
Pusė metų literatūros kritikui
Studentę riaušes

Nuo Nasserio
atsisakė

Amerikoje visuomenės dau
guma tyli, rami ir savo kasdie
ninį darbą dirba įtemptai Vi
suomenės dalis, kuri mėgsta vei- 
kėjauti ir savo balsą dėl Vietna
mo kelti ima rodytis su liguis
tais reiškiniais. Beveik isteriką, 
jei spręsi iš spaudos, televizi-

Kaip žinia, Abba Scbwartz 
pats pasitraukė iš departamen
to, kai patyrė, kad jo įstaigą 
perorganizuoja ir jos funkcijos 
perduodamos kitom įstaigom. 
Tardymas parodė, kad jis,ir jo 
draugai buvo piktnaudoję savo 
tarnybą pasus išduodami ko
munistam

suotojų pasakė kitokią priežas
tį: jie balsavę na už spalvą, bet 
už tai, ar jiem rodosi žmogus 
tinkamas ar ne.

Nato sąjungininkam — paskel
bė, kad jų kariniai lėktuvai ga
lės perskristi Prancūzijos terito
riją pagal taisykles, kuriom lei
dimą reiks gauti kas mėnuo. 
Lig štok veikė metinis planas ir

TEISYBĖS AR KERŠTO ieško propagan- 
f da prieš senatorių Doddęl

New York Post 
bendradarbis

Alabamoje gegužės 3 buvo 
rinkimai pareigūnų, pradedant 
nuo gubernatoriaus ir baigiant 
vietiniais šerifais. Rinkimai

X Vieni ima skelbti, kad vyriau
sybė slepianti tikrą padėtį Viet- sybė nerealiai padėtį vertinau* 
name ir pasišauja savo delega
cijas siųsti — “tikrosios” padė-

kad po Gromyko vizito popie
žius Paulius siusiąs savo/atsto
vą artimiausioje ateityje į Mas
kvą. Jis "įteiksiąs popiežiaus 
memorandumą Sovietų valsty
bės galvai Nikoiai Podgorny. — Kom- Ktoije pagal Ameri- 
Memorandume būsią kalbama kos žvalgybos informacijai iki 
pirmiausia apie flkMpję gyvu- 1967 galo turės 159-200 atomi-

ką dar me»cn. Praktika tote 
nepatvirtino: Lenkija naudoja< 
tuo principu, tačiąn nppntpšdn 
ne tikAmeri^os vyskupųįOen- 
stortiavą/ bet neleido 
vykti nė Amerikos atstovui 
Varšuvoje. ,

Vyriausybės kritikai siunta 
delegacijas į Vietnamą — tokia 
dabar mada. Kokios tos delega
cijos ir kaip jos savo misiją at
lieka, iliustruoja šešetukas, ku
rio nariai save vadina “pacifis
tais”, o visas kolektyvas vadi
nosi “Nesmurtinės akcijos ko-

Informacija iš Washingtono nojo ir Lietuvoje; busią taip pat 
Post (pasiekusio redakciją J. paliesti taikos Vietname reike- 
K. dėka) skelbia spėliojimus, lai Pastarajam reikalui esą po

piežiui bus naudingos tos infor
macijos apie Vietnamą, ku
rias jis patyrė iŠ Cabet Lodge,

šen Dodd ėmėsi iniciatyvos, 
kad senato atitinkama komisija 
ištirtų - apklausinėjimo keliu.

ties ištirti. Vyksta vieni ir jiem 
priešingi. Pabuvę savaitę —dvi, 
jau tariasi ištyrę ir parveža 
“tikriausią, tiesą”. Nemokėdami 
vietinės kalbos, nepažindami 
vietos ypatingų sąlygų — per 
porą savaičių “tikras žinias” pa
tiria. Tikri genijai.

Kiti ima skelbti, kad vyriau-

Po Gromyko vizito—darys Vatikanas? Straipsny dar prisimenamas 
Otepka,' buvęs valstybės depar
tamente saugumo pareigūnas, 
kuris buvo iš pareigų atleistas, 
nes davęs informacijas senato 
komisijai apie saugumo reika
lus valstybės departamente. Se
natorius Dodd gynęs senate O- 
tepką, kuris buvo Rūdijęs apie 
komunistinę infiltraciją.

mitetas”. Jis buvo Vietname 
balandžio 14-21. Kaip jis ten 
veikė, informuoja Saigone gy
venąs Tėvas Patrick O’Con- 
nor (The Tablet):

Informacijai apie katalikų pa
žiūras Saigone šešetuko katali
kas Kari Meyer, 28 metų, Cath- 
olic Worker redaktoriaus padė
jėjas, atsilankė ne pas arkivys
kupą, bet pas vieną iš 11 kuni
gų, kurie sausio mėn. pasirašė 
raštą vyriausybei, reikalaudami 
karą baigti. Pasirašė 11 iš 1500 
kunigų, kurie savo anų konfra- 
trų žygiui nepritarė. Taip Mey- 
eris rinko informacijas apie 
Vietnamo katalikų pažiūras. To
liau: spaudos sušauktoje konfe
rencijoje išstatė plakatus ir kal
bėjo kalbas su kaltipimąis Ame
rikai, o Vietkocgaą ųgĮigg

— Neto buvome numatoma 
perkelti iš Paryžiaus į Londoną, 
nors Prancūzija norėtų, kad bu
veinė pasiliktų Paryžiuje net ir 
Prancūzijai iš Nato pasitraukus.

Vietnamas šiuo metu virto didžio pasiaukojimo vieta — vieniem, didžio klai 
dinimo įrankiu—kitiem

yra pagarsėjęs kaip segregacio- 
nistąg, kaip Alabamos intere
sų gynėjas nuo federalinės val
džios. Mrs. Wallece gavo dides
nę balsę persvarą nei perei
tuose rinkimuose jos vyras. Jei 
lapkričio rinkimuose rezultatai 
bus tie patys, tai Mrs. Walla- 
ce bus pirmoji moteris — Ala
bamos gubernatorius. Ameri - 
kos istorijoje tai bus trečioji 
moteris gubernatoriaus pareigo
se. 1924 buvo išrinktos Mrs.
M. A. Ferguson — Texas ir Mrs.
N. T. Ross — Wyoming guber
natoriais.

~ Anglijos darbiečių vy
riausybė atnaujins plieno fab
rikų suvabtybinimo planus. Ne
išspręstas tik klausimas, ar su
valstybinti naujo įstatymo keliu, 
ar eiti mažiau triukšmingu ke- tojamas kaip įrankis. Juo turi 
Ižu — supirkti 12 stambiausių būti sudrumsti vandenys, ku- 
plieno firmų akcijų daugumą. riuose turi būti sužvejota ne

— Sovietai gegužės 4 susite- tarptautinė taika ir asmens toto
rė su Italijos Fiat forma, kad vė, bot tarptautinis smurtas ir 

N.Y. Pust išsidavė, kur yra pastatytų Sovietuose fabriką, asmens pavergimas ir pirmiau* 
tie mdtyvai, dėl kurių akciją kuris pagamintų per dieną po šia — pačių “konfesijų” likvi- 
pradėjo prieš Dodd. 2000 automobilių. davimas.

So v ietai m 
mėgins t ra

Prus. lįįmtąnM gegužės 3 munistinię režimę išplėsti. Pre- naudos bus 
paskelbė, kad kreipęsis į Kon- zidentas nori įstatymo, kuris tiltais riedės 
gresą pritarime preRrįfrtf tarp duotų jam laisvas rankas pri- vaktomąs tau 
Amerikos .įįg ryty Europos ko- pažinti sava nuožiūra palanku- 
■ mo principą tiem ar kitiem 

kraštam. Tas palankumas gretoj 
tiškai reiškia sumažinimą muš- 
tę tę kraitę prekėm, importu©- 
įamom Ameriką. Didžiausio 
palankumo principas lig šiol bu
vo taikomas Jugoslavijai ir Len
kijai. Tokio palankumo dabar 
nori Vengrija, Rumunija ir kt 

„Prezidentas tikisi, kad šitokia 
prekyba reikš tiltus tarp Ame
rikos ir rytų Europos; per ją 
suartės komunistų valdomi ry
tų Europos kraštai su Vakarais.

< Prezidentas tikisi, kad tai 
būsiąs tinkamas politinis žings

nis — kaip atsakymas į de Gauk 
le vizitą Maskvai, į Maskvos 
norą derėtis su vakarų demok
ratijom Europoje.Kiek palankumo principas 
bus naudingas komunistų reži
mam, yra gana aišku': tiltais 
riedės komunistų prekės pa
lengvintu būdu į Ameriką, o at
gal riedės Amerikos doleriai į 
komunistinius ... kraštus. Kiek

Škelbė^lri 
ėmęs savo 
doL, kurie buvo surinkti per 
pietus senatoriaus garbei; kad 
senatorius rėmęs Julių Kleiną, 
dabar. Vokietijos firmos atsto
vą ir už tą paramą ėmęs iš Klei
no kyšius. Tvirtinimam paremti 
vartojo ištraukas iš dokumentų, 
kurie buvo išgauti kažkokiu bū
du iš senatoriaus Įstaigos. Pats pikto straipsnio, kuriame gar

binamas Abba Schwartz ir kal
tinamas šen. Dodd, aiškėja, kad 
tai kerštas, — atsiskaitymas se
natoriui už Abba Schwartzo 
“sunaikinimą". Abba Schwartz, 
pasak laikraščio, yra “rimtas pi
lietis, prezidento Kennedy skir
tas valstybės sekretoriaus pa
dėjėju saugumo ir konsulari- 
niam reikalam”. Jis buvo se
nato vidaus saugumo komisijo
je pareigūno Sourwine klausinė
jamas “absurdiškai”, “pažemi
nančiai”. Nors komisijos pirmi
ninkas formaliai yra šen. East- 
lund, bet 90 procentų laiko, 
per kurį buvo klausinėjamas 
Abba Sehvartz, komisijai pir
mininkavęs šen. Dodd ir jis 
nesudraudęs ano apklausinėto
jo. Taigi “Dodd buvo atsakin
gas už Šio įžymaus vyro perse
kiojimo pasisekimą”, už išstū
mimą iš valstybės departamen-

ti, ir dėl to jos politikos išva
dos pagrįstos nerealiom prie
laidom. Taip kalba ir tie, kurie 
sako, kad Vietnamo demonstra
cijos rodo visuomenės valią, bet 
net nepasižiūri į koresponden
tų nuotraukas, kurios rodo de
monstracijos dalyvius — vai
kus.* ne keliolikos, bet net . ke
leto metų amžiaus. Ir tai visuo- 

‘demokr^inės valios”

— Kongrese tebeina kova dėl 
vyriausybės projekto — įstaty
mo, kiuris draustų “rasinę džs- 4 
kriminaciją” namus parduo
dant ar butus nuomojant Seto| 
Dirksenas oponuoja tokiam jste«.; 
tymui, kaip pasikėsinimui prieš" 
konstitucijos garantuotas nuosa
vybės teises. •

— Ed. M. Kennedy, senato
rius, pasiūlė, kad prezidentas su 
darytų komisiją naujos politi
kos su kom. Kinija galimybėm 
tirti.

— Amerikos koliuoe* per pir
mus 3 mėnesius Žuvo 10,719— 
7 proc. daugiau nei pernai tuo

pirinittifikas. Tačiau ir po te in- ir jų draugam padpWEtaSpa- 
telektualų senatorių reiškėjas stangom, kurios siekia karine 
šen. Fulbrightas, niekad Viet
namo nematęs, tebeskelbia, kad 
P. Vietname vykstąs “pilieti
nis” karas, — pilietinis, ne ag
resija. •• '

Kiekvienas tiki savo skelbia
ma “tiesa” ir nori, kad ją iš- 
pažintų bei vykdytų vyriausy
bė. Pagal jas vyriausybė turėtų 
vykdyti taiką, t-y. kapituliuoti 
prieš komunistus, nes kitaip 
gresia naujas karas — karas su 
Kinija. Turėtų nepasiduoti ap- 
peasementui, nes jis atneš nau
ją karą po 4-5 metų — kom. 
Kinija jau turės pasigaminus a- 
tominius ginklus. Turėtų —jei 
jau kariauja, tai ^kariauti kaip 
reikiant, o jei ne — tai pasi
traukti, nes kitaip vardą ir dau
gel naujų gyvybių be reika
lo praras.

