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Vietnamo prezi- 
sjo kaip į vieną 
rieš komunistinę

Ana provincijos spauda daž
niau pastebi ir paskelbia Pa
vergtų Europos Tautų pasisaky
mus, kuriuos New Yorko spau-

ją su komunistai*, kaip to rei
kalauja opozicija, kurios reiškė
jai yra W. Lippmannas ir N. Y. 
Times.

— Vokietijos ir Prancūzijos 
santykiai blogėja. Adenaue
rio sukurto draugiškumo mažai 
kas belikę. Vokiečiai dabar bai
minasi, kad Prancūzija suartės 
su Sovietais ir izoliuos Vokieti-

— P. Vietnamo karinė ope
racija apie 300 mylių nuo Sai- 
gono, kuri turėjo susemti ko
munistų kelis batalionus, vasa
rio 7 paaiškėjo nepavykus, nes 
jie suspėjo pasitraukti. f

naujas ženklas—kelione

—- Sovietų ir Izraelio santy
kiai gerėja, kaip ‘informuoja 
Jewish Press. Panaujinta pre
kybos sutartis. Pakeltas atsto
vybių tarsnis. Izraelis sutiko 
sumokėti 1.5 miL doL Sovietam 
už nuosavybę, kurią Palestino
je turėjo Kurijos caras.

DARBININKAI Sovietuose ir 
Amerikoje

Sovietai oficialiai paskelbė, 
kad darbininko atlyginimo vi*

nulio paviršius, bent ten, kur 
nusileido raketa, turi būti kie
tas; jei ten n* būtų dulkių 
sluoksnis, kaip buvo lig šiol 
spėjama, tai jis ne tokis, kad 
aparatas būtų jame nugrimz-

manas, Eisenhoweris, Kennedy. 
Tačiau jie visi sustojo pasiprie
šinimo pusiaukelėje, nesiryžda
mi kovos išbaigti iki galo — 
Korėja liko nesujungta, Veng
riją leido pavergti, Laose suda
ryta koalicija su komunistais, o 
tai veda į komunistų laimėji
mą, Kuboje raketos ir sovieti-

— E r bardo ir de Gaulle pasi
tarimuose vasario 7 aiškėjo, 
kad durys į Europos ūkinę 
bendruomenę dar neatidaromos 
Anglijai. Vokiečiai buvo paten
kinti prezidento de Gaulle tos
tu už taikingą Vokietijos sujun
gimą.

padarytų nemalonumo Jungti- . 
nėm Valstybėm ir kitom Vaka
rų tautom, ypačiai tam tikrose 
Afrikos ir Azijos srityse. Jis net 
kaltina Jungtines. Valstybes“*- ... 
gresija ir ginkluotų piratų 
veikla”. / ’

Tariau jei Sovietai vykdo tai, 
ką jie skelbia, tai — tik pa
galvot -į, kas turi nutikti su 
Latvija, Lietuva, Estija, Lenki
ja, rytų Vokietija, Čekoslovaki
ja, Vengrija, Rumunija, Bulga
rija, Albanija, dalimi Suomijos, 
Jugoslavija ir tt

Pavergtų Europos Tautų Sei
mas užsikabino už šio sovietinio 
siūlymo.

“Jei pasiūlyta nuoširdžiai ir 
rimtai”, jis (seimas) sako, “tai > 
pasiūlymas reiškia Sovietų Są
jungos pasmerkimą kai kuriom 
savo politikos esminėm kryp
tim ir veiksmam, ypačiai tiem 
per paskutinius 25 metus”., 

Memorandume kiekvienam 
Jungtinių Tautų nariui ĄCEN 
(Pavergtos Europos Seimas) pa
brėžė, kad 'Rusija pažei- 
dė Jungtinių Tautų chartą 
vykdydama Baltijos vals- > 
tybių aneksiją, prisijungdama 4 
rytinę Lenkiją, Besarabiją, Bu
koviną, Pakarpatę ir įvesdama 
Maskvos diriguojamus režimus 
satelitiniuose kraštuose.

ACEN memorandumas taip 
pat primena nariam, zkad Rusi
ja vią nevykdo Jungtinių Tau
tų priimtos 1956 dėl Vengrijos 
rezoliucijos, reikalaujančios a- 
titraukti sovietinę kariuomenę 
ir leisti vengrų tautai pačiai ap
sispręsti.

iko su P. Viet- 
galva, ministe- 
bei jų palydo- duoklę atidavė prezidentai Tru-
Ąmerikos ka- 

ais atstovais iš

FIRMŲ UŽDARBIAI
General Motors 1965 parda

vė 7,278,0 0 0 automobilių ir 
sunkvežimių Lig tol rekordas 
buvo 1964 — 6,114,000. Paja
mos 1965 buvo 20.7 bilijonai 
dbL, grynas pelnas, mokesčius 
atskaičius, 2.1 bil. Tai 300 mil. 
daugiau nei iš eilės kitos pel
ningiausios firmos — telefono, 
telegrafo kompanijos.

gttdi, ir tik puse to, ką pa
mato — o gal net ir mažiau, 
kaip puse.

Pavyzdžiui pažvelk į paskiau- 
ąią rusų siūlymą apie “neleisti
ną kišimąsi į valstybių vidaus 
reikalus ir apsaugą jų nepri
klausomybei ir suverenumui”. 

. Skamba didingai.
Rusai ragina JT generalinę 

pilnatį “patvirtinti, kad kiek
viena suvereninė - valstybė ir 
kiekviena tauta turi neatjungia
mą nuo jos teisę į laisvę ir ap
sisprendimą”.

Rusai čia turėjo pridėti žo
džius: “nuo šiol”.

h Pasiūlymas buvo tam, kad

traukas, parėfšdami, kad ang
lų paskelbtosios netikslios. Va
sario 6 paskelbė, kad bandy
mo programa jau baigta. O ang
lai dar ir po šio paskelbimo su
gavo signalus ir padarė viso 10 
nuotraukų. Paskelbė dar sensa
ciją, kad raketa judanti mėnu
liu ar apie mėnuli. Tai lieka 
jau neišaiškinta.

Po sovietų nusileidimo nąė- 
nuly daroma išvada, kad mė-

konferencija 
prezidento ini- 
10 klausimam 
- karine, socia- 
•lomatine, Užsi- 
m kryptim ma- 

konferencijos 
>s sekr. McNa- 
štabo viršinin- 
etname Ameri- 
viršininkas ge- 

nd; žemės ūkio 
sveikatos bei 

toris Keppel, 
dos agentūros 

valst. sekr. D. 
)jas Harriman, 
ne Lodge, bu- 
rior, prezidento 

ir eilė kitų Iš 
; — valstybės 
, min. pirm. Ky

— Vokietijos kancleris Er- 
hSrdas vasario 7 lankėsi pas 
prezidentą de Gaulle, kuris bir
želio mėn. vyks j Maskvą Tei
giamą kad Ėrhardas nori į- 
kalbėti de Gaulle, kad parem
tų Vokietijos suvienijimo, idėją.

pasiuntė į P. Vietnamą žemės 
ūkio sekretorių ir kitus patarė
jus vietoje susipažinti su re
formų reikalu. Sutarė taip pat, 
kad pastangos taikai turi būti 
tęsiamos. Skirtumas reiškėsi 
griežčiau dėl komunistinio ‘Tš^ 
laisvinimo fronto” — P. Viet
namo vyriausybė nesutinka de
rėtis su juo. Vyriausybė taip 
pat prašo daugiau karinės pą 
ramos.

Sovietai vasario 3 paskelbė, 
kad raketa Luna 9 laimingai 
nusileido mėnulyje. Tai pirmas 
nusileidimas po keturių nepasi
sekusių mėginimų. Buvo nuo
stabu ir keista, kad pirmus sig
nalus sugavo ir foto nuotraukas dęs. 
pagamino bei' paskelbė anglų 
radijo observatorija. Sovietai su 
informacijom delsė, o ir paskui 
jf i ii airiBT tikjr' TĮiirHTLir r n n

Atpasakojom tą tolimo mies
to laikraščio pasisakymą nes 
jis rodo provincijos laikraščių 
politiką kitokią nei daugumos 
laikraščių pasaulio sostinėje 
New Yorke. Ten mato Jungti
nių Tautų instituciją kuri tu
rėjo būti taikos ir teisingumo 
saugotoja bei vykdytoją' pa
verstą tos institucijos išjuoks; 
mato skirtingą Sovietų ir Vaka
rų elgesį Jungtinių Tautų foru
me, Sovietų aktyvumą ir agre
siją Vakarų baimę ir tyląJTai 
ir privedė J. Tautas prie išsigi-

hrnona* su pa- agresiją kuriai pasipriešinta nės įgulos ne iki galo pašalin- 
5 nuvyko į Ho- Korėjoje, Filipinuose, Graikijo- tos. Tik dėl to, Jcad.1^1: pirma-' 
--------r. je, Malajuose, prie Turkijos. takai sustojo pusiaukelėje, jįų-

Tame pasipriešinime savo nebaigtą kovą turėjo pavedėti 
prezidentas Johnsonas. Dabar 
dėmesys ir sutelktas: ar prezi
dentes JohnsoM* kovoje dėl 
Vietnamo eis iki galo, ar austos 
taip pusieuketėje, sutikti**

je- svarbiausias

tname kaip Kg 
iti? Bet prezi- 
i tik karo veiks- 
munistų agresi- 
itatyti ūkinį gy- 
krinti gyvento- 
pažangą ūkyje, 
švietimą Tam 

planu ir pata- 
atinėje srityje, 
atstovas Gold- 
ka siekia, kad 
simą Saugumo 
ptę Į Ženevos 
nevos konferen- 
ir pagrindinis 

omunistų reika- 
•nferencijoje da
linimo frontas"

Vietnamo vy- 
ovas. Av. Harri- 
t pritarimą kad 
; dalyvautų kaip 
as, bet tik ne 
nis atstovas. Sis 
įautrus, ir dėl jo 
ietnamo pritari-

Provmcinės spaudos pasisaky
mai išsiskiria nuo sostinių spau
dos, kuri vadinama intelektua
lų tribūną H čia ir konkretus 
rezultatas — nors kaip intelek- 

Latvijoo buvęs sovietinis tualų spauda stengiasi nuteikti

MOTT LAIDOTUVĖSE pabaltie- 
čiu gėlės

“Boston Globė” laikraštis 
(kuris redakciją pasiekė A. M. 
dėka) parvežto nusižudžiusio ar 
nužudyto Newcomb Moti lai
dotuvių aprašyme informavo: 
“Prie istorinio senumo bažny
čios (į kurią buvo atgabentas 
Moti kūnas) durų buvo padėta 
gėlių puokštė su įrašu: "ln Lov- 
mg Memory From fhe Esce- 
pees of Estonia, Latvis and L>

Vatikanas patvarkė, kad 
kun. Gommar DePauw, “katali
kų tradicionaiistų sąjūdžio” or
ganizatorius, būtų grąžintas 
Baltimorės arkivyskupo žinion, durkis mėnesiui 1965 padidėjo 

' 5 rubliais, palyginti su 1964 m.
i i • Gavo mėnesiui 105.55 doL Ame-

1 nebearatlgai rikoje mėnesum darbininko at-
Sm. Mdplilo valstybė- Wninx> vidurkis 516.53 doL 

ją Arkansas, jo balsuotojai de- -> r ___
tookratai esą suskilę dėl jo opo- ministeris pirmininkas, Kask* visuoaMnę prieš prezidento L. 
ridjos prezidento Jbtaeono vos pastatytas 1940 Latviją oku- Johnsono poHtBcą jis turi aiš- 
potitikaL Tuo pasinaudoti psvuą ViHs T. Lads mirė. Tap kią daugiunos persvarą nes ma
ltuose rinkimuoue gub. Fau- pranešė Tass vasario 7. Jis iš- sėte opiniją sudaro „daugiausia 
bus, koris nori Fnlbrightą nu- buvo jam skirtose pareigose Bd ta masei skirta spaudą pabirusi

— Vengrijoje auga nepasi- rungti. 1950. daugelyje miestų
tenkinimas dėl pakilusių kainų — .ligonę lėktuvas su 133 as- — Teky* mlools judėjimo Pakartojome aną provtodjos 
irkelionių į Vakarus suvar- menim žuvo Tokyo įlankoje va- policininkai gaus dujokaukes, MknMto Mefliepimą ir savo
žymo. Mat per 1965 apie 750 sarto 4. 009 nw> skaitytojam, nes net ir žino-
keliaujančių negrįžo. Daugiau- — MBjįB £ "
ria įvairūs spseialbtai 4 ra 37 sudulo Hašmire.

į Italija be 
f vyriausybės

Italijoje vasario 5 Aldo Moro 
buvęs- mm. pirmininkas, atsisa> 
kė toliau nuo pastangų sudaryti; 
vyriausybę. Jo vyriausybės kri
zė prasidėjo sausio 21 dėka jo 
paties partijos kairiojo sparno 
(Fanfani šalininkų); kurie ne
pabalsavo už Moro vyriausybės 
siūlymą. Naujos vyriausybės 
Moro negalėjo sudaryti dėka 
tos pačios partijos dešiniojo 
sparno, kuris reikalavo, kad į 
vyriausybę būtų įtrauktas Ma
rio Scelba, o su tuo nesutiko 
socialistai

— hetijoje Veronos mieste 
Amerikiečių raketa nųmaty- surastas kapas Alboino, Lem

ta nuleisti apie gegužės mėn. bardije^fautotoms, mirusio ^3.

