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nepaskelbta. AmotNmc vteueme- 
nėįe aiškus pritarimas prezi- 
dagto sprendimui. Net pagarsė
jusiame Berkeley universitete 
studentų didžioji dauguma už. 
Pietinėse valstybėse noras, kad 
spaudimas Šiaurės Vmtnamui 
butų sustiprintas. Kariniai ats
tovai iš Vietnamo reikalauja, 
kad būtų leista bombarduoti 
svarbesni gyvybiniai taikiniai. 
Sekretorius McNamera pareiš
kė, kad bus bombarduojami 
tik karimai Kai kurie, preziden
to patarėjai siūlo blokuoti Haip- 
hongo uostą, kad nebūtų pri- 
vežama karinė parama., .

ka jos turtu. Ji gali atidaryti 
banke savo sąskaitą, imtis biz
nio nepriklausomai nuo vyro. 
Vyras negali pasirinkti buto be 
žmonos pritarimo. Negali spręs
ti vaikų mokymo bei auklėjimo 
be žmonos pritarimo. Neaišku, 
kiek naujas įstatymas realiai 
pakeis gyvenimą. Lig šiol dir
bančių moterų yra 53 proc.

Bbb Cohsidinė (Journal Ame- 
rican) priminė; kas Amerikai 
skolingi dar iš pirmojo pašau- 
įini*.karo laikų. Armėnija — 
27391,079 dol. tik palūkanų už 
tada skoWą somą 11,959.917. 
Anglijos princui, atvykusiam j

sukęs, apsivijęs 
Kennedy ir su- 

> kai io nebuvo -f v. •

boliškos žiaurybės vykdomos 
amerikiečių”. Taip esą. plauja- 
mi kanadiečių smegenys.

Ameriką, galima būtų paploti 
per pečius ir priminti: “O kaip 
ten su skolom už pirmojo ir vi
sų kitų karų laikus — 6,837, 
659301 dol? Jei Kosyginas ir 
Brežnevas būtų jnalonūs, tai 
siųsdami š. Vietnamui raketas

naikinimą ir tik 14 už panaiki
nimą, tarp pačių unijos narių 
44 proc. priešpanaikinūną, 36 
proe. už panaikinimą. Žino-

■ — Ukrainoje nuteistas ir su-
■ gaudytas Askublenha už žydų 

žudymą. Buvo kaitinamas, kad
še* jis buvęs vokieėų poBcininkas.

Gerai, kad prisipažino mela
vęs tada. Bet jei tada, tai gal 
ir dabar... Ir “The Tablet” ap
žvalgininkas, peržvelgęs knygą 
ir Sustojęs prie prezidento nu
žudymo Dalias mieste, nustem
ba: esą autorius su dideliu ne* 
pamėgimu kalba apie Dalias 
plutokratus, biznierius, įsigalė-

domas didelis pajamų šaltinis, bo monopolį unijom. Tyrimas 
bet ir prestižas bei politinė jė- 'nieko nesako, kokia opinija yra 
ga. Prieš metus Atstovų Rūmai

Gandhi dabar vėl padidino'. Sa
vo politiko* svarbiausiu uždavi
niu laikysianti kovą su badu.

pjauta ne tik jo gerklė, bet ir 
alkūnės, sprandas ir.net pilvas, 
tai imą abejoti, kaip tokios sa- 
vižudystės nebūtų pastebėję kad sąskaita už Baltijos valsty- 
sargybiniai Sovietai tuojau pa- bių skolas būtų pasiųsta Krem- 
aiškino, kad du sargybiniai liui. Laukė tiek, tegu! palau

ke prasidėjo filibusteris 
isybės pastangom' panai- 
Taft-Hartley įstatymo 14 
raipsnį. Jo panaikinanat 
kad unijos gaus monopo- 
i tarpininkais tarp darbo 
s ir darbininkoMsapri - 
damas unijai,” negausi

savo cigaretę ir atkreipė dėme
sį j dvejopų standartų reįkalą: 
kai Pietų Vietnamas bombom 
sprogdinamas visus metus; kai 
berniokas ant dviračio atgabe
na bombą ir sprogdina atstovy
bę ar žmones prie Danango — 
ar tai ne tokios pat žudančios 
bombos, kurios metamos ant Š. 
Vietnamo?

THOMAS M ERTO N A s, piktnau- Abkžf 8TEVEN80NAS, pHctnau- 
dojamas. dojamas. <. r

“Didžiojoj bendruomenėj” kyklose nenaikina vietinės vy
turęs keistis švietimo sistema riausybės. Taisyklės numato, 
— lig šiol atekirų bendruome- kad segregacija turi būti baig- 

valctybių Vykdomą šule- ta naikinti iki 1967 rudens. Vy
riausybė nori pagreitinti, ir po 
kelių mėnesių būsiančios nau
jos taisyklės, kurios reikalaus 
segregaciją panaikinti tuojau 
pat, kiekvienoje mokykloje tu
rėti negrų mokytojų tokį pro
centą, kokis yra bendrame A- 
merikos mokytojų skaičiuje.

Pinigai yra antrą priemonė. 
Švietimo reikalam dabar išei
na apie 40 bil. Vyriausybė tiem 
reikalam turi skirtus 8.5 bilijo
nus, taigi .21 proc. Nuo vyriau
sybės priklausys, kam juos skir
ti ir kam sulaikyti. Pietuose jau 
46 mokyklos įspėtos, kad jos 
neturės tąsė*, j federatiaį Jpą-,

raide S, kurie buvę, apsisukę 
apie prezidentą Kennędy ir su
ko jo politika. Bet sukčių le
gionas nenustojo sukęs. Kai 
nesisekė susisukti apie Johnso- 
ną ir jo politikos sukti, tai ėmė 
kitus sukti prieš Johnsoną. La
biausiai dėl Vietnamo. Kai tik 
mirė Adlai Stovonsonas, jie 
ėmė sukti į tai, kad Stevenso- 
no širdis , neišlaikiusi susigrau
žimo dėl klaidingos politikos 
Vietname. Nesutikdamas su L. 
Johflsono politika dėl Vietnamo, 
jis norėjęs net pasitraukti iš 
ambasadoriaus pareigų, šiam il
gokai platintam mitui padarė 
galą Stevensono * sūnus — pa
skelbė tėvo laišką, iš kurio aiš
kėjo, jog anie sukčiaT norėjo 
prikalbinti Stevensoną, kad at
sisakytų iš pareigų protestui 
prieš Johnson© liniją, bet Ste- 
vensonas laiške paaiškino, kad 
jis kaip tik šiuo punktu prezi
dentą remia.

Tie sukčiai, kurie suka paci
fizmo ratą ir norėjo susukti gal-

— Kongreso respublikonų 
klubas rinko žmogų,- kuris par
tijai daugiausia : pasitarnavo 
1965. Pirmoj vietoj atsidūrė se- 
nat. Dirksenas, toliau Nixonas, 
kongresmanas Fordas, majoras 
Lindsay, gub. ■ Romney .tauti
nis pirmininkas Biiss.

JNISTAI PRIEŠ S.T., ge- 
bnuvos konferencija 
etnamas vasario 1 užbė- 
: akių S. Tarybai, paskelb- 
s, kad nepripažįsta S. Te

teisės spręsti Vietnamo 
lę.. Ta teisė priklausanti 
ros konferencijai, kuri 
sprendė Indokinijos klau- 
Tada konferencijoje daly- 
Amerika, Anglija, Prancū- 
Laosas, Cambodia. Komu- 
n labiau priimtina Žene-

^ąukojstorųą.: - . Thousand Days” -yrapažymėti-
KriSehlesmgeris parašė “A naknyga. Taikomųjų Hberęlų 

Tbeųsand Days”, Kennedy pre- veikalas, kurią rod* .kaip isto- 
ridetevimo istoriją, N. Y T1- rija gaH būti persukta".
mps.telefonu jį paklausė, kodėl , JohnsohbfjĮ^ris iš Baltųjų 

Pigs invazija knygoje Rūmų vienas po kito dingo tie 
aprafytavisai kitaip, nei tas 
pats Schlesingeris apie ją buvo 
rašęs N. Y. Times invazijos me
tu. >“Tada aš melavau”, atsakė.

keliuose 3,500,000. Medžiaginių 
nuostolių Amerikos keliuose 
buvo už 8 bilijonus — dau
giau nei atsiėjo Vietnamo ka
ras.

Vyriausybė svarsto priemo
nes, kaip šį žudiką suvaldyti. 
Priemonės labiausiai krypsta 
prieš automobilių padangas, 
stabdžius, apsaugos juostas ir 
jaunus vairuotojus.

GANDAI ARE MOTT: vėl Ste- parvežtas ir palaidotas savo lė
tines kaltas viškėje Sheffield. Mass. Bet gan

Amerikieti* knygų pardavė- dai dėl jo nebuvo palaidoti, 
ja* ’Newc*mb Moti, kuria So- Kai buvo pastebėta, kad per- 
vietuobe nusižudė ar nužudytas,

— ftongrae* iškilo ir vals
tybė* sekretorius pabirti- 

kad Amerikos siunčiamos

reiškia sukrius, suskis, žvdgtttinkas ir sako: “Gali pa- 
s, suvedžiotojas. Tokios sidatyti išvadą, kad arba ten 
prismės.betgi turi pa- nebuvojokio Osvalde, o jeigu 
&rtprasidęda gal S, gal irbuvo, tai jis nenužudė buvu- 
Madngųria - - ■ Jis buvo ŽudŪDri tarėjo

bčdi Deltas biznieriąi, religiniai

mg ar
timą turės diriguoti federalinė 
valdžia. Apie takius užsimoji
mus informuoja Gari T. Rowan; 
buvęs Amerikos" informacijos 
agentūros direktorius (Journal 
American). Esą tam užsimoji
mui vyriausybė turi dvi prie
mones — įstatymą ir pinigus.

Vyr. teismo spr^idanai dėl 
segregacijos naikinimo įdavė 
federalinei vyridūsybėi teisę įsi
kišti ten, kur segregacijos mo-

— Maisto kainos vidutiniškai
per praėjusius metus pakilo

proc. Mėsos net 13.5 proc.
Namų ūkio patarnavimų kainos
pakilo 2.5 proc.

