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rmsuno Karo lenuvai pu* 
vertė į jo erdvę įskridusį so
vietu karo lėktuvą grįžti į Af-

KodH T. Pafrievienė stiiper- 
spejB vKMizros, kuh is Dažny- 
čios reikalauja milžiniškų mo
kesčių tais nučiupinėtais rub
liais, pavyzdžiui, už elektros ki-

padaryti tik sovietam palankia 
valstybe, ar jį inkorporuoti į Sov. 
S-gą, kaip tai buvo padaryta 
su Baltijos valstybėm 1940.

(79VIL22) ji rašo:
“Kokiu tikslu ir kieno įsakys

imi trukdoma pas Baltenisųos

nalai ir įvairės radijo pokalbiai. 
Daug įvairių žinių gaunama iš 
Afganistano gyventojų ir iš ten

Griškevičiui ir LTSR prokurorai 
Kybartų (887) ir Simno (289) 
parapijų tikintieji paremia savo 
kunigus, pavadina kaltinimus 
melagingris ir prašo, kad netei- 

---- r -V J»*;t 9- w« _ - 1--  tiHffl SKuuCMZIal DUEu <1.1,11 JHB 1.1 

fr kad būtų liautasi persekiojus

Katalikų Bažnyčia—tai ne Rusi
jos Pravoslavų Bažnyčia, kur 
ateistinė valdžia per sau Hus- 

Sjrfas vyskupus gali griauti Baž- 
nyčią ir terorizuoti kunigus bei 
tikinčiuosius. Lietuvoje šitaip 
niekad nebus, nes šv. Tėvas gy- 

. veria ne Maskvoje, o Vatikane 
Jįšt Katalikų Bažnyčios reikalais 

turi Kerintis ne tik vyskupai, bet 
ir kunigai, ir net pasauliečiai”. 
Laiškuose KPCK sekretoriui

JAV stariSa į 
nyrių MOO jūros 
rie ten pristiuna

nių atstovybių, pabėgėlių ir žur
nalistų pranešimų.

Tačiau ir geriausios sekimo 
priemonės negali nustatyti, ar

tikintieji, esame vergai, jokių 
teisių neturime? Argi bedieviai 
turi teisę drabstyti mus purvais, 
kaip tik panori? Ar tai mokyto-

JĮ .--'"— 'aylį, - a.srv-------
UcuuUžk UK UUO ucvlua KlaSCSi
V—J lt-ė——r-1 ■ r—i n- f*4 - W < - -m ■?- ■ jei uetoviai yra ptuecm lygut- 
teisiai su rusais, tai jiems turi 
būti atidarytos ne tik lietuviš
kos klasės, kuriose visi dalykai 
dėstomi lietuvių kalba, bet be

rašė laiškus prokurorui- Komite
to nariai kun. A. Svarinskas 
(7M9.1) ir kun. S. Tamhevi- 
čius (79.VHI J9). Abu atmeta 
KmKuttlBIlS. iSSKHUSI GOKUmen- 
tuoju tikinčiųjų diskrimi narną 
Lietuvoje ir tvirtina, kad Komi
tetas ir toliau informuos apie

JAV įkaitais, bet {kartus saugą PakianskittąmQkyteR»kadati- 
inmečiai sugebėjo pasimatymą Įtintieji spjaudė į kryžių, kada 
užvilkinti. Komisijai beri- apkrėtė ligomis, kada smUkalai 
ruofiaM išvažiuoti iš Irano, įk*i- kokią ligą užkrėtė. Tai šmeiž-

Nkomo partija išrinko 20 atsto
vų. Juodieji į parlamentą galė
jo išrinkti 80 atstovų. Koalicinę 
vyriausybę su Nkomo partija su
darys Robert Mugabe.

ta apie 3 mil. žmonių.
Britanija formaliai įteikė Sov. 

S-gri planą dėl Afganistano pa
vertimo neutralia valstybe. Šį 
planą remia ir kitos Europos 
valstybės. JAV sutiktų šį pla
ną remti, jei Sov. S-ga pirma 
pasitrauktų iš Afganistano.

ma kraštą, tačiau tos klaidos da
bar turėtų boti užmirštos, nes 
reikia išsivaduoti iš Vietna
mo priespaudos. Jo valdymo

Tailando min. pirmininkas 
Kriangralr Chamanand atsistaty
dino dėl krašto ūkinių sunku-, 
mų. Nauju min. pirmininku bu
vo, išrinktas gynybos ministeris 
ir armijos vadas gen. Prem Tin- 
sulanond.

Sov. S-gos karo lėktuvai, tan
kai ir malūnsparniai napalmo ir 
padegamom bombom puolė ry
tinio Afganistano provincijose 
veikiančius partizanus ir juos 
išsklaidė. Pabėgėliai tvirtina, 
kad sovietai naudojo ir nuodin
gąsias dujas prieš partizanus. 
Esą žuvę apie 1,000 žmonių.

KehnsMįjos teroristai paleido 
23 įkaitas, bet 15 valstybių pa
grindiniai diplomatai ir visa eilė 
kitų dar tebelaikomi. Vyriausybė 
pasiūlė teroristam lėktuvą išvyk
ti į jų norimą valstybę, bet at- 
srsaae moKeu ispencamą^ mo
kestį ir paleisti politinius kali
nius.

Afganistano partizanų 5 gru
pės sudarė revoliucinę tarybą 
ssvo veiKsmam derinti, oec <»• __ _  _

PBf^zainl Hizbe grupė nusižudė psiclriatrinėje

* Ak.- — - ---oepsremsa, Ksn Komitetą suKora 
paskatino ne JAV kongresas, 
kaip tvirtina prokuratūra, bet 
"nuolatos persekiojama Lietu
vos Katalikų Bažnyčia”. Savo 
laKką jis užbaigia šiais žodžiais:

fe:



HEW HAVEN, CONN

mas Estuos ribs&, pagal senąją 
valstybinę ifel) taikos sutar
ties su Rusija ėmą bet į pietus 
nuo Pęipsi-PilJnra ežero, kur 
rasai tuo pačiulailni atėmė Esti*

kairtai tame žtalapy parodyta 
Estija. Ruožasuž Narvos upės, 
kurį sovietai M priskyrė Ru-

tuvos sienos, nes. Suvaikę Seinų 
kraštas priskirtas Lenkijai. Da
bartinė, faktinė okupuotos Lie
tuvos siena s L-enltija parodyta

neutraboti valstybėm.
Europa tekilta bendruomenė 

svarsto Nesttaos išlaisvinimo

Netikėtai man teko dalyvauti 
šių metų Vasario 16-tosios mi
nėjime, kuris įvyko vasario 24. 
Minėjimas atliktas su visu dera
mu iškilmingumu bažnyčioj ir

nuvertė fašistinę valdžią, patrio
tinių partizanų kova dėl laisvės 
jam yra klasių kova ir Lt. Nau
jojoje knygoje tų įžanginių sky-

verčra”. Šis posakis labai tinka 
New Haveno lietuvių bendruo
menei palyginti. Kažin ar su
skaičiuosi 20 lietuviškų veiklių 
šeimų, o jie surengia religinius 
koncertus, piano, rečitalius gra
žiose Tale patalpose, literatūros 
ir politines vakarones, išlaiko 
lietuviškas pamaldas ir chorą. *