— Kubo* Cechu vasario 6 
apkaltino kom. Kiniją sąmoks
lu sužlugdyti Kubos ūkinį gy
venimą Kubos spauda kalba 
net apie galimą santykių nu
traukimą.

šūkį mestų Rusijai, nes Mask
va galėtų imtis ofenzyvos.

“Kai Rusiją kas liečia”, sakė 
vienas diplomatas, “daugelis 
Jungtinių Tautų narių elgiasi 
kaip tos trys beždžionės: jūs ži
note — nematyk nieko blogo, 
negirdėk nieko blogo, nesakyk 
nieko blogo”.

Bet būtų malonu išgirsti, kad 
kas nors paklaustų Mr. Fedo- 
renko, ar Rusija yra pasiryžusi 
daryti taip, kad jos siūlymas ga
liotų ir praeičiai.

Senate prieš
Senato užsienių komisija 

vasario 7 pradėjo apklausinėti 
dėl Vietnamo politikos. Pirmi
ninkas šen. Fulbrightas reiškė 
nuogąstavimus dėl galimo kom. 
Kinijos įsikišimo Į karą Liudy
ti pakviestas pirmoje eilėje vy
riausybės politikai priešingas 
gen. Jmms M. Gaviu, buvęs am
basadorius Paryžiuje. Jis laiko
si minties, kad Anmrika turi 
savo įgulas sutelkti tik pajūrio 
bazėse ir nesileisti į džiungles 
į priešininko bazes.
. Prez. Jbhnsonas prieš Gavin 
autoritetą išstatė kitą karinį, ir 
diplomatinį autoritetą —; gan. 
Max. Taytor, kuris atmeta Ga
rino mintį ir remia vyriausy
bės liniją. Laikoma tai labai 
sėkminga prezidento taktika.

Kiek Amerika ir Vietnamas sutarė
Honolulu konferencijoje abi

dvi pusės sutarė vasario 6-7, 
kad karui laimėti reikia sykiu 
ir ūkinių-politinių reformų P. 
Vietname. Prezidentas tuojau

kuris siekia pasijuokti, pasity- 
,, „ ,. .__ čioti iš Jungtinių Valstybių. Mestos totas mokestis. Jie siūle 60 ’^tras. Ir jūs

een^ O tai tam kad nesi- g.
lankytų tie, kūne jokios ligos 
neturi. Kada vyriausybė nesu
tiko, jie pagrasino streiku. 
Streiko išvengta tik vyriausybei 
sutikus tartis dėl. reikalavimo.

mas konferenci- 
galima numany- 

i pareiškimo, te
sutikdamas va- 

tnamo vyriausy- 
ezidentas kalbė- 
griežtai: "Mūšy 

uri būti tvirtas 
Jei mes leisim 

dmėti Vietname, 
ns apetitus ir pa
ti kitus kraštus 
f dalyse. Mes tu- 
ėl kovoti kitoje 
tokia kainą kas 
1 ko gyvybiškai 
enai amerikiečių 
les sustabdytame 
Setų Vietname”.

dalyviai "pasi- 
tugalėti agresiją, 
•adą ligas, neviL Amerika ima spausti Ang

liją dėl jos prekybos su š. Viet
namu. Tai eina prieš Ameri
kos interesus, tuo tarpu Ame
riką paremdama Anglijos inte
resus, boikotuoja prekybą su 
Rodezija.

Komunistų talkininkas P. 
Vietname yra korupciją kurio
je dalyvauja Vietnamo ir Ame
rikos pareigūnai Pagal U. S. 
News and World Report infor
maciją apie 20 proc. prekių, 
kurios ateina per Saigono uos
tą, išvagiamos. Didelė jų dalis 
nueina komunistam. Amerikos 
marinų generolas prie Danan- 
go pareiškė, kad apie 50 proc. 
prekių, išskyrus maistą ir amu
niciją jo kariam, nueina komu
nistam.

Senato užsienių komisija nu
tarė apklausinėti dėl Vietna
mo politikos. Apsaugos sekr. 
McNamara atsisakė liudyti, jei 
apklausinėjimas bus viešas.

Popiežius Paulius va^uio 5 
kreipėsi į eilę neutraliųjų vals
tybių, kad paremtų tarpininka
vimo akciją dėl Vietnamo. Aus
trija ir Šveicarija atsakė palan-

sudaryB
.» - >• ~ , . . 2^-. . Tautose eina tikrasBelgijos mm pirm. Pierre^ lavo, kad pacientam, kurie lan-

Harmel vasario 5 pasitraukė^ kosi klinikose, būtų bent šio- 
bet karalius pasitraukimo ne- ..........................
priėmė ir pavedė toliau derėtis 
su gydytojais, kurie grasino 
streikuoti, jei nepasitrauks min. 
pirmininkas.

Konfliktas kilo dėl sociali
nės medicinos. Gydytojai reika-
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Už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą *
Broliai ir Sesės, . '

? Prieš keturiasdešimts aštuo
nis metus Lietuvos Taryba Vil
niuje Vasario šešioliktąją dieną 
paskelbė Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo aktą, šis Lie
tuvos , Tarybos Aktas anuomet 
buvo įgyvendintas tikrovėje vi
sų lietuvių vieningomis pastan
gomis, dideliu pasišventimu ir 
aplaistytas Lietuvos sūnų krau
ju prieš didžiųjų kaimyninių 
valstybių pasipriešinimą Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymui. ’

1940 metais Lietuvą klastin
gai ir niekšiškai okupavus ru
sams — bolševikams, Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviai la
bai jautriai pergyveno šią tau
tos tragediją. Jie pirmieji sku-

keitė savo veido ir
tikslai liko tie patys,' tik jie pa- _
keitė savo taktiką, norėdami' 
mus suvedžioti. ■. • . ~

Sibiro šalčių užgrūdinti ir
narsiųjų Lietuvos partizanų — as-
laisvės kovotojų dvasia ir ryž- pateka į Ui^ųjj p»-
tu tebegyvenantieji pavergtieji ----- ^77.

broliai ir sesės Tėvynėje žino, 
kad laisvasis pasaulis nenu
trauks kovos prieš bolševikinę 
tiraniją, siekiančią pavergti vi
są žmoniją, kol ji nebus nuga
lėta. Amerikos Lietuvių Taryba 
ragina lietuvius nepasiduoti jo
kiems bolševikų okupantų suve
džiojimams bei jų pinklėms ir 
pasilikti kietais ir ryžtingais ko
voje už Lietuvos laisvę.

Prieš dvidešimts penkis me
tus žiaurieji rusiški bolšeyikai 1377). Turistui pasiteiravųsr apie

petrikamą ir derinimą M>e? gabenti | VOnių ir su iškilmėm yra kritiškai ;
gS3Ę?S ^*kytl xr patalpinti naujai tam tikriui pa- ritas Kazimieras. Chodynicki

atel*' ruoštame šv. Dvasios balny- savo stadijoje “Geneza i rozwoj 
į. įBlįpB virs- gos rūsyje. Faktas buvo pas- legecdy o trach męteaennikąch 

-P? Cį*-" & 0 jta> tampa kelbtas per visas sovietinės Ru- wileiiskich (Ateneum Wilenskie
Šit *•? MigMąi dalykai sijos žinių agentūras, dėl to 1927.417,-450). Kaip rusų prasi-

r! *? torpauja jo velniškai naudai, apie tai rašė ne tik sovietinė,
St!' P**"**9* “kankinių” kū- Lietuvos ir satelitinių kraštų

‘ pravoslavų bazfli- spauda, bet ir laisvojo pasau-
julSĮS <?? jocuvienuoiynfe, g tie vienuo- lio laikraščiai ir net mūsų re-
stotmuaflg SM į palaikyti liginis savaitraštis “Laivas”. Ta

. lar~ paskirti, tarnauja nacirtinai ru- proga buvo iškelta didžiausios
ijnjain tįi f mįiiiri/ propagan- rusų pravoslavų pastangos pfa- 

me?< NMŪamiir tų kankinių is- eityje krikštyti ir kultūrinti
.-1- - Lietuvą, kur esą mirę ir šiedj Jis susytoį, ^^|4ąvipnųfr mAii tAi^r Vrririkr • “kankiniai”: Eustachijus, Anta-

lyna rajumų. metu lonranv- NAUJAUSIALEGEMDA _ . . _ ____• . .
tiį. buvo pasiųstas agitacijai, AMEKANKINIUS
tad nenęol^i tatanta- ' 19U m..«tai®o'iBėneš

Nulipus į rūsįąnas keleivis vnkWiifJrOTmnmenpi artinan- 
matė po stiklu tris lavonus ap- hr prie Vilniaus, šv. Dvasios 
rengtus pravoslavų ^dvasminkų bazilijonai, bijoda-rengtus pravoslavų ^dvasininkų

jie tokie yrą; buvo atsakyta, 
kad tai rusų stačiatikių kan
kiniai, beturiu Ūž tikėjimą nu
kankinti Algūdo laikais (1345-

į Rusiją, o kad naciai- ar lietu-

mi tam tikslui Amerikos Lietu
vių Tarybą, kuri darė visus įma
nomus žygius Lietuvos laisvės 

/ atstatymui. Tarybos tikslas bu
vo ir dabar yra padėti Lietuvai 
vėl atgauti Nepriklausomybę ir 
valstybini suverenumą, atsikra
tant žiaurios rusiškos okupaci
jos. Amerikos Lietuvių Taryba 
iki šios dienos tebesiekdama šio 
didžiojo tikslo, atstovauja ir 
jungia visus Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuvius ir jų 
patriotines organizacijas.

1965 metais visi laisvojo pa
saulio lietuviai giliu liūdesiu šir
dyse prisiminė dvidešimts pen
kių metų Lietuvos pavergimą. 
Tada ir pats Lietuvos okupan-

kad jie neperseniai buvo at
gabenti iš Rusijos. Kokiam tiks
lui? Vietinio lietuvio buvo pa
aiškinta (ir teisingai), kad tai 
padaryta padrąsinti ir įtikinti: 
va, čia ir anksčiau rusų būta, 
čia jie. kankiniais virto.

laisvajam pasauly prieš jį vei
kiančius įtakingus lietuvių poli
tinius centrus ir jų vadovams 
nepagailėjo biaurių bolševiki
nių šmeižtų bei griebėsi prieš 
juos pačių šlykščiausių politi
nių priemonių. Dabar bolševi
kai tiek Lietuvoje, tiek laisva
jame pasaulyje suaktyvino sa
vo klastingas pastangas sukir- 
šint lietuvį prieš lietuvį, kad 
suskaldytų lietuvių politinę vie
nybę. Bolševikai ir dabar nepa-

ištrėmė iš Tėvynės didelę mūsų 
tautos dalį. Dabar tie patys žu
dikai ar jų agentai grįžta vėl 
prie mūsų klastinga šypsena 
ir laisvojo pasaulio lietuviams 
siūlo bendradarbiavimą su jais. 
Bet mes juos dar gerai atpa
žįstame, jie nėra pasikeitę ir 
jų rankos dar tebėra kruvinos. 
Su mūsų tautos žudikų atsto
vais mes niekada neturėsime jo
kių kalbų.

Mes bendradarbiausime tik 
su Nepriklausoma ir laisva Lie
tuva ir su visais lietuviais, tik 
niekada su komunistais. Mums 
nereikia jokios okupantų rusų 
primestos “Lietuvos Tarybų So
cialistinės Respublikos” ir su __
tokia negali būti jokio bendra- bingą kovą -už Lietuvai laisvės 
darbiavimo. ’ atgavima ir kiekvieną kviečia -■

Amerikos Lietuvių Taryba būti Lietuvos laisvės gynėju, 
pernai padariusi efektingų žy- Kova už Lietuvos laisvę — yra 
gių prieš Jungtinių Amerikos, didysis mūsų tikslas. Todėl vi- 
Valstybhi — Sovietų Sąjungos si, nežiūrint jokių pažiūrų skir- 
konsularinės sutarties ratifika
vimą senate ir prisidėjusi prie 
akcijos ratifikavimą atidėti to
limesniam laikui, darys naujus 
ir papildomus žygius, kad se
natas iš viso šios sutarties nepa
tvirtintų. Todėl minint Vasario 
šešioliktąją turime priimti ata-

tinkamas'rezoliucijas: ir jas pa
siųsti Valstybės departamentui 
ir senatoriams, prašant konsu- 
liarinės sutarties nepatvirtinti.