Vyriausybės ekspertai nema-
no, kad yra infliacijos pavojus. pHcinaiąejamM. -

Pereitąjį metai Vietname 
amerikiečių žuvo 1,724, Ameri
kos keliuose 49,000, Vietname 

s Ženevos konferencijoje, sužeistų buvo 6,100, Amerikos 
rio 2 pasisakė teigiamai ir 
ybės departamentas, 
igu tokia konferencija į- 
1 tai pagrindinis klausi- 
bus dar prieš konferenci- 
- komunistinio "Išlaisvini- 
fronto" pnpažmHnas. š. 
lamas spaudžia, kad "lė
mimo frontas" būtų pripa- 
s teisėtu P. Vietnamo va* 
reiškėju.

jis spaus. Taft-Martley J^y' 
n«> atšaukimą priimti ateinan
čią savaitę. Atšaųkiiną pažadė
ję remti 54 ąenątoriąi. Jnt . 
šaukimo priešįninkai tikišl, kad 
MansfieMui nepasiseks sųriiilEt 
dviejų trečdalių filibusterfcįii su
stabdyti. O tada vėl ateistų at- 
šaukimo svarstymas dėl ska
besnių reikalų. '

Tauta pritaria
De Geulle pasmerkė š. Viet

name . bombardavimo atnaujini
mą Popiežiaus Paulius imsąsis 
naujos drae^tate akcijos tei

sybės planą normahr, jei atly
ginimai pakyla 3.2 proc., o sta
tyboje jie pakito .4.9 proe. Va
landai vidurkis 4.42 .dol., o fab
rike tuo tarpu . 2.61.
-- Bedarbių skaičius Ameriko

je pamažu slūgsta. Gruodžio 
mėn. buvo 4.1 proc. Darbo sek
retorius Wirtz mano, kad apie 
šių metų vidurį bus 3.5 proc.

darbo. Pagal Taft-Hartley vei- ta* Johmonas rinkimų mate, nu, dauguma įunųų bosų stoja 
kiantį įstatymą atskiros valsty- riekdamta. unHų paramo*. Da- už panaikiBiBB% T^i vėuome- 
bės tari tdsę nutarti, ar laiko bar jo* rrikatanja pažadus te- nėję ntea piiąnkunao šiam vy- 
privalomą darbminkp daiyvavi- sėti. Joti tai būtų ne tik papil- riausybės ■ūityrnni atiduoti dar- 
mą unijose ar ne. Devyniolika —
valstybių nutarė ne. J 

šį įstatymą panaikinti paža
dėjo unijų vadovybei pmriden panateoti. Senšte su-
- 1 ..........-—l tflta *^p*ų mat Dirkšeno pasi-

ETNAMAS—S. Taryboj ar Ženevoj? į
••'J J šiuos metas, šiemet Dirioaias

vno Taryboje vasario 2 sus (iš penkiolikos). Vasario 1 fflgjHsterj Jo puteje/ątsi- 
las atstovo Goldbergo siu- po karštų debatų siūlymas t^u- dūrė vbųmnente opmija^ ypa^ 
svarstyti Vietnamo klau- rėjo tik B. Trūko vieno. Ir-tas riai po Ntnr Yorko susbaetimo 
Bet kokis buvo sunkus 
surinkti reikalingus 9 bal-

Prancūzijoje nuo vasario 1 
pradėjo veikti 1965 priimtas į- 

CBC- programos rodo, kad dia- statymas, kurią pakeičia teisi
nę moters padėtį šeimoje. Jai 
leidžiama dabar imtis darbo 
nesiklausus vyro sutikimo. Jos 
turte, atsineštinis ištekant, lie

stų Viefneinaa yra sritis, kv>
įe etas kova dėl Azijos leis- UN. javtt*. kaip iW«MN'eAM 
y IF fwr KVFIV VM vlOlnl Kt* 
>, patys saus mulkinę".

tekretorius Rusk yra tfide-
prezidento atrama, kai rei-
argumentuoti ir prtekaStus

enątL Kai komisijoje suabe- 
o oro atakų atnaujinimo mo- stiprėjo. Amerikos kariuomenės Detroite, Pittsburgbe, Philidel- 
Hmn n»«a ■*4ra*iai tflfultA •** ten 107 Mfi

Kroado* radijo korporacija 
duoda programas, kuriose Anto- 
rika vaizduojama kaip pikčiau
sias priešas. Buvę* min. pirm. 
Diefenbakeris, kuris neturėjo 
gero* akies prezidento Kenne
dy pniiHkąi, pasmerkė Kanados — Indijoje KeratoS' provinci- 
radijo propagandą. Esą CBČ joje vasario 2 uždarytos vi- 
programos verčia “manyti, kad sos mokyklos, dėl riaušių, ku- 
J.V.: yra dadžtauna* pasaulio rio* kilo ryšium su ryžių davi- 
priešas”. “Propaganda varoma nio sumažinimu. Sumažino dar 
visose šios tauto* dalyse, koki Sbastri. Mrs. Indira
baisūs yra amerikiečią burbai

dtuosiuose Rūmuose oficia- 
e priėmime, kaip infir- 
ja žurnalas “Time”, prezi- 
as pakvietė prie paties sta- 
idurio sėstis šen. Dirkseną, 
ublikonų vadą, prie stalo 
po vietą nurodė šen. Mans
iui, demokratų vadui, o še
riu* Fulbrightas visai ne- 
o pakviestas.
as vaizdas rodo prezidento 
žymą tiem, kurie jo pohti- 
rariia ar ją sabotuoja. Ir 
įgreso atstovų pasitarime 
toose Rūmuose šen. Dūk
is be išvedžiojimų pareiškė, 
ji* visokiais atvejais prezi- 

tą rems.
lauja prezidentui parama 
o šen. J*vlt* pasisakymas, 
pasisakymas sulaužė opini- 
kad liberalai jo neremia, 
its laiko save liberalu ir grį- 
iš Vietnamo aiškino, kad 

inė padėtis padrąsmanti; 
I kova Vietname eina dėl 
vės ir kad dėl to ji verta 
įerikos ir liberalų paramos.

vienas buvo Jordano atstovas, streiko, kurio rezūlteai ėmė 
Jis negalėjo pasakyti nė taip baidyti nuo unijų neribotos val- 
nei ne, savo vyriausybės neatsk džio*. ’ > ' IVl 
klausęs. Tik vasario 2 jis paša- Princetono opinijosL tyrimo 
kė taip: Prieš buvo 2. Prancū- institutas rado, kad, 
rija nei Afrikos valstybės Ame
rikos nerėmė. Balsavimas laiko
mas Amerikos, “technikiniu” lai
mėjimu, ty. parodė, kad Ame
rika dar gali surinkti daugu
mą tam, kad klausimas būtų įra
šytas. Kitas reikalas, kaip bus 
su debatais. Kada jie bus, ne
paskelbta. Stos sesijos pirminin
kas Japonijos atstovas atidėjo 
juos neribotam laikui, many
damas, kad tikrieji pasitari-

už daugel milijonų dolerių, ga
lėtų prisiminti, kad jie dar sko
lingi už savo tėvus iš pirmojo 
pasaulinio karo 640,680,535. 
Prancūzija — 4,688,478,839 do
lerių, bet de Gaulle moka da
lim. Italija — 1,005,063,409. Vi
so iš 20 valstybei, jeigu jos grą
žintų skolą iš pirmojo pasauli
nio karo laikų, Amerika. gautų 
12,193,267,338 dol., o ąr palū
kanom net 14,463,284,560.

Tarp tų valstybių yra ir Lie
tuva. Ją Cdosidme primena to
kiu būdu. Esą siunčiant sąskai
tą Kosyginui ir Brežnevui gali
ma būtų pridėti Serbijos, Kra- 
tijos? Slovėnijos (Čekoslovaki
jos) skolas, o taip pat Estijos 
— 26,237.300, Latvijos — 10, 
807,540, Vengrijos 2,893,071, 
Lietuve* — 9,636,135, Lenkijos 
325,541.224, Rumunijos 77,136, 
810.

(Skaičiai įdomūs, tik nepri
imtinas Considine patarimas,

• ■ t \ į:. ■5 j ■ ■ ( j J

yj* J-J ik*. t --i > iZk.
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aki- ža vyskupų prašė ūgteuptau*** 
1962 . juoti pataisytą tekstą Tada į* 
eta- vyko pats dĮdŽtynsiaB soairita**

j•rtSbfe^4Tii^’-M'»ebu- .zubta ir pbpieffni y^tepKažy 
rengta ’-;rt Irt reuftaĘ'. pi^jo, kad mas su virš tūkstan&o vysku- 
drieją ritytataRrttrtrtta3rttapople-. pų parašais, prašant atšaukti šį 

fntdceitaidpa^J

Atviroje dirvoje
■' Amerikoje rungiasi dvejopas ,•’ -' Rteta J~ kita taffitu 
nuomonės dėl komunizmo. Vie- idėjų infiltracijas "sritĮi. _ v 
ni mano: komunizmas viduje' keliolika metų HoDyvuodo fi- 
nėra jokia grėsmė Amerikos vi- mų pramonėje buvo pravesta 
suomenei; komunizmo klaidin- garoistspriešk/tainfeimis va 
gos idėjos negali atsispirti prieš tymas- /ĖHfe .režisorių ir būrys gūną 
tiesos šviesą atviroje demokra- .smulkesnių darbuotoju fihnųkmritajųirrt' 
tinėje bendruomenėje. Kiti gamyboje net išvyko iš Amai- 
mano: komunizmas tebėra grės- kosdėlsavokomųnistįnėsyeik- rieniir^ynų Jy 
mė, ir ji auga; auga ne tik na- los. Tačiau dar ir dabar ne ta- kafarfariškų ta 
nų skaičius, ne tik jųveržima- šimtinps, bet šimtais pagamina- bespatdBžii 
sis j jaunimą: auga jų veržima- ma filmų,'iškreipiant amerikie- 
sis j tos “atviros, bendruome- tinio gyvenimo vaizdą. Vietmis §į krpįpirrnyi, 
lės” -Barių mintis, jausmus, gyventojas turi- progą ekrano jpr^tfa JP 
sprendimus— taip kaip atviro- melą palyginti su kasdienybės formacijas' o 
je dirvoje lengviau išauga us- tikrove, bet užsieniečio žiūro- lanfriaiafora 
nys nei kviečiai. O Amerikos vi- vo pasąmonėje pasiliks nepalan- fa »fawmw»f

kus didžiojo laisvės krašto vaiz-
« \ -/T

Jonas XXlll minėtoje encik-

Taika — mėgstamoji tema, 
kurią komunistai nori svarstyti

mus, neva pritariančius jų veik
lai.

filtruoti jų galvojimą, paremti 
“pacifistų” sąjūdžiui

Taika gali turėti daugelį po
žvilgių. Yra rytmečio kapo tai
ka tiem, kurie naktį mirė iš ba
do ir sielvarto. Yra nakties tai-

Kariniuose filmuose iki nuo- J JI 
bodulio tyčiojamasi iš pralaimė- 
jusiu nacių ar fašistų, bet ko- yj 
munistai retai, kada tepaliečia^ 
mi. 0 juk. Sibiro tundros, ko- . 
munistų deportacijos, raudonų* q 
ju agentų darbai, Vengrijos su- W 
kilimo . numalšinimas, tikybos r* j 
persekiojimas ir pan. pakanka- J J 
mai patiektų prieškomunistinių r M 
siužetų. į

šio 21 — N.C.W.C. Moterų Ka
talikių Tautinės Tarybos su
ruoštame pirmininkės Kilch ir 
valdybos narių pagerbime.

_■ John Carrol draugijos advo
katų komiteto pakviesti, Ra
jeckai dalyvavo specialiose mi
šiose šv. Mato katedroje sausio 
30 d.

Pastarosiomis dienomis Ra
jeckai dalyvavo Ceylono bei 
Vokietijos ambasadorių priėmi
muose.

sis j jaunimą: auga jų veržima
sis j tos. “atviros, bendruome
nės” narių mintis, jausmus, 
sprendimus — taip kaip atviro
je dirvoje lengviau išauga us
nys nei kviečiai. O Amerikos vi
suomenė ir nori būti tokia atvi
ra dirva.

Šios nuomonės atstovai nu
rodo eilę sričių Amerikos dir- 
voje, kuriose komunštinė įta
kajsfckverbiar nurodo' būdus, 
kaip tą įtaką mėgina sėti.

*
Paskutinių metų eilėje komu

nistai siekė įsisiūlyti visoje eilė
je Amerikos katalikiškų kolegi
jų bendrom diskusijom apie 
popiežiaus Jono XXIII encikli
ka “Pacem in terris”. Jiem rū
pi vauti nekomunistinius klau
sinius. kuriem galėtų komunis
tines pažiūras pristatyti taria - ■ t . 
mai sutariant su popiežiaus po- net drauge su katalikais ir'in- 
žiūrom.