Teisė kritikuoti ir savo siū
lymus skelbti priklauso prie žo
džio laisvės, kuri yra demokra
tijos pagrindas. Bet įsitikėti 
vien sava “tiesa" ir nejausti at
sakomybės už savo žodžius, o 
juo labiau už veiksmus yra pi
lietinės nesveikatos, totalizmo 
manijos pradžia, kuri veda pir
miausia į anarchiją. -

raštingumo cenzas, sustiprintos Georgę ę. JWailace* žmoha lig- 
negrų balsuotojų regstravimo- šiolinio gubernatoriaus, kuris 
si galimybės vykdant pilietinių 
teisių lygybę.

Balsavimai praėjo ramiai Dr. 
M.L. King jaučia nusivylimą rin
kimų duomenim. Negrę balsai 
neturėjo tokios lemiamos įta
kos, kokios buvo laukiama. Iš 
30 savo remiamų kandidatų 
jie aiškiai turės atstovą dabar 
vietos įstatymų leidimo įstaigo
je, vieną kitą vietinį pareigū
ną Tačiau apskritai laimėjo bal
tieji kandidatai Būdinga, kad 
kai kuriose apskrityse, kur neg
rų yra dauguma, laimėjo taip 
pat baltasis kandidatas. Sako
ma, dėl to, kad negrų balsai bu
vo suskaldyti tarp daugelio kan
didatų. Kai kurie iš negrų bal-

$ traukti | save vakarę Europą ir is je 
į save rytę Europą ir atplėšti ję nuo

Jewish Presh, New York Post “Apklausinėjimas parodys -ne 
ir kt spaude* bendradarbis tik piktą netiesą kaltinimų, mes- 
Drew Pearso»~su savo kolega tų man, bet ir sistemingą vogi- 
Jack Anderson paskelbė eilę mą dokumentų iš mano ptai- 
straipsnių N Y- Dpst laikrašty taip ĮvlM

reikalam 10 0,00 0 spaudoje, iš senatoriais gretuti
nio sū Backeriu, buvo matyt, 
kad yra kažkokio pikto džiaugs
mo, jei senatorius būtų sunie
kintas. z

Iš New York Post gegužės 4 
dienos iškilo aikštėn ir konkre
tus motyvas, kodėl imtasi akci
jos šen.. Doddui suėsti. Iš labai

jėga primesti komunizmą?” — 
tai atsakymą gavo iš seniausio 
delegacijos narto bei vadovo: 
“Jei pasirinksi kelią, kuris ve
da į smurtą, tąi smurtas veda 
į naują smurtą, ir karas nepa
daro galo smurtui”. Paklaus
tas, ką siūlo apsaugai nuo ko
munizmo, atsakė: “Mes siūlo
me, kad vyriausybė imtųsi de
rybų; kad JAV ir kiti nustotų 
davę karinę paramą, ir tai ati
darytų kelią į derybas”. Vienas 
studentas tada pareiškė: “Sia-

— Romoje visa savaitė riau
šės universitete tarp kairiųjų ir 
dešiniųjų studentų. Proga — 
studentų atstovybės rinkimai 
Dešinieji kaltino, kad kairie
ji rinkimus suklastoję. Tie už
sidarė universitete ir kitų neįsi
leido. Kito peštynės. Kituose I- 
talijos. universitetuose taip pat 
judėjimas. Atrodo, kad tai da
roma pagal komunistų planą 
suorganizuoti studentų riaušes 
visuose “kapitalistiniuose” 
kraštuose.

— Sovietuose gegužės 3 
Maskvos teismas literatūros kri
tiką Igor Galamčuką, 37 metų, 
nuteisė 6 mėnesius. Galamču- 
kas buvo atsisakęs liudyti vasa
rio mėn. teistojo rašytojo Sb 
niavskio byloje. Galamčuka? 
buvo skaitęs Siniavskto knygas, 
spausdintas užsieniuose, ir atsi
sakė pasakyti, kokiu, būdu jas 
gavęs.

— Popiežius Paulius VI pra
tęsė specialų jubitiejų su atlai
dais ryšium su Vatikano n su
sirinkimu iki š.m. gruodžio 8. 
Lig šiol buvo paskelbta jubilie
jus iki gegužės 
. _ w---- iv--- -- a V-■ ““ uhvuiis ▼▼ yszynsKvs 

čenstachave gegužės 3 pakarto
jo Lenkijos vyskupų, pareikštą 
dovanojimą vokiečių tautai už 
skriaudas, kurias padarė lenkam

— Valstybės sekr Rusk at- karo metu. Ketvirtis milijono 
sisakė vykti vizito pas Nasserį, maldininkų plojo kardinolo žo- 
spaudžiamas Izraelio — rašo Je- džįam.
wish Press. Valstybės departamentas

palengvino vizų įdavimą komu
nistam ar komunistuojantiem, 
kurie atvyksta į Ameriką į tarp
tautines konferencijas.

— Vietnamo komuniatinis 
Vietkongas paskelbė, kad į ne
laisvę paimti amerikiečiai galės 
rašyti laiškus per Vietkongo at- 
«tAwhe AHfare

me krašte mes turim vieną nu
sistatymą — ir jis yra antiko
munistinis”. I tai susilaukė “pa
cifistų” atsakymo: “Mes mano
me, yra daugiau negu vienas 
nusistatymas Vietname. Ir mes 
negalim pasakyti, kuris jų yra 
mažumos, kuris daugumos”

Toliau istorija žinoma...
Kas per vieni tie delegacijos 

nariai? Tos informacijos apie 
jų elgesį ir žodžius duoda pa
grindą manyti — arba jie yra 
naivūs, arba jie yra nenuošir
dūs. Vienu ir kitu atveju jie 
tarnauja ne taikai o komunisti
nei agresijai.

Spaudoje buvo garsinama, 
kad tai tarpkonfesinė delegaci
ja. Vyriausias jų — presbiteri- 
jonų dvasininkas, du kvakeriai, 
vienas katalikas, vienas unita
zas, vieno religinė priklauso
mybė nebuvo pasakyta. Tokia 
grupė “atstovavo” visų tikėjimų 
vienybei.

Tikėjimu iftaba vartojame 
tę, kurio vykdo šgroslją ar jai 
pritaria, nes jie žino, kad tikto- 
čięję yra dauguma ir j juos rei
kia eiti tiktočięję ar dar goriau 
dvastotokę vardu. “Tarpkonfe- 
sinės” delegacijos” vardas var-

Varšuvos pakto nariai, Sovie
tų Sąjunga su satelitais, liepęs 
pradžioje numato konferenciją 
Greičiausiai Rumunijoje. Bus 
svarstoma diplomatinė akcija už 
Europos saugumo sutartį. Ta 
sutartis turinti suartinti komu
nistinį bloką su Europos demo
kratijom, išstumti Amerikos į- 
taką ir ją pakeisti Maskvos į- 
taka. Konferencija numatoma 
kaip tik po prezidento de Gaul- 
le atsilankymo Maskvoje. Iš 
Maskvos atvyks į Varšuvos 
pakto konferenciją Sovietų mi- 
nisteris pirm. Kosyginas, kuris

^laįkp.., konferenciją labai svar
bia- Apie viršūnių konferenci-" 
ją Europos saugumo sutarčiai 
sudaryti buvo viešai pareiškęs 
ir Gromyko tuojau po vizito x pia
pas popiežių. nuošė i vakarų Europą.

Gubernatoriai — < 
ir busimasis: M r. 

Waliace.
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rijoje žmogaus pasąmanį paly
gino su kovos lauku. Esą kovos 
būdus pakeitė modernieji gink
lai. Kovą dėl pasąmonio taip

gų, socialinių darbuotojų. 
Svarstė bendrą temą — kaip 
žmogaus teisių pakitimas ir pa
kitę įstatymai atsiliepė viešajai 
gerovei ir psichinei sveikatai 
Balandžio 13 posėdyje kalbėjo

~ dr. Erich Fromm, 66 metų, psi
choanalitikas, vienas iš Zyg- 
mund Freudo teorijos apie pa- 
sąmonį taisytojų- Jis ir kalbėjo 
apie pasąmonį, kurio vaidmenį 
žmogaus veiksmam buvo iškė
lęs Zygmųnd Freudas. Prieš tra- narni Jie pavirtę net įpročiu; 
dicinį įsitikinimą, kad žmogaus - seksas ir meilė pavirtę “varto- 
veiksmus nulemia jo protas ir tojų kultūros” dalim. Seksas 
jausmai Freudas pabrėžė pasą- virtęs kažkuo pigiai perkamu-kaip vienas iš tos mokyklos, 
monio įtaką. Pasąmonyje glū- dalyku, o meilė daiktu, kurio kuri mėgino Freudą “reformuo-

nial Jei pagal Freudą psichinės 
sveikatos sutrikimus kėlė sek
sualinių troškimų ir svajonių 
slopinimas, tramdymas, tai per 
paskutiniuosius 50 metų —aiš- 
kino Fromm — tie troškimai' 
esą vis mažiau ir mažiau slopi-

|K||

N.Y. ■7711

grėsmę ir nejauSabai. "V^įį. ragino 
mes; ps mjungią i prekybines 
varžybas, kūr asmens vertė ma
tuojama raito vertybėm, ir 
nejaučia rūpesčio. Ulceris kalba

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garaųtuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai

nuo aplinkos siekimo jį sukom- 
fonninti.

Tąi psichoanalitiko kalbą. Į

djų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.
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jąm garsiau nei jo mintis”.
Hvadac

Frommo išvada dvejopa. Vie
na kalbantiem apie mirtį: “Teor 
Mri ir pįr ta“1- 

tatająj; tad Stata uužmogintą ir sudaiktintą žmo- 
su kųoiąesda- gų.

" TT-'į? “A-------- --  - 3 •

gramzdintų; kad žmogus nepą- r'- '
žintų savo baimės, susierzini- : s
mp, beviltiškumo; kad žmogus 
taptų komformistas, savo dva
sia panašus į visus kitus, be 
nuosavaus slypinčio individua
laus pergyvenimo- 1 '

Erich Fromm čia pasiręiškė

vą ‘numarinus”, Jį išmetus iš 
žmogaus gyvenimo. Red.).

. Gyvenimo kultūrinė aplinką 
yra taip suorganizuota, kad 
šiuos rūpesčius nuslopintų, nu-

teologas — vyskupas Fulton

Dfevtt nėra miręs raudonoj Lietuvoj
*■< - j

- ’ysku' 
pgąą •Jąįįhįjfo btandįSo 21 
vatai ^3^|ą;ąėra miręs rau- 
gąpojpj; plačiai ml
aėjo dr. tam

vo paskelbęs straipsnį apie Ry
gą, kaip Baltijos metropoliją. 
Žurnalo Nr- 10 (kuris redakci
ją pasiekė A.D. dėka) kitas au
torius papildo ir patikslina pir
mojo informacijas. Igor Peter 
Hartmann iš Wiesbadeno laiške 
primena, kad Baltijos kraštai

ia Lithua- 
autorė Patricia 

t dariausiu ir_ pą^.. _ .
tįsiu laiko knygos sky- pateko Sovietam Stalino-Hitie- 

rio sutartimi, kuri paliko Stali
nui laisvas rankas. Primena ' 
taip pat, kad lietuviai, latviai, 

ą dar vyskupo P. Ramanaus- estai emigracijoje kovoja prieš 
;o ir vysk. T, Matulionio nuo- okupaciją, kad tarptautinės tei- 
raukom, baigia skatinimu: atžvilgiu visų trijų valsty-
Skaitykif gerųjų Lietuvos žmo- prijungimas nėra pripažin- 
ių istoriją. Melskitės už juos”, ^as ir kad Washingtone visos

r Lietuva uždeniuose nėra mi-

apie atėjėtų pastangas ati -

visą savo vertinimą, iliustruo-

ruM
Bunte llurtnerte, Muencheno-

FrankfurtųJMtoūąs, Nr.- 5 bu-

trys valstybės turi savo pripa
žįstamas atstovybes. Dėmesio 

tokiais patikslini-

Jungtinis Tautos New Yorke. Nuotr. V. Maželio

L4ĖTUVOJE

Rusų elgesys Lietuvoj įvai- mažėja ir rusų arogantiškumas 
is. Priklauso nuo asmens bū- Daugelis rusų -tebejaučia, kad 

lo, išsilavinimo ir aplinkybių. 
Aukštesnieji pareigūnai Vilniu- 
e, kuriem tenka daugiau sušl
iurti su aukštesniais pareigū

nais lietuviais, santykiuose 
(ypač su kultūrininkais) daž
niausiai mandagūs, taktingi, ki-

jie Lietuvoj, gal būt, tik laikinai. 
Kiti jaučiasi tiesiog, kaip eko
nominiai emigrantai, kuriems, 
keik 
teks 
rao.

