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Už Mottą norėjo atgautisavo šnipą

Šen. Fulbrightas įtikinėjo, 
kad prezidentes prieš sprendi* 
nų dti oro atakų turįs atsi-

Sovietai, norėdami išsiteisin
ti dėl turisto Moti mirties, pa-

— Vakarę VekiaHįa slaptu 
siisitarimu su rytų Vokietija 
davė pastara jin 26 mfl. dol kre 
dito, kad paleistų 2,600 politi
nių' kalinių, nuteistų iki penke- 
rių metų. Taigi už kalinį po 
10,000.

■“ iTwl|W ptURMRIS* 
jų vyriausybę sudaryti p 
vėl Moro.

Prezidentes Johnsonas sausio 
25 tepėsi su Kongreso atsakin
gais asmenim. Pareiškė, kad 
ra dar nusprendęs atnaujinti 
oro atakas š. Vietname. Bet ka
rinės informacijos ir atstovų iŠ 
įvairių sostinių pranešimai ro-

— Paryžius apkaitino Vokie
tijų, kad ji labiausiai priešinasi 
Prancūzijos planui susiaurinti 
vykdomojo komiteto galią. Mat 
to komiteto pirmininkas yra 
prof. Hallsteinas, Vokietijos at
stovas. Kiek Adenaueris buvo 
išlyginęs santykius su Prancūzi
ja, tiek Erhardas vėl pablogino.

’ Ižiia4*do{* savo jė- 
ym snpnttn |om mturruon 
į p. Vietnamą. Prieš oro atakų 
atnaujinimą pasisakė šen. Ful
brightas ir šen. Mansfieldas. 
Betgi stiprėja nusistatymas, kad kad komunistai nusistatę nesi-

VIETNAME —.Vietkongo susisiekimo keliai.

— KaKfomlįuįe tarp respub
likonų daugiausia pritarimo į 
gubernatorius turi aktoriai Ro- 
naM Reagan, bet jam kroku- tinėje parodoj Sovietai turės 
rentei bus tr George atrišto- savo paviljoną ir rodys kremo- 
pber, kurk daugiau bobą galįs maltų totonę. Tara skyrė 15

kinti unijų reikalavimą kad 
darbo gavimas butų priklauso
mas nuo unijos.

Valstybės departamentas atsa
kė, kad tokių sovietinių pilie-, 
čių Amerika turi suimtą tik

prezidentas pasikvietė Kongre
so įtakinguosius vadus ir išdės
tė padėtį, jog oro atakų atidė
liojimas negali būti neribotas, 
tas pats J. Restonas kaltino 
prezidentą: esą tai ne Kongre
so atsiklausimas, bet Kongresui 
primetimas.

4. Vardan pažangumo:
Valstybės sekr. Dean Rusk 

aštriausias priešininkas liberalų 
ekstremistų siekimam. Prieš jį 
nukreipta ataka gandais, kad 
jis nepalankus kaip Budds, 
kad prez. Kennedy jį norėjęs 
atleisti (Schlesingerio tvirtini
mas); kad jo vertinimas -padė
čiai Vietname yra abejotinos 
vertės (J. Resti&ąs), kad" jis 
jau pasitrauksiąs. — Į tai atsa
kydamas B.. Drummond (H.

matiniai patąr 
komendaVo p 
jinti oro atel 
Atakos turėtų

Kas bendro tarp 
rūsy ir kiny 
komunistų

Prezidento Johnsono politi
kai Vietname labiausiai prieši
nasi liberalai ekstremistai Jie 
siekia įtikinti vyriausybę ir vi
suomenę, kad Vietname reikia 
sustabdyti oro atakas, reikia jų 
nebeatnaujinti, reikia derėtis 
su pu Vietnamo komunistiniu 
‘‘išlaisvinimo frontu” net per 
P: Vietnamo vyriausybės galvą, 
reikjė sudaryti su komunistais 
koalicinę vyriausybę, reikia jos 
veikimą palikti tarptautinei 
kontrolei, kurioje būtų ir kom. 
Kinija; reikia pagaliau Ameri
kai savo jėgas atitraukti. Nu- 
tylir kad šio kelio gale neišven
giamas bus vaisius — krašto 
perdavimas į komunistų rankas.

Būdingi šioje propagandoje 
argumentai žmonėm įtikinta.

Toki sprendimą priėjo, kačKE'čQreieititoiaisW!f ” 
Anglija pareiškė valstybės de- ?&&&, bėk buvo keliami 
partamentui griežtą protestą ir pornografijos reikalai, vis su- 
muitinėše konfiskavo milijoną kliūdavo. Dabar juos atnaujino 
egzempliorių pornografinių lei- šeri. Mundt. Sykiu panašų pra
dinių, atgabentų iš Amerikos. jektą pasiūlė ir Atstovų Rūmuo

se N. Jersey kongresmanas D. 
Daniels. . / z
" FBI direktorius Hooveris dėl 

pornografijos rolės Amerikos 
gyvenime: “Seksu pakvaišę ma
gazinai nusikaltėlių pridaro dau
giau, negu galima pastatyti 
kalėjimų jiem sutalpinti”.

pažins.’ Pasinaudosim . ir tuo, 
kad Maskva gal šventės proga 
duos daugiau pinigų, atveš į 
Vilnių daūgiau prekių*’. ■ų '

Ir atvežė. Gedimino., ir. Jab
lonskio gatvėse atidarė krautu
vę batam, piniginėm. Žmonių 
buvo tokia spūstis, kad sulaužė 
stalus, išnešiojo batus, iki su
spėjo miliciją atkviesti O vie
na atstovė >iš Amerikos, nety
čiom pakliuvusi į spūstį, ėmė 
šauktis ir Dievo: “Dievulėliau 
mano, gelbėkite, kaulus sulau-

Tačiau viduje Amerikos vy
riausybė nesiima jokių priemo
nių sustabdyti porhografijos ga
mybai, kurios metinė apyvarta 
siekia 2 bilijonus dol. Net dau
giau — to šlamšto ketvirtada
lis naudojasi Amerikos pašto 
patarnavimais. Kaip vyriausy
bė imsis priemonių, kada “A-

^PORNOGRAFIJA — konstitucija jos ne- 
draudžia, pilietiniy laisvių s-ga ją gina 
Amerikos vyriausybė šutiko merįkrepilietinių teisių 

daryti žygių, kad Amerikofej?te^£I^ratoMraufe^gggj||£ 
minama pornografija nebOTų^^H^^^^wntojam7ai

¥ii*oqi Pravda sausio
26 paskelbė, kad ii Haiphongo. , Nuw York© i statybai seu.
i. Vietnamo uosto, esą evakuo- R. Kennedy siūlo sumažinti
ti visi vaikai ir pusė kitų dvi- savhnų amžių tiri 16 metų, {Ne

paskyrė 3.5 mil. apsaugai unių gyventojų. Laukiama bom- naikinti raštingumo reikalavi-

sulaikyti. Kongreso 76 demok*-. 
ratai įteikė jam pareiškimą raš-‘J 
tu. Iš 50 apklaustų senatorių ■ 
nuomonės parideno pusiau, f 
Bet iš 20 atsakingų Kongreso 3 
narių, kurie buvo pakviesti į N 
Baltuosius Rūmus; prieš pasisa
kė tik du — Fulbrightas ir , 
Mansfieldas. '

Paskelbtas ir gen. Tayloro, • 
buvusio atstovo p. Vietname, 
pasisakymas už atnaujinimą. ‘ 
Taip pat adm. Radfordo.

ažnanjinti oro 'atakas bus neiš- leisti į de 
vengiama. Nebent kmbėifotei tai nebus 
paskutiniu momentu pakeistų sutikimas, 
saro t nusistatymą ir- leistųsi į 
derybas. '
(J. Alsop rašo H. Tribūne,

Benpoto^oy 'suorganizuotas 
opinijos iyranas -rodė/kad L. 
Johnsono vyriausybę --vertina 
labai gerai ar gerai 58 proc. 
1964 liepos mėn. buvo tik 53 
proc. Prezidento vertinimas ne
pakilk rytuose, smuko tol. va
karuose, stipriai pakilo pietuo
se ir vid. vakaruose.

Respublikonai aiškina, kad 
Johnsono pasipriešinimas ko
munistų agresijai daugumos 
esąs sutiktas kaip neišvengia
ma būtinybė, ir prezidentas lai
komas to pasipriešinimo hero
jum.

politikai Lietuvoje — sovietijU- 
cijai, kolektyvizacijai ir genoci
dui. Red.).

Iš Vilniaus buvo prašę Mas
kvą, kad tas šeštadienis būtų 
laisvas, nedarbo diena. Gavo at-

Amerikos užsieniu politi
kos eskpertai vis labiau ima ti
kėti, kad Sovietų ir kom. Kini
jos bendras noras — Vietname 
laimėti turi komunizmas. Ski
riasi tik dėl to, kas turi komu
nistų kovai vadovauti — Mask
va ar Peipingas.

Mūsų tų atstovų iš Amerikos 
buvo bene 72. Jie turėjo vieš
butį ir maistą dovanai. Ir gra
žioji “Neringos” kavinė (kurios, ; 
sako, Maskva Vilniui pavydi!), 
buvo kitiem uždaryta, čia ^vis- 
kas buvo skirta tik atstovam ir
— tai dovanai
- Mūsų atstovai turėjo būti iš 
čia rekomenduoti. Tik toki ga
lėjo pakliūti į minėjimą šešta
dienio rytą Kultūros salėje, nes 
joje telpa tik 20 0 0. Valdžios, 
partijos pareigūnam, atstovam: 
užteko vietų, bet eiliniam ste
bėtojui neteko joje pasižmonė
ti. Ten pasakytas kalbas ir ce
remonijas rodė per televiziją. 
Tarp kalbėjusių buvo ir iš Mas
kvos Suslovas, kuris, sako, lie
tuvių labai nekenčia ir“ kurio 
lietuviai dar labiau nekttčia

3. VMdaii Kongreso teisiu:
Kai prezidentas ėmė įsitikin

ti, kad oro atakų sustabdymas 
nedavė laukiamų rezultatų, kad 
sustabdymas negali būti atidė
liojamas iki begalybės, tai J. 
Restonas (NYT) ėmėsi sprendi
mą nuo prezidento perkelti. į 
Kongresą: esą po prezidento pa
reiškimo demokratinėse valsty
bėse eina pasisakymai parla
mente. Nepatenkintas, kad 
Kongrese to nebuvo, ir kad 
klausimas palieka prezidento 
rankose.

sakymą — niet. žmonės per 
dieną dirbo, o vakare ėjo į dai
nų šventę Vingio parke. Paskui 
pasakojo: “Ir Čia apgavo—prieš 
dainas padarė mitingą, porą'va
landų atstovai mitingavo; žmo
nės pavargo; jei būtų žinoję, 
būt vėliau atėję — tik į dai
nas”. Dainos nusitęsė iki nak
ties — prie šviesų. Kitą dieną, 
sekmadienį, buvo šokių šventė, 
kur pasirodė jaunimas.