Amerikos komunistai, taria
mai siekdami Vieningo fronto, 
bando įtraukti katalikus į bend
rą nagrinėjimą tokių'klausimų 
kaip rasių problema, civilinės

;nema--t Pirmąją darbo dienų —? spa- atiduotas bąlsavįmui, kurio re- to, vyskupai , suvažiavę iš įvai- 
buvo lio 12 — susirinkimais įrodė sa- zultatas tavo dauguma už mi- nų pasaulio vietų, priprato veik- 

Oąjra- vo savarankiškumą atsisakyda- tatos srhemftgatm^ima Ta- ti kiipo vienetas.
_ /?r. f ‘‘J' 1963 birželio 3 mirė popie-

įįyg jonas XXIII; mirdamas 
meldėsi už Visuotino susirinki-

I ' I \/ ■' mo pasisekimą Jr už krikšfio-
| gį |J ■ nių vienybę. To pat mėnesio 21
Į j i ■ išrinktas Paulius VI greitai iš-
J ■ ■ reiškė savo intenciją Visuotiną

__ _ C v I i ■ susirinkimą tęsti toliau
< fv K ■ 1963 rugsėjo 29 Paulius VI

atidarė antrą susirinkimo se- 
si^‘ Bai§iarna balsuoti liturgi- 
j08 diskutuojama Bažnyčios 
prigimties klausimai Visu ašt- 

J į i ! i |Li H rumu atsistoja vyskupų kolegia-
.// v ' | ■ ižkumo klausimas, taip pat ir

pastovaus diakonato grąžinimo 
j \ ; Ji..... ' |į ■ galimybė. Po ilgų debatų spa-

\ \jf / || lio 30 įvyko orientfKiinis bal-
. . savimas, kurio rezultate buvo

M ” Bp didžiulė persvara šių abiejų 
h ' klausimų teigiamam išsprendi-
I mui-
i ’ Antroji susirinkimo sesija už-

• M SLį . ’ daroma 1963 grtrodžid 4. Tą t -
j , H dieną buvo paskelbta konstitu- Khampan išleistuvėse. Sau-

. - - \ K cija apie liturgiją ir dekretas 
| H apie socialines ryšių priemones.

.. ' . H . . K Šie dokumentai buvo pirmieji
. J į I pozityvūs ir apčiuopiami susi-

K rinkimo rezultatai. 
H _ Praslinkus trims savaitėms, 

P° antrosios sesijos uždarymo,
Į t K Paulius VI keliauja į Šventąją
j Žemę, kurioje padaro ekume-

. Į I . ■ niskumo gestą, susitikdamas su 
atskilusios Rytų Bažnyčios pa- 
triarku Atenagoru. Taip pat 
ekumeniškumo dvasioje 1964

Sausio 20 Lietuvos atstovas 
su žmona dalyvavo valstybės 

^sekretoriaus^ ir jo žmonos su- .... 
ruoštuose pietuose Valstybės

- departamente diplomatinių mi
sijų šefams ir jų žmonoms pa-

14 gertrti. .
Baltijos valstybių diplomati

nių atstovų pasitarimas buvo' 
'sausio 21 Washingtone. Pasi
tarimą kvietė Latvijos atstovas.

Lietuvos atstovas pareiškė 
užuojautą Nigerijos ambasado
riui dėl Nigg^jos respublikos 
ministerio pirmininko Sir Abu- 
bar Tafawa mirties.

Prezidento kabineto pakvies
ti, Rajeckai sausio 24 dalyvavo 
Evening With Mark Twain pro
gramoje, kurią globojo prezi
dento žmona.

Sausio 25 Rajeckai dalyvavo A

. Sovietų diriguojami,. ameri- vo sunaikinti. Yra taika ir 'be J. 
kiečių komunistai bando su- laiko ribų tiem, kurie uždaryti 
kompromituoti ar izoliuoti bent koncentracijos stovyklose. Bet 
atskirus hierarchijos asmenis, juk komunistinė šaltoji taika, 
apgaulingai išgaudami pareiški- prie kurios komunistinė minčių 

infiltracija ir veda, kaip , tik ir 
yra šių trijų taikų junginys. Bet 
ar ne tokios taikos siekia visi 
tie, pasiduodą komunistinio be
sąlyginio bendradarbiavimo vi
lionėms, ar tiek organizuotai 
tiek privačiai pritaria demonst
racijoms prieš prezidento žygius 
Vietname.

likoje, jei ir išreiškė viltį apie 
bendradarbiavimą su komuniz 
mu, tai tik su tokiu, kurs 
“istorinės eigos nuolatinėje evo
liucijoje padarytų esminių pa
keitimų”.

f

(5)

Tremtinių skyrių panaikinau, o jo bylas ir funk
cijas, susitarus, pertariau juridinei dubai, kuri veikė 
savarankfikai, jau pradžioje minėto kap. P., prityrusio 
ir tikrai garbingo asmens, vadovybėje. Karantinas Obe^ 
liuose dar pasiliko ilgiau. Tremtinių skyriaus etatus 
išdalijau provincijai, kad sustiprintų rajonų veikimą. 

. Vietoj atsistatydinusio Šiaulių viršininko, ruso, pulk. 
Įeit Z., parinkau iš centro sekcijos vedėją lietuvį, vyt. 
Įeit C. Drastiškas raštinių darbo sumažinimas ir ins
truktavimas, visą dėmesį nukreipęs į sekimą, davė ge
rų rezultatų.

Pradėjau lankyti punktus, kad arčiau pažinčiau jų 
veiklą vietoje, lankyti žmones, kad pažinčiau admi
nistraciją — apskritas viršininkus ir karo komendan

tus, su kuriais, mažiau ar daugiau, mūsų darbo sri- ■ 
tys turėjo ryšį.

Teko pakeisti ir apsilankymų į punktus taktiką. 
Mano tikslas buvo apsilankyti netitataL Netikėtai ne- 
tam, kad užklupčiau ir išbarčiau už netvarką. Tai būtų 
per smulku, žvalgybos srityje darbas yra be galo į- 
temptas, ėda nervus, ir drausmė reiškiasi ne kulnų su-

- mušimu ir pataikavimu viršininkams. Rontržvalgybos 
tikslas buvo apvalyti Lietuvą nuo kenkėjų, dirbančių 
kitų valstybių interesams, nuo savanaudžiu, sabo
tuojančių valstybės pastangas atstatyti kraštą visų jos 
žmonių gerovei. Sekimo darbą dirbantieji turi tą dar
bą mėgti, būti nešališki, mokėti išlaikyti paslaptį, jų 
sužinotą ar kitų jiem patikėtą. Toks pareigūnas bus 
branginamas viršininkų, ir jam negrės pavojus būti 
atleistam, kol jis pats norės' tarnauti. Tėtdra pripažin
ti, kad tokių buvo daugumas. ' ■ f '■

Bet aš nutolau nuo temos. Nutaręs aplankyti vie
ną apskrities miestą netoli demarkacijos zonos, iš va- ' 
karo pranešiau šoferiui, kad pasiruoštų 6 vaL ryto ir 
paimtų iš auto bataliono pakankamai benzino.

Atvykęs į numatytą vietą, nors dar buvų anksti 
8 vai. ryto, radau visus tarnautojus susirinkusios, raš- 
tmė švari, bet viršininko neradau. Pavaduotojas, y^- 
tingiems reikalams valdininkas D., paaiStiDO, kad vir
šininkas, sužinojęs apife mano atvykhną S vakaro, IeA 
kur dingo. Rytą jis gavo1 pranešimą iš pasienio sargy
bos, kad viršininkas (rasas) L. pabėgo į Lenkiją.

Grįžęs į Kauną, prašiau savo padėjėją ištirti, kas 
pranešė į punktą ą|ūe mano planuojamą apsilankymą. 
Pasirodė, šoferis tetefonavo į auto batalioną dėt ben
zino ir atsarginės padangos, o žvalgybos skyriaus te
lefonistai, kareiviai, paskubėjo perspėti punktą. Nuo 
to laiko nesakydavau, ftr važiuoju, o šoferį įspėjau 
visuomet turėti pakankamai benzfoo.

NETnCCTAS INFORMATORIUS

Vėlų vakarą, jau po 11 valandos, po ilgo pasikal
bėjimo su asmeniu, tik ką grįžusiu iš Sovietų Rusijos, 
neskubėdamas ėjau namo. Nakties metu, jei eidavau 

kaip-kad tada pėsčias, mane sekdavo gerokai atstu su 
mano “sargai”.. Jie buvo reikalingi ne tiek apsaugai, 
kiek kitokiems reikalams. Pasukęs į šoninę gatvę, 
girdžiu užpakalyje savęs vyro žingsnius, ir staiga pra
byla rusiškai:

— Ponas viršininke, neatsigręžkite, eikite, kaip 
ėjęs; kur aš galėčiau kalbėtis su jumis? Aš turiu svar
bių žiniiĮ.

Netikėtumas yra visgi, netikėtumas. Nežinodamas, 
kas ir kokiais tikslais užkalbino mane, nusprendžiau 
pasikeisti pozicijomis: padaręs porą žingsnių, sustojau 
ir ^atsirėmiau į tvorą “pasitaisyti bato raikštelių”. 
Tuo būdu aš priverčiau nepažįstamą praeiti pro mane. 
Tai tavo 22-23 metų, aukšto ūgio, gerai sudėtas vy
ras, žydų tautybės. Aš, pasitaisęs batą, neskubėdamas 
ėjau savo keliu, tat jau paskui jį, ir atsargiai, irgi ru
siškai imsaktau: ,

— Skite neskubėdamas tris kvartalus į Kalnų gat
vę -r jūs būsite saugiai nuvestas tai, kur aš jūsų 
lauksiu. Po to aš atsilikau ir užsirūkęs,- dariau ženklą 
degančia cigarete. Vieta* “sargų” pasirodė, ir aš tokiu 
pat būdu, paskui “sargą” eidamas, paskubomis nuro
džiau vietą, kaip ir kur jie turi saugiai tą žmogų nu
vesti. “Sargai” buvo puikus apmokyti tuometinio seki
mo vedėjo. Jie tą žmogų pastebėjo, vienas .davė jam 
tinkamu būdu nurodymus, o kkas, atsitikdamas, pa
tikrino^ ar nepažįstamas įtaravo kieno kttp sparnas. 
Po RMŪ minučių jaunas vyras atėjo į mano fefefiulio, 
mhobuk^ rarj ps mn dvtp pan&ęs nvo mob* 
togiĮ flMtnL butu, neM-
vo rodomi tokiems atsitiktiniams, dar neišaiškintiems 
arnnentaš.

Nepažįstamasis pasirodė tetai įtaraus tipas. Jis, * 
negaišdamas, aiškiai- ir atvirai pasisakė, kas esąs. Jau 
keteri metai jte <ttrba komunistų partijai. Buvo užver
buotas gimnazijos frteje klasėje. Mokslą nutraukė dėl 
partijos, buvo pasiųstas į įlaškvą apmokymo ir jau 
pusė metų katy grįžęs vėl įjungtas į ataėktagk "drabą” 
Jo gausi giminė, daugumas tentai, įtart, s rtBau 

ir sužinojo tikrai jo komunistinius ryšius, atkalbinėjo, 
motina jį maldavo mesti tą pragaištingą darbą Ir jis 
pats, pabuvojęs Maskvoje ir grįžęs namo, pamatė be
sikuriančią Lietuvą skirtingomis akimis. Dar jis mėgi
no prieš gimines teisintis, tuo, kad žydų pozicijos Lie
tuvoje silpnėja; kad kooperatyvai išstumia juos iŠ biz
nio, bet senas tėvas jam griežtai atrėžė:

-— O ko tu laukei? Kad lietuviai čia, Lietuvoje, 
tau Izraelio valstybę kurtų drauge su mumis, žydais? 
Prie caro jie. kentėjo, tai ir natūralu, kad ji nori savo 
valstybę statyti sau, lietuviams. Ar tu nematai, ką jie 
mums, žydams,- duoda: turime savo ministrą turime 
žydų Banką su nusėtais visuose miesčiukuose banke
liais, turime gimnazijas, Oze ir kitas organizacįjas- 
Kur tu girdėjai kitose valstybėse tokį tiberatiškumą? 
Kuo lietuviai piktinta — tai,'kad mes laikomės įsi
kibę į,rusus, savo vaikus, užuot siuntę į žydų, siunčia
me į turį gimnaziją viešai ir garsiai gatvėse, resto- 
ranime n- visur kitur viešose vietose, lyg demonstruo
dami, kalbame rusiškai. —“Jei jau jūs žydai nenorite, 
kalbėti lietuviškai, kalbėkite žydiškai,” sako mums lie
tuviai. Kokias tu irldti jaunuoliai gtate turėti preten
zijas į valstybinę tarnybą ir kitką jei jūs nelaikote 
reikalinga išmokti lietuvių kalbos, patinti jų istoriją? 
Pagalimi, jei tu nestori, ar nematai sau ataties Lietu
voje, tai dar nėra pagrindo griauti jos pamatus — 
dirbk savo, -žythĮ, valstybei Lietuvių pavyzdys ir mum 
atidarė akis. Ar tu nematai, čia pat gyvendamas, su 
kokia entusteam lietuviai stato savo valstybę? O jie 
tft dabar jutaįįo. Tai padeda suprasti ir mums, ty- 
uams, oą rasama <nrtm savo žmonių mirai, savo valsty
bei O ar jis, jaunuomenė, ką nors Žinote, katy meą 
seniai, anksčiau sugyvenome su lietuviais? Ponai Ue> 
tavoje bart rota ir lenkai dvarininkai, o Hętovtei var- 
go su moate, tydate. Tarp mūsų nebuvo neapykantos, 
rota nągrišjo išprovokuoti pogrosmą kaime šanonės 
nesakydavo žydas, o žydelis. Ną kas čia blogo?...