Laisvės žiburio radijas susi
laukė, kad apie jį pradėtų kur
tis “istorijos”. Vieną tokią “is
toriją” čia norim iškelti Ji api
būdina New Yorko visuomenės 
dalelę gal būt, visuomenės iš
imtį, kuri mėgina veikti kitaip, 
nei įprastą sveikai visuomenei 
— veikti metodais, kurie ver
ti iškelti jau ne žiburio, bet die
nos švieson... Taigi “istorija”.

miestuose bei miesteliuose, kur 
rusų nuošimtis daug mažesnis, 
beveik visi stengiasi su lietu-

Po pirmos Laisvės žiburio 
programos Darbininke, vedama
jame, kovo 25 pozityviai buvo 

- sutiktas naujas radijas. Buvo 
rašoma: “Pirmas pasirodymas,

labai palankiai Būtų nekritiš
ka iš pirmojo pasirodymo 
blykstelėjimų ar suklupimų da
ryti toli siekiančias išvadas. Ma
žieji technikiniai klausimai sa- 

’ vaūne ras atsakymą tolesnėje 
rutinoje. Svarbu, kad išliktų pa
grindiniai dalykai, kurie pasiro
dė jau pirmoje valandoje a- 
biejų kalbėtojų (R. Kezio ir A. 
Mažeikos) žodžiuose: entuziaz
mas, užsimojimas reikštis pozi
tyviai ir konkrečiai”.

Po keturių programų Darbi
ninke, New Yorko žinių pusla
py, balandžio 19 buvo rašoma: 
“Laisvės žiburio radijas per 
savo pirmas keturias programas 
dar nepateisino pažadų ir vil
čių. lietuviškoje programoje 
galima pasigesti redaktoriaus,

MAŽA BROOKLYNO ISTORIJA DEL ŽIBURIO
šališko informacijos parinkimo “Didžiai Gerbiama Redakcija, 
ar kartais Laisvės žiburio net - Pereitą savaitę perskaičiusi 
sušeimyninimo. Teigiamą Įspū- Jūsų neigiamą kritiką apie nau
di paliko angliškoji informacija. . jąją radio valandėlę “Laisvės viais geruoju sugyventi, net mo- 
Pagal redakciją pasiekusius ai- žiburys”, sekmadienį pirmą kar- kosi lietuviškai kalbėt (Kaimuo- 
siliepimus būtų prasmingiau jai .tą pati jos paklausiau. Buvau se to klausimo beveik nėra, nes 
skirti daugiau laiko, nes ji tin
kama klausytojui, kurio dar nie
kas kitas neaptarnauja”. .

Po kelių dienų redakcijoje 
buyo gautas atvirukas su gra
žiu paveikslėliu, kuriame roda
mas Loch Sheldrake, N.Y. Jerry 
Lewis naktinis klubas, o kitoje 
pi^ėje surašyti žodfiai: esą pa
dėkoki! tiem ir tiem (suminė
tas pavardės) “uė išniekinimą 
laisvės žiburio valandos. Būtu
mėte gavę 1000, o dabar gausi
te špygą, kad tokias žinias de
date”. Tur būt, kad nereiktų ro- • meniškų ar partiškai — politi- 
dyti nei “1000” nei “špygos”, 
laiško niekas nepasirašė, anoni
minis tas asmuo, pasiuntęs at
viruką iš Jamaicos, N.Y.

Po poros dienų teko patirti,

sužavėta jos turiniu, perdavimo kaimuose iš Rusijos ątsikraus- 
forma, suorganizavimu-ir visu čiųsių rusų visai reta). Kitoks 
kuo kitu, žodžiu — mūsų saly- vaizdas Vilniuje ir Klaipėdoje, 
gomis ta valandėlė yra labai ge- kur rasų daug (Klaipėdoje dau- 
ra. Nesuprantu, kaip Jūs tiek gigu kaip lietuvių) ir jie jaučia 
daug blogybių joje radote. spw> jėgą. Ypač ten aropantii-

nors kita įsivėlę, ne pati valau-■ pareigūnės — tarnautojos įstai- 
dėlė O tai jau labai gaila. Taip 
mes, lietuviai, ir negalime nie
ko gero padaryti, nes kai kas 
nors pradeda ką nors vertinges
nio kurti, tai visuomet atsiran
da tokių, kurie dėl visokių as~

gose bei prekybos įmonėse. 
Krautuvėse rusės pardavėjos 
ypač arogantiškos lietuvėm mo
terim. Lietuviškai prakalbintos . 
dažnai visai neatsiliepia. Suer
zintos lietuvės kartais pasiūlo 
tokiom, lietuviškai nesupran
tančiom ar nenorinčiom supras
ti rusėm grįžti į savo “plačiąją 
tėvynę”. Neretai tokiais atve- : 
jais rusės atvirai ątkerta savo

laiko geriau pagyvenus, 
arba ir norėsis grįžti na- 

(Elta)

’ Mirė T* Šuravinas
Theodoras šuravinas, peda

gogas, literatas ir grožinės lite
ratūros bei lietuvių tautosakos 
vertėjas, mirė Kaune, balandžio 
10 d., baigdamas 77-tus savo 
amžiaus metus. Gimęs Rusijoj, 
(motina lietuvė), augo Jurbarke 
ir ten jau 1907 metais, būda
mas 18 metų amžiaus, tapo pra
dinės mokyklos mokytoju. Tose 
pareigose ilgą laiką Jurbarke, 
vėliau kitose mokyklose, pasili
ko ir visą Lietuvos nepriklauso
mybės metą. 1930 m. buvo iš
leistas jo į rusų kalbą išvers
tas lietuvių pasakų rinkinys, 
paskui eilė vertimų bei skaiti
nių vaikams ir moksleiviams 
lietuvių kalba. Vėliau yra išver
tęs į rusų kalbą žemaitės, Laz
dynų Pelėdos, B. Sruogos ir ki
tų raštų. (Elta)

Boriozks
Vilniaus statybos mašinų ga

mykloj dirbantieji rusai apdo-

nių priežasčių nori tą iniciato
rių suhkviduotL

Apgailestauju ir, turiu pri- 
sipažtati, esu nusivylusi Jūsų 

f_______  ___ i___ objektyvumu vertmant lietuviš-
kad panašios prasmės kolioja* ta gyvenimo reiškimus. Su pa- M križtą užkMwyonw» ir 0*63

<mas atvirukas buvo gauta iš Zabulienė, 94 lįktatf"
vieno tų asmenų, kurių pavar- Gata^Avk, N.Y.”.
dės buvo suminėtos atvirlaišky- ’ “““ 
je redakcijai, vadinas, anonimų 
akcija...

Dar po poros- dienų redakci
ją pasiekė laiškas. Laiškas tie
siog malonus paimti į rankas ir ____ _ ________________ _ ..w
pasižiūrėti — parašyta ant ge- 0 tik lietuvi?, e ne rus? “naciona- stambiam būriui rasų spedalis-
ro popierio, gražiai, mašinėle, ta«ol9 IMrbuunko atsiliepi- nuotaikas”, tai tramdy- tų ir nespėri artistų, net penai
kokias vartoja įstaigos, rūpės- ra0 Kėdėje kląuųrtL Tai jau gė- tojai pastiprina papiktinimą tatky pogjribo kr visai nata pra-

sambliu — “Beriozka”. Ansam-

ir įtarinėjo, bet turinys redak
ciją įtikino, kad Darbininko at
siliepimas balandžio 19 buvo 
naudingas. Juk iki to laiko So-

Toks arogantiškumas dar la
biau didina įtampą lietuvių-ru- 
sų santykiuose ir verčia kom
partijos pareigūnus gražiuoju ir

samblio vadovas — pensinin
kas S. Gončarovas, buvęs Moi- 
siejevo ansamblio šokėjas.

Tuo būdu rusiška kolonistiš-
prieš “nacionalistines nuotai- ka pramonės įmonė, sudariusi
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. DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
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• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir Irt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės

HAVEN REAI/TY -
Real Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Vimdą — Pi-

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y. TeL VI 7-4477

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN 0RMAN AGENČY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
TeL VIrginia 6-1800

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

SUPERIOR PIECE GOODS COBP.
Tai AL 44319 • 200 Orchard $», New Tori, N.Y. 10002

Siyskite i Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GB 5-458$



JAUNIMO KONGRESO ĮVYKIAI

SU

(nukelta į 4 psl.)

būti.jnas Ltotuvosinkorporacijoš į 
ktanSovietų Sąjungą — yra tikfik-

.. rija./
Ūbi* Betgi nepripažinimo faktas

8:00-10:00 vaL vak. vyksta 
meninė vakaro programa.

10:00 vaL vak. šokiai Conti
nental Room ir Williford Room 
salėse.

1:00-2:30 vai. pietų pertrauka. 
' 2:30-5:00 vai. popiet sekcijos 
atskiruose kambariuose:

ntmnAlrprįjąT titafthn Lše- 16 minėjimus Senate ir 
finnųjannhna teiyą tate Kongrese šĖnep^pa&nmofak- 
gerai žinant, - fcign -Hfrnpjmtąg te yra aiškiai ■> pakartojamas, 
tokią delegaciją ir išteistų, tai ji Ta dieną pasakytos senatorių ir 
būtų sudaryta būtinai tik iš iš- (nukelta i 4 va. t

Jauųimo metų vasarą iš dau
gelio kraštų suplaukusiam jau
nimui bus patiekta tokia prog
rama: -

Birželio 19-25 Daivanoje vyks
ta jaunimo vadovų studijų sa-

Birželio 25 Chicagos Jaunimo 
Centro patalpose vyksta jauni
mo kongreso rengiamų parodų 
atidarymas.

Birželio 25-30 vyksta Pasau
linio Lietuvių jaunimo stovykla 
Dainavoje.

Birželio 30 prasideda Pasau
lio Lietuvių jaunimo kongresas 
ir atsidaro a.a. Vyto Valaičio 
foto paroda Chicagos Conrad 
Hilton viešbutyje. (V. Valaičio 
paroda vyksta Normandie Loun- 
ge salėje.)

7:30 vaL vak. PU kongreso 
atidarymas Waldorf Room salė-

prane- 1- “Lietuvos ir Rytų Europos 
padėtis” (taikomas vidurinei 
kartai). a

2. “Gyvenimas Lietuvoje”
3. “Kultūrinis ir religinis pa

sireiškimas krašte”.

1. “American Lithuanians in
U.S.A.” (anglų kalba). -

2. “Sporto sekcija”. -
'~3F ‘baubimas, jo organizaci
jos ir visuomenė” (Simpoziu
mas). ___________. ’

4. “Laisvinimo darbas ir jau
noji karta” (Simpoziumas).

5. “Moksleivių sekcija”.
6. “Religinė Sekcija”
7- “Lituanistiniai Mokslai”
8. “Komunizmo Metodika”

x 9. “Karių ir Veteranų Sekci-

mą lateėa kovose. Ne dauge-' kų par^ijvąMry ”
Us — A. tada '
— į šią šalį atkeliavo vangda- kad aakdaanšje Seinjo- 
mi tarnybos caro armijoje, ne- ję itetatensdątonorinčių bend- ’v-. 
dvejodami įsijungdavo į Ame- radsrbteti su Lietuva paver- te tegini 
rikoę kariuomenę kovose už gėjais. 7
laisvę pirmojo ar antrojo pa- Tolia® iaž AJ. Rudis sosto- . tepė
saulinio karo metu, kaip pa- jo prie Lietuva dabartinės pa- dBjhte^jtHrie petys 
našiai ir šiuo metu Vietname, dėties ir bandymų bendradar- kitiesBB sfetin-Višakį fcM 
Alto pirmininko žodžiais, “visa bteti su okupantu ar jo agen- ' feateterimą su Lfetto 
■£' didžioji laisvės šalis yra nusė- taus. L
ta^Uetuviškaiskaro veteramį - JSindfenmis^Ląątatoą paver-
postais. Tas tik rodo, t jog lietu- girnas yra pats pikčiausias ir girdėta* vardais. fr' te

' * \ • • -■ . ' ’ ■ -~= - i- . ■ .-i,--; ' ' J -<T'"

8:00 vai vak. paskaita: “Jau
nimoreikšmė tautote ir

10:00 vai. vak. šokiai tfilli- *zw^sms į pavergtą laetu- 
ford Room salėje. • vą”, Waldorf Room salėje.

Liepos 1 — antroji PU kon- 10:30-12:30 vai. popiet sim- 
greso diena. pozhimai atskiruose kambariuo-

9:30-11:00 vaL ryte, “Lietu
vių jaunimas pasaulyje’ 
Šimai iš kitų kraštų Waldorf 
Room salėje

11:00-1:00 vai. po pietų pa
skaita: “Kaip mes keičiamės 
svetimoj aplinkoj” Waldorf 
Room salėje.