Dieve mano, kalba pasakot 
tojas, koks gražus jaunimas, 
kuklus, malonus. Man teko bū
ti autobuse, kur važiavo mer
gaitės atvykusios iš provincijos. 
Buvo trošku, ir jos norėjo, kad 
konduktorė atidarytų duris — 
gryno oro įleistų. Konduktorė 
buvo rusė, lietuviškai nemo
kėjo. Viena mergaitė buvo be- 
bandanti kreiptis f ją rusiškai. 
Kitos sudrauc^ kad nekalbėtų 
rusiškai Sakė, .gali prašyti ang
liškai, prancūziškai, bet ne ru
siškai. Na, ir. pradėjo: viena 
prašo angliškai. Ta nesupranta. 
Kita kreipiasi prancūziškai ir t

Liko akyse 
žmogus, važiavęs autobuse-. Jis 
garsiai skaito reklamą apie 25 
Lietuvos sukaktį ir garsiai sam
protauja: “Tai jau žmonės, ar
gi jie tiki, kad Lietuva turi tik 
25 metus? Ji turi tūkstantį me
tų”. Visi kiti autobuse tyli, pa
nosėj vienas kitas šypsoti- Tik 
du koicbozininkai, kaip buvo 
matyt iš. jų pasikalbėjimo, tarp 
savęs patylom samprotavimą pa
pildė: “Trip jau 25 metai — 
mes juos atitupėjome; ką gi 
daryti, tupėsime ir totou” (ati- 
tupėti žmonių kalboje vartoja
ma kalbant apie kalėjimą.Red.).

s — YManraatare isfe5 Ame
rika neteko 351 lėktuvo .bei he
likopterio. Apsaugos sekr. Mc- 
Namara mano, kad 1966 nuos
toliai turės būti didesni

D6L VIETOS KAPUOSE
Mirė Robert G. Thompson, 

kuris 1949 buvo nuteistas drau
ge su kitais 10 komunistų ka
lėti už sąmokslą vyriausybei nu
versti Bet jis buvo antrajame 
pasaulio kare ir buvo apdovano
tas medaliu, taigi buvo vetera
nas ir kaip tokis turėtų būti lai
dojamas karių kapūose Arling- 
tone. Veteranai, Pentagonas ir 
daugelis kongresmanų pareiškė 
protestą. Įsikišo net Maskva, 
kaltindama, tkad skriaudžiamas 
“Amerikos patriotas”.

_ — Senate sausio 26 vyriau-
fų priežastis — alkoholis. Nuo sybės siūlymas panaikinti Taft 
automobilio pradžios dėl alko- Hartley įstatymo 14 (b) skyrių 
holio'iuvo jau keliuose 1.25 buvo sutiktas filibusterio kal- 
mfl. žmonių. Visų katastrofų bom. Vyriausybė siekia paten- 
87 procentai yra buvę- važiuo
jant greičiau, mažesniu kaip 35 
mylios.

1. Vardan dorybę ir taikos:
RBHar'Sustabdyti-ėro-atakas, 

nes tai duos klimatą, palankų 
derybom. — Tai buvo padary
ta. Sustabdyta. Klimato nebu-

vieną — šnipą Igor Ivanovą, ku
riam gresia 20 metų bausmė.

Reikia neatnaujinti oro 
kų taip greitai nes Azijos 
vojimas ir apsisprendimas 
tas, reikalauja daug laiko, 
amerikiečiai viską greitai daro. 
(Sulzbergerio argumentas). — 
Neatnaujinta visą mėnesi. Ne- 
atnaujinimo tikrą vaisių patyrė 
vyriausybė: komunistai sustip
rėjo š. Vietname, sustiprino ka
rinę infiltraciją į p. Vietnamą; 
sustiprino savo tikėjimą, kad 
Amerika silpna, reikia ją spaus
ti, ir pergalė bus tikra.

DEL VIETNAMO — kokiais vandeneli;iis smegenis plauna
Tribūne) sako: gandai be pa
grindo; “Dean Rusk yra tinka
mas . žmogus tinkamoje vietoje 
ir tinkamu laiku — jis tai įrodo 
kiekvieną dieną”.

5. Vardan paramos... pre
zidentui:

Organizuojant dvasininkų ko
mitetą kovai prieš oro atakų 
atnaujinimą, skelbiama, kad ko
mitetas turįs paremti... prezi
dento nusistatymą priešintis 
oro atakų atnaujinimui

šiokie argumentai ir triukai, 
kuriais nukreipiamas dėmesys 
nuo tikrosios padėties, iškrei
piama tokroji mintis, sunieki
nami asmens, stoją skersai ke
lio aniem siekiamam — tai gana 
nešvarus vandenėlis smegenim 
perplauti.

totiferenciją). 
ęlai ir dipįo » 
sausio 26 re- į 
tortui atnau- 

Vietname. • 
i ir Hanoi bei^ 

___—jų pata
rimų išklaiąė, bęt nepaskdbė, 
kokis bus jo spreratimas. Mano-: 
mi, kad oro atakos bus ,atnau> 
įintos notrukui ; - i

Daromos dar kraštutinių li-

Alkoholis nužudė 
keliuose 1.25 mil.

Z -

Teismo advokatų sąjunga pra
dėjo propagandinę kovą prieš 
“didžiausią mūsų laikų neiš
spręstą žmogžudysčių paslaptį” 
—automobilių katastrofas. Nuo 

vasario 2 sąjunga paskelbė pra
dedanti “perauklėjimo” progra
mą. Jei mirtys keliuose eis 
kaip ir dabar, tai 1975 keliuose 
žus 100,000 dvigubai daugiau 
nei dabar. Didžiausia katastro-

P. Vietname rungiasi dvejo
pi režimai Tai jų vidaus reika
las. Amerika priims net ir ko
munistinį režimą, jei tauta jį 
pasirinks. Tuo nurodymu į 
“vidaus karą” Sulzbergeris (N. 
Y.T.) nori nukreipti dėjnesį nuo 
tikrosios padėties, nes tai ne skelbė kaltinimus Amerikos vy- 
pffietims karas, o svetimos jė- riausybei — kam ji neiškeitė 
gos iš šalies karinė agresija, suimtojo į sovietinius piliečius, 
kaip tai buvo ir su Baltijos vals- kurie yra suimti Amerikoje, 
bėm. Sis aiškinimas apie “pilie
tinį karą” yra tradicinis komu
nistų aiškinimas. Juo siekiama 
nukreipti akis nuo fakto, kad 
tai nėra tik vidaus reikalas, kad 
laisvas tautos' apsisprendimas 
sukliudomas kaip tik tos agro 
sinės jėgos iš šalies.

2. Vardan nesikišimo Į vi
daus reikalus:

t mė^o perduoti kių šventę 25 pavogimo inetų^ 
i.ftrtiptaB,>; jubffieH - - v'-:'-.

tani ir 50. “Km mum? > šventė“, sakė, 
.--i / . . “bet muins bus džiaugsmo, kad 

_ .galėsime ja pasinaudoti kad 
. mūsų jaunimas iš miestų ir kai- 

•• mų gražiąją sos-

Italijos komunistai sausio Komunistų partija atitrūko nuo 
25 turėjo kongresą. Partijos socialistų, pasijuto izoliacijoje, 
pirmininkas Luigi Longo metė Nors partijoje yra 1,615,000 na- 
mintį ieškoti bendradarbiavimo 5
a katalikų kairiuoju sparnu "U. <*t n- skaičius mažėja n- 
(gal turima galvoje Fanfani?). kovingumas silpsta.
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mas su tuo ar kitu iš okupuo
tos Lietuvos atvykusiu hėtaviu, 
kad ir partiečiu ar sovietinių

vaiduokliai. Koridoriai buvo iš- 
kloti kilimais, kad kaliniai jų 
žingsnių negirdėtų. Landerm- 
nas žinojo, kad jis sekamas,-^ą 
jis veikia ir net ką galvoja riė-

sada sovietinėje valstybėje bu
vo palyginti nedideli ir biudže
te neturėjo žymaus svorio, žy- reikšti ir didžiuojamės jos at-

sovietinės okupacijos išsilaisvi
nus bendravimas vėl galės su- 
norm alėti”.

WORCESTER, Mm — 174 MMtbury Street 
YOUNGSTOWN 3, Ohto — 21 Fltth Avenue

Komunizmo statybininkas?
Vasario kovo mėn. krivių vo

gimas iš sandėlių buvo masinis. 
Ypačiai pagarsėjo tuo vienas 
kalinys iš Afganistano, kuris 
vadinosi čia Fasi Tai buvo ne
nuorama. Nerimdamas Afganis
tane, jis perbėgo į Sovietus ir 
stojo į kolchozą. 'Sakėsi, kad 
kolchoze jis. buvo apkaltintas 
“pardavęs savo dukterį” ir dėl 
to atsiųtas čia. Tai reiškė, kad 
pagal Afganistano paprotį jis 
paėmė mokestį"* iš jaunikio, Su
ris norėjo jo dukters rankos. 
Ar taip buvo, galima ir netikėti, 
nes Fasi surasdavo visokių isto
rijų sau pateisinti. Prie vartų 
jis stengėsi būti paskutinis, kad 
prasmuktų, nekratytas. Jei sar
gybinis imdavo tikrinti, jis gin
davosi žodžiais: “Aš esu ištiki
mas musulmonas. Aš niekad ne
su valgęs kiaulienos. Kaip jūs 
imat galvoti, kad aš galiu vog
ti”. Nors, sargybiniai žinojo, 
kad jis sumaniausias kombina
torius, bet niekad nieko nesu
rasdavo. Tačiau vieną balandžio 
rytą brigadininkas pamatė, kaip 
Fasi. bplyę tatašo į, veltinius.

iš apyvartos mokesčių, ku
riuos moka visi, kas tik ką nors 
perka. Apyvartos mokestis yra 
paslėptas kiekvienos prekės kai
noj "(neišskiriant nei duonos. ir 
druskos), ir mokevčty mokėto
jai noBno, nei kiek jie to mo
kesčio moka, nei kas tą mokoe-

117 ORCHARD ST., N. Y. C. Tol. £R 7-1130
DIDMENŲ m MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 
o. Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
• Audiniai angliškom ir vietinė* vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemas kabos sžančžast audimus į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

Dėl “ryšių Su kraštu” daug 
kalbų. Dalis jų dėl nesusivoki
mo kas tais žodžiais sakoma. 
Kita dalis dėl nesuvokimo, ko 
Lietuvos priešas tais "ryšiais” 
siekia. Padėčiai suprasti dėme- 

viso turės būti surinkta 564.8 5io vertas V. Vaitiekūno pasisa-

Tokioje gyvenimo aplinkoje 
Landermanas jautėsi vis labiau 
izofiuotes nuo to gyvenimo, ku
riame jis buvo augęs, o sušvi
tusi viltis laisvę pamatyti la
biau ir labiau sfclanko (b.d.).

