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buty konfliktas tarp Ki
nijos ir J. Valstybių ar Sovie-

Paskutiniai įvykiai taip Wa- 
shingtono ir Maskvos rodo skir
tingąjų taktiką

— Pasaulinio komunistų kon
greso idėja atidėta. Kongreso 
norėjo Maskva, bet sutiko Ru*

—— , ^kn^erikos karouomonė iš 
Prancūzijos pasitrauks iki ba
landžio 1. Tokia data skirta de 
Gaulle. Nato būstinė persikelia

KODtL Soviatai rodo tokią 
įž&ą taktiką o Amerika šuol
iui beveikpataikaujančią?

Netik 
tradicinė taktika yra puolimas. 
Ne tik dėl to, kad Amerika yra 
suinteresuota baigti Vietnamo 
reikalą ir vengia gaisrą plėsti. 
Yra dar vienas motyvas, dėl

.Sovietai 1961 — 49, 1967

So. Oueens demokratę klube kuri buvo svarstoma New Yor- 
kovo 7, klubo pirmininko Ward 
pakviestas A. Mažeika, Jr. kal
bėjo apie reikšmę ir prasmę 
Baltijos valstybių rezoliucijos,

pašalino. Prieš jį bus ir kandi- 76 metų. Stebima, ar teisme iš- 
datas respublikonas .negras J. silaikys “konservatyvių” ir “li- 
A. Meredith. beralų” sistema. Ką paskirs

LBJ? Lig šiol jo skirti buvo 
“liberalai”.

Gallupas rado, kad amerikia- 
čię opinija per 10 metų pasikei
tė Sovietų naudai — daug pa
lankesnė. Sovietai ėmė rodytis 
mažiau grėsmingi negu kom. 
Kinija. Žmė net tikėti, kad 
konflikto su Kinija atveju So
vietą stotų Amerikos pusėje.
- Kaip amerikiečių palanku
mas — nepalankumas Sovie
tam kito, rodo šis sugretini
mas: i

■ ..UU» dėl Vietnamo karo at- 
įprifciou- 

su Kongreso galiai. Vietnamo 
karas nepaskelbtas. Nebuvo to
kiu būdu paskelbtas nė Korė-’ 
jos karas. Atsakomybės Kong
resas formaliai gali ir neprisi
imti. Gali jos neprisiimti ir 
prezidentas Johnsonas, tarda
mas, kad jis tiktai tęsia, ką bu
vo pradėjęs jo pirmatakas pre
zidentas Kennedy. Respubliko
nai ėmė garsinti, kad Vietnamo 
karo nebaigs prezidentas de
mokratas Johnsonas, kaip Ko
rėjos karo negalėjo baigti de
mokratas Trųmanas. Reikėjo 
naujo žmogaus —- aiškina res
publikonai — Korėjos karui 
baigti. Tokis žmogus buvo res- 
publikonas Eisenhoweris. Bet 
čia sąžiningas respublikonas tu
rės nutilti, prisiminę, kad Ei- 
senhoweris Korėjos karo ne
baigė — tik jį pertraukė. Da
bartinis Vietnamo karas yra 
ano karo tęsinys, atsinaujinęs 
karas iš tos padėties, kurią pa
liko nesutvarkęs Eisenhowe-

vo 1 proc., 1967 2 proc.;
vidutiniškai palankių 5, da

bar 15; vidutiniškai nepalan
kių buvo 13, dabar 28: labai 
nepalankių buvo 74, dabar 48.

"Kas yra didesnė grėsmė pa
saulio taikai: Rusija ar Kini
ja?". Atsakymai rodo, kad nuo 
1961 grėsmingesne vis 
laikoma Kinija:

ne apsauga. 3 būtų atsiėjusi 
40 bilijonų. M Kamara taupė ir 
paisHnlm : tdaftą ne lenkty - 
niauti apsiginklavimu, bet susi
tarti su Sovietais dėl atsisaky-

say projektas nutiesti skersai tavai, bet ir Amerikai. 
Brooklyno kelią per Flatbusho, 
Brooklyno kolegijos rajonus 
iki. Nostrand, .Albany Avenue 
federalinės valdžios atmestas, mas vyr. teismo sprendimas, 
Prieš šį projektą labiausiai vei- kad nusikaltimas negali būti 
kė kongr. Edna F. Kelly, nu- baudžiamas, jeigu apie jį patir- 
rodinėdama, kad kelias atsieis ta iš prisipažinimo, neįspėjus, 
229 milijonus, po 13 mil. vie- kad nusikaltėlis gali neprisipa- wateriu, ne su Mansfieldu ir 
nai myliai, ir reiks iškelti 781 žinti ar gali neliudyti be savo Fulbrighta (gal tiksliau būtų pa- 
šeimą. advokato. : vertus: Dirkšenas, Nizonas ei-

.3/ .■>L. ■■. n* su Johnsonu!). .
N ■ . Kodėl tad. demokratai neina į

| Į B rinkimus su kitu žmogum —su
/ B R. Kennedy, kuris geriau atsto-

B vaująs demokratų srovei (vėl 
i B pataisa: tokių demokratų kaip

B Lippmannas!). J savo klausimą B Lippmannas duoda ir savo at- B sakymą: JoJmsono — Kennedy B kova suskaldytų demokratus,

kūno prez. Johnsonas sausio vietai yra sta 
27 rašė Kosyginui —tai aptverti pifi 
priešrakettaių raketų gamyba. juostančiai 
Amerika fine ;ir Sovietaižino, yra atviri, 
kad priešraketimų raketų ga- ./ Amerftior; 
myba Sovietaįyra Ameriką Mtfta įr aps 
pralenkę 2-3 metais; kad Ame- McNamaros 
rika yra pralenkua Sovietas simu išsiskyrė štabas reikala- 
puolamosMHn raketom, bet Sto- vo - leąktyniai iinn priešraketi-

gtim atsargas. Prancūzų jvy- 
riausybė tos pagalbos Ameriką - 
prašė. ’ ■ '■ ■ ■

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles ir jungtinio šta
bo viršininkas .admirolas Ar- 
thur W. Radford neabejodami 
rėmė. Buvo suplanuota, '-kad 
Amerika šiai ekspedicijai galės 
skirti 548 lėktuvus.

Bet planas nebuvo vykdo
mas. Jo atsisakyta. Tai įvyko 
1954 balandžio 3, kada Dulles 
ir Radford susitiko su 8 
Kongreso vadais. Tarp jų bu
vo. demokratų daugumos vadas 
senatorius L. B. Johnson. Jis 
teiravosi, koki sąjungininkai pa
rems šią operaciją. Dulles to- ~ 
kilį sąjungininkų negalėjo nu
rodyti, nes nebuvo laiko su 
jais tartis. Kongreso atstovai 
tada pasakė neparemsią operą- 
cijųs.

Po 5 savaičių Dienbienphu 
tvirtovė pasidavė. Dėl jos bu
vo paaukota 10,000 vyrų — 
8,000 puolėjų ir 2,000 gynėjų. 
Tą pat kapituliavimo dieną 
Prancūzija pasiūlė taiką.

Amerikos atsisakymas duoti 
pagalbos nulėmė Prancūzijos 
pralaimėjimą Vietname. Nulė
mė, kad po trumpo laiko tas 
karštas Vietnamo karo kamuo
lys persiristų į Amerikos ran
kas ir imtų jas deginti. Nu
lėmė, gal būt, ir dabartinį de 
Gaulle nepalankumą Amerikos 
politikai Vietname.

“Gal būt, to neįsivaizduoda
mas, — rašo Bernard Fall — 
Lyndon B. Johnson 1954 ba
landžio 3 padarė lemiamą 
sprendimą Vietnamo klausi-

mainų. Pasitraukia teisėjas 
Clark, kurio sūnus paskirtas 

BronsM balandžio 11 rinks vyr. valstybės gynėju. Amžius 
savo kongresmaną. Kandidatas verčia paėitraukti teisėją Hugo 
vėl būsiąs A. C. PoweH, kurį Black — jis 81 metų, o taip

Šen. Kari E. Mundt prie kon
sulatų sutarties nori pridėti po
rą rezervų. .Viename sakoma, 
kad Jungtinių Valstybių konsu- 
lariniai pareigūnai Sovietuose 
turi tokias pat pasisakymo tei
su kaip Sovietų Sąjungos pa
reigūnai Jungtinėse Valsty
bėse. Antrame — kad J. Vals
tybių laikraštininkų skaičius 
Sovietuose neribojamas.

N. Y. Times mano, kad su
tarčiai tvirtinti šen. Mansfiel- 
das turi pakankamai balsų, bet 
baiminasi, kad gali jų nepakak
ti rezervam atmesti. O sutartis 
su tais rezervais gali būti ne-

■ ;? ■£■ '

ko valstijos ansamblėjoje. Po 
20 minučių pranešimo buvo gy
vas ta tema pasikalbėjimas; kai W .Lippmannas (Newsweek) 
kurie klubo nariai sveikino pra- mėgina pramatyti 1968 
nešėją, kad rodo iniciatyvą ko- rinkimų eigą. Sako, John- 
voti dėl principinio reikalo, ku- senas jau paskelbė savo pasi- 

New Yorko majoro Lind- ris gali būti svarbus ne tik Lie- rinkimą: eis su Humphrey. Res
publikonai labiausiai garsinasi 
su Romney. Tai, kas ištiko res-

- Senato teisiy komitete ko- publikomis 1964 su Goldwate- 
7 aštriai buvo kritikuoja- riu, ištiksią demokratus 1968 

su Johnsonu, nes jo populiaru
mas kritęs, opozicijos centras 
esąs jo paties partijoje; jis ei
nąs su Nixonu, Dirksenu, Gold-

ir mo nuo tos rūšies ginldų gamy
bos. Kadangi Sovietai jaučiasi 
šioje srityje pranašesni, tai ir 
jų reikalavinmi garsesni bei a- 

: gresyvesnL

dų raketų WASH»IGTOMO talĮĮIpisa
JBBr- ■DMSHbCB s-

An>eirntoĮ> Ręnnędy, Fnlfrrigh-
> ŠŽ^)OUX>- to; ląęmaMO grupė vyriausy- 
Bkretomus bes linija dar per mažai nuo- 
šiuo klau- lanki ir nuolaidL Dirkseno, 

Nixono, Mundto grupei, o taip 
.pat kariucknenė ji yra per
daug nuolaidi ir kenksminga 
Amerikos bei pasaulio laisvė. 
Iš čia ir aštrėjanti kova tarp 
šių dvejopų visuomenės da

nai — toki kaip Nizonas ir gal 
Reaganas. Ypačiai kad reapub- 
ffltomį partijos kontrolė esan
ti "dešiniųjų” rankose.

Lippmannas imasi patarėjo 
rolės, respublikonam: jie esą 
geroj peticijoj ~ tokioj kaip 
1962 (kada laimėjo su Eisenho- 
nerluk Jei jie nori laimėti 1968, 
tari išeiti su kandidatu, ku
ris būtų priešybė Johnsonui. 
M tųhs kandidatas išeis į rin
kimus su pažadu baigti Vietna
mo karą "garbinga tafta”, jis

Ta ,byl* truko 90 dienų, bylos 
prirašyta 40,000 lapų Bausmės 
skirta 5 metai ir. 10,000 dol. Ar 
ši bausmė nebus patvirtinta ir 
neateis po pirmosios?

Unijai, kurioje yra 1,7 mil. 
narių, vadovauja dabar Hoffos. į Belgiją ir Olandiją, 
skirtas vietininkas Frank E.

Chr. Sc. Monitor vadina Ja- Pratusiai kolonialinno komito- 
mes R. Hųffą, kuris kovo 7 fui 
nugabentas į kalėjimą, Amen- Anglijos ir Amerikos atsto- 
kos korupcijos simboliu. Jis vai kovo 7 pareiškė protestus 
dabar atlieka bausmę, kurią kdonializmo komitetai, kad jis 
jam 1964 skyrė už kesmimąsį sulaikė ir neišdalino 9 raportų 
papirkti priesiekusius. Bausmė apie Egipto vykdomus kokmia- 
8 metai normaliai gali pavirsti lizmn wikxmns Amerikos atš- 
trejais metais. Bet yra dar kita toras prikišo komitetui “dvi- 

už unijos pensijų fon- gubos matas™. Komiteto prak- 
do piktnaudojimą asmmūniam ūkuojamą centarą parėmė cen- 
reikalam — viso 1.7 miL doL mrns kraštai: Sovietai, Jugos

lavija, Syrija, Indija, Irakas.

LBJ praeityje:
Prie atsakomybės dėl Vietna

mo tenka grįžti pasirodžius kny
gai “Heli in a very Small Pla- 
ce”. Jos autorius yra Bernard 
B. Fall, prancūzų kilimo Ho
vardo universiteto politinės is
torijos profesorius. Tas jo mi
nimas “Pragaras mažoje vieto
je” buvo Dienbienphu, kur 13, 
000 prancūzų buvo apsupti tri
gubai gausesnio ir gausėjančio 
priešo — Vietnamo komunis
tų Prięšas alino, naikino tvir- mu„ 
tovės gynėjus. Tai buvo 1954 §ioje vietoje tenka atkreipti 
balandžio mėnuo. ( dėmesį ir į kitą knygą "Fadng

Vienas- dalykas galėjtr -gjr- ffiFBrfiikrTn lnaSė Šta8y 
nėjus išgelbėti — Amerikos pa- of crigis Mp^naer’- *• auto- 
galba. Tik Amerikos lėktuvai*** SUJuiMnti fcomonistl dėl’toPmeto viceprezi<StoL.’

Atsakymai: pozicijas, ypačiai priešlėktuvi- JotasoI1o pastefekad jis, vi<»
— Amerikos puseje 48 proc., nes baterijas, kurios kliudė pa-

Kinijos 37, be nuomonės 15. rašiutais pristatyti prancūzų j- įį pgruigį
nę Kennedy vyriausybėje, kuris

Demokratų klube Lietuvos klausimas prW*~' •*"***" «***

Popiežiaus Pauliaus vasa- 
nežiūri kaip į tokį priešą, ko- D0 vyriausybė “dabar nenori rio 9 patvirtintos taisyklės dėl 
kiu norėtų laikyti Sovietų Są- derėtis” dėl Vietnamo karo bai- bažnytinės muzikos neprisiima 
junga; pasisakė už santykius su S™0 Jo tvirtinimą atmetė ten tos “populiariosios muzikas”, 
kmn. Kinija; kai ji atsisakys ag- P®4 buvęs ambasadorius Gold- kuri neturi religinės dvasios. 

Konkrečiau, kur muzika su reli
gine dvasia ir kur be jos, pa
likta spręsti vietos bažnytinei 
vyresnybei.
— Vokietijos vyskupai pali

ko katalikam tradiciją penkta
dieniais nevalgyti mėsos. Ga
vėnios metui skatino susilaiky
ti nuo radijo, televizijos, kino,, 
alkohdio.

WASHINGTOMA$ y<>gia 
pikto žodžio prieš Sovieto^. Pre- 
ridentas Johnsonas kovo 2 <ų>- 
tinristiškai kalbėjo apie' Kosy
gino sutikimą tartis dėl prieš- 
raketinės apsaugos įšaldymo ir 
ginklavimo sumažinimo. Vice
prezidentas Humphrey kovo 5 
kalbėjo apie “atvirų durų” po
litiką, kuri pakeistų “geležinę 
uždangą”, apie bendradarbiavi
mą, kuris pakeistų šaltąjį karą 
Ir to bendradarbiavimo veiksi 
mus Amerika darbais ėmė ro
dyti — konsularinės sutarties 
tvirtinimas, paskolos Sovietų 
pramonei keltį.