Amerikos Lietuvių. Taryba 
šios Vasario šešioliktosios mi
nėjimo proga kviečia visus lais
vus lietuvius ir mūsų jaunimą, 
ypatingai. šių Jaunimo Metų

tumo, vieningai sujunkime sa
vo širdis, rankas ir protus už 
Lietuvos Nepriklausomybę ir 
jos laisvę, tam tikslui nesigailė
dami nei darbo, lėšų nei pasi
šventimo.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

kių, kurie skko,* jog juos mižu- 
"5 JOgaik’ ““ *• atafaakę
Ž5SS?S?\?^- krikštytis lotynų krikšte Teik- 

į* feodai ^do ir 

i W®t“S W» metraščius 
™e “GW» 1 istorikai atkreipia dėmesį /| to

kius faktus. Polocke tuo metu 
kariaudamas - Jogailos brolis 
Skirgaila nužudė du stačiati
kius, o Vytautas po Žalgirio mū
šio 1410 m. įsakęs Vilniuje pa
karti du stačiatikius plėšikus.

manytas ■ propagandos tikslam 
juos yra atmetę ir mūsų istori
kai A. Alekna, A. Šapoka, Z.

lio laikraščiai ir net mūsų re- Irinskis ir kt Iš jų nagrinėjimų 
liginis savaitraštis “Laivas”. Ta matome, kad rusai pravoslavai 
proga buvo iškelta didžiausios iš wo jokių kankinių Llatuvo- 
rusų pravoslavų pastangos pra-. ja nėra fbrėję. Mažai jiems te- 
eityje krikštyti ir kultūrinti ^rūpėjo ir krtiršoonjrbės įvedi- 
Lietuvą, kur esą mirę, ir šie mas. Apie šiuos tris “kanki- 
“kankiniai”: Eustachijus, Anta- nius’ nieko nerandame' Didi 
nas ir Jonas. Įdomu, kad tai Lietuvos Kunigaikštijos kroni- 
buvo garsinama “vyresniojo koše ir metraščiuose. Pirmoji 

, užuomina atsiranda tik XV amž. 
pai, daugelis kunigų ir šimtai gale ar XV pradžioje Maskvos 
tūkstančių tikinčiųjų buvo tre- metraštyje, Lietuvos karo su 
miami Sibiran, o per užsienio Maskva metu, užrašyta. Ji ir da- 
spaudą jis vaizdavosi esąs vė pradžią šiai legendai 
apaštalas. Vėlesniuose rusų metraščiuo-

Ini

BR|
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šv. Davsios cerkvės bokštai Vilniuje

Kai kurie istorikai iš šių dviejų 
paskutinių faktų daro išvadą, 
kad “kankinių” legendos šak
nų reikia juose, ieškoti, ši le
genda vėliau fabrikaciniu būdu 
patekusi į Kievo metropolito 
kanonizacinius aktus, kurie 
siektų Algirdo laikus, nors iš 
tikro stačiatikų bažnyčios jie 
buvo kanonizuoti tik 1547 m.

KADA IR KAM ATSIRADO 
KANKINIŲ KULTAS

Po 1590 m. Lietuvos Bras
tos unijos išnyko antagonizmas 
tarp vienybėn grįžusių stačiati
kių unitų ir katalikų. Pradeda
ma tada vadovautis ne tiesa, 
bet oportunizmu siekiant sugy- 
vemmo Tvo metu kai" kuriem 
jėzuitam atrodė, kad reikia ieš
koti ne to kas skiria, o to, kas 
jungia, dėl to jie manė, kad 
šiam tikslui gali tarnauti ir 
stačiatikių "kankinių" legen
dos iškėlimas. Pirmasis buvo 
Vijūkas Kojalovičius, kuris sa
vo lotyniškame veikale “Miscel- • 
lanea rerum ad statum eccle- 
siasticum in Magno Ducatu Lit- 
vaniae” 1650, 8s., surinkęs vi
sų legendų pasakojimus, trum
pai nušvietė kankinių gyveni
mą. Šio aprašymo įkvėptas gar
susis poetas Sarbievijus “kan
kinių” garbei parašė lotynišką 
odę. Lotyniška literatūra pasie
kė toliau nei rusiški metraščiai.

,. ;Dėl .to šių “kankinių” aprašy
mas atsirado labai garsioje 
šventųjų kolekcijoje Bolandistų 
“acta Sanctorum” (mense Aprū 
lis n, 266). čia tiems garsiem 
“kankiniam” atsiradus, jau nie
kam nekilo abejonės, kad tai 
prasimanymas, dėl to net kai 
kurie lietuviai istorijos mėgė- 

' jai ir mūsų laikais, vadovauda
miesi konciliarinėmis mintimis, 
pasikliauja šiom žiniom, rašo

(nukelta į 4 pslj

ATSIMINIMAI
LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922^923

t Copyright

(®)
— Ar. ne tiesą jūsų tėvas sakė? Aš pats esu gi

męs Žaliajam Kalne, Kaune, nuo mažens žaidžiau ir 
draugavau su žydais. Gal todėl aš suprantu ir jūsų tė
vą ir žydus daugiau negu kiti? Kai mano tėvas važiuo
davo traukiniu su žydais penktadienį juos užklup
davo šventės, žydai sudėdavo jam ir savo auksinius 
laikrodžius ir pinigus, o sekmadienį atsiimdavo, žy
das daktaras Abramsonas gydė visą mūsų gausią šei
mą ir, apžvelgęs mūsų butą ir aplinką, ne tik nieko 
neimdavo, bet pats dažnai ir vaistus apmokėdavo. Dar 
vienas klausimas — kas jums mane nurodė? Juk čiaC, 
aš, šiose pareigose esu ne taip seniai.

— Mano tėvas ir jo švogeris, — švelniai nusišypso
jęs, pasakė jaunuolis.— Kai apmąsčiau viską, man 
ne tik atkrito noras turėti ką nors bendro su komu

nistais, bet ir tie rusai iš atstovybės man pasidarė 
šlykštūs.

— Tai jūs turėjote reikalų su Sovietų atstovybe? 
Čia jau man pasidarė ypatingai įdomu.

— Taip, sugrįžęs iš Maskvos turėjau reikalų su 
prekybos atstovybe Vytauto prospekte. Tiek žinojau, 
kad jei pamėginsiu nutraukti ryšius, susilaukčiau kerš
to — jie taip sau, lengvai, manęs nepaleistų. Aš pa
sikalbėjau su tėvu, prašydamas pinigų išvykti į užsie
nį. Tėvas ir jo švogeris atsakė: “Sunku tau būtų Pa
lestinoje, nes tu nesi tam pasiruošęs ir nuo savo 
dabartinių draugų nepabėgsi — jie ir ten tave suras. 
Mes pagalvosime dėl ateities, o tuo tarpu eik ir atvirai 
pasisakyk” (žvilgterėjo į mane) — pasiuntė pas jus, 
sako, jis jau tau patars. Aš gi negalėjau pas jus eiti į 
įstaigą. Mes ėjome su tėvu Laisvės Alėja, jis pažino 
jus ir nurodė.

— Eik dabar.
— Kaip pavardė jūsų tėvo ir tėvo švogerio? —pa-' 

klausiau.
— Taip ir taip, —atsakė.

— Tai aš ne tik juos abu gerai pažįstu nuo ma
žens, bet ir jų pirmus vardus gerai žinau. Vos prieš 
kelias dienas buvau užėjęs pas jūsų dėdę (tėvo švo- 
gerį) į krautuvę, kad atnaujinčiau pažintį ir prisimin
čiau senus laikus.

— Jis man tai sakė. Jis būtų ten jums išsipasako
jęs, bet pašaliniai trukdė. Jis rengėsi užeiti pas jus į 
butą.

Tas jaunuolis davė man nepaprastai daug žinių. 
Ištisas naktis mes prasėdėdavome su juo, braižėme 
ryšių schemas ir rašėme. Teko gerai' apgalvoti likvida
cijos planą, nuo kai kurių laikinai atsisakyti, nmtat jį 
apsaugoti nyo įtarimo ir keršto. Jis pats buvo pasiry
žęs rizikuoti, ir man teko .jį stabdyti. Jį saugodamas, 
aš turėjau mintyje ir pareigas prieš jo tėvus ir skitas 
pasekmes savo tiesioginiam darbut Jei man pasiseks 
jį apsaugoti, tėvai ir jo gausi giminė bus patenkanti 
ir atvirkščiai nutikus, ateičiai, tas atsilieptų, neigiamai 
— kas išdrįs mūsų įstaiga pasitikėti.

Todėl vėliau, kai jo giminės jau susitvarkė finan
siškai, kad jo ryšių su komunistais nutraukimas atro
dytų normalesnis, jaunuolis buvo paimtas savotiškam 
“sekimui”. Mes tokiems reikalams turėjome keletą se
nų, jau kuo ne visam miestui žinomų seklių. Jiems ir 
buvo pavesta jaunuolį porą dienų “sekti”, kol komu
nistai tai pastebėjo ir jį perspėjo: esi sekamas, pasi
slėpk į provinciją, nutrauk darbą, kad neišduotum ki
tų ryšių... Jo išvykimas į užsienį atrodė normalus.

Mes gi palengva įvykdėm likvidaciją tiek Kaune, 
tiek provincijoje.

Tuo tarpu ir provincijoje mano sustiprinti ir nau
jai instruktuoti punktai pradėjo aktyviai veikti. Taip,, 
Panevėžio viršininkas, kapitonas J., šifru (mano Įves
ta naujovė) pranešė, kad traukiniu vyksta, dviejų 
agentų sekamas, komunistų kurjeris su Kaunui skirta 
“literatūra”. Kauno stotyje kurjeris buv<K pasitiktas 
ir sekamas toliau iki senojo miesto. Buvo nustatyti to
limesni ryšiai ir tinkamu momentu įvykdyta likvidaci
ja. Panevėžio viršininkas gavo žinias apie traktą, kai 
ta'“literatūra” buvo pernešta per sieną iŠ Latvijos, 
ir nesuėmė vietoje, kaip anksčiau būdavo, bet pagal 
naujas instrukcijas sekė, kokiais keliais ir per kokius 
asmenis ji bus paskirstyta po visą Lietuvą.

Toje byloje su dalimi literatūros buvo suimtas ir 
ąĮmpazėtas V. Glovacke.

Bet kontržvalgybos darbo apimtis buvo, didelė ir 
plati — ne vien komunistai. Lenkai, vokiečiai, rusai, 
tamytenim nusikaltimai, svetimos paskmtinybėi etc. 
Ir aparatas —etatai buvo didrii. Mano supratimu, 
net perdideli, jei iš tarnautojų bent 10 proc. būtų 
pasiruošusių. Dėja, kaip jau minėjau — tebuvo žalia 
medžtoga. Buvo nesugadintų, norinčių mokytis, bet 
buvo ir “viską mokančių”, nenorinčių suprasti mano 
instrukcijų: juk mes ne teisėjai — nevalia iš inksto 
nusistatyti prieš suimtuosius; nevąįia ieškoti prisipa
žinimo fiziniais metodais. Tokius atiduosiu teismui 
Nors to ir nepadariau, bet vieną, kitą teko atleisti, kaip 
nepataisomus. Jie, deja, turėjo blogą pavyzdį ii nors 
ir trumpai buvusio mano pirmatako, kuris gn daž

nai prarasdavo pusiausvyrą ir tuo žemindavo savo 
aukštą vietą.

Mūsų sėkmingam darbui tenka valdyti jausmus 
ir laikytis griežtos sistemos. Vienas informatorius len
kų organizacijose, kad nesukeltų įtarimo, turėjo tuo
jau po patikimųjų susirinkimo grįžti tiesiog per de- 
markacijos liniją į Vilnių. Buvau prašęs jį, kad jis pa
informuotų mane, kas vyko ir kokias žinias jis vežasi 
į Vilnių. Susitarėme, kad tokioje tai gatvėje bus ma
no žmogus su .lenkų laikraščiu, ir, tarus slaptažodį, 
paims iš jo pranešimą man. Pavedžiau tai atlikti vie
nam pareigūnui. Praėjus 15 minučių po sutarto laiko, ■ 
pra durų skambutis: • susinervinęs bendradarbis su 
priekaištu akyse paduoda man pranešimą, Sakydamas, . 
kad sutartoje vietoje nieko neradęs. Maždaug po pus
valandžio telefonuoja pareigūnas — nieko nesutikęs
— ką daryti?

— Eikite namo. Ryt rytą pasikalbėsime.
Rytojaus dieną prašau aną pareigūną paaiškinti, 

kodėl jis nebuvo vietoje paskirtu laiku. <
— Aš dalyvauju operos chore, ir repeticija dar- 

nebuvo pasibaigusi.
— Tai ne priežastis, tamstos tiesioginė tarnyba 

reikalavo būti vietoje paskirtu laiku.
— Tai tamsta, mano viršininke, prieš operą?— 5 

nustebo naivus pareigūnas.
Tas pats, neabejotinai geras lietuvis ir suaugu

siųjų gimnazijos 8 klasės mokinys, pristato sekcijos 3 
vedėjui storą' kvotą jo užvesto tardymo apie “nusikal- . 
timą” teatro restorane. Vakarienės meta užgeso eldct- 
ros šviesa (perdegė), ir štai pasigirsta balsas rusiškai w 
dainuojant: “Duokit šviesos, duokit šviesos nors pen
kiom minutėm”.

— Sakau: žmogus su humoru — tai rusų daina.

— Bet mano viršininke, juk jis turėjo paslėptą 
mintį, kad Uefuvoje politinė priespauda — tamsu!

Teko aiškinti, kad už mintis negalima bausti ir 
jo visas “darbas” buvo ne tikr nereikalingas, bet jis 
ir pats ten teatre, pasirodė juokingas.