Motina - antrasis angelas

Sunki priespaudos randa per
sekioja mūsų motinas tėvynėje 
Lietuvoje. Mūsų šalies motinos, 
per ilgus amžius auginusios did

ino valandoje iškyla jos švie
sus paveikslas, jos maldai sude

gtos įtakos galingume glūdi ir 
didi motinos atsakomybė. Ar 
neprasilenktų su savo maniš
ku pašaukimu' tokia motina, 
kuri bandytų savo vaikam ir sau 
pačiai taikyti skirtingą moralę? 
Argi nebijotų išgirsti iš savo 
vaikų priekaišto: mamyte, o ko
dėl tu nevykdai?

O mylima motina, laime, širdin atsigręžus, 
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai ta pati! 
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs, 
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!

Petras Vaičiūnas

pašaukimui ištikimos, motinos 
didžia daEmi prisidėjo, kad. ir 
jų vaikai galėjo pasiekti aukš
tesnio tobulumą Augustiną, Te
resėlę, Mariją Goretti gerbtam 

slaptį — motinystę. Visa, kas' kaip šventuosius daugiausia dėl 
mumyse yra gero, nukrypsta į 
mūsų pačių motinas ir apskri
tai į motiną, kaip į gerąją pa
saulio dvasią, kaip į gėrio sim
bolį. / . 7

Motinos sąvoka apima mote
rį ir kūdikį. Ir tai ne vieną mo
mentą, bet visą gyvenimą: nuo 
priešlopšio iki karsto. Įvairiam 
ir painiam gyvenime motinos 
žvilgsnis budi ir stebi Motinos 
širdis niekuomet nepavargsta, 
jos akys niekuomet neužsi
merkia. Su meile širdyje ir mal- 

v da lūpose sergsti ji vaiką nuo
pirmojo, krykštavimo lopšely, • vyrius ir pasišventėlius, kurie 
eina kartu gyvenimo dienose, kovojo ir tebekovoja už tėvy- 
lydi per visus audringus jau- nės ir tikėjimo laisvę, šiandien 

" - - nystės metus— kol tik Vieš- pačios dalinasi liūdnu likimu. ~ 
pats laiko ją gyvą mūsų žemės ’ 
takuose. , . '

' Nors motinystė sena kaip pa- 
/ ti žmonija, motinos diena ne 

taip jau seniai pradėta švęsti. 
Tyli ir kantri motina nešė savo 
vargų naštą amžiais, klupdama 
ėjo vargo kelią neatžymėta, bet 
galinga savo mede. Ji ta pati 
lydinti sūnų į Kęstučio pulkus 
ar Vytauto žygius, ta pati po 
kelių amžių šventas giesmes be
giedant!, šimtus kilometrų ei
nanti savo vaikams sėkmės iš
melsti prie Aušros .Vartų Moti
nos. . •

Kiekvieną metų graži atišiame 
laikotarpy, Dievo Motinos gar
bei skirtame mėnesy, šven
čiam motinos dieną. Minim di
džią ir amžiną pasaulio pa-

šalia Nežinomojo Kareivio 
kapo turėtų sau, rasti vietos ir 
Nežinomoji Motina. Kur gi di
džiųjų vyrų motinos, mum juos 
išauginusios? Tų nežinomų mo
tinų dvasia, perduota jų vai
kam, tėra viešumoj pasireišku
si. Kaip vadinosi ta motina, ku
ri, vilkdama sunkią baudžiavos 
naštą, mokė savo vaikus lietu
viškų poterių, liūliavo juos lie
tuviška daina, sekė jiem lietu
viškas pasakas, išmokė lietuviš
ko rašto? Ji, savo varganą da
lią vilkdama, išlaikė mum lietu
višką kalbą, išsaugojo tautos 
dvasini turtą, išsaugojo ir mum 
paliko lietuvišką dvasią.'

dėti pamokymai Kad nusigręž
tų nuo pikto dažnam Užtenka 
tik pagalvoti: ką man pasakytų 
motina?

Tikrai laiminga ta motina, ku
ri pajėgė taip giliai įkvėpti savo 
vaikuose gėrio ir tiesos pajuti
mą Dievui ir savo motiniškam

ji net ir miruši W'^ v^a ' šiam krsfe' felėfono ir tele- < 
tiesiu keliu: ne vienam gundy- grafo bendrovių ^statistikos pa- ’ 

žymi, kad tik Kalėdos tolimų < 
atstumų pasikalbėjimais pra- < 
lenkia motinos dieną Visi sten- ; 
giasi bent iš tolo pasveikinti j 
savb~mamytę. Bet ar tikrai my- ; 
lįs savo motiną gali jaustis sa- ; 
vo pareigą pilnai atlikęs, teat- ' 
kreipdamas savo dėmesį į ją ; 
vieną dieną metuose už visus ; 
metų metus motinos parodytą | 
meilę?

JONO 
BUDRIO

ATSIMINIMAI

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

Copyright
l '

(29)
— Esu Aleksa, Aleksos-Angariečio brolio sūnus. 

Aš noriu jums padėti, noriu nuvykti pas dėdę į Mins
ką Aš sužinosiu viską...

— Ne, su tuo jūsų sumanymu mes nenorime tu
rėti nieko bendro. Mes žmome pusėtinai gerai, kas 
Minske darosi, žinome ir Angariečio charakterį — jis' 
nieku nepasitiki, gyvena mažame namely, beveik nie
kur neišeiną nes bijosi dėl savo archyvų, sudėtų jo 
kambary ir virtuvėj- Ar jis jus kvietė ir laukia? Kaip 
su jūsų namiškiais? Ar jie fino apie tą sumanymą ir 
leidžia jum vykti?

— Dėdė nemėgsta mūsų, bet mane, vienintelį, la
bai myli Jis manim pasitikės. O namie aš niekam ne
sakysiu.

- — Jūs buvote vaikas, kada jis jus mylėjo. Jis jus 
ir dabar vaiką įsivaizduoja. Jums nedera imtis' rolės, 
kurią jūs patys sugalvojote. Nors, mūsų akimis, jis

Lietuvos priešas, bet mes su juo susitvarkysime pa
tys. Jūs savo tikslo nepasieksite, ir dar kartą sakau: 
su jūsų jaunatviška avantiūra nenorime turėti nieko 
bendro. Jei jūs čia būdami, turėsite kokių žinių, duoki
te mums, tai mano galutinis žodis.

Jaunuolis šiaip darė labai gerą įspūdį, bet dar 
buvo žaliukas — nesubrendęs. Vieni tokiame amžiuje 
bėga į Ameriką iš namų — jam atėjo kitokia mintis.

Jaunuolis kažką galvojo. Jo šypsnyje galėjau iš
skaityti: aš jau seniai viską apgalvojau, permatau 
sunkumus, bet esu tikras savimi, aš juos nugalėsiu. 
Atsisveikinant jo akys vis vien ieškojo manųjų, lyg 
dar tikėjosi padrąsinimo. Bet aš tvirtai atsakiau:

— Esi geras vaikina, norėčiau tokių daugiau Lie
tuvai, bet savo nesubrendusias mintis išmesk iš gal
vos. Eik ir tęsk savo mokslus.

Deją mano įspėjime nieko nepadėjo — po dvie
jų ar trijų mėnesių išgirdau, kad jis pranyko iš Lie
tuvos ir, dar vėliau, kad jis atsidūrė pas dėdę, ir tas 
jį priėmė į savo butą Pagalvojau: gal nesubrendęs jau
nuolis buvo kryžkelėj, ir dabar Angarietis perauktes jį 
į komunistus. Niekuomet negavome jokios žinias iš to 
jaunuolio, kasdien turėjome kitų problemų- Apie vai
kiną užmiršau. Jau būdamas Klaipėdoje, sužinojau ž 
spaudos, jog vaikinas grįžo į Lietuvą gavo vietą Kons
tanto Norkaus laivų ir kelionių agentūroje, ir grett 
paskui teroriste vidudienį, įėjęs į kemtmą dviem šū
viais jį nudėjo. Toks žiaurus teroristinte aktas tavo 
retas Lietuvoje, bet, matyt, AngarieSo ambicija tavo 
pažeistą ir jis pasiuntė žudiką Ką tas jaunuolis tavo' 
atvežęs, kokias žinias, medžiagą — manęs te metu 
tai jau nelietė.

SMOGIS MŪSŲ RYTPRŪSIŲ KAIMYNAMS
Kybartų punkto viršininkas, vyr. Įeit F. S. pra

nešė, jog iš Rytprūsių į Lenkiją pabėgo su žmoN po- 
litinės policijos rezidente Gumbinėje. Vėliau, sutiktas 
kom. Abtas man tai patvirtino, bet, kaflraip nudiodu- 
mas to nemalonaus įvykto reikšmę, pridėjo:

— Pridarė rimtų, sustoainiojo su pinigais.
Aš pats pažinojau bėgį ir jo žmoną ir gaBčiau 

kai ką pridėti, bet tai kaimynų tekate Bėgiri Sto
vai apsigyveno Lodzėj, kur gyveno Žmonos giotes.

Tas bėglio “laisvas apsigyvenimas”, be jokios lenkų 
įstaigų akcijos rodė, kad čia būtų daugiau nei “pini
ginio susipainiojimo”.

"ŠACHAS" MANO ŽINYBAI
Gruodžio mėn. vieną popietį patelefonavo man 

krašto apsaugos viceministras J. Papečkys įspėdamas, 
kad būčiau savo įstafigoje 8 vaL vakaro, nes ateisianti 
komisija susipažinti su įstaigos veikla.

Perėmęs įstaigą prisistačiau viceministrui kap. J. 
Pcų>ečkiui vienam iš pirmųjų: prieš tai jis buvo karo 
teismo prokuroras — ir tai P0W likvidacijos metu. 
Jis priėmė mane ne kariškai sausai, o labai palan
kiai, net draugiškai ir pats pirmas pasipasakojo ajne 
savo tarnybą rusų armijoje. Nors jis ir neklausė ma
nęs, laikiau reikiant papasakoti jam ir ape save. Vė
liau, būdamas pas kr. apsaugos ministrą tarnybos rei
kalais, dažnai užeidavau ir pas J. Papečkį pasišnekučiuo
ti. To, pavyzdžiui, niekuomet nebūčiau daręs su tada 
majoru Žuką pirmu vyr. štabo v-ko padėjėju. Vicemi
nistras Papečkys buvo aukšte intebgencijos žmogus, 
bet kuklus, šiite santykiuose su kitais, antrasis netu
rėjo kuo perdaug imponuoti, tad kėlė savo autoritetą 
lipšniu ir užimama vieta. Tai buvo du skirtingi po
liai- x

Ta netikėtą staiga paskirta komisija man buvo 
mįpte, todėl pridausiau kap. Papečkį, ką aš turėčiau 
paruošti,, koki tenautojai tari būti draugą 
\ — Nieką tik parodyti įstaigos darbą — kaip ir 
kaą — gavaa atsakymą

Du vte ko kens; sviruesniųjų aeęciją veoejus pa- 
prašiau duu jsuag^e pnaa asrnnią vaiaaaą ir pasi
ruošti pademonstruoti savo darbą

Kiek po aštteos valandos atėjo vyriausiojo tribu
nolo gynėjas - Jargs Kabate, knita apsaugos vice- 
mtaiatras Juozas Papečkyą vyr. štabo, sutras > padėjė
jas majaras Jonas Gffctaą tuometinis karo teismo pro- 
kutons aajonk Ksotis Zaikauskas ir fttsčią apsau
got departamento diteetete Jonas Navakas. Su vi- 
sete buvau paqatamaą tat tik pamsvoflaootną metas 
net Barnu, tapte 1 ją ptemtatataąją M pte pa- 
Maoate ano ka pradėti.

— Pradėkite ano etatų, — pnMie protavorm J.