KVECAS
JONAS 

tns + m*

PaldštaN aažs. reik. min. Ag- -
ha Shahi pareiškė, kad Pakista- archyvu °ės ir____
n» kum JAV tedetos 400 ■<■«»»» »
mil. dolpramos, aes jis norįs 
likti neprthausomas nuo JAV ir eS^°*e P*3^1”** 
1' * y 1 > , . Kitas autorius (Antenos Ste-oenanKunauta su tsaammem ir , , _■ __ . _

etatinių prižiūrttojų, o kiti pa- Nėra vienos miestą pianuojam- 
mfaddai tokių prižiūrėtojų neto- rankos, atskirus projektus 
rl: juos globoja giminės ar vi- rJ*A> l*lh» »C*os. Net sena- 
suomeninės organizacųos, mo- jame mieste statybose yra nepa-

.Į__, ‘ 1 'Sa-te .CHUT MBfvCT MĮMMų ■TCMtlCTEUH 
rą. Daugumas naujų pastatų im- 
priderinti prie senųjų patartų

mn« mato, bet ne jo galioje juos

valstybine Letavos siena, nors 
tai ta pati Cenaaricacijos linija, 
kurios Lietuva miekada nepripa
žino. Vlikassavo 1966 paskelb
tame pareišbne Lietuvos sienų 
Mausimu taip pasisakė apie sie
nos su Lenką žymėjimą: “Tar-

Tautos Fondo brošiūros že
mėlapy faktinė siena pažymėta 
kaip valstybinė —■ tąis pačiais

kinio. Autoriaus nuomone, mu
zikos muziejui reikią atskirų 
patalpų. Kaune jau senokai ati
darytas K. Petrausko memoriali
nis muziejus, jam priklauso kaip 
filialai ir neseniai atidaryti Sta- 

Šimkaus ir Juozo Gruo
džio muziejai. K. Pet
rausko muziejuje veikia nuo
latinė paroda, kurią gali lankyti 
ekskursuos ir pavieniai asme
nys. Autorius, pasigėrėjęs, kad į

K. Čiurlionio muziejų Draski- W80 metais miestas pasieksiąs 
ninkuose, P. Cvirkos Kauta ir 40,000 gyventojų. Tačiau augi- 
Klangiuose, S. Nėries Palemone, mas Įdek atsiliko. Architektas NAUJAUSIUS 1966 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
A. Baranausko ir Vienuolio Algimantas Miškinis Kultūros gamintojo kaina. Tai gatanybė sutaupyti *1 75® dot Ir daugiau. Dėl 
AffyHčMMVM^V Gryhn Jurbarke, Baruose (Nr. 10) rašo apie au- informacijos tkaatointi. L. Juozapavičius, 424-2109, arte rašyti: 60-54 
Dijonyzo Poškos Sijotuose, Že- gančio miesto problemas. Papla- ?0W» St, Maspėta, N. Y. 1137B._____________________ -

tinus Švenčionių-Utenos gele
žinkelį, susidarė sąlygos Uteno
je augti pramonei. Augant pra
monei, auga ir gyventojų skai
čius. Gyvenamieji rajonai ple
čiasi į šiaurę ir į rytus nuo se
nosios Utenos. Į miesto ribas 
jau pateko du ežerai, dirbtinis

naujoji, sovieą išvesta siena. 
Taip pat rodoma BMya, sovietų 
Latvijai prinešta siena, kur 
rusai sau prisiskynė Siaurės rytų 
Latvijos pakraštį.

Latviai ir estai vargta tokiu 
žemėlapiu bepritenkanti. Lie
tuvos vaistyto siena su Sovie
tų Supinga pairiyta. pagal 1920 
taikos sutartį iri nuosekliai rei
kėtų žymėti iiLartvĮjos bei Esti
jos trakos suUtnmis nustatytas 
valstybines sieans. Neteisinga ir 
latviam bei estam nedraugiška 
pripažinti Rusijai jos atplėštas 
Latvijos ir Estuos žemes. Lat
viam, be abejo, dar užklius že-

vių Fonde. V salė) suskaičiavau coadMonod, A. J. BMtea-BMMaas, Llciaaad Mm a gar and Motery 
tik 38 asmenis! Pagirtinas susi- PubMc, 660 Grnnd SL, BrooMyn. N.Y. 11211; ST2-6643.
pratariąs ir dosnumas! ~ ' ■

Meninė dalis buvo trumpa, BUYUSFUMERAL HOME, Mūrio Totaeira,*. taldotartųdlroktarlu^lteu- 
gerai Vaivos Vebraitės-Gustie- .•* «Meo: 425 LatagMto St (Cor. WBtea Avo-k tetai 344-5172. Pa- 
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žosios Lietuves ankstyvuosius °ang riateo automobitem poateUrtL, <-
lietuvybės žadintojus — Mažvy
dą, Donelaitį ir Vydūną. Supa
žindinus su jais ir jų raštais, 
kvietė ištraukas paskaityti Arvy
dą Mickevičių, Gintarą ir Vai
vą Vaišnius. Visi gražiai ir aiš
kiai paskaitė.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

PasitnraMnmi iš Vietnamo, 
amerikiečiai ūen paliko apie 
8,000 .su Vietnasno merginom 
sugyventų vaškui Komunistinė 
vyriausybė tokias merginas pa
skelbė prostiturtėn ir afieido iš 
darbo, o jtj 'vaikam uždraudė 
lankyti bethurias mokyklas. No
rėdama privemti. JAV užmegzti 
su Vietnuvu diplomatinius 
santykius, Vietnamo vyriau
sybė įvairias bodais trukdo to
kių vaikų ^gabenimą į JAV.

Sov. S-p ūuri apie 100,000 
paruoštų dezninio karo specia
listų ir prie kiekvieno kautynių 
pulko porieną cheminės ap-

vę pagerbti. Knn. A Karalis pa
sakė tinkamą tai progai pamoks
lą ir atidavė Lietuvos laisvini
mo reikalam per sekmadienio 
pamaldas surinktas aukas. Cho
ras giedojo kun. Šukio sukurtas

BeoūūūūūtetotateūtaūūūūiMū^ to Gučo straipsnis apie Lietuvos 
Vakt ėptatamentas pa- muzikos muziejus. Vilniuje yra 

skelbė, kad Laiboj esanti Sov. Teatro ir muzikos muziejus, pri- 
S-gos brigri vėl pradėjo vyk- siglaudęs Dailės muziejuje. Ja

me jau yra sutelkta nemaža 
istorinės muzikinės medžiagos. 
Esą nemaži J. Bendoriaus, J. maitės Bukantėje, K. Būgos Pa- 
Naujalio, V. Bacevičiaus, J. Pa- žiegėje, stogastulpių paminHus 
Iralnio fondai. Tačiau dar nevei- Ablingoje, dari. P. Puodžiaus 
Iria nuolatinė paroda, nėra pil- muziejų Mažeikių rajone — Pie- 
nęsnin muzikos instmnw»Trtų rin- vėnų kaime. Trūkumų autorius 

pastebėjo S. Daukanto gimti
nėje, Šatrijos Raganos muzie
juje Užventyje, P. Višinskio Uš
nėnuose. Ypač atkreipia auto
rius dėmesį į Rietavą, kur moky
tojavo L. Ivinskis, gyveno M. 
Akelaitis, veikė muzikos ir že
mės fdrio mokyklos. Pasunkiu

mišias. Po pamaldų sugiedoti

Po pietų vyko minėjimas pa-

patys susėda išklausyti, o jų

tas — reztriracųą Sveikino uk-
Didelis nuostolis šiai bend-

Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731.1eL(516į 7574956.

bus mažytis lietuvių būrelis, jų 
iškilmingas Vasario 16-tosios 
minėjimas. Jų žilos galvos ir ne-

atsilankius, matai visus savo 
pareigose. Viėni stalą tvarko, 
dekoruoja, kiti vyrai iš rūsio

Bendruomenei vadovauja A. 
Lipčienė, L. M. K. Fede
racijos klubui — S. Va-

amžmyą liepsnelę prie Neži
nomo Kareivio kapo Karo Mu
ziejaus sodely Kaune.

