieski šaltą ranką— 
reikia Migti taukūno tvanką. 
O tuo tarpu te trimitai 
Skelbia naūją žemėj rytą, 
tedudena būgnų dūžiai, 
te gyvybės himnas ūžia!”

("Maršas mirčiai”, 85 pusi.) 
Tai tik trumpas žvilgsnis į 

šią Mykolo Vaitkaus poezijos 
knygą, kurioje poetas taip įsta
biai jautriai ir subtiliai išreiš
kia savo dvasios polėkius ir 
troškimus, giliai įsijaučia į be
galinį kosmoso didingumą, že
miškųjų vertybių praeinamu
mą, žmogiškųjų galių menku
mą ir viso, viso tekėjimą į vtaa-

Koncert® akompanijatorė 
Dagmur Kokker puiki, tobula 
ir įKBtiiiMra palydovė, parodė 

tarnas antroje; Muautamni per- save daogtau Scint-Saeuso ati
duota trečioji, ramiai, paten- joje ii Tubino bei Saar vėika- 
kintai ketvirtoji, džiūgaujančiai' tuose. Šiaip ji apsiribojo taftai 
penktoji, švelniai šeštoji, Tai- Švelniu, tiksliu, tobulu nrazfti- 
mintai septintoji ir skausmui-

Pb pėrtnufbs troSame skfrs-

rė žvaigždynus, šviesą ir tamsą 
— kuriam paliepus atėjome 
ir kuriam pašaukus išeisime.

Ši puiki M. Vaitkaus poezijos 
knyga turėtų būti visų Sėtu
vių mielai laukiama viešnia.

(Mykolas Vaitkus, “šerkšno 
Sidabras”, 86 pust Gražiai išlei
do Lietuviškos knygos klubas. 
Skoningą viršelį nupiešė P. Jur-
Ku5|~ LOmDVYTM

322 Umon Avenue, Bi 
. Telefonas EV

JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas
Didelis pasaMumas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėn* bti kitokioms progoms -

dainų cfttesi taftas šį numerį
MMamtaš asai fku ni. Čia dai- Sfeėps the Crimson PetaI” ir 

“Love^s Phflosophy“, abu leng
vo flniakihjd tarinio, konven- 
gjdnftfu harmonijos veikaliu-

88-16 JAMAICA AVĖ. Woodbaven, N. Y. 11421
Tef. Virinto 0-W1»

SALA VESTUVĖM, MFKRflnUMAM BEI KTFOCM POBŪVIAM
- s«m> sas tupu m toiyvt*

ir išraiškos dalis, ir vietomis 
akompanįjamento ryškesnis iš
kėlimas padaro veikalą gyvesnį, 
turtingesnį bei įvairesnį.

Baltų koncertų serija yra mū
sų kultūros gyvasis liudininkas 
bei paminklas. Kiekvienas, ku
riam rūpi mūsų kultūra bei'sa
vęs kultūrinis ugdymas, turėtų 
visa atidėti į šalį ir rasti laiko 
ir noro aplankyti šią meno 
šventovę, neišskiriant nei maža
mečių vaikų, kad pritrūktų bi
lietų ir lūžtų salė, nes tai yrą 
tikrasis mūsų dvasios penas ir 
stipriausias tremties ginklas.

Izidorius Vasytiūnas Bet vienatvė ir ilgesys

niū fftnu, vietomis rodės, kad 9 
dainininkė dainuoja “a cappel”, 9 
be akompanijamėnto. Kai kaa 9

nyje buvo G. C. Menotti “T tai laiko idealiu akompanija- .9
rimti flhd tat you sAelta and mentų, Tačiau ne visi teompto 9 J
State” S Centai!” Ir C. rifortai sutinka su tuo ir norė-
Saftit —• Seanso arija "Amour tų pahašaus akompanijamėnto Oait. j. tošyi kwrĮ WM i 
viens aidėt” it "Samsonas ir alto veikalams. Harmonija nė- *' „ _____
Dailia”, čia Menotti veikale dai- ra vien tik fonas, ji kartu yra vmmkni, J. vttsnm, dč.’v.viHnM*.

įimnse pasauaeyo sumuigą <*- 
uamtaį Iripsnį, visą veiktoą pa- 
taKsaMNi sveuBU aesensKn ru- 
rikta, BųuočtašMr tartihgą Ska
lę fftnftiaaų nuotakų bei nto

“Serkšno sidabras" —tai veš
lus vienerių metų poezijos der
lius! Derlius kūrybingo poeto, 
jau peržengusio aštuoniasdešim
ties metų amžiaus ribą.

O poezija... gyva, jauna, 
žvali —• ėtetojanti gyvenimo ir 
amžinybės problesaomis, per- 
tefttomis ypatingu gilumu, bet 
krikštotiniu skaidrumu.

Vienatvėje gyvenančio poeto 
rida dažnai ilgesingai ir gilia
prasmei prabyla: 

-- “Taip arti, taip arti ta ramy- 
bė plazdena, 

ta aušrelė švelni iš gelmių 
okeano.•.

Sklendė amžių pradžioj jos
- ' atodūsiai tykūs
ir susens kaip staja, laikui

toly Bnykus...
(“Tyla amžinoji”, 9 pusi.)

‘Poetas giliai įžvelgia ne tik 
subtilųjį gamtos grožį, bet ir 
girdi net gėlės tyliąją maldą:

“Tykiai tykiai žydi raudenų
dukrelė.

Iš gelmių išdygus' saulėn vei-
u dą kelia,

Tartam skaisčią giesmę —
^rų maidą

r į grožybių . Tėvų bar visatą
' ' vaido:

štai esu aš, Tėve, kaip mene
sukūrei,

Tavo saulės aukse, Tavo mė
lio jūroj,

Savo tylią širdį Tau plačiai at
skleidus,

Kur teatsspindi Tavo šventas
. veidas”

(“Gėlės malda”, 11 pust)

Stųntai jaučia poetas gyve
nimo tėkmę, mato jos klystke
lius, ilgisi žmonėse pilnutinio 
gėrio bei grožio ir, tikėdamas 
gėrio ir grožio pergale prieš tos Kūrėjo rankas, kurios suku- 
blogį, gieda:

“Pasiilgau kažko ilgesingai

na yra conig pffiiKAnojmm, 
ypač kas Hefia (Hdfiųjų tentų 
sitidmus dmninuoti Baltijos jū
roje. Man atrodo, kad teftliau- 
aai ir trumpai viską apėmė dr. 
Kartas “Power Politics on the 
Baltie” (155-180 p.L

Rusų boftūvikų rieirimti už- 
rirc turtuoli tapai jų pačių io- 
dfiaif: ^Estija,' Latv^a ir Uė- 
tava ussttja itusųai Besą | va
karų Europą. Joa rimta sovieti
nę Rusiją boo revoBndnto Vo
kietijos. Reikto tą ktint| prito- 
Hnti Raudonasis Rusios proiė- 
tariates privalo turėti galimybę 
l&pmt! .raPMĮBBĮĮt
Britijos užkarfaviutas Įgalim 
sorietų Rusiją keiti boBevftihę

Salė vestuvėms tr Htoktoms prs- 
moguma. Be to, duotom* pohšdo- 
tuviidai pietūs. Pirmos rūiies Me- 
tuvfiftas muistos prieinama kata*.