Kalvaitis, tuo lyg duodamas suprasti, jog jis pirminin
kauja. - " .;

Atskleidžiau nubraižytą schemą: įstaiga karinė, tai 
etatai pritaikyti kariniams laipsniams, viršininkas — 
atskiro bataliono vadas, padėjėjas — bat vadas. Dar
bas centre padalytas į 16 sekcijų ir raštinės vedėjas 
— kuopos vado teisėmis, iš jų P-tis, kaip didžiausios 
sekcijos vedėjas — bat vadas, tiek tai komandos vir
šininkų, jaunesnių karininkų, raštininkų — iš viso 
tiek tai žmonių skaičiaus dabar ir neprisimenu. Pro
vincijoje 11 punktų, visi bataliono vado teisėmis, ete, 
etc. Mačiau, jog piL apsaugos departamento direkto
rius rodė didesnį nei kiti susidomėjimą Vėliau perė
jom per^ sekcijas, čia užteko pavadinimų, pav.: lenkų— 
tiek tai žmonių ir tt Komisija tuo pasitenkinę. Tei
sybę pasakius, ką g daugiau galėjo daryti. Jei dėsty
tum sekcijos darbo smulkmenas, tai užimtų porą va
landą P-čio sekcija ypatingai sudomino visus, čia ko
misija išbuvo porą valandą ir kiekvienas davė daugy
bę klausimą Palikau vedėjui aiškinti, o pats pažvel
giau. į komisijos narių veidus. Majoro Griciaus veidas 

. rodė ne tik didelį susidomėjimą bet ir tai, kad tas 
profesionalo dirbamas darbas, pirmą kartą taip vaiz- 

' džiai pademonstruotas, jam labai imponavo. Papečkis, 
būdamas prokurorą susipažino su tuo darbu, bent iš 
jam pateikiamų kvotų. Jo išraiška sakė: aš taip ir ma- 
niau, kad čia ne taip paprastą kaip kam gali atrodyti. 
Vyriausias prokuroras J. Kalvaitis, visą savo ilgų me
tų karjerą praleidęs atsakingose pareigose teismuose, 
turįs daugiausia iš visų čia esančių prityrimo, davė 
taiklius klausimus, kaip pastebėjau, ne savo, o kitų 
komisijos nartų naudai, o taip pat, kad padėtų sekci
jos vedėjui gerte parodyti savo darbą Apžvelgęs 

, visos komisijos narius akim, pagaliau sustojo ties J.
Navaku:.

Tai matote, ponai, vieną šaką mūsų jauno vals
tybinio aparatą kuri, jei dar ir nepasiekė pikio tobu- - 
himą tai jau toli pažengė. O darbai, kaip pamatėmą 
ndngvaą ir komplikuotas. Tokį aparatą sukrėsti — 
suardyti, negalimą ~ Jis taftaip. ironiškai nusišypso
jo-J. Navakas sumišą sustaaukė.

(■m* tetatenl



ATSIŲSTA PAMINĖTI

Be abejo, pasirinkta idėja tu
ri atitikti vaiko pasaulį, Imti 
jam artima, įprantama ir mie
la. Knygos turinys turi būti at
pasakotas tokioje formoje, ku
ri vaikui būtų įdomi ir patrauk-

tokiu užrašu: “Saugokitės! Už 
tvoros yra piktas šuo”.

Kažin, ar kuriam yra išėję į 
naudą, kum mėgau) geruoju 
glostyti tokį piktą šunį?

10:00 vai ryte šv. mišios šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
Chięagos Town of Lake apylin-

nė, pedagoginė, mnk?dmė (isto
rijos, geografijos ar gamtos pa
žinimas), tautinė, patriotinė ir

Lietuvoje iri geležinės tvoros 
yra labai piktas šuo. Tat, atsar
giai! Neglostykime, nes galį į- 
kąsti ir net paplauti Tafo atsi
tiko, xkaip patys matėme, ir tr- 
tūnoję mūsų kaiminystėje 
Kuboje. . -

Šiomis dienomis buvęs JAV 
Vidaus reikalų sekretorius pa
sakė žodžius, kurie ir mums ga
li būti viltingi. “Europos poli
tinė struktūra taip staiga kei
čiasi, kad tas keitimasis net ne* 
galimas ir neįmanomas pastebė
ti- Laikas, kuris netruks gal nė 
kelių metų, gali atnešti džiaugs
mą ir laisvę milijonams žmo-

Mažo vaiko labai siaurutis pa
saulis. Toks pat nedidelis jo 
vartojamų žodžių išteklius. Ra
šantis jiems tai turi prisiminti 
ir išvengti žodžių, kurie būtų 
visai svetimi to vaiko amžiui, 
jam nesuprantami- Kad ir kaip 
mūsų kalba yra graži ir žodūi- 
ga ir turtinga, tačiau viskas sa-

fatkeltaii 3 psL) 
12:30-1:30 vai. pietų pertrau-

teksto ne- 
se praakamU kalbos, dhįmsoos dapg- Daugiau vietos užima 

įdėti trumpi saki- 
»tat br estetinga atik- nta, vaškui suprantami žodžiai. 
Įėjimo priemonė. Jau yra išau- \ Tuo tarpe mes (ir aš pati tas 
gp supratimas ir pareikaivri- klaidas dariau) dažniausiai pri
mas tokių vaikams knygų, ku- rašome daug eilučių ir būtinai 
rim nustelbtų gausiai išleidžia- su Bga» aprašymais aplinkos, 
mus “komikus”. Knygos turi- laiko, prititos* grožio. Monoto- 
nys būti ne fotfiafo-
dfiavimas, ar negirdėta, nesap-

10:15 vai. ryte šv- mišios Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje, Chięagos Marųuette Park 
apylinkėje.

Protestantų pamaldų data ir 
laikas bus paskelbtas vėliau.

3:00 vai. po pietų viri kvie
čiami dalyvauti trečiojoje dai
nų šventėje, kuri vyksta Inter
national Amphitheatre rūmuo
se, Chicagoje. Šventės rengė- 

Amerikos Vais
os Lietuvių Bend-

Vaikų literatūroje leidžiamos 
knygos pedagoginis tikslas ne
turėtų būti išreikštas didakti
ne forma, pamokinančiais nuro-

reiškimai yra įžeidimas JAV jdlnai pnpažinta. Amerikos lie
tuvių ankstesnė išeivija išplati
no bonų už milijonus dolerių, 
kad padėtų ekonomiškai atsi
statyti nepriklausomai ir karo 
nualinta Lietuvai. Taip pat bu
vo čia Įsteigta įvairių fondų, 
kurie telkė pinigus Lietuvos gel
bėjimui ir atstatymui. J

Tačiau šiandien man atrodo 
truputį keista tai, kad kai ku
rie vadovaujantieji asmenys lai
ko rankoje kaip ir po dvi triū-

Yra'Žmoma, jog darželio vai
ko pasaulis yra labai ribotas ir 
skirtingas nuo mokyklinio am
žiaus vaiko pasaulio. Dėl to tu- 

petys rašo!.. - Pavydėtinrigra- ri būti gerai parinkta tema 
žiai, trympai jr aiškiai išdėsiy- tam ar kitam amžiui. Kas svar- 
Hami S8VO mintį

kjąforiakrita, ktttip 
n NMtav skaityti, 
tik >ctąamatae ' mto 
nno Meturiškos knygos,

Jahr - 
bucb der Deutschen aus Litau- 
en fuer 1966. Išleido Lietuvos 
Vokiečių Draugija, 120 psL, i- 
liuriruota, gale pridėtas dvie
jų spalvų Lietuvos žemėlapis 
su lietuviškais vietovardžiais. 
Atspaustas gražiai ir švariai, Že
mėlapis tinkamas namams ir 
net mokykloms. Pats metraštis 
atspausdintas vokiečių kalba, 
leidžiamas jau dešimti metai. 
Jis platinamas jr lietuvių tarpe. 
Kaina 3.50 DM, arta 1.50 doL 
su persiuntimo išlaidomis. -Jei 
kas nori tik vieną žemėlapį, mie
lai siunčia jį už tą pačią kainą.

vyriausybės ir visos šios šalies, 
kuri mum ir kartu panašiem 
pareiškėjam suteikė prieglaudą 
ir laisvę.

Amerikos Lietuvių Taryba 
jau dvidešimts penkis metus 
kovojo ir dabar tebekovoja už 
šitą didžios reikšmės principą: 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės nepripažintų bolševikinės 
Lietuvos okupacijos. Kovojo ir 
laimėjo. Juk be kovos tas lai
mėjimas pats savaime neatė- bas: su viena pučia apie reika- 
jo. šis kraštas yra beveik vie- lų kietai kovoti už Lietuvos lais- 
nintelis, kuris nepripažino Lie- vės atgavimą, o su antra pu- 
tuvos okupacijos ir pasižadėję čia apw reikalą bendradarbiau- 
ir folfoi nepripafintį tt su Lietuvos okupantais...

Baigdamas savo žodį, nore- Turėkime ir mes

i jšya-; dfio/išmienireikalppjate? Tįk daug todfių ir jo amžini prihn- 
po to sėks rtb» »r »pataė- *» iodinė rašymo sis-

fonas fo komercinis veiksim tema. Amerikiečių mokyklose 
tkrautiTtipir čiarprivatapūnariausiai nustatytos tabdės, kiek žodžių 
žriptk kuriam vaiko amžiui? Ir vartojama kiekviename skyriu
os- na- tik tada taikysime kūrino tu- je Janina Nerimt
akiniai rinį, formą, stilių, kalbos ir žo- — ’ “• ; /"!l \ ■— k

JAUNIMO METŲ KALEN
DORIUS 1966, parengė St. 
Bandukes, išleido PLB valdy
ba Clevelande, Ohio, 96 psl., 
kaina 1 doL Kalendoriun sudė
ta: jaunimo metų deklaracija, 
jaunimo metų programa, tauta 
ir valstybė, Lietuvos žemė ir 
žmonės, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, tautos kultūros ba
ruose, išeivijos lietuvių orga
nizacijos ir k-

SODYBŲ PIEVELES, žolės, 
įrengimas, trąšos, tręšimas ir 
priežiūra. Parašė dr. agr. A. 
šeštokas, išleido lietuvių Agro
nomų Sąjunga Chicagoje, 1966 jai: Jung 
to., 49 psL, kaina 1.25 doL Kny- tyMįį'iri 1 

Deutschen aus Litauen, 3 Han- gelėn sudėta daug praktiškų pa- ruomenė.
Damm tarimų ir nurodyta, kaip prižiū- Pastaba: kai kurie programos 

rėti daržus ir pieveles. punktai gali pasikeisti.

1:30 vai. popiet sporto rung
tynės Marųuette Parke.

1:30-3:30 vaL popiet:
1. “Tautinė ištikimybė sve

tur”, dalyvauja paskirti ideolo
ginių organizacijų atstovai.

2. “Bendruomenės išeivijo
je”, paskaita.

4:00 vaL popiet PU kongre
so uždarymas su paskaita: “Lie
tuvių jaunimas pasaulio idėjų 
plotmėj” Williford Room salėj.

7:00 vaL vak. PU kongreso 
banketas Grand Bali Room sa
lėje. Po banketo — šokiai

Liepos 3 vyksta sekantys jvy-

Kova ir rūpesčiai už lieta Baigdamas savo žodį, nore- Turėkime ir mes šviesšas vi- reikėtų išeiti iš mokytojo rolės, 
voš .prikalus čia prasidėjo jau čiau padaryti štai kokias išva- tis ir didelį pasitiksimą mūsų ar pamokslininko pabertų žo-
ne šiandien ir ne vakar, , šim- das. Dažnai prie namų kiemo didžiausiu užtarytoju--t Jungti- džšų. Pavirstame gerais vaikų nover, Engelsbosteler
tai įvairių konferencijų, kong- vartų mes matome lenteles su nėmis Amerikos Valstybėmis draugais- Leiskime vaiko sielai 75 a., W. Germany.

PRANAS J. NAUMIESTBKIS

LAURINCIUKAS Aha, tu 'pažįsti tuos batus? Sakai ta
vo brriio batai

LAURINCIUKAS (Traukiasi link didžiųjų vartų su 
ginklu.) Aš būsiu nusipelnęs, apie mane laikraš
čiai parašys.

KEBLAITIS Tu pasiliauk ir viską užmiršk. (Eina prie 
jo grasindamas savo kastuvu.)

VEBLAITIS Vyruk, tu iš rusų nuopelnų nelauk.

LAURINCIUKAS Judu saugokit lavoną, aš emu.

VEBLAITIS (Su kastuvu rankoje) Niekur ta neini.

KEBLATHS. Be ginklo to lavono saugoti aš negaliu- 
Miško tarifai žadėjo šiąnakt jį pasiimti ir palai
doti. Duok man savo ginklą, tada aš pasaugosiu.

LAURINCIUKAS (Suabejojęs) Ar tu mokėsi su tuo

KEBLAITIS Ko tu čia piemenio kalbos paisai. Vaikeli, 
tu nešk muilą.

LAURINCIUKAS Tu pažinai batus, data mes visus 
gimines surasim.

MOTIEJUKAS Vaikeli, ateik pas mane, eisiva, tu ma
ne parveši

LAURINCIUKAS Kaip jo pavardė buvo? Stašaitis?

. VEBLAITIS Koks baisus avinas iš manęs.