Tie patys ašmenys giedojo ir 
bažnyčioj.

dainas. Dainavo 3 moterys ir 3 
vyrai, akomponuojant parapi-
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nonas pasidaro žmonėm koktus 
ir slogus, kaip yra komunistų 
valdomuose kraštuose.

Vienu savo širdies geismu, 
turbūt pačiu stipriausiu, kuria
me žemės karalystę, karalystę 
valdžioj gp»rhA< įr turto. JtijitR-

- Visuomeninė veikla judraus 
kataliko, susirūpinusio kitus į 
Dievo tvarką palenkti, gali jį 
patį atitolinti nuo Dievo, ka

dapristingama laiko ar suprati
me gilesniam susimąstymui,

vo įžvalgios, o penkenų petų pa
tirtis jo tada padarytas progno
zes pateisino.

puota ir kiekvieną žmogų: 
gundo rūpintis jį tildai duona; 
keltisį savo puikybės bokštą ir 
tikėti, kad . iš jo kritęs nesusi- 
kulsi, nes būsi Dievo rankos 
palaikomas; ir įsiknisti tiktai į

daugiadievę nuovoką. Gamtos dešimihg dešimtys — aibė die- žmogiškoji visuomenė, pagal 
jėgos, kurios tik kėlė žmoguje vų n&rvnkų. mesopotamiety, yrą dievų suei-
nuostabą ir pagarbios baimės 
jausmą, buvo laikomos dievais. 
Šios jėgos buvo suasmenintos. 
Tokiu būdu kilo dievų sueiga,

'Helsinky buvo sumontuotas 
dingas sfinksas, kurio veide 
buvo nė užuojautos čia .pat, už

mėję pagal savo pažiūras poka- Lietuvos laisvinimo srity darbus, 
pripažinimą Baigia- apgailestavo, kad Vlikas atsisakę 

paremti LB-nės pradėtą akctyą 
JAV Kongrese, norint užtikrinti 
Lietuvos atstovybių ateity.

šv. Kazimiero parapijos didžią-, 
ją salę perpildžiusi auditorija 
žavėjosi dr. K. Ambrazaičio ra
miais, bet- taiki tais atsakymais

vęs "Baigiamojo akto” tekstą ir 
nuostatų dvasią, padarė išvadą, 
kad dokumetas nors ir gimęs 
"neišpasakyto sunkumo kompro
misuose”, turi v įsus tarptautinės 
sutarties elementus; įsipareigoji-

no sienų 
majameakte, sovietai vis tik ne- 
ptyėgė sumenkinti JAV įtakos 
Vakarų Europoj”.

Valstybės departamento atsto
vas išvardijo artėjančios Madri
do konferencijos tikslus:, a) ska
tinti pažangą žmogaus teisių sri
ty. Rytų Europos kraštuose; b)

Enlil — Audra, arba Audros 
valdovas, yra skirtingas nuo 
Ariu. Jau pats vaidas "Audros 
valdovas” rodo, kad buvo garbi

nio ir bendradarbiavimo konfe
renciją kaip keliais atžvilgiais 
vertingą Ji nustatė standartą, 
- * -... „ ... 1 apie vi
sas Europos valstybes. Dėl jos 
Rytų Europos vyriausybėm yra 
stmktan pateisinti žmogaus tei
sių pažeidimus. Ji net privertė 
jas sušvelninti savo elgseną ma
žesnės svarbos atvejais. Ta kon
ferencija taip pat sudarė skėtį, 
po kuriuo mes ir Vakarų euro
piečiai praplėtė dvišalius kon
taktus su Rytų Europos kraštais.

Sausio 26-27 Los Angeles 
vykusiose politinėse studijose 
sekmadienio sesija buvo skirta 
pagrindiniam svečiam: dr. Ka-

damiesi po jos sijonu, smalsiai 
žvalgosi.

Ninmab — Motina Žemė, bū-, 
dama taip artima ir taip turtin
ga, nesiduoda lengvai supranta
ma. Mesopotamfetis įžvelgė 
derlingoje dirvoje, gyvulių prie-; 
auglyje ir savo paties šeimos*

cc. - : - j j-.- - ' dieviškojo te»ngįhrioF'įQ
Katalikų Bažnyčioje yra litur- . “

girtis metas, gavėnia vadinamas, Atgailos metas siūlosi mum 
kada žmonėm primenama to sai- padėti. Jis siūlo mažinti savo

užsitikrinti, kad Baigiamojo akto rūpi Lietuvių Bendruomenę pa- 
nuostatų vykdymas būtų išsa- rodyti nepalankioj šviesoj, 
miai peržiūrimas; c) išlaikyti <• 
pusiausvyrą tarp visų Baigia- Rėkia vekanto? 
mojo akto “krepšių”; d) pasirū- Gausi, ąu^tor^ m^i^kanūuz 
pinti, kad susitarimų pažanga
bMų-pėAitffiina ff tiečiah>& po- »»usko paskatos*. Ją intrigavd 
IfefeffiHritanie sūsitikittė1/kt‘ '! bk tema.— “Neišnaudoja* 

JAV Madrido konferencijai galimybės Lietuvos laisvių 
ruošiasi, nors sovietų agresija nuno veikloj , bet ir pats kalbė- 
Afganistane gali atnešti netikė- tojas- Tai naujai kylanti šviesi 
temų. žvaigždė lietuviško gyvenimo

Diskusijos popranešimų buvo horizonte.
gyvos ir įdomios. Daugumas kak Paskaitininko mintis Idausyto- 
bėtojų reiškė nuomonę, kad Lie- ja* su dideliu dėmesiu, gi 
tavos interesam Helsinkio su- reakcijos buvo labai kontroversi? 
šita rimai atnešė žalos. nės. Vieniem, daugiausia jau

nesniosios ir viduriniosios kar- 
■°" tos žmonėm, atrodė, kad tuoj pat

visą politinę veiklą reikia peror
ganizuoti pagal Šarausko nuro
dymus; kitiem, senųjų veiksnių

Helsinky ratifitaeta tai, kas 
buvo siųsta Jaltai* Potsdame ir 
taikos sutartyse.

Primięs prez. Fordo dvivei- 
diškuą koris, prieš išvykda
mas į Hdsialų, užtikrinimus pa- 
baltieji •veikėjų būreliui davė 
priva&i, o iž viešo pareiškimo 
tą paistalą išleido, neviltingu 
ženklu lailo ir dabartiirioprezi
dento Carterao elgesį. Mat, savo 
“State oF tfhe Union” kalboj pagal kurį sprendžiama 
jis išskaiCiavo daugelį sovietų 
tarptautinių nusikaltimų, gi jų 
agresijos Baltijos valstybių teri
torijose neprotinėjo.

Prisiaimęs ruošiamą Madrido 
konferenciją, jis padarė tokią iš
vadą: ’j Madridą veda ne meks- 
faltaoti preitkeliai, bet Baigia
mojo skts> teksto visaip suraiz
gyti, visaip susukti šuntakiai”.