(BnsdsagiM)
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME
GYVKTAftO VEIKLOS VAIZDAI KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

Hamiltoną išgarsino nu šė
moji, o jaunimas. Tai ję tauti
nė šokly grupė, kuri atžymėjo 
savo pankioHkps moty veiklą ir 
kuri yra laimėjusi aukso moda-

Prieš eilę metų Amerikoje 
miręs Juozas Paškevičius savo 
nedidelį tartą yra užrašęs savo 
žmonai Karolinai Paškevjčienei 
ir vaikams: Antanui PaškevL

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

KĄ PAS1RYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JCSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

JUOZO PAŠKEVIČIAUS 
ĮPĖDINIAMS

straipsnius ir net' skaito paskai
tas, ragina bendrauti su stačia
tikiais, nes esą rusai mus pir
mieji stengėsi laimėti Kristui ir 
net mirę kankinių mirtimi. To
kio pobūdžio paskaitą man pa
čiam prieš keleris metus teko 
girdėti

tarsi teikė teisę Į Lietuvą. Ne
nuostabu, jei XIX amž. imta 
ieškoti jų relikvijų, bet jų vel
tui ieškojo, nes jų iš viso ne
buvo.

Netikėtai įvyko “stebuklas” 
Unitų\kunigas Siemaška, perė
jęs j stafiatikus ir tapęs Lietu
vos stačiatikių metropolitu, su
galvojo rizikuoti melu. Jis vie
name pamoksle paskelbė, kad 
“kankinių” kūnai yra šv. Dva
sios bažnyčioje, ir iškėlė stačia
tikių nuopelnus Lietuvai nuo se
niausių laikų. Tų kankinių, iš 
tikro, niekas nerado ir niekas 
jų negarbino ne tik iki I-mo pa-

V. Daugirdaitė-Sruogienė — 
LIETUVOS ISTORIJA. šeštą 
laidą išleido Terra leidykla Chi
cagoje. 406 psl. Priede sinchro- 
nistinė Lietuvos ir pasaulinės 
istorijos įvykių lentelė ir 5 že
mėlapiai Kietais viršeliais, kai
na 6 dol

vygm Paškevičiūtei Turimomis 
žiniomis prieš Lietuvos okupa
ciją šie įpėdmiai gyveno Jos- 
vrinmoee, Kėdainių apskrityje. 
Patys ieškomieji, arba apie 
juos žinantieji'malonėkite ra
šyti L^tavos Generaliniam 
Konsulatui Nėw Yorke:

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 48 metų sukakties 
minėjime pasirodys ir progra
mą atliks pačios iškiliausios Cle
velando lietuvių meninės bei 
jaunimo pajėgus.

ALT Clevelando skyriaus ren
giamas minėjimas įvyksta sek
madienį, vasario 13. Šv. Mi
šios 10:00 vai Panelės šv. Ne
siliaujančios pagalbos liet pa- 
rap. bažnyčioį^, J.8O22 Neff 
Road tr nhSO val Sv. Jurgio 
liet parap. bažnyčioje, 6527 
Superior Avė. (pagrindinės iš 
kilmingos pamaldos).

Iškilmingas minėjimas 4 
vai p.p. Naujos liet parapijos 
salėje, 18022 Neff Road. Pa
grindinę kalbą pasakys Borro- 
meo seminarijos profesorius 
kun#dr. Leo Schumacher ir 
jaunos kartos ALT ir daugelio 
kitų organizacijų veikėja Ingri
da Bublienė. Taip pat kalbės 
Clevelando burmistras Ralph 
S. Locher ir kiti aukšti parei
gūnai

ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

DARBININKAS naujiem skaitytojui pirmuosius metus 
tik $5-00- yisi kiti skaitytojai, kur begyvsentų, moka $7.00.

Reikėjo persiorganizuoti, kad 
^sklandžiau vykių repeticijos.

Vyrataeriem vadovauja G. 
Breiehmanienė, vidutiniam — 
N. Stanaitytė, jauniams — L. 
Vertnckažtė. Taip persitvarkęs 
Gyvataras turi per 100 šokėjų.

•• -Gyvataras lanko visas aplin- 
f -Įmes lietuvių kolonijas, kas

met dalyvauja rengiamose Ka
nados lietuvių dienose, dalyva
vo keletą kartų Toronte Free- 
dom festivaliuose ir laimėjo 
trofėjų, atžymėjimų, tautinių 
šokių šventėje Chicagoje, pa
saulinėje parodoje New Yorke.

čia kadaise šoko tėvai dabar 
jau šoka jų vaikai. Ir tegu jie

tyje. štai va, Ovnimdar pa- nei n 
sidarė konferencįjų miestas. Vi- gai p 
sokie sąjūdžiai draugijos sa- tivafr 
ve konferencijas patriko šauk- v kitą j 
ti Ctevelanda. Nęt paskutinė laimė 
‘laikos” konferencija dėl su- 
keltų rektoriaus Kubiliaus vaidų 
vyko kaip tik Clevelande. 9B

Bostonas garsus Lietuvių En- 
ciklopedija, New Yorkas — se- Hjį 
nais, o dabar ir jaunais poli- 
tikais. ■

Consulate General of Uthuania 
41 West 82th Street 

New York, N. Y. 10024

LKM Akademijos veikimo ir 
darbų apžvalga.

VARPAS — Nr. 6., neperio
dinis leidinys, leidžia varpinin
kų filisterių draugija. Redakto
rius A. Kučys, 167 psl., kai
na 2 dol Turinyje: A. Kučys— 
Ko laikas nekeičia; Dr. J. Pa
jaujis-— Tikrasis laisvės kovų, 
vadas Lietuvai lemiamą valan
dą; V. Sruogienė — Rusinimo 
taktika ir priemonės; V. Cižiū- 
nas — Idėja ir veiksmas; J. Au- 

' dėnas — Tarp aušros ir audrų; 
J. Audėnas Artojo būklė 
kolchoze; M. Mackevičius—Ne
tikras portretas; A. Antanaitis
— Siūlau išdidumo kupiną eg- 
zilę; H. Blazas — Keturi anta
gonistai; dr. K Karvelis —Lie
tuvybės spinduliai iš anapus; 
M. M-ius — Kapituliacija Mas
kvai; A. Ks-Marija Mackevičie
nė — Sleževičiūtė; LG.—Frag- 
mentuotos rezistencijos veikla; 
G. Lazarauskas — Dr. Vincas 
Tercijonas; M. M-ifts — Lietu
vių Frontas ir Vlikaš; A. Kučys
— Kenksmingas snobiškumas.

nr. 2, vasario mėn. Leidžia tė
vai pranciškonai redaguoja T. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., gau
siai iliustruotas, sutelkta gra
žių religinių ir patriotinių 
straipsnių. Tėv. V. Gidžiūnas 
rašo apie Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, pasisako dėl Lie
tuvos valstybės datos, nukel- 
damas ją'gerokai už Mindaugo 
laikų, primena pareigas tėvy
nei Toliau aprašomi lietuvių 
pranciškonų jubiliejai Tėv. 
Bernardino Grauslio 25 metų 
kunigystės sukaktis, T. Paukš
telis — Jaunimo auklėjimas sto
vyklose; T. B. Grauslys, O.F.M.
— PrandSEoaizmas; T. V. Gi
džiūnas, O.F.M. — Trečiasis šy.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu: r ’

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS Vyskupas V. Padoiakis; J. 
ANTOLOGIJA, H dalis, redaga- Prauskis — Dr. L Skrapskelis; 
vo Bern. Braotebenis ir Bėra. A. Šalkauskis — Prot K SaL 
Baiirua^M. ištekto Ltetariškes kauskis; D. Jasaitis -r A. Tu- 
Knygos Klubas Chicagoje 1965 mėnas; St Yla -r-kta- St 
sl ėpteriką pirite .P. Jurkus, ūsorius; V- Kulhokienė —prel 
760 pri., įrišta į kietas virše- A. Viskantas; R. Krasauskas— 
ling Kainą 1A

SO pasakiška
veiksmų komedija, laimėjusi 
1$61 m. Pasaulio Lietuvių 
Beidruomenės jaunimo dramos 
kMkurso pirmąją premiją. (Pa
gal šią komediją pastatytas to

■ paties- vardo YRmas.) ' Blrido 
Lietuviškos Knygos Klubas Chi
cagoje 1965 m. Aplankas Ka
rio Veselkos, iliustruota nuo
traukomis iš filmo. 159 psl, kai
na 2 dol

Hanrika* Radaakas — FT- 
'LERA6ČIAL Kny gon sudėta 
eilėraščiai, parašyti 1930-1964 
metais. Ją sudaro keturi rinki- 
nial Fontanas (1935), Strėlė 
danguje (1950), Žiemos daina 
(1955) ir visai naujas -r- žaibai 
ir vėjai Išleido Vytautas Sau
lius Chicagoje 1965 m., įrišta į 
kietus Viršelius, kaina 5 dol

Lietuvių Katalikę Mokslo A- 
kademiįos METRAŠTIS I to
mas, redagavo A. Liuima, S.J. 
Išleido LKM Akademija 1965 
m. Romoje.' Spaustuvei išlai
das apmokėjo prel. L. Mende- 
lis ir prel Valančiūnas. Tomo 
pradžioje įdėta spalvotas prel 
L. Mendelio paveikslas, 373 psl. 
kaina nepažymėta.

Metraštyje spausdinama: A. 
Liuima, S.J. — Bažnyčia kaip 
regima mistinio Kristaus kū
no išraiška;' J.L. Navickas — 
Žmogaus esmė intencionalinių 
aktų šviesoje; Z. Ivinskis — Pir
mas Lietuvos karalius Mindau
gas ir jo palikimas; J. Vaišno
ra, MIC, — Petras Kriaučiūnas 

. lietuvių tautinio atgimimo pra
dininkas; V. Gidžiūnas, OFM— 
Iš Simno istorijos; A. S. Bač- 
kis — Socialinis krikščionybės 
pajėgumas; M. Krupavičius — 
Nauja pasaulio santvarka; J. 
Pikūnas — Mokymo mašinos ir 
testąvimo-pasėkos mokslo dės
tyme; A. Ružancovas — Lietu
vių išeivių katalikų religinė 
'knyga. Mūsų mirusieji T. 
Norbutas — Kan. L. V. Butvi
lą; J. Sakevičius, M.I.C. — kun. 
dr. L česaitis; St. Yla — kun. 
doc. M. Morkelis, L. Tulaba —

Koncertinę dalį atliks solistė 
Juzė Krištolaitytė-Daugelienė ir 
pianistė Birutė Smetonienė. Iš 
jaunimo pusės pasirodys J. Ka
valiūnaitės ir M. Leknicko vad. 
Šv. Kazimiero lit mokyklos tau
tinių šoloų grupė.

Minėjimo pertraukų metu 
bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir parašai 
Jaunimo Peticijai- talkininkau
jant CfevelahdoJatu^ioMetų 
Komitetui * - -

Aukso medaliai čia nesimėto, 
nedalijami jie kiekviena pro
ga. Bet ne dėl to gauto aukso 
grupės vertė pakilo. Ji vertin
ga dėl to, kad sugebėjo suburti 
jaunimą ir, išvedus į sceną, lai
mėjo pripažinimą.
'Kar mokosi šokti, susirinkęs 
jaunimas pasidaro kaip viena 
šeima. Vartojama tik lietuvių 
kalba. Taip šalia šeštadieninės 
mokyklos pasidaro kita lietuviš
ka mokykla su gera nuotaika, 
pakiliu lietuvišku auklėjimu.

Patekę scenon ar aikštėn, 
šokėjai šoko dailiai dailiau nei 
kitų tautų panašios grupės. 
Taip ir patraukė visų dėmesį, 
pateko į vietos spaudą, laimėjo 
pripažinimų, pagyrimų ir tuo 
pačiu gražių bei užjaučiančių 
žodžių Lietuvai

Grupė pradėjo organizuotis, 
kai Hamiltone įsikūrė bent po
rą tukstančię tremtinių* 
džįoje neturėjo didesnių užsi
mojimu, šdco tik vietinėse

AR JIE VILNIUJE?
Legenda kilo anksčiausia XV 

amž. gale, bet iki XIX ainž. 
“kankinių” niekas negarbino ir 
nebežinojo, kur yra jų palaikai- 
relikvijos. Maskvos, metraštis 
sako, kad “kankiniai” esą pa
laidoti Vilniuje šv. Mikalojaus saulinio karo, bet ir tada, kai 
bažnyčioje. Bet šių dienų. vi- . Vilnius buvo lenkų valdžioje, 
šiem istarik^n iš šaltinių žino- Dabar, žinoma, jie nesunkiai 
ma, kad ta bažnyčia, jei ji. AL ^v<> atrasti Maskvoje, 
girdo laikais buvo, priklausė . Gal jie g 
vokiečiam katalikam koloms- ū- pravoslavai. . barilijo- 
tam. laetavos krikšto metu ji Maskvoje n£

buvo katalikų rankose n- ne- bolševiku
trukus buvo atiduota prancB- " ' ” T. PauHteHs 
konam. Jokie autentiški šalti- ....... ;.r
niai nemini, kad čia- būtų buvę : 7 ..
kada palaidoti kokie kankiniai ’■*- Kun. Juciaa Augustaitis, 
Vėlesnė legendos versija sako, jau 50 metų gyvenąs Peru vals- 
kad jie buvę palaidoti šv. Tte- ty»je, suhnteė 80 m. amžiaus, 
jybės bažnyčioje. Tai irgi nesą- Cuęcb mieste jb dėsto biolc^i- 
monė. ■ s^estočių giinnarijoje ir Pu-
i i «> »ri«z»čių aukštepn»joje že-

tikėjta, UeSS>je, ***** «*> P* * 

rusam buvo pasididžiavimas ir nr dvasiom tėvo pareigas.