188S MAOISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgevrood)
Tei. EVergreen 2-0440

nininkė parodė save visai skir- 
tingoje plotmėje įnešdama vai
dybinio elemento. Jos kalba su 
naujagimiu buvo stiprus, jaudi
nantis ir užburiantis momentas. 
Saint-Saens’o arijoje ji grįžo 
prie savo didingos išraiškos.

Ketvirtame skirsnyje buvo 
atstovaujami estų kompozito
riai E. Oja su “Oo poeem” 
Nakties poema, dramatinio po
lėkio, romantinio stiliaus veika
las, M. Saar su ramiu liamen- 
tišku lyg ir psalminiu “Lapse 
motte” — Mintys apie vaiką ir 
"Stagisene BH” — Rudens gėlė, 
įspūdingas, audringu akompa- 
n^ainentu veikalas, ir. E. Tubi
no “Noor armastus” — Jauno
ji meilė, audringos nuotaikos, 
cptiffiistiska bei entuzijastinga 
pabaigė veikalėlis.

Paskutiniame skirsnelyje bu
vo anglų bei kanadieSų C-H.

(U-121 p.) straipanto yra prato teatroję inavon BaRįjot ----------------------- ----------------------—---- 7-—;-----------------------------

KriUtolMs poetas Mykobs Vaitkus .
dažni poeto priydovai. Jis net 
vėjelį klausia:
‘Tasakyk, vėjeli, ko suoki 

taip graudžiai, 
kai tamsa' švelnioji nak&ai 

skraistį audžia^.
Ar ir tu vienatvėj amžinoj

Turtingas, tirštas balsas, na
tūralių mezzo spalvų, pačiu sa
vo skambėjimu traukė klausyto
jų dėmesį ir simpatijas- Gerai 
apvaldytas jis buvo klusniu į- 
rankhi jos meno uždaviniams.

Suskirsfiusi savo programą į 
peikta skursnius, Irene Loos
berg pradžioje davė Haendelio 
"Pratae be fo Thee”, StradeBa’s 
"Per Pieta” ta "D Florido” ir 
Beethoveno *Die Ebre Gottes 
aus dėt Natur”, kur ji Įrarodė 
savo baiso tarnų platumą pir
muose dviąjdose dalykuose ir 
didybę trečtajame.

Antrame programos skirsny
je buvo Sdamuobo “Fraaen- 
liebe UBd Letoen”, aštuonių

LITAS Investing Co. Ine. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi SH%)
Skolintis automašinoms, namu remontai, tdcdją pirkimui 

Dėl prospekto ir idtsto refltotatBz
V. VEBEMOMAS, 1«M1 8tah Ave^ MeBuond H9 N.Y.; ffl 1-0799 
Darbo vafentos: tooMatoenfett «-9 vML VWL; MtoriteaMto 9-4 vai.

CHICAGO, ILL: 6775 So. VVertern Avė, tA Gft S-2242 
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adresas: 841 Vest 66th.
Chįcago, E, 60629.
- Prel. 1 Balkonas pasa-

nuas už parodytą rūpestį gim
nazijas darbu bei likimu.

2. Persiūti tikrinimo komisi
jos duomenis ir siūlymus Vo
kietijas LB Krašto Valdybai ir 
Vasario 16 gimnazijai susipažin
ti ir dėl ją pasisakyti. Galuti-

kys pagrindinę kalbą balandžio 
17 per labdaros inetus. Hotel - 
America patalpose, Hartford, 
Conn. Pietų metu programai va
dovaus teisėjas Pranas Morv 
ehun. Visas pelnas skiriamas 
Matulaičio namų statybai.

niai duomenys lietuvių visuo
menei bus paskelbti po šių'pa
sisakymų.

3. Vieningu PLB Valdybos į- 
sitikinimu, Vasario 16 gimnazi-

Šiemet SopMingosios Dievo 
Motinos šv. Vardo vyrai savo 
tradicinei bendra komunijai ir 
iškilmingiems pusryčiams pasi-

vo 27). E ryto visi bendrai da
lyvavo mišiose, priėmė komu- ' 
niją ir po to susirinko į parapi- - 
jos 'salę , bendriems pusryčiams.

Jau daug metų kaip šv. Var
do draugijos vyrai šios tradici
jos laikosi. Ir šiemet vyrų gre
tos pripildė bažnyčią ir salę'. Ma
tėsi ir jaunesnės kartos, o ta- 

įjai kar-

šies lietuviško švietimo ir auk
lėjimo institucija svetur, atlie
ka ne tik reikšmingą vaidmenį 
lietuvybei išlaikyti, bet ir išeivi
jos lietuviams jungti ir lietu- tai džii

-- ..vių tautos bei Lietuvos vardui tai traukiantis, jaunoji ruošia- 
' svetur garsinti. Dėl to PLB Vai- ma senąją pakeisti. Draugija šie- 

dyba, reikšdama padėką Vokie- met minės savo 50 metų gyva- 
tijos LB vadovybei ir visiems 
laisvojo pasaulio lietuviams, ku
rių pastangomis Vasario 16 
Gimnazija įkurta, išlaikyta ir iš
ugdyta, kartu trokšta, kad šis 
išeivijos lietuvių švietimo židi- draugijai, tvarkė šventės prog- 
nys augtų, stiprėtų ir tobulėtų. 
To bus pasiekta dviem keliais: 
šalinant pastebėtus trūkumus kėjus, pristatęs garbinguosius 
ir gimnaziją remiant- Trūkumų svečius, pakvietė pagrindiniu

vimo sukaktį (Data dar nenu-, 
statyta).