Km. k. Jurgis Sarauskas sim
poziume Hedrinkio susitarimų

rių galima ir reikia ieškoti de
ramo vidurio, nes žmogus, yra 
linkęs net ir gerą bei teisingą 
dalyką nuvesti iki kraštutinės 
ribos.

Pavyzdžiui, gera yra mylėti

principas. Žmonės yra raginami pnnmngų, kad dvasia pasjjustų 
stabtelti, susimąstyti ir atsitiesti laisvesnė, blaiviau galėtų mąsty- 
iš-savo kreivo kelio, jeigu bu- ti ir pažinti tiesą 
vo jne pakrypę. Jiem primena-

Viltis, per kurią žmogus tiki į 
geresnę ateity, turi būti rišama 
su Dievu, o ne su pasauliu. 
Pasaulis nepastovus ir labai daž
nai paverčia niekais žmogaus 
gražiausias svajones. Tik tvirtai 
tikintis Žmogus, pakėlęs savo 
akis į Tvėrėją, dvasioje yra links
mas ir pilnas vilties.

rie pasiryžę LB-nės suplanuotą^ 
politinį darbą dirbti. Sutriktas^ 
tikrai pajėgių žmonių kolektyvas,' 
kuriam nė. vienas kitas veiksnys 
prilygti negali. Lietuvių Bend^ 
ruomenė, anot pranešėjo, visoj 
laisvinimo veikloj bandys dėti 
akcentus kitoj vietoj, negu iki’ 
šiol jie paprastri buvo de&mi.* 
Iki šiol dažniausiai būdavo ak
centuojami Lietuvos išlaisvit 
mmo ar iš vadavimo darbai. Lie
tuvių Bendruomenė bandys po
litinę veiklą pasukti ant taBsar 
Lietuvos lietuviam jų pastara 
gose išsivaduoti iš rusiticos oku
pacijos bėgių. Tie, kurie pasi
liko Lietuvoj,, daugiau rizikavo, 
daugiau nukentėjo ir geriau už 
mus žino, kaip okupacinėse są;

i /;■*
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įstojo į Snndė^ vieaaoiyną, o MWta U 3 pri.) 
kai $ caro vakfeta eždart 1836, 
tai tais pečiais ar 1877 metais falininhm tf nrtimni politine 
sa kitais MMoais lenkėta*- veil& nesidonėntiem, Smamko

, , • .» :r«



[w;ikv.

ma vėl grįžo į Tytuvėnus. An
tanas lankė Raseinių gimnaziją 
1918-1921. Paskui persikėlė į 
Kauną ir ten 1923 baigė Mo
kytoją profesinės sąjungos gim-

pėdos sukilime. 1923-1925 mo- 
'kėsi Aukšt technikos mokykloje 
'ir drauge nuo 1921 iki 1929 
tarnavo susisiekimo ministerijo

ms PamafiuT turėjo ilgą pasi
kalbsimą su Wankegano dien
raščiu The Nears, kuriame jie 
stebėjosi, kad prezidentas Car-

— Kam K. Sakalauskas, Hfe 
ladelphia, Pa, aJL Rapolo Ilgin
to atminimui pagerbti paskyrė 
150 dol. auką Darbininko spau
dai stiprinti. Leidėjai dosniam 
aukotojui nuoširdžiai dėkoja. t

iti pažadėjo ! setetįįafeSti'ita* 
tymo projektą, įpareigojantį JAV 
vyriausybę remti Lietuvos atsto
vybę finansiškai ir palengvinti 
naują atstovą paskyrimą. Po to

| Ameriką atvyko 1950, apsi
gyveno Brooklyne. Kelerius me
tus dirbo įvairiose įmonėse, vė
liau pradėjo dirbti Laisvosios 
Europos Komitete New Yorke. 
Iš to darbo pasitraukė į pensiją.

tavos | Vokietiją. Karui pasibai
gus, įsąungė įkultūrinę veikią 
—• aktyviai nesėsi žurnalistą 
ir rašytąją sąjungose, 1948-1949 
dirbo Žiburių redakcijoje Augs-

bNuo jauną dieną jį traukė 
spauda. Jau 1927-28 jis buvo 
Mūsą Dieną redakcijos sekreto
rius ir reporteris, 1930 pradėjo 
dirbti Žemės Ūkio Romuose,

kts, Plungės parapijas altarista^, 
mirė vasario 20. Velionis buvo 
gimęs 1892, kunigu įšventin
tas 1917. Tai jau penktas šiemet 
Lietuvoj miręs kunigas.

Dar jam teko redaguoti visą 
eilę neperiodinių leidinią, ku
riuos leido Žemės Ūkio Rūmai.

Rašo ji? eiles ir dabar, nuolat 
ieškodamas naują br tviskančią 
poezijos spalvą. (p.j.)

nuotaikas ir būrė juos lietuviš
kai veiklai. Taip jis Tytuvėnuo
se buvo tautinio prisikėlimo pt-

Tirmąjo pasaulinio karo metu

šefes ministeris Stasys Lozorai
tis, Lietuvos atstovas prie Šv. 
Sosto Stasys Lozoraitis, Jr, Lie-

Lietuviai pranciškonai yra dė
kingi Dievui už pagalbą pa
šaukimais, nes, slenkant metam, 
vis labiau sunkėja pastoracinis 
bei spaudos darbas. Kun. Vy
tauto Zakaro įstojimas suteikė 
itin daug džiaugsmo. Tai buvo

taianri bendradarbiai buvo 
Binkis, M. Mykolaitis-Puti- 
£ L. Gira, A. Miškinis, 

redaguojamos Literatūros

J. Duoba, MIC, kun. V. 
laneričius, MIC, seselė bū

damas omeny pas jį dabar dir
bančią Violetą Abariūtę.

Ronald Reagan, kuris dabar 
yra vienas iš kandidatą nomina
cijai į JAV prezidentas, vasario 
13 lankėsi Detroite, kur susiti
kti' ir su lietuviais. JAV LB 
krašto valdybos vykdomasis vi- 
cepirm. Jonas Urbonas įteikė 
jam memorandumą, prašantį pa
remti JAV LB pastangas, siekian
čias palengvinti naują asmenų 
skyrimą į Lietuvos atstovybes.

ten 1938 baigė Aušros gimnazi
ją. Iš Karo mokyklos 1939 įstojo | 
Kauno kunigą seminariją hr, bai
gęs Teologuos fakultetą, 1944 
buvo įšventintas kunigu. Atplūs- 
tant komunistam, tais pačiais 
metais pasitraukė iš Lietuvos. 
Vokietijoje iš pradžios dirbo Gregorianumo 
Goeppingene vietos parapijoje, 
kiek vėliau — ten pat lietuvių 
tremtinių stovykloje. Po metą

ir liaudies instrumentą muzikos 
pyne. Koncertą rengia Philadel- 
phijos ir Pietinės NJ. LB apy
linkės. Balandžio 13, pakeitei į 
namus, Gintaras sartos Ironrsjr

tarėjo redakcgoje dirbo 13 metą; 
1931-40 antrasis redaktorius, 
1940-41 — torluAims redakto
rius, 1941-1944 — vyr. redakto-

aukštosiom studijom j Romą ir 
» "universitete 

baigė filosofąos kursą. Į JAV 
atvyko 1949 ir sielovados darbą, 
vykdė Oklahoma City — Tulsa 
vyskupijoje. 1965, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų pa
kviestas, atvyko į Putnamą ir iki 
įstojimo į pranciškonų vienuoli
ją buvo Matulaičio vardo namą 
kapelionu.