•lageriui, 
darbas n 
ugnį, ŠĮĮ

“Šalta, pilieti leitenante, Nu
šalsiu kojas. Savo gyvenime ne
vogiau nė trupinio. Prisiekiu.” 
Du sargybiniai parvertė jį į 
sniegą ir nutraukė veltinius. 
Sargybiniam buvo juoko, kada

tiaaikais ir riakoi prie kiemo 
) Vartų. Ten juos susluūtp po ke
lis kartus. Patikrina iš fotogra
fijų. Ir kareiviai su autoriais 
ir šunta lydi kiekvieną briga
dą į darbus.'/
. Taisyklės reikalavo, kad kali
mai žygiuodami nesikalbėtų; 
kad laikytus eSės. Bet kas to
kiame ore tas taisykles išlaikys. 
Ir kareiviai dažnai žiūrėdavo į 
tai pro_ pirštųsi. Landermano 
brigada (20 kalinių) pradžioje 
buvo paskirta statyti barakus, 
kuriuose galėtų susitikti ir ke
turias naktis , per metus 
praleisti jąąĮjtavo vyrais at- 
vykstaačūos ^j aplankyti žmo- 

) iš Maskvos, 
>ma į beržyną.

vuosius lietuvius, esą jie ieš
ko “mirusios Lietuvos’ Ne- veltinių pasirodė bulvė.. .Ar- 
galėdamas tiesioginiu būdu Lie- taniausio ketvirtadienio vakarą, 
tavos respublikos tęstinumo pa* kada būdavo marksistinis semi- 
laidoti ir savo užgrobimui gau- naras, stovyklos komendantas 
ti tarptautinio pripažinimo, okvi- kreipėsi į Fasi: “Na, Fasi, šau-

IRVINGTON 11, NJ, . .
LAKEWOOD, NJ. — 128 - 4«b ttreet---- ■.-----------
LOS ANGELES CtMT— AttantJc Blvd. _• AM 1-2994
NEWARK 3, N J. ~ 42S SprfasMM Avenue-----------SI 3-1797
NEW HAVEN, Cenn. — 509 Congreao Avė.

brigada buve^roma į beržyną 
fcritfų ruošti, Jūreiviai užuiida-. 
vo darbo rajo«o kampus Jie 
žiūrėjo/; kad,-kaliniai nepabėg- 
faįTįk-užJta^ie ir buvo atsa- 
kingL jie prikkBisė ne artimiau-

- -a jio vadovybei ne 
įalinių? dirbamas 
M Kalinai kūrėsi 
^enintelė jjaįka-

' Buvo ‘ 1964 sausio 3,. kai' vtes fr ’sM^tate savo drabužtae- 
Landermaną grąžino į stovyklą, ae. Bet tikrinimas tą dieną ta- 
šaltis viską tavo sukaustęs. Te- vo labai budrus, ir dtagdĮs be
judėjo,anot Ląndermano, tik vių tavo surastos bei atimtos.

' tarinta/ Betvfeų iyt< Taip tą vakarą ir neteks išnrir- 
|| ijįrsifitį < bririų prieš . einant vakarie-
ląjte krabo Staktai, teovto vėl- aės?

laisvųjų tatavų ben- esi doras žmogus. O ką dabar 
pasisakysi dėl šio pranešimo, 
kuris mane pasiekė apieJ bul
vių vogimą?”

“Pilieti komendante, tai buvo 
pirmas sykis mano gyvenime, 
pirmas sykis. Prisiekiu, aš ne
žinau, kaip tas bradas pateko į 
mano veltinius”.

cijų, profesinių, sportinių ar tu
ristinių grupių sudėtyje, taip 
pat atskirti lietuviai (Amerikos, 
Anglijos, Kanados ir“kt pilie
čiai) apsilanko Sovietų Sąjun- pantas bando aplinkinius ke- keisi į dangų, sakydamas, kad 
goję, o iš ten ir okupuotoje Lie- liūs 
tavoje. dravimą su pavergtąja tauta

Visiems suprantamos - yra taip kreipti, kad laisvuosius lie- 
bendravimo ribotumo bendro- tuvius prijaukintų LTSR laiky
sies priežastys.. Tik Lietuvai iš ti normaliu dalyku ir pamiršti 

Lietuvos respublikos tęsti
numą”, 
išvada ktokvionam pačiam: 

“Jono ar Petro apsilankymas 
Sovietų Sąjungoje ir S ten oku- 

“Kaip žinome, okupuotoje puotoje Lietuvoje, Jono ar Pet- 
Uetuvoje nėra kitokių švietimo ro suritiktaas ir pasia&ėji-

Kiek irkąs 
nustato mokesčius
Beveik 565 milijonai rublių iš 

Lietuvos gyventojų 1966 me
tais numatyta surinkti vien apy
vartos mokesčiais. Tai yra — 
iš kiekvieno 18 ar daugiau me- 
tę turinčio gyvo žmoflata ridu-^ 
finiškai 257 rubliai, arba vidu
tiniška keturię mėnesių alga. 
(Už neuždirbančius moka uždir
bantieji).

Numatytąją apyvartos mokes
čių sumą Lietuvoj atskleidė res
publikinis finansų ministras 
Sikorskis, aiškindamas gruodžio 
24 Vilniun sušauktam respubli
kiniam sovietui Maskvoje nu
statytąjį biudžetą, kurį sotietaš 
turėjo priimti. z

Kaip paprastai, respublikinis 
biudžetas priimamas seniai su- * 
režisuota ir išmokta tvarka. Pa
gal tą tvarką, respublikiniam 
sovietui pridera biudžetu švara-- 
tyti ir net “keisti”, k-lį^me 1̂ 
.tų biudžetas Lietuvai buvo pri
gimtas ne visai kaip Maskvoj nu
statytas, o padidintas net...
vienu penktadaliu nuošimčio. 

. Išlaidos padidintos 1 milijonu ir 
660 tūkstančių rublių. Toms iš- 

» laidoms apmokėti buvo pasiūly- 
.. ta padidinti ir pajamas atitin

kama suma, būtent, iš apyvar
tos mokesčių.

Maskvoj tų mokesčių buvo 
numatyta iš Lietuvos surinkti 
562.9 mil. rublių, iš kurių tik 
87.5 proc. arba 492.5 mil. rub
lių pateks Sikorskio sąskaitom 
Pridėjus padidinimą, apyvartos 
mokesčių teks surinkti atitinka- 

■ mai daugiau (1.9 miL), tad iš

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar vnkTMŠri 
Parirfipinkite mndtiąghi išsiuntimu tuojau! Išpardarimas 
lįopapi aitai temom arino tabtoin atraižų vilnonės n** 
įHiagaa — importuotas ir vietinės — trijose luauluiaaa;

mil rublių. kymas Drauge sausio 17.
Sorietūtiai mokesčių rinkėjai AH ryšius ir — kodėl: z 

iš Maskvos u* iš Vilniaus tiki- “Visi pripažįstame bendrą 
na kad “darbo žmonių valsty- taisyklę, kad savo dvasiniam, 
bė” jau beveik panaikinusi mo- kultūriniam, apskritai,. taut> 
kesčius, nes valstybė puikiai niam tapatumui su savo tauti- 
verčiasi iš “socialistinio ūkio pa- niu kamienu išlaikyti išeivija 
jamų” privalo kuo glaudžiau bendra*

Tiesa, kad asmens pajamų darbiauti su sav^rilmės kraštu, 
mokesčiai yra sumažinti, o ma- Taip pat visi pnpąžįstame ir 
tesnius atlyginimus gaunan- branginame pavergtosios tau
riems ir panaikinti. Bet jie vi- tos kūrybinius laimėjimus, gėri

mės jos kultūrinėmis pastango- Įstaigų, tik LTSR Nėra lietu
vių rašytojų, dailininkų, kom
pozitorių draugijų, o tėra LT- 

miai daugiau kaip pusė Sovie- spara kultūriniam genocidui, ta- SR rašytojų, dailininkų, kompo- pareigūnu, gali būti naodhgas, ' 
tų Sąjungos ir jos valdomų te- riant, okupanto primygtinai zitorių ir kt draugijos. Ogi.LT- gali būti žalingas. Tata preis bendravimas daugiau ar mažiau
ritorijų biudžetų tebesudaroma brukamai, tautinį savitumą ni- SR firma yra varžtai bendravi- nuo to, ar Jonas su Petrą tam paMžia Lietuvos raappMcoS

vetuojančiai, vadinamai “dau- mui ta prasme, kad laisvuosius uždaviniui bus priaugę irpasi- tųotriumąir vMa yrątallcinta
gianacionalinei kultūrai”. lietuvius stato prieš alternaty- ruošę, ar ne.,O su LTM firma karimas Maskvai".
Kiek tie ryšiai galimi: vą: arba Lietuvos respublikos

“Vis dėlto faktinės galimy- tęstinumas, arta LTSR. Laisvų- 
bės laisviesiem lietuviam bend- jų Betariu bendradarbiavimas 
rauti su . pavergtąja tauta ir su LTSR organizacijomis ar j- 
abipusižkai keistis informacijo- stidgotnis yra tolygus Lietuvos 
mis yra labai ^rėžtos. Pravė- respublikos tęstinumo atsisaky- 

fį nustato. Sovietų deputatai, rus šiek tiek getežinę uždangą, rate, ta^i rinte taBtmmkavimu 
kurie biudžetus “svarsto ir pri- laisvieji lietuviai, kad ir tai- Muktai”.
ima”, irgi nemato, kas ir kodėl mindamies dėl galimų anoj pu- Ke ^ryllals^ eiuĮriu Meti i a: 
nustato apyvartos mokestį, ir sėj represijų <ir ne be pagrin- PrimmęS’ Jungtinu A- 
jie neturi galios tų mokesčių do), pradėjo privatų bendravi- merifcoą Valstybių vyriMMjbė 
nei keisti nei panaikinti. mą su savo artimaisiais oku- nepripažįsta “LTSR Sanai", tai