Pirmininkas Vincas Grinevi
čius, kuris daugelį metų vado
vavo ir dabar vadovauja šiai

ramą ir jai vadovavo. Suminė
jęs seninusiuosius draugijos vei-

HARTFORD, CONN.
nai pareigomis pasiskirstė taip: 
A. Ustjanauskas — pirm., A. 
Šliogeris — vicepirm., A. Mas- 
lauskaš — vicepirm., R. ’ Gra
jauskas — sekr. ir J- Navickas 
ižd. — - - .
1 Prie, pagrindinės . valdy
bos sudarytos trys sekcijos: po^ 
litinė, socialinė ir jaunimo. 
Šiom sekcijom narius taip pat 
parinko nominacinė komisiją. Į 
politinę sekciją sutiko įeiti: Va
lerijonas Balčiūnas, Zigmantas 
Strazdas ir Birutė Zabulienė. Į 
socialinę — Jadvyga Dapkienė, 

Danutė 
Grajauskienė. Į jaunimo sekciją 
—Onutė Kriščiokaitytė, Aušra 

Norkūnaitė, Nijolė Draugelytė,

L.B. Hartfordo apylinkės me
tinis narių susirinkimas Įvyko 
balandžio 2 L.A.P. klubo patal
pose. Pradėjo buv. apylinkės 
pirm. Alg- Dragunevičius, į pre
zidiumą pakviesdamas Z. Straz-

kai rasų caro valdžia norėjo iš 
lietuvių širdžių išplėšti katali
kų tikėjimą, nutautinti ir su- 
pravostavinti. Kun. J. Barkaus 
žodžiai krito' kiekvienam į šir
dį

Kalbėjo dar Kearny miesto 
meras J. Healey, kuris yra di
delis lietuvių draugas, net į sa
vo padėjėjus pasirinkęs lietuvį 
Petrą Vejęyą, žinomą šioje apy
linkėje veikėją ir lietuvių ban
ko reikalų tvarkytoją.

Klebonas kun. J. šamas, kaip 
draugijos dvasios vadas, šiltu 
žodžiu ir didele pagarba apibū
dino draugiją ir josios nuveik
tus darbus. Draugija, kuri per 
50 metų nepalūžo, bet ėjo tvir
tai užsibrėžtų keliu, visais at
žvilgiais rėmė parapiją, kovojo 
su šėlstančia bedievybe, tikrai 
verta pirmaujančios vietos ne 
tik'parapijoje bet ir apskritai 
lietuvių katalikų gyvenime.

-J. Mėl.

. r. Nuotraukoje ii

DAR DAUGIAU JAUNIMO ATVAŽIUOJA Į KONGRESU
kis, Irena Jablonskytė, Regina 
JMRonskytė, Jadvyga Klovaitė, 
Romanas Klova, Marius Kveda
ras? Jonas MS^ūnas, Aldona 
Versekaitytė, Juozas Zavadz- 
kas, Ričardas Zavadzkas, Arū
nas Zupkus;
. VokieHįa

nę — sekretore. Buvusio susi
rinkimo protokolą perskaitė Z. 
Dapkienė.

v Pranešimą apie L.B. Hartfor
do apylinkės metinę veiklą pa
darė buv. vaidybos pirm. Alg. 
Dragunevičius. Iš nuveiktų dar
bų pažymėjo: rusų konsulatų 
steigimo reikalu buvo kreipta- Emilija Liaukienė ir 
si į senatorius, kad tam neduo
tų eigos; drauge su apygarda 
birželio 20 surengta didžiulė de
monstracija prieš komunistų 
Lietuvos okupavimą; gausiai da
lyvauta lapkričio 13 žygyje į 
Jungtines Tautas ir tam reika
lui surinkta 1,090 dol. aukų; su 
kitomis organizacijomis sureng
tas Vasario 16 minėjimas ir su
rinkta 900 doL aukų, kurios pa
skirtos Lietuvių Tarybai ir jau
nimo kongresui; prisidėta stip
rinant “Aido” chorą, kuris da- politinių įvykių pranešimai, 
bar intensyviai rengiasi trečiai Baigęs 
dainų šventei ir Šiluvos koply
čios šventinimo iškilmėms Wa- 
shingtone; sudarytas jaunimo 
komitetas.

Pirmininkas padėkojo apy
linkės valdybes nariams už rū
pestingai eitas pareigas. Gi pre
zidiumo pirm. Z. Strazdas padė
kojo pačiam valdybos pirminin
kui už jo didelį per kelis me
tus Lietuvių Bendruomenei at
liktą darbą. Alg. Dragunevičius, 
būdamas ir lietuvių “Tėvynės 
Garsų” radijo valandos vedėjas, 
visuomet Lietuvių Bendruome
nės reikalus skelbdavo per ra
diją ir taip judino lietuviškąją 
veiklą.

Apie iždo stovį pranešė P. 
Kriščiokaitis. Perskaitytas ir re
vizijos komisijos aktas. Per 
metus pajamų turėta 168,80 
ycl., išlaidų — 60.25 dol., ba
lansas 108,55 dol.

Nominacinė komisija iš anks
to surado asmenis, kurie suti
ko įeiti į naują valdybą, būtent: 
Antanas Ustjanauskas, Antanas 
Šliogeris, Adolfas Maslauskas 
Romualdas 
Navikas. Tad šie asmens 
bloc ir išrinkti. Valdyba, 
du nariai ir nedalyvavo,

JAV LB CENTRO VALDYBOS 
DARBAI

JAV LB centro valdyba lei
džia bendraraščius apylinkių 
vakjybom. Netolimoje praeity
je, jtaps^ rąšfeoso, buvo sumi
nėta m dainų šventė, kad ji 
sėkmingai praeitų. Kreipiamas 
dėmesys į lietuviškas parapijas, 
kad jose būtų skiriama vietos 
lietuviškom pamaldom ir lietu
vių kalbai. Jaunimo metų pro
ga skatinama vietoje sudaryti 
komitetus, kurie padėtų rinkti 
aukas. Taip pat raginami suda
ryti Lietuvių Fondo vietiniai 
komitetai Griežtai pasisakoma 
prieš kultūrinį bendradarbiavi- 

Gintaras Nenortas ir Džiugas mą su Lietuvos okupantu. Ra
gina skaityti “Pasaulio Lietuvį” 
(PLB * biuletenį), prenumeruoti 
J. Kapočiaus leidžiamą lietu
vių enciklopediją anglų kalba. 
Centro valdyba taip pat prašo 
visų apylinkių, kad jos greitai 
atsilieptų į jų raštus, praneštų 
pasikeitusių valdybų sudėti bei 
adresus. (K. J.)

Iki balandžio pradžios PLB 
jaunimo metų talkos komisijoj 
jau buvo užsiregistravę 35 at
stovai, atvykstą iš kraštų? 