Kun. Vytauto Zakaro įstojimas 
sutvirtino lietuvių pranciškoną 
gretas. Tai jau trečiasis pasau
lietis kunigas, JAV priėmęs 
pranciškonišką abitą ir įsijungęs 
į pastoracinį bei tautinį darbą. 
Yra ir daugiau pasauliečių kuni
gų, kurie ruošiasi ateiti talkon 
lietuviam pranciškonam. Tai la
bai brangintinas reiškinys, kai iš 
lietuvią jaunimo tiek mažai teat- 
siranda kandidatų į vienuolijas. 
Tą nejaukią tuštumą pas 
pranciškonus taip pat bando už
pildyti barelis idealistų jaunuo-

— Dafl. Jurgio Juodžio kūry
bos paroda įvyks balandžio 12- 
13 Toronte. Paroda skirta Lietd- 
vos laisvės kovai atžymėti. Pa
rodoj bus išstatytas uoifūMtab

Kultūros taryba per savo pir
mininkę Ingridą Bublienę pa
siūlė JAV LB krašto valdybai 
atgaivinti Lietuvoj buvusią vals
tybinę literatūros ir lituanistinių 
darbų premiją. Krašto valdyba 
savo posėdy vasario 23 tą pasiū
lymą priėmė ir kasmet skirs 
3,000 dol. premiją. Dabar kultū
ros taryba tariasi su Lietuvių 
Rašytojų Draugija premijų su
jungimo klausimu ir ruošia pre
mijai skirti taisykles.

Senatorius Donaid W. Riegle 
Jr. dalyvavo Vasario 16 minėji
me Detroite, kur, publikai smar
kiai plojant, pabrėžė, kad Ame-

— Plainview, Nebraska, laik
raštis ‘The Plainvievv News” 
vasrio 13 įsidėjo trijų skilčių 
ilgio kun. Leonardo Musteikio 
straipsnį. “Lithuanian . Pieš 
Behind the Iron Curtain Re- 
viewed”. Straipsnis paruoštas 
amerikiečiam susipažinti šu 
Lietuvos ir Katalikų Bažnyčios 
persekiojimu. Pasinaudodamas 
“L.K. Bažnyčios Kronikos” Nr. 
36 žiniomis, autorius gražiai pri
stato skaitytojam pagrindinius 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Komi
teto atsišaukimo į laisvąjį pasata- 
lį reikalavimus.

u«M«i4mMhū

kovo 23, sekmadienį, 5:30 vai. 
parapijos salėse. Meninę progra
mą atliks pianistas A. Kuprevi
čius ir Toronto vyrą choras 
“Aras”.

— Philufelphijon halandžto 
12 su nauja programa atvyksta 
Montrealio jaunimo ansamblis

pranciškonais, nori dirbti Lietuj 
Žinoma, jų išauklėjimas bei 

paruošimas užsitęs ilgesnį laiką. 
Tėv. Vytautas Zakaras gi atėjo 
pasiruošęs ir pajėgus dirbti. Be 
kapeliono pareigų Matulaičio 
namuose Putname, jis per dau
gelį metų lietuvių kalbon vertė 
sekmadienio mišių knygeles, 
kuriomis naudojasi visos mūsų 
parapijos. Tuo pačiu metu Tėv. 
Vytautas Zakaras paruošė ir lie
tuvišką mišiolą. Tą darbą jis tęs 
ir pranciškonų vienuolyne, ypač 
prižiūrėdamas mišiolo atspaus-

VENTE ROMOJ žiaus Jorio Pauliaus II bendra
darbis, Bažnyčios viešąją reika- 

x . lųtarybos vrcesekretorius prel.
n- A«*y»BM«s.

VAKARŲ VOKIETIJOJ tuvių Kataliką Mokslo Akademi- susitiko su JAV L.B KMto vai-
jos pirmininkas prof. Antanas uybos pirm. Vytautu Kutkum, nllotTfll1įa 
Liuima, Lietuvių Sv. Kazimiero kinris padėkojo jam už talką Lie- kregždės iš Vasario
kolegijos Romoj vadovybė ir tuvių Bendnromenei. Senato- J6 ir anklf Lietuvių
auklėtiniai, Australijos ambasa- nūs buvo labai nuoširdus ir Bendruomenei gana geros, nes 
dos Rornoj sekretorius jaunas kad nuo dabar Lietavių Iinkės
lietuvis diplomatas Kaminskas, Benįuomenė jo ąstar^j tarės . s^įta maždaug pus- 
iš Lietuvos neseniai į Vakaras ne tik balsą, bet ir stalą, tarė- antro ^ugiau pernai.

Taigi visuomenė vis labiau pri- 
. __  . __ j, a™, taria Lietuvių Bendruomenėslo (Brazilijoj) lietuvių parapijos Z,.****^ žnma,4 A“' 
klebonas salezietis kun. Pranas tenas redagavo 10 metų 

ir suredagavo 15 numerių. Dr.
Jonas Radauskas, dr. T. Remei- 
kis, dr. Kęstutis Skrupskelis su- nno

Vytautas Katkus, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, 

kovo 3 iki kovo 17 bus 
Europos Kraštų LB pinu- redagavo įo 5 numerius, dr. Br. St Peteraburge Fknki^, todėl 

B ir valdybą suvažiavmas Vaškelis - 3 nr, dr. Vyt Vardys tuo laiku visais JAV LB krašto 
r ~ ■ - ____ : 1980 m. rugpjūčio 9-16 ir dr. Kęst Girnius - po 2 valdybos reikalais prašoma
kalbėjo Betuviškai ir vokiškai, Innsbrucko, Austrijoje. Eu- nr, prof. B. Ciplijauskaitė dr. faeū*“ i vykdomąjį vicepinm- 
nes dalyvių tarpe buvo eilė ne- ropos Lietuvių Stadiją Savaitės J. Zdanys ir Saulius Kupras — nink4 Jon4 Urboną 
Beturiu, o Kaiserslauteme pa- metu. Suvažiavime dalyvaus po 1 nr. JAV
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liL, A Antanaitis, Chicago, I1U 
J. Lapšys, Dedham, Mass., M. 
Girnius, Westford, Mass^ N. 
Linkus, Chicago, IlU J. Kavaliū
nas, Beverfy Sbores, Ind., J. Ma
riukas, Woodhaven, N.Y^A Žu
kauskas, Metuchen, N.J., M.