KEBLATHS Vaikeli, eik pas Motieji^ą
... • ■ ■

ZIGMAS (Sunkiai skiriasi nuo batų, bet nueina pas 
Motiejuką)

LAURINCIUKAS Judu unijos vyrai čia patikit saugoti 
lavono, o aš eina į miliciją.

KEBLATHS Kam čia milicija. Vaikas pleptdėjo.

LAURINCIUKAS Neberrikalo mes čia tą banditą ma- 
rinavojome. Dabar aišku, kur buvo visas tarias.

VEBLAITIS Tau niekai rodosi, tau antyse pasigirdo. 
Tu lietuvis. Suprąnti, tąu tiktai pastyirdo.

LAURINCIUKAS Už tą žinią aš gausiu puukžtinimą.

KEBLATHS Kas tave, rasti išaakšttas?

ginklu?

KEBLATHS Aš musę tau nuo nosies nušaučia.

LAURINCIUKAS Koks ta išmmtingas. Tu žinai, kad; 
vyrai iš miško atris, ta finai apie Stanaičių Zig
mą, jokio ginklo ta iš manęs negausi. *.

VEBLATHS (Bando jį apeiti iš šono.)

LAURINČIUKAS (VEBLAICIUI) Nesūfftink. Tuoj pa- 
_•— f'(Ksnu

KEBLATHS (Prie Laurmčiuko artyn) Nejudėk. Būk sa
vo žemės žmogus. Pagalvok.

LAURINČIUKAS (Traukiasi atapakias prie didžiųjų 
vartų} Judu n^krutinkite, aš eina į miliciją. (Pa- 
nužu tnadoati tink vartų. .

MOTIEJUKAS (Tytiti keliasi nuo sūrio. Jis kafiką sa- 
~ ko }

ZKĮMAS (Pasiima vieną laidą ii Motiejuko.)

LAURINČIUKAS (Trmddari itok vartų)

Žmogau, pssigifltir, pasigailėk mūsų visų- 
KEBLATHS Laaitafiuk, ta savęs parigiilėk.

LAURINCIUKAS Neikite prie manęs, našausiu abudu 
judu. Judą toki patys tamstas prieisi, neikite ar
tyn. (Jis riėnka prie vartų) - - #

ZIGMAS (Kai Laurinčiukas beveik prie vartų, jis į- 
kiša lązdą jam tarpe kojų. Laurinčiukas virsta už- 
kulisin. Jam savo lazda prideda Motiejukas ir 
paskui jį nuvirtusi išbėga VEBLAITIS ir KEBLAI- 
TIS.)

Tyla

Šūvis.

MOTIEJUKAS (Sėdasi)

ZIGMAS (Glaudžiasi prie jo)

Tyla

ZIGMAS Katras?

MOTIEJUKAS Kuris?

VEBLAITIS (Ateina ir nieko nesako)

MOTIEJUKAS Na?

VEBLATHS (Kiek patylėjęs) Na o dabar kas bus?

MOTIEJUKAS Kur mano lazdos?

VEBLATHS Ateina.

ZIGMAS Kas ateina?

KEBLATHS (Atema, vienoje rankoje ginklas, kitoje 
Motiejuko lazdos. Patyli.) Jisai būtų mus visus ii- 
davęs.

MOTIEJUKAS Nefirvas?

KEBLAHTS Kaip viduržemio gruodas.
- ■ . . - ■ - , 1 - •

MOTIEJUKAS (pasiima lazdas ii KEBLAKIO)

KBLATHS Naudingiausias ginklas.'

MOTIEJUKAS (Pasiremia lazdomis ir užrideda savo 
• mėlynus aktams)

KBBLAHIS (MOHEJUKUI) Tu vaiką namo parvesk.

ZIGMAS Ai jį palydėsiu.

KEBLAITIS (Zigmui) Geriau tegu jis tave parveda.

MOTIEJUKAS (Nusiima akinius)

VEBLAITIS Ką dabar darysim?

KEBLAITIS Naje? Priauk, mudu duobkasiai-

VEBLAmS Iš unijų.

KEBLAITIS Aš žinau. Mums buvo liepta 'palaidoti tą 
vyrą. Partijos įsakyta, slaptai, nrilicgos pritarta, 
kad niekas duobės nerastų. Į tą pačią dėžę sudė- 
sime abudu.

ZIGMAS Prie mano brolio.

VEBLAITIS Taip negalima. *

KEBLAITIS. Zigmai, tegul tavo brolio paslaptį saugo 
net ir pats pikčiausias Lietuvos išdavikas.

MOTIEJUKAS O jei kas Lantafitiu) pastaez?
> ■

KEBLAITIS Jis buvo čia visai vienas, iš svetur, ir nie
kas tuoj pat nesusivoks.

VEBLAITIS Tas ginklas.

KEBLATHS Tegul ginklas saugos ir didvyrį ir išdavi
ką. Visus sudoros Lietuvos žemė.

ZIGMAS Mano brolio batai

KEBLAITIS Mes paliksime batus...

VEBLAITIS Kam paliksime?

KEBbATTIS Mes patarime, jam tiks dėvėti tatavio 
pariju no auliniti batai

Uždanfa..

PATIKSLINAME

“Aulinių batų” antike ntkarpoje, (Darbininko Nr- 
31, tai, 29), trečiame stulpelyje bure pnMrta vienas 
sakinys. Pradetant 5 eilute ii viršaus, tari Mti: ZIG
MAS Nąje, bet gal rita. LAURZNCIUKAK Palauk, ne
bėk, parikribMme. ZIGMAS. O kas čia M® dMkje?... 
Bure praleista Lauzunčnko replika.



V1US.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTOROS ŽIDINĮ NEW YORKE

tuvių religinis kongresas.
Po maldos apie 7 vai. pradė

ta skirstytis , į namus. Nuošir
dus ačiū Hartfordo kuopai už 
rūpest|, triūsą ir maloniai nuo-

bląnkhs. Suvažiavimas tam įga
liojo apskrv-bą /
/ Pasimelsta už's-gos narių M.

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

sijai. Kur yra patogu, galima pa
tiems JP blankus persispausdin-

Rengėjai — Washingtono at
eitininkai maloniai kviečia vi
sus Washingtono, Baltimorės ir 
kitų kaimyninių vietovių lietu
vius popietėje dalyvauti.

sikvietė New Haveno 33 kuo
pa. Sekantiem metam apskr. 
valdyba perrinkta ta pati. Po
sėdis baigtas malda. Po posė
džio visos atstovės pakviestos 
šiltos vakarienės. Atvyko švč. 
Trejybės liet parapijos kleb.

K4 PASIRYŽOTE — [VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JCSŲ AUKA 

2EMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS RROOKLYNE (RUtLOING FUND) 
MO BUSHWICK AVĖ, SROOKLYN, N. Y. 11221

dėsniu pasišventimų rinkti pa
rašus — laisvės šūvius — jau
nimo peticijai!

Jaunimo peticija siekia šių

rio kuopa pažadėjo paramą 
skautams, reikia manyti, kad ir 
kitos kuopos tai padafys. S- 
gos centro stipendijų fondui 
skirta 10 doL Nutarta sveikin
ti preL .P. Jurą, į protonotarus 
pakėlimo proga, pareikšti padė
ką buvusiai centro valdybai ir

— Petro Babicko 4 veiksmų^ 
muzikinį vaidinimą “Gintaro 
žemės pasaka“ gegužės 28 Los 
Angeles šv. Kazimiero parapi
jos salėje rengia LF vajaus ko
mitetas. Režisuoja J. Kaributas.

PLB ir JAV LB Tarybai ska
tinant LB padalinius pagelbėti 
L.I. Tautos Fondui organizuoti 
laisvinimo tikslams lėšų telki
mą, jau daugelis LB apylinkių 
suranda ir nurodo T.F. asme-

?' iteiks brandos
J ginmarijos dešimt

mečio minėjimą kviečiami mo
kinių tėvai, dvariški ja, visuome
nė. Po birželio 5 iškilmių visi 
mokiniai grįžta namo. Nauji 
mokslo metai prasidės rugsėjo 

. 6. Prašymai sekantiem moks
lo metam dar priimami. Gimna
zijas vadovybė yra pasiryžusi 
šią mokslo ir auklėjimo įstaigą 
plėsti ir ugdyti.

KLAIDA
KORESPONDENCIJOJE

— Kun. dr. Petre* Bašins
kas iš Australijos kartu su 500 
lenkų maldininkų grupe išvyko 
į Lenkiją dalyvauti krikšto 1000 
metų jubiliejinėse iškilmėse. 
Nors toje maldininkų grupėje 
yra keletas vienuolių seselių, 4 
lenkai kunigai įvažiavimo vizos 
negavo. Kun. Bačinskas po iš
kilmių Lenkijoje dar aplankys 
kai kuriuos Europos kraštus ir 
atvyks pastoviam apsigyveni
mui į JAV.
— Religiniame kongrese Wa- 

shingtone New Yorko lietuvių 
vyrų choras, vad. Vlado Balt
rušaičio, muzikos ir literatūros 
vakare rugsėjo 3 Statler Hilton 
viešbutyje atliks šiuos kūrinius: 
J. Gruodžio — Tėve Mūsų, A. 
Kačanausko — Atsisveikinimas, 
T. Brazio — Oi toli, toli, J. 
Cižausko — Anoj pusėj Nemu
nėlio, K. Banaičio — Aš pas tė
veli, B. Budriūno — Tėvynei, 
J. Naujalio — V. Budrecko — 
Gratutamur tibi. Dainavos an-

a) prašyti Jungtines Tautas 
pasmerkti tusu kolonializmą 
Europoje ir grąžinti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę,

b) parodyti pasauliui, kad 
laisvėje lietuvių yra daug ir vi
sur,

c) dar daugiau pralaužti tylos 
uždangą visame pasaulyje, rei
kalaujant .pavergtai tautai jos 
teisių,

d) į aktyvų Lietuvos laisvės 
kovos darbą įtraukti kiekvieną 
lietuvį, ypatingai priaugančiają 
kartą, laisvajame pasaulyje,

e) sustiprinti brolių ir sesių- 
viltis pavergtoje tautoje, nes 
už juos nuolat kovoja laisvieji 
lietuviai.

Jaunimo Peticija turi būti 
renkama visur ir visada: visuo
se minėjimuose, susirinkimuo
se, parengimuose, prie kiekvie
nos bažnyčios, visose krautuvė
se, įstaigose, darbovietėse, mo
kyklose ir universitetuose, ap
lankant kiekvieną lietuvi na
muose bei įvairiom kitom pro
gom.^

'Jaunimo Peticijai parašus tu
ri rinkti kiekvienas susipratęs 
lietuvis. Į parašų rinkimo dar
bą įtraiįįrti: kiekvieną jaunuolį 
bei studentą, Lietuvių Bendruo
menės apytinkėsy visas lietuvių 
organizacijas, klubus, sambū
rius, lietuvių krautuves, įstaigas, 
profesionalus, lietuvių parapi
jas ir visus dvasiškius, laikraš
čių redakcijas ir radio klubus, 
Lietuvos Vyčius, Susivienijimus, 
ankstesnius ir naujuosius atei-

Lietuvos išlaisvinimo darbą remia 
liet Bendruomenės valdyba

žės 8. Tą dieną šeimų bendra 
komunija bus per 8:30 v. mi
siąs. Iškilminga procesija, skir
ta Marijos garbei, bus 4> v. po
piet Žmonės prašomi susirink
ti prie mokyklos. Organizacijos 
eis su vėliavomis. Bus einamas 
vienas blokas. Mergaitės neš 
Marijos statulą- Iškilmės baig
sis švč. Sakramento palaimini
mu bažnyčioje.

Antanas Rėkus, po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė veteranų li
goninėje balandžio 28. Velionis 
gimė ir augo Baltimorėje ir vi
są gyvenimą praleido šitam 
mieste. Gedulingos mišios už 
jo sielą buvo gegužės 2 šv. Al
fonso bažnyčioje. Palaidotas Na
tional kapinėse. Liko nuliūdusi 
motina Ona, broliai Feliksas, Si
mas, Henrikas, sesuo Lilė, žmo
na Teresė, sūnus Robertas ir 
duktė Antanina.