Ši komisija rūpinasi kitų kraš
tų jaunimo — už JAV ir Kana
dos ribų — atvykimu į kong
resą ir globa JAV-ėse. ’

Anksčiau užsiregistravę į jau 
buvo skelbti spaudoje. Papildo
mai užsiregistravo šie atstovai:

Australija — Vytautas Vik
toras Straukas;

Kolumbija — Algirdas Dyri- 
kis, Janina ; Birutė Kazlauskai
tė, Tadas Vytautas Kazlauskas, 
Gervidas Kupstys, Rasa Irena 
Šemaitytė, Antanas Audronis 
Vilūnas;

Urugvajus — Elena Grama- 
šauskaitė; -t>-' J'f

Venec^la — .Raimundas Bife;

miausia turime padėti jiems at
važiuoti į Ameriką. Jie patys 
yra surinkę pinigų kelionei ap
mokėti, bet jų nepakanka. Ieš
komi mecenatai, kurie sutinka 
apmokėti visas arba dalį kelio
nės išlaidų kitų kraštų jaunimo

Alfredas Staru- atstovams. Jau du macenatai 
yra išpildę savo pasižadėjimą, 
atsiųsdami pinigus kitų kraštų 
jaunimo kelionėms apmokėti. 
Tai Lietuvių Studentų Sąjunga 
JAV, apmokėjusi kelionę at
stovui iš' tolimiausio krašto — 
Naujosios Zelandijos ir Vincas 
Kizlaitis Glevelande, apmokėję 
kelionę Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijoje mokiniui. Mecena
tai yra skubidi reikalingi, nes 
balandžio 20 pinigus reikia Įmo
kėti kelionių biurams.

Atvykusius iš kitų kraštų

Pagal kraštus užsiregistravu
sių atstovų skaičius skirstomas 
taip:

Anglija — 10, Austrija — 2, 
Australija — 19, Belgija —3, 
Brazilija — 3, Italija — 1, Ko
lumbija — 6, Naujoji Zelandi
ja — 1, Prancūzija — 7, Švei
carija — 1, Urugvajus — 1, Ve- 
necuela — 11, Vokietija — 20. 
Pridėjus JAV ir Kanadą — vi
so 15 kraštų.

J" Kitų kraštų jaunimui labai 
&iida Ketanti Daranos. > Piv-

thuanian VVorid Youth Cong- 
ress, June 30-July 3, 1966, Chi- 
cago, Illinois, U.S.A.” .vartoja
mas antspauduojant visus PL- 
JK komiteto, Įvairių komisijų 
ir PLB valdybes į visą pasaulį 
siunčiamus laiškus ir vokus. To
kių laiškų išsiųstą jau tūkstan
čiai, visur skelbiant įvyksiantį 
lietuvių jaunimo kongresą ir 
garsinant Lietuvos vardą.

— Petro Babicko muzikinis, 
operetinio charakterio, 4 veiks
mų scenos veikalas “Gintaro že
mės pasaka ” gegužės 28 stato
mas Los Angeles lietuviškoje 
scenoje. Pastatymą organizuoja 
Lietuvių^ Fondo komitetas, reži
suoja Juozas Kaributas.

— Anglijos lietuvių šimtme
čio istorija pavesta parašyti K. 
Barėnui, “Europos Lietuvio” re
daktoriui. Didesni lietuvių emk 
grantų skaičiai Anglijoje įsikū
rė apie 1870, vengiant caristi- 
nės priespaudos ir ilgos karo 
tarnybos. 1900 m. Anglijoje bu
vo priskaito arti 9000 lietu
vių.

— Lietuvį Fonde kovo 25 
pagrindinio kapitalo buvo 250, 
150 dol., o narių 1055- Visi pri
pažįstame, kad lietuvybė ir mū
sų kultūrinės pastangos reika
lingos skubios ir pastovios fi
nansinės paramos. Kai LF pa-

nors 
taiki*

Minukas. šie visų sekcijų na
riai irgi en bloc išrinkti, nors 
daug jų susirinkime ir neda
lyvavo.

Į revizijos komisiją išrinkti: 
Benediktas Dapkus, Jurgis Pet- 
kaitis ir Matas Vaišnys.

Įdomiausia susirinkimo dalis 
— prof. Valerijono Balčiūno

ti lietuvių šeimose P^eš if'ptT tikslams turėsime pakankamai 

žiūrų ir Įsitikinimų skirtumo, 
laikykime šventa pareiga ir di
dele garbe tapti LF nariais — 
amžino Lietuvai kultūrinio pa
minklo statytojais. Kas lie
tuviškai galvoją — į LF stoja. 
LF adresas: 6643 So. Maplewood 
Avė., Chicago, m., 60629, tele
fonas 7782858.

Kongreso, kad jie galėtų pagy
venti lietuvių tarpe-

Visi, ^kurie nori ir gali mūsų 
jaunimui padėti, prašomi sku
biai savo aukas siųsti ir apie 
savo talką praešti PLB JM 
talkos komisijai šiuo adresu: 
Mr. Vytautas Kamantas, 477 
Cole Plaza, Willowick, Ohio 
44094, Telef. (216) 944-1448.

Kovo” 27 sudarytas Pittsbur- 
go jaunimo metų komitetas, į 
kurį įeina: Stella Lesutis — pir
mini, Juozas Taoras ir Antoi- 
nette Naujalis — vicepirm., V. 
J. Kolyčienė — ižd., Vyto lu
cius — sekr., Fr. Pūkas, And- 
rew Rozger ir J- Pakevičius — 
nariai; iš jaunimo: Davė Kve
daras, Gintautas Taoras, Danu
tė Žilinskaitė, Lorraine ir Rose 
Anne žusinaitės. Komiteto stei
gimo reikalais iš Clevelande at- _____________
vyko energinga Jūra Gailiusy- sielojęsi lietuvybės išlaikymu, 
tė, Pasaulio Lietuvių jaunimo patys augindami keturis sūnus, 
metų finansų komisijos vicepir
mininkė ir talkos komisijos sek
retorė.

Per Vyto Juciaus radijo va
landėlę viešnia kalbėjo į visus 
lietuvius ir ypač į jaunimą, 
kviesdama visokeriopai prisidė
ti prie jaunimo metų pasiseki
mo. Vietos ir apylinkės parapijų

klebonai bei kunigai mielai su
tiko paremti komitetą ir jo 
veiklą.

Vytas lucius per savo Tėviš
kės Garsų radijo pusvalandį 
(WZUM 1590 KC., Camegie, 
Pa.) kiekvieną sekmadienį nuo 
12 iki 12:30 vai. jaunimo metus 
puikiai garsina ir populiarina.

Prie jaunimo metų komiteto 
suorganizavimo daug prisidė
jo Juozas ir Bronė Taurai, vi
suomet rimtai ir su atsidėjimu

HARTFORDAS KVIEČIA PAREMTI
MATULAIČIO NAMUS

Putnamo lietuvaičių seselių 
veikla ir darbai žinomi visiem 
lietuviam, kurie bent kiek do
misi gyvaisiais lietuvybės reika-

Kas gali, ypač iš toliau, siun
čia savo dalį tiesiog Putnamui. 
Kitose vietovėse, pav., Chicago- 
je, Clevelande, Detroite, Bos
tone, New Yorke ir k. seserų 
darbui rėmėjai ruošia įvairius 
parengimus, vakarus, parodas 
ir pan., kurių pajamas skyrė 
ir skiria Matulaičio namų staty
bai.