Mediciniškas atsakymas
— Kodėl čiulpi pirštą? - 

klausia motina berniuką. — 
kad jis saldus? <

♦ ims tNBflcun. MutylMn, renas is 
1J banko pasisiūdino $20,000 dvi- 
:i dešimčiai metą su tam tikru mė- 
1 nestato mokytam. Jei jis atsili- 

‘t ko su trijų mėnesių mokėjimu, 
t bankas targo teisę “fcredose ,
1 kad apgintą banko interesą. Po
2 30-60 dienų “foredose” byla 
j buvo baigta. Namo savininkui 
; suteikė teisę matanti B banko

4

J- Šiais metais JAV kongresas 
į išleido naują ir praktišką įstaty
tį mą, liečiantį visą kraštą. Kong- 
2* rusas numatė, kad krašte depre-

to vertę ir apie pajamas kiekvie
ną mėnesį. Vėliau jis išdalina 
pajamas kiekvienam skolintojui 
proporcingai. Pvz, jei skolinta- 
Vac gailiu nėr mtoesi S2.000l 
tada bankas gauna $200, antrą 
morgičią davęs —— $5(k gydyto- 
jas - $10, iigonfaė — 115 ir

mandos. .< ■
Latviai žada gausiai dalyvauti 

su dviem krepšinio ir penkiom 
tinklinio komandom. Estai taip

x talpos laisvos iki vakaro; birže- jimas. Bengia Liet. Kat Mokslo 
> lio 1 J— niekas neužimta. Taip Akademąa.
| pat visos patalpos laisvos nuo Gegužės 17, šeštadienį, Per- 
• birželio 9 per visą vasarą. Pla- kūno choro metinis koncertas ir 
•' nuojant parengimus arba kei-

fonsas irOna $1,700.00, JAV LB 
Cicero apyl. $1,400.00, Ragelis,

Buvo paskelbta — 1979 grota Antanas $300.00, Rukšėnas, My
kolas $100.00, Smilgevičius, Je
nas, Inž^ atm. įn. $100.90, Urbe- 
lis, August, atm. įn. $100.00, 

i, Domininkas B.

vas, surinkęs 43 taškės fš 54. 
Po to ėjo dviem taškais atsilikę 
— jonavietis M. Rimkus ir šiau
lietis R. Indilas.

Bostono tarpkiubinėse kovo 7 
So. Bostono LPD šachmatinin
kai (R. Graęslys, K. Merkis, J. 
Ztna, K. Mataitis ir B. Skrebu
tis) pelnė 5-0, nes Massachu-

P. Averfca, So. Boston, Mass^ tą Knpeitifa, ata turėdami po 
J. Beržanskis, S.Nonralk.Conn. 3 taškus, tačiau peędatane rate 
B. Saddnkas, Wąshtagton, D/U-Maita;ąnatMiadrtMtabAdfaMRNN- 
orei. J. Balkūnas, F?A.. St Pe- čikąirirfdojam vieėampirmau- 
tersburg Beach, Fla., V. Guobai- ti su 4 tš^ pasilikęs antru su 3 
ris, Edgefield, SC, Rev. Fr. Su- tš.
perior, Thompson, Corut, G. Vilnfaj šachmatą uždavinių

Zaunius, Cranford, N J., S. Bu- 
tan, Torringyon, Conn.

Po 1 dol. — S. Jatulis, Gar- 
wood, N.J., V. Dapšis, Glendale, 
CaliE, J. Didžbalis, Hamilton, • ti į So- Bostoną, taigi pasidavė 
Ont, V. Kligys, Edison, N J. be kovos. Penktadienį į So.Bps-

Visiem aukotojam nuoširdžiai toną atvyksta Harvardo un iversi- 
dėkoja Darbininko admintstmei- teto komanda, su kūną pirmame 
ja. rate sužaista lygiomis. Dabar

mūsiškiai turi 4.5 taško po sep-
— 1 » tynią ratą.

So. Bostono LPD šachmati-

— Tai kodėl čiulpi, jei nesal
dus ir neskanus?

— Todėl, — atsako berniukas, 
•— kad nuo to negalima nutukti.

čią komandom krepŠiny ir su 
moterų. komanda tinkliny. Iš 
Baltnnorės atvyks vyrą ir mote
rų tinklinio vienetai, iš Bosto
no vyrą tinldininkar ir pora 
krepšinio komandų, o iš Hąri-

jys?"’1“Simą, bet atrodo, kad eto 
“ “ apie kitus neĮ gidėti, neno^n.

Idėja pakviesti latvius ir estus 
yra tikrai pagirtina, ir reikia 
tikėtis, kad ji bus piŠv^ffiRtir 
kitom ŠALFASS apygarddn. 
Tikėkimės, kad šios sporto #ai- 

pradžia glaudes-

huen, Mass.
Po 12 dol. — P. Bagdas, Hu- 

shing, N.Y., dr. J. Trojanas, Mas- 
peth, N.Y., V. Rupšys, Brockton, 
Mass-, A. Jonynas, Bedin, Conn., 
kun. E. Gradeck, New Haven, 

Conn., R. Naktmeczna, Kew Gar- 
dens, N.Y.

Po 7 dol. — P. Davidon, 
Milford, Conn., F. Bociūnas, 
Hartford, Conn., dr. A Grušnys, 
Wichita, KS, J. Lapurka, Brook- 
lyn, N.Y., E. Sirgėdienė, Brook- 
lyn, N.Y., A Leveckis, West- dž»mėn.įnašai: 
wood, Mass., V. Povilauskas, As- $155.00 — Zaunius, Dovas.

čią “morgičių” ir Lt. Jei esi 
skolingas gydytojui, krautuvi
ninkui, automobilio pardavėjui, 
tai visas skolas reikia išvardin
ti ir nurodyti sumas. Taip pat 
reikia nurodyti, kiek tari turto.

dynėsbus 
niam pabaltiečią santykiam mū
są apylinkę.

Krepšiniu ir tinklinio pirme
nybės įvyks New Yorkę kovnJZS
u 23. Rungtynės šeštadienį vyks 
Franldin KL Lane gimnariįjąj; ir 
Kultūros Židiny, o sekmadienį 
tiktai Židiny. New Yorko Lietu
vių Atletą Klubas pasinįM^ęsjda-

vią Mietų Klubo vedamo tan
go darbuotoją susirinkimas ir 
vakarienė 7 vai. vak.

Birželio 7, šeštadienį, popiet 
skautą sueigos.

Birželio 8, sekmadienį, Mai
ronio šeštadieninės mokyklos 
mokslo metą užbaigimo šventė. 
12 vai. jaunimo pamaldos ir po 
to užbaigimo aktas.

— Koks skirtumas tarp kiauši
nio ir. vištos?

— Apie tris savaites.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

kime į teatamentą mriHRlytą 
Šurną: “LITHUANIAN FOUN
DATION, A NON-FOR-PRO- 

atmi^ FIT,TAXEXEMFr,ILUNOB

Kovo Ifi, sekmadienį, 4 vai. 
popiet neolitnaną rengiamas 
Lietuvos reikalą simpoziumas.

Kovo 22, šeštadienį, pabaltie- 
čių tinklinio ir krepšinio pir
menybės. Vakare sportininką 
susipažinimo vakaras ir šokiai.

Kovo 23, sekmadienį, pdbal- 
tiečią sporto pirmenybės, 3:30 
vai. popiet Liet KataL Mokslo

Y teniso turnyras abi dienas viso- 
« se patalpose.
> Balandžio 8, sekmadienį, pri-
* vatas pobūvis popiet apatinėse
« patalpose.
X Briandžae 12, šeštadienį, po-
5 {riet ateitininką sueigos. Vakare 
t Laisvės Žiburio radijo valandė- 
£ lės pavasario parengimas.
£ Balandžio 13, sekmadienį, 

Lietuvių Moterų Klubą Federa- 
rijos rengiamas tradicinis Atve-

tf lykio stalas.
S Balandžio 29, sekmadienį, li- 
*> tenitūros popietė su poetu Ber-
< nardo Brazdžioniu 4 vai. popiet tom, N.Y., M. Kelminsky, E. Nepriklausomos Lietuvos Užs. T’ . " „
> Rengia Vaižganto kultūros klu- Hartford, Conn, A Shukis, Mi- Reik. Ministeris, atm. įn., Šau- Valinskas,
į bas. ramar, Fla., V. Aviža, Brooklyn, liri, Vaclovas ir Augusta, Zau- $100.00.