Tą viską jaunuolis nuoširdžiai atpasakojo, ir aš 
jam prraeyau.

(Boa daartteaj



tuo reikalu tenka dažnai kla-
ta© pačiu tampa svetimas savo 
tautai.' ./,■ W ISAPISON STREET

kad vienas pagrindais uždavi
nys svetur gyvenantiems yra 
tikėjimas savo tautos ateitimi

rias betnvvbės priešas, ši rei- TWns Ptapdyti, nes jie nekal- 
talą nagrinėjant kyla du pag- .HŠk hetaviškai ir bygpąčin ma- 
rindiniai klausimai: kokiomis toi galės atstovauti*mūsų tan- 
a{dinkjd)ėmis mažumoms nutau- tą. fe tokie t^n a^uks žino-

šio įvairiomis progomis daug 
kalbama fe spaudoje rašoma. 
Siūlomi tuo reikalu įvairūs re

kad tautose asimiliacija vyksta 
laisva valia, ..natūraliai. Girdi, 
nėra pasauly tautos, kuri dau
giau ar mažiau nebūtų pasisa
vinusi svetimos tautos elemen-

kofektoiis aplinkybėmis mažuma 
gali išlaikyti savo tautybę?

žinoma, ir į šiuos klausimus
gali būti įvairių atsakymų bei . . .. ;
motyvų. Tačiau suglaustai gali- kartos betovių, kūne klausiami 
ma atsakyti, kad juo skaitlin- hetuviškai, atsako angliškai, 
gesnė mažuma; tuo mažesnė Darbovietėj varnas lietuvis tik 
daugumos pritraukiamoji jėga, P® 4riejų metų jffa^eko su -mšk 
ir juo noresnė mažuma, tuo nūn lietuviškai, bet apie Ltoto-

tavo tautą ir jos ateitį”.

nu. Reikėj0 popietiaus asme
niško įsikišįmo, kad ši schema 
būtų atiduota pradiniam habat- 
vimui. Balsavimo rezultatas ■— 
djd^inlė dauguma ui retigmę 

laisvę. Po šie svarbaus balsavi- 
nto — spatiod PauliusVI vyks
ta i Innįjtinių TmĖĮŽU tretinę 
New Yorke kreiptis į pąšauho

- 1965

semi-

Vis dėlto istorija žino ir to-
kių faktų, kur tautinė mažuma, 
ištisus šimtmečius gyvendama 
CTętimoje išlaikė pepa •-
y - J,i,r — -y*- r_, —4 ’gfIlcStaS p9S0OCXQS si SBKaJa 
kalbą, nors jie buvo, visai skir
tingi nuo vietinių gyventojų.

vai buvo lietuviai.mas, Pavyzdžiui, jei lietuvis ap- .... ...
sigyvena tokiame mieste, kur Daug kas jyį|tina, kad išė-

žęs pnpjritpis duoda pranešūną 
snsmnidmtobApie savo šek- 
ningą kelionę taikos reika
lais*•.' iBp.»...-jj<- ; ; ,. ..

nari ;̂-r-4S^qpiwo^
I)eklsąraeija\^pae Bažnyčios 

santyktos -su nekrikščioniškom 
religijom 1M5 spalio 281

Deklaracija ^ūe krikščioniš-

WHITE IIORSE TAVERN
PRANAS KRUČAS, 8»vlųtakas 

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
= f Tel. Vlrgtata

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

■ ■ "jy'■ a...i ..... "

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

nebeišvengiamas. Visai kitokia 
padėtis; kai lietuviai apsigyvana 

. ... didesniais būriais, kad ir sve-
Nagrinėjant šį klausimą ten- tūnos tautybės ar mišrai apgy- 

ka šiek tiek pasižvalgyk į se- vendintainsę miestuose Jie čia 
nesniųjų lietuvių ateivių-praei- kasdien susitikdami turi progos 
tį. Juk anais laukais jų pasi- gimtąja kalba pasikalbėti gat- 
šventimas ^tuyiškai kultūrinei vėse, darbovietėse, savo bazny- 
veiklai buvo tikriausia ir ge- čiose, lietuviškose organizarijo- 
riausia priemone gimtajai kai- se į- šiaip įvairiuose kultūri-

savo vaikas, su kuo pe drau
gauja ir ta^ taria lietuviškus 
žodžius, tai be abejo tokiusvai
kus greit paveikia svetima įta-

bai ir lietuviškiems papročiam niuose parengimuose 
išlaikyti. Tačiau lietuvybe klės-. - Kova dėl nutautėjimo turi 
tėjo tik tose vietose, kur buvo jjįti .kieta, ryžtinga ir neatiaidi, 
Įsikūrę lietuviški židiniai. Lie- tik tada bus laimėta
tuviškose parapijose veikė cho- Kad svetimoj pastogėje ne-
rai, vaidintojų būreliai, klubai, nedustame, kiekvienam lietuvy 
savišalpos organizacijos ir kit. turį f>ūti Lietuvos prisikėlimo

Anot, kunigo A. Sušinsko — 
“Skaudusakyti,bet jau turime 
nemaža paklydėlių iš savo tau
tiečių lietuviškojo gyvenimo ke
lyje. Tie paklydėliai kyla ne 
tiek iš pačių jaunųjų, kiek iš

Bažny&į pasaulyje - 1965

lapkričio 18 išleidžiama kon- 
stitudja apie'aprėiaamą ir de- 
kretas apie pasauliečių apaštala
vimą. Taip pat popiežius pa- JUOZO

bet prie lietuviškos ctiaugystės 
mielai būrėsi ir turėdavo laiko

rengimus ir organizacijų susi
rinkimus. Tokie lietuviai, ypač 
gyvenantieji JAV, išliko ne tik

ir nuoširdžiais Lietuvos atsi
kūrimo rėmėjais. Jie noriai ir

mūsų pačių rankose. Kitaip ta
riant, lietuviškos sielos išsaugo
jimas svetimuose kraštuose kar
to yra ir mūsų išlikimo klausi
mas. • - •

Senesnieji lietuviai nesidrovi 
sakyti, kad esą lietuviai ir lie
tuviais iKHį būti. Bet kaipgi su

sunkiai ųždi^Mus centus naujai

jaunėsniąja kartą? Nepaslaptis, 
kad daugelis antrosios . kartos 
jaunimo nebemoka, o kai kurie
kad

vyresniųjų. Pav., šeimoj yra 3 
vaikai Tėvai jiem pataria neiti 
į lietuvių parapijos bažnyčią. 
Tėvai vos angliškai grabaliojasi, 
bet su jais yisvien angliškai 
kalbasi Kitoj šeimoj dar ge
riau. Tėvai augina du vaikus 
— 9 metų mergaitę ir 10 me
tų berniuką. Abu vaikai nemo
ka lietuviškai nei skaityti. nei 
rašyti Tėvai visai nesirūpina 
lietuviškai mokyti Motina Lie
tuvoj buvo pradžios mokyklos 
mokytoja, o tėvas — ano meto 
lietuvių veikėjas”.

Didelė pagalbinė priemonė

jimo, tai lietuviškų knygų ir lai
kraščių skaitymas ir dalyvavi
mas lietuviškose jaunuomenės 
organizacijose.

Kai kuriems tėvams yra ge
ras pasiteisinimas sakyti, kad
mano vaikas lanko šeštadieninę 
mokyklą, kuri tori apsaugoti 
nuo svetimos įtakas. Bet visgi

mokykla nėra pajėgi tai ban
gai atlaikyti. Ji gali tik šiek 
tiek sulaikyti nuo staigaus su
siliejimo su Svetima aplinka, o 
tuo pačiu ir nuo nutautėjimo. 
Todėl lietuviško auklėjimo ir 
mokymo spragą taika užpildyti

(Kiekvieną konstituciją, dek
retą ir deklaraciją netolimoje 
ateityje pakomentuosime atski
rais straipsniais.—Bed.)

— Ritą Vmtokaitytė, sužino-

pa dukra perėjo j katalikybę, 
užsakė pas S Motuzą liętuviš-

medžio vidutiniško didumo kry
žių o R. Vąilokaiiytė, žodyno

Galima gauti įvairiausios rūšies'amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

REPUBLIC Liquer Store, Ine.

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

Taigi, pirmykščiai emigran- 
. tai lietuviai įkūrė lietuviškas 

kolonijas, suorganizavo parapi
jas, įsteigė lietuviškas draugi
jas, klubus, kultūrinius ratelius 
ir beveik visi kūrė tik lietuviš-

buvo negarbinga vesti žmoną 
kitatautę, arba merginai tekėti

mis ir pastatytomis, T 
mis. Kad ir paseno, bet vis

' BUFF ALO, H. Y.
... IjttosM nepriklausomybės 

jfųĮįį^BUĮĮ, rengia
mas Buffalo Lietuvių Klubo, į- 
vyks sekmadienį, vasario 13. 
12 vai. pamaldos už žuvusius 
Kovotojus dėt Lietuvos laisvės 
ir ūpTiklsnėmiiybėg Our Lady

ANTANAS VAITKUS, WMJM

ir Iridi iį^dėdami ir dabar : 
mia lietuviškus reikalus.

Lietuviai miršta, jų vietą už
ima jaunos tartos ir papildo B- 
siskyriusių eiles. Bet tauto tol 
yra ga^, tai jaunos tartos su
geba paimti buvusių tartų pah-

Ufi finad Stint BraalŠMi II. NL Y.

PaptgtatMBM kataooris ftttniM utakyini 
VBTOV1MI ir POMYZAin

. prMpątĮĮme | nonų* *ctų*WUĮa«kHawfMw Įr aortas
ĮFstokeaD

ta, tas skiriasi nuo savo tau



1$64 vasario 4 cL, Ai*. 4.

MIGDANTIEJI, RAMINANTIEJI VAISTAI
S

Kartais skaitome laikraščiuo
se, kad tas ar anas ryte lovo
je rastas negyvas, šalia rasta 
ir tablečių miegui. Laikraščiuo
se pažymima, kad pilietis iš va
karo grįžo nugėręs.

Visai neseniai New Yorke 
viena žurnalistė buvo rasta mi
rus vonioj. Šalia ant staliuko 
buvo ir buteliukas su migdan
čiais vaistais. Mirusioji iš va
karo buvo svečiuose, grįžo ge
roje nuotaikoje.

Medicina sako, kad migdan
čiu vaistu veikimas dėl alkoho
lio žymiai padidėja. Žmogus su* 
silpna širdimi gali numirti.

Alkoholis, per kraują papuo
lęs į smegenis, sukelia centri
nių nervų sistemos depresiją. 
Ypač veikia kvėpavimo ir krau
jo apytakos centrus. Todėl mie
go tabletės, nors gyvybei nepa
vojingos, gali žmogų numarin
ti, jei jis bus vartojęs alkoho
lio. Žinoma, žmonės į tokį pa
vojų patenka nežinodami.