MASKVA priešingai — su
stiprino piktus žodžius Ameri
kai pulti. Min. pirm. Kosyginas 
ir spauda kovo 3 ir 6 Ameri
ką vadino agresorium Vietna
me, kaltino, kad Amerika iš
vien einanti su kom. Kiniją 
atmesdama Vietname taikos 
derybas. Kita kaltinimų rūšis— 
ČIA vykdo Sovietuose subversi- tvirtinama Sovietų 
ją Trečias kaltinimas kreipia- . 
mas labiau prieš vakarų Vokie- su KOSYGINU IŠVI6N

’ - Arthur M. Schlesinger, buvęs 
WASHINGTONAS randa Patento Kennedy patarėjas,

švelnu būda radvti kad Saida dabartinis Americans for De- 
____________ mocratic AČtibn vicepirminin- 

ValstybtosSr. ItaX kow 5 kas’ kovo 8 aiarino ameri- 

priminė, kad į kom. Kiniją susirinkime, kad Johnso-

misijoje kovo 7 atmestas abor* 
uranijos Italijos ir kitų partijų korupciją min. pirmininkas Ky tų legalizavimo, projektas 15:8 

turtaąs paaukoti 4 generolus, balsais.

tijos, tai Amerika staigiu posū-

taS Jungt. Tautose santykius su Vokietija tiek, kad
Vokietijos opinijoje vėl grįžo j. Tautų komisija pateikė 
pasitikėjimas Amerika. Savo pilnačiai pranešimą apie mote- 
ruožtu Vokietija pamėgino neu- rų teises — esą 9 kraštuose 
tralizuoti Amerikoje atnaujin- moterys neturi jokių politinių 
tus kaltinimus dėl nacizmo at- teisią Ragino priimti konven- 
gijimo — ėmėsi vėl bylų vadi- ciją su lygių teisių moterim 
namiem karo nusikaltėliam. reikalavimu (O kad yra kraštų, 

kur ir vyrai ir moterys neturi 
politinių teisių tai komisija a- 
pie tokius kraštus neužsime-

KAS TA MARINA PRUSAKO- 
VA?

Jos vardas išgarsėjo ryšium 
su Lee Harvey Oswald istorija. 
Henry Taylor (WJT) rašo, 
kad Amerikos atstovybė Mask
voje apie ją pirmu sykiu išgir- _______________
do tik 1961 gegužės 25, kada * 
Osvaldas prinešė, , kad jis ve- 
dęs Mariną Nikolajevną Prusa- 
kovą ir kad jis nori ją pasiim- fl 
ti i Ameriką. Iš atstovybei pa-M 
teiktų dokumentų aiškėjo, kad B 
Marina gimusi prie Severod- ;B 
kin, su tėvais išsikėlusi į Le- -^ 
ningradą, kai jai buvo 11 me- B 
tų. Ten mokyklą baigus išvy- B 
ko į Minską Minske “kultūros B 
namuose” šokiuose jai buvo B 
pristatytas Oswaldas 1961 ko--B 
vo 17. Jau balandžio 30 jie su- B z v 
sivedė. Stebina faktas, kad taip-B z 
greit jai buvo duotas leidimasB z 
tekėti už svetimšalio. Vestuvės B 
atšvęstos kuo šauniausiai jos B / 
dėdės MVD pulkininko Niko-.,fl ,
lai Aksenov pastangom. Po B /
vestuvių Marina ir vyras gy> B / 
veno apartamente, už kurį nto^B / 

Atstovų Rūmai iš savo tarpo pat pirmininką Warren — jis ko nemokėjo; jam buvo moka-B /
ma dar po 70 dol. mėnesiui Ė B (
MVD skyriaus “raudonojo kry-B 
žiaus”.

B'*' A' . į*.
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ANTANAS VAITKUS; vedėjas
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Vilniaus aerodroma^ slapta nuf<

LIETUVOJE

Siuskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

CVMttLTRY
!

rių) barė kauniečius už “para
pijini patriotizmą”. Esą, jie ne
supranta, kad Paulauskas su 
Venzbergu yra pakeliui į pasau
linių čempionų bei prizininkų ti
tulus, tad reikia džiaugtis jų

niuje niekas nežino. (Elta)

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

TM primena, kad civilinė a- 
viacija Lietuvoje yra dar viena 
iš daugelio kolonistiškų įmo
nių. Lietuvos teritorijoj tą pa- 
tamavimą ir uždarbiavimą lai
ko savo monopolinėje nuosavy
bėje “TSRS”, tai yra, Sovietų 
Sąjungos aviacijos ministerija. 
“Suvereninė respublika” netu
ri progos nė piršto prikišti prie 
to verslo. Net pagalbinio perso
nalo labai mažai tepriima iš 
vietinių gyventojų, o ir tie pa
tys, jei priimti, tampa rusų 
aviacijos ministerijos tarnau
tojai Keleivis, patekęs Vilniaus 
aėrodroman pasijunta esąs ne 
Lietuvoj, o jau Rusijoj. /Elta)

Fraume w9gsoo. nauda 
dar beveik nejuntama, nes tą 
naująją dešrą sako, “retai pa- 
matysi parduotuvėse”. Mat, esą 
kitos gamyktoi, nors ir jparei- 
gotos,MaB gaufrpįtad£

apgailestavo, kad “vis dar at
siranda nelankančių mokyklos 
— viename rajone vienas ki
tas, o kai kuriuose ir dešimt 
ir dvidešimt šiemet į devin
tąją atėjo mažiau, negu buvo 
norima. Ne visi suolai užimti 
vakarinėse mokyklose. šitie 
faktai liudija, kad visuotinis aš
tuonmetis mokymas nėra šim
taprocentinis”. (E)

Vasario pradžioj kauniečiai 
nusidėjo rusams ir jų pataikū
nams. Kauno sporto salėj vy- taikūnus pykino tai, kad net ir 
ko Sovietų Sąjungos krepšinio Paulauskui su Venzbergu išei- 
rinktinės komandos pratybinės 
rungtynės su vietinėmis krep
šinio komandomis. Į tą repre
zentacinę komandą, besiren-

šiai savo praktikai vadovau
damasis “neekumenine dvasia”, 
p. A. R. ėmėsi ją teisinti puoli
mo ir gynimosi palyginimu: 
Hitlerio ir tų, kurie “su juo ko
vojo”. Manyčiau, kad p. A. R. __ ____ ___ ______ ________
šiuo palyginimu bus pasakęs buvo gatesa matyti neT dienos padangių stebėtcįams, pfttto- 

daugiau, nei jis norėjo pasaky- metu. Tai buvo pirma šviesiau akmalama ir mėgėjams. KX

Tenkindamas redakcijos no- ti, nes vargiai jis jaučia tarp tie, kurie kovojo prieš Hitlerio
ra vengti aitrios - polemikos savęs ir tų, kuriem jis taiko nei- sąmokslininką Staliną bei jo
svarstant nepriklausomybės su- giamos prasmės žodžius, tokį statytinius Lietuvoje, nuo ku-
kakties minėjimo planus, teno- priešiškumą, kokis buvo tarp
riu pasakyti tik savo įspūdį dėl Hitlerio ir su juo kovojusių, 
p. A. R. paaiškinimo Darbinin
ke, kokiu būdu atsirado jo at
sakyme į anketą anie niekina
mos prasmės žodžiai kitaip gal- 
vojantiem nei jis. O tas įspū
dis po paaiškinimo yra liūdnes
nis nei prieš paaiškinimą, nes 
p. A. R., siūlęs pasekti ekume
ninio sąjūdžio dvasia, vadinas, 
ieškoti susipratimo — pakantos 
pagarbos ir meilės keliu —sau 
to patarimo netaiko, o pasiren
ka senąjį dėsnį: akis už akį, 
dantis už dantį: esą jei kiti 
kažkur (ne svarstymuose dėl 
anketos) vartoję “koliaboran- 
tus”, išdavikus”, tai jis varto
ja “demagogus” ir pn. Negi 
tuos jo žodžius reikia laikyti 
naujojo įstatymo patarimu: at
seikėti dešimteriopai?

u, Jbc. ■

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

nant į aikštę, žiūrovai švilpė: 
juos laikė “išdavikais”, kadangi 
jie su rusais žaidė prieš savąjį 
“Žalgirį”.

Vasario 9 d. Tiesoje D. Š. 
nėms, yra priimti du kaunie- (p. įninkąs, vienas iš redakto- 

‘žalgirio” krepšininkų, 
yra draudžiama Paveikslai, ku- Paulauskas ir Venzbergas. Kau
liuos jūs čia matote buvo nu- triškiai žiūrovai aiškiai palaikė 
imti vogčiomis- (Atleiskit, tova- savąsias komandas, o reprezen- 
rišči). tacinę sovietinę komandą lai-

Pelkynai ir miškai slenka a- kė priešais. Labiausiai rusų pa

lių kančias ir mirtį rado de
šimtys tūkstančių lietuvių. Kai 
p. A. R. siūlo ieškoti dialogo su 
pastaraisiais ir jiem taikyti eku- 
memnę cnrasą, Mt tos uvasMt 
nenori taikyti Sb tavo tautie
čiam, kurie kitaip galvoja nei 

durtuvus), tartokta togEte to- jis, atrodo kažkas keista. < 
vos dvasią tari teisę vartoti ir ’. J-A.

tėjimą prie šėmės, Jcti takas ™
dar naapskaiSuUtag, todėl kol 5 Haley kometa vėl sugrįš pas
kas nežinoma, ar ji aiškiai 1966 metais. Jos perio- 

pab irto.
da. Tas bus pranešta per mfi- jA:
ta ir spauda. A yra puttadiae kometa,

to korneto* v«Mm bo> Seki
m. (Seki yra atradėjo vardas ir retfktaį jau buvo paa1®*]*
ffi pažymi, kad tai yra trečia ją kinai porą ibntų metų prieš
jo pastebėta kometa). omu

Skaitytojai tikrai pristmena L ~ - vaidybos šyfafrrlat pervedė
■h HM Mert, ragrtjo -epe- kometoepeHro^- jjg hMuM kėieim, S®
_L — —— — mto toto. —rfto. tnM. jį^

80. BOSTON 27, Mass. 3Ž7 West Broadway 
BROOKLYN 11.N.Y. — 370 Union. Avenue --------------------

Susirado "ministerija"
Vasario 11-13 Vilniuje lankė

si lenkų ambasados Maskvoje 
pareigūnai ir atvežė lenkų ko
munistų partijos (“Liaudies vie
nybės fronto”) medalius vil
niškiams kultūrinių santykių 
su Lenkija puoselėtojams: J. 
Žiugždai, lenkiško dienraščio 
redaktoriui L. Romanowi - 
ežiui, lenkiško ansamblio diri
gentui F. Kowalewskiui, rašyto
jams J. Marcinkevičiui, A. Žu
kauskui ir kitiem. Turėjo pro
gos pasireikšti ir Vilniuje esan
ti “LTSR užsienio reikalų mi
nisterija”: tarp svečius lėktu- 
van lydėjusių buvo ir “LTSR 
užsienio reikalų ministro padė
jėjas R. Vaigauskas” (Gyveno 
kurį laiką New Yorke sykiu su 
Laurinčiuku. Darb.) Šiaip jau 
tos “ministerijos” veiklos Vil-

84-09 Jamaica Av».t Woodhaven 21, N. Y............Tai VI 9-5077
340 Grand Sfreat, BrooUyn II, N. Y.............. ,.. Tat STagg 2-4329

Paptgintonilg kainomis priimame užsakymus

187 ORCHARD SK N. Y. C. Td.GR 7-II3O
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDĖLIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kaino* siunčiant audinius | užsieni
• Mes padidinome savo pataU»s, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užriti ir pasižiūrėti.

tteriėg gąsffiūa; M:yta;vW- Mtfeų atkMta irnakfinfc wIrtip
j kmttta mes iiūrime žemės. stojimas yra be 1941 metais ^vo g*-

iš viršKB. Matome netaKacsin- Mimko aerodromas, pastaty- Idos abejonės,'Msuriausi^ pa- m
tas laukus, ipau^ari^ padžo- ‘ 
lėmis šr mažai apsėtas. Mažiau
sias krūmokšnis ar akmuo yra 
apartas aptekai, bet nepažin
tas. šb vanėgiškas žemės ap- 
dtaticymas yta attekamas ran-

Vbuufinis mokymas 
nėra visuotinis

Vasario 8 d. vilniškė Tiesa

Skrendame link Minsko, ga
na palengva, vos 80 mylių per 
valandą, kad mažieji lėktuvai 
galėtų sekti paskui mūs. Mūsų 
aukštumas apie 400 pėdų. Ang
lai savo išdidžioje formacijoje 
mūsų dešinėje, labai arti, gra
sina įlįsti pro mūsų langus. 
Lenkai seka mus. Mūsų kapito
nas yra drūtas ruselis aviato
rius su linksmu šypsniu, kuris 
viešpatauja savb sėdynėje An
tonovo pilve netoli manęs. Aš 
išsitraukiu savo foto aparatus ir 
taikau į savo tautiečius, bet ka
pitonas sudraudžia mane. Foto- giančią tarptautinėms rungty- 
grafuoti lėktuvus ar iš lėktuvų 
ar bet ką ir bet kur Rusijoje fiai iš

Pagaliau jei puolimo ir gy
nimo atveju p. A.R. leidžia ne
vartoti ekumeninės dvasias, o 
kovos dvasią (ne botagėlius, o

KauniefiaiJ^e abejo, žino. 
Bet jie žtao irtri, ko Tiesos 
redaktoriai nenori prisipažinti: 
kad reprezentacinėse rinktinė
je dalyvaudami, lietuviai sporti
ninkai neturi progos reprezen
tuoti Lietuvos ir esti tik laurų 
skynėjai “didborięs tėvynės — 
Rusijos garbei. Tisoos redakto
rių akyse tai didelė garbė — 
būti “didžiųjų brolių ginklane
šiais, bet kauniečiai, matyt, tos 
garbės taip labai nevertina.

(®ta)
Dešrą, kurią retai pamatysi
Tauragės mėsos produktų 

gamykloje pradėjo gaminti nau
ją rūkytų dešrų rūšį. Dešrą pa
vadino “Tauro” vardu, o re- 
ceptą pasmilusiems suteikė

Mūsų Barone turės skristi ru- ti ūkteskystes al^kimas 
sų navigatorius ir 
Tai yra įstatymas. Abudu yra 
stipraus sudėjimo tetartai... 
Kadangi jie nemoka nė žodžio 
angliškai, tai jų buvimas su 
mumis buvo'tik formalumas.

Kitus anglų lėktuvus lydės 
iki Maskvos Antonov An-2, 
dvilypis Otter tipo (jeigu tokį 
galite įsivaizduoti) ir juos seks 
Yak 18, dvivietis, sudarydamas 
virtinės uodegą^ Aišku, kas 
nors turės būti perkelta iš Ba
rono į Antonovą, kad būtų pa
daryta vietos navigatoriui ir ry
šininkui Be sunkumų man pa
sisekė persęsti.

Kam galėtų nepatikti tas An
tonovas (AN -2)? Panašus į pa
sakiškai riebią bobutę, pajėgus 
praryti bet ką savo išpūstuose 
viduriuose. Jo jėga — keli 
tūkstančiai arklių, jo sparnai 
— pynė įvairiausių vielų, spar
niukų ir sparnelių. Rusai jų tu
ri tūkstančius. Daugybę darbų 
atlieka jais: gabena keleivius, 
nusileidžia žole apaugusiuose 
aerodromuose; purkščia vasaro
jaus laukus; gabena matinin- 
kystės ir stebėjimo misijas, o 
ypatingai parašiutininkus. Ae
rofloto Antonovai turi daug pa
togumų keleiviam: geros minkš
tos sėdynės, diržai prisirišti, 
garso nepraleidžiančios sienos, 
ir tt Bet mūsų Antonovas yra 
skirtas parašiutininkam. Tam 
tikriem reikalam yra tik meta
liniai kibirai, ir jokio kapitalis
tinio Luxe nematyti.

VZ8TUVBMS ir POBOVIAMS 
Pristatome i namus-Uetuvttkus skilandžius ir sūrius 

We take aU orders apedal priee for Weddtngs and Parties

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

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
' Mskyrus lettadlsaius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

8. Beckenstetno krautuvėse kalbama nulėkai, lenkiukai, ukrainttkal

Važiuoti BMT iSHpent Kasės Street, keltie elevatorium i 
virtų, arba IND traukiniu IM Avenue iki Delancey SL 

AtiineBdtė -iį tkelbimą, ksH* tria ypatingi^ įvertinta!

EV 4-4952 
Avenue------------ O) 5-8908
Avenue —i----------T L 6-2874
)o Avenue______ BR 8-6986

WA 5-2737 . 
TO 1-1048 - 

________________ ______ - , ....______________ „V6 1-5355. 
GRĄND RĄPIOS, Ifich. — 638-38 Žridge St, N.W. GL 8-2258 z | 
HARTFORD 14* Conn. — 200 Franklin Atei. 233-8030,246-0215 ‘ 1 
HAMTBANCK, Midi. — 11333 Jos. ęampau_____ TO 7-1575
IRVlNtiTpN 11į. N-J. — 762 Sprinafteki Avė. ______ES 2-4685 .
LAKEVVOOD, n j. — 126 - 4th Street ______ FO 3-8569 I
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 60. Atlantic Blvd. . AN 1-2S94 
NEWARK 3, Nj. — 428 Sprinflfield Avenue________ Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė__________ LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 Mfcst 14th Street _ CH 3-3005
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2od Avenue____________ AL 4-5456
PASSAiC, NJ. — f76 Market Street_____________ GR 2-6387
PATERSON 1, N-Į. — 99 Main Street-----------------------MU 4-4619
PHILAbELpHIA, Pa. 19122 — 1214 H- 5th SL,___  PO 3-4818
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. (Jarson Street_____ HU 1-2750
SAN FRANCI8CO, Calif. — 2076 8utter'Street *____ Fl 6-1571 H
WATERBURY, Conn. — 905 Bank SL _____________PL 6-6766 |
WORCESTĖR, Mase.169 Millbury Street ............ SW 8-2868 H
YOUNG8TQWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue_______  Rl 3-0440 U

REPUBL1C Htptor Store, Ine 
322 Union Avonoe, BrooHyn*ll, N.Y.