Connecticuto sostinėje, Hart-

kurių du jau studijuoja univer
sitete.

Komitetas pramato greitu lai
ku suruošti pobūvi ir tikisi pa
ramos iš mūsų jaunimą remian
čių lietuvių. J-P. Viena tų seserų veiklos sri

tis — tai senelių globa Tam 
jos turi tik nedideles patal-

pre- NORWOOD, MASS. Vasario 
aukojusių sąraše per 

Kveda- 
5 dol.

legentas papasakojo k. apie 16 proga aukoju 
New Haveno beturiu atstovų Mindą pradelstas 
suvažiavimą. J. Baraata ramčius, aukojęs
New

— Dail. M- Žukauskienės pa
roda Waterbury, Conn. kovo 19 
ir 20 buvo gausiai lankoma. 
Parduota daugiau kaip 12 pa
veikslų. Parodą ruošė ir glo
bojo LB. Waterburio apylinkė.

WORCESTERr MASS.
Worcesterio jaunųjų Lietu

vos vyčių 24 kuopa balandžio 
17 d. rengia apskričio suvažia
vimą šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Registracija bes 9-9:30 v-,

— 10 v., toliau užkan- 
su-

- 1-30 t. šv. va- 
vaka-

sirinkimas — 1-30 v. šv. va
landa — 4 t. Baigiama vaka- 
rieoeir pasilmksminimu.

Kalbės kun. Albinas Janiū-
naSp AjpMTKlO OT38105 
kun. kleb. J. Jutkevičius 
tos kuopos dvasios vac

min. ir kiti.

vadas, 
— 26- 

JvasioB vadas, P. 
apskričio vicepir-

Suvažiavimą rengė speciali 
Spirauskaitė, Z. 

Brantaitė, D. Sutkaitytė, S. 
Pauliukonytė, S. Pelonytė, D 

J. šermukšnis, F. 
ir kiti. Kuopą globo-

Prieš kelerius metus užsimo
ta ir visą laiką rimtai ruoštasi 
pastatyti didelius, praktiškus forde, seselių vienuolių veiklos 
senatvės bei poilsio lietuviam 
taip reikalingus Matulaičio na
mus, kurie galėtų priglausti 
apie 120 asmenų, su gydymo 
priemonėmis bei personalu.

Paruošti projektai, gauti tin
kami žemės plotai, išrūpinti rei
kalingi pripažinimai bei leidi
mas, ruošiamas ir tobulinamas 
personalas, įvairiais būdais su
kaupta statybai pradėti lėšų da
lis.

Statybą vykdyti norima ko 
greičiausiai. O ir reikalas labai 
skubus, nėą būtina padėti tiem 
lietuviam, kurie tokios Įstaigos 
jau dabar reikalingi.

Valdžia, gerai vertindama se
serų vienuolių darbus, savo da
lini prisidėjo. Sudėjus ligi šiol 
sukauptas lėšas ir užtraukiant 
paskolas, darbams vykdyti dar 
reikia skubios paramos mūsų 
pačių visuomenės aukomis, nes 
įstaiga pirmiausia skiriama lie
tuviams.

rėmėjai užsimojo surengti dide
lį labdaros vakarą su oficia
lia dalimi, menine programa ir 
vakariene.

Ponios S.D. Shimkienės va
dovaujamas komitetas jau gerą 
pusmeti viską organizuoja ir 
ruošia Yra ir iškilmingas gar
bės komitetas, moraliai remiąs 
Matulaioo namų fondo reikalą.

Per Atvelykį, balandžio 17, 
Hotel America Hartforde ir į- 
vyks tas parengimas — vaka
ras, į kurį kviečiami lietuviai iš 
viso rytinio JAV pakraščio.

Mėgstame girti Nek. Pr. M. 
Kongregacijos seseris vienuo
les už jų tikrai gerus darbus 
lietuvybei, už jų lietuviškąjį 
uolumą jaunimo auklėjimo srk 
tyje, už senelių lietuvių globą, 
už gerą spaudą ir Lt O dabar 
kiekvienam tauriam lietuviui 
yra gera proga ne tik gėrėtis 
ir girti, bet ir konkrečiai prisi- « 
dėti, paremiant šį parengimą. .

A» SmIbMr



Per*Atvelykį šventinami Toronto Prisikėlimo parapijos namai

Naujųjų parapijos namų projektas.Prisikėlimo parapijos pastatas: viršuje laikinoji bažnyčia, apačioj — salė.

Pirmasis parapijos klebonas, T. Bernardinas skaito Evangeliją. Soste J. J. E. Toronto Arkivyskupas Philip F. Pocock.
Em. Toronto kardinolas, jo kairėje T. Petras.

Viena iš jauniausių laisvaja
me pasaulyje veikiančių lietu
viškų parapijų — Prisikėlimo 
parapija Toronte — šį sekma
dienį savo istorijoje galės įra
šyti naują, stambų laimėjimą. 
Kaip tik balandžio 17 šventina
mi nauji parapijos namai, ku
rių reikalingumas seniai buvo 
pajaustas, ilgai planuotas ir pa
galiau įvykdytas.

šios parapijos pirmieji žings
niai pradėti žengti dar taip ne
tolimoj praeity. Po antrojo pa
saulinio karo atsivėrus durim 
į Kanadą, čia patraukė nemaža 
lietuvių miško ir kitokiem dar
bam. Pasibaigus darbo sutar
tim, naujieji ateiviai telkėsi į di
desnius miestus. Daug jų atvy
ko į Torontą, kur jau rado anks
tesnės emigracijos lietuvius ir 
jų įsteigtą šv. Jono Krikštyto
jo parapiją- Ta mažytė "bažnytė
lė toliau nebepajėgė aptarnauti 
naujos lietuvių masės. Buvo gy
vas reikalas steigti naują lietu
višką parapiją. Toronto kardi
nolas J. McGuigan kreipėsi į 
Pranciškonų ordiną, kurs kvie
timą priėmė.

Sutvarkius visus dokumentus 
ir oficialiai per Šv. Sostą pra- 
vedus lietuvių tautinės parapi
jos j steigimą, 1953 gegužės 22 
atvykę trys lietuviai pranciško
nai — T. Bernardinas, T. Pla
cidas ir T. Petras — pirmiausia 
rado prieglobstį turistų na
muose 91 Jameson Avė., kurie 
dabar jau nugriauti ir jų vieto
je pastatyti didžiuliai aparta
mentai. Trūkstant bažnyčių net 
ir vietiniam kanadiečiam, lietu
viškom pamaldom teko ieškotis 
vietos kino teatro salėse.

Pasiskolinus pinigų ir užpir- 
kus prie College gatvės sklypą, 
pradėta statyti laikinoji bažny
čia ir salė. Dabartinėje bažny
čioje pirmą kartą šv. mišios bu
vo atlaikytos 1955 rugsėjo 11.