■ Jonas Obelinis

Siunčiu auka ............ statybų fondui ir pratou feratytl mane / mūsų
teima / mūsų mirusiuosius J:

□ Gerbto fundatorių* (21000)
Q FundatoHu* (>100)

Balandžio 24 įvyko A.LRJC nė. New Haveno. atstovės V. 
Moterų sąjungos, Connecticut Gruzttie&ė ir A. Lipčienė papra- 
apskrities metinis 86-taste šuva- šė sųvažianmo skirti paramą 
žiavimas Hartforde, CoK^Ėt? " ' *
vo atstovaujamos penkios kuo
pos —■ Hartford, Manchester, 
New Britain, _New Haven, 
Waterbury. Dalyvavo p risto
vės. '

Suvažiavimo posėdis pradė
tas 2 vai. p-p. malda. Po tnna- 
pų pasveikinimo kalbų apie 
Bridgeporto kuopos padėtį in
formavo M. Jokubaitė. C Ser- 
vienė padarė apsk- iždo apy
skaitą ir padėkojo. Hartfordo 
kuopai už suruoštą festivalį pasveikinti naująją. 
1965 spalio 24 apskr. kasos pa- c Šerienė, apskr. ižd., pra-

suva- šė suvažiavimo ’ skirti paramą 
y'jatthfmo kongresui ir Atlanto 

pakraščio skautų stovyklavietei. 
Jaunimo kongresui paskirta 10 
dol. M. Jokubaitė pasiūlė pra
šyti aukų kuopose. Mancheste- ■ kun. J. Matutis ir daug kitų sve

čių. Pavalgius pradėta meninė 
programa. Pabaigoje visi sugie
dojo tautos himną ir Marija Ma
rija. Apsk. vald* narės dar pa
sakė po keletą žodžių. Kun. 
Matutis kalbėjo apie Šiluvos ko
plyčią Washingtone, iškeldamas 
jos reikšmę lietuviam dabar ir 
ateityje. Priminė, kad tą patį 
darbo dienos savaitgalį įvyks 

pildymui. Ypatingai festivalį rė- šė suvažiavimo daryti žygių koplyčios pašventinimas ir lie- 
musios Waterbury ir New Bri-. centro valdyboje, kad pakeis
tam kuopos. Už didelį triūsą ir pasenusius pašalpai gauti 
rūpestį festivalio lietuviškos ” 
parodėlės organizavime ir tvar
kyme padėly išreikšta M. Bet- 
ranririenei -Trumpą pranešųną. Cižauskšffles ir M. Zailskienės širdų priėmimą.
g seimo padarė M. Jobd^ W suvažiavimą pa- Albina Lipčivnė

Jaunimo peticijos tekstas yra 
labai trumpas ir aiškus: “United 
Nations! — Condemn Russian 
colonialism in Europe, Restore 
Freedom and Independence to 
Lithuania“.

Jaunimo peticija bus įteikta 
Jungtinėse Tautose taip vadina
mam “24 Komitetui“ (Commit- 
tee of 24 to Investigate Colo
nialism). Jaunimo peticijos į- 
teikimas bus tuoj po kongreso.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas priims jaunimo dek
laraciją, kuri paaiškins, kodėl 
viri lietuviai per jaunimą įtei-

WASHINGTON, D.C.
Antano Vaičiulaičio kūrybos 

poptetė įvyksta sekmadienį, ge
gužės 15 d., 2:30 vai. popiet 
StatlenHilton viešbutyje (16 ir 
K gatvių kampas), Washingtone. 
Programoje dalyvauja: Vakarė 
Aistytė, Regina Norvaišaitė - 
Petrulienė, Arvydas Bandukes, 
Jurgis Blekaitis, Henrikas Ka
činskas, Alfonsas Petrulis ir Ta
das Vasaitis. Taip pat dalyvau
ja pats rašytojas Antanas Vai-

Korespondentas P. K., ra
šydamas apie Putnamo seselių 
rėmėjų šventę Hartforde, belie- 
tuvindamas kai kurias pavar
des, pristatė skaitytojams klai
dingus asmenis.

“Pietų rengimo komiteto va
dovė“ buvo ne N- Gailiūnienė, 
o Mrs. James Z. Gailun. Prog
ramai vadovavo teisėjas Frank 
J. Monetai).

Nina Gailiūnienė

nis, kurie sutinka organizuoti 
vietose autokojų būrelius. Ki
tos LB valdybos pačios rūpinasi 
ir iš parengimų, minėjimų ir 
kt. progų skiria lėšas laisvinimo 
reikalui.

Tautos. Fondui — Lietuvos 
laisvinimui prisiuntė šios LB 
apylinkės: LB Philadelphia, Pa 
500 dol-, LB E. St. Louis, IR, 
50 dol., LB Portland, Oregon, 
98 doL (ten yra tik kelios lie
tuvių šeimos), LB ^Grand Ra- 
pids, Mich., 139 dol, LB Mil- 
waukee, Wisc., 99 doL, LB 
Springfield, IU., 80 dol., LB 
Buffalo lietuvių klubas, N.Y., 
101 doL, LB Great Neck, N.Y., 
65 dol., LB Lemont, UI., 10 dol.

Iš kitų apylinkių gauti prane
šimai, kad organizuojamos lė
šos ir bus prisiųsta vėliau. Yra 
ir tokių LB apylinkių, iš kurių 
Tautos Fondas dar nesulaukia 
talkos.

Jaunimo peticijai vestina. gy
va akcija lietuvių ir kitataučių 
spaudoje ir radijo; pagaminti 
specialius reklaminius parašus, 
nurodant kur peticiją galima 
pasirašyti- Peticiją gali pasira
šyti ir kitataučiai.

Užpildytus lapus nedelsiant 
grąžinti PLB JM talkos komi- pilna * žmonių.

šv. Alfonso mokyklos moki
niai balandžio 30 surengė vie
šą procesiją Marijos garbei. Bu
vo nešama graži Marijos statu
la. Buvo giedamos Marijos gies
mės. Baigę procesiją, statulą pa
puošė gėlėmis. Pamaldos baig
tos Švč. Sakramento palaimini
mu.

Vaikę pirmoji komunija šv • 
Alfonso bažnyčioje buvo gegu
žės 1 per 8:30 mišias. Klebo
nas preL L. Mendelis aukojo 
mišias, pasakė tai progai pritai
kytą pamokslą. Bažnyčia buvo

Po komunijos 
mokyklos salėje vaikučiai su ku
nigais nusifotografavo.

Misijas šv. Alfonso bažnyčio
je veda tėv. dr. Tomas Žiūrai
tis, domininkonas. Prasidėjo ge
gužės 1, baigsis gegužės 8, sek
madienį.

Motinos diena minima gegu-

L-I. Tautos Fondo valdyba 
nuoširdžiai prašo LB valdybas 
bent padėti surasti ir nurodyti 
asmenį, kuris* sutiktų vietoje su
daryti aukotojų būrelį.

Tautos Fondo valdyba labai 
dėkinga LB apylinkių vadovy
bėms už nuoširdžią talką ir pa
ramą telkiant lėšas Uetuvos 
laisvinimui

sambos, vafbvanjamri “Petro 
Armono, rugsėjo 4 bažnyčioje 
atliks: J- Bertulio — Ecce sa- 
cerdos (solistas bosas), J. Nau
jalio lotyniškos Vulnerum Ch- 
risti mišios (solistai sopranas ir 
bosas), J. Žilevičiaus — Malda
vimas (sol. bosas), V. Budrecko 
— Hymn for America, A. Ka
čanausko — Malda už tėvynę, 
V. Budrecko — Christus vin- 
cit. Bankete Statler Hilton vieš
butyje choras atliks: J. Gruo
džio kantatą — Garbė tau, Vieš
patie, J. Strolios — Marija (soL 
sopranas), J. Strolios — Pakly
dę paukščiai (sol. bosas , St. So- 
deikos-Vl. Jakubėno — šiaurės 
pašvaistė.

laMs šūvK knris gali atnešti dja. y.
pavergtiems broliams ir tėvų že- Jaunimo p&ciją tlt H ■ M-
mei laisvę. Kaip totaliai šian- dją įteiks japuriųn kūtogreso >t- k* 'aprimbria ir
dien Lietuvoje pavergta tauta, stovų detegaaja, kuri vėtai Mnitanė
taip totaliai mes laisvieji jun- lankys savo kraštų ambasadas Tafehui iapi stati-
kimės laisvės kovon, kuri yra prie Jungtiūnį Tautų. Visą vate-
ir teisėta, k šventa.“ tyta amhasadorta bus praneš- Mita tautas ntatas tvaikoTad kviečiam visus su dar di- uiU įteiktą M* Mf totae tetarius ptari-

deklaradjos nątata kiti-dp-- 
kuotataų ir jie prašomi paiem- [ Wffiowiek, ■' Ohio
ti j^HŪmo petidją.

JąmiimojprtirijĮd gautas visų ? B MkrašČių ztarpti h* pasira- 
ĮtiPtuvių vtata| viesĮbigas pri- šyti ptaeijos lapai bus perfeto- 
tarimas- Dėl dėklaracijos turi- gr^ūoti, kad būtą vienodo dy- 
nio, pobūdžio ir kitą detalių ta-' dfio ir formos su kitais lapais.

direktorė Connecticut valstijos 
kuopoms Seime iš šios valsti
jos dalyvavo dvi atstovės — iš 
Hartford ir New Haven.

Kuopų,pranešumus skaitė A. 
Hussey. Narių kuopose yra: 
Hartford 78, Waterbury 59, 
New Haven 42, New Britain 41, 
Manchester (57 kuopoj) 38. •

Priminta, kad naujų narių 
vajus prasideda birželio 1 ir tę
sis iki gruodžio 31. Apgailestau
ta, kad paskutinės emigracijos 
moterys negausiai stoja narėm, 
bet New Haveno kuopos pirm. 
M. Jokubaitė pastebėjo, kad be
veik pusę kuopos sudarančios 
vėliau atvažiavusios lietuvės.

Apskrities 5 doL dovana ati
teko Waterburio kuopai, prisi
rašiusiai 11 narių. Ateityje kuo
pai, prisirašiusiai daugiausiai 
narių, bus skiriama tokia pat 
dovana- Pasveikinta nauja są
jungos garbės narė A Kedie-



EVergreen 8-9770

Joseph Garszya

Itafere VcMr,

123 E. 7th 8L, **w York 9, N.Y.

nkw brttain, conn.

E. JOSEPH ZBBR0W8KZ 
Laidotuvių direktorių*

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiiiadj*.

TeL Vlrginia 7-4499

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

2312BEDFORO AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

CARROL
FUNERAL HOME

Ino.
PETRAS KARALIUS, aav.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prieFore«tP'way Statlcu) 
Woodhaven, N. Y.

LIETUVIŲ ADVOKATAI

s“®**
SERVICE

STagg 2-5043

FUNERAL HOME

DiSPLAY

SCHALLER&

6 DIDŽIULES KRAUTUVfS f

džia' pirmoji komanda. Prie - 
šininku yra Kollštnan, kuris pir
mame rate nugalėtas 1:0. Rung
tynės įvyksta Bushvkk aikštė-

WIG8, Hand-Made 100% HUman 
Hair all colors, 830 — Hand-made, 
100% European deiuse vrigs, made 
in Spain, 20 in. kmg; all colors; |65. 
Hand made Wigtets 14 in. loug all

( abu iš 
nauskas IvteOtfe L ^Vlstaneckį. Vladas 
Mikėnas, pr. metų nugalėtojas, pa
sirodo, nedalyvauja. Viso 16 dalyvių.

"W* Botft Ohi UpF — TltLBORO 
Sew*r CIsafHng OpoMaNet*. Lst u* 
eotve ywr dr*tn*gn peoMsm. Drains 
A Suš*tn *i*ctri<s*Ily cjsnnsd frora

resu: 910 Wilk>ughby Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11221. r

— Genocido parodą, kurią 
yra .paruošęs dr. J. Paukštelis, 
bus išstatyta jaunimo kongreso 
metu, šios parodos tikslas — 
supažindinti kitataučius su So
vietų terorizmu pavergtoje Lie
tuvoje.

A Notazy Public 
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

437 Npsr Jepąey Avė Brooklyn 
' PI 6-4244

sienyje gyvenantiems pensinin
kams.

pirkėjo žemės. Statybą

tetateą už labai 
einamą kainą. Viaafe ret 
kaiafa kreiptis pas atažy-- 
hinfriką / Andrių Amaną 

N.516AN 1-2864

Eiclusive Fabrics
Fine Workmanship 

We also malte garments 
’ from your ovn-matertal

NAT BLATT
CLOTHEa

Hours: Weekdayw 9 am - 6 pm 
SaL9am-4 pm 

869 BROADWAY (17 8L)
CH 2-9333 ~ FreeparMng

E1NAR EDVARDSEN
725 56th St, Brooklyn, N.Y.

Basement ~ Tel. 871-6370
Radio, Transistor Radio, Color TV, 
Hi-Fi Stereo, Phonographs, Tapė 
Recorders, Sound Amplifier and 
Speąker System, FUm Projectors.