TetefoRK EV 7-2089
JUOZAS BRUtDCSlCAA vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vyną, degtinių, konjaką, atidą
lirnlUiiii bei kitoitibim progom

V8L NAUJA KOMETA -■ bta kometa nuo 1910 AL, kada

to ^U>to *® «"»

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 
T«LAL443I»« 2000rd»rd $». Nmr Y«A N.Y. 10002
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Business Office GL 2-2923
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Kas ketvirtas Lietuvos pramonėje dirba nelietuvis
Edltorlal Office GL 5-7281 • 
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Pernykšte sėkla dygsta?
Ar pastėbėjote spaudoje nau

jus balsus? Ne senstelėjusių 
nusiskundimus, bet jaunų pasi
ryžimus — netgi vaikų pakel
tus balsus, kuriais jie kreipiasi 
į tėvus. Ne protesto balsus 
prieš tėvus ir jų atgyventas 
tradicijas. Priešingai — vaikai 
ragina tėvus, kad jiė nepamirš
tų savo tradicijų perduoti vai
kam.

Tos rūšies stebinantis ir jau
dinantis buvo Bostono jauni
mo metų komiteto atsišauki
mas į tėvus ,. .“Mes lietuviška
sis jaunimas,. .karštai kreipia
mės . .prašydami, kad ... nepa
liktumėte nė vieno vaiko be lie
tuviškos minties ir širdies sve
timoje aplinkoje pamesto; kad 
nepaliktumėte jo be lituanisti
nės mokyklos, kuri perteikia 
jam tėvų gimtosios šalies paži
nimą ... įjungia jį į lietuviško 
jaunimo bičiulystę ir stengiasi 
jį uždegti didžiųjų lietuvių isto
rinių žygių pavyzdžiu” ...

Anas balsas iš Bostono atai
di Kanadoje. Ten bendruome
nės švietimo skyrius pakėlė bal
są dėl to paties reikalo kaip ir 
Bostono jaunimas. “1967 m. 
skelbiami lituanistinių mokyklų 
metais tikslu per tą laiką pa
siekti tėvus, paskatinti juos, lie
tuvių bendruomenės apylinkes 
ir organizacijas rūpintis lietu
višku vaikų auklėjimu ir litua
nistinių mokyklų rėmimu”.

Ne tik mokyklose — ir už 
mokyklų, stovyklose, kursuo
se, namuose skatina šiais me
tais gilinti lietuviškos knygos, 
lietuviškos minties ir kūrybos 
pažinimą.

ties vieną faktą, į reorganizaci
nę konferenciją, prieš 40 metų 
įvykusią Palangoje, pasidaro 
sau išvadas: “M. A. Sąjungos 
centro valdyba, siekdama reor
ganizacinės Palangos konferen
cijos sukaktį ... paminėti, taip 
pat jaunimo metų entuziazmą 
pratęsti, šiuos metus skelbia 
ateitininkų moksleivių jubilieji
niais 1967 metais”. Tie me
tai skatina į “susipratimą, ko
vą, kūrybą”. “Kiek galima pla
čiau susipažinkime su ateiti
ninkų istorija ir ateitininkų i- 
deologija ... .prisidėkime prie 
pozityvaus ir kūrybinio dalyva
vimo religinėje bendruomenė
je, pramogų sukultūrinimo, pa
siruošimo stovyklom, bendrava- 
karių su tėvais organizavimo.”

Ir tai yra net ne studentų, 
tai moksleivių balsas.

Nauju mostu rodosi ir perei
tą kartą Darbininke pakartotos 
ištraukos iš moksleivių laikraš
čio Ateities. Nauju prieš klus
numą mitam, už savarankišką 
jaunimą. Nauju prieš generaci
jų priešybių mitą, už asmeni
nį ryšį su tėvų tautinėm ir re
liginėm tradicijom ...

Keleriopi tie balsai — ir ne 
iš vienos vietos. Kaip juos su
prasti? Mum rodos, kad jie yra 
dygstanti sėkla, pernai gausiai 
sėta — jaunimo metų klimatas 
sudrebino, pažadino jaunimo 
iniciatyvą.

Tie jaunimo balsai, mum ro
dos taip pat, yra sveiko pasi
ruošimo kelias 
niam šių metų 
ros kongresui.

Beveik prieš 
kun. J. Tumas
bėjo gimnazistus, stojančiais sa
vanoriais, ir nustebintas šūkte
lėjo: Vaikai stoja tėvynės gin
ti. .. Baisi yra tauta, kurios kū
dikiai yra pasiryžę dėl tėvynės 
mirti...

Šių metų besireiškiančius 
jaunus balsus galima sutikti 
taip pat su pasistebėjimu: Vai
kai stoja tėvynės ginti, nors ki
tu ginklu .. .kūdikiai pasiryžę 
dėl tėvynės gyventi...

naujam visuoti- 
įvykiui—kultū-

pusšimtį metų
Vaižgantas ste-

Naujas jaunas balsas prašne
ko iš Clevelando —moksleivių 
ateitininkų sąjungos centro val
dybos balsas, kuris kalba apie 
ateitininkų organizacijos praei
tį. Kalba ne ją atmesdama, bet 
rasdama joje sau pavyzdžių, 
nes “ateitininkų formavimosi 
laikotarpis turi daug panašumo 
ir į mūsų gyvenamą laikotar
pį”. Įsižiūrėdama į tos praei-

KOSTAS SIETYNAS

GRIGO RATŲ

* PASLAPTYS
(6)

Kai kurios žvaigždės tolsta 
nuo mūsų pasakišku greitumu, 
o kai kurios artėja į mus. Pav. 
Vega (alfą Lyrae), gana šviesi 
žvaigždė, kuri šviečia beveik 
viršum galvos 9 vai. vakare lie
pos mėn. gale ir per rugpiūčio 
mėn. New Yorko geografinia
me plotyje (40 N), artėja į mus 
milijonus mylių per parą. (Tik
rumoje mūsų saulė su visomis 
jos devyniom planetom skren
da link tos žvaigždės, bet gau
nasi įspūdis kad ta žvaigždė ar
tėja). čia prie progos galima 
paminėti, kad žvaigždė Vega 
(alfa Lyrae) bus mūsų šiaurinė 
žvaigždė už 12,000 metų, že
mės ašis nubrėžia apskritimą 
danguje, ir per 26,000 metų 
daug žvaigždžių būva poliarinė
mis, kol pagaliau viskas vėl 
prasideda iš naujo. Kada didžio
ji piramidė buvo statoma, maž
daug 2500 pr. Kr., šiaurinė bu
vo Alfa Draconis — Arabų va
dinama Thuban — ir egyptie- 
Čiai ją garbino. Mat, jie matė 
kad visos kitos žvaigždės kas 
dieną teka, leidžiasi ir daugu
mas jų tik sukasi apie ją, o ji

Kas ketvirtas pramonėj, pre
kyboj ar statyboj dirbąs diplo
muotas specialistas Lietuvoj 
yra nelietuvis. Šalia kiekvieno 
tuzino tokių specialistų lietu
vių vidutiniškai yra du rusai, 
vienas žydas ir vienas “kitoks”. 
Tokius duomenis paskelbė ru
sų valdžios statistikos įstaigos 
skyrius Vilniuje, praėjusių me
tų gale išleidęs 
psl.) statistikos 
“Lietuvos TSR 
1965 metais”.

Tą “linksmą : 
už knygą užsienin pranešti pa
siskubino persitvarkyti besiren
giąs Tėvynės Balsas. Skubėjo 
pranešti ją ypač “veiksniams”, 
kuriems, esą, “dažnai sapnuo
jasi, jog Lietuvoje pramonė 
smarkiai plečiama dėl to, kad 
norima lietuvius ‘surusinti’ ”. 
Rusų Lietuvoj vedamosios po
litikos teisintojams tas dalykas 
opus, nes jiems yra tekęs itin

stambų (416 
rinkinį vardu 
liaudies ūkis

žinią” greičiau

Kas tie specialistai rusai, žydai^ baltrusiai ir kt

nedėkingas uždavinys — įrodi
nėti, kad jokio rusinimo nėra. 
Vykdydami tą uždavinį, siūlo 

susipažinti su skaičiais iš 
minėtojo statistikos rinkinio:

“Štai tautinė sudėtis tų 
50446 diplomuotų specialistų, 
kurie dirba liaudies ūkyje: lie
tuviai — 38534, rusai —6037, 
žydai — 2548, baltarusiai — 
743, ukrainiečiai — 715, lat
viai — 139, estai — 15, kitos 
tautybės — 1715”.

Teisybė, rusų teisintojai iš
kelia priekin lietuvių diplomuo
tų specialistų skaičių — 75.4 
proc. Bet šalia jų ir rusai už
ima 12 proc. vietų, žydai — 5 
proc., kiti — 6,6 proc.

Bendrajame. Lietuvių gyven
toju skaičiuje rusai per porą 
valdymo dešimtmečių “kažkaip

netyčia” (iš didelio noro lietu
viams padėti?) pakėlė savo nuo
šimtį iki maždaug aštuonių, 
bet svarbiųjų ūkinių sričių po
zicijose iš nieko pakilo iki 12 
proc. Vienas iš rusų bolševikų 
kolonizacinės infiltracijos me
todų yra užimti nebūtinai “gal
vų”, bet būtinai užimti "kak
lų" pozicijas. (Ryškus pavyzdys 
net vietiniuose jų partijos pa
daliniuose: Lietuvoj čia “gal
va” tai Sniečkus, bet “kaklas” 
— būtinai tas ar kitas Popo
vas). Tad 12 proc. rusų ūkinių 
šakų vadovybėj Lietuvoj iš tik
rųjų yra vienas iš ryškiausių 
rusų antplūdžio faktų.

Tūlam gali būti naujiena, 
kad žydai ūkinėje vadovybėje 
Lietuvoje dabar užima net 5 
proc. specialistų vietų (2548). 
Žydų Lietuvoj dabar skaičiuoja
ma tik apie 25.000, su visomis 
šeimomis. Atseit, maždaug kas 
dešimtas Lietuvoj dabar gyve
nąs žydas yra diplomuotas spe
cialistas, užimąs kokia nors va
dovaujamą poziciją ūkyje, šiuo 
požiūriu žydai Lietuvoj laikosi 
reliatyviai keturgubai^ stipriau 
už rusus, daugiau kaip še
šis kartus stipriau už lietuvius, 
nes iš visų Lietuvoj dabar gy
venančių rusų tose pozicijose 
yra tik maždau? kas keturias
dešimtas. o iš lietuvių — tik 
kas šešiasdešimtas.

Beveik visi dabartiniai Lietu
vos žydai yra ne iš seno Lietu
voj gyvenę, o kaip ir ukrainie
čiai bei gudai yra čia atsidūrę 
drauge su rusų "pagalbininkų"

planingą rusų įsigalėjimą ten 
tėra įmanoma tik patylomis, 
tik užsimaskavus, viešumoj to 
neprisipažįstant ir net išsigi
nant. Tik laisvėje įmanoma 
apie tai kalbėti atvirai. 0 rusų 
politiką teisinti pavestieji pa
reigūnai lietuviai ligšiol pačioj 
Lietuvoj nebandė įrodinėti, 
kad jokio rusifikacijos pavo
jaus nesą: Bent užsienyje gy
venantiems lietuviams tik 
bando sakyti, jog rusų Lietu
voj esanti tik nereikšminga 
mažuma, todėl, esą: “Ar gali 

; nutautinti tūkstan
čius. Jei taip, tai Amerikoje 
jau seniai turėtų visi šnekėti 
tiktai lietuviškai” ...

Bet ir tą palyginimą sunieki
na ką tik pateiktoji statistika, 
kadangi skirtumas tarp lietu
vių padėties Amerikoj ir rusų 
padėties Lietuvoj perdaug aki
vaizdus. Lietuvių Amerikoj vos 
ne vos apie pusė nuošimčio, o 
rusų Lietuvoj jau maždaug tiek

antplūdžiu. Ne kitaip yra ir su 
septyniolika šimtų “kitų”, ku
rių tarpe vietinės kilmės galėtų 
būti nebent lenkai. Bet lenkai 
statistikoj atskirai nepaminėti, 
tai gal jų ūkio specialistų pozi
cijose tėra mažiau, negu estų 
(kurių tik 15, bet atskirai nuro
dyti).

Daugumas, jų visų, supranta
ma, yra prisiėmę “proletarinio 
internacionalizmo” pažiūras, at
seit yra prisitaikę prie atitin- - dešimtys 
karnos rusų bolševikinės dokt
rinos, kuri net nebesišlepiant 
naudojama kaip įrankis slopin
ti “čiabuvių” tautiniams sieki
mams ir puoselėti Stalino lai
kais rusų naudai patikslintąją 
“lenininę tautybių politiką”. 
Jų socialinė įtaka nieko neža
da krašto lietuviškumui palai
kyti, o priešingai, — gali tik 
sąmoningai ar bent nesąmonin
gai prisidėti prie vadinamojo kaip Amerikoj negrų (propor

cingai imant). Rusų padėtis Lie
tuvoj ne kaip negrų, ne kaip 
lietuvių ar kitos kokios mažu
mos, o kaip "lygesniųjų tarp 
lygių". Na, ir Amerikos sostinė 
bei valdžia ne Vilniuj, o rusai 
Lietuvoj turi savo valdžią Mas
kvoj, kurios Lietuva turi klau
syti. Jei lietuviai turėtų tokią 
padėtį Amerikoje, kokią 
rusai Lietuvoj yra užgrobę, A- 
merika nepakęstų nesukilusi 
prieš tokį lietuvių įsigalėjimą. 

Lietuva irgi kovojo, kol kas ne
laimėjo, bet tai nereiškia, kad 
vykstantį rusų įsigalėjimą jau 
mielai priima ar jo nemato.

(Elta)

SĖKMINGIAUSIOS VESTUVES PRIEŠ VIDURNAKTĮ

kitą kraštutinumą — lyg jau- čioje. Toks jau paprotys.. . Tie- 
šiltos. Matuo- 
laipsniais — 

temperatūra 
ir 39, o drėg-

“proletarinio internacionaliz - 
mo” (praktikoje virstančio ru
sišku nacionalizmu) doktrinos 
įgyvendinimo. Tose aplinkybė
se ir pačių karjeros viliojamų 
lietuvių tarpe lengviau gali ras
tis pasiduodančių prorusiškom 
“tautų draugystės” idėjoms.

Įliedinus į pramonės, preky
bos bei statybos vadovaujan
čias intelektines viršūnes šitiek 
rusiškos bei prorusiškos “liga
tūros” (vienas prie kiekvienų 
triių), prorusiškos socialinės į- 
takos poveikis negali būti visuo
menėje nejuntamas. Jis Lietu
voj ir yra juntamas, aštriai ir į- 
kyriai. Tačiau spirtis prieš tą

Lietuviai kongreso užbaigimo pamaldose Buenos Aires katedroje.
Nuotr. Darbininko

vis stovi vietoje. Per ateinan
čius 5000 metų mūsų šiaurinės 
bus Alfa Cephei ir Beta Cephei.

Kaip aklas žmogus gali pasa
kyti iš klausos ar garso šalti
nis artėja, ar tolsta, ar stovi 
vietoje, taip astrofizikas, pa
studijavęs žvaigždės spindulį, 
pasako, ar tas šviesos šaltinis 
tolsta, ar artėja, ir kaip greitai, 
žvaigždės šviesa, tolstanti nuo 
mūsų, spektroskope turi ten
denciją koncentruotis ant rau
donosios spektro pusės; šviesa, 
artėjanti Į mus, rodo baltumo 
ar melsvumo žymes. (Dopple- 
rio dėsnis). Kas yra matęs 
kalvį kaitinant geležį; pastebė
jo, kad labai įkaitęs geležis yra 
baltai mėlynas, o auštantis ge
ležis yra rausvas. Tas dėsnis 
galioja ir žvaigždžių šviesai.