Kitas stambus, nors ir ma- puotoje Lietuvoje ir Sibiro7 gi nepripažįrta Lfetavos įjtmgi- 
žesnis, sovietinių biudžetų paja- tremtyje, iš laisvojo pasaulio mo į .SmdMų Sąjtmg^' iteptipa- 
mų šaltinis yra Įmoniy pelnos, prasidėjo į aną pusę laišku, do- žįsta Stafetara teMl Uetavai 
kurio datar į biudžetus 
ma apie 70 proc. ir kui 
daro visų pirma dM šame dar- to,.. .laisvajame pasaulyje kar- sovietinės agresįjoe sukurtai 
btoinkų otiygmhno, kurį nuožiū- tais pasirodo betariu, papras- LTSR firmai gantų tarptautinį 
riškai nustato centrinės vai- tai partiečių ir sovietinių parei- pripažinimą. Ne veltui sorieti- 
džios įstaigos (ELTA) gūnų, Sovietų Sąjungos delega- nė propaganda kaltina lais-
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nepadirbtor^t fds’nomos bu- Tą vakarą prie vartų Fasi vėl 
to tokiošrifiddbfc, kad niekas ir protestavo: “Pilieti leitenante, 
nesistengė jų žtfiktL Darbas bu- aš esu doras žmogus. bijausi 
vo sunkus. B4t jis dar sunkės- AUacho. Jūs mane įžeidžiate į- 
nis ir sunkiau atsekamas dėl tardami tokiais dalykais”, 
to, kad įrankiai buvo labai blo- “Nusimauk veltinius”.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI

Ryšium su Vilniaus universi
teto rektoriaus lankymus! JAV- 
se, musų spaudoje ar kitais ke
liais buvo informuota apie jo 
turėtus susitikimus su išeivi
joslietuviais, kurių tarpe buvo 
įvairiausio nusistatymo žmonių. 
Atitinkamuose pranešimuose 
bei vėliau pasirodžiusiuose po
leminiuose užsipuolimuose bu
vo iškeliamas vieno iš tų susi
tikimų kai kurių dalyvių pri
klausymas Santaros-Šviesos Fe
deracijai, bet lygiai taip pat nu
tylima, kurioms organizacijoms 
priklauso likusieji šio bei visų 
kitų Įvykusių susitikimų daly- 

; viat Dar daugiau —- kai kurie 
asmenys, pasiremdami niekuo 
nepagrįstais prileidimais, pradė
jo nesąžiningą Santaros -Šviesos 
Federacijos puolimo darbą, sie- 
kiantį maskvinio Lietuvos pku-

skaldymą. .
Tos padėties akivaizdoje ran

dame prasminga šiuo viešu pa
reiškimų pakartoti Santaros - 
šviesos Federacijoje visada ga
liojusius ir galiosiančius nusis
tatymus:

Sve&įnMne tuos, kurie susi-* reigūnais ar dėl mėginusių skelbti Siutas pareiškimns: 
tiko Clevelando konferencijoje megzti ryšius su to r^Hmo įs- 
ir suderino savo nuomones dėl taigom. Vertiname patįjų at- 
pagrindų santykiam “su kraš- ’ 
tu”; dėl pagrindų, į kuriuos tu- 
rėtu atsižvelgti kiek vienas, tvar-

Santaros-Šviesos Federacijos Centro 
Valdybos pareiškimas

tykių su Lietuvos okupaciją vyk
dančio rusiškojo imperializmo 
atstovais. »

3. Turi Imti išnaudojamos vi
sos įmanomos priemonės oku-

Vien savo skaičiumi hdsvje- ,jj 
ji lietuviai sudarų bevrik ket- j“ 
virtą visos lietuvių tanios dalį 'W. 
Gyvenamomis potitatomis sąly- J? 
gomis, laisvieji

idealo, taip iškalbingai liudy
to lapkričio 13 manifestacija.

Ko! organizmas gyvas, jis

vių bendravai ho.- sh pavergtąja
Uetirvabėbūdi ir tarini, bet TAUTINĖ DRAUSMĖ REI- 

KALAUJĄ^ kad toį kol Sovietų 
' yra galima Rusija laikys Lietuvą okupuotą 

ir kp reW vengti, sunkina ta * Šoviau Sąjungos
ąplinkybė, kad okupuotoje Lie- . fattkeUa i 4 psL/

tuvių bendravimas su . vadina-

Raspublikos mis ar nrtfan»«ariirimwt būto to- avės ynngi- .> t _
am v8ue taetavps Respublikos tęs-

tinumo ir Lietuvos įjungimo į 
SovKt’* Stingą nepripažinimo

ti prieš rusinimą ir kolonialis
tini išnaudojimą. ; ..

4. Dalyvavimai Lietuvos lais
vės darbe ir turima ar turėsi
ma talka rusiškajam imperia
lizmui atsispirti neprivalo būti 
varžoma jokiam pasaulėžiūri - 
niais, religiniais ar partiniai-po- 
litiniais motyvais.

Santaros-Šviesos _ Federacija 
ir ateityje stengsis ugdyti tole
rancijos dvasią Meetuvių išei
vijos visuomenėje bei sudaryti 
sąlygas, kuriose Įvairios nuomo
nės galėtų tniti išreikštos, ir iš
klausytos nepuolant asmeniškai 
jų išreiškėjų. To reikalauja tei- 
ringai suprasti laisvės principai 
ir krisvo žmogaus savigąrba. To- 
talizmas niekados nepatraukė ir 
nepatrauks laisvėje išaugusios 
jaunosios kartos.

į sutarimą, kai svarstymo da lioje.

VILNIUS ŽIEMĄ

svariną misiją Lietuvai. Jie su Šį 
tautos kamienu datmari atsa- i 
komybe už tautos išlikimą ir jos 
politinę ateitį ' , M

Savo dvasiniam, kultūriniam | 
bei tautiniam tapatumui su 
savo tauta išlaikyti Rusvieji lie- H 
tuviai privalo ko glaudžiau bert J 
dradarbiauti su Lietuva. '' ]

Tačiau Sovietų Rusija, laiky- J 
dama Lietuvos Respubliką oku- i 
puotą ir paverstą Sovietų Sąjun-j 
gos dalimi, ne tik trukdo lietu- N

1. Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas bei rusiškojo kolo
nializmo pašalinimas iš Lietu-

\ vos yra tikslai, kurių siekime 
\ nėra jokių kompromisų.

2. Neprivalo būti jokių šan

jaučia ir reaguoja. ' Į . '
Apgailestaujam, kad kai kur 

reaguota, sunegalavusio orga
nizmo jautrumu, praradusio 
gaires, kam bus jš to reagavi
mo nauda.

Dėmesį kreipiam ir į vienos 
organizacijos viešus laiškus 
bei nareiškimus- Pareiškimus - ~ j

taip pat dėl dalyvavusių “dia- »*•

kos suverenumą, bet taip pat 
sudaro kliūti laisviesiems-lietu
viams normaliai bendrauti su f 
Lietuva. ■ .; ''f ■' ž. " *c

Nors Lietuvos \teritorija tebė- 3 
ra okupuota, jos valstybinės in- ; 
stitucijos krašte sunaikintos ir 
pati Lietuva faktiškai paversta 
Sovietų Sąjungos dalimi, tačiau 
tarptautinės teisės atžvilgiu Lie-'

tinė okupacija jos neišbraukė
Vienos ir- antros grupes pa- nepriklausomų valstybių ben- 

reikšti argumentai gali būti druomenės. Jungtinių Valsty- 
svarstomi (prie to teks ir Čia j^ų kaip, lygiai ir kitų laisvųjų 
M*!®1)- Bet svarstymas svarsty- valstybių, Lietuvos Respublikos 
mui nelygu. Svarstymas neveda de jure nrinažinimas tebėra sa

kydamas su kraštu savuosius 
asmeninius santykius.
- Konferencijos sutarimas nė
ra Įsakymas. Jis prabyla tik, į 
kiekvieno gerą valią ir išmintį. 
Jis pateikia kiekvienam galvo
jančiam proto diktuojamus ar
gumentus. Argumentų Šviesa 
palengvina spręsti kiekvieną 
konkretų savųjų .santykių' at
vejį o kiekvienas atvejis gali 
būti skirtingas ir visiem bend
ras sprendimas vargiai įmanot 
mas.

mo žodžiais” ir, gavęs su degtukų dėkite pakietėšį pa-

— T^^Mgrindai dvejč^^Vi^' ifeger 
nas — gyvas reikalas palaiky
ti ryšius su Lietuvos žmonėm.
Antras— gyvas reikalas neat
sisakyti nei nepažeisti, to, kas 
istorijos eigoje lietuvių tautai 
buvo jau laimėta -— nepažeisti 
Lietuvos valstybės pripažinimo 
tarptautiniame forume.

Tas, kuris vardan klaidos iš
vengimo norėtų ribotis savu 
asmeniniu gyvenimu, išleisda
mas iš savo rūpesčių akiračio 
esančius tėvynėje, būtų savi- 
naudis.

Tas, kuris vardan vilties pa
gelbėti tautai .niekais nuleistų 
principą, liūtų trumparegis.

su atsiųstaisiais pareigu- t* 
nais. Tuose pareiškimuose yra 
kartumo, yra priekaištų, kaip ir ' 
anksčiau minėtuose pareiški
muose. Bet kai jie sako, kad tai 
buvo atskirų asmenų iniciatyva, 
nesaistanti organizacijos, tai no
rėtume ir juose įžiūrėti atsiri
bojimą nuo tokios rūšies “dia 
logų”, kokie buvo Chicagoje ir 
New Yorke. - — —

* * tuvos Respublika tebėra. Sovie-

tuvių bendruomenės siekimais riais nuo gyvenimo, suėkmenė- tinumas ir Lietuvos įjungimo i ’ 
ir dvasia. Prasilenktų’ su pa- jais formulėse ar, iš kitos pu- Sąjungą nepripažini- <
čios tautos interesais. — sės, komunizmo infiltruotais. mas yra reikšminga atrama ko- ?