Parapijiečių dauguma —pas
kutiniosios kartos ateiviai, jau
nes, augančios šeimos. Per pir
mą dešimtmetį parapijoje pa
krikštyta 762. palaidota 77. Da
bartiniu metu parapijai priklau
so virš 4000 sielų.

Parapijos pirmam klebonui 
išėjus į gimnazijos darbą Ken- 
nebunkporte. klebono pareigas 
perėmė ir iki šiol jas eina T. 
Placidas. Jam šiuo metu talki
ninkauja T. Paulius, T. Tarcizi- 
jus, T. Ambrozijos, T. Rafaė- 
lis ir Br. Hortulanas.

Prie parapijos veikia visa ei
lė organizacijų ir draugijų. Ka
talikų Vyrų Draugija, įsisteigu
si 1959 pavasari, rūpinasi reli
gine bei kultūrine veikla. Nuo- 
1962 veikia ir stipendijų fon
das. Jau paremta visa eilė stu
dentų. Moterų Draugija, įsteig
ta 1956. turi virš 140' narių. 
Reiškiasi karitatyvinėje veiklo
je. siunčia siuntinius Suvalki
jon ir Vokietijon, organizuoja 
siuvimo, kepimo ir virimo kur
sus, ruošia koncertus ir kitokius 

ninkai pati pirmoji parapijos or
ganizacija — veikia nuo 1954 
pradžios.

Ypatingai stiprus parapijos 
'choras. Jam praeityje vado
vavo prof. S. Kairys, P. Motie
jūnas ir V. Verikaitis- Dabarti
niu metu chorui vadovauja mu
zikas kun. Br. Jurkšas.

Jaunimo choras, kuriam -taip 
pat vadovauja kun. Br. Jurkšas, 
jungia dideli jaunimo būrį. Virš 
130 vaikų lietuviškai gieda kiek
vieną sekmadienį savo mišio
se ir lietuviškomis dainomis 
paįvairina parapijos parengi
mus. Pavasario metu jaunimo 
choro nariai dalyvauja Kanados 
vaikų suvažiavimuose.

Nuo paskutinio rudens para
pijoje veikia ir trečias — jau
nuolių merginų choras, į kurį į

Tuometinis prvlncljolss T. Jurgis Iventlna pirmąją parapijos nuosavy-“

sijungia vis daugiau naujų pa
jėgų-

Negalima nepaminėti ir ko- 
vingiausios parapijos organiza
cijos — Aušros sporto klubo. 
Šis klubas yra daug prisidėjęs 
prie lietuvių vardo garsinimo 
Kanadoje ir JAV. Įsteigtas 1955 
vasario 11, dabar išaugęs į stip
rų vienetą, pajėgų sėkmingai 
rungtis įvairiose sporto šakose. 
Aušr^ lengvatletai ir plaukikai 
lietuvių pirmenybėse per pir
mus aštuonis veiklos metus lai
mėjo 33 naujus rekordus.

Vasaros metu parapijos sto
vyklavietėje N. Wasagoje nuo 
1955 vasaros ruošiamos jauni
mo stovyklos. Per vasarą kelio
mis pamainomis šia stovykla 
pasinaudoja iki 60 0 lietuviško 
jaunimo.



kad nuo šeštadienio, balandžio ^rytrw • M ir 17*i
16, pradės veikti vaikų daržas datasparoda atietarymar 
ten pat/kur veikia mokykla- landfio 16 d. 4 vat popiet

MtipsMio apylinkės lituvių 
bendruomenės metinis susirin
kimas šaukiamas sekmadienį , 
balandžio 17, po ll vaL mišių 
parapijos salėje. Visi Maspetho 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

Angelę Karalienės parapijos

flK vyrų oktetas iš 
vad. Ą. Mrozinsko 

L choras, 
to. Pelnas 

choro kelionei į dai-
linkšmavakaris (Šakiai, žak 
mai,spąlvotas filmas, Jtaer 
ir ĮdL> įvyks balandžio 23-d., 
vai. v. Angelų Karalienės pa: 
pijos salėje.: -J

VMyk^ stalą rengia Kat M 
Sąjungos 29 kuo$a šį setai 
dienį, balandžio 17 cL 1 vai

maldos apaštalystės laimėjimų 
vakaras bus šeštadienį, balan
džio 16. Pradžia 4 vaL „ .

Aušros Vartų parapijoje per 
Atvelykį, balandžio 17, prasi
dės 40 vaL atlaidai Atlaidų die
nom rytais mišios bus 7:30 ir 
8:15, vakarais mišparai ir pa- 
mokslas 8 v.v- Paskutinę die
ną, antradienį, 8 vai. v. miš
parai pamokslas ir procesi
ja. Proga velykinei atlikti Kle
bonas prašo parapiečius ir sve- silankęs ir į šį velykini paren- 
čius atsilankyti

Kun. J. Aloksiūnui, Angelų 
Karalienės parapijos klebonui,

lėje, 213 So. 4th. St., Brook- |
lyne- Rengėjos kviečia atšilau- B'/./' ‘V'’’" 4
kyti visus New Yorko ir apy-
linkės lietuvius į šį. lietuvišku . Ą ĮrtaTtaruniėltfcėf Š ’
papročiu ruošiama parengimą skautams remti komiteto vicepimu, G. Bartkuvienl— komiteto aekretoci. Gįtamoje J. Rūtenis.
Kaip paprastai, sąjungiečių po- Nuotr. v. MažeHo
būviuose laikas praeina šeimy
niškoje ir draugiškoje nuotai
koje. Tai patirs kiekvienas, at-

tyti papd pirkijo pageh- 
•dvlmua ant mttaą arba 
pirkėjo lemta. Statybą 
idtakmn’S^drdngai pagal' 
onftarimą už labai prir 
einamų kaimąVitais tek 
imtais kreįpttapas Btaty- 
btafoką Andrių Armoną

TeL 516 AN 1-2864 į

1 
j

į Kun. Juozas Svirskas, kuris 
l^iltainuja šv. Petro parapijoje 
■ So» Bostone, balandžio 11 d. at- 

šventė 15 m..savo kunigystės 
L^staaktį. Savo sukaktį atšventė 

Jpas savo sunkiai sergančią ma
mytę, kuri yra gydoma ligonių 

Vi prieglaudos namuose Lawreųce, 
Iffass.

Velykų šventėse bažnyčiai 
.papuošti gėlėms surinkta 145 

dol. * Prie parapijos bažnyčios 
surinkta 108 dot, o prie koply
čios 36 dol.

Lietuvos Vyčių Bostono kuo- ' 
pos susirinkimas bus balandžio ' 
17 d- 2:30 vai. po pietų para
pijos salėje prie E. 7-tos gat
vės. , .