Ar medžiaga tiršta?
Spektroskopas irgi pasako 

astrofizikui, ar medžiaga, su
daranti žvaigždę, yra tiršta ar 
skysta. Pav. Antares (Alfa Scor- 
pii), didelė raudona žvaigždė, 
kuri rugpiūčio ir rugsėjo spalio 
mėnesiais šviečia gana žemai 
pietuose šiaurinės Amerikos 
geografiniame plotyje, yra daug

skystesnė už mūsų orą. šis pa
lyginimas paaiškins santykį: 
kubinis jardas mūsų oro, kurį 
mes kvėpuojame sveria 2 sva
rus; toks pat kiekis medžiagos 
iš mūsų saulės sveria vieną to
ną; vienas kubinis jardas iš Si
rius B sveria daugiau kaip 40, 
000 tonų; tas kiekis medžia
gos iš Antares (Alfa Scorpii) 
svertų 1/30 uncijos. Jei žmo
gus, sveriąs 150 svarų, nusileis
tų ant Sirius B — kurio vie
nas kubinis jardas sveria 40, 
000 tonų — tai tas žmogus 
svertų 2600 tonų. Tai reiškia, 
kad jo kaulai tuoj sulūžtų. Jie 
nėra pritaikyti tam svoriui. 
Šie faktai kelia rūpesčio tiem, 
kurie yra atsakingi už astronau
tų gyvybes.

Kai Nylas išsilieja
Sirius yra šviesiausia žvaigž

dė mūsų padangėse. (Minėta 
Sirius B, kurios medžiaga yra 
nepaprastai tiršta, yra tik Sirius 
palydovė, kuri keliauja aplink 
Sirius kaip žemė apie saulę). 
Sirius yra dažnai vadinama šu
nies žvaigždė. Kodėl? Senovės 
egyptiečių ekonominis gyveni
mas priklausė nuo Nylo upės. 
Jei ji 
liariai 
kūmų, 
kalnų
palikdama ant Egypto laukų, 
tai visas Nylo slėnis būtų bu
vęs negyvenama dykuma. E - 
gyptiečiams buvo labai svarbu 
žinoti tiksliai, kada tas didysis 
potvynis prasidės. Jie su laiku

nebūtų kas metai regu- 
užliejusi Nylo slėnio dy- 
atnešdama iš Etijopijos 
labai derlingo molio ir

pastebėjo, — maždaug 2600 pr. ; 
Kr., kad tuo laiku, kai Sirius ; 
pasirodydavo vakarais gruo- ; 
džio mėnesio padangėse, Ny- 
las imdavo tvinti. Tai buvo pats 
laikas keltis į aukštesnes vietas 
ir apsaugoti gyvulius ir kitą 
turtą. Taip kaip šuva įspėja šei
mininką apie artėjantį pavojų, 
taip rytuose pasirodęs Sirius 
duodavo ženklą, kad potvynis 
arti. Sirius matosi šiaurės pus
rutulio padangėse nuo gruodžio 
iki gegužio mėnesio.

Piramidės amžius
Astronomai panaudoja žvaigž

des, kad apskaičiuotų vienos pi
ramidės amžių, statybos laiką. 
Tai išgirdęs skeptikas sumur
mės, kad tai nesąmonė. Aš 
taip nemanau. Viena iš didžiųjų 
piramidžių, kurios vardo na- 
galiu prisiminti, turi savo pie
tinėje pusėje labai ilgą siaurą 
angą, kuri prasideda aukštai ir 
veda per visą labai storą pira
midės sieną iki mirusio farao
no grabo kambario. Buvo lai
kas prieš kelius tūkstančius me
tų, kada nakties metu porai 
minučių Sirius šviesdavo per 
tą siaurą angą į faraono veidą. 
Šiandien Sirius nebešviečia per 
tą angą nes. kaip sakyta aukš
čiau, žvaigždės nestovi vietoje, 
bet tolsta nuo mūsų. Astrono
mai, žinodami Sirius žvaigždės 
greitį, lengvai apskaičiuoja, ka
da, kuriais metais Sirius švie
tė per tą siaurą angą. O tie me
tai buvo piramidės statymo 
metai.

Šeštadienio popietė buvo pa
likta politinėm diskusijom ir 
pranešimam. Buenos Aires uni
versitete profesoriaująs Ernes
tas Paršelis, netrukus po šio 
kongreso pakviestas švietimo 
ministerio sekretorium, padarė 
suglaustą pranešimą apie bū
dus ir šaltinius kaip mus pa
siekia žinios iš pavergtos tėvy
nės. Iš tų įvairių šaltinių įma
noma susidaryti apypilnį da
bartinės Lietuvos vaizdą, nors 
daug smulkmenų užsienio ir 
nepasiekia.

Kiek plačiau apie padėtį Lie
tuvoje ir bendras laisvų lietu
vių pastangas laisvinimo kovo
je kalbėjo Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas. Išeivijos jėga nepa- 
neigtina. Tik būtinas vienybės 
reikalas — lėšų telkime, or
ganizaciniame darbe, kitatau
čių informavime.

Išdėstęs Vliko kilmę ir veik
los vystymąsi, naujasis pirmi
ninkas pastebėjo, kad ir jau
nesnieji nuo politinio ir laisvi
nimo darbo nėra atstumiami, 
bet mielai priimami ir kviečia
mi. Tik nereiktu krypti

nieji jau žinotų atsakymus į 
visus klausimus, o senųjų pa
tirtis būtų bevertė. Lėšos, išsi
lavinęs personalas — irgi bū
tinai reikalingi. Baigdamas pa
linkėjo, kad visos partijos susi
jungtų į vieną — lietuvišką par
tiją.

Vėlesnėje popietėje Aušros 
Vartų parapijos aikštėje Urug
vajaus lietuviai krepšininkai 
laimėjo prieš Brazilijos lietu
vius 88:84.

Po paskaitų viešbuty, rung
tynių parapijos aikštėje — į Lie
tuvių Centro namus arba dr. J. 
Basanavičiaus rūmus.

Programos pradžia numaty
ta 10 vai. vak. Pakeliui teko 
ne kartą pastebėti iš šiaurės at
vykusiem gan keistą vaizdą. 
Nors jau vėlokas šeštadienio 
vakaras, bet prie pravažiuoja
mų bažnyčių stovinėja nemaži 
būreliai žmonių. Ar kokios ten 
pamaldos taip vėlai vyktų? Ne
trukus paaiškėjo. §131 su ilga 
palyda išeina jaunųjų porelė. O 
kita vestuvininkų grupė jau 
ruašiasis užimti ju vieta bažny-

sa, dienos gana 
jant Celsijaus 
kongreso laiku 
svyravo tarp 35 
mė — tarp 20 ir 80.

Lietuvių Centro erdvioje sa
lėje svečių irgi pilna. Progra
ma panaši kaip ir ankstesniais 
vakarasi — kalbos, sveikinimai, 
o tarp jų — jaunimo šokiai, 
choro dainos.

Pradžioje pasirodė patys jau
nieji — tai O. Ožinskienės va
dovaujamas “Papartynas”. Kiek 
vėliau pasirodė “Aušros” cho
ras, vadovaujamas muz. V. Ry- 
mavičiaus, su solistais R; Ras- 
tausku ir M. Zavickiene. Lie
tuvių Centro jaunimas, vado - 
vau j amas L. Lemberio, pašoko 
keletą tautinių šokių. Su tauti
niais šokiais pasirodė ir “Ram- 
byno” grupė, kuriai vadovauja 
I. Simanauskienė. Gražiai žiū
rovų buvo sutikta solistė Zuza
na Valadkaitė, padainavusi ke
letą dainų, prie jų prisijun
giant ir šokėjų ansambliui.

"Bus daugiau'

(nukelta į 5 psl.)

Pietų Amerikos lietuvių kongreso atidaryme kalba Ll etuvos atstovas A. Griionas. Nuotr. P. Rutkaus
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Poetas Bernardas Brazdžionis su žmona Aldona

Aš visą pavasarį mielą gėlytes darže sodinau
Poetas Bernardas Brazdžio

nis vasario 2 praėjo pro 60 
metų sukaktį. Tai buvo ketvir
tadienis, ir jis aname žaliuojan
čiame Los Angeles mieste sku
bėjo į darbą. Keliaudamas gal 
kokį posmą sueiliavo. Kelio
nėje jis mėgsta eiliuoti Galvo
je surikiuoja posmus, paskui už
rašo.

Dirba jis “Lietuvių dienose”. 
Jis čia redaktorius ir rinkėjas. 
Dienų dienas prasėdi prie tos 
mašinos, iš kurios krinta rai
dės. Tai ne poezija, bet ką da
rysi, kad žmogui reikia visaip 
verstis.

Į tuos žaliuojančius palmių 
kraštus nukeliavo prieš kokį 
dešimtmetį, nukeliavo iš Bosto
no. Atlanto klimatas 
poetą persikelti prie 
nių Pacifiko padangių. 
Bostone su iškilmėm

vertė 
giedres- 

Tame 
(o Bos-

Poetui Bernardui Brazdžioniui 60 metŲ

tonas tai moka padaryti) buvo 
atžymėta poeto 50 metų sukak
tis.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS — APIE SAVE
V. Prižgintas, Darbininko ben
dradarbis, surankiojo B. Braz
džionio atsiminimus apie savo 
kūrybos pradžią ir savo pažiū
ras i kūrybą ir juos patiekė šia 
forma:

Š. m. vasario 2 d. poetas Ber
nardas Brazdžionis, “Lietuvos 
Dienų” redaktorius, žengė per 
60 metų slenkstį. Ta proga jį 
nuoširdžiai sveikiname, linkėda
mi dar ilgų ir kūrybingų me
tų!

1957 m. — prieš 10 metų— 
poetas Bem. Brazdžionis, švęs
damas 50 metų sukaktį, atsakė 
į “Draugo” duotus klausimus.
Kadangi poeto pasakytas žodis turiu parašyti eilėraštį. Sėdu, o 

dažnai ir stovėdamas rašau tik 
tada, kai nebegaliu jo išlaikyti 
arba tiek posmų prisikrauna, 
kad matau, jog naujiems gims
tant, pirmuosius galiu užmirš
ti. Daug eilėraščių esu “para
šęs”, eidamas arba važiuoda
mas. Vieną iš tokių galiu pami-

leistą 1931 metais.

Idėjomis, mintimis, vaizdais, 
jausmais visada žmogus esi per
krautas ir nuo jų negali išsiva
duoti. Kartais jie taip “apsėda” 
galvą ir širdį, kad nežinai žmo
gus, kur dėtis, ieškai formos vi
sam tam-išlieti. Kartais pasise
ka formą greit surasti, o kar
tais tenka “išnešioti” mėnesius 
ir metus. Maža kibirkštėlė suke
lia gaisrą, maža priežastis ar 
proga paskatina nusikratyti vie
na ar kita idėja.

Niekad nesu rašęs atsisėdęs 
prie stalo su mintim, kad štai

tikdavau ir tuos klausimus pa- 
liesdavau.

Gilinausi į šventąjį Raštą ir 
ten regėjau pranašų, atsisky
rėlių, maldos ir atgailos stebuk
lus.

Dėl “laiko dvasios” atsaky - 
mas paprastas — visi mes esa
me savo laiko vaikai, kas da
bar sielojasi Gulivero kelionė
mis ar gyvena Gutenbergo 
kų idėjomis, problemomis 
jausmais?

Patriotika? Ar mes kokie
puasai, kad mums nerūpėtų Lie
tuvos reikalai? Patriotika taip 
pat amžina, kaip ir kitos temos 
— meilė, Dievas, mirtis ar bū
tis.

Daržininkas
Prisimenu, kaip kartą pava

sarį poetas Bernardas Brazdžio
nis atėjo į Šatrijos draugijos 
susirinkimą Kaime. (Šatrija — 
ateitįninkų studentų meno d- 
ja). Atėjo kviestas. Gražiai į- 
rengtoje ateitininkų ramovėje 
jam buvo palikta pati garbin
giausia vieta. Tais metais jis 
buvo gavęs valstybinę premiją 
(5000 litų) už savo eilių rin
kinį “Kunigaikščių miestas”. 
Šatrija norėjo jį ta proga pa
gerbti, nes ir jis studijuodamas 
priklausė Šatrijai.

Tikėjom, kad jis ką nors pa- 
skaitys iš “Kunigaikščio 
miesto”. Bet išėjo kitaip. Jis 
skaitė savo mėgstamas eiles. 
Skaitė ne taip, kaip buvom 
pratę jį girdėti. Paprastai jis 
skaitydavo iškilmingai, su pa
tosu. Dabar bylojo kukliai ir 
paprastai, bylojo su lengva ele
gijos nuotaika, štai jis paskai
tė: Daržininką, eilėraštį para
šytą 1929:

Už lango alyvos pražydo, 
Alyvos žydėjo širdy.
Ir sulą išgėrė ir midų
Tie baisūs šešėliai juodi...
Skaitė ir daugiau eilėraščių 

iš visų rinkinių, ką jis labiau
siai mėgo. Visa tai buvo pa
prasta, bet kartu labai įspūdin
ga.

Fuga
Buvo ir kitas vakaras tuose 

pačiuose ateitininkų rūmuose 
Kaune. Ateitininkų valgykloje, 
žemai rūsyje, buvo kažkoks ša- 
trijiečių pokalbis ar kavutė. Bu
vo ir Bernardas Brazdžionis. Jis 
tais metais lankė Italiją ir bu
vo parsivežęs visą pluoštą 
naujų eilių. Tada jis paskaitė 
“Fuga Florencijos San Croce”: 
Dar

tuos, kurie palaidoti San Croce 
koplyčioje: Mykolą Angelą, Leo
nardą, Machiavellį, Galileo, Ga
ulei, Giuseppe Verdį, Rossini. 
“Pakyla rymantis ant tuščio 
karsto Dantė, vainiką numeta 
nuo pakeltos galvos”.

Poetas tikrai buvo atėjęs iš 
anos genijų draugijos, — au
dringas ir išdidus. Iškilmingai, 
su patosu ir griaudamas jis 
skaitė eiles. Jis pats nesuprato, 
kaip jo balsas plėšo valgyklos 
sienas, kaip sudreba mūrai. 
Tikrai tai buvo fuga. Jis pats 
atrodė lyg Baironas, atkeliavęs 
iš saulėtų Viduržemių jūros pa- 

, kraščių i rudeninį Kauną.

Bernar-
Tai DF

B. Brazdžionis kalba Lietuvių Die
nų minėjime Los Angeles, Calif.

lai- 
bei

pa-

Aš visą pavasari mielą 
Gėlytes darže sodinau 
Ir sutemų pilną lūšnelę 
Visai užmiršau, užmiršau.

niekad taip nesimeldė 
vargonai, 

niekad neplaukė tokia 
sklautų giesmė — 

0 Viešpatie, o Viešpatie, kaip 
milijonai, 

Nevertas prieš Tave aš pult 
esmi. 

Esmi kaip freska pas duris 
sena ir nusitrynus 

Tarp tų veidų, tarp tų mal
dų, tarp tų širdžių, 

0 pas Tave, o pas Tave vis 
eina minių minios, 

Ir žingsniuos jų ne mirtį, 
ne-gyvenimą, gyvenimą girdžiu. 

Toliau jis suminėjo visus

Ir

Vaidila
Iškyla ir dar vienas 

do Brazdžionio vaizdas, 
stovyklose Vokietijoje,
ten buvo rengiami literatūros 
vakarai. Kuklioje scenoje 
paprasta jėga skambėjo jo 
sas:

Lietuva, mano šiaurės

ne- 
bal-

pa- 
švaitė

Ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą nu

laistė
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Lietuva, Lietuva, tu kaip sau
lė gyva

Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių

Ir daina, ir

apie save, savo pirmuosius 
žingsnius į kūrybą ir savo kū
rybą nesensta ir dabar, tai 
pakartosime, kiek sutrumpinę.

“Rašyti, suprantu eiles, pra
dėjau pirmosiose gimnazijos 
klasėse. Paskatino mirtis. Sun
kiai susirgau, atrodė, kad mir
siu. Peržvelgiau savo gyvenimą ■nėti Kaune iš namų į Literatū- 
ir nusigandau — visai nieko ne
padaryta. Literatūrą mėgau 
nuo pradžios mokyklos suolo. 
Domėjausi pirmųjų “Vainikų” 
lietuviais poetais, juos skaičiau. 
Negalėdamas ligoje rašyti, 
ėmiau eiliuoti atmintinai. Grį
žęs į gimnaziją, lietuvių rašo
muosius darbus parašiau eilė - 
mis. Lietuvių kalbos mokytojas 
buvo toks geras ir nuolaidus, 
kad ne tik neparašė dvejeto — 
dar pagyrė. Davė paskaityti 
aukštesniųjų klasių mokytojui. 
Tas skaitė aukštesnėse klasėse. 
Pagarsėjau. Nežinojau, kur dė
tis, kaip nejauku buvo. Bet ra
šyti nebemečiau, tik rašiau 
(“slaptai”. Paskui pradėjau 
ąiųsti spaudai, pasirašydamas 
slapyvardžiu. Pirmas eilėraštis 
išspausdintas 1924 metų pava
sarį, ir laikrašty — “Pavasa
ris”.