Vaistų suvaržymas
Pastaraisiais laikais padidėjo 

miego vaistų sunaudojimas. 
Dažnai tie vaistai vartojami be 
reikalo. Žmogus įsikalba, kad 
be miego tablečių negalės už
migti.

Į šį reikalą dėmesį atkreipė 
Amerikos vyriausybė ir nuo 
1966 vasario 1 uždrausta be gy
dytojo recepto pardavinėti mie
gui vaistus. Į šį potvarkį į- 
traukiami ir raminantieji bei 
gaivinantieji vaistai.

Pagal gydytojo receptą vais-‘ 
tininkas tų vaistų galės duoti 
tik penkis kartus. Po šešių mė
nesių toks receptas negalios. 
Gaminančios tokius vaistus fir
mos turės vesti tikslią atskaito
mybę; taip pat ir vaistinės, nes 
jas patikrins valstybės valdi
ninkas.

Raminantieji vaistai
Pastaruoju metu Amerikos 

spaudoje keliamas klausimas 
dėl taip vadinamų , vaistų ra
mintojų kenksmingumo. Tai 
nauji vaistai, kuriuos plačiai 
naudoja psiciatrininėse ligoni
nėse. Šie vaistai ligonį nurami-. 
na. Tuos vaistus be gydytojo 
patarimo pradėta plačiai varto
ti ir šiaip gyvenime. Gyveni
mas yra nervuotas. Kad nura
mintų įtemptą nervų sistemą, 
žmonės dažnai be reikalo, be 
gydytojo kontrolės panaudoja 
raminančius vaistus. Tai gali 
pakenkti sveikatai. Jei žmogus 
darosi nervingas, nereikia ieš
koti vaistų vaistinėse. Reikia ei
ti pas gydytoją sveikatos patik
rinti. Pirmiausia reikia paša
linti priežastis, kurios sukelia 
nervingumą, o patį nervingumą 
gydyti natūraliais vaistais —po
ilsiu, atostogom, miegu, aplin
ka ir t.t.

Vaistai ramintojai, ilgiau var
tojant, nustoja savo galios, ir 
užuot nusiraminus, nervai dar 
labiau payra. Ramintojai nepa
gydo pairusių nervų, tik lai
kinai atpalaiduoja jų įtampą. 
Vaistai ramintojai tinka tik spe
cialiems atvejams, kad nura
mintų žmogų dėl ištikusios jį 
nelaimės, pvz. brangiam asme
niui mirus.

Teko girdėti nusiskundimų, 
kad raminantieji vaistai žmo-

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

Po 100 dol. Rev. V. Cukuras, Putnam, Conn.
Bružinskas, J.R., Brooklyn, N.Y.

Po 25 dol. Kriaučiūnas. J.S. MD, Toledo, Ohio.
N.N. Brooklyn, N.Y.

Po 10 dol. Lisžuskas Dom.. Hughes — Pittston, Pa.
Martus A.. MD.. Cleveland, Ohio.

Po 5 dol. “Varpas” Dramatic Club, New Britain, Conn., Kačins
kas. Jer.. So Boston, Mass., Beleškienė, Bem., Chicago, 
III., Ingelevičius V., Brooklyn, N.Y., Slavinskas, M., 
Cambria Hts., N.Y., Karpavičius P.. Waterbury. Conn., 
Alksninis Algis, Charlestown, S.C., Jacius St., Waterbury 
Conn. Michura. A , Yonkers, N.Y.

Po 3 dol. Sadūnai Ad. Juoz., Chicago, III., Kairys A. Rego Park. 
N. Y., Jasaitis, V.. Lewiston, Idaho, Walls. B. P.. 
Detroit, Mich., Raymond P., Miami, Fla., Andrikis Mare., 
VVaterbury, Conn.

Mūsų padėka ir maldos. Malonėkite prisidėti, kad ir nedidele 
auka Dievo garbei. Tėvynės labui! Aukas siųsti: Building Fund 
Franciscan Monastery, 680 Bushvvick Avė., Brooklyn, N.Y., 11221.

DR. Ą GRIGAITIS

gaus nenuramina, bet dar la
biau susirgdina. Taip atsitiko 
su lietuviais, naujais ateiviais. 
Aš asmeniškai irgi išbandžiau 
šiuos vaistus. Tris kartus ban
džiau ir tris kartus gavau nei
giamą veikimą. Yra posakis: 
kas vokiečiui mirtis, tas rusui 
sveika. Tas pats ir su tais vais
tais. Mes lietuviai esame gam
tos vaikai, mūsų nervai prie ra
mintojų nepripratę. Gaunasi 
neigiama reakcija.

Yra psichiatrų, kurie sako, 
kad nuo ilgo ramintojų varto
jimo akių lęšiukas sudrumzlė- 
ja. Bet yra gydytojų, kurie sa
ko, kad ramintojai čia nekalti. 
Akių lęšiukų susidrumstimas 
buvo pastebėtas pas tūkstan
čius ligonių, kurie šio vaisto ne
vartojo.

LOS ANGELES, Galit., * sausio 23 šv. Kazimiero 
salėje suvaidinta rašytojos Alės Rūtos drama “Ant 
liūno krašto”. Iš k. j d. Alė Rūta, rašyt. J. Gliau
dą — dramos sambūrio pirmininkas ir D. Mackia- 
lienė — režisierė. Nuotr. L. Briedžio.

BALTIMORĖS ŽINIOS
CYO katalikiško jaunimo or

ganizacijos patarėjai rengia 
ekskursiją J New York vasario 
4, 5 ir 6 dienomis. Ekskursan
tai išvažiuos iš Baltimorės au
tobusais 3 v. popiet. New Yor
ke aplankys įvairias įdomias 
vietas ir teatrus. Grįš atgal į 
Baltimorę sekmadienį vasario 
6. Iš šv. Alfonso parapijos ne
mažas skaičius asmenų daly
vaus šiame išvažiavime.

Sodalietėms vasario 6 per 
8:30 mišias šv. Alfonso bažny
čioje klebonas prel. L. Mende- 
lis išdalins ištikimybės ženklus 
už uolų dalyvavimą pamaldose. 
Po mišių susirinks šv. Alfonso 
salėje pusryčiams, kuriuos pa
gamins šv. Vardo draugijos vy
rai. Po pusryčių naujos valdy
bos rinkimai.

Keturių kapelionų pagerbi
me vasario 6 War Memorial 
programa prasidės 4 v. popiet. 
Rengia Amerikos legionų orga
nizacija, dalyvaus ir lietuvių 
posto kapelionas. Tie keturi 
kapelionai — žydu rabinas, du 
protestantų ministrai ir kata
likų kunigas — 1943 vasario 3

Gaivinantieji vaistai
Dar por^ žodžių apie vaistus, 

kurie žmogų gaivinat palaiko 
gerą nuotaiką, ypač dar kiek 
nugėrus degtinės. Šiuos vaistus 
vartojo paskutinio karo metu 
vokiečiai, kad fronto kariam 
pašalintų nervų įtampą ir nuo
vargį. Tai suprantama karo me
tu. Kartais Žmogui reikia ke
liauti ir ilgai sėdėti prie vai
ro arba atsiranda koks skubus 
reikalas. Dažniausiai vartoja: 
amphetamine, dexedrin, dexa- 
myl. Šie vaistai mažina apeti
tą, todėl moterys juos dažnai 
vartoja norėdamos svorį nu
mesti Svarbiausiai, šie vaistai 
nuolat vartojant, darosi kenks
mingi sveikatai ir gali bųti mir
ties priežastim. Gauti jų nėra 
sunku, nes Amerikos laborato
rijos jų kasmet pagamina virš 
9 milijardų. SOCIALINES APSAUGOS MOKĖJIMAI YRA PADIDINTI

Socialinės apsaugos pakeitimai (2)

nuskendo su Dorchėster karo 
laivu, kai jį torpedavo vokiečių 
povandeninis laivas. Kapelio
nai savo gelbėjimosi drabužius 
atidavė kareiviams. Šių didvy
rių kapelionų pagerbimas vyks-- 
ta kasmet.

Lietuvių nepriklausomybės 
minėjimą rengia Baltimorės 
Lietuvių Taryba ir Lietuvių 
Bendruomenė lietuvių svetai
nės didžiojoj salėj vasario 12 
šeštadienio vakare. Rengėjai 
kviečia lietuvius gausiai daly - 
vauti. Minėjiman pakviesta Bal
timorės miesto majoras Theo- 
dore McKeldin ir kiti miesto 
pareigūnai, Marylando valsty
bės gubernatorius T. Millard 
Tawes ir kiti žymūs svečiai. Va
karo programa prasidės 7:30. 
Sekmadienį, vasario 13, 8:30v. 
šv. Alfonso bažnyčioje bus mi
šios už kenčiančius brolius ir se
ses Lietuvoje, taip pat ir už 
tuos, kurie žuvo dėl nepriklau
somybės. Mišias aukos prel. L. 
Mendelis.

Jautienos kepsnio — Bull 
Roast — pietus rengia lietuvių 
postas 154 vasario 13. Prasidės 
1 v., baigsis 6 v. šokiams gros 
orkestras.

Suaugusių klubas rengia taip 
vadinamą School Days Panty 
vasario 19 vakare šv. Alfonso 
salėje.

Jonas Kvedera, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal- 
timorėje, po ilgos ir sunkios li
gos mirė Marylando General li
goninėje sausio 23. Velionis bu
vo linksmo būdo žmogus, kol 
sveikata leido, dirbo siuvyklo
je. buvo įvairių organizacijų na
rys, rėmė lietuvišką veiklą Bal- 
timorėje. Trys kunigai aukojo 
gedulingas mišias už jo sielą šv. 
Alfonso bažnyčioje sausio 26. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdusi žmona 
Katerina ir nuliūdusios dukros 
Louise ir Evelyn.

Jonas Obelinis

DARBININKAS
. * ■ r~

NEW YORKO tautinių šokių grupės šokėjos. Nuotr. R. Kisieliaus

(tąsa)
Kaip kvalifikuotis sveikatos 

draudimų lengvatoms gauti, 
esant 65 m. ar daugiau am
žiaus.

Daugumai asmenų nereikės 
eiti į socialinės apsaugos įstai
gą, kad galėtų gauti ligoninės 
ir medicinos draudimo lengva
tas.

Jums nereikės eiti į sociali
nio draudimo įstaigą, jei:

a) jūs gaunate federalinės ci
vilinės tarnybos pensiją. Jus 
būsite painformuoti ir jums 
bus išsiųsti reikalingi prašymų 
blankai. Jums vėliau bus pra
nešta, ar jums reikės ateiti į 
socialinio draudimo įstaigą.

b) jūs gaunate socialinės ap
saugos ar geležinkelių pensi
jos mokėjimus. Jūs esate auto
matiškai kvalifikuoti gauti ligo
ninės draudimą ir medicinos 
draudimui gauti prašymų blan
kai bus jums išsiųsti kartu su 
brošiūra, "“Aprašančia šias abi 
programas.

c) jūs gaunate viešos pašal
pos mokėjimus. Daugumoje at
vejų viešos pašalpos agentūra 
jums padės paduoti prašymą, 
kad galėtumėte gauti ligoninės 
draudimą, o taip pat patars

' medicinos draudimo reikalais.
Jums reikės nueiti į sociali

nio apdraudimo įstaigą, jei ne
gaunate viršminėtų mokėjimų 
ir jei:

a) jūs dirbote pagal sociali
nės apsaugos programą ir nie
kada nepadavėte prašymo mo
kėjimams gauti. Jūsų sociali
nės apsaugos įstaigos tarnauto
jai padės jums paduoti prašy
mą, kad gavus ligoninės drau
dimą. Taip pat jums bus nuro
dyta, kaip įstoti į medicinos 
draudimo programą.

b) jei niekada nedirbot pa
gal socialinės apsaugos progra
mą, susisiekit su savo sociali
nės apsaugos įstaiga prieš ko
vo 31. Būtina nusinešti savo 
amžiaus įrodymą.