Sveikiname, kad šie principai Svarstymas įgalina bendrą voje sovietmei okupacijai paša- J 
sutarti ir kolektyviai pareiški- sprendimą, kai svarstantieji lai- lietuviu tautos laisvo
me išryškinti. ko vienas ^kirtingai galvo apsisprendim0 ^dymui atsta. 1

* jaučiais, galinčiais klysti, gahn- j
Redakcijoje nemaža pareiški- tiesos iŠ‘ Todėl Sovietų Rusija visais..!

mų, individualinių ir kolekty- ^ausytmais ir svarstytinais. k visomis progomis sten- I
vinių, kuriais neigiamai pasisa- Norėtume tikėti, kad šios rū- giasi .sunaikinti Lietuvos Res- j 
koma dėl mėginusių leistis Į sies klimatą, remiantį konsoli- publikos tęstinumą ir pasiekti H 
“dialogą” su atsiųstaisiais iš duojantį bus pradėjusi - Cleve- Lietuvos įjungimo į Sovietų Są- j 
Lietuvos okupacinio režimo pa- lando konferencija. jungą tarptautinį pripažinimą.

vau išorinio sekimo sdhemą ir raportus. Turiu pasa-

fas, kitas minėtasis. Fotografą dar
bet Petrą Ž. jau spėjau pažinti darbe, fe k3ęs iš 2ė-

Kaip apie jį sužinojo tkontiSva^yba? Reikia paša* 
kyti, kad tikrų 'lietuvių tarpė buvo nedidelis skaičius

navęs Rusijoje karinėje kontržvalgyboje ir išėjęs mo
kyklą. Jų buvo du broliai, vienas skyriaus fotogra-

bet ir laikė save 'lietuviu, puikiai valdė savo 40 su vir
simi tarnautojų. Rosenfeldui sekti buvo skirti geriausi 
agerrtai, nes jis pasižymėjo nepaprastu atsargumu. Iš- 
eidavo tik vėlai vakare, pafcviepuoti grynu oru, pa-

nėra sekamas. Tos atsargumo priemonės ir atiduodami
jo ranka rašyti vertimai įvarė jam baimės ir priver- | savo butą priešais,elektros stotį o “Apdaūusis” į se
te pagalvoti: kas tai per darbas ir kieno naudai jis tai namiestį

kooperuoti ir su dideliu uolumu ir sumanumu -dirbo. 
Nuo to faiko visi jam duodami rankraščiai buvo foto-

“įsmiylėjasių porelių” -

kimas ir iš vidaus “Povflo” pagalba atkūrimas tęsėsi

$

it

Tai buvo nest&rendusi jaunuomenė, kurią viliojo po-

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

v CopyrigM
žvejodavo tarp jų kandidatus rnutesniam “darbui” ar

detio ūgio jaunu žmogumi. Tačiau jie; n^creipdanH dė-

(4) - ,
Kad ir šioje istorijoje su Rosenfeklu — jis bu

vo apsaugotas nuo bet kokio kontakto su vietos ko
munistais. Jam buvo surastas saugus butas. Įstrižai 
elektros stočiai stovėjo namukas, kurio, apačioje gy
veno m^ė ė* suaugęs sūnus. Sena padori Kauno šeima. 
Palėpėje, buvo saikutė. Kitokių gyventojų nebuvo. Pa
sitaikė kuklus, “studentas’ kuriam ir išnuomojo — vis 
keliasdešinrts markių įplauks į ribotas naštos lėšas. O 
jau toks ramus, knygose ir rištuose paskendęs jau
nuolis. Visą dieną mokosi, o sutemus skuba į kažin 
kokius kursus, kaip jie mmto. Nei panelių nei šiaip 
lankytojų. Tokį gyventoją turtočiam kiekvienas pa
vydės. Tiesa, gyventojas nė Žodžio lietuviškai nemo
kėjo, bet tuomet tai nebuvo keista; daug kas Kaune, 
ypač iš senojo miesto nemokėjo kalbos, daugelis tik 
neseniai buvo grįžę Lietuvon.

augo, žaizdos po karų pradėjo užgyti. . . MokyMų skai
čius augo, ir jos auklėjo patriotiškai Saulių Sąjunga iš-

Įstaiga buvo didelė (apie 300 žm.), padalinta cent
re į 16 sekcijų, kiekvienoje sefccįjpje jos — vedėjas.

jonų iŠ 2 apskričių) provincijoje su viršininkais beta*

H ao-

!



AUKOS TAUTOS FONDUI

APLEDĖJĘ medžiai.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

• STATYBOS FONDAS ATOARYTAS
PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS

• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (SUILDING FU N D)

DARBININKAS farajiem skaitytojirfn pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

Pritariama Jaunimo Metų pro
gramai ir raginama Beturiu vi
suomenė visomis priemonėmis 
ją retati ir joje«dalyvautL

parinKįšti Šio reikšmingo lietu
vėj tautos politinio {sykio tin
kamam psmfaėĮĮtmui

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas Ms lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti Ir pa
siųsti adresu:

suorganizavo Amerikos Beturiu 
R.K kunigų vienybės skyrių ir 
buvo So skyriaus ilgamečiu pir
mininku. Pernai ir vėl jis buvo

KĄ PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!

Kun. dr. M. Cyvas j JAV at
vyko 1949 gruodyje ir sustojo 
Califomijoje. San Diego vysku
pijos tribunole ėjo sekretoriaus 
ir auditoriaus pareigas, kol 
1951 lapkričio mėn. persikėlė 
į Albany, N. Y.

Naujoje vyskupijoje kurį lai- Jimų ‘rezoliucijose, be’ kitų da- 
ką tam dr. Matui teko vikarau- tykų, pračmaa J. A-V. vyriausy- 
ti ir talkinti vyskupijos tribūno- bės neraMfikuoti jos su Sorie- 
le. Nuo 1963 jis paskirtas šv. 
Jurgio parapijos administrato
riumi. Tais pačiais metais pra
dėjo reguliariai vyskupijos ku
rijoje dirbti kaip prosmodaBnu 
teisėjas ir auditorius.

Kun. dr. M. Cyvas reiškiasi ir 
JAV Beturiu tarpe. Netrukus po 
savo atvykimo į. Albany,'jis čia Vertinama kiekviena laisvės 

kovus iniciatyva, tačiau siekia
ma, kad ji būtų suderinta su 
Lietuvos laisvinimo veiksnių po
litika ir taktika.

doL St Skripkus. 11 doL Anelė 
Gudaitienė, St. Louis, Mo. Po 
10 doL gydytojai: P. Karias^ La- 
bokas-Valis, J.J. Plikaitis, V. 
Tumėnienė ir R.V. Vienužis;'S. 
Dzikas, V. Jonaitis, prof. P. 
Jucaitis, A. MilČiene, O. ir E. 
Stanaičiai, A. Dundulis, J. Za- 
belskis, A. ir K Avižoniai, J. 
Matycfcas, kun. V. Martusevich 
ir Am. Liet katal. moterų s- 
gos 29 k£. per O. Kubielienę.

Po 5 doL K. Krušinskas, J. Lin- Boston po 10 dol. davė: gyd. 
takas ir Liet. Katal. Darb. klu- A. Krisiukėnas, J. Sonda, L. 
bas. Per įgaL J. Pėtuš^ą, Conn. 
aukojo po 10 doL: J. Petuška, 
P. Karosas, J. Radzevičius, K. 
Demikis ir J. Beinortus.

Per įgaL Ona Cerškienę, III.:
LB apyL vald. 50., A. Vaitkus 
10, VI. Matulevičius* 6, ir po 5 
doL: V. ir M. Gareliai, Petrikas, 
Grybinas, B. Tiškus ir Al. Go- 
beris. P’er įgaL A. Puskepąjaitį,

rio Hąją žiętanenelrio- 
Vi- vės triumfo ir džtagsmd tato**' 

taika, o susikaupimo ir. ryšio 
dvasia. Vasario it-rios Aktas te
bėra sovietinio okupanto su
tryptas ir Betariu tauta -r— iš
vien su likimo broliais,lat
viais, estais ir Jotomis sovietų 
pavergtomis tautomis — tria

šiais metais rengsimųjų Va
sario 16 dienos minėjimų pro
ga stengiamasi stiprinti lietu
vių tautos kovos ryžtas prieš 
sovietinę Lietuvos okupaciją, 
sutelkiant tai kovai galimai dau- 

tgpau piniginių išteklių, o minė-

SSokštas iš savo- gimtojo 
krašto irtoh nuo savųjų, kun. 
dr. M. Cyvas šį sekmadienį, sau
sio 30 šv. Jurgio panųnjos baž
nyčioje aukos padėkos Mišias, 
minėdamas kunigystės 25 metų 
sukaktį.

Jubiliatas gimė Leliūnų km., 
Pagirių valsč., Ukmergės apskr. 
1916 balandžio 30. Taigi, netru
kus sulauksime ir 50 metų am
žiaus sukakties.

Gimnazijos mokslus išėjus 
dar laisvoje Lietuvoje, kunigų 
seminariją Kaune teko baigti 
jau pirmosios komunistų okupa
cijos metu. Okupantams užėmus 
seminarijos patalpas, klierikam 
tekdavo mokintis net ir zakris
tijoje. Dėl neaiškių ateities ap
linkybių, dar nelaukiant mokslo 
metų galo, kun. Matas su kurso 
draugais . priėmė kunigystės 
šventimus 1941 sausio.26.

Vokiečių okupacijos metais 
jaunasis kunigas ėjo vikaro pa
reigas. šv. Kryžiaus parapi
joje Kaune,-kol 1944 vasario 
mėn. ariovysE J. Skvireckas jį 
pasirinko savo asmeniniu sekre
toriumi Kartu su arkivyskupu 
teko išvytai iš Lietuvos ir apsis
toti AusBijoję.

1945 metų vasarą Romoje į- 
sikūrus lietariškai šv. Kazimie
ro kolegijai, tam. Matas drauge 
su eile, kunigų ir klierikų išvy- 
ko | Romą tolimesnėm stadi
jom. Popiežiškame Gregorijanu- 
mo universitete išklausęs rei
kiamą kursą,. 1947 gavo bažny- išrinktos šioms parėtoms..... 
tinės teisės daktaro laipsnį. Gy- - Pastoriai bendradarbiaudamas

Visiem nuoširdžiai dėkoja
Fondo valdyba

DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 
ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

ir E. Manomaitis ir po 5 dol.: A. 
Orentas. A. Puzinauskas ir R. 
Urbšas. Prisiuntė iš Tautos 
Fondo atstovybių: iš Canados 
Tautos Fondo atstovybės per 
V. Vaidotą 6496,50 doL, iš Cle- 
velando per S. Lazdinį 220 doL

lis. Didelės plytos fia buvo riš
tos baltišku (vandenin) . būdu, 
kurį naudojo XIII amžiuje ar 
XTV amžiaus pradžioje. Pastato »l<«wwwyhto mritaeą 
sienos išorėje turi stambius ke
turkampius kontraforsus. ”” 
duje yra buvusi didelė patalpa- 
su puošniais skliautais. Trum
pai stovėjęs, sudegęs ir nu- 
griautas< pastatas labai primena 
bažnyčią. Gal būt tai ir yra 
Mindaugo (po 1251. metų krikš
to) pastatytus katedros lieka
nos. Jągalėjo statyti tik tuome
tinis Vilniaus pilies valdovas, 
nes ji pffies teritorijoje.

s. 12 ... _. DaiL Antaną*. Rūkštriė 
Worcesteryje atnaujino ir išde- 

• koravo Aušros Vartų .parapijos
ūtlS bažnyčią. IŠ Worcesterio dail.

A. Rūk^telė du kartus buvo 
pakviestas į Bostoną, kur skai
tė paskaitas Lietuvių Kultūros 
klubui ir studentams. Worceste- 
ryje taip pat skaitė dvi paskai
tas — vieną lietuvių visuome
nei,' kitą skautams akademi
kams.