Pirmą eilėraščių rinkinį pa
rengiau spaudai 1925 metais. 
Siunčiau keliom leidyklom, jos 
mandagiai atsisakė leisti. 1926 
metais parengiau antrą. Nie
kam nebesiunčiau. Pavadinau 
“Tarp dangaus ir žemės” ir lai
kiau pas save, laukdamas, kol 
baigsiu gimnaziją ir pats nuva
žiuosiu į Kauną (buvau Vl-je 
klasėje). Tada su klasės drau- ] 
gu, irgi mėginusiu plunksną , 
Kaziu Aukštikalnių kažkaip juo
kais sutarėm išleisti “knygą” , 
parašytą per vieną dieną. Taip 
ir padariau — savo eiles para
šiau vieną dieną, per atostogas. 
Bespausdinant kai ką pakei
čiau, kai ką naujo pridėjau. To 
rinkinio vardas “Baltosios die
nos”. Susilaukėm ir kritikos. 
Vienas recenzentas (P. Juode
lis) kai kurias eiles net pagyrė. 
Gėda dabar į tą rinkinį pasižiū
rėti.

Labiau vertinu pirmąjį pripa
žinimą “iš aukščiau” — pakvie
timą į “Pirmo dešimtmečio” 
poetų antologiją, kai buvau 8-je 
gimnazijos klasėje.

Tikru pirmuoju poezijos rin
kiniu laikau “Amžiną žydą”, iš-

ros muziejų einant “parašytą” 
eilėraštį “Katedra”. Daug “Sve
timų kalnų” eilėraščių “para
šyti” važiuojant traukiniu, bas
tantis tremtinio _ keliais po Vo
kietiją ... Yra eilėraščių, ku
riems tiek tereikėjo laiko, kiek 
užima techniškas parašymas, 
staiga blykstelėjus minčiai; yra, 
kuriuos išnešiojau daug metų.

Religija yra vienas svarbiau
sių žmogaus gyvenimo fakto
rių, šventas Raštas man buvo 
kaip milžiniškas labirintas, pil
nas paslapčių ir gelmių, klausi
mų ir atsakymų, pasaulio isto
rija ir prasmė, poezijos lobiai 
ir išminties šaltinis. Turėjau ar
timų draugų, kurie studijavo 
teologiją. Dažnai su jais susi-

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

ĄŽUOLAS

Sunku tikrai pasakyti. Kaip 
kūrybingą ir turiningą metą at
simenu “Viešpaties žingsnių ” 
rinkinio laikotarpį. Jis toks ly
gus ir klasiškai ramus: kiekvie
na jo diena, rodos, kažkokiu 
poezijos šydu pridengta, tur
tinga. Po komunistinio košma
ro metų jautėsi kažkokia vidinė 
atgaiva. Kiti laikotarpiai labai 
nelygūs. Visiškai nekūrybingas 
vasaros sezonas. Kūrybingiau
sias — ruduo. Nekūrybingas ir 
bet kokio fizinio darbo laikas. 
Kūrybai reikia daug laisvo lai
ko ir daug laisvės.

Grynai vaikiškai rašyti paska
tino į rankas patekęs vaikų lai
kraštėlis (žvaigždutė), kuriame 
randu bendradarbiaujant iš li
teratūros, pažįstamų autorių: gi 
esminė paskata greičiausiai bus 
tas šiaurės Lietuvos kraštas — 
Biržai, Vabalninkas, Papilė — 
iš kurio yra kilę daugiausia vai
kams mokėjusių parašyti: Bin
kis, Sruoga, Jakubėnas, Žitke-

Prieš šimtmečius įaugo mano šaknys šiton žemėn, 
Ir šimtmečių juoda audra jų neišraus, — 
Ar išdidi viršūnė tėviškės padangę ramią remia,
Ar ūkanose prošvaisčių dairaus.

Esu pagairėj aš šiaurinio šalto vėjo,
Esu aš kryžkelėj rytų ir vakarų,
Daug Nemunu vandens, daug rytmečių šviesių tekėjo, 
Ir daug užgeso neprabrėškusių žarų . ..

Ir sirpo vasaros, ir aukso saulė švietė, 
Ir klydo gervių klyksmas rudenio takuos, 
Visų pavasarių padangėj mano rankos plėtės, 
Ir paukštis svetimas žemyn nenulenkė šakos.

Girdėjau giriose aš Gedimino ragą,
Girdėjau aidą jo aukštajam panery, 
Mačiau, kaip laužai, šaukdami kovon lietuvį, dega, 
Ir kaip krūtinėse negęsta jų liepsna skaidri.

Mačiau, kaip griuvo akmenio statytos pilys,
Mačiau, kaip upės seko ir kalnai,
Mačiau, kaip piliakalnius milžinams supylė, 
Kad jie gyventų čia kaip žemė, amžinai!

Poetas Bernardas Brazdžionis savo bute 1960 m. Los Angeles, California.

vičius... Šiaip vaikam rašyti— 
didelis malonumas. Ar nemalo
nu pabūti mažu vaiku kiekvie
nam bent svajonėse? Vaikiškas 
pasaulis gražus ir poetiškas. Esu 
vaikam išleidęs šešiolika kny
gučių. Gal dar kada aš leisiu 
rinkinėli visai mažiems skaity
tojams, tiems, kurie dar neina 
į mokyklą ir kuriem paskaito 
mamytės.

Darbas, nėra klausimo, patin-

ka. Bet šio meto sąlygomis kul
tūros žurnalą (“Lietuvių Die
nos”, V.P.) leisti nėra lengva. 
Kad žurnalas gyvuoja, ir jau 
aštuntuosius (dabar aštuonio
liktus, V.P.) metus reikia pasi
džiaugti dviem faktais — lei
dėjo Skiriaus rizika, pasiauko
jimu ir patvarumu, tiesiog že
maitišku užsispyrimu, ir skaity
tojais, kurie kol kas ne mažė
ja, o pamažu auga.”

Po mano kojom Romuvos šventa ugnis ruseno,
Po mano kojom geso plėnys pelenų senų, 
Aš prie širdies glaudžiu Smūtkelio koplytėlę seną — 
Paguodą temstančių ir viltį švintančių dienų.

Mano šaknų žaliam, gyvam pavėsy,
Vaidilų kanklės nešė dainą kloniams ir laukams, 
Manos galvos vainikan naktį krito žvaigždės šviesos, 
Ir tarė žemė: — Rink, jos rytą lems!

Į juodą žemę sunkės ašaros ir kraujas,
Ir aš, kaip deimantus, slėpiau jas tarp šaknų, 
Ir aš, lapus iš skausmo plėšdamas, rinkau jas 
Vergų, baudžiauninkų, tremtinių, kankinių ...

Ir tarė dangūs: — Ąžuole, stovėk, kai vėtros plėšys, 
Ir nedrebėk, kai duobkasiai sueis iškast tavęs — 
Manų skliautų Apvaizdoje tu amžiais čia stovėsi, 
Kas neš manas kalvarijas, tas mano šventę švęs.

Ir brangų lobį ašarų, žvaigždžių, kančios ir kraujo 
Glaudžiu ir saugau dienai gyvą po žeme, 
Kai po visų naktų užgims pasaulis naujas, 
Iš jų kad gaustu Viešpačiui šviesi garbės giesmė!

sūnų už kalvų 
ir kalnų 

viltis, ir paguo
da . .

eilėraštyje bu- 
tremtinių siel-

Kiekvienam 
vo gyvas visų 
vartas, netekus tėvynės. Jis šau
kė tautą, būrė ją, drąsino ją 
ir žadino viltis. Jis pasidarė 
kaip tas vaidila, atėjęs vargo ir 
ištrėmimo dienose, kad žmo
nėm būtų lengviau.

apie Lietuvą. Tai didelio poeto 
didelė dovana savai tautai. Be 
tos dovanos tikrai būtų tuščia 
lietuvių tautoje ir literatūroje.

Vėliau, kai buvo patogiai į- 
sikurta, kai herojinė epochos 
dvasia atvėso, poetas susilaukė 
nemaža kritikos, ypač buvo kri
tikuojama jo patriotinė poezija.

Čia prisimeni, kad ir Mairo
nio patriotinė poezija susilaukė 
didelės kritikos, bet ta poezija 
buvo labai reikalinga tautai. 
Tie kritikai ėjo ir praėjo, nuti
lo be jokio ženklo, o Mairo
nio poezija išliko. Tai noris pri
taikyti ir poetui - Bernardui 
Brazdžioniui, kad pirma nutils 
visas kritikų balsas, o jo poe
zija pasiliks tautos lobiu.

Poetas yra išleidęs per 12 ei
lių rinkinių. Vytės Nemunėlio 
slapyvardžiu, irgi išleido bene 
14 rinkinių vaikams. Daug ra
šė kritikos straipsnių.

Prisimindami sukaktį, linki
me poetui dainuoti, dainuoti 
taip, kaip jo mūza skatina dai
nuoti. (A. Dž.)

Šie trys pavyzdžiai nusako 
poeto Brazdžionio poezijos tu
rinį. Jis kaip sodininkas —dar
že gėlytes sodina irdainuoja, 
dainuoja žmogaus likiminę da
lią, gilinasi į žmogaus trapius ■ 
jausmus, į trapų jo likimą. Jis 
mato žmogų kuriantį ir einan
tį per visą istoriją. Mato žmo
gų galingą ir tokį nuliūdusį, 
prigludusį prie savo tėviškės 
žemėo. šie eilėraščiai, išplaukę 
iš jo emocijų ir atsirėmę į žmo
gaus problemas, yra vieni iš 
gražiausių jo poezijoje. Jų pil
ną visuose rinkiniuose.

Antras jo poezijos motyvas 
— religija, žmogaus santykiai 
su Dievu. Pamėgęs Šv. Raštą, 
jis parašė daugybę eilėraščių, 
net eilėraščius vadino bibli- 
niais vardais. Vaizdavo Kristų 
kaip ugnies stulpą ir šaukė pra
našaudamas, “kad patamsyje - 
tauta nematys tautos”.

Šiuose eilėraščiuose jis iš
vystė didelę įtampą, modernią 
laisvą formą. Kai įsiklausai, for
ma kažkaip primena senovės 
lietuvių giesmes. Atėjusi iš tų 
senųjų laikų, jo poezija suskam
bo iškilmingai ir labai drąsiai, 
labai vaizdingai, nes poetas mė
go sugretinti du priešingus 
vaizdus, kad jie kuo giliau įsi
rėžtų atminty.

Kai jis buvo įsigilinęs į reli
gines biblines nuotaikas, štai 
atėjo didžiosios tautos nelai
mės. Prarasta nepriklausomy
bė, atėjo okupacijos ir liūdnos 
liūdnos dienos.

Poetas pajuto, kad reikia 
nusileisti nuo aukštojo Olimpo 
ir atsistoti žmonėse, kad galė
tum dabar byloti kitais žo
džiais. Dabar reikėjo kalbėti 
apie tėvynę, apie jos vargą, rei
kėjo šaukti visa jėga ir drą
sinti žmones, kaip juos drąsi
no kadaise Maironis. Jis pasida
rė tautos poetas, tautos šauk
lys. Kaip šauklys ir kalbėjo — 
iškilmingai, su patosu. Tik to
kia kalba galėjo uždegti žmo
nių 
kad 
soje 
niai
jokios didesnės tautinės šven
tės, kur nebūtų jo eilės dek
lamuojamos. Dalis jo eilių pa
versta dainom ir giesmėm

Gyvenvietės
Daugelis gyvenviečių, įsikū

rusių prie upių ir ežerų, turi 
jų vardus, pavyzdžiui: Akmenė 
— upė, Akmenė — miestas, 
Jiesia — upė, Jiesia — kaimas, 
Juodupė — upė, Juodupė— 
miestelis, Girstupis — upė, 
Girstupis — kaimas, Laka j ai— 
ežeras, Lakajai — kaimas, Rus
nė — upė, Rusnė — miestelis, 
Upyna — upė, Upyna — mies
telis ir daugelis kitų.

širdis. Tad nenuostabu, 
karo metais ir po karo vi- 
tautoje išplito jo patrioti- 
eilėraščiai. Nebuvo ir nėra

Introduction to Modom Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol. Galima už
sisakyti:

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221
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sis kovo 12. Novenos pamaldos 
laikomos 3 kartus per- dieną, 
žmonės ypatingai gausiai- lan
ko šias pamaldas.

Jonas Obelinis
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kad šį jauna lietuvaitė daro 
karjerą Metropolitan operoje, o 
progai atsiradus, nepamiršta ir 
lietuvių.

Jos paruoštas repertuaras 
Chicagos šventei tavo rečitalio 
pobūdžio. Pradėjusi Mozartu, 
toliau dainavo 5 Schuberto kū
rinius ir 6 Pautam. Visi tie kū-

s buvo artfc žiną (tanuos “Aidos’ 
ią* \ , operų žvaigždė -

“Draugo” dienraščio raąpor- nis sopranas Dana 
tašo apie koncertą mintį aticar- su St Baru, J. Vazn^nu 
tojant, tikrai reikia džiaugtis, Braziu, Alg. Grigu, S. 
ir Nobelio literatūros laimė- ir kitais. VI.

. pennojant vienam iš Metropoli
tan operos dirigentų —- John 
Behr.

šiemetinę “Draugo” roma
no premiją laimėjo newyorkie- 
tis rašyt Pranas Naujokaitis už
romaną “žydinčios dienos”, o -

doL premijai paaukojo į^ba. Jįį*.
taip pat kultūrininkas, Lietuvių 
operos choro narys, aktorius 
“Vacys Construction” bendro
vės savininkas Vacys Petraus-

Stebint šiemetines iškilmes, 
jos gerokai skyrėsi iš kitų, bu
vusių 15 metų bėgyje. Viena, 
kad šiemet dalyvavo žymiai 
daugiau žmonių; antra, kad ypa
tingas dėmesys buvo skirtas 
koncertinei daliai.

Akademinė dalis, kurią sklan
džiai pravedė D. Brazytė Bin- 
dokienė, teužtruko vos 30 min. 
Buvo perskaitytas j u r y ko
misijos aktas, jury komisijos 
pirm. B. Babrauskas tarė trum
pą žodį,. macenatas Vacys Pet-

kar jr arija iš “Traviatos” bu
vo atlikta ne lietuviškai, bet 
ir vėl originalo kalba.

Po pertraukos, antroje daly
je, jau skambėjo J. Gruodis, 
Br. Markaitis ir VI. Jakubėnas, 
viso 7 lietuvių kompozitorių 
dainos. Tai buvo pačios malo
niausios akimirkos, kai Metro
politan operoje kylanti lieta

BALTIMORES ŽINIOS
Lietuviu postas 154 kovo Sodalioči? susui

19 Eastern Center ir,Easternkovo 5 po 8:30 v. mišių 
Avė. rengia keptos jautienas tarti veiklos planai, 
“Bnll Roast” pobūvi. Pradžia .1 vairūs komitetai.

Novena į šv. PranciMcų
“Bull Roast” pobūvį. Pradžia J 
v., baigsis 6 v.v. šokiam gros 
orkestras, bus loterija. Lepono 
narių tokie parengimai sutrau
kia labai daug žmonių.

Kryžiaus ketai lietuvių kal
ba vyksta kiekvieną sekmadie
nį 4 v. šv. Alfonso bažnyčioje. 
Lietuviai kviečiami kuo gau- 

vaitė taip meniškai, su šiltais' siau atsilankyt 
vaidybiniais niuansais atvėrė sa
vųjų kūrinių grožį ir atidavė 
pagarbą lietuviam kompozito
riam. Padainavusi Br. Markai- 
čio, S.J., “Pastoralę” ir “Ar ta 
man atleidi”, solistė pagarbos 
ženklan nuo scenos nusitaikė 
salėje sėdinčiam kompozito
riui. O plojimų audra palydėjo

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas
VVORCESTER, MASS.

Šiemet Lietuvos nepriklauso- mokslą pasakė kun. J. Jutke- 
mybės šventė minėta bent tri- vičius. Pamokslas buvo patrio-

šv. Alfonso parapijos didy
sis choras, kuris paprastai gie
da per 10 vai. mišias, jau ren
giasi Velykų giedojimui. Ve
lykinių giesmių mokosi ir mo
kyklos vaikučiai.

šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 12 sekma
dienį po 8:30 mišių mokyklos 
salėje. Dalyvaus įvairių žymių 
žmonių, tarp jų bus ir kun. 
Charles Muth, Baltimorės arki
vyskupijos šv. Vardo draugijos 
viršininkas. Kalbą pasakys C. 
Y.O. jaunimo organizacijos žy- gutis. Visi ąteitininkai organi- 
mus veikėjas Ben Dubinsky.

yių namų šerininkai ko-

' Prof. Stasio Šalkauskio minėjimas
Philadelphijos ateitininkai va

sario 26 surengė akademiją, 
skirtą paminėti ir /-pagerbti a- 
teitininkijairdaug nusipelniusį 
mūsų žymųš mokslininką ir fi- 
lošofą prot^Stasį Šalkauskį jo 
25 metų mirties sukakties pro-

* X • • . £i •

Minėjimas pradėtas šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje 
mišiomis,, kurias už veliones 
sielą aukojo" klėb. kun. J. De-

> prc., 
ir ją 

11; Po Šios 
datos galės registruotis ir ne 
nariai. Kreiptis raštu: Rev, W. 
C. Jaskevicz, S.J., Fordham U- 

Box AA, Bronx, New
York, 10458.

? *— URjėe šukytės, Metropoli
tan operos solistės, debiutas su 
New YOrko filharmonijos or- • 
kestru įvyks liepos 7 ir 8 New 
Yorke.

g —- Ed. Valaičio paroda Bal- 
zeko Muzėjaus galerijoje Chica- 
goj, atidaryta kovo 5 ir tęsis iki 
balandžio 6. Galima lankytis 
kasdien nuo 1 iki 4:30 vaL po
piet.

— Akadomikiy Skaučių D- 
vės centro valdyba 1967 m. su
daryta Kalifornijoje: pirm. Ma
rija NaujOkaitytė, 1516 Butler, 
apt. 3., Los Angeles, Calif., 
90025; pirm, pavaduotoja ir 
sekr. — Gražina Prušinskaitė, 
kandidačių globėja — Ina Peto- 
kienė, ižd. — Živilė Gimbutai- 
tė.

- —Bomiukų vasaros stovyk
la, vedama Kennebunkporto 
pranciškonų, šiemet prasidės 
birželio 30 ir tęsis iki liepos 
28. Iš Brooklyno į stovyklą eis 
specialus autobusas birželio 30. 
Suaugusiom vasarvietė atida
roma irgi birželio . 30, bet ji tę
sis iki rugpiūčio 26. Kenne
bunkporto pranciškonų metinis 
piknikas ir naujosios koplyčios

PHILADELPHIJOS ŽINIOS labiau, kad tokios progos retos. 
—:----------------------------------- ------- Adolfas- G.

kaip mokslininką, įdeologą, fi- Kova prieš Dievą Lietuvoje 
Ipsofą. Paskaita buvo gili ir į- — tai prel. Jono Balkuno kal- 
domi. Nenuostabu, kad kiaušy- bos temą, L. Vyčių suruoštame 
tojų su dideliu dėmesiu buvo šv. Kazimiero minėjime, Phila- 
žš klausyta.

Žinoma, vienam kitam ji 
buvo per kieta, bet, norint 
kiek giliau atskleisti Šalkaus
kio dvasinį "pasaulį, vargu ki
taip įmanoma. Prelegentas su
silaukė nuoširdžios klausytojų

delphijoje. Kalbėtojas nė tik 
patiekė statistikos duomenų a? 
pie religinį gyvenimą laisvoje 
ir pavergtoje Lietuvoje, bet pa
vaizdavo ir okupanto milžinišr 
kas pastangas religijos sunai
kinimui. Lietuvoje Dievas nėra 

padėkos. miręs. Jis Su visa tauta išnaū-
paskaitos buvo meninė jo eina Krytiaus Keliu. , <

^Ūj^Il.J^kĮamiwta - Bernardo .' L- Bendruomenės metinis sąhi 
Brazdžonio kūrinys “šimtme- sirinkimas kviestas kovo 12, a- 
čių žingsniai” iš premijuoto ridėtas į ttaandžio 2 ir įvyks 
poezijos rinkinio “Vidudienio L. Banke 3:30 vai. popiet, 
sodai”. Lyg atstovaudami visą 

tos vėliavos,į o ženklo papėdėje, federaciją, deklamavo mokslei- 
ant paaukštinimo, gedulo rė- viai: 'Aldona šalčiūnaitė ir Vy-

zuotai dal

■ ,Pfe

O su vėliavomis.

jose vietose:-vasario 12 —- šv. tinės dvasios. Pamaldose dalfe?*^?
Kazimiero parapijos salėje bu- vavo su vėliavom ateitininkai, ^7 . __ . —
vo surengtas minėjimas jauni- skautai, karo veteranai. Po pa- • valgių. Pradžia 1 v., baig- ningm 
mui, vasario 16 —šv. Kazimie- maldų sugiedota Marija Marija SIS. *.7*.V* gatava gauti Raudoname

jų bus ir

ro parapijos salėje parapijos ir himnai. prie įėjimo.

jos salėje 
r Nofs^kuklio- 

iš, bet gana sko- 
tekoruota scena, 

didžiulis atei-

si rinkimas kviestas kovo 12, a-

Trijų dienų rekolekcijos šv. 
............. ............... ... ....... ................ . .......... -p.----- — < ■. .Xx. r- ii. >; . . Andriejaus parapijos bažny- 
rio 19 — oficialus minėjimas su nėjimas įvyko 4 v. JĮ pradėjo SAULĖTOS FLORIDOS ant paaukštinimo, gedulo rė- viai: Aldona šalčiūnaitė ir Vy- Qoje įvyks ši savaitgalį__ ko-
garbės svečiais lietuvių pilie- Lietuvių Organizacijų Tarybos Žiemos šalčių ir sniego pūgų muose, gėlių apsuptas — šal- tautas Maciūnas,.studentai: Da- vo 1042. Penktadienį ir šešta* 
čių klube* pirm. Pr. Stanelis. įneštos vė- atvaryti, lyg paukščiai suskri- kauskio portretas. _ nuteMuraškaitė ir Edvardas (jjenį__ pradžia 7:30 vai. vak.,

sekmadienį — užbaiga —10:30 
vai. ryto. Rekolekcijom pra
vesti kieb. kun. Jurgis .Degu
tis pakvietė Darbininko redak
torių tėv. Kornelijų Bučmį, 
O.F.M. Dalyvauti kviečiami vi
si lietaviat * K.Č.

ir tėvam ir vasa- Piliečių klube iškilmingas mi-

pirm Pr. Stanelis. įneštas vė- atvaryti, lyg paukščiai suskri- kauskio portretas. _ nute Muraškaitė ir Edvardas
Jaunimui skirtas minėjimas liavos, sugiedoti himnai, pagerb- do svečiai — turistai į šiltą Minėjimą pradėjo pirm. inž. Skladaitis, sendraugiai: Tere-

prasidėjo 3 v. šv. Kazimiero ti žuvę dėl Lietuvos laisvės ir Floridos žemę. ‘ - Edmiintas Binkis. Po kleb. kun. se Gečienė ir Adolfas Gaiga-
. bažnyčioje šventąja valanda už Vietnamo kariai. Pagrindinę Jadvyga Tūbelienė, Lietuvos J* Degučio invokacijos visi da- las. Epiloge pasirodė jaunučiai

pavergtą Lietuvą, šventąją va- kalbą pasakė LB Tarybos na- ministerio pirm, našlė, ilgesnį lyviai, sugiedojo Marija, Mari- Au&ra Kananavičiūtė ir Petras
landą pravedė kun. Jonas Ba- rys dr. P. Vileišis. Kalbėjo kon- laiką atostogauja Miami pas J. ja. T” 1 *~*
kanas Parapijos salėje minėji- gresm. Harold D. Donohue ir Pakštienę. Ten pat apsigyveno . .
mas buvo 4 v. Maldą sukalbėjo pabrėžė, kad negali būti kai- pulk. R. Uormanas su žmona, mijai vadovavo prof. dr. Auta- ninę dalį. z
kun. Jonas Jutkevičius. Paskai- tas su Sovietų Sąjunga, kol ne- Kun. Jonas Pakalniškis ir kun. nas Salys ir pristatė Ateitinin- Murikinės įtarpos ir fonas Ju
tą skaitė Antanas Saulaitis, S. bus grąžinta laisvė Lietuvai. Vytautas Pikturna atostogavo kų Federacijos vadą, mūsų įžy- zaičio, Jr. «-x ^ į .* -- »«-«* *
J. Pirmoje dalyje jis prisiminė Kalbėjo ‘senatorius V. Pigaga, pas A. D. Kaulakį. Ten pat gy- mųji filosofą, kelių vertingų šis eilėraštis yra gilus, turtin- '"*7

- jaunimo metas ir jų reikšmę, miesto burmistras Casdm, kun. veno D. Klinga, A. Dičmonas, knygų autorių dr. Juozą Gir- gis stipriais vaizdais ir palygF
antroje dalyje — pabrėžė pa- J. Jutkevičius, Worcester Tfe- Liūtevičiai, Krikžčiūnai, Stelmo- nių, kuris skaitė paskaitą. Pre- nimais. Ryškiuose praeities ansamotro vmayoos pir-

reigas savo tautai.

— Lietuvių operas vadovybė 
prieš Gražinos operos pastaty
mą pramato išleisti didesnį lei
dinį, kuriame Imtų prisiminti 
visi Lietuvių operos pastatymai 
bei tų> pastatymų dalyviai, 
choristai ir solistai.

PAIEŠKOMA .

Toliau minėjimui — akade-
VaŠkys Jr., kurie trumpais ei
liuotais posmeliais baigė me-

kilęs iš Kybartų. Vokietijoje 
paskutiniu laiku gyveno Goet-

žinių prašomi rašyti: Vytautas 
Beraitis, 410 Brunswick Avė., 
E. Brunšwick, N j. 08816.

_____________ , ________ Liūtevičiai, Krikščiūnai, Stelmo- nių, kuris skaitė paskaitą. Pre- niinais. -------------- K-----------  . .
legram atstovas H Johnson, kai, Meldašiai Dan Kuraitis ap- legentas Šalkauskį lietė daugiau vaizduose iškyla dramatiš- minin. n- netuvių, latvių ir eS- 

Meninei progra^ vadovavo adT V. Mileris. Protesto rean- sistojo Baitk Hotel, ir Knans- ---------------------------------------------- - . dabartis ir su tikru b^dro ^kondteto

- - .............. - - ’ - ’ * -• v . tikėjimu skelbiama šviesi at- Kas» 511 savy oraugu t»emmy
.eitieš vizija. Visa tai išsakyti Stavron apsiėmė naująja prof. 
ir spalvingai klausytojam . per- ^tr* J- J- Stuko knyga “Awaken- 
duoti buvo gana sunkus nfrta- ing Lithuama” aprūpinti visas 
vinys, bet, atrodo, kad jis pa- New Jersey universitetų biblio- 
vyko gana gerai. tekąs.

Mmėjimo užbaigiamąjį žodį 
tarė prof. A. Salys, pakviesda
mas .dalyvius sugiedoti ateiti
ninkų himną.

Po to sekė vaišės-kavutė.
5 Minėjimas praėjo gražiai ir 
Įtaiko malonius įspūdžius, šal- TO5O dolA Bakučionienė, Brootiyn, N.Y.
tokas oras sutrukdė atvykti di-' __ J _ ,. . '
dėsniam dalyvių skaičiui susi- ***** ®anai^s» Brooklyn, N.

-tetati, o minėjimas tikrai buvo 50 dol. J. Antanaitis, Philadelphia, Pa.

25 dol. M. Sbėlins, Woodhaven, N.Y.

Po 10 dol. M. Shulnys, Woodhayen, N.Y 
A. Kindurys, Cicero, DL

liuciją perskaitė adv. R. Sara- kas — pas J. Jazbutienę.
pas. ‘

Meninėje dalyje solistas .R. vo 2 išvyko į savo gyvenvietę 
Jakutis padainavo keletą lietu- Washington, D. €., kur ji 

lauks savo anūkėlės kartu su

mokytoja Gražina C ė s n a i t ė. 
Lituanistinės mokyklos moki
niai inscenizavo Maironio Jūra
tę' ir Kastytį. Tautinių šokių 
grupė pašoko pora tautinių šo
kių. šeštadieninės mokyklos mo- nėjimas baigtas malda, kurią ož
kiniai, Meno ratelio kvartetas kalbėjo kun. J. Steponaitis. 
bei moterų choras, vedamas 
muziko V. Burdulio, atliko kele
tą lietuviškų ^Įainų Minėjimas ir Ch. Tagminas. Vasario 16 
baigtas Marija Marija giesme. f ‘ * *

Vasario 16 minėjimą suren- špagoje, jier ^NR vasario 15 na ir Kazimieras Vikąiai pla- 
gė šv. .Kazimiero parapijos mo- 1 ““
kykla. 8 v. kun. J. Jutkevičius 
atlaikė pamaldas ir pasakė pa
mokslą. Po pamaldų parapijos 
salėje buvo minėjimo progra
ma. Kiekvienas mokyklos sky
rius, seselės mokytojos pareng
tas, attiko programos dalį, pri
taikytą mokinių amžiui Visa

Ona Vildžieriė (Ciukšienė) ko* Įspndžiai iš 
kongreso

(atkelta iš 3 psl

Sveikino PLB vald. vicepir-

iškyla

IEŠKOMA
Nastazija Zarombaitė, vie

nuolė sesuo Felicija, ieško sa
vo sesers sūnų Juozą ir duk-

rijoną, iš Švėkšnos parapijos. 
Sesuo Felicija gyvena Prancū*

šventė buvo plačiai aprašyta

jr

džtani, atskrėndančių iš Mani- 
los. Mažoji Junytė Vildžįūtė sa
vo senelių bus auklėjama ir 
mokoma lietuvių kalbos. Jos tė-

Minėjimų programų koordi
natoriais buvo Pr. Račiukais

viškų dainų ir operų arijų. Ifi-

min. dr. K J. Valiūnas, Vene- 
zuelos LB pirm. inž. V. Venc
kus, Balto pirm. kun. V. Mar- 
tinkus, Venezue!os ir Italijos 
saleziečių vardu kun. A. Per

kalbėjo adv. A. Mileris ir kpn- nuoja vėtau iš Washmgtono kūmas ir kt.
Vakaro programa paliko ge

rą įspūdį. Prie programos pa
rengimo ypač daug prisidėjo 
muz. Vaclovas Rymavičius, jau 
35 metus dirbęs su Argentinos 
lietuvių chorais ir šiuo meta va
dovaująs šv. Cecilijos ir Auš
ros choram. Tarp,atliktų dai
nų buvo ir keletas paties diri
gento originalių kūrinių. . _ . _ ___ ,

Programa baigėsi jau po vi- musų j^iaisiaĖ lietuvių ^e- F. VruMUmtos, MidSSez, h
durnakčio. Oras kiek pravėso, solistais Dana Stankaityte -...
bet iš salės nieką* nė neban- fr Stasiu Baru-Baranausku. Po i doL M. Lazaras, Baltimore, Md. 
dė važiuoti namo. Vaišingieji

dainos, deklamacijos, tautiniai 
šokiai. Mokiniai ir tėvai buvo 
papuošti tautiniais ženkliukais. 
Klebonas mokiniam priminė, 
kodėl jie turi rūpintis atgauti 
nepriklausomybę pavergtai Lie
tuvai. Tą dieną pamokų nebu
vo.

Oficialus minėjimas buvo va
sario 19. šv. Kazimiero bažny
čioje 10 vai..kun, J. Bakanas 
aukojo mišias už žuvusius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Pa- (Bus daugiau)

vertas.
DIDYSIS PAVASARIO 

KONCERTAS7
Balandžio 1 atvelykio šešta

dienį, 7 vai. vak., Philadelphi-
V. Sklerys, Lockport, OL
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RESTAURANT & DINER*BEAUTY CENTER

SPOT LIOUPR STORE
Ncwark, NJ.

Home Cooking - Excellent Cooking

DR. EDWARD MOUNT 611 STEWART AVĖ.
Call: [201] 239-0010 GARDEN CITY

Call 746-9829

INTERSTATE MOBIL
FRANK ACKERMAN MITCHELL’S SERVICEST. ELIZABETH SERVICENTERGREAT NOTCH 66 AUTO VIC’S AUTO BODY &PLUMBING & HEATING STATIONHOSPITALFENDER

Sheet Metai Work

!145 Central Avė

Hackensack, N.J.