Įėjimas (išlaidoms padengti) 
1 dol, studentam ir niokiniam 
veltui.

Clevelando lietuvių visuome
nė prašoma gausiai dalyvaut pa
maldose ir iškilmingame minė
jime. Visos Clevelando lietuvių 
organizacijos prašomos atvykti 
į bažnyčias ir minėjimą su 
vėliavomis.

1 ■



Amerikos lietuvių jahumo 
’ “Taikos - - - Tmnrtrt” >' ų4AMČ* 
Con^ miatM n4o>^M 
^Mhfegtoae. ; - ^5 -

“Taikns Tarnybos” ktoostom -, Sao Bado:J 
Spostorini Dirfcapn tarototokau- Peaee C 
jant, tėvas Sabataitis kalbėjo su vasarą pra 
Peaee Cops vadovybe apie Jie- mokymo | 
tuviškos "Taikąs Tarnybos” į- Be tariate
kūrimą, toanraptotųsi užsieny- beskifitūiri*ite*%bak Beri
ję, ypatingai Pietų Ameriko- ■ lijai taikoma speciali programą 
je, esančiais lietuviais. Ameri
kos Peaee Čorps vadovybė pa
vadino šią mintį įdomia ir ori
ginalia, o taip pat pažadėjo į- 
jungti lietuvių “Taikos Tarny
bos” narius į savo paruošimo ir 
apmokymo programą.

Pati lietuvių jaunimo “Tai
kos Tarnybos” mintis buvo 
jau prieš du metus tėvų jėzuitų 
iškelta, kuri rado daug susido-

-------  —" ! - ‘ u"'    —1 J,IJ^
WATE1BUBY, 'Igi

Kaip visur laisvajam pašau- 
lyje, taip ir Waterburyje lie- aą^ų priėi 
tuviai pasistengia ypatingai pa- ' '"IfietBra 
kilia nuotaika atšvęsti laisvos tautas Sta 
Lietuvos atgimimo sukaktį. Wa- kb ir pm 
terburto lietuviai iš seno palai- SamIaMa, 
ko stiprų lietuvybės židinį. Tai ptamą kaa 
įrodo per daugel metų jų sūdė- na iMtir

Laisvės Varpa — St Gofensie- 
nė, Tautos Fondo įgaliotinis St 
Svy, Lietuvių Fondo — Vyt 
Sužiedėlis. Išrinkta nauja valdy- 

, ba: pirm- Vyt Dambrauskas, vi
cepirmininkai — Ir. Eivienė, J. 
PUtkauskienė, sekr. L. Venc
kus, ižd. VL Jakimavičius. A- 
pyltokės atstovais į Brocktono 
lietuvių tarybą (Alto sk.) išrink- 
tiJ. Laurinaitis ir J. Ludonis. 
Revizijos komisija — Br.Bur- 
ba, K. Keblinskienė ir St. Me-

būdavus sunkiai ir pavojingai 
serga. Dieną ir naktį slaugomas 
savo namuose, No. Palm Beach, 
Floridoje.

— D**L Viktoro Petravičiau* 
' grafikos kūrinių paroda šiuo 
metu vyksta Clevelando Galle- 
ry International patalpose. Pa-

lyvavimas visuose lietuvybės 
reikaluose.

šiemet Nepriklausomybės at
statymo mefų’siflBfctis bus 
švenčiama vasario 13. Tą rytą 
9 vai. prie miesto valdybos rū- 
mų ftus iškelta mūsų trispalvė 
vėliava, o 11:30 vai. šv. Juoza
po parapijos bažnyčioje iškil
minga suma už Lietuvą.-2:30v.

NEW BRITAIN, CONN.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus vasario 
20 d. lietuvių tautiniuose na- 
mųose^ 354, Park Pradžia 2 
vai. popiet

Keletą metų mes gausiai lan
kėme minėjimus. Ateikime ir 

• įimtąjį ii/- i bb vau •nu e it

šiemet. Tegu žino Lietuvoje, piet mokyUos
minėjimas. Programoje iškil - 
mingas atidavymas, meninė da-

kad mes neužmiršome jų ir kad 
rūpinamės jų išvadavimu.

Tą rytą šv. Andriejaus lie
tuvių bažnyčioje bus mišios 7 
v.r. ir 11 vai. Mišios aukoja
mos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

Minėjime kalbės klebonas ku-

PITTSBURGH, PA.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 13 3 v. 
popiet lietuvių piliečių svetainė- 

nigas B, Gauronskas, kun. V. je, 1723 Jane St South Side. 
Bitinas iš Middletown, Conn. 
Kalbos bus trumpos. Po jų bus 
meninė programa, kurią paruoš 
muzikas Jonas Beinortus. Jis

Kalbą pasakys iš Chicagos Alto 
narys Leonardas šimutis, ang
lų kalba — kongresmanas Ja
mes Fulton ir kiti Programą 

vadovauja šv. Cecilijos chorui, išpildis šv. Pranciškaus vienuo- 
orkestrui ir šeštadieninės mo- lyno akademijos mokinės, že- 
kyklos jaunteut muttoėje salėje bus vaišės.

Įėjimas nemokamas. Kviečia Kviečiame kuo. gausiau daly- 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky- vauti minėjime, 
riųs. P-N. Pranešėjas

tL k
Waterburio ALTo valdyba, I 

besirūpinanti šios • šventės 
sklandžiu pravedimu, tvirtai ti- 
kiši, kad ir šiemet sniego pū- 
gai siaučiant (taip dažniausiai 
įvyksta), tautiečiai skaitlingas ■ 
minėjiman atsilankys ir, įrody- '■ 
darni savo Tėvynės didžią mei- ■ 
lę, dosniai prisidės su atitinka- ■

auka________________ - Ačb Apmigę medžiai Nuotr. V. Maželio

PASKUTINIS SU DIEVU A.A. ALFONSUI MOCKUI
Bu^o jis tad nepaprastai jaut-, mes, ligas, užpuolusias juos 

rus, draugiškas, sąžiningas. Ach gal dėl staigaus klimato pakei-

[•'te Užgavėnių vakarienę rengia 
- Moterų Sąjungos 15 kuopa va- 

L sarto 12, šeštadienį, S vai. po- 
F- piet šv. Kazimiero parapijos sa- 
L Įėję. Vakaro programoje bus ro- 
Į domi pačių moterų siūdinti 
| fūbai, tautiniai kostiumai. Bus 
į proga laimėti vertingų dovanų, 

pasivaišinti naminiais valgiais,
I Užgavėnių skanėsiais, pasilinks

minti. Visus maloniai kvieči;
. kuopos vaidyba: pirm. O. Eiki- 

I nienė, St. Gofensienė, A. Baš- 
kauskienė, B. Tamulienė, M.

i Jurkštienė ir J. Baranauskienė.
| Lietuve* nepriklausomybės 
į minėjimą rengia Brocktono lie

tuvių taryba. Meninę programą 
išpildys šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas 
kun. J. Paulausko, ir šeštadie- 

mokyklos

Skaudi žinia pasiekė draugus 
ir pažįstamus, kad sausio 14 
Kolumbijoje lėktuvo katastrofo- pamenu kaip jo draugai nore- timo Pasakojo apie savo sūnų 
je žuvo a.a. inž. Alfonsas Moc
kus. s

Velioni teko pažinti Vokieti
joje, kur likimas lėmė mums

A.A. VINCO MINKUNO ATMINIMUI
sus ir taip pat žemės ūkio kur
sus prie Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademijos. Mokytojavo Kau
gonių, Paparčių, Kaišedorių ir 
Vievio mokyklose, o karo metu 
dirbo Kaune.

Amerikon grįžo 1948 balan- 
knyga, kurios vienas iš autorių džio mėn. į savo gimtąjį Cleve- 

landą. Širdyje atsivežė gyvą Lie
tuvą ir ją tokią išsaugojo ligi 
mirties. Nors pats puikiausiai 
mokėjo anghį kalbą, jo namuo
se negirdėjai kitokio žodžio be 
lietuviško. Clevelande liko jo 
žmona Jadvyga ir sūnus, jau
nas inžinierius Rimvydas, Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Filis
terių Sąjungos vicepirmininkas. 
Ir kai gimtojo miesto kapai pri
glaudė mirusį amžinam poil- 

nas gimė Amerikoj, Clevelande, siui, manau, skaitytojai dova- 
1906.XH.29. Būdamas 16 metų nos, jei pabaigai pacituosiu vie- 
nuvyko su tėvais, broliu Petru 
ir 2 sesutėm Lietuvon. Ten bai
gė Aukštadvario mokytojų kur-

Žinom visi, kad tas, kuris
kartą gimė, turės mirti. O, vie
nok, širdį sukrečia žinia, kai 

. mirtis išveda iš mūsų tarpo 
vieną iš tų, kuris mum buvo 
brangus. Rašant šias eilutes, 
prieš mane ant stalo guli stora

yra Vincas Minkūnas. Tai Ang
lų-Lietuvių-Vokiečių žodynas. Iš 
tūkstančių jo ten parašytų žo
džių šiandien visu žiaurumu iš
kyla vienas: mirtis-death-Tod
Šių metų sausio 16 toji mirtis 
staiga išrovė iš lietuvių visuo
menės čia minėtą šios knygos 
autorių

Dabar, kai jo nebėra, tebū
na leista jo kapą pridengti Šiais 
keliais žodžiais. Vincas Minkū-

KVIEČIAME x 
UŽSIPRENUMERUOTI 

MĖNESINĮ ’ 
KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
Eina tremtyje jau 19 metų 

Redaguoja 
dr. Juozas Girnius

Metinė prenumerata 7 dol. 
Adresas: 

AIDAI
*80 Bu«hwick Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221

ną ištrauką iš savo laiško jo šei
mai:. — (

“Kaip labai beskaudėtų šir
dis, viena tikra paguoda visada 
liks, tai tas faktas, kad jis bu
vo labai puikus žmogus, gyve
no teisingą gyvenimą ir garbin
gai atliko visas žmogaus parei
gas žemėje.

“Jis sukūrė šeimą, kokių ne
daug terasi mūsų bendruome
nėje. .Jis sudėjo jon savo širdį 
ir darbą. O Jadvyga savo me
niška siela išpuošė tą šeimos Ži
dinį. padarė jį jaukų, šiltą ir 
mielą. Mes, skautai, didžiuoja
mės Rimu, kuriam Vincas drau
ge su ponia įdiegė širdin lietu
vybės meilę ir paruošė gyveni
mui taip, kad ja yra visų mūsų 
pasididžiavimas.

“Tikiu, kad geriasis Dievas 
bus a.a. Vincui toks geras ir 
gailestingas, kaip pats Vincas 
buvo geras savo šeimai ir sa
vo tautai.”

Dr. Henrikas Lukašavifiua

jo jį “pastatyti ant kojų”, mo- ir dukrą, kurie puikūs lietuviai, 
kino vaizbūhauti, bet ir čia pir- moksle visur su puikiausiais 
mas jo debiutas buvo labai ir pažymėjimais. Viliojo daugel 
net labai nesėkmingas. pažįstamų į Kolumbiją, kur esą

Veltoms teėjo gabumų ir jM^u^ ^paprastai daug 
meilės kilnesniem dalykam. Tu- visokių galimybių. Paklaustas, 
rėjo labai gražų balsą (bosą) ir ar negalvoja persikelti į JAV, 
labai mylėjo dainą. Jis pri- smarkiai pakratė galvą. Jam 
klausė Tuebingene lietuvių taip atrodė šviesi ateitis jam 
mišriam chorui ir taip pat dai- ir jo šeimai, kurią jis taip my- 
navo vyrų bktete, kuriam va- įėjo ir su didžiausiu malonu- 
dovavo V. Baltrušaitis. mu apie ją mums pasakojo.

Vėliau mūsų keliai išsiskyrė, - Mielas skaudžių tremties pir- 
nes mes išsikėlėm i anglų zoną, mųjų dienų bendrakeleivi, Al- 
Detmoldan, jis liko ir vėliau fonsai, ar nujautėm kas, kad 
pradėjo studijuoti. Emigruoti tas paskutinis atsisveikinimas 
jis neskubėjo. Gal dėlto, kad New Yorke bus paskutinis. De- 
nebuvo per daug stiprios svei- ja, tai buvo paskutinis su 

'katos, gal kad norėjo kuo dau- Diev. L. Baltrušaitienė.
giau pasisemti mokslo žinių. 0 
gal kad norėjo sukurti lietuvio 
ką šeimą, ką vėliau ir padarė.