Šios sveikatos draudimo pro
gramos nebus pradėtos iki 
1966 liepos 1. Dėl šio naujo įs
tatymo nenutraukit jokių savo 
ligoninės ar medicinos draudi
mų, kuriuos šiuo metu jau turi
te.
Socialinės apsaugos mokėjimai 

yra padidinti.
Jei gaunat socialinės apsau

gos mokėjimus, jie bus padi
dinti 7 proc. ir už praėjusius 
mėnesius mokėjimus gausite 
pradedant 1965 sausio mėn. 
Šiam padidinimui gauti jums 
nieko nereikės daryti ar už
pildyti. Specialus čekis apims 
visus praėjusius mėnesius.

Jei jūsų mokėjimai buvo lai
kinai sustabdyti, nes jūs dirbot, 
jūs gausit sumą, kokia jums 
priklauso, įskaitant ir padidini
mą po to, kai jūs patieksite sa
vo 1965 m. uždarbio metinį 
pranešimą.

Tie, kurie pirmą kartą pa
duoda prašymą pensijai gauti, 
ateityje taip pat gaus 7 proc.

padidinimą virš mokėjimų, aps
kaičiuotų pagal seną įstatymą.

Asmenys, kurie išeina į pen
siją ar gali gauti socialinės ap
saugos nesveikatos mokėjimus, 
ateityje gaus dar didesnius mo
kėjimus, negu gaunamus iš 7 
proc. padidinimo.

Mokėjimai studentams iki 
22 m. amžiaus.

Jei esate nevedęs sūnus ar 
netekėjusi duktė asmens, gau
nančio senyvo amžiaus ar ne
sveikatos draudimo mokėjimus, 
jūs galite gauti socialinės ap
saugos mokėjimus, jei esate 
pilnalaikis studentas, šie mo
kėjimai tęsis iki bus sulaukta 
22 m. amžiaus.

Jei anksčiau gavote sociali
nės apsaugos mokėjimus, bet 
jie buvo sustabdyti kak pasie
kėte 18 m. amžiaus, šie mokė
jimai gali būti ir vėl atnaujin
tu Reikalaujamos tos pačios są
lygos — pilnalaikiai studentai, 
jaunesni negu 22 m. amžiaus, 
turi'būti nevedę. Už praėjusius 
mėnesius mokėjimai gali būti 
gaunami nuo 1965 sausio mėn.

Jeigu gaunat socialinės 
apsaugos mokėjimus ir jums 
artinasi 18 gimtadienis, dėl 
tolimesnių informacijų apie tai, 
kaip ir vėl gauti mokėjimus,

KALĖDŲ
New Britaino lituanistinė mo

kykla ir tėvų komitetas sausio 
8 surengė puikų eglutės vaka
rą šv. Andriejaus parapijos sa
lėje. Nors mokykla yra tik su 
20 mokinių, bet visi yra darbš
tūs ir parodė, kad mūsų jau
noji karta neleidžia veltui lai
ko.

Eglutės vakaras visų vietos 
lietuvių yra labai mėgstamas ir 
laukiamas. Tad susirinko ne 
tik mokiniai su savo tėveliais, 
bet ir dauguma mūsų apylin
kės lietuvių, o taip pat atsilan
kė ir vienas kitas iš kaimyni
nių apylinkių. Programą gražiai 
ir sudėtingai išpildė patys mo
kiniai. Programą pravedė ir jos 
muzikalinę dalį paruošė muz. 
Jonas Beinorius. Pirmiausiai 
mokinių choras-sugiedojo kele
tą kalėdinių giesmių. Chorui 
pritarė mokinių orkestras. Po 
to visų mokinių choras padai-1

ALG. MAŽEIKA IR SIGITAS BARŠAUSKAS i* Montrealio prie Dariaus 
Girėno paminklo Brooklyne. Nuotr. P. J. Montvilos.

jūs ar jūsų tėvai susisiekite su 
socialinės apsaugos įstaiga.

Jeigu jūs buvot 18 m. am
žiaus ar daugiau, kai vienam iš 
jūsų tėvų susidarė galimybė 
gauti senyvo amžiaus ar ne
sveikatos draudimo mokėjimus, 
ar jis mirė prieš 1965 sausio 
mėn., jums dar nesulaukus 22 
m., ėūs galite gauti socialinės 
apsaugos mokėjimus nuo 1965 
sausio mėn., jeigu nesat vedęs 
ar ištekėjusi. Socialinės apdrau- 
dos įstaigai bus reikalingi jūsų 
tėvų socialinės apsaugos nu
meriai ir jūsų gimimo doku
mentai.

(Bus daugiau)

— Vysk. Pr. Brazys kovo 6, 
šv. Kazimiero šventės proga, 
lankys Paryžiaus lietuvius. Ne
priklausomybės šventės minėji
mas Paryžiaus lietuvių ruošia
mas vasario 19.

— Ekskursija į Europą, kurią 
buvo pradėjusi organizuoti JAV 
LB Centro valdyba, ateinančią 
vasarą neįvyks. Lėktuvų bend
rovės pakėlė pradinio įmokėji- 
mo sumą, kuri sudaro didelę fi
nansinę našą ir riziką. Užsire
gistravusių ekskursantų skai
čius taip pat buvo per mažas.

EGLUTES VAKARAS
New Britain, Conn.

navo eilę lietuviškų dainų ir jų 
tarpe padeklamavo eilėraščių 
bei keletas mokinių pagrcjo 
muzikos solo. Programos užbai
gimui mokytojos .Aldonos Sta
siuke vičienės vadovaujama šo
kėjų grupė pašoko du tauti- 
tinius šokius — Noriu miego ir 
Kalvelį. Vos baigus pašokti pas
kutinį šokį, atvyko ir Kalėdų 
senelis (B. Semaška). Mokyklos 
vaikučius apdovanojo su lietu
viškomis knygelėmis, o svečius 
vaikučius su įvairiomis dova
nėlėmis.

Po dovanėlių išdalinimo žo
dį tarė parapijos klebonas kun. 
Benediktas Gauronskas ir buvu
si New Britaino lituanistinės 
mokyklos vedėja ir mokytoja 
Kotryna Marijošienė. Jiedu abu 
pasidžiaugė gražiai išpildyta va
karo programa ir mokyklos

iŠ VISUR
— Toronto lietuvių Prisikė

limo parapijos namų statyba 
jau gerokai pasistūmėjo Y prie
kį ir apie Velykas tikimasi pra
dėti jais naudotis. 1965 metais 
Prisikėlimo parapijoje pakrikš
tyta 36, pirmąją Komuniją pri
ėmė 71, sutuokta 9 poros, pa
laidota 11. Pereitais metai turė
ta 123,281.34 dol. pajamų ir 
164,628.67 dol. išlaidų, kurių di
džiausią dalį sudarė parapijos 
namų statyba. Parapijoje dirba 
lietuviai Tėvai pranciškonai.

— Hermanas Šulcas, lietuvis 
klierikas salezietis, Pauliui VI 
Kalėdų dieną atvykus laikyti 
Mišių į skurdžią Romos apylin
kės parapiją Fidene miestely, 
pagavęs Šv. Tėvo jam ištiestą 
ranką, susijaudinęs prašė pa
laiminti Sibire kenčiančius bro
lius. Popiežius Įtiek nustebo ir 
ten sutikęs lietuvį. Paskui tėviš
ku supratimu ir užuojautos ku
pina veido išraiška, tarė: “O 
taip, prisimenu juos, laiminu..”

— Lietuvos Vyčių Centro vai- * 
dyba renkasi posėdžiui vasario 
12 d. 3 vai. popiet Midway 
House patalpose, 5400 South 
Cicero Avenue, Chicagoje. Cent
ro valdybos nariai, negalį šia
me posėdy dalyvauti asmeniš
kai, savo pranešimus pasiunčia 
vicepirmininkei Eleanorai H. 
Laurin, 6800 S0‘. Rockvvell St., 
Chicago, III.

— Ričardui ir Živilei Bač- 
kiams sausio 26 Madride, Ispa
nijoje, gimė antras sūnus.

— Dail. Jonas Rimša, po sėk
mingos parodos Clevelande, sa
vo paveikslus išstatė ir Chica- 
gos Čiurlionio galerijoje. Po 
šios parodos dail. J. Rimša grįš 
atgal į Pietų Ameriką. Pakeliui 
aplankys Polineziją, kur ieškos 
temų naujiems paveikslams.

— Jonas Jasaitis, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Centro val
dybos pirmininkas, baigia ruoš
ti veiklos gaires apygardų ir 
apylinkių valdyboms. J. Jasai
tis bendruomeninėje veikloje 
reiškiasi nuo pat bendruome
nės veiklos pradžios. Ilgesnį lai
ką buvo Chicagos apygardos 
valdybos nariu ir pirmininku, 
dabar jau antrą kadenciją yra 
Centro valdybos pirmininku.

darbštumu, ragindami ir toliau 
tęsti šį gražų lituanistinės mo
kyklos darbą. Po to visi daly
viai buvo vaišinami su mamy
čių gausiai paruoštais užkan
džiais ir kavute.

New Britaino lituanistin ė 
mokykla yra pakviesta į New 
Haveną vasario 13 išpildyti me
ninės programos dalį vasario 
16 minėjime. Taip pat daly
vaus ir New Britaino vasario 
16 minėjimo meninėje progra
moje vasario 20. Mokslo metų 
užbaigimui ruošiasi pastaty
ti vaidinimą.

Pereitą rudenį lituanistinė 
mokykla buvo iš naujo peror
ganizuota. Per 15 metų čia mo
kyklą vedė ir mokytojavo K. 
Marijošienė. Pereitos vasaros 
gale K. Marijošienei iš New 
Britaino išsikėlus, buvo reika
linga mokyklą organizuoti iš 
naujo. Buvo sušauktas tėvų 
susirinkimas ir nutarta mokyk
lą tęsti toliau. Sutikus muz. J. 
Beinoriui būti mokyklos vedė
ju ir kartu mokinti vaikus dai
nų ir muzikos, sutiko taip pat 
ir trys mokytojos mokinti li
tuanistinius dalykus: N ijolė 
Raškienė. Nelė Stepanauskienė 
ir Aldona Stasiukevičienė 
Taip pat buvo išrinktas tėvų 
komitetas kuri sudaro, pirm. 
Vyt. Stašaitis, ižd. Juozas Liū- 
džius ir sekr p Bungardienė. 
Tad greitai ir vieningai persi
organizavus, mokslas buvo pra
dėtas be jokių susitrukdymų.

Tenka palinkėti, kad ir to
liau New Britain lietuviai būtų 
tokie vieningi ir bendromis jė
gomis tęstų bendrą lietuvybės 
palaikymo darbą A.S.
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CaH 914 PE 7-2666

BTĄTĮOM

įgMM —

RUBIN SHOES

For Fast Prompt Service

NATŠ FOOD MARKEI
AMSTERDAM

TRAVĖL IŠ OUR BUSINESS
John CaliendoBiH Zellers

RURAL BODY WORKS

JOSEPH RAIMO, INC

EVERETT B. VREELAND

THE TWIN’S INNOUR PLACE

Call BU

Hotel Essex House
BrbadSt and Lincoln Park Newark NJ.

B. DULCHIN INC BOB’S SUPER SERVICE

SCHRAFFTS

THREE LIONS PUB

242-9291

A & M KITCHEN

Mahwan
Frank A McBrideSales-Service

Company

ARCNlTECT

BE 3-8200

JOYCE MACHINE 
PRODUCTS CO.

Bear Wheel AJįignment 
Rt. 34 Cheeseęuake, N J. 
R. D. 1 M a ta w a n, N. J.