U. S. Route 46, Xi t tie Falls, N. J. CALL: [201] 487-0046 TU 1-6770 CALL: [201] 327-6679

Call [201] 256-9888;
[609] 783-7771

SIMONS AUTO BODY &ZUCCARO BEAUTY DECILLIS 66 SERVICEMARY’S FRENCH FOR COMPETE BEAUTYMARIO’S AUTO STATIONFENDER SHOPSALON
CLEANERSINSPECTION STATION

• OPEN 7 DAYS A WEEK

New Jersey Flemington, N J. CALL: 792-1755 63 W. Old Country RoadCALL [201] 867-4291
Hicksville, L.I.Call: [516] AM 5-6770[291] 782-4807 • WE ALSO DELTVER

CALL: [516] 931-9102,

PEQUA SHELL SERVICEPOINT PLEASANT AUTO
STATIONOF S.I. INC.BODY & FENDER SHOP

We Guarantee All.Our Work!

4715 White Plains Road Point Plaasant, N J.
91 Commack Road11 WHEELER AVĖ. S.I: N.Y.

Call: 201899-0953
Call: 612-0761

JOHNNY’S AUTO BODYBAKERY
FOR WINES & LIQUORS

112 Boston Post Road

-archmont, N.Y. Lake RonkonkomaPATERSON, N J.
For Fast Prompt Service 913 Portion Rd RonkonkomaCaU: BE 6-2416Call: [914] TE 4-213 CaU: [201 ] 271-2638Call: BE 6-9300

Ask for Kari Bashtadt [516] JU 8-9456

3-0400

Telef.: FA 4-2370• CALL; 201 427-4149; Call: JU 5-7575 or JV 5-7576

BILL’S AMERICAN 
SERVICE STATION

Open 7 Days A Week 
We Do General Auto Repairs

ED & ARTIE’S 
HAIR STYLISTS

American Automobile Service 
FORBIGN CAR SERVICE 

OPEN 7 DAYS A WEEK

BARBARO BAKERY INt.

Open 7 Day» A Week, Bot Drvad 
& RoHa llęrning A Afteraoon. 

Wedding ABtatMey Čakes OUr

74 ERIAL ROAD 
CLEMENTON, NJ.

FOR THE FINEST OF 
WINES & LIQUORS

ANTHONY DI COSMO 
CONTRACTING CQ.

BUS STOP BEAUTY SALON

Late Nite Thurs. & Friday820 Pompton Avė. 

C e dar Grove

STEWART SERVICE 
STATION INC.

WE SPECIALIZE IN 
DRIVEWAYS

• Finest of Bakery Products
• Fresh Ravioli A Manocotti 

A CavatelU

Complete Collision Service 
e Insurance Estimdtes
• Painting & Towing

[422 38th St. Union City, N.J.

)pen 7 Days A Week 
Complete Automotive Repairs 
Official New York Inspec- 

tion Service Station

Sister Miriam Regina, O.S.F. 
Administrator

We Do General Auto Repairs 
e Open daily 6:30 am -10 pm 
e Sundays 8 am - 8 pm

CaU [516] 585-7676 
Ask for Charite Frondose A

Launderers

281 So. Livingston Avė. 
Livingston, NJ.

CALL: [2»1] 992-2565

Ali types - Party Colors Abo - 
Dance Floras & Cotorful 

Marąuees for Parties, Shows, 
Espositions

VORUTS LARGEST Record 
A Audio Dealer

Avė. U mile N. of 
♦ Portion Road

1 Merrick Avė. Cor Hemp- 
stead Turnpike

»ANKO AND DEVTTO <
SERVICE STATION!

NEWARK, N. J

61 Conrad St.Piestycf.Ariple
- " Parkžng »

Catk fiOe 3^-5122 Tręntėn

5)5 Parfc Ave ’/■ 
OraBke, N J.

CaU:[?ei]eM

211 Washington Street 

Hoboken. NJ.- Call: 201 659-5229

State Highway No. 17

Ramsey, NJ.

82-06 Astoria Blvd.

, Jackson Heights, N.Y.

HA 9-8310 er 651-5252

HENRY LAMMON

REAL ESTATE & INSURANCE

ASSOCIATED 
MACHINĮSTS COMPANY

EDWARD U HE1 

EXCAV ATING « CONS 

COMPANY

Fort Washington Avė.
N.Y.C.

East Meadow . call IV 6-8711

1097 FIRST AVE.- New York City 

TeL: TE S-9814

118-09 Queeas Blvd. 
FOREST HTLLS, L.I.

Call Mr. Salvatto — 263-3990

Wigs Styled to Fit The Individual

353 Clinton Place

ScteatiHc Auto Servica 
Repairing on AB Make Cars 

FareigB and Darni Ue

1405 lnwood Avė. Brome, N.Y.

TR 8-4250

Frank Cassar, Proę.

2436 Coney Island Avė.

Brooklyn, N.Y. Call: DE 9-9316

* < FuUy Licensed and Approved
* . Constant JLN. Supoviskm 
[Moderate Rates — Home TVpe Meals

CEMENT « OEMOLITION UNION

' Local Ne. 325 
Harry Šita, Business Agent

BETTY BRITE DRY CLEANING

Open 6 pairs A Week
Cleanin#' Yra Wait — Cęsn’i 
to BETTY BRITE —; The Most

75 Lafayette Avė

Hawthome, N J.

BILL SHELL SERVICE 
CENTER

338 - 3rd St Jersey City. N J.

- 656-7131

FASHION SĖT į
FINEST IN BĘĄUTY A , < 

HAIR STYLING <

• Late NHe Thurs. <

86 A Mount Vemon Place Į
Newark, NJ.

Phone: 201 ES k2-9866 ;

[ John Spadaro

ĮBN—OOOOOOOOBOOOOOO

5005 19: h Avė.
Brooklyn, N.Y.

Servmg Metropolitan Area ‘ 
Pickup & Deliveries - General 
Frucking - Warehouse Facilities 

-Freight Forwarding

StJFFOLK COVNTrS FIRST 
WIG SALON 

160% HtnMm H<^rDie*^s 
Wo Btoo art and eloan wtgs 

Intersection of Ronkonkoma &

P0S.T ROAD
LIQUOR INC

35 Liberty Road Berenfield

Call [201] 384-1950

M4RRS NDRSĮNG HOME 
agton Avė., Lake Mobegan, nJy.

TiH. 914 LA. 8-2000

LAKE RONKONKOMA 
BOWLERLAND

• 20 AMF Bowling AUeys
• Instructions by Pro.
• Pįmspotters, Snack Bar,

Ręst, Cocktail Lounge

!60 Portion Road

i YRTTERS DlNER

MM4CSrS RlHrAURĄNT g OPEN 7 OAY8 A WEEK
Qttamy t Ktoeupat Service J

§ Route 2C« Augusta, NJ-

29 Dixon Avė.
Amityville, L.I.

[516] AM 4-9762

JOSEPHINE’S BEAUTY 
SALON

Permanent Waving 
Cutting, Styling, & Setting 
& Haircoloring Work by 

Appointment 
o Late Nite Friday

JAMAICA TENT CO. INC
TENTS RENTED FOR 

ALL OCCASIONS

o Open 9-6 Monday thru Sat.
• 9 AM- 9 PM Thurs. & Fri.
Where Styles Are Created

Spocializing in Hair Coloring & 
Ponnanont Wanng

WE CARRY A FULL LINE 
OF WIGS

o Late-Nite Thurs. & Fri. 
TiU 9 PM.

• COMLĘTE AUTO SERVICE%We Guarantee Ali our work
Highway No. 12

THEO. HILLEBRANP INC. 
FUNERAL HOME

12-38 Cross Bay Blvd. Brtnd C 
nei — NE 4-7220

i Je 63-17 Woodhaven Blvd. Rego 1
< ■ NE 9-5511

OPEN 5^ DAYS |

>3200 Layton Avė.

Bronx, N.Y.

— Open 7 Days A Week — 
We do general Auto Repairs 

No Job Too Big or 
Too Small

Wiedeman CaU: 201 322-7239
OPEN SUNDAYS

PETRO WĄTĘRPR60FI,*e®M

761 R. 84 st -Eklyn. N.Y.
; ‘ -■ NI S-4778 ;; <»CL M6M

Beauty Is Our Business 
o Late NHe Thurs. & Friday

Spccializing in Easter Cake 
Parodęs For The Holidays 
Your Cake Master Albert

FREDDIE’S FLYING A 

' SERVICE STATION

OPEN 7 DAYS A WEEK 
24 HOURS Ą DAY 

We Do GeneralAuto Repairs 
We Are A U-Haul Dealer 

Sunrise Highway cor

HicksviUe Road 
Massapegua, L.I.

CaU: PY 8-953

183 Central Avė. 
White Plains, N.Y.

Opan 5]4 Days A Wo«k 
"Service is Our Mattel FOR THE FINEST OF 

BAKERY PRODUCTS 
• We ase: only the Puresi

Intfredients!

A&M BAKERY
1559 White Plains Road - Bronx< 

[Be:ween 239 & 242 St.] !

INSTANT CREDIT - No 
Money Dowh

abMM ^>e devirbavo att t}ie 
good tunas/

70 LaFAYETTR ST, N.Y-C.
— — : -- ■

J & M. COUNTY CENTER 
SERVICE STATION

Shell Bay Road 
Cape May Court House

OPEN 7 DAYS A WEEk ! 
Ve Do General Auto Repairs:
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CUSTODIANS

’AURANT

HAVEN RE ALT Y
JOSEffl ANDRUSIS InsuranceRed Estete

VYTAUTAS BELECKAS
MONMOUTH MEOiCAL-CENTER

DRIVERS

Adolf Schrager Furniture, Ine.

s«3RSR3

wąil»

VYT. MAŽELIS

Bostono tarpklubinėse, Lietuvių B 
komanda.- (kapitonas S. Girnius) ge
rai užbaigė savo varžybas, atsisto-

Auto Repairing AUTOMATIC trans- 
missions rebuilt as iow as $100. Seals 
installed as Jow as $35. Ninety days 
guaranteed. Also cbmplėte Hne of 
genėtai repairs. Call 335-4502 days; 
after 7 pjn. 372-6708. Ask for Niek. 
Open 6 days & weęk.

CaH 201-754-3970 
for prompt Service

pitaHzatiop ;wota wbe» youlive — 
Oššining Laundry 15 No, tUgManrt 
Avė Ossining N. Y. CaH 914 WI 1- 
2277. WH1 trata inetper hdp.

for furnitūra, delivery Service. 
Mušt have knoMedgė of N. Y. C. 
Oueena, N X, Bronz etc-. » *

Call 201 - 791-4594

WANTEO EXf» OPERATORS 
on dresses do a complete garment 
steady worknįce wotaing conditions 
union shop. MAREL DRESS CORP. 
2517 McDonald Avenue Brooklyn 

• -■ CaH 335-7114

LtotavflkB fr eRHpMHc* tose* ir pyiagai
Šventos*, vėstuvtaB bei pokyliams tortai

DAUA tr ALBKIM RADŽIŪNAS, aav. 
-------------- BROOKLYN, N. Y. 11208

Year-round, 8-hour day, 5 day week, 
Blue Cross - Bhie Stieki, penston, 
life Insurance, vacatten, siek leave, 
paid holidays. Durneliai Schod Dis- 
triet — 968-3226

NURSEŠ —RNs-LPNs 
Inųuire zbout oūr exoellent 

•alariės for alIzfMfts 
Call 371-2600, 9-4 PM

Mrs. Brauchle, Direetor of Nurses 
IRVINGTON NURSING HOME

TORTAI - PYRAGAIČIAI - VELYKŲ ZUIKELIAI

Kas norbtŲ skuBrtfc Darbininko 
praiomac skambint*:

GLanmoru 2-2923

WANTED EXP WAITRESSES 
6DaysaWeek SteAdywork

GRABORIUS 
BALBAMtTOTOJAB 

231 2BEDFORD AVĖ.

TOOL ANO OI E MAKER Day or 
Night Permanant High wages. Ali 
Benefits. Profit sharing and major 
medical. Plant on Rte. 80. SHAPE 
COMPONENTS 231 Lewis St Pa-

LAMPKIN MOVERS 
Local and Long Distanca 

Licensed and Bonded 
Reasonable ratas 24 bours Service 

167 W145th Street N. Y.C.
Call 236-9250 . , ,

Wbrkwfiėre 
JET ITALIaNR] 

216 Main St New Mlford NJ. 
z &1Į 201 f £624873

WANTED EXP OPERATORS 
> ON DRESSES -

Mušt do a complete garment 
Steady wota niceworking conditions 

jRARLYJJ F4SHIONS 
1867 Bath Avė Brooklyn 
■_ ,CaiipBE 6-3107

WANTET> CONOMATIC SCREW 
MACHINE MEN SEF-UP MEN & 
OPERATORS Day and night shifts 
steady wota nice vrorktag condi
tions — Bridgeport Hardware Mfg. 
Corp. ScofieM Avė Bridgeport Coun.

4 Brothers Hbmes 
248 - 74 Street 

Ridge Blvd. & 3rd Avė.' 
Tel. Days 745-8355 Eres. 642-4032

• ' cr 277-8304 
Opai Sat and Sunday

................6I4» 391h AVĘ., WOODSIOĖ. N. Y.
PaskambinlHte: TW 9-3900 ir nurodys, kaip leugya pasiekti Jų vietų.

7/PLAiNFtELBBABGO.
24 hour ^rviee — 7 days a week 
for weddix^s communions and con- 
firmations to hospitals and airports 
201 East 2nd Street Pfafefield N J.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 < Webstet ^AVesita 
PRAMAS VAITKUS 

LaSdotnvtų Dtrektartua

Nauja New Yorko mieste —- parduodami ir taisomi 
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - R (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai x

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos

LAIDOTUVIŲ DtEOKTORIŪĖ 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(pate Akom iw Štatam) 
Woodhavon, N. Y. 

Suteikiam jgariUįaa Mddotuvea. 
Koply&M Bemokamai ytneo 
mieeto da&aa; veikia vymjHliafĮįa. 

TeL Virgfata T-4(ta

fciričimo, pat<Mvimo, apdnudos ir visais reikalais kreipkitės^ 

' > Ijisuianee-ReaiEstate
JOH« ORMAN AGE^CY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
TaX) paretiHdmai. — Tel. Virginija 6-1800.
110r<k Jantaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

TeL VIrginia 6-1800 ,

NEED Ą MASON
Get a Špecialist in Brick 

Block and -Cement Stone Eta. 
DENNY MASOk CONSTRUCTION

1819 Cornelia St Brooklyn 
Call 497-2499

įvauig motęrištai*diidiuziį krautuvė 
*KBaatasMe. yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pastrin- 
fctatas: t^grata-fiaBnėr liei darbo suknelės, megztukai, apatinukai.

DABAR: 396 Rast 86lil Stnet (tarp 1 ir 2 An.) W. Y. C. 
TeL TR

Atdara kasdien iki » ▼. vakaro, taratanlais ir Mtad. IJd S ▼. vak.

vjų I, kuri pr. metų Met lygoj buvo 
trečioj vietoj (po Boyiston ir Har- 
vard), šiemet varosi daug smHau. 
Rungtynėse su Boylston klubu tik 
K. Merkis ir Saulius Girnius pelnijo 
po puštaškį, kiti pralaimėjo. Kovo 
3 į So. Bostonų buvo atvykęs Taf ts 
universitetas. Rungtynės baigėsi ly
giomis po 2^-2^. Po taškų laimė
jo Juris Ozols ir Kazys Metais, o 
Vilnis Ezerins %- Antrukart žaidęs 
Lietuvių I komandoj jaunuolis Sau
lius Girnius šiuokart pralaimėjo, 
paskubėdamas pasiglemžti pėstinin
kų, kurio imti dar nebuvo galima.

Mirė dr. Juozas Petronis, priklau" 
sęs keliolika metų Bostono lietuvių 
šachmatų klubui. Seimai reiškiame 
užuojautos.

SHOĘĘ ĘOĄD 

NKW 2 tAlOLT 
BRKK HOU8MS 

Ideai for Mbther and Daughter 
5-6Rm Apts—“Wataln” 
" ' ' -3 Batlta 
Convenient Loeatam

MM esame maži, tad Ir erdvėsplišttė yra daug! Galimybių taip pat 
netrūkatiu Tik reikia: daugiau akėtalMų, didesnio kapitalo.