Apie jo gyvenimą ir gana 
sunkų pradžią Kolumbijoje jau nebunkporte, Maine, Lietuvos 
išgirdome iš jo paties, kai pe- .nepriklausomybės minėjimas

ninės lituanistinės 
mokiniai '

Kun. F.. Narbutas, 
miero par. klebonas, 
kęs mėnesiui atostogų; pavaduo-

šv. Kazi- 
yra išvy-

ir kun. J. Paulauskas. ’

LAWRENCE,

Nebeatvažiuoja siuntinių 
priimti

Globė Parcel Service Bosto
no skyrius keletą metų kas mė-

čiame mieste, Tuebingene, bet 
ir po vienu stogu, pas mielą, 
mielą šeimininkę, vokietę Frau 
Kleyer, taip pat jau senokai 
mirusią. Gyvenome pas ją vi
sas būrys lietuvių: A.A. Vilei
šienė, Lenktaičiai, KL Bagdona
vičius, Mockus ir mudu su vy
ru. Viešpatavome visame di
džiuliame bute, nes ji sau bu
vo pasilikus tik mažytį kamba
riuką. Maitinomės visi pabėgė
liai mums skirtoje valgykloje 
iš bendro katilo. A.A. Mockus, 
o ne kuris kitas iš mūsų prisi
minė ir namuose likusią, badau
jančią šeimininkę ir taip kas 
dieną, kas mėnesį, nešiodavo jis 
jai tuos pačius pietus, kurie di
deliu skoniu tikrai nepasižymė- 
davo. Ir jam startą ogare&ų da- rertų met, pabaigoje ps mus bus v2sari0 I3 MBios „ ri.

’P‘anke Koks malonus tai 2h
vo seunmmkei, tam nuolat jų buvo pasimatymas po daugel tL, programa gimnazijos salė- 
stokodavo. - metų. Pasakojo apie visas nelai- je- J vai. Lakama svečių iš _____________________________

apylinkės. Pačioj nepriklauso- kun^dr Juozas Venc-
mybės šventėj, Vasario 16-tą, 
kuri į trečiadienį, gim- 
naajoj pamokų nebus. Minėji- j

' mas gi nukeliamas į sekmadie-

VASARIO 16-JI 
ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJ
Sv. Antano gimnazijoj Ken-

Lawrence siuntinių paimti, čia 
siuntinius suveždavo iš Lovelio, 
Hevrilio, Seilemo.

Nuo praeitų metų lapkričio 
6 tas agentas į Lawrence nebe- 
atvažiuoja. Sako, mažai siunčia
ma siuntinių, tai neapsimoka 
važinėti

Sovietai ima didelius muitus, 
o nuo praeitų metų liepos mėn. 
dar pakėlė. Siuntinius, siųsda
vo senieji žmonės, pensininkai, 
kurie maža turi 
nigų. Jie žymiai 
sudaryti siuntini, 
apie 150 doL

šv. Pranciškaus parapijoje, 
išvykus kun. Kaz. Kuzminskui, 
nebėra antrojo vikaro. Laikinai

kus, S.J.

JAUNIMO DIENA PUTNAME
Trispalvė, lietuviškas žodis, 

jaunimas, skautai — tai vis
kas įvyks per jaunimo diena,

mo skaučių Aušros draugovė. 
Norėdamos aktyviai dalyvauti 
jaunimo metiį programoje, Auš-, 
ros draugovės skautės šių metų 
skautų šventei pasirinko “lietu- 
vio-jaunuolio-skauto” temą. Jau
nimo diena prasidės su unifor
muotų skautų dalyvavimu mi
šiose ir Aušroe draugovės. vė
liavos šventinimu. Bus iškilmin
ga sueiga, naujųjų skaučių įžo
džiai, paskaita ir meninė dMis, 
per kurią Skautės stengsis iš
vystyti pasirinktąją temą. Po 
vakarienės bus muzika, šokiai 
ir vaišės. Visus lietuvius, jau
nuolius ir skautus Aušros drau
govė kviečia dalyvauti Šių jau
nimo metų jaunimo dienoje va
sario 20. Ramutė

roda uždaroma vasario 12, Cle
velando dienraščio Plato Deal- 
er, žurnalo Fine Art ir Sun, 
Press meno kritikai apie šią 
parodą išsireiškė labai palan- 
kiai. *

— Lietuviu, latvię ir «*tęt 
karo veteranai Toronte pasira
šė draugiškumo ir bendradar
biavimo sukaktį. Iškilmės buvo 
suruoštos Toronto estų namuo
se sausio 15. Meninėje progra
mos- dalyje dalyvavo ir barito
nas Algis Simanavičius.

— Kun. Polikarpas Macieįau*- 
kas, sulaukęs auksinio kunigys
tės jubiliejaus, 1965 vasarą mi-’ 
Tė Vidsodžio parapijoje, Telšių 
vyskupijoje. Velionis buvo gi< 
męs 1891, kunigu įšventintas 
1914. • "

— Lietuviu rašytoju draugi
jos naujoji valdyba išrinkta iš 
Chicagoje gyvenančių rašytojų. 
Jon įeina: Aloyzas Baronas, . 
vilas Gaučys, Jeronimas Ignato- 
nis, Anatolijus Kairys ir Albi
nas Valentinas. Revizijos komi- 
sijon išrinkta: B. Babrauskas, 
K. Bradūnas, K. Pažėraitė, o 
garbės teisman: J. Vaičiūnienė, 
V. Ramonas ir L šimutis.

— Inž. Vladas Venckus, Ve- 
nezuelos lietuvių bendruome
nės pirmininkas, savo atosto
gų metu aplankė Brazilijos, Uru 
gvajaus ir Argentinos lietuvius, 
susipažindamas su įvairių vie
tovių lietuvių organizaciniu gy
venimu.

— Jaunėję lietuviu dailinin
kę paroda Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje bus atidaryta kovo 
19 irstęsis iki.kovo 27. Rengia 
Sėtuvių jaunųjų dailininkų klu
bas.

— JAV LB Centro valdyba 
sausio mėn. bendraraščiu ska
tina apylinkių valdybas rengti 
Vasario 16 minėjimus ir rinkti x 
aukas Lietuvos laisvinimo dar
bui remti. JAV LB apylinkių 
valdybės kasmet surengia dau
giau kaip pusę visų JĄV-bėse 
rengiamų Vasario 16 minėjimų.

— Kanados Lietuvię Studentę 
Sąjungos laikinė centro valdy-
ba sudaryta Montrealyje: R. Na- 
vikėnas — pirm., A. Lukoševi- 
čiūtė — vicepirm., S. Baršaus-

atliekamų p’- 
rečiau begali 
kuris atsieina

J. Sk.

VASARIO 12

kas — sekr., A. Ketąrka — ižd., 
ir 3 nariai iš kitų Kanados 
miestų. Rudenį bus sušauktas 
visuotinas suvažiavimas, kuria
me bus išrinkta pastovi centro 
valdyba. - . /

— Kan. Matas Vėlutis, buvęs 
Sedos dekanas

Tradicinis
UŽGAVĖNIŲ BALIUS

šv. Juozapo mokyklos auditorija 
29 John Street :
VVATERBURY. Conn. .

Išraiškos šokio šokėja ELENA KEPALAITE
Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS

įspūdinga dekoracija. Spalvingas apšvietimas. EuropictKkas ■" 
Edvardo Radionovo orkestras. Dail. M. Žukauskienės paveikias 
laimėjimui. ‘

Užgavėnių bufetas
7 vai. vak.
A00 2M 
Retcrvacijo* bOtinv* 
203 - 758-5173

Lituanistinės mokyklos Tėvų komitetas



: Dar savo galybte attkštimte 
jė, * Chraščiovisnekartą pasi- 
jausdavo nepatogiai^ dH pa- 
kartotinai jam primetamo žydų 
persekiojimo. Bandydamas pa
keisti pasaulio žydų nuomonę 
apie-sovietinį gyvenimą, jis p» 
sišaukė vyriausią Maskvos rabi
ną. Paragino jį pasiųsti vyriau
siam Israelio rabinui laišką, ku
riame žydų gyvenimo sąlygos 
sovietinėje Rusijoje būtų atvaiz
duotos palankiai ir giriamai. 
Gavęs laiško nuorašą, Chruščio
vas liko nepatenkintas dėl prie- Klausima* 
rašo: “PJS Mes neturime žvakių 1962 metų žiemą aš'ėjau sa 
ir cukraus”. Pasišaukęs rabiną, vo kaimynės aplankyti. Papras- 
klausia jo, kam įvėlęs neigiamą, 
pabaigą, kai visas laiškas toks 
gražus. Rabinas mėgina teisin
tis: “Tai tik sustiprins tikėtinu
mą pačiu laišku. Jei viskas, bus 
perdaug išgirta, kas betikės”. 
Jeruzalės rabinas, gavęs laišką, 
tuoj nuėjo pas premjerą Ben 
Gurion pasidalinti naujienomis. 
Ir Ben Gurion liko nustebęs dėl. 
tokių, palyginti, nesvarbių nei
giamybių, įterptų teigiamo laiš
ko pabaigoje. “Ar nepastebit, 
mielas premjere, — komentavo 
rabinas, — sovietuose žydų

NELAIME KAIMYNYSTĖJE ar ni Gal Tamstą nuims pafca^'

tai einu per užpakalines duris. 
Tačiau šį kartą kieme buvo 
daug sniego ir aš nutariau eiti 
per priešakines duris. Paskam
binus, durys atsidaro. Einu į 
viršų laiptais, pasibaladoju į 
kaimynės buto duris. Sako: 
“užeik”. Atidarau duris, įeinu 
į vidų, tuoj paslystu ant tokio 
mažo, prie durų padėto kilimė
lio, susidaužau galvą ir nugarą. 
Visą žiemą sirguliuoju, nieko 
dirbti negaliu, o vasarai atėjus, 
dar vis prastai jaučiuosi. Kai-

gyvenimas yra tamsus ir kar
tus”.

* Lietuvos sovietiniai pareigū- 
pąi smarkiai papeikė užraktų ir 
spynų fabrikovyresnįjį ^ėi su- 
mažėjusios gamybos!

Šis bando aiškintis:
— Nuo tada, kai vyriausybė 

ypatingai pradėjo raginti vis 
daugiau pasitikėti sovietiniais 
piliečiais, nutariau, kad užrak
tai ir spynos pasiliks nebenau
dojami gaminiai...

vome geruose santykiuose, aiš
kino, kad tai buvusi mano pa
čios kaltė, kad man nereikėjo 
taip greitai į butą “Įbėgti”, kad 
reikėjo žiūrėti, kur einu ir t.t. 
Pasitarus su vyru, nutarėme nW -r 
eiti pas advokatą. Lietuvio ad
vokato pas mus nėra, bet žmo
nės tą advokatą giria ir sako, 
kad jis esąs labai geras. E kar
to apsiėmė mūsų bylą ginti, sa
kė, kad turime galimybę ja lai
mėti. Jau tris metus laukiame 
“jury”. Dabar jau prieina mū
sų eilė ir mūsų advokatas pra
šo pinigų. Girdi, jis negalįs vel
tui dirbti. Be to, sako, kad by
los laimėjimas priklauso tik 
nuo “jury” ir ne nuo ko kito. 
Jei jis jau dabar abejoja pats, 
kaip jis gali tą bylą ir išlošti. 
Dar prieš keletą mėnesių jis 
mums patarė “taikintis” su 
draudimo kompanija už labai 
mažą suma. Mes dabar abe
jojame ar jis yra mūsų pusėj,

Jeigu esate apsidraudusip 
darbininko našlė, nuo 1965 rug
sėjo mėn. galit pradėti gauti 
mokėjimus, jeigu esate bent 
60 m. amžiaus, o taip pat. sutin
kate priimti sumažintus mėne
sinius mokėjimus?"

Sumažinama suma yra vieno 
procento penkios devintosios 
už kiekvieno mėnesio mokėji- 

. mą, gautą prieš sulaukiant 62 
m. amžiaus. Kuo jūs esate ar
čiau 62 m. ribos prieš prade
dama gauti paankstintus mo
kėjimus, tuo sumažinimai bus 
mažesni. Apskaičiuojama, kad 
našlė, priimanti mokėjimus 
prieš 62 m. amžiaus sukaktį, 
gaus maždaug tą pačią pilnų 
mokėjimų vertę, bet mažes
niais mokėjimais, atsižvelgiant 
Į ilgesni mokėjimo laiką, per 
kurį jai bus mokama.

72 m. amžiaus ir senesniems 
asmenims sumažintas socialinės 
apsaugos kreditas.

Jeigu jūs esat 72 metų am
žiaus ar daugiau ir nebuvot 
kvalifikuotu gauti socialinės 
apsaugos mokėjimų dėl to, kad 
jūs ar jūsų vyras neišdirbot pa- 

! kankano laiko pagal socialinės 
! apsaugos programą, jūs galit 
! dabar gauti mokėjimus ligi 35 
. dolerių į mėnesį. Nors tam 
I tikras socialinės apsaugos kre-
> ditas yra vis dar reikalaujamas, 
! išdirbto darbo laiko perijodas, 
' reikalaujamas pagal naują įsta-
> tymą, yra* trumpesnis negu
> bet kada praeityje.
Į Jeigu jūs esat 72 metų am- 
• žiaus ar daugiau ir negaunat so- 
; cialinės apsaugos mokėjimų, tu- 
; rit patikrinti savo distrikto so- 
; cialinės apsaugos Įstaigoje, ar 
į jūs (ar jūsų vyras) bet kada ga- 
į vot socialinės apsaugos kredi- 
į tą už darbą Mokėjimai pagal
> šią taisyklę pradėti nuo 1965
> rugsėjo mėn.