LKT0MAI mis g^oMaris pčfeGMtoėmis
kr it Įrita Uetavoa nepri- į96»inetabdtalaMau sustip- 

" T titati kbvą dėl Uetavoa, dar vei- 
kiau įjungti į tą kovą risss pa-, 
trintus Betariąs ir padvigubin
ti.savo dosnumą. 

šie Lietuvos nepriklausomy
bės atstatysometinių minėji
mai ypač tari būtivisų Imtų
jų Betariu laisvės ryžto demon
stracija. 1965 metai buvo lais
vųjų Betariu vtenmgnmo metai. 
Tegul T96« būvr ctarifo ir a* » PREL. JONAS BALKONAI 
kos ir Jaunimo metai Lietuvai. TAUTOS FONDO PIRM.šioje kovoje Beorių tauta lau

kia visų laisvę mylinčių žmonių 
talkos. Tačiau jos pfrnrieji taL 

“Rašytiniuose šaltiniuose iki kininkai esame mes patys, lais- 
šiol nebuvo nurodyta vieta, ku- ^ . jpa-

reigoja Lietuvių Charta, skelb- 
dama, kad “darbo, mokslu, tar- 

X tu ir pasiaukojimu lietuvis ko- 
išlaftytų 

nepriktauscHną Lietuvos, valsty- 
" bę” Tam mus skatina Ueta-
. vos laisvės kovos vadovybės

'■f,A a r- ' kvietimas “padvigubtati ■ - savo

Sesės ir broBai Betaviai: Nė- ' 
ra pakaite laisvei ir valstybi
nei nepriklausomybei. Ir savo įf 
kovoje dėl savo ar savo Tėvy*~^ 
nės laisvės ir nepriklausomy
bės mes esame nenugalimi sa- | 
vo idealais, savo meile laisvei, g 
savo koringa dvasia ir savo ne-1; 
palaužiamu pasiryžimu publokš- V 
ti nuo Lietuvos nelaisvės jungą.
Vardan tos Lietuvos — auka įr 
darbas.

Vliko Liętavos laisvinimo dar
bams remti Tautos Fondui au
kojo: 500 dol, L. B. Phįladelphi- 
jos apyBnkės valdyba, Pbiladel- 
phija, Pa., 59'dol. LB. E. Št. 
Louis, HL apyL valdyba per į- 
gaL O. CesrOdenę, 50 doL Jo
nas Legis per įgaL J. Audėną, 

tautinį pareiriaflūar ckMtaina- 25 d°L gyd. St Petrauskas. Po 

ir ryžtą Liėtavor tatevės
Mm: jtam Vyd«|»

Lietuvos Tltehrintata Ifoyitato Canada ir Igjaar. veteranų S- 
Ąmerflcos Iietari| ® Ncw Vir*

KUN. MATĄp CYVAS 

siliko iki pat išvykimo į Ameri-

sc pirwTninfiiBĘ scooobb 
se ne ristas aišku. Pavysdftiiį,. 
nėra rišti Lietuvos valstybės 

pradžia, karaliaus Mindauge pir- 
matakai, jo sostinė ir Ė Bto** 

—rikai stengiau tuos kiaustauis 
narplioti, aiškindami tų skur
džių raštų tekstas bei jų užuo
minas, tačiau iš to susidaro tita. 
tai įvairių teorijų bei pririaidų 
ir nė kiek daužau aiškumo

Daugiau šviesos galėtų įnešti 
archeologai, kurie skaito ne iš 
rašto, bet iš medžiaginės kul
tūros liekanų, užklotų žemės 
pluta. Deją, šis mokslo darbas 
yra daug sunkesnis, negu isto
rikų. Archeologam reikia daug 
triūso ir lėšų, kad galėtų atkas
ti ir ištirti senas sodybas, ka
pinynus, piliakalnius, mūšio lau
kus, sugriuvusias* ir naujai pa
statais užstatytas pilis. Labai 
dažnai archeologam lenką .dirb
ti tiktai “atsitiktinį” darbą. Jie 
prisišaukiamį kai'žemėje aptin- 
kama retų liekanų, kasant pa
matus naujai statybai, tiesiant 
žemėje vamzdžius, vedant kelią, 
imant'iš duobės žvyrą ir tt

Kyšiai ...
(atkelta iš 3 psL) 

dalimi laisvieji lietuviai santy
kiuose su okupuotos Lietuvos 
gyventojais ribotųsi bendravi
mu tik privačioj asmeninėj plot-

Ji
 '. ■ 
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tafcičtamp kunigam* 
je, (1875.0.3) rašė: 
imtą paprotį paso 
25 m. sukaktoms i

teiktas malones tt paaprafiyti 
jo pagalbos, kad naštą,antros- 
no pečių uždėtą, iki amžiaus ga-_ 
lo galėčiau nešti, didesnei Die- jėT” 
vo garbei ir naudai šventos mū- Į 
sų motinos Bažnyčios, kad mir- . žj 
ties valandai atėjus galėčiau 
pasakyti su šv. Povilu. kovojau 
gerą kovą, bėgimą užbaigiau; ti- • .

uausieji s.uiug<u, uiuiau u 
reiviai, padedant per 25 metas q

melstumėte Dievo, dėkodami 
Dievui už suteiktas malones, ir 
prašytumėte naujos pagalbos,

nes paragintumėte melstis”. v d 
Šiemet sausio 26 pran cirko

ny vienuolyno koplyčioje Ken- -.] 
nebunkport, Maine, kitas žemai- 1 
tis ir tolimas vysk. M. Valan- i 
čiaus giminaitis kukliai atšven
tė, savokunigystės 25 m. sidab- . 
rinį jubiliejų — pranciškonas 
Bernardinas Grauslys.

New Haven, Cona.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Skyrius ruošiasi iškilmingai 
paminėti nepriklausomybės 
šventę, vasario 13. šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje 10:30 
vai. ryte bus aukojamos šv. mi
šios už žuvusius karius ir trem
tinius, dalyvaujant skautėms ir 
skautams su vėliavomis. Po mi
šių bus apeigos prie lietuviško 
kryžiaus, pagerbiant žuvusius. 
3 vai. į)o pietų Šv. Kazimiero 
parapijos salėje 339 Greene St 
New Haven, Conn. įvyks me
ninė programa, kurią išpildys 
varg. Jonas Beinortus su jauni
mo ir suaugusių menininkų 
grupe iš New Britain, Conn. 
Vietiniai tautinių šokių šokėjai 
šoks įvairius šokius. Pagrindi
nę kalbą pasakys Juozas Mikio- 
vas iš New Yorko. Taigi kvie
čiam kitas kuopas bei draugi
jas neruošti parengimų minėtą, 
dieną, bet visi lietuviai bend
rai paminėkim mūsų tautos ne
priklausomybės paskelbi mo 
šventę.

Moterų Sąjungos 33 -čios kp. 
metinis susirinkimas Įvyks va
sario 6 po 10:30 vai. mišių. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti.

liaus.
•i

Vedybines sukaktis mini Pet
ras ir Marijona Mularonkai, 
Ann ir Juozas Yuhas bei Pra-

ręstas 1941 sausio 
švč. Jėzaus širdies 

tudijas “stačia cum

T C V.:BERNARO! N AS 
GRAUSLYS, O» F.M.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Pakviestai Baltimorės majoras 

Theodore McKeldin ir kiti mies
to pareigūnai, Marylando vals
tybės gubernatorius J. Millard 
Tawes, senatoriai ir kongresma- 
nai.

Suaugusių klubas vasario 19 
rengia taip vadinamą “School

popiet iš Baltimorės, New Yor- Days Party” šv. Alfonso mokyk- 
ke aplankys įdomesnes vietas los salėje: .Bus ’Įttomi vakaro

CYO — jaunimo organiza
cija — turės bendrą čiuožimą 
sausio 28, penktadienio vakare. 
Ši organizacija rengia šokius 
vasario 11 šv. Alfonso mokyk
los salėje. Gi vasario 4-6 dieno
mis rengia ekskursiją autobu
sais į New Yorką. Išvažiuos 3 v.

bei teatrus. Į Baltimorę grįš sek
madienio vakare, vasario 6.

Sodalietėm vasario 6 per 
8:39 v. mišias bus išdalinti iš
tikimybės ženklai. Juos gaus 88 
moterys ir 22 mergaitės. Mišias 
aukos sodaliečių kapelionas ku
nigas A. Dranginis, ženklus į- 
teiks prel. L. Mendelis. Po mi
šių parapijos salėje bus pusry
čiai, kuriuos pagamins šv. Var
do draugijos vyrai. Po pusryčių 
bus susirinkimas ir naujos val
dybos rinkimai. r t

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 12 lietu
vių svetainės didžioje salėje.

Paskutiniu laiku mokytojau
ja šv. Antano gimnazijoje, Ken- -
nehnnkport Me., yra pranciško- mo aiškinimą kur|-paruošė dr. 
nų kustotfjos patarėjas ir- jos Nemickas, Tarybos Prezidiu- 
sekretorius. mo vicepirmininkas ir Įstatų ko-

X/ Tėvas Bernardinas Grauš-, misijos narys, pasitaręs su J.
7 lys, OFM jubilijatas, toli nuo sa- Šlepečiu, Tarybos Prezidiumo 

vo artimąją jau 29 metai nė- vicepirmininku ir taip pat Įsta
tų komisijos nariu. ■'

“Apygardų ^valdybų sudarymo tol tie nutarimai dar nepakei- 
je šv. Antano koplyčioje iškil- tvarkos, nustatytos. JAV^ TJetu- ~

- mingai prie marmurinio alto- vių Bendruomenės Įstatų 25 
riaus aukojo savo šv. mišias, str. b. pastraipos, IV-ji taryba 

, dėkodaknas už kunigystės dova- savo 1965 gegužės 22-23 seši- 
joje nėra pakeitust

▼ . Atstovo Nainio iniciatyva į-
Kunigas — kiekvienas jį sa- vykęs dienotvarkės papildymas 

yaip apibūdina bei vertina. Kai “apygardų valdybų sudarymu” 
kūne įžvelgs jame linksmą, lai- atvėrė duris serijoj reikalą svars 
mingą žmogų, kiti — nenaudė
lį, veltėdį. Kiti sakys, kad jis

programa.
Anastazija Pavilonienė, senos 

kartos lietuvė, staiga mirė sau
sio 14. Velionė gyveno Dundalk 
rajone. Trys kunigai aukojo ge
dulingas mišias šv. Alfonso baž
nyčioje sausio 18. Palaidota Du- 
laney Valley Memorial kapinė
se. Liko nuliūdusi duktė Delfi
ną ir nuliūdęs sūnus Antanas.