Balandžio 26, šeštadienį, iš- N.Y, K. Krvšinskas, Keamy, N. nius, Tomas Saulius ir Zauniūtė, 1 x $150.00 — Valionienė,
į kilminga skautų sueiga Sv. Jur- J., A. Žemaitaitienė, Los Ange- Giedrė Marija, $335. ‘ Marijona, — TomkevieiŪte, atm.
X . ■ ' į $300.00 — Žolynai, Jonas ir įn. $150.00.
« Marija, atm. įn. $300.00. 1 x $200.00 — Mankeliūnas,

$652.00 — Ruseckas, Juozas ir Vytautas $200X10, Columbia,
Elena, atm. įn, $1,000.00. S A.

Turi būti: 1 x $265.00 — Aglinskas, Vy-
Zaunius, Dovas, Nepriklauso- tautas, Agr, atm. įn. $465J0O.

mos Lietuvos Užs. Reik. Minis^ 1 x $300.00 — Jasulaitis, Jno- 
teris, atm. įn, $200.00. zas $300.00, Austndia.

$300.00 — Žolynai, Jonas ir 
Marija, atm. įn. ir Juciai, Marti
nas ir Morta, atm. įn- $300.00.

$652.00 —Ruseckas, Juozas ir
Irena, atm. įn $1,000.00. -

didžiojoj salėj.
Gegužės 25, sekmadienį, tra

dicinė Kultūros Židinio pavasa
rio šventė. 12 vai. pamaldos, 
paskui gegužinė kieme ir salėg.

G. Zoza, B. Skrabalts ir K. Ma
lantis) užpereitą penktadienį 
(11.29) parsivežė pigą lairnėjimą 
iš EBONY klubo 5X), nes jų 
kapitonas nepajėgė sudaryti ko
mandos. 1 rato rungtynėse mūsų 
vyrai laimėjo prieš EBONY 3-2.

Kata matom iš minėtos lietu- 
vią komandos sudėties, į mūsų 
komandą įsijungė Kęstutis Ma
lantis, kuris 1966-67 buvo Bos
tono lietuvių II komandos kapi
tonas. Tuomet komsmdoi žaidė

Maka^lrW.Shakalu VisįSenė kvie.
' iš New Hampshire. Lygos rui* * ,
tyntse Lietuvis 11 po nevyku- “ Šeštadieni į sport-

sios pnuKios sosKementavo n, „infa, pobovį K. židiny . Pare^-
ItayąĄi nnive'Mteų, kime ; j

Boylston CC bei Bostono um- bendradarbiavimo veikią 
versitetą yr kt., užbaigė ĮMime- su įaimynirūų Baltijos taptų jau
nybes trečia: 1. Suffolk 7-1 (30- 
10), 2. Harvard - 6-2 (25-15), 
3. Litbuanian 5-3 (25-15). Že
miau liko 6 komandos: Harvard MONY 
College, N. Eastera, Boston Sta
te ir kt

Kovo 7 į So. Bostono LPD

2422 WEST MASOUETTE ROAD 
CHICAGO, lUJNOiS 60629 

PHON& 312 925-6097

aukščiau paminėta telefonu, 
ji Šiuo metu K. Žubnio patal- 
< pos yra užsakytos šiem parengi- 
% mam:

Kovo 14, penktadienį, 7:30 
£ v.v. ateitintaką dvasinio susi- 

kaupimo konferencija.
Kuro 15, šeštadienį priešpiet 

u Maironio mokyklos vyresniųjų 
J mokinių rekolekcųos, išpažintis 
* ir pamaldos. 1:30 popiet skautų 
g sueigos. 7:30 y.v; vėl ateitininką

prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

USTFA>sttdo 17dta. — J.

Po S dot —P. Kassel, Chi- 
cago, HU tam. P. Sabutis, Wa- 
terbury, Consu. K.. Vaitaitis, 
Westbrook, .Conn., V. Valukas, 
New Haven, Conn., tam. J. Kin
ta, HaskeB, N.J., J. Valiušaitis, 
Stamfard, Conn., T. Visminas, 
Woodside, N.Y., M. Vasys, Phi- 
ladelphia, PA, S. Blynas, Brid- 
gepost, Conn.

Po 4 dol.—I- Radas, Livo- 
nia, Mich., S. Šlikas, Richmond 
Hill, N.Y^ kun. dr. V. Baltuška, 
Los Angeles, Calif, J. Liautais, 
St Petersburg Beach, Fla., S. 
Prekeris, San Jose, CaliL

Po 3 dol. — A Dulkis, Nev
ari, N.J., J. Leveris, Toronto, 
Ont, M. Liaukos, Huntington, 
Conn., B. Balnius, Detroft, 
Mich., F. Mandeiltis, Center- 
ville, Mass.

Po 2 dol. — J. Juodis, St 
Petersburg, Fla., V. Kondratas, 
Ričhmond Hill, N.Y., J. Mikolai- 
nienė, Sonoma, Calif., D. Sul- 
mar, Drexel Hill, Pa., L. Radzvi- 
las, Bridgeport, Com., A Re- 
ventas, Gulfport, Fla., V. Mic
kus, Palm Beach Garden, Fla., 
kun. K. Kuzminskas, Chicago, 

I1U B. Jalinskas, Woodhaven,
N. Y^ Trans Atlantic Travel 
Service, Ine., So. Boston, Mass., 
J. Kučinskas, Miami Beach, Fla., 
A Saulaitis, Oakville, Conn.,
O. Danisevičius, Woodhaven, 
N. Y., I. Budrys, Cincinnati, 
Ohio, N. Kulbok, Paramus, N.J., 
H. Andruška, Woodhaven, N.Y., 
J. Buivys, Baltimore, Md., A. 
Arlickas, Long Island City, N.Y., 
V. Adomavičius, Clark, N.J., V. 
Bundza, Worcester, Mass., A 
Prasčiūnas, Baltimore, Md., dr. 
A Razma, Joliet, III., A Daugir
das, Chicago, III., E. Cibas, Mil

tam, tai referee tą bylą paima pavardės, reiškia įnašą iš viso. QUETTE ROAD, CHICAGO, 
tvarkyti. Jis pirmiausia tari su- 2 x 1O0O — JAV LB Wad- ILLINOIS 60629^. -

kegano apyl. (J. Triukienei toh UetaviąFoedaa 1982—1989. 
rus) $3,120.00, Visakaitis, Ignas 11.16: L Ps^rindinfo kapitalo 
$104)0, Germany. bruto — $L960,126^7; 2. FMte

1 x $17.04 — Bagdonas, Jo- mų — $986,466^41; 3. Per Pelno 
BaMta>tt$1924M. J - ■

i>'$akoo

Gerą kovą tikimasi vyrą tinkli
nio varžybose, kur lietuvrai ban
dys atsilaikyti prieš stiprias lat
vių komandas. Vyrą krepŠiny 
reikėtų tikėtis New Yorko LAK 
laimėjimo, nes klubas žada stip
riai pasirodyti ir komandos są
state turbūt matysim Robėiftą 
Misevičių, .Geny Mikalauską, 
Klimą ir kitus, kurie Toronte ir 
Chicagoj kovojo už LA Kitimo 
spalvas. 1