Sovietinio kalėjimo celėj pa
talpinti trys kaliniai bando da
lintis įspūdžiais. Pirmasis kiek 
nedrąsiai prisipažįsta, kad jis 
kalėjiman pakliuvęs, nes blogai 
kalbėjęs apie Chriuščiova. Ant
rasis paaiškina, kad jis čia pa- 

' sodintas, nes apie Chriuščiovą 
. gerai kalbėjęs. Alni; nustebę dėl 

taip skirtingo kaltinimo, sužiu
ro į trečią kalinį, lyg kur tai
matvta. šis gi prisipažino: “Ma- x 
ne čia pasodino, nes aš esu Ni- b®™ pareikšta, kad
kita Chriuščiovas”. įal,niai gauna P°. ru*>1’kas ,re-

cias menuo. Tuoj valdžios ats
tovas įsakė pakelti davinį —po

Du valdžios pareigūnai Oms- tris rublius kas mėnesį. Vyks- 
ke tikrina tvarką našlaičių prie
glaudoje. Vienas iš atstovų, su
žinojęs. kad vaikų smulkioms 
išlaidoms duodama du rubliai 
mėnesiui, įsakė tai sumažinti 
per pusę. Lankantis kalėjime.

tant toliau, antrasis atstovas 
stebisi pirmojo sprendimais, bet 
šis paaiškina: “Reikia juk pasi
rūpinti ir mūsų ateitimi. Tikrai 
nedaug galimvbiu. kad kada pa
kliūtum į našlaityną”.

S ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
. ® LONG PLAY - STEREO - HI-FI - LITHUANIAN RECORDS

@ Varpas. Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00
5 Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių .... Stereo $6.00 
g Da’nos iš L;e+»«vos. L .Tnod»s p’i Rfito® ans 16 dėmu. St. S5 00 
® Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara
6 Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokiu ir dainų

Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 taut. Šokių .......
■ Težydi Vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 

$ Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
<;-• Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų ....
5 Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. $5

Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų ...................
Q Kalėdų giesmės. Br. Budriūno amamblio 11 kalėd. giesmių
6 Tėvynei aukojant. Dainavos ansamblio. 14 lietf. dainų. St. $6 
& Mes padainuosim. Čiurlionio ansamblio 16 liet, dainų. St. $7.50

Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų 
g Ar žinai ta šalį. R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ........

■ ® A. Šabaniausko. po 12 dainų-šokiu X ir XI albumai po $5 Q0
% Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co.. 16 1. dainų ir šokių 
® S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
S Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
£ Ar pameni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo ....... Stereo $6

Suk, suk rateli. Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų...................
Pilėnai. Liet, opera iš .pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) .......
Trijų metų Irutė. Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos

< ® Lietuviškų dainų, šokių, polkų. Žukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojame su Lione. 16 liet, dainų. įdainuotų L Juodvtės

; © Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 dainų ....
* S Liaudies giesmė. Tėviškėj choro 11 giesmhj ir dainų ...............

© Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių ...................................
<fr Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvels. 10 plokštelių . .. po

; g Clevelando vyrų oktetas. 12 muzikos šokių.......... Stereo $6.00
b Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ........
© Dainuojame su Rūta. Rūtos ansa.m. 17 liet, dainų. Streo $5 00 
£ I tone Jod s <—»nrs»|to. T^’.vn Hall 14 kūrinių rečitalio plokšt.

« g 7 Kristaus žodžiai. 8v. Kazimiero parapijos choras ............
* ž Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos retig. giesmės. Stereo $6.00

g? Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ...................................
S Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .......... . ......................
© Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1. 2 pi. 2 žod.> ...........
S Lithuanian 2-speed record course .... ..........................................

’ © 40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leidinvs. Stervo $5 00
• S O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių
C © Da:nos. A. Stempužtcnės 24 liet, dainos.......... Stereo $7 00
• S Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos. 4 valsai ir dainos. St. $5.50

£ Dvi Mamytės ir dvi dukrytės. Kvartetas iš 14 dainų. St. $5.00
• © Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ....

S Kur banguoja Nemunėlis. A>- Brazio 9 dainos. 9 giesmės
* <y Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų
i g Dainuojame su Rūta, .Nr.2, Rūtos ansam. 14 I. dainų. St. $5 00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
•f 910 WHIoughby Ave^ Brooklyn, N. Y, 11221
’ g; (Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50c)
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— Z. Liutkavičiutė apdovano
ta visa eile premijų ir meda
lių kaipo geriausia visų Buenos 
Aires valstybinių ir privačių ko
mercinių mokyklų mokinė. Šią 
gabią jaunuolę plačiai aprašė 
Argentinos spauda, pažymėda
ma ir ios lietuviškumą. Studi
joms universitete gavo stipen
diją* — 10,000 pezų mėnesiui.

Atsakymas „ \_
Tamsta turi suprasti,kad ąš 

negaliu loštis į Tamstų ir Tams
tų advokato reikalus. Būtų te 
bai neetiška, jei aš reikščiau 
nuomonę dėl loto advokato'įt 
gesio'arbadarbo. Tamstai ga
liu tik tiek pasakyti, kad' Tams
ta, lankydamasi pas savo kai
mynę, buvai taip vadinama “s<k 
cial invitee” (svečias) ir todėl 
Tamstos advokatas turės įrody
ti teisme, kad jos (kaimynės) 
elgesys buvo ne tik neatsargus,- 
bet “labai neatsargus” (gross-
ly negligent) Tamstos atžvilgiu. 
Ar faktiškos aplinkybės yra to
kio pobūdžio, kad prisiekusieji 
(jury) bus įtikinti, kad čia buvo 
“gross neghgence”, negaliu pa
sakyti, nežinodama visų labai 
detalių aplinkybių. Be t6> labaf' 
daug priklauso nuo to, kuriam 
liudininkui prisiekusieji tiki ir 
kuriam netiki? Liudininkų pa
tikimumas arba nepatikimumas 
yra išimtinoj prisiekusiųjų nuo
žiūroj.

MOKĖJIMAI 60 METŲ AMŽIAUS NAŠLĖM 
Socialinės apsaugos pakeitimai (3)

Maudosi žiemos metu šiltame baseine prie Mt. Snow, Vermonte
. . Nuotr. V. Maželio

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai. apatinukai. 
bliusk.«.ės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA kVE. Woodhaven, N.Y. 11421

.-J~. ?V''.

Pakeisti mokėjimai ligos at
veju. * \

Pagal seną įstatymą mokėji
mai dėl ligos buvo suteikiami 
tik tokiam darbininkui, kurio li
ga tęsėsi ilgą laiką arba buvo 
visai neišgydomi Pagal naują 
įstatymą apsidraudęs darbinin
kas, kurio liga gali tęstis ma
žiausiai 12 mėnesių, gali gauti 
šiuos mokėjimus pradedant sep
tintu ligos mėnesiu. Pagal šį 
pakeitima mokėjimai pradėti 
1965 rugsėjo mėn.

Darbininkai, kurių prašymai 
dėl pašalpos gavimo nebuvo iš
klausyti, nes nebuvo tikimasi il
go ligos laikotarpio, bet iš tik
ro yra rimti invalidai, turėtų 
pasitarti socialinės apsaugos įs
taigoje.

Mokėjimai ištekančiom naš
lėm.

Jei našlė galėjo gauti pensi
ją ir išteka po 60 m. amžiaus, 
tai gali gauti tą pensiją, kuri 
didesnė: arba savo mirusio vy-

apskaičiuojamą pagal dabarti
nių vyro uždarbį.

Platesnė informacija
Dėl platesnės informacijos 

apie naujus sveikatos draudi- ‘ 
mo planus ir 1965 pakeistą įs
tatymą galima kreiptis raštu ar 
asmeniškai į artimiausią socia
linės apsaugos įstaigą Tokios į- 
staigos adresą galima rasti tele
fonų knygoje (pagal “Sočiai Se- 
eurity Ądministration”) arba 
sužinoti vietinėje pašto įstaigo
je-

.0:010:0:0:0.

Pirmoji dalis: Ar tu žinai, J. Strolia; 
Tykiai, tykiai, ir šauksmas. Br. Budriū- 
nas; Ramunėle. J. Gaižauskas: Lakštini 
galės giesmė, V. Kuprevičius; Malda, J.
Naujalis; Kur bakūžė samanota, ir Oi-: 
greičiau, greičiau, S. Šimkus. • ( .
Antroji dalis: Ruduo, F. SJiopin, Op. 10 
Nr. 3: Labą naktį. J. Brąhms. Op. 49

(dainavo solo 
BIRUTE VALTERIENĖ 

Sopranas

šinė. W. A. Mozart; Vėlinės, R. Strauss, 
Op. 10 Nr. 8: Pavasaris. G. F. Handel; 
Mužikai. Fr. Schubert, Op. 88 Nr. 4.

Nauja lietuviška 
plokštele 

iš Didžiosios Britanijos

I
 Plokštelė gražiai Kleista. Kaina Hi-Fi $5.00. Platir 

ma nuolaida. Kreiptis: i . r
DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Wiltoughby Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221

---------------- ----------------------------------
1 "■.< ,•

PORTRETO - 8EIM08-JFAIKV y 
•vairių progų; vestuvių, krikštynų, gkntateflte peMNIg Ir M nuo> 
traukų norite atnaujinti senų fotograBM? Jutoa geromis lygomis 
’**rvw- . .

V Y T. MAŽELIS •
Tel. HYecmt 7-4*77

i

27 Shaei. KiOge i»ooa. Broottyn N Y

Tel VI 9-5077

340 Graad Siraut, BrooHyn II, N. Y.

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
\ ' VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
\ Pristotume | namus lietuvišku* skilandžius ir sūrius 

We toke *fl orders spėriai price for Weddlngs and Partier 
Home-Made Bologna

T«L STagg 2-4329

LITAS Investing Co. Ine.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi
Skolintis automašinoms, namu remontui, akciją pirkimu*

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBEL1ONAS, 100-21 89th Avė., Richmond Hlll N.Y.; HI1-6799
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai. - 

CHICAGO. ILL.: 6775 So. Western Avė., tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

WM1HI GAMO TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS

Salė vestuvėms ir kitokioms pra- I 
mogoms. Be to, duodami polaido- Į 
žuviniai pietūs. Pirmos rūšies Ha- 1

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27, N-Y. 

(RMgewood)

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vtrgfctia 6-9519

SALŽ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

dalia ir Albertas Radžiūnas. «av.
38-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAVS LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND Hlll, N- Y.
Telefonas: Vkginie 3-3544

REPUBLIC Liguor Store, Ine

JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas
Didelis patrinkima' įvairių vynų,.degtinių. konjakų. midų 

Aventfms. bei kitokioms progoms



STagg 2-5043SERVICE

EVergreen 8-9770HABTFOBD, CONN.
Joseph Garszva

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

DISPLAY

reprezentuoja,

VENTA
IŲ DIENOS

KAINA:

<1. BAND2IUKA8
FRANCI6CAN PATHER6

KT*ma% Arūnas Valavičius, Waiter 
Patteraon, John Pinkham, Joseph 
Voitasky, Andrius Rėkus, Jurgis Pet 
kaltis, Gediminas Viktoras, Vaclovas 
Nenortas, Antanas Kuprys, Anta-

SCND YOUR HORSES to aųuali- 
fied trainer; tralntog for cutting, 
rdning, pteasure, roping, manners; 
iarge indoor A outdoor arenas; ex- 
cellent care in handhng; satisfaction

Floor Finishing & Carpet Cleaning 
We guarantee all our work 

Call 914 YO 5-8565

P.S. Jei pasitaikys netikslumų, 
gerb. aukotojus atsiprašome, nes 
kai kurios pavardės neįskaitomos.

JAMES VVATT 
Roofing Contractor

Gutters, Leaders, Skylights, Sheet 
metai work Insurance covered — 
15-17 Fremont St. Jersey City NJ. 
Phone 201 - 434-0081 Free estimates 
cheerfufiy girai

tešdaitienė, J. Mikais nekas, E. Pi- 
Ifiį V.. Augustina*. P. BiaįeHa, J- 
Rauba, J, Bandžiukas, New York, 
HT-, J. Banys. Camhridge, Mana,

Property 
EstabHshed over 50 years 
66MainAve OceanGrove

Clark. N.
NJ, A 

L-E. Ku-

CRISS CROSS INTERNATIONAL 
Panking A shipping to South Ame
rica also Los Angeles Miami Office 
at 42 Henry St Bklyn Call TR 5- 
4118 Home address 94-19 6tth Road 
Rego Park calt 275-7783 ask for 

mr. f: moran

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, M00 banga 
15756 Lesurę; Detroit 27, Midi. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniai* 8:45 Iki 9j45 v.v

guages. 537 Broadway Newark, N J. 
Corner Chester Avė. Ground Floor 
(201) 481-1034 daily and Sunday

Reserve for TJnrofrfs Birth Day 
Wasžrington’s B*th day 4 aki days 

from $60

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

•408 Jamalca Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

V I 7-2573

Šieptai Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423'METROPOLITAN AAfE. 
Brooklyn, N. Y. *'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest P*way Station) 
Woodhaven, N. Y.

vedėjas VYT. A. TUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh, Penna. 15228 

TeL 563-2754 .
Sekmadieniai* 12:00 iki 12:30 v. p.p.