Jonas Obelinis

Detroit* Melu

minėjimą* Detroite įvyks sek
madienį, vasario 13, 3 v. p.p., 
Cobo Hali (kambarys 2040). 
Pagrindiniais minėjimu kalbėto
jais bus- Valstybės Pasekreto- 
rius dėl Afriibs Reikalų, bu
vęs Michigano valstybės guber- 
natorpfcG. Mennen Williams ir 
dr. Tomas Remeikis, politinių 
mokslų prof. St Joseph’s Col- 
lege, E. Chicago, Illinois ir Li- 
tuanus žurnalo vyr. redakto
rius. Meninę programą išpildys 
šv. Antano lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Al- 

Memmingeno lietuvių vaikų 
eglutė sutraukė yisą šios lietu
vių kolonijos jaunąjį atžalyną 
į Kultūros namų salę, čia su
sirinko apie penkiasdešimt vai
kų, o su jais kartu atėjo taip 
pat vyresniojo amžiaus jauni
mo, nemažas skaičius tėvų ir ki
tų suaugusiųjų. '

Susirinkusius linksmai pasvei
kino apylinkės valdybos pirmi
ninkas kun. J< Petraitis. Jis pra
nešė ir linksmą žinią, kad visi ’jusį. pasaulin Išganytoją Paga- 

berto Mateikos. Lietuvos trispal- vaikai iki 14 metų amžiaus gaus liau, padainavę lietuvišką dainą 
--1------ --------------- ------1--------- po gerą , maišelį dovanų, ku- pasikvietė visus susirinkusius

rias suteikė geraširdžiai Ameri- vaikus ir pasuko ratelį “Aguo
nėlę”! Besukant antrąjį ratelį 
atėjo laukiamasis Kalėdų sene
lis ir pats įsijungė į žaidimą 
Vėliau, kiekvieną vaikutį pakal
bindamas, jis dalino dovanas. 
Beveik visi vaikai, Kalėdų se
nelio prašomi, deklamavo arba 
dainavo lietuviškai, o keletas 
mažųjų, kurie dar silpnai val
dė liežuvį, pašoko su seneliu

vės pakėlimas prie miesto rotu
šės (City County Bld., Wood- 
ward prie Jefferson) įvyks tą 
pačią dieną 9:30 vai. ryto. Visi 
minėjimo dalyviai, dalyvauja ei
senoje po minėjimo į vėliavos 
nuleidimą 5.00 vai. p.p. Visuo
menė kviečiama dalyvauti minė
jime ir prisidėti aukomis lietu- 
vos laisvinimo darbams. Aukas 
taipgi galima siųsti sekančiu 
adresu: Detroit Lithuanian Or- 
ganizations Center, 15756 Lesu- 
re, Detroit, Michigan 48227.

DLOC Valdyba trečiadienį vasario 2, 8 vaL vak. 
Dievo Apv. parapijos salėje. 
Nauji nariai kviečiami. Po su- 

LtotuvHIto Moliedlję radio va- sirinkimo bus kavutė.
linda transliuojama šeštadie
niais 8:45 iki 9:45 v>. iš radio 
štbtieš~WJLB, banga 1400 k.

Spalvoti švontovto fibnri apie nas ir Ann KidulaL Sidabrinį 
Kanados tris didžiąsias švento- vedybinio gyvenimo jubiliejų 

r Kisie- ves’ *** '^,0®aP°« O™*’ Mon* mini Juozas ir Marija Kazlaus-
trealy ir Cape de Madeleine bus kai. • r|v

JAV LB IV-sios Tarybos nu
tarimas apygardų valdybų su- 
darymo reikalu, Įnešė kiek ne
aiškumų. čia pateikiame nutari- 

mą kuris įpareigoja Įstatų Ko
misiją ir Tarybos Prezidiumą 
pasirūpinti, kad V-jai T-bai būtų

vyriausioji mtrtikos komisija. Iš k. į d. sšdi kun. A. Statys, prof. J. Žile
vičius, P. Armėnas; stovį P. Vacbergas, VI. Būtinas — Ramojus ir Ai. 
Smilga. Nuotr. V. Noreikos.

po gerą. maišelį dovanų, ku- 

kos lietuviai per savo labdaros 
organizaciją Balf ą 

rodomi sekmadienį, vasario 6, 
3 vai. p.p., Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos salėje,' Schaefer 
prie Grand River. Įėjimas lais
vas. Ruošia Moterų Sąjungos 
54-ta kuopa.

pateiktas įstatų pakeitimo pro
jektas. Prezidiumas, pateikda
mas lokio pakeitimo projektą, 
turi laikytis įstatų * nustatytos 
procedūros: įrašyti klausimą į 
Tarybos sesijos dienotvarkę 
(65 str.) ir bent 30 dienų pra
nešti Tarybos nariams (40 str.). 
Kol įstatų keitimo reikalu Tary
bos nutarimai daromi, neprisi
laikant nustatytos procedūros, Naujas vadovėlis

“Lietuvių kalbos pratimų” 
serija, skiriama mokyklai ir na
mams, jau pradėjo eiti “Prati
mus” leidžia Pedagoginis Li- 

tą reikalą Taryba norėtų-matyr .to>tastiltos Institutas, .veikiąs 
ti ateityje išspręstą. Chicagoje. Tos serijos “Prati-

Šiuo reikalu tariausi su Pre- mų” I sąsiuvinis jau išspausdin- 
zidiumo vicepirmininku Jonu tas ir siuntinėjamas jį užsakiu- 
Šlepečiu. Jis visiškai pritarė siems. šiame sąsiuvinyje prati- 
čia išdėstytai pažiūrai mų forma dėstomi lietuvių kai-

. bos fonetikos elementariniai 
v * __ dalykai garsai ir jų susidary-JAV LB Tarybos prerahumo į.

čia 'pačių įstatų. Tokie nutari
mai yra tik sugestijos atitinka
miem Bendruomenės organam 
ir nurodymai, kaip vieną ar ki-

Kaip ir kasmet, meninę pro
gramą atliko vargo mokyklos 
mokiniai. Tai buvo muzikinis- 
literatūrinis montažas. Piemenė
lių būrelyje dūdelių duetas gro
jo lietuvišką muziką. Pamatę di
delę žvaigždę, piemenėliai nu
skubėjo jos kryptimi prie pra- 
kartėlėje gulinčio Kūdikio ir pa
sveikino jį, giedodami “Sveikas 

mėmis garbino piemenėliai atė- 

čk# tarpe dalyvavo eiti prelatų ii 
kunigu. suvažiavusių lt plačių a- 
pytinkig.

badai darbai atliekami tame pa
čiame sąsiuvinyje. "Pratimus” 
paruošė liet, kalbos lektorius 
Domas Velička? Sąsiuvinio ap- 
imtis60 piKarta ž dol 
(su pashmtimu paprastu paštu); 
Baigiamas paruošti ir šio sąsiu
vinio garsinis priedas — mag
netofoninė juosta, kurios įkal
bėjimą prižiūri liet, kalbos lek- 

įprof. dr. P. Jonikas.-Pa- : gaf-to*paties autoriaus sceninį 
— veikalą “Barzda”.

— Europos pavergtu tautę 
seimas, sąryšyje su šiais me
tais minima Lenkijos tūkstan
čio metų sukaktimi, planuoja iš
leisti stambesnių straipsnių rin
kinį. šie straipsniai atstovautų 
visus devynis, šiam seimui pri
klausančius kraštus. Visuose 
straipsniuose turėtų atsispindė
ti kiekvieno krašto praeities žy
giai, atgaunant laisvę ir nepri
klausomybę.

—• Tautos fondo atstovybė 
Kanadėje nuo^savo veikimo pra
džios iki 1966 sausio 1 surinko 
aukų 77,090.28 dol.

tyrus, kad magnetofoninės juos
tos nuorašo pagaminimas yra 
žymiai brangesnis už tokio tu
rinio plokštelės pagaminimą, to
dėl bus gaminama ir fonetinė 
plokštelė. Jos kaina galės siek
ti per 3 doL, o juostos nuora
šas ir mėgėjišku būdu darant 
— mažiausiai 6 dol. šių kalbos 
mokymo' priemonių reikalu 
kreiptis šiuo adresu:—P. L Insti
tutas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, JŪL 60636. Vk.

tė, kuri jau pusėtinai valdė sa
vo kojytes,' atėjo prie senelio ir 
pakvietė jį ir kitais metais at
silankyti. Tas pažadėjo. Tada 
neskubėdami, stipriai laikyda
mi rankose gautas dovanas ir 
pilni malonių' įspūdžių, visi 
skirstėsi į savąsias pastoges.

(CUJ

VASARIO 12

go vakaras. Kalėdų senelis dar 
subūrė vkus vaikus į krūvą nu- 
sifotogfrafuoti, kartu su jais 
padainavo dar vieną dainą ir at
sisveikino. Viena maža mergai-

Tradicinis

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Šv. Juozapo mokyklos auditorija
29 John Street
WATERBURY. Conn.

Išraiškos šokio šokėja ELENA KEPALAITE 
f Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS -

Įspūdinga dekoracija. Spalvingas -apšvietimas. EurbpietHkas 
Edvardo Radionovo orkestras. Dail. M. Žukauskienės paveikslas 
laimėjimui.

Užgavėnių bufetas
7 vai. vak.

’sno
Reaervacijoa Mtinoa _ .
203 - 754-5173 *

Lituomriinės mokyklos Tėvą komitetas
— Msrtho Roye,.-aktorė, po
rą mėnesių rengusi pramogas 
kariam Vietname, parvežė jų į- 
niršimą prieš "pacifistus” Ame
rikoje.

ir kūrėjams iki'18 m.). Konkur-; 
so komiriia’ vmtiBb visus šiais: 
metais "Ateities” redakcijai at- 
siųstas rankraščius, nebent au
torius pažymėtą kad konkurse 
nenori dalyvauti Premijos bus 
įteiktos 1067 pradžioje Įvyksian-. 
'Šame “Ateities” dailiojo žodžio

A. Brazdžio skulptorės 
darbų paroda Londone uždaryta; 
sausio 15. Hamiltono 'galerijo
je ji tęsėsi apie mėnesį laiko.' 
Parodą teigiamai įvertino di^įe-- 
ji anglų laikraščiai ir žurnalai.

— Aukų sąrašai, prisiunčia
mi įvairių organizacijų ar kitų' 
veiklos vienetų, laikraštyje de
dami vien kaip apmokėti skel
bimai. Dėl .atlyginimo susitar
ti su laikraščio administracija.