PENNWOOD 
ANTIQUES

75 SP1UNG STREET 
PATER9ON lt. J. 
CaH 201-279-1234

MECHANICAL 
CONTRACTORS

148 E 48th Street 
Nevv York City 
Call TE 9-6030

LAWRENCE ESSO 
SERVICENTER

405 E. 52nd Street 
New York City 
CaH PU 5-4244

311 West 41st Street 
New York City 
Call 10 3-2581

Open 7 Days a Week 
Service is Our Motto

Complete Travel Bureau 
Real Estete - Insurance

5007 19th -Aevnue 
Brooklyn, N. Y. 
CaH GE 6-5800

FORD FALCON 
FAIRLANE 
GALUOK

99Frank!ta Tpke 
MAHWAH N. J. 

Call 201 -529-3200

FOR * THE PlNtaT
< OF Ė&)D

Wfe abo do Catering 
' 51 W _
■ New Yciiįt, CHy' ' 

c«» ■■

NATIONAL BANK 
OF MANTUĄ

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

RURAL BODY 
WORKS

Happyand Jovous 
BROTHERHOOD WEEK

Happv and-Jovous 
BROTHĖRHOOD WEEK

Happv and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEKK 

to aū bur Friends and Čustomers

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

Happyand Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

Happy and Joyous 
BROTHĖRHOOD WEEK

Happy-and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

PARADISE 
ORIEišhAt RĘST

LE PERIGORD 
RESTAURANT

For the Finest Early American 
and Victorian Fumiture

JOHNNY’S 
SERVICE STATION

Dehcious Food 
Excellent Service

A nice place tx> meet
your friends

THE FAMILY MARKET 
We Cater to^All Youę 
-'t Food' PtoMems.

52 12th Avenue 
Newark. NJ. 

CaH 201 - 442-4096

HARRtSON AtrrO BOOY

— Happy and' Joyous 
BROTHERHOOD WEEK 

to all our Friends and Čustomers

New Jersey 
Call 201 - 923-6900

ERIKSEN — 
UNITED FUEL OIL

HELPFUL EMPLOYMENT 
AGENCY

Tek LOvvell 6-1028 
Refinishing and Repairing 

Sand Blasting

Nfadison at 4th St. Piainfieki, Nevv Jersey 
' Phone (20!) 756-6300

1251 Lawrence Raod 
Trenton, New Jersey, 

609 tU 2-9779

206-10 HHfcide Alfe. (at Francis Lewis Blvd.) 
_ HOLLIS, NEW YORK

Ebcpeifa In Ahū^ Painting 
31 Osborne Road 
HARRISON N. J. 

'' ' VMrn'MĖiir .

RADfO A TV SERVICE 
COMPANY

469. Amsterdam Avenue 
->? New York City 
Home Galis on Ali Makes * 

and Models
Call SU 7-1524

590 HAWTHORNE AVĖ 
NEWARK, N. J. 

CaB

COMPANY
>-■ . ■ v •' ‘-s. •

29t^ «nd. 3nd Ąvenue 
Avabn

Call 600-967-6371

The Greatest Stenk in Tovvn 
Discothegue for the Big Kids 

Fashion Shows Daily

THE FAMILY SHOE 
STORE 

969 Flatbuah Ąvėnue 
prooklyn, N. Y. 
CaH BU 2-3830

455 Beardslev A venų e 
BLOOMFIELD 

N. J, 
CaH 201 - 749-1983

BULCE BEAUTY SALON
We Cater to Women Interested 

in Beauty
Hair Styling — Hair Weaving, 

The Latest in Hair Styling 
Open Late Thurs. and Fri.

349 Mamaroneck Avė. 
Mamaroneck, N. Y.

CaH 914 0W 8-9885

H Ęast 44th Street New York City
\ \ t Call MU 2-9050

Happv and Joyous 
BROTHĖRHOOD WEEK

.Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK 

to all our Friends and Čustomers

Speciahzing in Super 
Tune Ups 

Custom Engines 
Generator and Vdtage Regulator 

Repairs
River Road 9 Cedar Lane 

Teaneclc NJ. 
291-936-9917

JENfDfS RESTAURANT 
'-~.-OpėMADp9»<'Vadt - • -ii;

MtmdayjMtoyFHday

ANTHONY'S RESTAURANT 
South Salem, N. Y. 

A Country Restaurant in 
Upper Westchęster 

Featuring Ęjne Foods and 
Liquors — ?ry our Sizzling 

. i . , Steaks

Scrap Iron & Metals > 
11 Bloomfield Avė. — 
Main Office and Yard 

frorth Caldwelk N J. 226-1910

RAIMO OF STANliOPE, Ine.
Route 206. Stanhope, N J. 

347-4545

RAIMO OF PA$SAIC, Ine. 
247-259 3rd St. Passaic. N J.

201 - 778-5558

34 Weymąn Avė. - New Rochelle,' N. Y. 
: bąli 914 NE 6-7787

CHEESEQUAKE. N J.

For Fast Prompt Service 
201 - 566-1028

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

to all our Friends and Čustomers

^•Mi^ięE "StAtion t 
r-^įn^baya^l^fc^ 

fierykto is our Utoėft '

21M Eširk Av0Įj»».B9«6iHIGHWAX # 36 
REYPORT, NEW JERSEY 

(201) 264-5359

Custom Made Slipcovers 
Drapes and Upbdstering 
We Cater to the Family 

Free Estimates
33 West Main Street 

Somerville, NJ.
Call 201 — 725-3873

JĄ(X TRACY
For the Finest in Motorcycles and Bikes 

8& McLean Avenue Yonkers, N. Y. i
Call 914 YO 3-0532

iž-į-- •" .-J’ A-5..- '?•
4 Happy and Joyous 

BROTHERHOOD WEEK

Luncbeon - Dinner 
CocktąŲs 

Banquet FaciHties 
Wedding Parties Accominodated 

Open Daily

Rauto 24 Chester, H J. 
201 - TR 9-5200

Gene and Burke McAteer

Happy' and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK 

to all our Friends and Čustomers

R. LOMAURO B SONS 
inc.

GENERAL CONTRACTORS 
AND buhjoers 

350 Montgomery Street 
Passaic. New Jersey 
CaH 201 - PR 9-0349

ANGELO'S 
CHURCHSUPPLY

Importers & Wholesalers 
Religious Articles 4h Church Goods 

1311 St Nicholas Avenue 
Bet 175 and 176th St. 

New York City 
Call W* 9-4238

Home of the Carousel.Newark’s most beautiful and degant dining 
room For intpiiries and res phone 201 - MI 2-4400

■Įl. kl||Į llĮjllĮįn ■■JĮįĮ../l» .1 J
CHRI8 Asssdates

N<nr at tvrocosmniant Joeattons 
3874 OotoPond Road ' 
YerMmakUM.Y.

' YO 2-3749- t
Route 100 Somere, N.Y. CR 7-3353

Westdiester lithograpliers Ine
Oįfset Pnntmg t į

BERT SHELTERS 
GARAGE

Open 7 Days a Week 
Service te our Motto

Mon^io. 10. AM. 6? 3AM 
Clpsed Tuesday

CaH 914 SO 3-5700

Eastchester Banquet Rooms Weddings and Receptions Dinners 
Dances and Parties to 1000 people Weekday and Sundays.

y White Plains Road Route 22 914-SC 5-4433 
Complete catering Service Home office and ShosVroom Private 
rooms in our N.Y. restaur'ants f<w parties from 50 to 500 peoplė 

50 W23rdSt.N.Y.C. Call OR 5-5400

For the Finest of Food 
Ekcellent Service 

We Cater to the Family

Bealty 
Company

305 East 41st Street 
New York City 

Eeast of Second Avenue 
- CaH 867-3220

Largest and most complete catering, banquet, ballroom and meeting 
facBities all funetion rooms air conditioned

Happšr 9*^ Joymis 
BROTHERHOOD WEEK 

to ah our Frtends and Čustomers

Hope, New Jersey 
CaH 201-489-4200

306 Lenox Avenue
.• •<... New York City

Clerks - Typists - Štenographers 
Household Cbmmercial & Industrini

- Licensed and Bonded
CaUSA 2-8873

THE FINEST IN 
HARDWARE 

Floor Sanders - Waxers 
Rentals

170 Seventh Avenue 

New York City 
Call CH 3-6741

S^ven -Up Bottling
- t^ Pldnįield NetD Jersey 

Botriers of Low Cąldry “LIKĘ’

LA VEN&fE WEST
Open? Days a Week 
ContinentELl Cuisine 

Your Hdst , 
GERRINO RAZZA 

117 West 58th Street 
New York City 
Čail 765-1427 .

48 Lake St. Mhite PUins, N.Y.
We doSprinkler and Air Cbnditioning Systems 

? Call 914 WHn9-774O
, t>>. ....... ..

N. Y. S. Inspection 
Open 7 Days a Week 

Specialiais in genera) auto repairs 
We give A.A.A Plaid Stamps1'

4355 Broedvrav (186U1 Street) 
New York City 

. CaH WA 3-9506

FOR THE FINEST 
OF FOODS 

2746 Broadway 
New York City 
Call AC 2-3702

491 We»t Side Avenue 
JERSEY CITY N-J- 

'Call 201 
HE 4-2263

710 Main Street 
BOGNTON N. J.

Call 261-334-7100

536 Mate Street
Spotewood N. J. 1

CaH 201 - 251-0529

Happy and. Joyous 
BROTHRRHOOD *

to all our Friends and Čustomers



MA8CAR RLALTY

ANTANAS VAINIUS,

Eugeniją.

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL'HOME

VYT. MAŽELIS

VENTA<***>»!

SCHALLER&W

6 DIDŽIULES KRAUTUVAS 6

ancLBroisc LwDownPayments 
CaH AU M»Mr. Murray 
740 8L Nidsto JhveN.Y-C.

We guanntee ajl our work 
CaH tNYO M545

M

B. T. D SEftV«C£ COMPANY 
We do everythįng in the Oil Bume* 
fleJd We also do Electronic Work 
AU work doro te rneenable rates.

E. A. Dow, Rtettor 289 Broadvvay, 
SX, N.Y., Inteneteed te ttving en 
Statėsi Įstate? If ynu vate to buiid, 
bnjp ir sete amate to* te, we wffl 
beip yon. Ufebave tani to buOd on. 
Jote ten n etate yov vate. We 
buiid tonas cite*, to actooia anA

****-*■'

nam tai kitam kunigui vadovaujant dalyviai jungdavos! į 
bendra aaMfe — Sy. Rqžatač^ kai orgąnitecijų atstovai 
atliko įspūttiB^ atsišoreifanimą ra AiX Antanu. Visi Jus dą- 
linotės skausmu su mumis visi Jūs teikėte dvasinį patar-

mefrnžfų, redagavo K. Baronas, 
NMwtetdmys, karna 3 dėt

BMtmi ii H-ĮlĮa, dr; J.

for DebuL — Residence StucBos: 1 
Quentta Rbad, Cor. StHtoen Avė, 
Brooklyn 23 CL 6-8002

A Notary Putote 
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

Rtotey Xtoed 
Cape May Court Hbuse 

MAYVILLE, N. J. 
Gali 465-5607

SINGERS, Studentą-—Retired Bari
tone Teacher and Voice Corrector. 
Your voice on dictaphone and inst 
playback reveals what to needed. 
Teach Songsfrom start. MA 5-0825, 
7-8 pjn. only.. ,

Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos
29 kuopa

NY’s famous vocal tastruc-1 
tor and Grand Opera Im- 
presario. Voice Lesaom,

tote Mte toed HĖfiO up. 
Rtetafe Vtoo Plto-vgp, DeBvery. 
Cammfrrn 0517 fth An, Bklya, 

CLM2M2 • •

37 i^fffiįįan Avenun 
Brooklyn S, N. Y, 

Tteef. r- AP»teą*ta 7-7083

Tafiūiriokarusiems mūsų pra
eitų metų gruodžio mėn. 5 <L 
korcerte ItBujokienei, 7 K. 
Norvilai, A. Pumpučiui, J. Pum
putienei, M. Ąžuntoitei, K. Bal
trušaitytei, P. Baltrušaičiui, Si
gitai Kondrotaitei, D. Povilaus- 
kaitei ir L. Žarakutei reiškiame 
nuoširdžiausią jĮMufoką

■- MAIO C'S
AUTO INSPECTION SERVICE

žovų. Bakais žaidė Mikėnas, jnadata 
— L. Steta. I. d4 216 2. 2f3 g6 3. 
Rg5~«e4 4. 4tf4 Rg7 & *bd» d5 6. 
e3 0-0 7. 2:e4 d:e & 8d2 25 9. te4+ 
KhS 10. h4X c5 U. c3 c:d 12. c:d_ 
2c6 13. h5 Ve8 14. iVg V'«6 15. 
VR5 V:h5 16. BA5 RdT! 17» Ke22 . t tv., ■■ nn\ ni,n,,,i en — -x Re8 18 Bh3e5 19. Bato Rg6 20. paskutŽUIUS 30 metų
BąS! 21. Bčg6 f:e 22. i.e m 23. amžiaus vidurkis pafigėjo 7 m.