E. A. Dow, Realtor 280 Broadway, 
SI., N.Y, Interested in Uvfng on 
Staten Island? H you vrant to build, 
buy or rent, come see us, we will 
heį> you. We have land to build on. 
Just teH us what you want. We 
buOd komes etose to schools and 
shopptng■ arta# to your speciflca- 
ttons. CaH Ben Harris YU 1-1404.

TAM IGNITI0N 
MERCURY OUTBOARD 

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

RH 4-5011
Sales - Parts - Service 

Ask for Mr. Joe Pucd

gis Kirkutis, Mnanimas, A. Nolan, 
Juzė Jurkevičius, Antanas Šako
čius, Waiter Chase. Matas Palubys,

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

ŠT®P. MiNKUs 
WLVN -r 1380 kHacycte* 

ir FM WL7 banga 
tek.matfieniaia.gwpl -.1^0 vaL p.p.

R & O HOME IMPROVEMENT
423 Waraer St Yonker N. Y.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su

UlsūėkyhU 
iumailą

WANTED 
MACHINIST — TOOL-MAKERS 

Good working condltions. Full com- 
pany benef its. Top pay plūs ©ver
time. Apply Finkel Outdoor Products 
141 Lanza Avė., Garfield, NJ. or 
call (201) *772-7700 Mr. Beltzer

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORO AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

DIDYSIS
RAMYBES
ŠALTINIS

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. pRAGONAVICIUS 

WBMF-FM 95.7
273 Vlctoria Rd^ Hartford 14, Ctnm.

Te&249-4502
■ Sekmadienį.-^— nuo 12 iki 1 pp.

THE DEAN - TROUT 8CHOOL 
OF FLORISTRY

Hrtel Governor Citatos, Tth Avė. A 
31st Street — Leam to be a Ftorist 
in just 8tx vreeks. Licenaed by the 
N.Y. State T>epL at Bduetam. Write 
for Cstodor C or phone 947-2328.

COVENTRY 
MOVING A STORAGE INC.

SpeciaUzing in personalized Service 
for the expert txndng of household 
and commercial items for Interna
tional personel world wide.
230 East 63 St NYC TE 8-5430

HOUSES FOR SALE 
Rooming Houses Apartment Houses 

3 A 2 Family Houses 
Manhattan Brooklyn Westchester 
and Brome Low Down Payments 

Call AU 6-6880 Mr. Murray 
740 St Nicholas Avė N.Y.C. •

FLATBUSH TUTORING
Gi ves...

ENTRANCE 
BOARDS

MADAME RYAN .
Famove Reader and Advfeor on all 
problems of Hfe — no natter what 
your problema may be abe can help 
you. Card and patai reading 50 yrs

Pū 10 doL: E. McAnay, kun. L. 
Jankus, V. Pttktmigis, V. Kemė- 
tys, dr. E. VUčinskienė, W. ir A. 
Yuaka, S. Mazilis. A. Valušis —

BROCKTON, M AS8.
' Vedėjas P. VlfiONIS -—

173 Arthnr St, Broekton18, Mase.
TeL JU 6-7200

AM bang. 1190 kfl.—FM bang. 105.7 
meg. iš WK0X, Framtagham, Mase.

Sekmadieniais 8- 9 vaL ryte

V. PINTO
Fondture Refintahtag and Remodel- 

Piano refinishing our aim to 
make your old piano Hke new. Ali 
work stripped to bare wood
702 E 212 St Brome N.Y. — Call 
OL 5-9819

ELECTROLYSIS 
MEN and WOMEN

House Calls Available 
For Permanęnt Hair Removal 

Arttiur^BrovĮffl^^ o TW 9-5900.

BOT OR GIRL Intelligent to be la- 
boratory trainee in Chemical com- 
pany. Hlgh Scbool graduate. Uberal 
benefits. Mušt speak, read and write 
Ebgtish. Apply in person to emptoy- 
ment ofilce betvreen 10 and 11 AM.

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

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radiocon- 
soies, coior ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo mašinos, 
cash Testeriai, rašomos maš. 
visomis kdbomis. Visi sūriniai 
Telefunken, Grtnctig, Zanth, 
Burrou^is, OtymĮiia, fioyal (te. 
Katalogtts ir infonuacijos gm- 
sfte tik pranešę savo adresą:

ADVOKATAS 
41-40 7«hĖtteat

S I NG L E S 
NOVICE SKIERS 21 to 35 

Leam to Ski Weekends from 636.50

Atlieka vtous namų vMaas ra
mento Ir

paitoBės (atikas) Ir tt Dar* 
bas .atBokomas sgSInliigal pip 
tyrusių Netuvfų stalių ut .prt- 
sinamg kaina. Kreiptis:

įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advimus ant mūsą arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
an«ūtarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty- 
hmmką Andrių Armoną 

TH. 516 AN 1-28&K „

sion,.Adomas Savickas, Ona Padels- 
ki, FrSd Baxter, Henry Barter, Ot- 
to Kiiperis, Juozas Raškys, Pranas 
Kirmonas, Julius Baltuliotas, Wal- 
ter Žemgulys, Pr. GUys, J. Ja
nušauskas, B. Bakšys, V. Došnikas, 
K. Kulvinskas, Vincas Gulbinskas, 
pavardė neįskaitoma, pavardė neį- 
skaitoma (dvi), Agota Vismantas, 
Marija Kavaliauskas.

Komitetas širdingai dikėjš jrir- 
mlfjdenut aukotojams ir kvtečfa vi
sus ptaridMl prie stovyfclavMta jrt- 
gi^no savo išgalima auka. - —

Aukas pautams siųrti: LA Šie- 
maška, 85-44 148th ■ SL, J&maica, 
N.T., 11435.

Tu gali ptkmatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti. 
Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos naujausios 
mokrio žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsi
saugojimą nuo jų.

------ Knygos kaina $3.75 -------
Užsakymus Siųskite DARBININKO admi-
nžstracijt^, 910 WiBoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

FREEl
Transportation Instruction Uft Tix 
Skis, Poles, Būbtšį Mtafr and 2 nites 
todging, firepiace horstaack riding,

VAITKUS '■ 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas . 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kotonijaz žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

B. T. D SERVICE COMPANY
We do everythtog in the Oil Burner 
field We also do Etectronic Work 
AB work done at reasonaHe rates.

1363 E94th Street Brooklyn
- Call 272-9889

Ine. Tax Retoms prepared wttfa a 
personai touch. No rusb job We 
come to the Home if nfeceseary. My 
personai reward Is your complete 
satisfaction. Competitive rates. GE 
6-3984. Eves A weekends UL 3-7000

Mattbew P. Balas 
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air condittoned 
A. J- BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
A Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

^Skyrius. S. Fetrauskas, P. ir A. 
f Itertatodai — EBzabeth, N. J., A. 
* LSyŠyš — Dorcheeter, Masa^ S. Va- 

bnčiūnas, So: Boston, Mass. LA..S. 
New York, N.Y.

Po 25 doL: V. Hodges — Dorches- 
ter, Mass., V. Cečetienė, AJU Ja- 
taiDA J. Audėnas—New York, N.Y., 

Elitabeth, 
NX,. J. V&ickus-Passaic, NJ. V. 
Šakalys — Providenče, R. L Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų Pi
liečių Klubas — N. Smtthfitai, RJL 
J. Švedas, Ehzabeth, NJ.

StepiMįM. frcdcSi
ADVOKATAI

37 Sheridan. Avenue 
Brooklyn 8, K. Y., 

Telef. — APplegate 7-7083

M A R I O’ S 
AUTO INSPECTION SERVICE 

Auto Repairs by Skilled Mechanics 
Shellbay Road 

Cape May Court I^ouse 
4 MAYVILLE, N. J. \ 

CaH 465-5607

1965 lapkričio 13 manifestaėijBi f 
Jungtine* Tauta* paremti Hartfor
do ir apylinkių aukotojų sutašą*:

Po 25 ufol. Antanas Ustjpnaus- 
kas. Katarina ir Julius Padošė. ’"

Po 5-doL: Jonas Šimanskis, Pau
lius šimoHūnas, Benediktas Dap
kus, Stefa Ir Aušra Badžtulis, 
Julius Baimond. Kostas Jurkevi
čius. Algimantas Dragunevičius, Ste~ 
fanija Radikienė. Henry Levi, Vy- 

Pe 20 <W. Eten* PcMcaudoenė,. tas ir Itayfe Radikst Lednta NS- 
. -------------- . ■ .... viekas, Marcela Belskis, Michael

Reigieėhis, len* Kerbėte Feliksas 
Boči&nas. Jottfes šflafica, Zenonšs . 
Pakalniškis. Juozas Grinius, Jurgis 
Dragunevičius, Petras Galiūnas, 
Bronius Aleksandravičius, Marija 
Petrauskienė, Leokadija Piivflienė, 
Jonas Žilys. Juosas UjOnėlis, Hen
rikas Ugaudas, Bronius Galeckis, 
Mikas to Audronė Pakščiai, Vytau
tas Gailiūnas, Pranas > Stankus, 
Konstantinas Rfikas, Edvardas. Kir- 
eilis, Teofilis Bertram, Robert En- 
dreliūnas, Bronius Nemtoas. Pra
nas Dapkus, Anthony Laurin, An
tanina to Justinas GuntuMai, Jonas 
Pakalnis, Malvina to Vaclovas Bal- 
čifinai, Juozas Papievis, Zigmas Ga
vėnas, Feliksas Lapinskas, Stepas 
Zabulis, Ona to Jonas Norkūnai, Jo
nas Navikas. Jonas Banionis, Gin
tas Simonaitis, Stasys Savickas. 
Vincas Jūrate Irena to Vytautas 
Giedraičiai. Leonas Vttėnas, John ir 
Gertrud Kručinauskai, Anelė Kašė- 
tienė. Leo Mazotas, Charles Bakus, 
Laudis Uptajjcs. Aleksas to Marija 
Kvietkauskai, Karolina Kazevičienė- 
Kaunienė, Ona Kaminskienė, John 

9 dol.: Antanas to Zuzana Gied- Guzevich, Ona ir Kazys Vadteai, 
raičiai. -/ Juozas Andrikonis, Juozas Motiejū-

Po 7.50 dol. Katerina Degutis, Jo- Kuzy* to Agota Gadautaai, 
nas Vengris. _ Juozas Dabušinskas. Adom Perli-

bach, Gediminas Kaunas, Jonas Bei- 
noris, Algis to Leonė Simonaičiai, 
Saldė Radziulytė, Mrs. Kripes, An
drius Pateckas, Jurgi* Matute, Al
gis to Jadvyga Navasaičiai, Bronius 
Zavickas. Benius Račkaitfe, Felik
sas Moncevičius, Zigmą/ ir Morta 
Strazdai. Henrikas to Jadvyga Dap- 
kai, Viktoras Uahkus, Alfonsas to 
Elena KrasatakaL Jonas Gudžiū
nas, Klementina Karpočkienė, Ar- 
vite Bereoec, Aldona GtaNnfenš, te
ms PHčfcaitis, Itafflš SlMBMtaML

Po 20 dol.: J. Laaukus — New 
York, N.Y, K. Ožalas, N. J.

15 doL: Pabaltijo^ Lietuvių Mo
terų Klubas Bostone.

12 dol. A, Ryiiškis, New York.

PETRAS KARALIUS, sav. 
Laidotuvių Artatbriuš 

ii-balzamuoto jas 
74 Providenče St. 

WORCESTER» MASS. -
PL 4-6757 PL 4-11 $5

Vytautas "Pilvelis. > 1 z
11 dol. Antanas Bakšys. .
Po 10 dol.: Antanas Kleiza, Alek- 

smdtest ir Jonas Dapkai, Leonas Lė- 
vė, Albina to Antanas Moė&ri, Juo
zas Benešiūnas, Juozas JLeonaitis, 
Anna ir Charles Brazauskai^ Aldo
na to Vytas Saimininkai. Igdnas Si
monaitis. Juozas to Albina Bele- 
zarai, Dr. James Gailius, jonas ir 
Benedikta Raščiai, Tdmas ir Teklė 
Sereflcai, Antanas Juc&ias, Regina 
to Algirdas Pilveliai, Dr. Edvrard 
Ladas, Bronė to Jtaas Zdaniai, An
tanas Kirkutis, Juozas to Apoloni
ja Vitkai, Leokadija ir Stasys Val
inskai, Vismantaitis, Juozas Stem- 
plys, SXA.. 4 apskritis, LA.P. 
klubo Nepašalpinis skyrius. Graži
na to Vytautas Pileikai, Mikalina 
Kutaitienė, Liet. Veteranų “Ramo
vės” Hartfordo skyrius. Valerijonas 
Balčiūnas, Stasys Pikturna, Povilas 
Karosas, Jonas Radzevičius, And- 
rew Simmons. J _ ■

PHILADELPH1A, PA. 
WTEŲ 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS
1203 Green St, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniai* nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

; .' —•S,-.