Žaidynių proga šeštadienį, lx>- 
vp 23, KuĮtftrps Židiny bus spor-

ATIDARYTAS NAUJAS DAN 
.CENTRAS



VINCUI MICKEUŪNUI

KAPITONUI VINCUI MICKEUŪNUI

JUZEI KIBIRKŠTIENEI

programa Naujojoj Anglijoj, 
vadovaujama Stepono ir Valen
tinos Minkų, 46 metų veiklos

Bostono vyfiai, o ypatingai 
senjorų kuopa, yra labai veiklūs. 
Žiūriu į Vasario 16-sios proga 
fotografijų pas gubernatorių, 
kada jis parimto proklamacijų. 
Aštuomų asmenų delegacijoj 
net 4 vyčiai: Danielius Averka, 
inž. Aleksandras Čaplikas, dr. 
Algirdas Budreckis ir Felicija 
Grendelytė. Lietuvių Piliečių II- 
jos So. Bostone pirmininku jau 
eilę metų yra vyčiai: praeitais 
metais buvo inž. A Čaplikas, o 
Šių metų yra Danielius Averka. 
Ir daug kur kitur vyčiai yra veik-

vyko gražus Sv. Kazimiero minė
jimas. 2od$ tarė klebonas kun. 
Albertas Kontaktas, o apie Sv. 
fLazrmrerų kalbėyo buv. klebo
nas kun. Antanas BaltruSūnas. 
Jis lygino Šių dienų gyvenimų 
su Sv. Kazimiero laikais.

Anastazija, Leonardas ir 
Emilija Jurevičiai

Ona Jasaitienė 
Nijolė Jasaitytė

L ir T.Jasaičiai
F ir A. Jasaičiai

kiliosios New England lietuvai
tės balius kovo 23.
laisvės Varpa rad^o valandos 

pavasarinis koncertas įvyks ba
landžio 13, per Atvelyki, Lie-

vaais literatūros kritikas Vytau
tas Aleksandras Jonynas iŠ 
Montrealio, Kanados.

Tokia literatūrinė atgaiva 
nAsų dienomis jau reta. Tad visi

R. D. Kaziai
V. B. Nenortai
A.Pesyt
G. R. Rajeckai
A. Tamošiūnai

Bostono lietuvių skautų-čių 
rengta Kaziuko mugė yra graži 
prošvaistė lietuvių gyvenime, 
kur susirenka visos kartos: nuo 
pačių mažųjų iki pačių vyrės- tu’nrių Piliečių dr-jos salėj, So. 
iriųjų- Bostone.-

Atidarymų atliko LB Bostono Jaunimo ansamblio Sūkurio

A. D. Alksniniai, 
V. I. Alksniniai 
J. A. Alytai 
P. N. Baltrylioniai 
V. B.Ignai 
Emilija Jurevičiūtė

kHf 3-CtO ankšto salėj apžiūrėto ‘MMiftOžtKėnos misgimaslgfe- 
skautiškus, tautinius ir kitokius gožės 4, sekmadienį, 3 vai. po- 
rankdarbius. Vieni bandė laimę pietTautinės Sąjungos namuose, 
traukimuose, kiti šiaip pirko, o So. Bostone. Bus ir meno rank-

- A A

• JUZEI KIBIRKŠTIENEI
i -■*. 1 minis, jos dukrai Irenai VNgalienoi, visai jos išimai Ir

Mirga, Donatas, Tauras, Daina Sulaičiai

•
Vytautas ir Irena Alksniai ai ir šeima



SVARSTYTOS SIMPOZIUMAS

susipažinimo /us

VAKARAS—ŠOKIAI

BMMS

tėvelius, Antanas, marti 
Evelyn, trys antikai ir vienas 
proanūkis. Lietuvoj ir Amerikoj 
liko dar ir kiti giminės. Velio
nis palaidotas kovo 4 Šv. jono 
kapinėse po gedulingų mišių,

ir tiesiai B leidyklos: Amberiand 
Publishing Co^ 1813 Larch- 
wood Aven Troy, Mich. 48084.

PROF. DR. DOMAS KRIVICKAS 
FROF. DR. BRONIUS NEMICKAS 
VYTAUTAS VAITIEKŪNAS 
BRONIUS BIELIUKAS.

Petkevičiui ir Kazimierai Gulbi
nui, kun. Tomaloniui, pranciš- 
Idetėm seselėm Urbonai ir Da
rniau, seselėm donrininkonėm 
Minam, Kathy, Patricia, gimi-

Yorke.
Atvelykio stalas, rengiamas 

LMK Federacijos New Yorko 
klubo, bus balandžio 13 KultO-

dalyvauja: dr. Domas Krivickas, 
dr. Bronius Nemickas, Vytautas 
Vaitiekūnas ir Bronius Kėbu
las. Antroje dalyje įteikiama 
Dirvos novelės premija, kurių 
šiemet laimėjo Valentina Ūse- 
lienė, gyvenanti Flushing, N.Y.

mirė kovo 10, pirmadienį, 2:30 v. 
popiet. Paskutiniu laiku jis sun
kiai sirgo. Buvo gimęs 1900 sau-

13 Apie jo plačią pedagogi
nę veikių parašyjime' mlau.

NJ., atsiųsdamas metinę Darbi- mą šermeninėj ir bažnyčioj bei 
ninlro prenumeratą, dar pridėjo užprašymą mišių vi Antano 
50 dol. auką. gimusiam ir vėlę. Padėka pabertai Kodžtai 

Beleckam už malonų petama-

nanti savo bendruomenei. Prisi
mena jį ir kaip uolų visuomeni
ninku kuris lankė lietuviškus 
renginius, sielojosi lietuviškais 
visuomeniniais reikalais. Jo mir-

nio vakare. Maldas surn 
kun. Jonas Pakalnišldstat 
vardu kalbėjo kapitoną ta 
Rugys, drauge su veltai 1 
vęs vienoje kuopoje-

MMDCthe Mirai nimni vym m 11 ” ■ -l■ ■ ... • ' MRIIMIBBiilUti J“

ptatta Maspetho Lie- nuolynui 1000 dėl. 
sttį klubo įsteigėjas, A. a. J. KftMdth

LIETUVOS REIKALAI DABARTINIU ĮVYKIŲ 
RAIDOJE

Bulovas, šeima dėkoja kunigam 
Bulovui, Raitai, Pakalniškiui už 
lankymą ligoninėj ir namuose,

ros Židinio didžiojoje salėje. Vai
šių metu bus laimėjimam lei
džiamas dail. Jadvygos Paukš-

Laisvės Žiburio radiją.
Apreiškimo parapijoj metinės 

rekolekcijos vyks kovo 27-30. 
Ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį pamokslai bus sako
mi vakarais 7:30 vai. Rekolekci
jų užbaiga Verbų sekmadienį, 
kovo 30, 11 vai. Rekolekcijom

je, o paskutinius keBoita 
New Yorke. Dauginta; 
pas dukrą Živilę Jurkų.

Velionis keletą nety 
rtarHntaknndministncįįi

Dr. Vadavau hpnkn tat 
kovo 12 prieš ketverius metus. 
Visi jo pasigenda, nes buvo uo-

tajo skyriam pinta ntakęj. Gerd- 
vilienų, 296-0288.

Kun. V. Paveiki i, Milpitas, 
Qpli£t stęsdtaMs Daibi- 
lUSlloO kr šiemet
pridėjo spaudos reikalam stip
rinti dosnią 50 doL auką. Dak

t
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