We are prepared to buy your tome 
; AUCate Vfite24ta«rs 

3396 Bate Tnaont Avė Brome 
Cadl UM S^IRor «Y A990e

navimą AA. Antiaso stafai.
Krikšto tėvas Kazimieras' Vainius ir jo šeima mums 

nuolat padėjo; kaimynai MikuKinai if 25karai teikė'mto^r- 
dfią kaimynišką pagalbą. ' ,. i

Nuoširdžiai dėkojame visiems kunigams, auk<^Hsiems 
mišias už aA. Antano sielą, o taip pat danig&ai pažįstamų ir 
nepažįstamą uzprasmsieins rtoms ipGDngM spistaiętvmi

ras, Sovietų p-Mee suleidę detanto 
su MKUteŪU Sovietai .rrimtaMK 0* 
meistrių. L- Šteinu, čte įtekto Pa
brėžti, kad Mikėnas, pačioj pabai
goj būdamas /ceitnote’ iirtiftMIi tjn

Nors niekas mums jo nesugrąžins,. nors’ tik mirtis už- 
gydyą žymias, likusias mūsų širdyse, tačiau didelė buvo pa
guoda ir mirusio steku patarnavimas, kai draugai ir pažįsta
mi, suprtmtą mūsų sielvartą, nemažas jų skaičius-atvykę iš 
labai toli, gausiai dalyvavę laidotuvėse, apsčiai audrojo nū-

HOO8E8F0R 8 AL E 
Roomlng BousesApartment Houses 

3 A 2 FamfiyBBąuaee

■,i"

BOT OR GIRL. ZnieUigent to be la- 
boražory trainee ta Chemical com- 
pany. High School graduate. Literai 
beneflts. Mušt speak, reste and write 
EngHsh. Apply ta person to employ- 
ment office between 1O and U AM.

OTTO B. MAY, INC.
52 Amsterdam SL Newark, NJ.

-------ACCOUNTING--------
teftt Tax ftoųvte prepared with a 
paramai toucit. No rush job — Wė 
eozne to the home'if neeessaiy. My 
pecatmal .eevard ta your eemptete 
aattattetkm. Competftive rates. GE 
6^*64. Bvea A veakeads UL 3-7000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. j 

(prie FortSt Fway Station) j

Suteiktam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokajnai visose 
miesto dalyse; veikia veteUtatejh.

PraiiBiB,UQiMi£M Kataiogės j* mroanaajas gau-
žmagos b» Dtovo, dr. J. Gir- šito'tik pranešę savo adresą: 

raus, kietais apSankaos 364 psL, J.L. Giedrasis, 10 Barry Dr., 
karna 5.50 deL E. NortbpmC N.Y^11731.

v. HNTO
Ftmriteto Befttetag aadReaodte- 
ing Ptano reftutaK oar alm to 
mate ywr eM (tano Hke new. Ali 
WMk strtpped tetaro wood 
768 M 2U 8t Srarn N.Y. — CaR 
OL 5-9819

siems grSgorines mišias, o taip pat daugeliui, užprašiusiems 
amžinas mišias, esame amžinai dėkingi Jūs paėmėte iš mū
sų didelę dalį mūsų skausmo ir nevilties. Tegu Aukščiau
sias mato Jūsų kilnumą. Taip pat labai ačiū ir negalėjusiems 
atvykti, bet nemažiau norintiems lengvinti mūsų liūdesį ir 
neviltį telegramomis, užuojautomis ir mišiomis. Pagaliau dė
kojame visiems bet kokiu būdu dalyvavusiems ir padėju- 
siemsĮnirūsiam beimūsų.Šeimos likusĮąng. ; ,<‘Į

Ačiū poniai šalinskienei už rūpestingą ir nuoširdų lai
dotuvių atlikimą. Viešpatie, buk galestingas visiems, kurie 
taip uoliai vykdė Twd Įsakymą: Mylėk'savb artimą kaip pats 
save.

VAITKUS 
. . fUnebal kome 

197 Wcbstor Avenue
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Dtrelętorius

NOVICB BK3SBS 21 to 35 
Learo to Ski Weekends žrom 636S0 

• FREE!
Transpoitatioii Instruction Lift Tix 
Skis, Poiee, Boots, Meals and 2 nitas 
lodging, fireplace torseback rkflng, 
toboggantag. Aprės-ski fun: Band, 
IGdta^t Pizza Party. Group rates.

IlMcrrc for Etertetes Btath Day
Wateiington’s B’th day 4 ski days 

from |60 :/
AĘR0IWHEAD SKI LODGE

Pazfcsville, N.Y. NY TeL: LO 5-1470

THE DEAN-TROUT SCHOOL 
OF FLORISTRY

Hotel Govemor CBntcta, 7th Avė. & 
31st Street — Leam to be a Fteist 
ta just tex weeks. Liceased by the 
N.Y. State Dept. of Education. Write 
fbr Catcrtog C er ptene 947-2328.

J. BAND21UKA8 
•#-12 MM «trwt 

RtaMteM MM, N^Y. IMlt 
, Tte VI 7-87n

Daugelis kunigų aukojo mišias už A1A.- Antano sielą laidt^u- 
vių dieną arba anksčiau.

Netikėtai didelis skaičius žmonių dalyvavo bažnyo^e 
ir palydėjo į kapus. Ypatingai mūsų nelaimei buvo jratrūs: 
kun. Gediminas Kijauskas, .SJ. ir tėvai ir broliai pranHšte- 
naiBrocklyne. ^ į . ______ _ ,a_.

Kapuose paskutinį patarnavimą sirte&ė kun. J. Pakšt 
niškis. Trumpą,;gaivinantį žodį stakė.kūū G. Kįjauskas, & 
J. Baigęs pradėjo ateitininkų himną, himną, kuris narna 
kelia, žadina ryžtš, praskaidri&a vadės ir daoda v9tid& Ga- 
lingai himnas niiskanhėjo Sv. Kareteo kapinėse. Fė tof pa
vesdami velioniu sielą mūsų visų stotini nffriįiii Mfijn, 
Marija, .

Paskutinę 1965 metų 
dieną tragiškai žuvo mū
sų mylimas jaunas sūnus 
ir brolis

Matltor P. BaHas 
? _ FUNERAL HOME •
Moderni koplyčia - Air conctttkmed 

A J. BALTON-BALTRŪNAS

A A HURRY AGĖNCY 
^ąectate<in OceariūGrove 

Property 
Estabtoeda>ver50yeara 
66.MainA.ve OceanGrove 

Bew Jeraey 
Cte2OT - 774-4132

1.50<tei
Bėgiai, K. Aknenas, noveles, 

Nktoė -Sęidtays, kaina 150 dol

Camhridge, Mass. |
- NOTARY PUBLIC (

Patarnavimas dienų to naktj. Md- 
dersMka taądyčia tenaenim* dy
kai. Aptarnauja. Cambridge tr 
Bostcmo kteoaijas žemiauaknnta 
kainomis. Kataoa tos pačios lr<i 
kitus mfe8tu& — TeL TR 6-6434

statome -įvannus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuo^ įsigyti- * Prt 
imam ulimlrymi puėta- 
tyti pagal pirkėjo paget 
advimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
MSHtarimų už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis ims staty
bininką Andrių Armoną 

>«-■ «■»« Altf 1.MB<

Auta* žįi^ Birutė Pūfcefe- 
vičįūtė. Pasakiška trųų vriksmų 

L komedija. Kama idei.
- PisMsp pririilpį, literatūros 
metraštis. K. Barenas, Nida, 

dfli ■-»;
t i burė# žvaigždė, Mykolas 

Vaitelis Aisamiaknai, Nida.
Į Kaina i dėt

Gcyodas, A. Jasmanto, eilė
raščiai Ateities leidinys. Kai
na3 doL

Kur bėgų. Šešupė* A. Skirica- 
PasakųįHpąi ir legendos, išieis- 
ta AjutrąKjpj, faune 2 doi.

PadmąŠB^ kstiaA. Pr. Vase- 
rš, žvaigždžių, planetų moks
las, išleista Austrahjoj, karna' per fadio-con-

sotes, cotar^ir fct TV, Tapė 
reconderiai, patefonai, fonogra
fai, Įe. s&&favimo mašapos, 
cash registeriai, rašomos ma& 
visomis katifanis. Visi ganamiai 
Tętefonkėn,*^ Gruofig, ZenitiL.

TUBIME ĮVfflMDS DTD003R
ĮVAIRIOS ROSIBS RASHE MOŠŲ SANDELYJE VISADA 
Viršuje parodoma spinta išardoma — £HšKatoma bet kur 

JAV-ųp ' '
AbOLF SCHRA«EB FUBNltVRE,Inc.

YoifcvBės KdŽiauskL Onažianda Bašdų fomtavė
DABAR: 336 East 86tt» $t. Ram 1 ir < M***) K.Y.C.

ANTON MORRIS A ASSOC 

INCOME TAX RETURNS t 

Kedeni Income Taac Returos 
prepared all form.

For fast prompt Service caU 
201-.694-7551/835-1221

kutintą penldcbkos metų kdi daL 
kotarpyje vyresnių žmonių san
tuokos padidėjo visu trečdaliu.

Itasaių aaaškM Kanadoje il
gėja. Pagalapdraudėįstaigų 
stidistiką, vyrų amžiaus vidur-

Kaiaal.75d9L
Btamb Pr . J. Nau-

miestfikis. .Trys drąmoe veita- Kaina3ddL ; 
lai Kaina 3.50doL i

mmistrarijos, spaudos kioske,
91O Wi8oagMjy Brooidyn, 
•N.Y. Lt22i

TAME 1GNIT1ON 
MERCURY OUTBOARD 

MOTORS 
437 E. 72 SL N. Y. 21, N. Y. 

RH 4-5011 
- Sales-Parts-Service . 
Ask for Mr. Joe Pucci

New Y«rke: 1654 2ad Aveme — TB 9-SH7 
(Tarp 85 - 86 gatvių)

BMreww4e: M-M Myrtle Avė. — VA 1-78M
a^H.1.. eut 1M1I—T SL — AS šrKUA

WANTED ' 
MACHINIST — TOOL-MAKEBS 

Good vrorfctag conditions. FuB com- 
pany benef&s. Top pay plūs ov«r- 
tfme. Ap^y FtakU Ontooor Producte 
141 Lanza Avė,' Garfield, NJ. or 
cafl (201) 772-7700 MEr. Beitzer

C0VENTRY 
MOV1NG 4 8TORAGE INC-

Specializtag in personalized Service 
tor the expert tadng of housebold 
and conuneręial ittenš tor taterną- 
tkmal persooel vorM vvide.
230 Eart 63 St NYC TE 8-5430

Joseph Garszva
, GRABOKIUS 
’ balsamuotojas

R A D HOME IMPR0VEMENT 

423WarnerSt .. Yonker N-Y» - 
Spectaltog in PatnHny