— Vlado Šlaito naują eilė-: 
raščių rinkinį “Širdies paguo
dai” išleido Anglijos Lietuvių; . 
Sąjunga. Knygoje' išspausdinti: 
37 eilėraščiai. Tai penktasi 
Vlado Slaito poerijos rinktnys. '1

— Filmo ir dramos sambū
ris "Alka", įkurtas Toronte 1965 
lapkričio 21, paskelbė pirmojo 
veiklos sezono programą. Kas 
antrą sekmadienį pakaitomis 
bus rodomi filmai ir skaitomos 
paskaitos. Paskaitų temos pra- •

mos klausimais. Programoj prie 
.pagrindimo filmo pramatyta 
duoti ir lietuvišką pšhdą Sam
būris ruošiasi šį pavasarį Toron
to scehoje .pastatyti Algirdo 
Landsbergio' “Penkis stulpus 
turgaus aikštėje”. Sambūris taip

■r- Eltos biuleteniai, painfor
muodami apie padėtį pavergto
je Lietuvoje ir skleisdami prieš- 
komuništinę propagandą, lei
džiami 8 kalbomis: anglų, ara
bų, italą ispaną lietuvių, por
tugalą prancūzų ir vokiečių. 
Visa tai Tautos Fondui sudaro
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and Brcux Ixmr Down Payments 
CaH AU 6-6880 Mr. Murray 
740 St Niekotos Avė N.Y.C.

iškopė i lentelės viršūnę su 5-1 (1), 
2 v. Hazvard 5-1* 3 v. Lietuviai 4įį - 
l|į (1)*. 4 v. Cambridge H 4-3.

Bostono žiemos turnyrą be meistrų, 
sausio 22-23 d.d. laimėjo Harold Don- 
dis, sukoręs 5-OtTrečtoj vietoj Vilnis 
Ezerins (lietuviu kpmandos talkinin
kas) s“ 4-LBevervijko turnyras, Olandijoj. Po 

penkių ratų pirmavodidmeistriai I* 
Poiugajevskij, S. S-ga, ir jugoslavas 
B. Ivkov, turėdami po 3% tš. IMan- 
dijos turnyre pirmauja E. Vasnikov, 
S. S-ga.

Boston Sunday Globė, sausio 16 ir 
23 d.<L, talpino Metropolitan lygos 
lenteles, kuriose įvardinti buvo Lithu- 

xąnian ir Lithuanian B.
Vos išvengta pralaimėjimo. Tarp- 

klubinėse Bostono rungtynėse praeitą 
penktadienį, tarp Lietuvių ir Cam- 
bridge I užvirė tokia kova, kad ne
daug trdko iki pralaimėjimo. Po lie
tuvių pergalės prieš stipriausių lygos 
komandį’— Cambridge IL'atrodė 
laimėjimas prieš Cambridge I bus .pa
siektas Nesunkiai, juo labiau, kad 
varžyboms įpusėjus partijų padėtis 
rodė lietuvių pranašumą. Tačiau ne
apsiėjo be “bet”. Netrukus Cambridge 
vedė 2-0. Nedaug bežadėjo K. Merkio 
ir V. Ežerinio atgriebti taškai, nes 
Algis Makaitis tuo metu buvo be fi
gūros, kovoj su adv. Harold Dondis, 
S. -Globė, "Chess” sfc vedėju. Visa 
laimė, kad Makaitis nepasimetė: kie
tai kovodamas pagavo dvi figūras už 
savo bokdtą. ir susikūrė praeinamą 
pėstininką. Po 4% valandų kovos, 
partija buvo nutraukta Makaičiui iš- 
loštinoj padėty. Rungtynės bus lai
mėtos, santykiu 3-2.

Lietuvių B . šiuokart gavo taškus 
(5-6) be kovos, nes Tufts universi
teto komanda kažkodėl nepasirodė. 
Komanda po aštuonerių rungtynių 
turi 5 laimėjimus ir stovi 4-5 v. iš 
17 komandų.

Cambridge H, po pralaimėjimo lie
tuviams, gerokai palūžo, nes į penk- 
tadtasto rungtynes stojo be savo eks
pertų Lukcvriak ir O'Keefe ir buvo 
sodoroC* Boyiston vyrų, kurie dabar

Stepta JMskfc 
(ARMAKAUSKAS)

- Grabertus - Balsmurtojas 
MODERNI KOPLYČIA 

-423 METROPOLITAN. AVĖ.
Brooklyn, N. Y. .

BrooaynS.N'y.
Tetef. — APplegit* 7-7063

We are prepared to buy your.home 
AllCaah - Wttbtn24hours 

3399 Bart Tfeemort Avė Brome 
Call UN 3-4168 or 3Y 2-5900

HOUSES FORSALE 
Rocsning Houses Apartment Houses 

3 A 2Family Houses

1X0 
3X0 
5XB

6X0 
5X0 
3x0 
2X0 
1X0

A Home Away From Home 
DALEVIEW NURSING HOME

Comptotely Bųuipped. TV* Lounge, 
Diniag room. Special diets, Chapel, 
lovely grounds* 24 Jrour Service by 
Nurses, Pbyrtrtans and Dentist. — 
590 Fulton SL Parmtugdato, L.L1X0 

1X0 
2X0 
1X0 
3.00

6X0 
1X0

1X0 
1X0 
2X0 
1X0 
4X0

1X0 
1X0 
1X0

MENAS, MUŽIKĄ 
Art CoHectton, pranciškonų meno galerija 
Lietuvos vaizdų a Mum ar, V. Augustino 
Mūsų šokiai, If tautinių šokių šventės repertuaras 
Lietuviška muzika, C Damausko 
Kalėdų balsai, mišriam cRerūt 
Liaudies dainos, K. BšnaMlu 
Garbė Dievui, kon. K. Senkaus, giesmynais su gaidomis 3X0

437 E. 72 St N. Y. 21, N* Y.

Sales - Parts - Service ■ 
-Ask tar .Mr. Jbe Pucci

2X0
2X0
2X0

B6-« Mtad ItrNt

TOL VI 7«n

V. PINTO
Furntture Refinlnhlng and Remodel- 
ing Plano refinisMng our aim to 
make yuur oM plano Hke rew. Ali 
vrork stripped to bare wood
702 E 212 St Brome N.Y. — Call 
OL» 5^9819 .

Gyvenimas yra dailus, V. Vrterto 
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 
Vytis ir Erelis, J. Kmito . 
žvaigž* viršum girios* Alis Rūtos

Laidotuvių direktorius j

Modemiška koplyčia, su 
Air CondttiM Z

123 E. 7th St, NewYorfc 9, N.V.
GRamercy 5-1437

Lietuvių archyvas, boHevtamo metai 
Argentinos lietuviai 
Lietuvos vaiadeRni, A. žomsišio 
Trys ultimatumai, dr. P. Mažiulio 
Aieksandrynas, V. BiržHkos, I ir H tomas 
TSvynšje ir pasaulyje, tart A. Mepomltis 
VL Nagius - NagevKiue, dr. B. MaAMoais 
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 
Terore ir vergijos hppertja Rusljsje, K. Biefinie 
Su Minija j Baltut, kaa. M. Vaitkaus 
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 
Lietuvos vyšiai Amerikoje, Ig. Sakalo 
Lietuvos spalvotas žemėlapis

M A R | <PS 
AUTO INSPEČTION SERVICE 

Arto Beatos by SklUed Mechartcs 
SbeHbay Road 

Cape May Court Htouse 
MATVILLE, 1LJ.

E. A. Dow, Realtor 280 Broadvay* 
S-L, N.Y., Interested in Uving on 
Staten Island? If you want to build, ■ 
buy or rent, come see us, we wiH 
help you. We have land to build on. 
Just tell us what you want. We 
build komes etose to schools and 
sbopping areas to your specifica? 
tiems. Call Ben Harrts YU 1-1404.

Daug suflftfotf pMcdamas 
pėr “Spaat^’ iūdš>eoo- 
sožes, cotar k lot TV, Tapė 
rececderiaž, ystetonai, fonogra
fai, į9. skt^čūN'imG mašinos, 
cash registedai* rašomos maš. 
visomis kaitantis. Visi gaminiai 
Tejefianten, Grunmg, Zeitith, 
Burrougte, Oįrapia* Roya£ etc. 
Katatogm gau
bte pgMKlIf t adresą:

“BEAT THE STRIKE” 
with a z

HONDA MOTORSCOOTER.
Low cost—125 miles per gal. 3249 

Free lessons—Insurance avaiL 
SCHUMAN SALES CORP.

. 2206 Noetrand Avė., BTtlyn
C3E 4-7220

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai vlsdšje 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

’ Tel. Vlrginia 7-4409

, FUNERALHOME s:
Moderni koplyčia - Aircondttioned

A. J. BALTON-BALHLONAS..

. ’ -^Notocy' ’ 
660 Gra nd Stt,

BELETRISTIKA . —

Valentina, ’A*. VaHMulaičio 
Sbsitifcimas, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Kryžiuočiai, H. SienkevHiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. BMMMU** ■ 
Uždi aestdi stebeklas, S. Būdavo

Atviros marios, L. Andriekaus 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigone, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 
Alfa ir Omega, 9į. Vattkęis 
Relikvijos, Nerimos Narutfs 
Beržų pasakos, O. B. Audronės 
Sacra Via, A. TyruoHo 
Aukos taurė, S. Santvara 
Veidrarts jūras dugne, V. Bogutrttės 
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezija, J- AtaBs _

'RmįpubNfau, Š. Lauciaus A
Anykščių šilelis, A. Baranausko 
KaraHart ir švartlejL E. Tsmiento 
AUlrOf ZV3l0S08p M. T 
Sidabrinės kamanos, K. 'Bradūno

J. A. HURRY AGENCY 
Specializing in Ocean Grove 

Property 
EstabUsbed over 50 years 
66MainAve Ocean Grove 

Call 201 - 774-4132

Maker StyJesArranged 
Luir

CaH 297-1585

ALFREDO SALMAGGI
NY’s famous vocal instrttc-/^^BA 
tor and Grand Opera 
presazfo. Voioe Lesesne, 
Coacfiing and preparation
for Debut. —- ResMenee Stndtaė: 1 
Quertin Road; Cor. StiHweB Ave^ 
Brooklyn 23 CL> 6-8002

VAITKŲ S < 
FUNERAt "

197 Webnter Aveaue 
PRANAS VAITKUS -1

Laidotuvių Direktorius' ' ' . 
' - irbafenmw»t)so '
Cambridge, Mass. ;

■ NOTARYMBVIO -, 
Patarnavimas dienĮir nrtktj. Mo
derniška koplyčia termenims dĮy- 
kai. Aptarnauja Ombsidga ir 
Bostono krtuaijae iemžauisioaais 
kainomis.^ Kainos tos pačtoe Ir j 
kitus miestus. — Tel TR 6-6434

Naujausios ir 'geriausios auten
tiškos ilgo grojimo 'Ueiuotskos 
plokštelės. Nesukite pakaitalų, 
Sūrėkite “REOUEST7 ženklo. 
Galite gauil savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad-

- ■'«.% -V-1
u>': 5VG. - - . j