Moterų-merginų klubas ba- 
landžio 17 d. 3 vai. popiet pa- - 
rapijos salėje prie E. 7-tos gat- 

. vės ruošia margučių balių. Visi

LAIKRODININKĄ*

vi um

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C A. VOKET
ADVOKATAS

JAUNIMO METŲ KOMITETAS PRAŠO PARAMOS
Jaunimo metų ketvirtis jau nimas suvažiuoja: sutekti išei- ramos. Kreipiamės į visasorga- 

praėjo, dar už ketvirčio — bū- vijos jaunimą į vieną vietą pa- nizscijas, vitaomenės veikėjus, 
___________________ ____ ______ sime išvakarėse jaunimo kong-^ bendrauti, išryškinti jaunimo dvasiškius, betaviškas įstaigas 
tus galima gauti pas platintojas reso, kuris-yra pirmas lietuvių laimėjimus tautiniame ir politi- ir pavienius tietavius — ištie*- 

išeivijos istorijoje. Pats kong- hiame tatR'tarptautiniame gy: kitę «avo doetaą ranl^ ir pa- 
resas vyks birželio 30 — lie- venime, duoti jaunimui tinka- remkite mus pinigine auk*. 
pos 3 dienomis Chicagoje. Kon- mą Betuvišką tautiškumo suprą- ; Auka, didelė ar maža, visada 
greso tikslas yra aiškus: “viso 
laisvojo pasaulio lietuviškas jau-

girną. Vaišių metu bus pritai
kinti Velykų šventėms laimėji
mai Auka tik 3 dol. Aukų biHe-

leidimą naudotis parapijos sa
le, mums rengiant studijų die
ną. Liet Katalikių Kultūros 
Draugija.

Petras Makauskas-McKosky, 
88 m. amžiaus, mirė balandžio 
11. Laidojamas balandžio 14d. 
10 vai šv. Trejybės kapinėse 
po gedulingų pamaldų šv. Jur
gio bažnyčioje, kurioje velionis 
buvo pirmasis kolektorius. Pali
ko liūdinčią žmoną Veroniką, 
du sūnus ir dukrą su šeimo
mis. Laidotuvėmis rūpinasi J. 
Garšvos šermeninė Brooklyne.

Skautai ir skautės, minint or
ganizacijos Globėjo Šventę, ba
landžio 24, sekmadienį, organi
zuotai dalyvaus 11 vaL pamal
dose Angelų Karalienės jiarapi- 
jos bažnyčioje. Po pamaldų bus 
trumpa tuntų sueiga.

L.R.K3JL 115 kuopa, talki
ninkaujant kitoms New Yorke 
esančioms kuopoms, ruošia Su
sivienijimo 80 metų sukakties 
minėjimą Banketas ir šokiai |- 
vyks balandžio 30 d., 8 v.v. šv. 
Jurgio parapijos salėj, 207 York 
St Brooklyn, N.Y. Bilietų ir 
kitais reikalais skambinti: A.

ir prie įėjimo.
Katalikių Moterų Sąjungos 

24 kuopa šaukia susirinkimą 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje balandžio 17 d. 9 vai- (po 
tretininkų susirinkimo).

Bronys Raila atvykstą New 
Yorkan skaityti paskaitos — 
“Kova užjaisvę: kas tai būtų?” 
Jis kalbės Camegie Endowment 
patalpose (345 E. 46tb St. Man
hattan), balandtžio 23, šeštadie
nį. Vakara rengia Santara - 
Šviesa. Pradžia 8 vai. vak. Kas 
suinteresuotas, kviečiamas atsi
lankyti.

PADĖKA
Dėkoju Angelų Karalienės pa

bus mietai priimta, ir už ją iš 
anksto dėkojame. . Padėkite 
mums įvykdyti tai,, ką jūs mum 
iki šiol stengėtės įkvėpti ir ko 
šiandien iš mūsų pageidaujate:

Jackabn Heights, N. Y. 
Tel. NEwton 9-5620

Dviem asmenim išnuomojami 
keturi kambariai maža nuomos 
kaina. Galėtų ir darini atsilygin-

dėlių daržu. Rašyti: Mr. Paul Pe- 
ter Bražinskas, Rt. 3, Box 317, 
Newton Falls, Ohio.

nui, kun. Pikturnai, kun. Jan
kui ir parapijos vargonininkui 
Liuberskiui už gražias bažnyti
nes apeigas, laidojant a.a. Vik
toriją Vilimavičienę. Dėkoju vi
siems draugams, giminėms, ma
no mamytės draugams, bei pa
žįstamiems, už jos vėlę užpra
šiusiems šv. mišias; jos karstą 
puošusiems gėlėmis ir palydė- 
jusiems į amžiną atilsį. Dėkoju 
visiems, kurie apsilankė šerme
nyse, su ja atsisveikino ir mū
sų šeimai perdavė užuojautą. 
Ypatingai didelis ačiū: p-niai 
Onai Kubilienei, Mrs. Mr. Bar-, 
nett šeimai, Romui Kisieliui ir 
Jovitai Slederienei už ddelį pa
sidarbavimą šermenų sutvarky 
me. Su giliu liūdesiu lieku vi-l 
siems dėkingas. I

Stasys Malinauskas ir šeima;

SPORTAS
SEKMADIENĮ Į 
BRIDGEPORTĄ

Pereitą sekmadieni mūsiškių 
futbolo rungtynės buvo atšauk
tos. Ateinantį sekmadienį Lie
tuvių Atletų Klubo abi seniorų 
vienuolikės žaidžia prieš Brid- 
geportą Connecticutte. Rung
tynės įvyksta Swedish AC aikš
tėje, 1351 South Pine Creek jaunimo kongreso renginio ko 
Road, Fairfield, Conn. Pirmo- 

’ sios komandos pradeda 2:30, o 
rezervinės 12:45 vai. šeštadie
nį žaidžia jaunučiai 3 vai. pas 
Gjoa. Pereitą savaitgali težaidė 
mažučiai, kurie 
Oceanside 0:3.

pralaimėjo 
Atietas-

timą uždegti' jaunimo dvasią 
didesnei kovai už Lietuvos lais
vės ir jos nepriklausomybės at
gavimą, parodyti pasauliui, kad 
pavergtoje Lietuvoje nėra tos ___ __
laisvės, apie kurią kalbama šiah- išlaikyti lietuvybę ir kovoti dėl 
dien visame pasaulyje ir dėl Lietuvos laisvės grąžinimo. Mes 
kurios -kovojama; norima su-, 
jungti viso pasaulio visų kartų 
lietuvius bendrai vieningai tau
tiniai veiklai ir kovai už Lietu
vos laisvę”. .