J 19 yoars exp*rience

CUSTOM MADE MEN’S 
CLOTHES 

|59»

nėra jokio skirtumo tarp
rito piliečio ir nepiliečio. /Yte 
kai kurių užsiėmimų, kur rei--' 
kalaujama Amerikos pilietybė; 
tačiau esu tikra, kad Tamstos 
jie neliečia. . . k . Og

3. “Medicare” yra naujas rei-' 
kalas ir šią socialinio draudimo - 
Jaką administruojančios Įstaigos , 
dar neturi žinių, ar Tamstai riįfed

Homemade Italian Ices £ Pastry, 
Ice Cream Cake, Tortoni-SpumonL 

ANGELO’8 P1ZZA 
Neopolitan large 1.50, Siciiian 1.75 
Free delivery 5 to 11 PM Tues. thru 
Sun. — 192-13 47th Avė., Flushing 

------- FL 7-4808 -—

PLAY BOY BILLIARDS 
43 Brunssdck Tables 

Air Conditioned 
Wall to wall Carpeting 

532 FULTON ST. 
(cor. Flatb. Avė.) 

UL 2-4040

FRED WILKINS 
MOVERSA STORAGE
Local and Long Distance 

Ucensed, Insured and Bonded 
96 Atlantic Avė Brooklyn 

Catl 625-3588

ALR1DGE CONSTRUCTION 
-S- . •
GBNSBAL COOTRACTORS
[Brick Tll<p and Cement Work

SELF DEFENSE Free Exhibitibn 
by and for children 6-13 accompanied 
by parents ■— Sat 1:30 

UNITED DO JO 
Scbooi af Self Defense 

For Men Women and Children 
78 W. 3rd St (opp. N. YU) 

Call 677-9777

GOING TO THE ČATSKILLS? 
Remember Our Service 

Daily Door to Door - 
SULUVAN C5OUNTY 

LIMOUSINB SERVICE 
OR 7-7950

After 8 PM — EV 8-1017

ORTHOPEDIC SHOES 
Made To Order

Open 6 daya a week all day Sunday 
Custom shoes mdcted shoes & high 
boots for ladies and gentlemen Gen
eral aboe repairs Andrew Rakoesy 
780 Madįąon Avė (bet. 66-67 Sts) 

C^l RH 4r9061

Slepbe* AtomHbs 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsapauotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

MARINERS INN
For the Finest of Food 

ha-ing the fturnUy

Bayvienr Avė A James' 
port LX N.Y. Cafl 516 AN 1-8111 
or 9756 ask for Mr. WUHare Kari.

aatoed fšst servtee. — We go nay 
whese 0*9 IŽAtm beL 7:30 AM 
1BEM.

Dainos. Sol. A. Stempužie- 
nės 25 liet liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi simfonijos orkestro, 
diriguojant D. Lapinskui. Kai
na 6 doL Stereo 7 doi.

Daug pirkdamas
per “Ąrartą” radiją, radio-con- 
soies, coior k fct TV, Tsųie 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo mašmos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kaMwwMS- Visi gaminiai

tistuvHky šokip munka. Or
kestrui palydint įgrotos 6 pol
kos, 4 vaisai. Lietuviškas popu
ri ir paskutinis kaukių balius. 
Kaina 4 doi.

Damos. Sol B. Valterienės į- 
dainuotos 8 lietuvių kompozi
torių ir 7 klasinės dainos. Iš
leista Anglijoje. Kaina 5 doL

C Ar i S E 
Beauty Gchpol

Beauty CultiB-e for Beginners FRJBK 
Trial Lesson. Lbev rates,’ easy terma. 
Under the direction of MARY J. 
CALISE. Latest ęępiipment, very 
pteasant surroundings, many good 
poaitions available at exceHent sal- 
aries with leading Sakins, Stores, 
Steamship Lines, etc. Ucensed by

klasės ir 21 kitų, klasių. Taigi, lat
viai smarkiai pralenkė mus.

Bostono tarpklubinėee, Lietuvių B 
komanda per nesusipratimą, atrodo,

JOHNIES WINDOW CLEANING 
Home Window and Floor Cleaning 

Fast and'RettaMe l 
All work guaranteed 
1689 Madlson Avenue 

New York City 
Can 876-3471

Persiimtimui pa&a JAV pri
dedama 50 centų. Kanadon' 1 
doL Kreiptis: Darbanadus Adau 
910 WiBou^by Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221.

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

the State of N.Y.
CALISE BEAUTY SCHOOL 

across frųm RobertHall 
169 Uvingston SL, Brooklyn 

Phone: 875-9060

HOME ĮVAŽRAUS |R
ĮVAIRIOS ROŠffiS RAŠTE VISADA
Viršuje parodoma spinta ššanioma Prigtatamą W te

JAV-se " ' 7 ' ?’
ADOLF SCHBAGER FUBMITUBE, te.

Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L Gietfamtis,' 10 Barry Dr., 
R Northport, N.Y., 11731.

koje, gyvenu apie 16 metų. Jau 
kdinti metai nebedirbu, gyve
nu iš ginamas pensijos. Nesu 
priėmęs Amerikos pilietybės. 
Niekuomet nebuvau nei sulai
kytas, nei baustas. Norėčiau su
žinoti: jeigu išvykčiau į užsie
nį, pav. į Europą arba į Lietu
vą, jeigu ji būtų laisva, ir laiki
nai ar pastoviai ten apsigyven
čiau, ar man nebūtų sulaikoma 
pensija ir ar aš galėčiau toliau, pimu atveju “Medicare” būtų\ 
ją gauti Įprasta tvarka? teikiama pensininkui užsieny

2. Būtų svarbu žinoti ar yra ar ne. Mano nuomone, Medica- 
koks didesnis skirtumas tarp re pagalba nebus teikiama trik 
asmens turinčio šio krašto pi
lietybę ir neturinčio?

3. Jei išvykčiau Į Europą, 
ar mano dabar gautas “Medica
re” galiotų ir toliau, ty. užsie
nyje, ar ne? >

D.P-, Boston, Mms.

OguŽte 7 — Skautams remti tė
vų komiteto balius Maspetho para
pijos salėje.

Gegužis 7 — Aldonos Kepalaitės 
fortepijono rečitalis Town Hali sa
lėje, 43 Street (tarp 6 ir 7 Avė.), 
New Yorke. Pradžia 5:15 vai p.p.''

Geguži* 15 — Koncertas Putna- 
mo Jaunimo stovyklos statybai pa
remti Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Programoje sol. Lionė Juody
tė su dukra Janina ir N.Y. Vyrų 
oktetas. Po programos šokiai. Ren
gia Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų rėmėjų New Yorko skyrius. 
Pradžia 3:30 val'p.p.

Geguži* 21 — Pavasario šokiai 
Maspetho Piliečių klube. Rengia 
Moterų Vienybė. \

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y. 
Telef. — AP^egate 7-7083

Good Fhjr te ĮfeneOta S*ady Job 
- Overtime. Fine Wocfc CoodRions. 
Weekend* and Kva. intervtews ar- 
ranged — 914 TO 5-909 .

9TEwąrr BTAMPfifG corp ’ 
989 Centrai Pirk Av&

Lietuviu dainos ir šokiai Nr. 
2. Okupuotos Lietuvos ansamb
lio bei orkestro įgrotos 5 pol
kos, 4 valsai ir 5 lietuviškos 
liaudies damos. Kaina 4.50 doi. 
Stereo 5.50 doL

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jacksmi Heights, N. Y. 
TeL NEwton 9-6620

. prarado taškus be. kovos Tufts ko-
PAfMŽŽ mandai B komandų tarpe pirmoji

vieta atiteks Bostono universitetui 
■. su 9 taikais, Harvardo B ir Uetu- 

* y < T vių B turi po 8 taškus. Dar neaišku,
Vada K. Mono* kaip užbaigė Boylstono B, turėjusi

7% ir 1 nebaigtas rungtynes.

ATTENTION!
A new Religious Article Store — 
centrally located in front <rf Bloom- 
ingdale, Rosaries, Medai, Statues, 
Prayerbooks, Religious Pietines, 
Missąls, Bibles, Plaąues

THE GIFT BOX
752 Lexington Avė Tel 421-9419 

.(Subway entrance) beL 59 - 60th St. 
“FREE” No purchase necessary, 
magnificent religious calendar in 
Severai languages.

MA*k and you shall receive”
Layaway Plan CordiaRy Invited

.41 iiJiWRtJBaii»ušiii 
' PBiSUA MVYKSFANTIEM

v 18 AMfiUKfiS " ' BmK I

Esu nuolatinis “Darbininko** lrwr 
laikraščio skaitytojas. Su dider Įįg H 
liu jdnmnmn skaiton Jūsų atsst' 
kymus teisiniais klausimais. A| te 
irgi turiu ketetą klausimų, į ku? 
ridos pra^tian man malonėtį 
atsakyt ■

New Tarta: 1854 Žad Avafrae TB 9-3H7 
(Tarp 85-88 gątvfi))

Hąmiir: W>M Myrttt Avė. — VA 1-8888
■ f rite- IM DlilIl J »L - AS 4-»16

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojąs 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai Aptarnauja Cambri^e ir 

. Įppkrtj** '> žėcsisuaioinis

Gegužės 
tiiėnuo

Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gMtans, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyreli iš 
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

"GEGUŽĖS MĖNUO*;
Knygelė kainuoja tik vieną 
dotorį. DARBININKO admi
nistracija mielai prisius, jei

TIANA BAY RESORT MOTEL
Now Open with attractive 

SPRING RATES
Write or phone (516) RA 8-1488.

50 Rampasture Road 
Hampton Bays, L. L 

We Cater to the Family

geae; Žadvyde H, Ktete II, 
ftiilryn: rrirffinintif tnrt 

žri^bmę persvarą ir 
mūsiškius išge&iėjo stųrai su- 

fe žaidęs gynimas su Budre<±u 
/priekyje.' Vartuose žaidė tik iš 
kariuomenės grįžęs Žadvydas, 

| pasižymėjęs eile gerų paradų.! 
^Jam labiausiai ir reiktų dėkoti, • 

kad nepralaimėta. Vienintrfį į- 
’į vartį Shamrocko airiai pasekė 
F B 11 m. baudimo. Atrodo, kad 
pGū Žadvyno grįžimu, bent šiuo 
i metu vartininko problema li- 
h ko išspręsta. Puolime pasigesta

staigiai susirgusio Klivečkos L 
- Žaidė po susižeidimo atsigavęs 

Klive&a H, kuris ir patiekė 
mūsų Įvartį. ' t

Rezervinė priešžaismyje ga
vo 0:4. Nekaip pavyko jaunie- 

j šiem šeštadienį, nes abejos ko- 
[ mandos . pralaimėjo. Mažučiai 
’ nuo bavarų gavo 0:6, o jaunu- 
: čiai pralaimėjo Ali Stars Dyna- 

mo 0:3-
Massachusett* vafctijo. komanda,. Ateinantį šeštadienį mažučiai 

gurioj žaidė keli Lietuvių I komari- 3 vaL Žaidtia pas Knitters (bUV.. 
dos žaidikai, įveikė Rhode Island Germairftungarians). J 
vyrus gegužės 1 d. Providenee mies-, • . „ , _
te, santykiu 16:11; jauniai sužaidė SCtoiadieių paskutines ŠIO se- 
lygiomis 3:3. Rungtynės vyko Browir, šono pirmenytnų rungtynes žai- 
universitete. • -

Gegužės 221d. j Bostoną atvyks 
Connecticut komanda, 40 fenilų rung
tynėms su Massachusetts vyrais. -

Lietuvos

Pasaulio čerųpiona* Petro»jan, 
varžybose su didmeistriu B. Spass- 
kiu, veda santykiu 5:4. Jis laimėjo 
vieną, partiją ir aštuonias sužaidė 
lygiom. ~~

Kanados šachmatų 1966 m. klasi
fikacijoj yra įvardinti: P. Vaitonis 
2143, L. Žalys 2067, E. Bakovičius 
1929, S. Navikas 1846 ir M. Bruve- 
laitis 1622. I 
' JAV ktefikacijoj “Cbess Life” 
stafllė - %4 lįątuvių šachmatininkų

" " ' ’ "104! Jie turi .

AUGSCIĄUSIOS KpKYBŠS PRODŲ 
Mūsą krautuvėse gtitetūtos deŽMB 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvąirtete ariaoa, Uetefj 
Užeikite įritikbišite/?

p?

WORCĖSTKR, MAM.
PL 4-6757 PL 4-18

KARLONAS
FUNERAL HOME