' IdttĄS Investing Company, Ine.
100-21 89fh Av.., Richmond lį, N.Y.; HI .1-6799 

, 6755 S. We$fem Avė., Chicago, M.; GR 6-2242 
LITAS duOd»>aek0la* lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai bGna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti Indėlininkais — galite 
LITUI patfcailntL Mokame aukštu, procentus. Bet pirma pagalvo
kite api* akcijas. Pirkite LITO akcijiais šeiiftos nariams, ypač >u- 
nieęiotm, (tad jte augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akd-

TAXI DRIVERS 
67 Fordomatic steady or part time 

HackLIcReų 3fearStd>way 
Garriek Services Ine. 30)19 Northern 

Blvd LJ.C. CaH KM 1-2225

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ

airūs kailiniy 
ir kaHiv 

papuošaly 
pasindetmas

11 pjn. — 7 am.
- RlTsandLPN’s

Full time or part-time. Onė or two 
nigbts ą week acceptable. Generous 
sfiiŽt differential. Call —

ŽQ1-222-5209tat 228

ktate:
Fautfc (pini. F- Add-
aidta Vytis CJR (p4oi» ii*. M. Po^ 
etas su Akt ir A reservo tansn- 
doan) ir St Peter’s Vytis C.C. (pirm. 
X Bardauskas su B ir C H- komai*- 
dom). . „ . ■ 1 ;

Bostonui garbė. Meistras Lany 
Kaufman iš MJT, kėnis nesenai lai
mėjo Amerikos atviras p-bes Kali
fornijoj, šiuo metu yra laikomas 
sdpriansįu JAV jaunuotai (iki 21 
m.). Vasario 28-26 dd., L. Kaufinan 
su G. Barre laimėjo Massachuaetto 
atviras p-bes Bostone, abu surinkę 
po 4% Įš. iš 5 galimų. Šitose p-bėse 
mūsų jaunuolis Saulius Girnius pa
sidalino I vietų ir gavo prizų *TJn- 
rated’Mošėjų grupėje.
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MARIJAI GINTAUTIENEI

AfA

MARIJAI GINTAUTIENEI

MARIJAI GINTAUTIENEI

MARIJAI GINTAUTIENEI

mą. Daug korporantų žuvo ko
voje už tautos laisvę, kiti pa
sitraukė į laisvąjį pasaulį, kur 
atsikūrė ir Korp! Neo-lithua- 
nia su šūkiu “Pro Patria”. Kor-

ferts Blvd., Riehmond HiH, N. 
Y. 11419 tarp 9-12 vaįL ryto ir 
6-9 vai. vakarais.

ne, 6 E. 87 SL, Manhattąne loterijai Dainavos stovyklos JrL-5^ J . 
rengia simpoziumą tema “Ab
surdo teatras lietuviškoje sce
noje”. Diskusijose datyvauja 
Algirdas Landsbergis ir Kostas

LB New Yorko apygarda pa
aukojo Laisvės Žiburio radijo 
programai 50 doL Radijo vado* 
yybė už auką nuoširdžiai dėko-

40 valandų atlaidai šv. Petro 
parapijoje prasideda kovo 10, 
baigaimi kovo 12 d. 4 v. po
piet mišiomis ir procesija. Va
karais 7:15 bus mišios ir pa
mokslas.

Darbininkas naujai yra gau
namas prie bažnyčių Brockto- 
ne ir So. Bostone. Parapiečiai, 
kurie nėra užsisakę Darbinin
ko, kviečiami pasiimti išeinant 
iš bažnyčios. Darbininko paski-

Nerija Linkeri&ūto, iš Chi- 
jjagos, balandžio 22 koncertuos 
New Yorko laisvės Žiburio ra
dijo koncerte.
; Aušros Vartę parapijos meti
nis parapiečių susirinkimas bus 
kovo 12 tuoj po sumos para
pijos salėje. Klebonas kviečia 
'visus atsilankyti.

Operetės choro koncertas 
bus balandžio 15. Programoje' 
dalyvauja Hartfordo lietuvių 
Aido choras, vadovaujamas Jur- 
.gio Petkaičio ir Operetės cho
ras, vadovaujamas Mykolo Ci- 

*bo. Koncertas bus Liet Pilie
čių Klubo salėje, 69-61 Grand 
Avė. Maspethe.

N. Y. Filatelistų Draugija iš
leido savo naują biuletenį, va
sario mėn. numetą. Numeryje 

įprašomi Lietuvos pašto ženk
lai, įvairios laidos, duodama 
šiaip žinių, įdomių pašto ženk
lų rinkėjam. Redaguoja Walter 
E. Norton. New Yorke redakto-

šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė — reunion įvyks ge
gužės 14 įaet. Piliečių Draugi
jos namų abejose salėse. Ren
gimo komiteto pasitarimai bū
na antradieniais parapijos kle
bonijoje 8 v. v. Į komiteto pa
sitarimus kviečiami visi Bosto
no lietuviai veikėjai.

męilės 
pereiti 
meilės 
sąlyga,

pradėdama pavasario ftifboio se
zoną, Srdingai dėkoje pomė inS- 
nieriei SAULIUI REMČZAI ri ko-

SaaBes- skiria tam dttį laiko ir

Korp! Neo-Lithuania N. Y. 
vasario 24 paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. ‘Kor
poracijos nariai ir jų svečiai tu
rėjo progos išgirsti filisterį inž. 
Vincą Gruzdį, atvykusį iš Phi- poracijos aukščiausias įstaty- 
ladelphijos. Ffl. V. Gruzdys pri
minė, kad laisvame pasaulyje 
patriktai lietuviai užvedė lais
vės kovą atstatyti Lietuvos ne
priklausomybei. -Nemaža pasi
aukojusios lietuviškos visuome
nės intensyviaį.^iri)a toje ko
voje. Sukurta*^'patridti&ii 
organizacijų, vdfida lietuviška

Parduodama gėrimų (degti
nės) krautuvė už labai prieina

mą atvykusiem organizacijų at- ma kainą. Informacijai kreiptis 
stoyam, besirūpinantiem lietu- asmeniškai pas J. Misiūną, 
vių tautiniais bei kultūriniais Ray’s Licįuor Store, 103-55 Lef- 
reikalais.

Suvažiavimas prasidės kovo 
18 1 v. popiet Vaclovo Kleizos 
paskaita, liečiančia jaunosios 
kartos aktyvaus dalyvavimo or
ganizuotoje Lietuvių Bendruo
menėje klausimus.

Baigus šeštadieniui numaty
tus suvažiavimo darbus 7 vai. 
bus bendra vakarienė, kuriai 
uzsmsoma registracijoje i § 
anksto. Suvažiavam vyle LB 
New Yorko apygardos valdybos 
globėje. X ttopetji

mas: lietuvių tautos laisvė, di
dybė, garbė ir gerovė, o jos 
narių: valinga Jdlni bei tauri 
asmenybė. Neolituano priesaiko
je yra- žodžiai: “saugoti ir gin
ti tautinę savo ir savo TJėvynės 
Lietuvos garbę”... šią priesai
ką įvykdyti išeivijoje būtų tau
raus lietuvio asmenybės išugdy
mas. Tik tautinė meilė išugdys

Išnuomojamas kambarys. 
Galima naudotis virtuve ir val
gomuoju- Labai patogioje vie
toje^ prie gero susisiekimo, 
Woodhavene. Skambinti telef. 
846-7Ž55. • '

publk Bar and Grill”, 
Grand SL (Hc 
Brooklyn, N.
gerai pažįstama ir lankoma. 
Kreiptis į savininką Igną Sut
kų virš minėtu adresu.

TVzeMteaMb — lt vai. ««*»> 
KOVO 11 — iki kovo 15, 1M7 

TJnliwhiv flhn> 14 kalni} kreMo - 
-DIE OREI SCHEINHEILIGEN*

rinito mugę. Pradėta malda į 
šv. Kazimierą, kurią atkalbėjo* 
tuntų kapetionas kum J. Kli
mas. Po maldos tuntininkė Ina 
Nenortienė pasveikino visus su
sirinkusius skautus ir jų tėve
lius ir pakvietė tėvų komite
to pirmininką H. Gineitį tarti 
žodį tėvų vardu. Užbaigdamas 
savo kalbą pirmininkas pakvie
tė parapijos kleboną kun. A. 
Baįtrušūną tarti atidarymo žo-( 
dį ir perkirpti kaspiną. Tuo bu
vo oficialiai atidaryta Kaziuko 
mugė.

Vaidinimas vaikam -f- “Tik
rai šį pavasarį sugrįšime į 
namus” —susilaukė didžiausio 
lankytojų skaičiaus, čia tėvai 
suvažiavo iš kaimyninių mies
tų su mažamečiais vaikučiais ir 
dėmesiu sekė gražiai parengtą 
vaidinimėlį. Vaidinimą paren
gė skautininke Kalvaitienė, ku
riai talkininkavo G. Karosaitė.

Pasivaišinę skaniais pietumis, 
tortais ir kitais gardumynais, 
įsigiję gražiausių _ rankdarbių, 
tėveliai su savo linksmais vai
kučiais išsiskirstė. Už taip sėk
mingą mugės surengimą skau
tų tėveliai dėkingi skautų vado
vam ir Lietuvių Piliečių Draugi
jai, kuri globoja skautus ir lei
džia naudotis Klubo patalpo
mis.ti pastangas, kad lietuvių tau

ta laisvėje gyventų. Tam at
siekti reikalingos stygos. Pir
moji sąlyga — tautinė meilė ar
ba patriotizmas. Patriotizmas 
gali būti įgimtas ir išugdytas. 
Vien įgimtos tautinės 
neužtenka. Ji dar turi 
ugdymo kelią. Tautinės 
ugdyme iškyla antroji 
būtent, įsipareigojimas. Tik iš
ugdęs savyje pareigos jausmą, 
išplaukiantį iš patriotizmo, 
korporantas eina į trečią sąly
gą, tai valingos ir kilnios tau
tinės asmenybės ugdymą. Neo- 
lituanas, jausdamas savyje tė
vynės meilę, imasi vykdyti tau
tinius įsipareigojimus, čia ir iš
plaukia
reikšmė. Nors už tėvynės ribų, Susipažinimui duodama dova- 
visi tautinio patriotizmo idėją, 
kilnios, taurios tautinės asme- 

taurius lietuvius — Lietuvos nybės ugdym3 turime pastatyti 
deimantus. Todėl tautinė mei- didži<>j aukštumoj. Mūsų šir- Prenumeratoriai, pakeisdami 
lė turi būti ugdoma naujoj kar

vės. Tautiškos srovės atstove toj, kurią privalo pirmiausiai
. . Korporacija Neo-Iitlraania. ugdyti tėvai, vėliau mokykla ir

srat atsilankyti ir mieląjį lietu- po nepriklausomybės praradi- organizacijos. Per paskutinius
vių jaunimą, nes suvažiavime tautos vargai atsiliepė ir pora metų jaunoji karta paro
tus diskutuojami ir gvildena- j Korp! Neo-I^huania gyveni- dė jau džiuginančių reiškinių.

——  Vyresnių eiles pradeda užimti 
jaunesnieji. Jaunimo kongre
sas, žygiai į Washingtoną ir J. 
Tautas; lankymas įvairių tautų 
atstovų, keliamos rezoliucijos 
pagyvino lietuvių tautos laisvės 
kovą. Tiesa, pasiryžėlių, pąsian- 
kojusių ' patriotų visada ne
daug. Bet pereitieji pora metų 
mums parodė, kad mes jų tu- 

Bayrida, Quwm paieškom rime jau«ir naujoj kartoj, o 
moteris, kuri galėtų pabuvoti taip pat ir neolituanuose.
su kita senyvo, amžiaus • mote- Neo-Uthuanų misija yra tau
rini kelias dienas savaitėj. Ten tinės kultūros puoselėjime, be
galėtų nakvoti arba ^eit: iš na- tuvių tautos laisvės, idėjos sklei- 
mų. Informacijai skambinti va- dime ir taurios, tautinės asme- 
karais po 7 vaL TeL BA 401 nybės ugdyme. Pirmiausia rei- 
04. į kia pačiam ištikti lietuviu ir dė-

LB dalinių atstovai.
Programoje JAV LB centro 

valdybos pirm. J. Jasaičio ir c. 
v. nario V. Kleizas diskusiniai 
pranešimai, kuriuose bus pa
liesti L B. idėjos skleidimo, or
ganizacijų pasireiškimo organi
zuotoje bendruomenėje; apy
gardų ir apylinkių valdybų veik
la, jaunosios kartos įsijungimo 
į Bendruomenės darbą, LB Ta
rybos rinkimų ir kiti klausimai. 
Atskiru klausimu bus svarsto
mas 50 ties metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo at- 
žymėjimas. ;

LB New Yprko apygardos., v- 
ba prašo visų šios apygąrdos a- 
pylinkių valdybas. į suyažiąyi- 

-- . -------- mą atsiusti tie mažkto* Vhin na 
paroda, turėjusi įvykti balan- kovo 18-19 New Yorfc^ 3 savo atstovus, o Wflliamsbur- 
džio 28-30, nukeliama į bir- Suvažiavimas įvyks Maspet- go Woodhaveno apylinkės ^a^dT^fiSaviŽ^ mokvkfc 
želk) 9-11. Paroda bus Maspet- ho lietuvį parapijos salėje, 5 atstovus. Valdyta taip J^ tik šŽXXsT 
ho liet parapijos salėje. Ren- 64-14 X Road ĮfaspeU^ N. Y. & prašo ^vafiavime dalyvei
^“tam "*• pasireiSkia pasaalSinės sro

KM S-gos 24 kuopos susi- pozem uaulomn_ rBismng tyje veikiančių lietuviškų nrga- 
rinkimas bus kovo 12 po 8 v. linija iš ■ Manhattano, (Grand nizaciin atstovus. kviečia gan. 
mišių Angelų Karalienės para- Central ar kitų šios, linijos sto- 
pijos salėje. čių) iki Hunter Pt stoties. Išė-

džto ,2 vaL POReA Le^ ir 7 vai tok. Misijas ir nov»J
(toa Bleu salėje. JStadhavBsų ^emėma? ĮTario^

Yuriro OtadMtai tr P“40"“8*®*
molcstoivisi etai KneciaBa * ansEjose jgsnsin
tie šokius rengia balandžio 1d. dalyvauti ir pasiruošti Velykų
8 vaL vak. Maspetho salėje. V 'šventėm —JCP.T. .i

. SL iaBuRMkib ritinėjimas > 
šgyts kovo 12, sekmadienį, Lie- 

P3te&t Draiigįjos salėje 
aukšte). Prąd»r 5 vai. po- 

Paskaitą ap|e žymųjį mū- 
fitosofą skabys dr. Juozas 

ftirnhis. Po paskaitos bus menL 
' nė programa. Bostone pirmą 
(■kartą viešai pasirodys jauna so- 
^Įtetė Violeta Balčiūnienė. Jai a- 
kmnpcmuoš kompoz. Jeronimas 
Kačinskas. Sesuo M. Jurgita iš 
Putnamo paskaitys savo kūry- 

'bos. Stasys -Rastoms paskam
bins pianu M. K. Čiurlionio 
kompozicijas. Po minėjimo bus 
bendra kavutė. Išlaidom pa- 

; dmigti aukojama pusantro do
lerio. Minėjimą rengia Bostono 
ateitininkai sendraugiai ir ma
loniai kviečia dalyvauti Bosto
no ir apylinkių lietuviškąją vi
suomenę. i

Lietuvių Bendruomenės da- jus ten pat autobusas į Mas- 
liniai-apylinkės pagal lietuvių peth: vykti iki Grand Avė. Iš 
gyvenamąsias vietas yra . išsi- fia tik vienas blokelis iki bet 
sklaidžiusios veik visoje JAV bažnyčios. Kelionė tęsis apie 
teritorijoje. Apylinkės sugru- 20 min,. Suvažiavime dalyvaus 
puotos į 7-nias nelygaus didžio iš 45 rytinio pakraščio atvykę 
LB apygardas: Bostono, Chica- 
gos, Los Angeles, Hartfordo, 
New Yorko, New Jersey ir Phi- 
ladelphijos. Apygardų ir apy? 
linkių atstovus sukviesti svar- 
besniem pasitarimam į vieną 
vietą būtų sunki problema, nes 
tokiam suvažiavimui prireiktų 
ilgo, 3-4 dienų buko fr didelių 
kelionės išlaidų.

LB Įstatai (47 str. punktas 
“i”) numato, kad .■ centro val
dyta, reikalui esant, ne rečiau, 
kaip 3 metai kviečia LB atsto
vus į sritinius suvažiavimus.

Tokį sritinį JAV rytinio po
naus pagelbininku yra .C. Ma- kraičio LB apygardų, apylinkių 

atstovų ir LB Tarybos narių su* 
Kėžterimą centro valdybą krie-