šiam svarbiam darbui reika
linga piniginė parama. Pagal

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių rėmėjų Bostono skyrius ba
landžio 23 d. šv. Petro parapi
jos salėje po bažnyčia ruošia va
dinamą Whist ir Blitz parengi
mą. Pradžia 7:30 v.v.

Bostono dramos sambūris, 
rež. Aleksandros Gustaitienės,

beldžiamės į jūsų širdis, į jūsų 
namus, jūsų įstaigas, krautu
ves, prisiartiname prie kiek- -------- ---------------- ,
vieno skubančio ar stovinčio, gegužės 1 d. vaidins “Brandos 

atestatą” Hartforde, Connecti- 
cut. Kviečia lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas.

So. Boston* ant teismo rū-

ADVOKATAS-^
37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y. 
Tdef. — APpie*ate 7-70*3

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

sudarys 45,000dol. Laiko liko 
mažai, gi aukų surinkti norima 
daug, čia mes ir prašome mū
sų tėvų, vyresniųjų ir visos 
New Yorko ir apylinkės lietu
viškos visuomenės talkos ir pa-

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir

NĖVARKE

Paroda atidaroma 4 v. p.p.

Jaunųjų talentų vakaro pradžia 7 v.v.

Aplankykim skulpt P. Vaškio parodą
Kviečiame visus aplankyti 

Petro Vaškio- skulptūros ir dai
liosios keramikos parodą pa
matyti ir įvertinti jo gražius 
skulptūros darbūs, įvairias lėkš
tes ir vazas. Įsigytame jų savo 
namų papuošimui, vestuvinėm 
dovanom, dovanotam jaunimui 
— jaunimo metų progą ameri
kiečiam — lietuviško meno pro
pagandai Ten pat bus priima
mi ir užsakymai

Paroda bus atidaro šv. Trejy
bės salėje Newarke (Adams st* 
— New York avė kampas) ba
landžio 16 d. nuo 4 vaL p-p. 
iki 12 v.v. ir 17 nuo 9 vaL ryto 
iki 3 v. p.p. L. L

Visi mes mėginame savo gy
venamus butus ir natnus su
tvarkyti ir dekoruoti taip, kad 
jie būtų gražūs, malonūs ir jau
kūs. Tą padaryti galime mūsų 
menininkų sukurtų vertybių dė
ka. Lietuviški audiniai, medžio 
drožiniai, paveikslai, skulptūros 
it keramikos kuriniai palaiko 
mūsų namuose lietuvišką dva
sią, kuri stiprina mus, toli iš- 

‘ blokštus iš tėvynės.
Mes turėtume didžiuotis mū

sų menininkais ir jų sukurtais 
darbais, nes jie yra mūsų darbš
čios ir progresuojančios tautos 
liudininkai ir mūsų kultūros ne
šėjai.

šome piniginės paramos!

Mūsų jėgos, mūsų žibios 
- Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Aukas prašome 
giniai šiuo adresu:

Lithuanian Youth Congress, 
Mrs- B. Juodikis, 1794 E. 227St 
Cleveland, Ohio, 44117. (Če
kius ar Money Order rašyti “II- 
thuanian. Youth Congress” var- 

. du); arba prašome aukoti aukų 
rinkėjams, kurie turi aukų la
pus ir yra įgalioti jaunimo me
tų komitetų, LB apylinkių val-

Vytautas Radzivanas 
(New Yorko Jaunimo Metų 
Komiteto Inform. Skyrius).

WAGMER THEATB1

Pirmų kartų New Yorfce — 
Balandžio 15 — iki bal. 20, 1966 

“LIEBESGR0S8E AUS TIROL"

“HUBERTUS JAGD” 
Vaidina:

A. Meissner, W. Fritsch, W. Albach

ae810" gino | kariuomenę šaukiiho pa
kvietimus. Kiti jaunuoliai juos 
už tai gerokai “apkūlė”

"Mažas miestelis". Balandžio 
30 <L 7:30 v.v. Lietuvių Piliečių 
draugijos auditorijoj So. Bosto
ne bus suvaidintas amerikoniš
kas modernaus teatro vaidini
mas “Mažas miestelis”. Bus vai
dinama, berods, be dekoracijų 
ir baldų. Režisuoja Beatričė 
Kerbelienė.

Donatas ir Elena Valeišai, 
Alice Bakery savininkai, Verbų 
sekmadieni suruošė pusryčius 
šv. Petro parapijos chorui. My
lėdami lietuviškas dainas ir baž
nytinį giedojimą, Valeišai at
kreipia lietuvių visuomenės 
dėmesį, kad šalia dalyvavimo 
choro rengiamuose koncertuo
se, tolų kultūrinį vienetą priva
lu pagerbti ir visokeriopai pa
remti. O choras visuomenės pa
ramos šiemet ypač reikalingas, 
nes ruošiamasi vykti i dainų 

, šventę Chicagon.

ia£&f mieštos.

Sfepboi Araniskfc
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air eonfitioned 

A. J. BALTON-BALTRONAS 
Licensed Manager 
& Notary Public

*60 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

Joseph Garszva

BALSAMUOTOTAS
231 2BEOFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

14-02 JAMAICA AVĖ.

VAKARAS JONO RUTENIO.

PETRO VAŠKIO PARODA

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

TAPYBOS DARBŲ 
PARODA

BALANDŽK) 16 D. (šešfcufienį) 12 vaL . 8 vaL valu 

BALANDŽIO 17 D. (sekmadieni) 12 vaL - 5 vai. p.p.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO SALftJE
1332 Halsey St., Brooklyn. N. Y.

Oficialus parodos atidarymas balandžio 16 d. (Seit)
4 vai. p. p. i

Pelnas skiriamas sportuojančiam jaunimui

Klibas

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
.. NEW YORKO KLUBAS 

balandžio 17, sekmadienį 
' " 5 vaL popiet

• MASONŲ SALfiJE 
86-05 9Sth Street, Woodhaven 21. N.Y. 

rengia 

ATVELYKIO

Rašytojas Atginta* Losdtaerpi* kalbės tema — Drama ir 
teatras Šiandien • Dail. A. Peldavičiūtės-Montvydienės 
paveikslo “Pavasaryje" loterija • Velykų stalas su 
tradiciniais valgiais, pagamintais pačių klubo narių.' • 
Margučiai. Kokteili*. o Įėjimo auka $5.00 — Apie savo 
dalyvavimų malonėkite pranešti ne vėliau balandžio 15 A 
tel. HI 1-3894 ar Vi 6-8320.

Miloniti kvieti* pinu utūUmkyti ir senu Vefyhį puprotiu 
keletą vuiandą pubeiufruuti su draugui b^pudįsUrtnua, punnHinti 
prie bendro stalo.

KLVtO VALDYBA

Kopiy&o* nemokamai visose 
miesto Šalyse; veikia ventiliacija.

TeL Vlrėtoia 7-4499

Iteodm

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME


