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fistę”, kuriy centru netikėtai virto šen. K<

SOVIETUOSE: rašytojui atėmė pilietybęONF LIKTAS UŽLYGINTAS,

te pramo
ks.užsaky

si! š. Vietnamo atstovu. Tas pa
žadėjo gauti iš Vietnamo sty
gas derybom.

Senate apklausinėjimas dėl 
Vietnamo baigtas. Spauda verti
na, kad gen. Taylor ir valst- 
bės sekr. Rusk pranešimai ir at
sakymai buvo įtikinančios pras
mės. Neabejojama, kad Kongre
so dauguma rems vyriausybės 
politiką. Gatvėse komunistam 
palanki nuotaika tebeorgani- 
zuojama piketais ir protestan
tų, žydų ir katalikų kai kurių 
organizacijų ar atskirų dvasinin
kų pareiškimais.

, — "Rusui rašytojui Vadery 
Tąrsis vasario 25 Sovietai pa
skelbė atėmę pilietybę. Londo? 
nan jis atvyko vasario 8. čia 
pasakojo, kad Sovietuose esan
ti pogrindinė organizacija, kuri 
turinti narių ir kariuomenėje ir 
kuri rengianti perversmą. Reži
mas busiąs nuverstas 5-7 metų 
eigoje. Tai būsianti santvarka 
kaip Jugoslavijoje. Toks prane
šimas skamba kaip provokacija.

— Vyriausybės pateikta pro
grama “Maistas laisvės reikalui” 
vasario 23 pradėta svarstyti At
stovų Rūmų komisijoje. Progra
ma numato paramos už 2.5 bili
jonus palengvintom sąlygom, už 
800 milijonų išdalyti dovanai.

— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad nuo vasario 1 
tarp Washingtono ir Maskvos 
bus tiesioginė telegrafo linija. 
Ar iš jos bus tiek naudos kaip

— Amerikos vyriausybė, at
siliepdama dėl prezidento de 
Gaulle grasinimo pasitraukti iš 
Nato, paaiškino, kad Nato ir to
liau veiks, jeigu Prancūzija net 
ir pasitrauktų.

Wita>nas, Anglijos min. pirminin
kas, itnėsj tarpininko colis dčl 
Vietnamo.

Viceprezidentas H. H. Hum- 
phrey vasario 23 baigė savo 15 
dienų kelionę po. 9 valstybes. 
Jo uždavinys buvo laimėti A- 
merikos politikai Vietname pri-

per X2 deL George
Meany, umj$ presdeatas, vasa
rio 22 grasino nutrauksiąs san
tykius su Baltaisiais Rūmais. 
Esą kovoti dėl algų ir kitų tei
sių jie galį ir be demokratų ar 
respublikonų. Ligi šiol unijos 
ištikimai rėmė demokratus. G. 
Meany grašinimasį. jei jis būtų 
vykdomas, reikštų unijų nepri- 

Taft-Hartisy Įstatymo 14 (b) klausomą kelią. -5'

— Italijoje Aldo Moro vasa
rio 23 pristatė prezidentui Sa- 
ragatui savo naujai sudarytą vy
riausybę. Koalicija ta pati — 
krikščionys demokratai, socia
listai, soc. demokratai, respubli
konai. Užsinių reikalų ministe- 
ris vėl Fanfani. Mario Scelba

— Ugandoje min. pirm. Mil- 
ton Obote vasario 22 suėmė 5 
savo vyriausybės narius, kaltin
damas juos sąmokslu prieš mi- 
nisterį pirmininką, pasiskelbė 
valdysiąs pats, patariamas tary
bos, kurios narius pats pasi- 
skirs.

Filipinai. Mąnoma, kad jie pa
didins savo karinius dalinius. 
Minimas 26,000 skaičius. Indi-

Panašiai nutiko ir su Staugh- 
ton Lynd, kuris važinėjo į šiau
rės Vietnamą ir vykdė “taikos 
misiją”. Sakoma, Jis turįs, tei
sę keliauti kaip pilietis. Jis tu
rįs pilietinę teisę skelbti savo 
nuomones. Tačiau ir Šiuo atve
ju buvo skelbiama, kad vyko 
ir kalbėjo ne pilietis Lynd,'bet 
Yale istorijos profesorius. Jo 
misija dengiama universitetiniu 
titulu. Yale universiteto prezi
dentas Kingman Brewster Jr. 
viešai paskelbė, kad Staughton 
Lynd pastangos diskredituoti 
Amerikos vyriausybės politiką 
esančios “naivios ir, klaidinan
čios”. Tuo pačiu jis netiesio
giai pripažįsta, kad jo universi
tete esama naivių ir klaidinan
čių profesorių. '■&*.

— “Tautinė bažnyčię tary
ba" vasario 22 90 balsų prieš 2 
pasisakė už kom. Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas, už 
diplomatinius santykius tarp A- 
merikos ir kom. Kinijos.

Karinėje srityje tebeina sti
prios , kovos a valant džiungles 
nuo komunistų. Vasario 21 265 
mylios hpo Saigono buvo varto
jamos ir ašarinės dujos ir B-52 
bombonešiai. Newsweek prane
šė, kad prezidentas uždraudęs 
bombarduoti šiaurinio Vietna
mo kai kurias naujas sritis. Bal
tieji Rūmai betgi pranešimą 
paneigė. Tik aišku, kad aviaci
jos veikimas pietų Vietname yra 
sustiprintas. Aišku, taip pat, 
kad Amerikoje karm 
nė gavo naujus gausi, 
mus.

Prezid^M**. jptMMdtopK' vas. 
23 pakartoja, karas" riebus
gilinamas. Kaip ilgai jis truks, 
negalįs užtikrinti. Bet užtikri
no, kad Amerika laisvės kovas 
rems, iki galės pats Vietnamas 
apspręsti savo likimą.

Kun. WHIiam H. DuBay iŠ 
Santa Monica vasario 22 pasi
skelbė organizuojąs “Amerikos 
kunigų federaciją”, kuri įsto
sianti į unijų sąjungą ir ginsian
ti kunigų profesinius ir jų lais
vės interesus. Tikisi atgarsio, 
nes yra 58,000 kunigų. Tačiau 
atgarsis menkėja, priminus, kad 
tai tas pats kunigas, kuris rašė 
raštą popiežiui, reikalaudamas 
pašalinti Los Angeles arkivysku
pą kardinolą Mclntyre.

“Pasaulio bažnyčių, tarybos” 
komiteto pasisakyihą giriėd ku
ro gilinimą Vietname, už dery
bas ir taiką H. Tribūne sutiko 
taip pat kaip jų teisę pasisaky
ti. Tačiau laikraštis kreipia dė
mesio, kokios reikšmės turi tos 
tarybos pasisakymas. Pasisaky
mas šiaurės Vietname nieko ne
reiškia, nes ten komitetas nėra 
jokis autoritetas, o ir dar ka
žin ar bus jo pasisakymas kam 
nors žinomas. Pietų Vietname 
pasisakymas, kurio vykdymas 
padarytų komunistus laimėto
jais, esanti tragedija krikščio
nim, nes jis griauja jų tikėjimą 
krikščioniškos etikos pagrin
dais — teisingumu, žmonišku-

— De Gaulle sausio 24 pa
siuntė š. Vietnamu! laišką, siū- 
lydamasis būti tarpininku tai
kos derybom.

— Gemini 8 bus paleista ki
tą mėnesį. Astronautas David 
R. Scott turės pasivaikščioti 
erdvėje pustrečios valandos, tai 
reiškia apeiti žemę pusantro 
karto.

— Ševiotai vasario 22 palei* 
do satelitu du šunis, kurie 500 
mylių aukštyje turės išbūti mė-

Ironiją ‘ teigia,
M sėd. Kteaedy argumentas, 
jog Mtga^^priašhrinto nu
veikti, reikia pasiūlyti jam kom
promisą ir įtraukti į koaliciją, 
esąs jo politinės patirties pada
ras. Esą jis ėjęs į vyriausio vals
tybės gynėjo pareigas, norėda
mas likviduoti korupcijos hero
jų James Hoffą. Pats gynėjo pa
reigose betgi neišsilaikė, o Hof- 
Jair dabar prezidentauja: ge
riau Imtų įtraukęs jį į savo ben
dradarbius departamente. „

Atmetant tas ironijas, atro
do, kad kelyje į Baltuosius Rū
mus šen. Kennedy vargiai bus 
tiksliai savo ėjimus išplanavęs, 
kaip jis tai moka ir mėgsta, pa
daryti, . ~.

I PUIKIAI AR DVASININKAI? 
uvardasvtsgausiau iŠnaudojaraaspetitikai. 
idins jats pasitikėjimą ar nepasti^ftnę?

vaMBą, nes tik tokiu būdu 
«ts galimos derybos. Vėliau nu
ode ir pavyzdį: taip kaip Lao- 
e. Senatoriaus pasisakymas bu- 
o suprastas kaip aiškus pasi- 
riešmimas prezidento Johnso- 
o politikai. Jam pritarė šen. 
‘ulbrightas. Bet didelė daugu
ma jį kritikavo. Net jo draugai 
> buvusio New Frontier — val- 
tybės sekr. pavaduotojas Bali, 
rezidento patarėjas MeGęorge 
lundy — nepagailėjo tokių ašt- 
ių žodžių jo pareiškimui kaip 
absurdas”. Paskiau šen. Ken
edy ėmė aiškintis ir savo pa- 
eiškimą švelninti, kai pama- 
s, kad ir jo artimieji buvo nu
tekinti.
Aiškinama, kad R. Kennedy 

orėjo patraukti į save dėmesį 
isų tų, kurie kritikuoja pre- 
tdento politiką, ir atsistoti jų 
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sirięję liberalę priekyje ir nu- 
mgti tarp ję įtaką vicoprezi-

mu.
Tad tikėjimų atstovai — ra

šo laikraštis — tegul pagalvo
ja, kaip jie žiūrėtę, jei vyriau
sybė paskatintę tikėjimę atsto
vus įvykdyti ekumeninę vieny
bę. Vyriausybė tokia vienybe 
būtų suinteresuota tiek pat, 
kaip tikėjimų atstovai suintere
suoti taika Vietnanie. Tačiau 
jei Washingtonas, sakysim, 
lytų protestantam vardan - vie
nybės priimti katalikų tikėjimo 
doktriną apie transsubstanciaci- 
ją, katalikam priimti protestan
tų šventimų galiojimą ir orto^ 
doksam doktriną dėl Švento
sios Dvasios, tai susilauktų iŠ 
visų trijų pusių pasipriešinimo 
prieš tokią vienybę.

H. Tribūne daro išvadą, kad 
protestantų centrinis komitetas 

Anuo savo pareiškimu esąs ir 
neteisingas ir klaidinantis.

N.Y. Times visai kita proga 
betgi priminė faktą, kad tas 
pats komitetas, kuris dabar pa
smerkė karą, nebuvo priešingas 
karui prieš pustrečios dešim
ties metų — nebuvo prMHn* 
gas karui prieš nadg agresiją, 
kaip dabar yra priešingos^ 'ko- 

Keiktu, prote- ««Į
tuojant prieš jį. Mėginimas {traukti tikėjimų

Prezidentas de Gaulle vasario 
21 spaudai kalbėjo, kad Nato 
jau atgyveno ir nuo 1969 visos 
kariuomenės Prancūzijos terito
rijoje turės būti Prancūzų kon
trolėje arba turės pasitraukti. 
Pareiškė iš naujo ir kritiką &- 
merikos politikai Vietname. 
Manoma, kad tom kalbom de 
Gaulle rengia sau kelią konfe
rencijai su Maskvos viešpačiais 
priklausomumą nuo Amerikos 
politikos.

Unijos pademonstravo savo Telegramoje. , pręzidentui John- Efektas betgi, kad unijos* reiš- 
pohtiką dėl Vietnamo. Jūriniu- šonui pranešė, kad boikotas kū mMtaifas tų, kurie reikalau- 
Įoi vasario 18 nutarė skalbti prasidės 30 dienų terpe ir pa- to ęnežtėsmų pnemomų karui 
boiicošą laivam tę valstybių, ku- lies pirmiausia Skan^nį^ijos hr: 1 npmw*eęnės
rim prekiauja su šiaurės Viet- Anglijos laivus, jei tie kraštai kaip prefesorių, studentų, dvasi- 
namu. Nutarimą parėmė ir uni- nekeis savo ppiitikog. BoRcotaa . ninku, kurie reiškia savo nuo- 
jų prezidentas George Meany. rofešis tuo būdu, kad darbkun- ■—•*-- 

..... kai atsisakys Amerikos uoetuor 
** tWM aptarnauti —iš- 
krauti ir pakrauti.

Ka^ unij°K 8^* t**? padaryti, 
jos įrodė prieš dvejus metus, at- 
sisakydamos aptarnauti laivus, 
kuriais turėjo būti gabenami 
kviečiai į Sovietus.

• M-Y-.Tfaąėą?..yertirm neigia-^, 
mai, nes. tai pasunkinsią dery- 
bas dėl Vietnamo ir gadinsią 
santykius su Skandinavija ir 
Anglija. Dėl tapačių priežasčių 
priešingas ir valstybės departa
mentas. H. Tribūne dar aštriau 
smerkia, nes unijos virstančios 
politine organizacija, kuri kiša
si į prezidento, valstybės sekre
toriaus, kongreso teises.

Pelenu dieną Romoje, iv; Petro bazilikoje popiežiui Pauliui pabarstė gal
vą pelenais kardinolas Paolo Marella. Tą pat dieną popiežius kreipusi, j 
Amerikos vaikus, kad jie paditą skurstantiem vaikam kituose kraituose, 
ypačiai Vietname. ' ' ,

ir t? laimėjo?
joje bei Pakistane, kurie mielai 
sutiko Humphrey pažadą duoti 
papildomai 100 ir 50 milijonų, 
nesulaukta politinio palankumo 

Vietname. 
miSto pasisakė liksianti ištiki- 
ma .^neutndmiim” igf priešin
ga karo plėtimui Vietname, o 
Pakistanas net aiškino, kad ko
miui. Kinija nesanti grėsmė nei 
Indijai nei Pakistanui; esą ge
riau Pakistanas apstais be Ame
rikos pagalbos, jei dėl jOs reik
tą keisti politiką kom. Kinijos 
atžvilgiu.' • ■

yra kas naujo.'
Apsaugos sekretorius McNa- 

mara vasario 23 senate aiškino, 
kad jeigu komunistaididins jė
gų infiltraciją, tai bus reikalin
ga skelbti dalinę atsarginių mo
bilizaciją.

Politinėje srityje iniciatyvą 
rodė Anglijos min. pirmininkas 
Maskvoje. Tačiau Sovietai neda- II IT 
vė pažado spausti šiaurės Viet- ll.Il.fl. vlkJZiV 

namą, kad teptųsi į derybas. 
Kartojo senus reikalavimus: A- 
merika turi pasitraukti ir priim
ti š. Vietnamo reikalavimus. Te- 
sutarta, kad Kosyginas atvyks į 
Lmdoną pasatarinių tęsti. .

— Sovtatę "Pravda" ėmė gin
čytis su Vakarų komunistinė 
spauda, kuri rodė nepasitenki
nimą dėl dviejų rašytojų nu
teisimo — Siniavskio ir Danie
le. Kaltino savo “draugus” Va
karuose, kad jie nesupranta 
“socialistinės demokratijos”. A- 
budu rašytojai jau išmesti ir iš 
rašytojų draugijos.

— David J. Miller, kuris išsi
barsimi, degindamas mobilizaci
jos lapelį, vasario 10 teisino pri
pažintas kaltas. Bausmė bus pa
skelbta kovo 15.

už “pilietines jie pMiočIai, bet dėl to, Itad įto 
teiB^.^ tartjo tam t^ę — kunigai, pastoriai, rabbud, vy»- 
pilietmę teisę. . ,'-r kupaL kardinolai. Neskelbiama,

Dvasininkai sudarė tarpkon- kad pilietis Cushingais, pilietis 
fesinę organizaciją, kuri spaus- Friedmannas ar pilietis Siege- 
tų preridentą derėtis dėl Viet- lis pasisako Vietnamo klausi.

i mais, bet sakoma: kardinolas 
Cushingas, tarptautinės teisės 
profesorius Columbijos univer
sitete Friedmannas, žydų teolo
gijos seminarijos profesorius 
Greenbergas ir tt Jie skelbia
mi ir sutinkami kaip užimamos 
viešosios tarnybos pareigūnai. r

Tuo. norima dvejopo įspū
džio: rodyti kad idėjai pritaria 
tos tarnybos pareigūnas, ne 
pūietis; patraukti jo tikėjimo 
bendratikius, kad pasektų ir jie 
jo pavyzdžiu.

Tikėjimo titulas -turi tarnau
ti politinei propagandai. Tai 
ypačiai daros populiaru dabar.

mones ir žygius Vietnamo reika
lu priešinga prasme.

Unijos pareiškė ir kitą nepa
sitenkinimą vyriausybe — dėl 
neišt—ėto pažado p anaikmti

Konfliktas tarp šen. R. Ken
edy ir prezidento Johnsono 
M Vietnamo aplygintas. Dail
iausia gen. M. Tayloro pastan- 
am. išsiaiškinta, kad esminio 
tirtumo nėra. Tačiau W .S. 
Fhite (Journal American) aiški- 
A kad Robort Konnody oaą* 
ririęįę demokratę pasirinktas 
imbolinis vadas opozicijai 
ridi Johnsoną. White palygina 
ihnsono padėtį su prezidento 
romano 1948. Tada kairieji 
smokratai sukilo prieš Truma- 
> doktriną pasipriešinti komu- 
stinei agresijai Graikijoje. Sa- 
aoju vadu kairieji demokratai 
da buvo pasirinkę Henry A. 
allace. Jie siekė likviduoti Tru- 
aną visokiais būdais, net 
tindami ir respublikonus. To 
ities siekia dabar Johnsonui. 
įmini Kalifornijos pavyzdį, 
m demokratų telytoje kairy- 
i sparnas tiesiog reikalavo pri
minti Vietkongą, nors gutor- 
dorins Brotmas ir skelbė išti- ir Kennedy “karštosios linijos” 
n^bą Joimsono linijai. To pa- ir kas su ta linija nutiko, nepa- 
» mėgina siekti Tesąs. skelbta.

Komunistai atsigaus?
— Indonezijos * prezidentas 

Sukarno vasario 21 pašalino 
apsaugos ministerį Nasution, 
kuris buvo didžiausias komunis
tų priešas. Manoma, kad komu
nistai vėl gali atsigauti.

— Indonezijos sostinėje vasa
rio 23 Sukamo remiantieji de
monstrantai nuplėšė Amerikos 
vėliavą, šaukdami ,“Go home, 
Yankees!”

— Žydę konferencija, var
du “Žydija ir pasaulio taika”, 
vasario 22 pasisakė už oro ata
kų sustabdymą Vietname.

GALIMA GARSINTIS ir tokiu

VoMetija, Rafija 
ir atomai
Vokietija ir Italija atsisakė 

pripažinti tokį Nato atominį ko
mitetą, kuriame būtų uždaros 
durys kai kuriem nariam. Ame
rika tikėjosi, kad tokis komite
tas patenkins Maskvos reikala
vimą neprileisti prie atomų Vo
kietijos.

— Anglijos, min. pirm. Wil- 
sonas vasario 22 pradėjo kal
bėtis su Sovietų min. pirm. Ko
syginu dėl Vietnamo. Sovietai 
laikosi kietai: Amerika tūri ati
traukti savo kariuomenę ir pri
imti kitas šiaurės Vietnamo są
lygas.

— Syrijoje vasario 22 vėl 
sukilimas prieš Nasseriui pa
lankią vyriausybę. Sukilėliai pa
grobė pagrindinius politinius ir 
kariuomenės vadus.

R. Kennedy: kairiyjy demokratę vadas?
Šen. R. Kennedy virto die- 

herojum dėl savo pareiški-
•o.vąsjuio 19 avie VIMwni



HAVEN REALTY

Paskatinių savaičių lietuvių 
laikraščiuose dėmesį patraukia 
eilė sumanymų.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amenk 
daugelio metų patyrimą siunčiant .

DOVANAS-SIUNTINIUS Į USSR.

triukšmą bei protestus. Dėl 
šios Įtakos, einančios iš Wash- 
ingtono, brošiūroje skaitome: 
“Prezidento Diem didžiausia

MAžfffta šūftidd taško statyti py-J 
lirt® ntto hnlietavėjimo, staty- vadinosi Zuzana Unguraitytė. 
tS tntuš nė tik per* kanalus, bet Gimusi Amerikoje, inio 1929 
ir per Atlantą — į Lietuvą. aktyviai dalyvavusi vyčiuose.

Nepraėjus nė dešimčiai metų Giedojo Apreiškimo parapijos 
nuo atvykimo į Brooklyną, alsi- chore. Chore- giedojo ir Anta- 
tiko tai,-kas paprastai atsitinka nas. Chore Antanas su Zuzana 
jauniamžmonėm — įsimylėjo. ir susigiedojo, ir ..1934 .birže- 

< ą ;-1*0 3 die11^ buvo jau ir surišti.
|^|M Rytoją® dieną pagal čia esamą 

■ ■ paprotį išvyko povestuvinėn ke- 
liofiėn. Ne į Floridą ir ne į

• * • H Honohilu, o tiesiai į.Lietuvą.
<5(Bus Augiau)

Amerikos pareigūnai iš Wa- 
shingtono patarinėjo duoti ne 
tik daugiau laisvės, bet ir suda
ryti civilinę vyriausybę, įtrau
kiant i ją tuos, kurie reiškia

sąlygas. O bendrom mintim, 
gairėm sutarti užtektų ir tokių 
susitikimų, kaip buvo Cleve- 
lande sausio 22-23, kada yra 
konkretus klausimas, kuriam 
reikalingas bendras sprendimas.

Paramos klausimą eilėje lai
kraščių iškėlė dr. A. Razma, L. 
Fondo iniciatori®. Fonde esą 
240,000 dol., 1965 pelno už 
juos būsią 10,000 dol. Siekia ka
pitalą padidinti dar ir iki 300, 
000. Reikia dar tam propagan
dos. Drauge A. Vafiuškis tuo
jau pasiūlė, kad fondo paja
mas galėtų didinti įvairūs ger
biamų asmenų minėjimai — ta 
jjroga surenkam® sum®. įneš- 
tin® jų garbei į fondą. Nao- 
jieno® , A. Nakhs priminė dar, 
kad raktų prigydyti praktiką 
testamento keliu palikti tam 
tikras sum® fondui.. Bef šiuo 
tarpu dr. A. Razmai rūpi la
biau kitas fondo klausimas:

N. Lietuvoj sausio 26 J. Kar
dėte ' pradėjo nuo įprastinio nu
siskundimo: esą per 25 metus 
nieko reikšmingesnio nepada
ryta. O kas padaryta — tai pri
vačia iniciatyva. Menkų vaisių 
priežastis — “Neturime autori
tetingo centro, kuris planuotų 
ir nustatytų gaires, kuriomis 
privalėtų visi sekti”. Toks orga
nas turėtų būti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organizaci
ja. “Bet. ji dar nepajėgi glo
baliniu mastu planuoti. Tat Pa
saulio Bendruomenę reikia peri 
organizuoti”. Organas būsiąs 
“globališkai autoritetingas”, jei 
b® sudaryta taryba, į kurią į- 
eitų “didieji išeivij® autorite
tai: Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, autoritetingiau- 
sieji mūsų organizacijų pirmi
ninkai ar atstovai, politinių sri- 
vhĮ pirmininkai, bažnyčių auto
ritetai, ekonominių organizaci
jų vadovai, mokslo, meno, spor- 
to atstovai, jei būtų reikalas — 
ir diplomatijos bei Vliko atsto
vai...”

yDrauge J. drauda siūlė orga
nizuoti “honoraro fondą”, kuris 
apmokėtų autorius, n® leidyk- 
1® nepajėgia honoraro duoti 
(kai kada dar autoriai primoka, 
kad tik išleistų! Red.). Taip 
pat Bendruomenė turėtų suda
ryti “knygos k spaudos skyrių”, 
kuris garsintų rajas knygas.

ir tas sumanymas grąžos. Tik 
vėl: kas jį vykdys Sunku su- 
rasti savanorių porityvfam dar
bui, Kas kita, kada kas ttimini 
ant koj®. Tada atsiranda g 
energijos ir išmanymo net' pik
tus žodžius rašalu paleisti.

O'Ml!
? -' - * •

1963 birželio mėn. Kennedy Sykį padarius sprendimą, kad 
pasikvietė Henry Cabot Lodge Diem vyriausybė turi trauktis, 
Jr. ir, rodydamas laikrašty bu- Washingtoaas ėmėsi tam žy- 
distų susideginimo vaizdus, pa-' gtų. Jau žinomų žygių. Belieka 
prašė, kad Lodge vyktų Į P. įsižiūrėti, kurių dar pareigūnų 
Vietnamą pakeisti atstovo Nol- rank® suteptos tuo nusikalti- 
tingo, kuris remia prezidento mu?

. . .’ , 15 vėflM^, korto buvo apie 30 neina ir nieko nedirba. Kas dir-
r^nmes aLL kart^ «Wddhiti. Jis įsteigė 62 b®; taftas savaime atsiranda...
<un® pema f kuopoj (Plt&bitrgbe) tautinių Irsti^bds infintorius Antanas

šakė# grupę, pate joje aktyviai 
dhlyvsD&fcta. Jfe suorganizavo 
Ltetov® ' Vyčių centre^ namų 
fondą kr vadovavo beruošiant 2 
vyčhį samūs — 1931 metais 
Brookiyne ir 1941 metais Pitts- 
borgbe. 1948 metais jis įkūrė 
Ffttebufgho vygų apskritį. Dar

Naujienos..paskutinėm die
nom piktus žodžius pilstė dėl 
Chicag® bendruomenės nesą- 
gyvenimo, ‘dėl dailininkų nesan- 
taik® Čiurlionio galerij® rei
kalu. Dirvoje su pašaipa BĮ. 
Raila kedeno Vliko darbų “lie
sumą”, Naujokas kritikavo pa
reiškimą deT “ryšių”, V. Meš
kauskas priekaištais prabilo J. 

kad* tu® 10,000 atiduoti? Fra- Rarhnrnii- Bachuna 
šymų esą begalės. Kuriu® pa- p^įaištais V. MeŠkauM 
tenkinti? Jis siūlo, kad prašy- prabilo K? Dranga. Ir vis tai dėl 
mai ar siūlymai būtų svarstomi “ryžių?’. Tik būdingą
spaudoje, visuomenėje. Tegul ^je diskusijoje šiuo klaro 
tokioje viešoje diskusijoje iš- sūnų yra, daugiau kritikos, ma
niškės, kas parom® pinniausta konsfrtiktyvių konkrečių 

Taigi siūlomas didingas pa- reikalingas... Sumanymas de- siūlymų. Jei konkrečiai
statas, kuriame planai būtų niekr»Cškas,.tik jį vykdant ne- ■ ^ntų pasirodytų
gundomi Deja, ar ne perdaug ūfinirštiha, kad remtinas pro- kad skirtumas ir nedidftft' Bėt
energij® nueina organizuotis, jektas b® prtofatytas kaip ge- totlCNFfti MMn kllusimri

klojimas buvo sudramatintas ne 
tik demonstracijom, streikais, 
bet ir kelių budistų susidegini-

Vietnamui Daniel Lyons apibū
dina nesimpatingais žotffiais: 
“Netreniruotas, nespecbffistas, 
aklai nuteiktas prieš Dieną ir 
niekad netarnavęs užsienia®e, 
Lodge nuvyko Į Vietnamą kaip 
nejaukintas būti® į porcelaho 
krautuvę. Atvykęs jis tuojau 
prisistatė budistų vadam, prieš 
kreipdamasis į šalies preziden
tą. Aišku, jie negalėjo kalbėti 
viet® kalba; jie negaėjo kai-, 
bėti net prancūziškai, Ša var
toja tarptautine kalba. Lodge 
teišbuvo 24 valandos ir fotogra
favo atgal, kad Diem vyriausy
bė turi trauktis. Jo trečia isto
rinė klaida, bet jokiu būdu ne 
paskutinė, tai azilio suteikimas 
budistų vienuoliai Tri Q a a n g, 
kuris nebuvo raudonasis, bet 
kuris buvo komunistų treni
ruotas ir kuris veikė prieš vy
riausybę. Nors tai buvo prie
šinga mūsų atstovybės taisyk
lėm, bet Lodge davė jam glo
bą mūsų atstovybėje apie tris 

Daniel Lyons, S.J. mėnesi®, ligi Diem buvo nu-
Klaidingos anos informacijos t® pats budistas, ten

auka betgi virto prezidentas būdamas, sabotavo visas vyriau- 
Kennedy. sybės ir mūsų pačių pastan-|
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• Mes podadinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
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klaida buvo 1963 pavasarį ir va
sarą, kad jis paklausė amerikie
čių. Washingtonas vertė Diemą 
išsikasti sau politinį kapą, ra
gindamas jį 1963 vasarą elgtis 
“švelniai” ir leisti, kad budistų 
ekstremistų sparnas bei stu
dentai organizuotų gatvėse 
riaušes ir paraduotų prieš Ame
rikos spaudą ir televiziją savo 
kaltmimus Diemui”.

Marguerite Higgins, apkelia
vusi Vietnamą, propagandą apie 
tikė^mo persekiojim® demas
kavo; parodė, kad tarp budistų 
yra insifiltravusių < komunistų, 
kurių tikslas keiti anarchiją. To
ki® pat išvad® buvo ir Tėvo 
O Connor pranešimai iš Vietna
mo. Tokią išvadą priėjo ir J. 
Tautų komisija 1963 gruodžio 
raporte, nerasdamas jokio ti
kėjimo persekiojimo, bet rapor
tas' nebuvo skelbiamas tos spau
das, kuri buvo suinteresuota pa
laikyti Amerikoje persekioji
mo gandą. T® išvad® dabar 
yra ir pats brošiūr® autorius

rodosi, o tėvas šęšė^Įe^-^kąp ' 
toą kviečio grūdas k^dbų dū- 
li velėnoje, o įš jo išrogęs Avie-j 
telis narsiai linkčioja saulei iro

tada buvo 19 mėtų vyras —jis 
ėmėsi kalnus versti rr užtvan- 
kas statyti. Norėjo jom apsau- HHH 
goti lietuvi® Amerikoje ,Yiuo Antanas 
nutautimo potvynio . Kun. ‘ 
Alfa Sušinskas suskaičiavo tu® Spaudė 
jo žingsni® kalnam, versti ir 
pylimam statyti.(Vytis 1952 va
sario nr.).

“Jam teko būti Vyčių centro 
valdyb® pirmininką (per 5 su 
puse metų), vicepirmininku (per 
4 su puse metų), iždo globėju 
(1 met), įvairiose centro komi
sijose per 10 kartų; New Yor- 
ko ir New Jersey apskrityje: 
pirmininku (3 met®), vicepir
mininku (3 met), iždininku (2 
met), board of directors (3

atero vadiTOffiaas ątretegineff 
sodybas (bandėt). Takių sodybų 
i&ja buvoanglų —> ištųiąfių, 
kada kariavo sįr komunis- 
tok panrtiMiHHR Matoju®ė^ pas
kui ji buvo pritaikyta ir Fili- 
pnuose. Tai buvo an^o Ro- 
btrt Ttampsono smnanymas. 
Smanytojąs buvo pakviestas 
ir į P- Vietnamą būti {reziden
to Diemo patarėju.

Buvo užsimota sukilnoti 12 
mil gyventojų į tokias strate
gines sodybas; Diem brolis ry
žosi kas mėnuo suorgainizuoti 
po 600 sodybų, kurių kiekvie
noje būtų po 300 šeimų. To
kias sodybas lengviau ginti nuo 
užpuolikų nei individualiai pa
krikusi® ūkininkus

Idėjai pritarė ir prezidentas 
Kennedy. Jau 1963 pavasarį 
Thompson® informavo savo vy- 

-rins0>ę (Anglijos), kad daębM 
•ma tokiu*tempu, jog Diemas 
tarne* rungtynes su komunis
tai*. Tokiam pranešimui prita
rė ir Amerik® ambasodorius 
Frederick E. Nolting, Jr., kuris 
tvirtai ir nuoširdžiai rėmė pre- 
zideritąDiemą.

Tačiau pirmas pasisekimas 
turėjo susilaukti pasipriešini-

Tikrina, iki planai b® patvir
tinti. Paskui tikrma, kaip jie 
bus vykdomi Dabar atsakingas 
ir didelis, šiuo metu prieš akis 
kanalo gilinimas su visais gan- 
siais priedais — užsakymas už 
100 milijonų,

Tokiame federaliniame dar
be A. Mažeika jau 26 metai. B 
jų 13 praleido Pittsburghe, ki- 
t® nuo 1952 čia, Netf Yofkė. '

Federahnėje jsttūgoje dirban
tieji yrajpareigoti nesiskarden- 
ti kitokiais veikimais. Tokia ja®, 
tvarka, ir j® reikia laikytis. v -

O buvo taikai, kaėt ĄMtenąei 
Mažeika, senjoras,. tabBau skar
denos nei dabar junjoroK Nuo 
1925 metų, kada jis «totodo įš

Cosmos Parcds Express Corp.
turinti

■; : kas dar galima, buą jau nebega-
r'-' *</. Įima. Kuo gi dabar galime pasi-

naudoti amžiną atilsį K. Pakš- 
tu A- šaP0*3 lituanis-

■ tais? Reali® galimybės su me- 
1 tais sparčiai blėstą (žmones iš- 
H jungia ne. tik nrirtis, bet ir me- 
I tai — senatvė)”. Pasisako už 
I tai, kad best dafis kapitalo bū- 
I to l — ne pre-

‘ dar-
bam paremti.'**£^*01 planavus 

I premijas ar abstrakčiai suk® 
oi. reij“

i- konkrečiai žvelgti, kiek kokių
■ Į ■ ■ ■ pajėgų twune ir kaip galime

*-*. . -jo®5 padėti talent® iš-

Apie 1963 vidurį tarp prezi
dento Diemo ir Washingtono 
buvo pasėtas nepasitikėjimas. 
Priežastis — aliarmuojančios 
žinios apie tariamą budistę Per' 
sekiojimą Vietname. Kova su 
anarchistiniais reiškinius buvo 
išpūsta Amerik® spaude^ ir 
televizijoje kaip kova su tikin- 
čiaisais, kova su budistų tikėji
mu. Prezidentas Dienias yra ka
talikas, dėl to jis ir persekiojąs 
tikinčiuosius budist®... Perse-

Dabacr jfe gatito aplankyti sato Artimuosius Ldetūvoje
Mfisų tototoa taip pat sutvarko pramogines ir biznio keikmes j vi
lta fltaTOtų Sąjungos vaidonnis kraitus. Mes parūpiname vizas, su- 
btarboan reeėrtactjas ir kt Snutikesnioms tafonnadjocaB rašykite 
• skambinkit daugiausia patyrusiam KettonHi biurui i Ryty E,uroM



(nukeltai 4psl. f

aL3s,kūp jį supranta ateitinin
kai ir šiuo metu Vokietijos aka
deminė jaunuomenė. Suvažia
vimuose jau ^praktikuotos kai 
kurion atmainos liturgijoje, pri
imtos tik dabar Vatikano H su-

lyse. Trinu Pax Bomana cent
ro valdybos reikšmė dėl to ne
sumažėjo, o dar pakilo. Vykdo
muosius darbus atlieka gen. se
kretorius Frihoorgo būstinėje. 
Priekyje stovi pirmininkas, ren
kamas 2 metam (nuo 1960) ir 2

cija. Rūpinamasi akademinės 
profesijos (intelektualų krikš
čionišku formavimu, atsakomy
be, etika, įsipareigojimu kito

«fasąi, suvafiavimai, 
aa- kongrrari visuotini ir regio- 

uaiM (Afrikoje, Anjdje, Pie- 
•s, t« Aw*ojel UkBomos in-

Amfar parsūgn* savo ♦tpHočitii, 
universitetinės reformoš (P. A- 
merikoje), sedatiniri klausimai, 
rasinės problemos ir visa eil

kią progą tą asmeninę pareigą posėdyje?Praėjusiame pėšne- 
prisiminti, atgaivinti, sustiprinti, kesyje kalbėjome apskritai apie 

Pax Romaną --jossadriį ir 
Vuždavmiiis.šį kartą pakiau- 

Katvirtedianį musų kaimynai 
ir bendrakeleiviai laisvės kovų

mui. Susipažinęs su padėtimi 
kituose kraštuose, bandžiau kri
ti aktualius jiem klausimus: 
kultūrinius, i socialinius, tauti
nius, religinius. Atsakymų jie 
turėjo patys ieškoti, nelaukti sirinkime. Skatintas savo kraš- 

vicėpirmininkai. Centro valdy- pagamintų centre. Daugel atve- to studentų atstovavimas tarp- 
bą sudaro 9 nariai; čia turi bū
ti atstovaujami visi kontinentai. 

OlfJUSj-ua. a_-a-± _
kad kiti kontinentai iškilo. Ar 
jie taip pat buvo veržlesni?

Prasiveržė paskutinio karo 
metu. Pax Romana gen. sekre
torių vokietį Rudi Salat karas 
užklupo New Yorke, kur įvyko

lfi-a tirt- -r — t-1——  
pruotofraotiir

■ __Visur buvau pristatomas ir
Į ’pay žinomas kaip lietuvis, kad ir au- 

diencijose pas popiežių kardi
nolus, kongresų metu sureng
tuose priėmimuose pas to kraš
to vyriausybę, žinojo ir tai, kad 
esu iš krašto, kuris dabar pa
vergtas. Pax Romana gausiem 
nariam taip pat buvo aišku, 
štai Konge viena studentė neg
rė man rodė angliškąją Sibiro 
maldaknygę, taip pat ją užsi
minė kardinolas Aitrink, para
šęs įžangą olandiškam verti
mui. Vatikano valstybės sek
retorius kard. Amleto G. Cico- 
gniani prisiminė a.a. arkivysk. 
Jurgį Matulaitį. įgijau daug 
draugų Lietuvai iš Pax Roma
na narių ir bendradarbių. Jų 
svarba mums gali labiau iškilti 
su ateinančia generacija. Jau 
dabar Kenijos ambasadorius 
Londone yra gerai man pažįs-

pasninkautojus: ar galite pas- Panašus Baltijos tautų praei- 
ninko dieną laikyti Viešpačiui ' ties ir dabarties likimas jungia 
priimtina, jei savo tarpe bara- tarpusavy labiau negu su kitom 
tės ir piktžodžiąujate, nesidali- pavergtom tautom. Nenuosta- 
nate savo duona su alkstančiu, bu, jog ir laisvės atgavimo 
nusisukate nuo pagalbos prašan- šauksme šis trio jungiasi dar- 
čią ranką ištiesusio? nion vienybėn.

Trečia<tio*U 'pelenų žiupsnelio Kasdieniinų užsiėmimų skii- 
užbėrimu primintas žmogiško- Irioj tėkmėj gal ne viename ar- 
jo kūno trapumas. Pradėta- ga
vėnia, su kurios vardu susijęs 
pasninkas. Tik keletą dienų 
prieš šios gavėnios pradžią po
piežius Paulius Vi paskelbė pas
ninko atmainas — pasninką pa
liko tik Pelenų dienai ir Didžia
jam Penktadieniui paliko taip 
pat penktadieninį susilaikymą 
nuo mėsės.

Popiežius atsižvelgė į tai, 
kad ne viename krašte šiuo me
tu maisto ištekliai tiek nedide
li, daugeliui, ypač gausiausiem 
neturtingųjų sluoksniam visi 
metai yra ištisa gavėnia ir pas
ninkas — priverstinis susilaiky
mas nuo valgio.

LOS ANGELES LIETUVIAI - 
PAS MIESTO BURMISTRĄ

Vasario 9 Los Angeles mies
to burmistras Samuel W. Yor- 
ty, Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 48 metinių proga, 
priėmė lietuvių delegaciją, ku
riai įteikė jo išleistą' proklama
ciją, skelbiančią vasario 13, Lie
tuvos diena ir taip pat davė su
tikimą vasario 16 iškelti prie 
miesto rotušės, su atitinkamom 
ceremonijom, šalia Amerikos 
taip pat ir Lietuvos vėliavą. 
Lietuvių delegacija buvo priim
ta laike spaudos konferencijos, 
dalyvaujant kelioms dešimtims 
spaudos, televizijos ir radio at
stovų su daugybę televizi
jos, foto bei rekordavimo apa
ratų. Burmistras jiems trumpai 
nupasakojo Lietuvos Nepriklau
somybės sužlugdymo tragediją, 
kartu pristatydamas lietuvius ir 
pabrėždamas jų misijos svarbą. 
Jau tą patį vakarą kai kurios 
televizijos stotys rodė delegaci
jos priėmimą pas burmistrą ir 
informavo žiūrovus apie Lietu
vą. (ja)

jų pavyko sužadinti iniciatyvą tautiniuose jaunuomenės suva- 
ir sudominti Pas Romana veik- žiavimuose. Pax.Romana yra at- 
la. stovaūjama Jungtinėse Tautose

— Ar galėtumėte smulkiau ir Unešco, kaip nevyriausybi- 
apibūdmti tą veiklą ir Pax Ro- nė (non-governmental) organiza- 
mana siekimus?

Visų pirma: megzti ryšius ir
sudaryti galimybę susitikti ir 
bendrauti atskirų kraštų ir tau-Tačiau nėra pakeista gavė- 

nios^ pasmnko esminė paskir
tis. Apaštališkoje konstitucijoje 
‘Toenitemini” 'popiežius ją pri
mena kaip atgailą, susitelkimą, 
nusikreųrimą į savosios dvasios 
stiprinimą, .?

Susilaikymas nuo valgio nė
ra vienintelė dvasios stiprinimo 
priemonė. Ji dabar susiaurinta 
iki minimumo. Tai nereiškia, 
kad ji nėra tinkama. Bet ji nė
ra įsakoma, paliekant kiekvie
no laisvam apsisprendimui. 
Nauja popiežiaus mintim atgai
la pakreipiama dviem kitom 
linkmėm: mažinti sau kitokių 
malonumų ir pramogų skaičių, 
didinti gerų darbų Jtiti&n skai- pirmam pasauliniam karui, 1918 
čių. Tokių darbų,‘4kurie rėikštų vasario 24 estai pasiskelbė ne- 
alkano papenėjimą, trokštančio priklausomi Sunkios kovos tu- 
pagirdymą... Arba darbų, ku- rėjo apginti šį brangų turtą 
rie reikštų sugyvenimo, Santai- ir tik po 1920 vasario 2 taikos 
kos didinimą. su Sovietais buvo įmanoma pra-

Jau pranašas Izaijas (583 s.) ^baramų vab‘ybės atstat>'mo 

perspėja Senojo Testamento

• i; i KtAiote - nadėtvie' vėtote 
kelyje estai mini savo nepri- Pax Roanana, kai parėmėte pir- 
klausomybės paskelbimo sukak- mininko pareigas iMmriah 
4- Maniloje? '..y'...'.,.,..

Nelengvas buvo ir jų tautos :(Jal grįžtelėkime į tolimesnę 
kelias į laisvę. Pirmieji pavo- praeitį — pastebėjo. Prieš ant- 
jai nepriklausomybei iškilo S rąjį pasaulinį karą Pas Roma- 
vokiškos kcrionialinės valstybės na apėmė daugiausia Europą 
Padauguvy ir po 20 kovingų Tai buvo, sakytume, tiktai Ku
rnėtų (1208-1227) estai buvo pa- ropos sekretoriatas su centru 
vergti, ši vergija/tęsėsi iki pat Fribourge, Šveicarijoje. Čia bu- 
kryžiuočių ordino valstybės žiu- vo viskas centralizu<4a. Pas 
gimo l56l. Bet laisvė ir tada “ — - 7'
nebuvo gauta. Ir vėl teko pus- 
antro šimtmečio nešti švedų 
priespaudą, kol Petro I noras 
labiau priartėti prie Baltijos . 
jūros paglemžė Estiją caristinės 
Rusijos vergijon.

Estai turėjo atsispirti prieš ' |
dvejopą grėsmę —iš vienos pu- H 
sės valdžios rusifikacijos pastan- z
gas, iš kitos pusės baronų ger- 
manizacijos užmasčias. Tačiau \
iš tautos kamieno budo sveikos / \
pajėgos ir tautinis sąjūdis, pra- ■
džioje daugiau kultūrinio pobū- \
džio, stipinėdamas įgavo poli- B \
tinį charakterį ir, besibaigiant . ■ ! L_

F
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Atėjau. Jo laukiamajame buvo keliolika žmonių, 
bet kai budintis valdininkas pranešė apie mano at
vykimą pats direktorius išėjo ir pakvietė mane vi
dun, ir tai ne prie darbo stato, o į fotelį. Ną pagalvo
jau, tai jau kvepia Vakarais. Abu buvome smarkūs 
rūkoriai, rūkėme ir Rgai kaBtejomės. Pradėjau aiškin
damas, kad ationingesniam darbui trictų mums už
megzti pastovius, kuo glaudesnius ryšius, keistis ži
niomis; praktika ir ateitis nurodys, kas darytina. J. 
Navakas su enturiasmu priėmė siūlymą Pasisakė, kad 
netmėcbunas bendradaridavimo iš žvarbos pusės, bu
vo priverstas sudaryti savo slaptą agentūrą, išskyrė 
keletą departamento vyresnių valdininkų, sudaryda
mas užuomazgą politinei poticijaL Pritariau, kad Pilie
čių apsaugos departamento direktorius negali būti ne
informuotas. j. Navakas iškvietė vicedirektorių majo

rą Joną Motiejūną Valevičių, supažindino mus, vėliau 
pavedė jam priimti laukiančius interesantus, norėda
mas su manim ilgiau išsikalbėti. Susitarėm, jog kas 
savaitę susitiksime pasikeisti žiniomis, esant skubiam 
reikalui — susisieksime tiesioginiu telefonu. Kitą kar
tą jis duosiąs man lenkų naujai atgaivintos P.0.W or- 
ganizacijos schemą Toje organizacijoje esąs jo labai 
rimtas agentas. Tas agentas ir jo žmona dirbą jam 
jau pusę metų. Paminėjo ir pavardę. Prieš atsisveiki
nant Navakas staiga pasiūlė, ar aš nesutikčiau pereiti 
į vidaus reikalų ministeriją būti jo vicedirektorium 
ir vadovauti politinei policijai Aš padėkojau, bet at
sisakiau, kaip galėdamas mandagiau. Sakiau, kad prin
cipe pritariu ir kad esu įsitikinęs, jog toks perėmimas 
turės įvykti, tatai betgi tenka vykdyti labai, labai at
sargiai kad nebūtų suardyta tai kas sunkiai šiaip 
taip sukurta. Bet, kaip jau pažadėjau, nuoširdžiai ben
dradarbiausiu. Ateitis parodys, kaip greit galima bus 
tas funkcijas perduoti vidaus reikalų ministerijai

Sugrįžęs analizavau savo vizitą ir jo rezultatais 
buvau patenkintas.

Jonas Navakas, dvidešimties kelerių metų arofiarut 
studentas, valdo tokią svarbią instituciją kuo ne ar
miją turint galvoje administraciją visų rūšių pdicįją. 
Aštraus proto, grett, nesvyruodamas sprendžia Ma
tant tokius vunderidddus (šis' žodis mintyse kai kaip 
netikėtai pasipiršo), tenka džiaugtis ir tikėti Uetavos 
atritinti. ✓

Nelabai patiko jo siūlymas man, & vo* prieš 
kelis mėnesius parvykusiam Lietuvon ir apstėuratan 
atfikti tam tikrą darbą priteisti įstaigą Tri netito 
mano charakteriui Kitas dalykas mane nustebino -— 
tai paminėjimas pavardės ir aiškinimas, kas yn tas 
jo '*rimtas agentas”. Aš buvau pratęs savo infonna- 
torius saugoti, ir nebuvau linkęs jų ištaoti net nd- 
nisteriui.

Lipčhii pasakiau apie susitarimą bendnrfartiarii 
ir norą pervesti telefono aparatą su J. Navaku į ma
no darbo kambarį. Paminėjau ir apie naują P.0.W. 
organizaciją pagal J. Navako Žinias. Baigdamas pasa
kiau: .

— Mes tokių žinių neuMme, bet patikrinti reikia. 
Painformuosiu, kai gausiu pažadėtas smulkmenas.

Po poros dienų suskambėjo pirmą sykį aparatas su 
pil. aps. direktorium ir J. Navakas pranešė, jog P.0.W. 
schema man paruošta, taip pat ir sąrašas su pavardėm.

Nuvykau pasiimti. Navakas dar ėmėsi kai ką aiš
kinti. Klausiausi jo nepertraukdamas* ir nereikšda- 
mas savo nuomonės. Pasakiau tik, kad tirsiu su visu 
atsargumu ir skubumu, kurio vertas tokis rimtas da
lykas.

Namie, paėmęs seną P.0.W. bylą studijavau ją ir 
lyginau naują schemą ir žinias. Išsikviečiau po vieną 
kelią mano nuomone, tinkamiausius valdininkus ir 
spėjau, kad uždavmius laikytų visiškai slaptai ir pra
neštų tiesiog man. Be to, atskirai kitiems pavedžiau 
išaiškinti tą J. Navoko “rimtą informatorių” ir jo 
žmoną ką jie veikią kur buvoją su kuo draugauja 
ar palaiko ryšius.

Netrukus atėjo pas mane vyr. leitenantaą Kalbė
jo lietuviškai su stipriu vokišku akcentu. Klausiau jį, 
kokio pulko ir koks reikalas. Pasirodė, džrridorius J. 
NavAaą kuriam jis dirba kaip “slaptas agentas”, bei 
pė jam prisistatyti man. Tas ir jam (agaritui) bus ge
rai, kad kontržvalgybos viršininkas žinos apie jį, o gal 
ir koką uždavinį duos.

— Bet tamsta esi karininko uniformą kaip tri 
suprasti?

Tri tik slaptos tarnybos labui Aš buvau vo- 
kfeBų armijos leitesautaą pasflflaai Lietuvoje

/ n* gaifiumet parodyti man savo cionmneras?

“Vyr. Iritenaetas” parodė piliečių apsaugos de
partamento išduotą kortelę su nuotrauka vyr. Įeit uni
forma ir Budimą, jog XY. yra “slaptas agentas”.

Nustebau. Jokių budimų mes savo informato
riams neduodavome Tri nebuvo praktifaiojrina ir ru- 
sų aanneje • svažgyoo)e. tokio oenarauanMO su uUuijt- 
mu, vertė — uolią Tikras slaptasis agentas net suim- 
<— AK —-et v —u-l-—- e m-įas negmejo pnsipu&nu peocoai ar net Kam oarn... 
Bet su pešaRnta nenotėjau apie tri kalbėti. Tad “vyr. 
leitenantui” pasakiau ramiai, bet tvirtai:

— Tamsta man nereikalingas, bet karininko uni
formos tokiems tikslams naudoti negalima. Tuos žo
džius galite pakartoti ir direktoriui Aš rasiu būdus 
patikrinti, ir jei būsite sutiktas vėl su uniformą būsite 
areštuotas. — Daugiau aš jo nemačiau,

Buvo atėjęs dar vienas toks “bendradarbis” ru
sas, kilimo iš Kamenec — Podolsko ir atvykęs iš Vo
kietijos prieš keturis mėnesius laimės ieškoti. Po pasi
kalbėjimo su manim jis išvyko iš Lietuvos.

J. Navako sensacija apie naują P.0.W. užuomaz
gą buvo tiriama apie dvi savaites. Turėjau smulkų 
raportą ir apie J.N. agentą Surinkau visus paskirai 
dirbusius valdininkus. Jie iš eilės raportavo savo 
veiksmus ir rezultatus, ir pagaliau aš parodžiau jiemą 
schemą ir klausiau jų nuomonės, ar tarp tų visų joje 
suminėtų asmenų yra koks ryšys. — Nėra. Neradome 
jokios atskirų asmenų antivalstybinės veiktos, taigi 
nėra ir organizuoto dafbo. > <-

Dėkojau valdininkams už sąmoningai ir sąžinin
gai atliktą darbą ir daviau kelias dienas poilsio.

Paskambinau J. Navakui, jog noriu užriti pas jį, 
ir sutartu laiku nuėjau.

Klausiau, ar jis turi naujų žinių dėl tos P.0.W. 
užuomazgos.

— Kol los netariu.
Tuomet ri paaiškinau:
— Reorganizavau savo tarnybą, plėtojau agentū

rą. Buvo-svartdų bylą Apie komunistinį tinklą turiu 
' supratimą ir galėjau atsakyti iš karto. Dėl jūsų paduo

to* schemos jau tuomet turėjau abejonių, kaip rasas 
— jūsų agentaą galėjo įgyti lenkų paritfltejimą; tada 
tylėjaą kol kruopščiai neištyriau. Šiandien galiu tvir- 
tri'atsakytL visos tos žiųtos yra jūsų agento fantazija 
ir tri negudri. Štai ką jūsų agentas darė paskutines 
dvi *mdte*. Nri jis nei jo žmona jokių ryšių neturi. 
Jie gali atnešti jums kokių plepalų, bet ne rimtų ii-

Y* 
i& bhKhvmm jo

“agentu*". Navakas sumišo. Daviau direktoriui keletą 
žiMŠfią kurio* pateko pa* mus ir kurio* galėjo būti 
ImTOKODkUv Jtt KaVuUraUBlCl PŲmįpimHį

(Bu* dengiau)
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natorių, kongresmanų kalbas, 
gubernatorių, mąjorų proklama
cijas, atstovas baigė):

“Džiugu, kad Lietuvos paver
gimo sukaktį mes atžymėjom ir 
didesniu mūsų veiksnių darnu
mu ir reakcija prieš okupanto 
bandymą skaldyti laisvojo/pa
saulio pastangas kovoje užyLie-

tremtiniai ir partizanai iš šal- pft 
tų, žmoraų ir 
prabilt gaiftų — jie irgi žian- 

šūkteltų: ^T*i nuftę tfu* 
nal ftm aribaftmftsr kad Lįstų* 
*• patiktų aptiksi gyva, laisva

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

reigūnas, buvęs ambasadorius 
Bernard Gufler su žmona, Ry
tų Europos reikalams direkto
rius Raymond E. Lisle, Balti
jos skyriaus viršininkas Alton 
L. Jenkens su žmona, buvęs 
Rytų Europos reikalų direkto
rius Harold C. Vedeler su žmo
na, buvęs Baltijos skyriaus vir
šininkas Irving L Schiffman su

Ypatingu aštrumu Servetę 
ekd p* ^94i^kreipta ^v^ves
yira* ręįgpįM Sovietų tikėjimo 
laisvė pasireiškia tik ateizmo

JUOZAS BRU8CUKAI 
Didelis pasirinkimas įvairių vywįdi 

šventėms bei lutoiiM*

pliupėta ftivp valią vietos gyven
tojam; 3) Rusai vykdo sistema- 
tingą krašto kolonizaciją ir 4) 
Rusai vykdo krašto eksploataci
ją, pajungdami krašto ūkį Mas
kvos planui ir vergais paversda
mi Lietuvos darbo žmones.

Tai liūdnoji medalio pusė.
Yra ir džiuginančių reiškinių.” 
„ (Suminėjęs, Valstybės Sekre
toriaus sveikinimo laišką, se- tavos išlaisvinimą’

jos ministeris, Airijos ir Valtie- bei lietuvių estų ir latvių koto- 
tijos ambasadorių atstovai, Bo- nijų atstovai. *
livijos ambasadorius prie Ame- Vasario šešioliktoji buvo pa
likes Valstybių Organizacijos minėta JAV Senate ir Atstovų 
Washingtone (vedęs lietuvaitę), Rūmuose. Vasario 16 d. 12 vai. 
ir Estijos bei Latvijos atstovai kalbas pasakė 14 senatorių ir 

Į priėmimą atsilankė apašta- 68 Atstovų Rūmų nariai Pasa- 
liškasis delegatas Ark. E. Vag- kytos invokacijos kun. F. Valiu- 
nozzi, jo padėjėjai Msgr. Bram- kevičiaus ir kun. J. Kuzmins- 
billia ir Msgr. Silvinskas, Sena- ko, senatorių ir atstovų kalbos, 

dėjėjo pavaduotojas Europos to kapelionas dr. Frederick Valstybės Sekretoriaus raštas 
reikalams Walter Stoessel, Jr., 
valstybės sekretoriaus padėjėjo 
pavaduotojas administracijos 
reikalams Michel Cieplinski su 

voti prieš jų liekanas, prieš žmona, valstybės dep-to pa-

Antai, Anatolis Lunarčars- 
kis, buvęs Rusų švietimo komi
saras, šitaip nusako komunistų 
pažiūrą į krikščionybę: “Mes 
nepakenčiame krikščionybės ir 
krikšoomų; dargi genaus iš jų 
traktuotini, kaų> naftų didžiau
si priešai Jie skelbia artimo 
meilę ir gailestingumą, kas prie
šinga mūsų principyn* Krikš
čioniška meilė W» jdiuttf reyo-

Minimojė programoje komunis
tai raginami nepakęsti jokių 
nacionalizmo pasireiškimų, ko-

Hudjai išvystyti Salin sn arti- 
mo meile. Mums reikalinga ne- ■*>. •<
apykantą Mes tarime mokėti 
neapkęsti tik tokiu būdu teuž- A' / ;-Vy 
kariausime našauti”. Turimi vis- 
kas pasakyta. (~Life • Line”
Jan. 28,1966). NuwYw4^autini* a*w*s tofcįuTfrj

Maskvos absoliutinė kontro- gstuūumM per. stfiK

(atkelta i33psL)
tarnas bičiulis. Jie garai su
pranta. mūsų padėtį. Be to, tu
rėjau daug progų pristidyti lie
tuvių ateitininkų sąjūdį, kuris 
kitiem rodėsi modemus, įdo
mus ir trauklus savo integrali
ne pasaulėžiūra. Reta pasauly 
tokio pobūdžio sąjūdžių, dėl to 
ir po 25 metų nelaisvės bei 20 
metų tremties galime drąsiai ir 
toliau burti sayo moksleivius ir 
studentus. Tik sakramentinė
je, religinėje praktikoje tektų 
kai ko iš kiti} pasimokyti.

valstybės pasekretorio George 
W. Bali žmona, jo pavaduoto
jo politiniams reikalams Alel
is U. Johnson žmona su sūnu
mi; valstybės sekretoriaus pa

vadinamą tautinį siaurą akira- 
tiškumą. Jie raginami kovoti 
prieš tautų praeities idealizavi
mą, prieš tautinius papročius 
kurie esą kliudo svetimas tau
tas suvirinanti ir panaudoti jas 
komunistinės imperijos staty
bai

tų pasiekusi panašaus gerbūvio. 
Kongresmanas priminė, kad da
bartinėse sąlygose visi turim 
stengtis sutelkti kuo daugiau 
amerikiečių bendrai kovai ir į- 
jungti juos prie bendro prašy
mo, kad per valdomuosius orga
nus šis klausimas būtų kelia
mas ir Jungtinėse Tautose.

Baigdamas J. J. Rooney pri
minė, kad tos privačios pastan
gos jungiasi taip pat ir prie 
bendro troškimo įgyvendint tai
ką visame pasaulyje, šiam rei
kalui daug laiko ir jėgų pašven
čia popiežius Paulius VI. Prezi
dentas L.B. Johnson, ypač pas
kutinių mėnesių laikotarpyje, 
irgi parodęs didelį dėmesį pa
vergtų tautų laisvės atgavimo 
klausimams.

Daug buvo rašyta spaudoj 
apie žydų tapatumo Sovietų Są
jungoj naikinimą Dvasinis slo
pinimas vykdomas ir lietuvių 
tautoje. Mokslas, menas, litera
tūra Maskvos parėdymu tegali 
tarnauti tik komunistinės im-

šiandien mes su pagarba pri- 
simename nepriklausomybės 
kovų dalyvius ir jų auką. Su 
pasiryžimu tęsti jų kovą prisi
mename priešo klastos ketins

Kodėl Sovietų Sąjunga šian
dieną laisvom tautom — vil
kas? Kodėl ji, vienus pavergus, 
kitiems graso tuo metu, kada 
-Afrikos žemyne aušra naujos, 
laisvos gadynės teka. Raudo
ną letena siekią dargi Vietna
mo. Mes užjaučiame Vietna
mo žmonėms jų kovoje už tik
rąją laisvę ir nepriklausomybę. 
Prieš mėnesį nusiginklavimo 
konferencijoj, Ženevoje, Sovie
tų atstovas kaltino JAV už 
“begėdišką, kriminalinį mažos 
herojiškos Vietnamo tautos už
puolimą**. Mados .yra irBaltijos 
valstybė*, bot tai Sovietę nesu
laiko “begėdiškai ir krimina- 
lįgi tę harojKkę tautę" nepri
klausomybę užgniaužti.

Tautų teisė į nepriklausomy
bę ir koegzistenciją Sovietų 
liaupsinama norint pateisinti 
jų kišhnįa į vadinamus išlais
vinimo karas, nukreiptus prieš 
kitas valstybes. Tačiau tautę

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ršdgewood)

Priėmimas Lietuvos pasiuntinybėje
Lietuvos nepriklausomybės žmona, trys protokolo skyriaus šuo), prof. Lejins su žmona, 

šventės proga Lietuvos atstovą pareigūnai. Riggs Banko direktoriai: L. Co-
J. Rajecką sveikino kortelėm: . Svečių tarpe taip pat buvo rea, P. Knowles ir H. H. Mas- 
valstybės sekretorius, valstybės 
pasąkretaris, valstybės pasekre- 
toris ekonominiams reikalams, 
ambasadorius at Large William 
Averril Harriman, JAV proto
kolo šefas, . valstybės sekreto
riaus padėjėjai ir eilė aukštųjų 
valstybės departamento parei
gūnų.

Laiškais bei kortelėmis jį pa
sveikino Vakarų Vokietijos, U- 
rugvajaus ambasadoriai. Sveiki
no taip pat ponia Arthur Lane, 
kurios vyras buvo' JAV nunis- 
terin Baltijos valstybėm. Ji da-

Brown Kartis su žmona, Msgr. 
Martinez, Msgr. Harvey (iš N.C. 
W. C.), kunigai Goerhardt (sa
kęs pamokslą šv. Mato Kated
roje per pamaldas už Lietuvą). 
Thommg, Veinbergs, Fr. Valiu
kevičius, J. Kuzinskas, J. Gedra.

Priėmime dalyvavo Alto pir
mininkas A. Rudis su šeima, 
vyr. Teisėjas District. Court — 
McGuire, gen. G.B. Erskine su 
žmona, Marchiąness of Winch- 
ester (iš feonddio) su broliu, 
prof. L. AKfljrfansky, p. Gear- 
hart (Tėvo jėzuito Ciszek se- vom ir ornan^dab.

bnloaialin| nusitek 
kad mrrkiF kitų 

vyaŽftMybaų daug. šęetaesMis^ 
:4-^tai ;J0^as, ku- nutūstatymus. Taip pat araftų ai

rio riffrimni ilftigrli<r mano ko-. ffiikinranigunMu paMtagąja, kad 
l^ų Kongrese yra p&ai pasi- khmonirtam, būtų pastotas ke- 
šventę. Tai tikslas, kurio aš bas, siekiant tuo pnftš neteisė? 
pats uoliai tiekiu, nes esu įsi- tu būdu prisijungti kitus kraš- 
tikinęs, kad kiekvieno mūsų tos, ar tai pe būtų Vietname, 
laisvė čia ir bendrai viso laisvo Afrikoje, ar bet kurioje kito- 
pasaulio nepriklausomybė nega- je pautidio dafyje”.
Ii būti užtikrinta, kol šioms 
šaunioms tautoms yra paneigia- 
ma apsisprendimo teisė”. • 

Kongresmanas toliau savo 
kalboje prisiminė, kad ameri- w
kiečiai džiaugėsi Baltijos tautų 
laisvės atgavimu ir jų pažanga : ■.ji

Galima gauti įvairiausios rūbą an>erikiė&ų ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasriakĮm* dagtinės ir vyno.

iMCMMDN»HU.N.Y.
Tabtanas: Vl^ii MM

Lietuvos atstovui, J. Rajeckui, 
ir pastarojo 1966.11.13 d. pasa
kyta kalba Vasario 16-tos die
nos minėjime Washingtone— 
buvo atspausdinta Congrestion- 
al Record vasario 16 ir 17 d.d. 
numeriuose.

Priėmimo metu Lietuvos pa
siuntinybėje tavo išstatytas 
poeto Nado Rastenio anglų kal
ba eilėraštis, skirtas Vasario 16 
ir pavadintas Lithuanian Valen
tine. Jis buvo meniškai išra
šytas, papuoštas Undinėm spal-

su žmonomis.
Priėmime dalyvavo spaudos 

atstovai: du iš NCWC, iš The 
Washingtcm Post, ir Chicągo 
Daily News. Pastarajame la®? 
ratiyje tilpo Vasario 16 US1- 
nos aprašymas kartu su priėmi
mo aprašymu. Priėmimas buvo 
aprašytas taip pat Wasbmgton fąįk fodhme kongr 
Post vasario 17 d. nmnmyje. x J^Mtopey pastebėjo, jog A- 
Apie Vasario 16-tąją rašė Catho- nepriklauso-
lic Standard vasario 17 d. nu-

nąžftūft ąAĮeriMaj^eabeioti- 
išftivut.

Krautuvėje yra didelis įvairių gatavu moterišku drabužių pastrin- 
kimas: Uei*^nės - balinės bei darbo sukneles, megstukai, apatinukai. 
bttusktKės, kojinės. Čia gaunama shmtiniains gatavi moterifki dra
bužiai, pritaikinti žvairioms progoms ir (^Jrtžiul.
95-04 JAMAICA AVĖ Vtoodhaven. N.Y. 11421

LITAS Investing Co. Ine. 
kvieiia,

Pirkti akcijas, su garantuotu dbtdendtt ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi. 5%%)
Skolintis automaiinoms, namu rmontui, akciją pirkimui 

Dėl prospekto ir reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Avė, Ridimond H1H N.Y.; HI 1-6799 
tiarbo valandos: šiokiadieniais 6-lviLvak.; ėedtadieniais 9-4. vai.

CHICAGO, JT J*: 6775 J3o. Westem Ave^ tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadieni ir penktadieni vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

Tebeskraidau. Tai sijasi su 
mano darbu ir tai lengvina 
daug kur pribūti. Afrikoje .bu
vau 2 kartus, Arijoje — 1, Re
tų Amerikoje — 5, o Europoje 
per tą laikotarpį — ne mažiau 
25. Tik praėjusiais metias— 
apie 140 kelionių lėktuvu, iŠ 
jų Europon — 6, Pietų Ame- 
tikon — 2- Apbftiauta nema
žai svieto, nemažai rašyta, daug 
kalbėta. Betgi daug daugiau iš* 
mofcąu, negu gąiėjau duoti, 
baigė dr. Vyt. Vygantai mūsų 
pokalbį. SS

Svečių tarpe taip pat buvo 
panelė Peggy Rusk, valstybės sey su žmonomis, Edgar Mor- 
sekretonaus duktė, bei ponia ris, McClintonck ir S. Zlotnick 
Eleanor Dulles.

Priėmiman atsilankė kongres- 
manai: Monagan (Conn.), Flood 
(Penna.), Murphy (HL), Dervrins- 
ki (III.) ir Senatoriaus Salton- 
stall sekretorė.

E diplomatinio korpuso pri
ėmime dalyvavo: dipL korpuso 
dekanas dr. SevffieSacasa, Ni- 
karaguos amhasadnrius, Tink- 
semburgo, Kinijos, Čado amba
sadoriai, Trinidad — Tobago 
ambasadorius ir Lady Carite, meryje, ir Oncagos American 
Ceylonp ambaš0uriftl ir Ptmia vasario 16 N£ ! -įfej

s. į ĮTfi ”s •r&c-■sę-ęr Weerašmghe,' Tėštaičiis mėtis- Ėrifeniuiė -taų> pM
t**°n*prafttwuo- sggęrįjjį g Kalifornijos ir teris ir Ponia Smite, Portugali- pareigūnai iš Amerikos Baiso 
!*■ Pavergtų poaia M (Sontean iš Gen. Fed.
tanų w globoje atsskyninuL „f WomemCM>s.

Carų ir Muravjovo laikų prieš < uetaro m.
M Priėmtaą,
biai blanksta prieš tas priemo- .0-^1-
nes, kurias Sovietai vartoja. Jie 
žiauriausiom priemonėm siekia 
sunaikinti lietuvių tautą kaip et
ninę grupę. Tas tikslas ryškiai 
pabrėžtas komunistų partijos 
1962 m. programoje. Juo siekia
ma nerustškas tautas surusinti.
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Putname reikia naujos stovyklos
Mū$ų stovyklavimas tapo bū

tina jaunimo ugdymo dalis. Tai 
jau ne tik sveiko poilsio, sma
gių užsiėmimų, gerų pramogų, 
bet ir gilaus tautinio auklėjimo 
reikalas.

Putname jau 22 metai kas 
vasarą įvyksta didžiulė mergai
čių stovykla. Ir mergaitės į tas 
stovyklas veržiasi, ir tėvai la
bai noriai ten savo dukreles 
siunčia ir sąmoningoji mūsų 
bendruomenė džiaugsmingai vi
są tą stovyklavimą įvertina. Juk 
ten Nek. Pr. M. seserų kongre
gacija, gerai tas stovyklas or
ganizuodama ir planingai pra- 
vesdama, atlieka labai dideli 
nepamainomą darbą.

Seserys vienuolės išsidirbo 
gerą stovyklavimo sistemą, tu
ri savus sėkmingus metodus 
mergaitėms tvarkyti bei užimti 
ir sugeba išsidirbti puikias sto
vyklų programas mergaičių lie
tuviškajai dvasiai praturtinti.

Per tas 22 vasaras išvaryta 
didelė mergaičių auklėjimo va
ga. Seserų rimtas darbas nelie
ka be vaisių. O ir pačios sto- 

• vyki aut o jos pastebimai stip
riau Įleidžia šaknis į lietuvy
bės barus.

Tačiau tas visas geras darbas 
— kurio vis labiau ir labiau rei
kia, kurio vis daugiau ir dau
giau norima, kuris vis svarbes
nis ir svarbesnis — priėjo sa
vo ribą: nebėra vietos, nebetel
pa mergaitės, nebegalima nori
mo stovyklavimo turinio išvys
tyti ir 1.1. Vietos trūkumas gim
do kitus trūkumus.

Paskelbus stovyklauti norin
čių registraciją, per kelias die
nas sąrašai prisipildo. Į stovyk
lą, galima sakyti, sausakimšai 
suglaudus, priimama apie 120 
mergaičių iš karto. Tokiam pat 
skaičiui turi būti atsakoma ne, 
nebėra vietos!

Seniai reikia daugiau vietos, 
labai reikia .erdvesnės stovykla
vietės. Rodos, jau prieš 5 me
tus Įgyti tinkami žemės plotai 
stovyklavietei. Ligi šiol tos že
mės mažai pasikeitė i geros sto
vyklavietės vaizdus dėl lėšų

Gražiai paminėtas Lietuvos nepriklausomybes atkūrimas
Minėjimas prasidėjo vasario 

8 delegacijos apsilankymu pas 
John Dempsey. Delegaciją su
darė: L.B. Hartfordo apygardos 
pirm. dr. P. Vileišis, Waterbu- 
rio Alto pirm. A. Čampė, S. Ra- 
džiulytė, New Britaino šv. And
riejaus parapijos klebonas dr. 
kun. B. Gauronskas, L.B. Hart
fordo apylinkės pirm. A. Dra- 
gunevičius ir L.B. New Haveno 
apylinkės pirm. A. Gruzdys. 
Gubernatorius vasario 16 pa
skelbė Lietuvių dieną ir leido 
tą dieną kapitoliuje iškabinti 
Lietuvos vėliavą. Delegacija gu
bernatoriui įteikė dovaną — 
tautinio meno drožinį-lėkštę.

Vasario 13 d. 10 vai. ryto lie
tuvių šv. Trejybės bažnyčioje 
buvo iškilmingos pamaldos. Prie 
altoriaus atnešus puokštę gėlių, 
simboliškai pagerbiant už Lie
tuvos laisvę žuvusius. į bažny
čią su vėliavomis įėjo 'skautai 
ir legionieriai.

Sv. mišias laikė kun. Karto
nas. pamokslą lietuviškai ir an
gliškai pasakė kun. A. Karalis. 
Per mišias giedojo Hartfordo 
“Aido” choras. diriguojamas 
muz. J. Petraičio.

Pamaldose jau 6-ti metai da
lyvauja Connecticuto guberna
torius John Dempsey su šeima, 
ir visi per mišias priėmė šv. Ko
muniją.

Lietuvių “Tėvynės garsų” ra
dijo valanda taip pat buvo pri
taikyta Lietuvos nepriklausomy
bės sukakčiai paminėti. Po Lie
tuvos himno pertransliuotas 
iš magenetinės juostelės guber
natoriaus Vasario 16 proga pa
reiškimas. Perduota Vliko pir- 
min. V. Sidzikausko kalba. Iš 
magnetinės juostelės, kurią pa
gamino Alg. Dragūnevičius, taip 
pat pertransliuota gubernato-

stokos. O pats gyvas jaunimo 
auklėjimo reikalas labai nuken
čia. 7 ,,

Nusistatyta pradėti įrengti di
desnę stovyklavietę Putname!

Ligi Velykų švenčių skelbia
mas, sakytumėm, moralinis va
jus: sudėti pinigų ir pasakyti 
pasiryžimus per 2 metus duoti 
bent po 100 dol. Putnamo sto
vyklai pilnai įrengti.

Pradininkai: pačios stovyklau
tojos ir jų šeimos, jaunimą my
li žmonės, stovyklos rėmėjai ir 
kt.

VASAROS STOVYKLŲ SEMINARAS
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

Seserų sodyboj vasario 11-13 
vyko trijų dienų seminaras va
saros stovyklų klausimu. Daly
vavo 18 dirbusių stovyklose se
serų, jų tarpe vyriausia vadovė 
Motina M. Augusta, kuri orga
nizavo pirmąją stovyklą Putna
me 1944. Seminarui vadovavo 
Sesuo M. Paulė, keliolika metų 
dirbusi Putnamo ir Dainavos 
mergaičių stovyklose.

Prieš seminarą buvo išleista 
anketa, kurią atsakė visos sese
rys, kada nors dirbusios stovyk
lose. Pasinaudojant anketų me
džiaga paimta keturios pagrin
dinės temos: vadovai ir bendra- 
darbavimas; mergaičių stovyk

Seminaro dalyvių dalis; iš k. j d.: sės M. Eucharista, se. M. Dominika, sės. 
M. Felicija, sės. M. Jurgita, sės. M. Judita, sės. M. Igne, sės. M.""Rita.

Hartforde, Conn.

riaus kalba, kurią jis pasakė lie
tuvių delegacijai vasario 8 d.

Įspūdingą kalbą pasakė Sibi
ro tremtinė St. Rūkienė. Ji pa
minėjo net keletą šeimų, kurių 
po 4 sūnus išėję į mišką parti
zanais. Nors jie nelygioje kovo
je ir žuvo, bet parodė didingą 
pavyzdį, kad lietuviai neapken
čia okupantų. 1957 metais, sa
ko. studentai buvo suruošę de; 
monstracijų. O Suslovui per Lie
tuvą važiuojant buvo padaryta 
net jam užpuolimų. Muzika, 
dainos per radiją irgi buvo pri
taikytos dienos nuotaikoms.

Paskutinioji minėjimo dalis 
įvyko L.A.P. Klubo salėje 3 v. 
popiet. Atidarė L.B. Hartfordo 
apylinkės pirm. Alg. Dragunevi- 
čius. Programai pravesti pa
kvietė stud. A. Kriščiokaitytę . 
Maršą grojant, į salę įneštos 
J.A.V.. Lietuvos, skautu ir le
gionierių vėliavos. Iškviesti į 
priekį Lietuvos savanoriai-kūrė- 
jai: Matas Palubinskas. Jurgis 
Dragunevičius. Pranas Špakaus- 
kas. Petras Baltrukonis ir To
mas Sereika.

Hartfordo “Aido" choras, di
riguojamas muz. J. Petkaičio. 
pagiedojo J.A.V.-bių ir Lietu
vos himnus. Maldą sukalbėjo 
kun. A. Karalis. Programos ve
dėja V. Kriščiokaitytę perskai
tė gubernatoriaus proklamaciją.

Po oficialios dalies buvo mon- 
tažėlis, kurį paruošė B. Zdanie
nė ir sesuo M. Cordia. Tame 
montažėly šalia dainų buvo ir 
tautinių šokių; dalyvavo paukš
tytės ir skautės. Suvaidinta gra
žiai. Pabaigai Lituanistinės mo
kyklos mokinė Aldona Vitėnai- 
tė padeklamavo Bern. Brazdžio
nio “Lietuvos vardą”.

Paskaitą apie Lietuvos atsi-

Pirminis vajaus tikslas: ligi 
Velykų suvesti pagrindinę są
matą — kiek sudedama dabar 
pinigų ir kiek pasižadėjimais 
numatoma sudėti per tuos 2m.

Sudarius tikrą sąmatą ir tu
rint pradžiai jau didesnę sumą 
— tuoj pat pradėti įrengti ge
rą stovyklą mergaitėms ir ki
tam jaunimui.

Kam brangus jaunimas ir kas 
pritaria tam reikalui — malo
nėkite prisidėti! Visų paramos 
labai reikia.

A. Saulaitis

lų bendri bruožai ir tikslai; mer
gaičių stovyklų tradicija ir atsi
naujinimas; metodai ir priemo
nės. Diskusijos buvo gyvos ir 
karštos. Daug diskutuota apie 
mergaitės asmenybės ugdymą 
ir pagalbą brendimo problemo
se. Nuspręsta, ateinančią vasa
rą ypatingai kreipti dėmesį į 
jaunimo įvedimą lietuvių ben

druomenėm Bus stengiamasi 
supažindinti stovyklautojas su 
lietuviais rašytojais, muzikais , 
dailininkais.

Taip pat suplanuotas kitas 
seminaras, kuriame teks šio 
seminaro išvadoms rasti konk
retų planą ateinančios vasaros 
stovyklose. M.A.V.

kūrimą, dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir perspektyvas jai vaduo
ti skaitė dr. A. Budreckis, vie
nas iš lapkričio 13-sios žygio į 
J.T. organizatorius. Peržvelgęs 
sunkias Lietuvos atkūrimo są
lygas, prelegentas pastebėjo žy
mų tuometinių lietuvių veikėjų 
ryžtą, tuo pačiu ragino ir da
bar nenusiminti.

Kaip kovos priemonę, siūlė 
bendradarbiauti su kitataučiais. 
Įeiti i abi partijas, pagerbti ir 
tuos amerikiečius, kurie mus re
mia: senatorius, kongresma- 
nus, burmistrus, gubernato
rius ir kt. Prašė konsoliduotis 
— veikti ir atskirai, bet dau
giausia drauge, kol Lietuva bus 
laisva.

Po paskaitos buvo sveikini
mai. žodžiu sveikino ukrainie
čių ir estų atstovai, raštu —lat
viai. Du eilėraštuku pasakė P. 
Aleksandravičius ir L. Banevi
čius. Tautinių šokių grupė, va
dovaujama mokytojos Birutės 
Šimanskienės, puikiai pašoko 
4 šokius: Kalvelį, šustą, Vove
raitę ir Suktinį. Šokiams akor- 
dionu grojo muz. J. Petkaitis.

Pabaigai Hartfordo “Aido” 
choras, diriguojamas muz. J. 
Petkaičio, padainavo tris dai
nas: “Maldą žuvusiems už tėvy
nės laisvę” —- A. Vanagaičio, 
“Kur giria žaliuoja” — J. Gu
davičiaus ir “Lietuviais esame 
mes gimę” — St. Šimkaus.
Priimta keletas rezoliucijų, ku

rias perskaitė programos vedė
ja Onutė Kriščiokaitytę. Baž
nyčioje ir salės scenai papuošti 
gėles parūpino ir jas sutvarkė 
J. Ruseckienė. Scenoje Lie
tuvos pakelės kryžių-koplytėlę 
pastatė A. Saimininkienė. Per
traukos metu buvo renkamos 
aukos. Ant voko aukotojas ga
lėjo pažymėti, kam aukoja: jau-

DARBININKAS

Vasario 16 priėmime New Yorke gen. kons. V. Stašinskas, New Yorko miesto atstovas prof. James J.
O’Brien ir Viiko gen. sekr. J. Audėnas. Nuotr. R. Kisieliaus

MINĖJO
Kazys Nadzeika vasario 7 mi

nėjo savo 75 metų amžiaus su
kakti. Šia proga jo žmona su
ruošė šaunią puotą, į kurią pa
kvietė dukterį ir žentą'su šei
ma ir sūnų Joną. Pakvietė taip 
pat Vincą ir Teklę Mitchell i? 
Antaną F. Kneižį. Kazys Nadzei
ka .gavo daug sveikinimų, linkė
jimų ir dovanų.

Kazys Nadzeika yra gimęs 
1891 vasario 7 Kašėtų kaime, 
Nočios parapijoj, Dzūkijoje. Jis 
buvo vienas iš 9 vaikų. Tėvai 
turėjo žemės, bet ji buvo ne
derlinga. Žiemos metu Kaziu
kas būdamas 14 m. amžiaus 
kartu su savo tėveliu eidavo 
į mišką medžių kirsti, kad už
dirbus pragyvenimui. Jis netu
rėjo progos' mokytis mokyklo
je. Mokėsi tik pas kaimo “mo
kytoją” iš lenkiškų elemento
rių ir maldaknygių, nors nieko 
lenkiškai nesuprasdamas, nes 
namuose visuomet kalbėjo lie
tuviškai. Būdamas apie 8 metų 
iš Marcinkonių nuo savo dėdės 
gavo lietuvišką laikraštį Šal
tinį, kuri skaitydavo pakartoti
nai, nors ir ne viską suprasda
mas. Šv. Kazimiero draugijai 
pradėjus steigti knygynėlius, iš- 
ten gaudavo knygų pasiskaityti, 
o vėliau lietuviškai ir rašyti pra
moko.

1909 atvyko i Ameriką ir ap
sistojo Nashua. N.H,, pas sa
vuosius. Čia gaudavo įvairių lie
tuviškų laikraščių ir knygų.

Gavo darbą audykloje, kur 
tekdavo dirbti po 52 vai. i sa
vaitę. Už tą darbą Į savaitę gau
davo po 7.50 dol. 1920 tapo au
dimo staklių taisytojas, tai ir at
lyginimas buvo didesnis. 1913 
vedė ir abu su žmona dirbo au
dyklose. Išaugino vieną sūnų 
Joną.

Kazys Nadzeika labai mėgo 
skaityti lietuviškus laikraščius 
ir knygas. Kai tik 1915 pradė-

nimo metam ar Altui. Komisija, 
suskaičiavusi pinigus rado 900 
dol. (čia įeina ir trijų aukotojų 
paštu atsiųstos aukos). Jaunimo 
metams paaukota 579 dol., Al
tui — 275 dol. ir 46 dol. ne
pažymėta. J. Bernotas

DEIMANTINĘ
NASHUA, N.H.

tas leisti Darbininkas, tuoj jį už
siprenumeravo. Iš Darbininko 
sužinojo kaip veikia organizaci
jos kitose lietuvių kolonijose. 
Pasitaręs su vietiniu klebonu a. 
a. kun. Leonu Tyla ir kitais, pa
kvietė kan. Fabijoną S. Keme
šį kalbėti. Po jo kalbos suorga- 
nidavo Lietuvos Vyčių kuopą. 
1917 pakvietė kalbėti Antaną 
F. Kneižį ir po jo kalbos suor
ganizavo LDS kuopą. 1919 su
organizavo LRK susivienijimo 
kuopą ir buvo jos raštininku. 
Šias pareigas be pertraukos ir 
iki šiol tebeina. Jis visose lie
tuvių katalikų organizacijose 
veikė ir tebeveikia. Įvairių pa
rengimų komisijose jis buvo 
vienas iš pirmųjų. Vaidinimuo-

KARDINOLAS PAGERBĖ LIETUVĘ
Waterbury, Conn. Vasario 8 

savo namuose, nesirgusi, mirė 
Marija Vasiliauskienė - Barnaus- 
kaitė. Ji 'buvo gimusi Lietuvo
je 1877 Plutiškių parapijoj, Sar
ginės kaime. Į šį kraštą atvy
ko 1900 pas dviem metais vy
resnę seserį Oną Pensilvanijo
je. Vienok didžiausią savo gy
venimo dalį abi sesutės pralei
do Waterbury.

Velionė išaugino ir lietuviš
ku motinos pasišventimu gra
žiai išauklėjo du sūnus ir pen
kias dukteris. Vyriausias sūnus 
Alfredas'eilę metų tarnavo kaip 
šoferis kardinolui Cushing. Jam 
mirus, jo darbą dabar tęsia jo 
sūnus. Duktė E. Snyder kele
tą kadencijų išbuvo Waterburio 
First Lady ir burmistrą R. Sny
der pramokė jo kalbas lietu
viam bent trumpai užbaigti lie
tuviškai.

Nesišalino velionė ir nuo vi
suomeniškos veiklos. Ji priklau
sė Rūtos, Šv. Onos, Maldos A- 
paštalavimo draugijoms ir Naš
lių Klubui. Už tad. laidotuvių 
dieną karstą dengė ne tik di
džiulis raudonų rožių vainikas, 
bet aplink rikiavosi ir minėtų 
organizacijų narių gretos.

Iškilmingas gedulo šv. mišia§, 
vadovaujant kardinolui Cushin- 
gui, celebravo kun. R. Juškaus-, 
kas, asistuojant kun. J. Saba- 
liui ir kun. J. Carrig. Paskuti
nes apeigas atliko pats kardi
nolas Cushingas. šventadieniš
kai pripildytoje bažnyčioje, Wa- 
terburio miestą atstovavo bur
mistras F.W. Palomba, policijos 
šefas J.H. Guilfoile ir ugniage
sių viršininkas J. Maloney.

Velionė paliko vieną sūnų, 
5 dukteris, 15 anūkų ir 11 pro- 
anūkų, o taip pat savo spon- 
serę O. Sabaliauskienę, jau per
siritusią per devynetą krVzėHų.

Velionės asmeniui apibudin - 
ti, atrodo, užtektų vien fakto.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

SUKAKTI
se jam vis tekdavo ilgiausios 
rolės, kurias jis išmokdavo ir 
gabiai vaidindavo.

Jis taip pat priklauso prie 
Šv. Vardo, Maldos Apaštalavi
mo, šv. Kazimiero pašalpinės 
draugijų ir visą laiką buvo ar 
yra jų valdybose. Per 30 metų 
buvo šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje kolekto
rium.

1947 mirė jo žmona. Gyventi 
vienam su sūnų buvo neįmano
ma, tai 1948 apsivedė su Ma
rijona Burokiene ir labai gra
žiai sugyvena. Ji taip pat pri
klauso eilei draugijų.

Uoliam veikėjui, sulauku
siam 'deimantinio 75 m. am
žiaus jubiliejaus, linkime ge
riausios sveikatos ir gausių Die
vo malonių. A.

kad Jo Eminencija rado laiko 
ir reikalo asmeniškai dalyvauti 
jos paskutiniam patarnavimui. 
Garbė ne tik jos artimiesiems, 
bet ir visai Waterburio lietu
vių kolonijai.

Ilsėkis ramiai Kalvarijos ka
pų kalnely, palikusi geros ir 
kilnios širdies ir taip gražaus 
ilgo gyvenimo pavyzdį.

J. Br-kas.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 P AS1RYŽ.OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMĖS SKLYPUI PIRKT I

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............  statybų fondui ir prašau jrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius J:

□ Garbės fundatorius ($1000) Į"~ Amžinuosius narius ($500)

□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui .

ADRESAS ........................................................................................................................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)
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IS VISUR
— Dail. Antano Tamošaičio 

darbų paroda atidaryta “Little 
Theater Art Gallery” patalpo
se Ottawoje, Kanadoje, vasario 
10. Paroda, kurioje išstatyta 15 
aliejinės tapybos paveikslų, 15 
akvarelių ir 5 litografijos.

— Dainavos stovykla prie De
troito išnuomota iki kovo 20. 
Stovyklauja įvairios lietuvių ir 
amerikiečių grupės.

— "Laišku Lietuviams" kon
kursas sudomino daugiau jau
nuosius, negu vyresniuosius. Su
augusieji atsiuntė 4, o jaunes
nieji 16 rašinių. Tema buvo pri
taikyta jaunimo metų progai 
— “Jaunimo gyvoji atsakomy
bė dabartyje”. Konkurso jury 
komisija sudaryta Kanadoje, 
Toronte: pirm. St. Kairys, sek. 
L. Imbrasienė, “L.L.” redakci
jos atstovas tėvas Ambrozijus 
Prakapas, G.F.M., narys Vyt. 
Tamulaitis ir jaunimo atstovė 
A. Bušinskaitė.

— Dr. Balys Po.iokas, dėstąs 
ekonomiją ir komercinius daly
kus Walsh kolegijoje, pakeltas 
į assb. professorius.
— Jonas Sarnauskas, sulaukęs 

82 m. amžiaus, po neilgos ligos 
sausio 17 mirė Grover Manor 
ligoninėje Revere. Paskutiniu 
laiku gyveno 53 Tranfoglia Ave- 
nue, W. Lynn, Mass. Gimęs Lie
tuvoje, velionis paskutinius 50 
metų gyveno Cambridge, Brock- 
tone ir Lynne. Prieš pasitrauk
damas į pensiją, dirbo Techno
logijos Institute Cambridge. 
Nuliūdime liko žmona Josepfi- 
na (Miklus-Brown) Sarnauskas, 
posūnis Jonas A. Brown, Be- 
verly, podukra Mrs. Della M. 
Wheeler, Dayton Plains, Mich., 
pusbrolis Jonas A. Sonosky, 
Woonsocket, R.I. ir septyni anū
kai. Iškilmingos laidotuvių mi
šios atlaikytos Lynn Švč. Šir
dies bažnyčioje. Palaidotas St. 
Michael kapinėse Forest Hills, 
Bostone. \ 
M ------------?--------------------------------------- “

PADĖKA
Reiškiu digoširdžią padėką p. 

J. Stašaičiui (D orchester, 
Mass.), Vasario 16-tos proga 
per Amerikos Inžinierių ir Ar
chitektų Draugiją-(Bostono Sky
rių) paaukojusiam šv. Antano 
gimnazijai 25 dol.

Gimnazijos rektorius



i jaaan, vyriausį dieęieąjos mo* ^ 
kun. dr.Ji <

,, * Laffertyir daug kitų. . _ jį. 
Kor«P- !;

Nauja betų viską 
plokštelė

iš Didžiosios Britanijos

W antiškai, labai aiškiai nu
šviesdamas komunizmo baisius 
žiaurumus Lietuvoje k- kitur. 
Su ypatingu dėmesiu klausėsi 
pamokslų, amerikiečiai, atvykę 
net iš trijų valstybių: So. Dakb- 
tos, Nebraskos ir Iowos, ku
riems daug kas paaiškėjo apie 
komunizmo nusikaltimus Lietu
voje ir kitose šalyse. Klebonas- 
savo pamoksle išgyrė vyresnią
ja karta kuri nenuilstamai dir
ba, aukojasi dėl Lietuvos lais-

*’ $ASAMO1A BALTUUORt JE X bet paviemaį asmenys pagal sa-
Pagal eftę metų veikiančią «o noožiūrą gadėjo M^^ ir ki- 

tradiciją, Vasario 16 minėjimas tiem ^atsyžumo yetksmam..Vi- 
ir šiemet vyko dvi dienas. Ue- so aukų surinktą 525 dol v v 
tuvių Taryba vasario 12 suruo
šė banketą, į kurį buvo pakvies
ti ir atsilankė kongresmanai ir 
aukštieji miesto pareigūnai 
Svečiams buvo išaiškintos lie
tuvių tautai komunistu daro
mos skriaudos. Atsilankiusieji 
pareigūnai pažadėjo mūsų lais
vinimo reikalą paremti.

Gaila, kad tą pažą dieną ir 
tuo pačiu laiku . Amerikos legi- 
jooo lietimą postas 154 rengė 
jautienos kepsnio vakarienę su 
šokiais, tuo atitraukdamas nuo 
minėjimo dalį lietuviškos pub
likos. .. . v K. Kudla

lUainavo tolo 
BIRUtC VALTERIENt 

7 Sopranas

Pirmoji dalis: Ar tu tinai. J. Strolia: 
Tykiai, tykiai, ir Šauksmas, Br. BudriO- 
nas; Ramunėle, J. Gaižauskas; Lakštin
galos giesmė, V. Kuprevičius; Malda, J. 
Naujalis:' Knr bakfižė samanota, ir Oi 
greičiau; greičiau, S. Šimkus.
Antroji dalis: Ruduo, P. Shopin, Op. 10 
Nr. 3; Lab* naktj. J. Brahms, Op. 49 
Nr. 4; Legenda, P. Tchaikovsky; Lop
šinė.. W. A. Moaart; Vėlinės. R. Strausą. 
Op. 10 Nr. 8; Pavasaris, G. F. Handel; 
Mužikai. Fr. Schubėrt, Op. 88 Nr. 4.

Vasario 13 d. 9:30 v. r. minė- šv._Alfaiso parapiečiam. Laiš- 
knimas, pereitais metais suorga- jimas pradėtas šv. Alfonso lie- 
^įiizavęs žygius į Washingtoną ir tuvių parapijos bažnyčioje. Al- 
h^ūrTgtines Tautas. Pavergtieji, torius buvo apšviestas tautinių 

Lietuvos žmonės apie tai gerai spalvų šviesomis. Įnešus Lie
sino ir džiaugiasi. Garbė Ame- tuvos ir Amerikos vėliavas preL 
rikos lietuviu tėvams, kur 
sugebėjo išauginti tokį patrioti
nį jaunimą.

2’ vai. popiet parapijos salė
je įvyko minėjimas. Kun. S. 
Morkūnas skaitė paskaitą —

vės. Labai pagirtas ir mūsų jau-

Ąiiižavęs žygius Į Washingtoną ir

Prof J. Štokas (d.) kalba per “Lietuvos atsbnMtbnų** radijo vatandžl;, kuri 
Šiais metais mini 25 mėty sukakti. Kairčj — jo padėjėjas Jonas Valaitis..

“ - . t < Nuotr. V. Mąželio -

WOBCESTES. MASS.
Vasario 16 minėjimas. Iš tri- 

> jų Worcesteryje šiemet įvyku- 
-• šių Vasario 16 minėjimų, pir- 
:, masis buvo vasario 16 šv. Kazi- 
: miero parapijos salėje. Jį su- 
« rengė parapijos mokyklos mo- 
: kiniai, vadovaujami šv. Kazi- 
’ miero seselių.

L. Mendelis aukojo šv. mišias 
už Lietuvą. Pamoksle iškėlė lie
tuvių tautinį susipratimą. Tos 
dienos bažnytinė rinkliava pa
skirta Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Po mišių buvo sugie- 

“Pavergtos tautos ir komuniz- doti Lietuvos ir Amerikos him- 
mo žlugimas.” Po minėjimo kle
bonas dalyvius pavaišino kavu
te ir ledais. , _

Lietuvai laisvinti aukojo: ku-
______r__o____________ nigas S. Morkūnas 50 dol., A žiūrint blogo oro, žmonių prisi- 

jimas buvo pradėtas Amerikos Kavalienė 15 dol.? S., Meškaus- -. rinko gausiai ir 
kas 15 dol., po 10 dol.: M. Bu- salę, 
lotienė, M. Kuncienė, E Nikšie-

Rytą mokiniai su seselėmis ir 
dalis mokinių tėvų dalyvavo 
šv. mišiose, kurias už Lietuvą 
aukojo klebonas kun. J. Jutkė- 
vičius. Jis taip pat pasakė ir 
dienai pritaikytą pamokslą.

Po šv. mišių visi rinkosi Į sa
lę tolimesnei programai. Minė-

nai.
2val. popiet -lietuvių svetai

nėje įvyko Ldetkvių Bendruo
menės, surengtas minėjimas. Ne-

reik pripildė

ke aprašoma prapijos veikla iki. < 
Velykų, gavėnios tvarka. Prisi- < 
menamas Vatikano susirinki- < 
mas ir svarbieji jo dokumentai, < 
kardinolo Shehan sumanymas j 
aplankyti visas bažnyčias ir va- < 
jus, kurio metu nori surinkti 
vienuolika milijonų dol Laiške 
prisiminta ir Šiluvos koplyčia, 
kuri bus pašventinta rugsėjo 
mėn. Baigdamas laišką, padėko
jo kunigams J. Antosevski ir 
A. Dranginiu!, seselėms moky
tojoms ir choro vadovui Chapr 
eile už pagalbą.

Suaugusių, klubas vasario 19 
parapijos salėje surengė Schoo? 
Day Pąrty. šokiams grojo or-

Plokštelė gražiai išleista. Kaina Hi-Fi $5.00. Platintojams duoda
ma' nuolaida. Kreiptis:

. . OARBININKO ADMINISTRACIJA
ŠIO wnioughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<)

GERIAUSIAS mėtų prekes dovanoms jūsų 
GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS USSR jūs galite pirkti

firmoje

PODAROGIFTS, INC
-nj f ir Metuvos himnais, kuriuos gie-

UflyCnNS IcKncKGJvS dojo visi mokiniai, akomponuo- 
Putnam, Connectieut,. jfefc Jant p. Bender.

Sveikinimo žodį tarė mokinė 
P. Dėdinąitė. Po to sekė įvairi 
programa. Seselių pasiaukoji
mu ir darbu kiekvienas skyrius 
atskirai išpildė programos dalį. 
Jie šoko tautinius šokius, dai
navo Lietuvą primenančias dai
nas ir deklamavo eilėraščius. 
Pabaigoje žodį tarė kun. kle
bonas, padėkodamas seselėms 
už jų įdėtą darbą ir pasišventi- 
nima, suruošiant šią gražią pro
gramą. Mokiniams priminė ke
turias Sibire ištremtas lietuvai
tes, kurios gyvendamos sunkio
se sąlygose, kesdamos šaltį, al
kį ir baime, įstengė parašyti 
maldų žodžius, kuriais jos kas
dien kreipiasi į Aukščiausiai 
nrašvdamos laisvės Tėvynei ir 
laimės sugrįžti pas savuosius. 
Ju sukurti maldų žodžiai pasie
kė ir mus. Kun. klebonas pa- 

! skaitė keletą citatų iš Sibiro 
1 lietuvaičiu sukurtos maldakny

gės. Ragino mokinius ypač 
! šiandien melstis už Lietuva ir 

kitus pavergtus kraštus. Giles- 
Immacvlate Cohception Con- niam šventės įprasminimui li- 
v“nt. R.F.D. 2, Putnam, Conn. knsia dienos dalį mokinius at- 
06260. leido nuo pamokų.

Pr. Marijos Seserų sodyboje 
kasmet gavėnios metu vyksta 
mergaičių ir moterų rekolekci
jos Jos bus ir šiemet sekan
čia tvarka: studentėms ir dir- 
bančiom mergaitėms vasario 
25-27, moksleivėms — kovo 11- 
13, moterims — kovo 18-20.

Studentėms ir moksleivėms 
rekolekcijas ves tėvas A. Jur
gelaitis, O.P., iš Providence ko- 

Vy- 
vie-

legijos, moterims — kun. 
tautas Zakaras, dabartinis 
nuolyno kapelionas.

Visos rekolekcijos prasidės 
penktadienį 8 vai. vakare ir 
baigsis sekmadienį 3 vai. po
piet, taigi, galima suspėti at
vykti darinis užbaigus ir grįž
ti la’ku namo pradėti naują 
darbo savaite.. Nakvynė, , mais
tas ir kiti patarnavimai tik 12 
doL Ką gali sulaikvti pinigų 
trūkumas, tegul atvyksta atvira 
širdimi, tuo nesirūpindama. Sa
vo atvykimą pranešti savaitę 
prieš rekolekcijas šiuo adresu:

A t A

' JONUI GRIGAIČIUI-GRIGAU0NUL

mirus, dukroms: B. NOVICKIENEI ir B. MAČIŪNIE
NEI reiškiam užuojautą ir kartu liūdime

Jadrysa ir Bagdonas LAl'CEVICIAI

ir JULIJAI GRIGAITIENEI, buvusiam La kinosioR Vv- 
rišusvbės nariui ANTANUI NOVICKIUI ir BIRUTEI 
NOVICKIENEI dėl jų tėvo ir uošvio

JONO GRIGAIČIO GRIGALIŪNO 

mirties, reiškiame užuojautą. *

Lietuvių Frontas

LB pirm. : J. ąlgalis atidary-

dinas: po 5 dol.: A. Landaus- šios šventės reikšme ir pakvie- 
kas, M.
Kiti po 
150 dol.

Kun.
pavergtos Lietuvos vardą ne 
tik Sious City mieste, bet ir vi
soje Iowos valstybėje ir už jos 
ribų. Jis yra daug kartų rašęs 
amerikiečių spaudoje, kalbėjęs 
įvairiuose amerikiečių susirinki
muose apie pavergtą Lietuvą ir

Luneckas, J. Ulanskas. 
mažiau. Viso surinkta

S. Morkūnas išgarsino

Tretininkę kongregacijos val
dyba, išrinkta pereitų metų ru
denį, dirba uoliau šv. Kazimie
ro parapijoje tretininkų susirin
kimai vyksta reguliariai kiek
vieno mėnesio pirmą sekmadie
ni bažnyčioje po pamaldų. Juo
se 6alvvauia kongregacijos di
rektorius kun. Bakanas. Sausio 
2 ivvko metinis susirinkimas. 
Prieš pradedant susirinkimą, 
vadovaujant kongreg. direkto
riui, M. Minikauskaitė padarė 
profesiją, o M. Raulinaitienė 
priimta. į naujokyną. Sausio 9 
suruoštas vakaras, pelną ski
riant parapijos statybos ir 
moritu fondui.. Varario 13 ant
rame šių metu susirinkime, pir
mininkė J Miliauskienė narių 
dėmėsi atkreipė i spaudą ir nau
ją nariu vajų. Ragino rem
ti katalikišką lietuvišką spau
da ir užrinrenumeruoti tretinin
kams skirtą žurnalą “Varpelis”. 
Skatino nares gyvu žodžiu pri
sidėti prie naujų narių suradi
mo.

Savo darbuose nepamiršta
me ir kenčiančios tėvynės. Va
sario 16 minėjimo proga prisi
dėjome auka, paremdamos ve
damą kovą už Lietuvos išlais
vinimą. J. M.

tė kun. Dranginį, sukalbėti mal
dą. LB Tarybos pirm. Vytautas 
Volertas gražioje paskaitoje nu
rodė įvairius sunkumus, kuriuos 
laisvinimo veiksniams tenka nu
galėti, siekiant atstatyti lietu
ve® nepriklausomybę.

Meninę programos dalį atli
ko solistė Juzė Augaitytė iš Phi- 
ladelphijos, akomponuojant P. 
Bekerskiėnei. Studentų tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Da
lytės, pašoko du tautinius šo
kius. Pritaikintų tai dienai ei
lėraščių padeklamavo Aldona 
Marcinkevičienė ir Dona Norei
kaitė. Minėjimą pravedė akto
rius Jonas Kazlauskas. Baigta 
Lieetuvos himnu.

Aukos buvo renkamos Altui,

(šerininkų) susirinkimas įvyko 
vasario 20 lietuvių svetainėje. 
Padaryti pranešimai, kalbėta 
apie ateities planus. Po susirin
kimo buvo vaišės.

šv Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 13 tuoj po 
8:30 v. mišių. Pusryčius paga
mins sodalietės, kalbės žymus 
Baltimorės asmuo.

Kryžiaus Keliai-Stacijos per 
gavėnią lietuvių kalba bus ei
name s kiekvieną sekmadienį 4 
v. popiet.

Jonas Obelinis

Redakcija atsiprašo, kad pra
eitame Darbininko nr. Baltimo- 
rės žiniom buvo uždėta Phila- 
delphijos žinių antraštė.

206 East 86th Street
■ au (tarp 2 ir 3 Avė.) 
Z® New York. N. T.
1 Tel. RE 4-4428

Helimrt Volhner 
nuo 4 vai p.p. 

nixmvos virtuvė* 
virtuve: pietūe-vakarieni

Listuviškos misijos Aušros 
Vartų parapijoje bus ateinan
čią savaitę, nuo vasario 27 iki 
kovo 6 d. Jas ves pranciško
nas misijonterius iš Brooklyno 

* vienuolyno, “šv. Pranciškaus 
Varpelio” redaktorius — Tė
vas Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Aukštos kokybės lietuviški gaminiai: dešros, skilandžiai, 
duona, sūriai ir kiti maisto produktai gaunami , .

Benedikto Žilinsko

B & B MAISTO KRAUTUVĖJE
91-15.JAMAICA AVĖ. • Woodh*vun, N.Y. 11421 • Tel. 441-4554 

Vbd užsakymai pristatomi j namu* veltui. 
Vestuvėm* ir poMvtam* duodama nuolaida.

Jūsų patarnavimui Podarogifts, Jnc. Parodų galėję išsta
tyti tik ką gauti “laimėtojai” tar^autinėse parodose: 
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio “Masko- 
vic”; apžiūrėkite pagerintos kokybes motociklą “12- 
PLANETA”; -

— televizijos aparatai naujausios konstrukcijos; .
— foto aparatai su patobulintais objektyvais, pagamin

tais iš ypatingo stiklo^
— ekonomiški šaldytuvai; *
— elegantiški kailių paltai ir kepurės iš pagarsėjusių ru

siškų kailių;
— pagarsėję rusiški delikatesai: grūdėtos ikros, didžiųjų 

vėžių konservai: “čatka” ir “Ako”, o taip pat kiti 
maisto produktai.

Visa tai Jūs galite pirkti pas mus!

Pirktos specialiai atpigintomis kainomis prekės pristato
mos Jūsų giminėms
— neribotas kiekis;
— be muitų;
— be kitų rinkliavų.

Podarogifts, Ine. garantuoja skubų, tikslų dovanų prista
tymą ir pranešimą apie jų gavimą.
Reikalaukite liauju mūsų katalogų, kuriuose rasite pasi
rinkimui daugybę pramonės gaminių ir maisto produktų.

Dovaaų pa^ymėjhnas — geriausias būdas užsakyti dova
nas savo giminėms USSR!

Jis žymiai suprastins užsakymų formalumus;
Išpfidys bet kokius Jūsų giminių pageidavimus;
Patrsiriag juos pasirenkant užsakytų prekių pagal savo 

skonį ir jų kokybę;

Padės suderinti Visasąjunginės ifhporto-eksporto “Vneš- 
posyltorgui” priimti užsakymus kitų įmonių prekėms, 
nenurodytoms kataloge;

Nustebins Jus savo pirkėjiška specialybe.

Išimtinai palankūs kainomis — ktBshpiai Jūsų artimie
siems gyvenantiems USSR į puikiausius kurortus Sovietų 
Sąjungoje; Jų vaizdai išstatyti Podarogifts, Ine. parodi
nėje salėje. Rašykite, skambinkite, reikalaukite infonna- 

,ci jų iš Podarogifts, Ine. — vienintelės firmos J. A V-se,

dyti dovanų užsakymus Jūsų giminėms USSR

PODAROGIFTS
Ine.

229 PARK AVENUE SOUTH 

NEW YORK, N. T. 1M0S 

Mefanaa: 212 - 2284547



VYT. MAŽELIS

36-rių metinių veiklos jubilėjme proga

nuošė

U.S.S.R.

KARLONAS
FUNERAL HOME

VYRIAUSIA {STAIGA CARROL
FUNERAL HOME

DtSPLAY

VENTA
SCH ALLER&WEBER

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

ki^čekaf?buvouž mūs&kiuš 
dar sfipnesĮg, o priešo vienas 
fltfhrrr jau rungtymų pradžio- 
je/tawo teisėjo pošalmtas iš

- 8TAGGER8 MOVER8 
103 8awfarA 8L, Brooklyn 

Let štagger* do Tom- Moving

VAITKUS 
FUNfeRALffoĖUE

Joseph Garszva

7M WaMI Street 
FMMdpiriB* Pa. 19106 
MtaŪMto 215 WA 54455

PRYGROCKI RĘST HOME 
A bcnne away fram. tome Excellent 
food and lovely rooms Kurse ta con- 
stant attendance CathoHc Church

Neatidėliotiną patvirtinimą ir išsiuntimą sąskaitos kli- 
jentams, atsiuntusšems paštu siuntinius į mūsų kon
toras

Motei Goternor Cttnton, 7th Aye. A 
•tat Street — Leam to be a Florist 
in juąt six. vroeks. Ueenaed by the

W0RCE8TER* MA**. 
PL 4-0757 PL 4-1105

SENO YOUR HORSES to a quaH- 
fied trainer; tratning for cutting, 
reinttg, pieasore, roping, manners; 
large indoor A outdoor arenas; ex- 
ceDent care to handling; sMtafacUon 
gnaraudtLif. Ctunefot Farna^;Lay- 
ton, VJ. (291) 008-528% Mr. Glen 
Berens ' a

Josephfne Benedetta — Etectrolyste 
OpeciaSot Free coasultatkm by ap- 
pointmeuL Member of the Americ
an Electrolysis Assoc. and the New 
York State Electrolysis Assn

14744 6th Aventte Whfteotone 
M IN 3468*

amt efflce betwwa 10 «ad 11 AM.
OTTO *. MAY* INC.

SS Amotortan 8L Nsarark, N J.

PRODUKTAI 
io dešros

KEQUEST RECORD8, Ine. 
66 Meebanir 8L 

New RocbeUe, N. Y.

TeLHYacM 7-4677 
422 Sfrak RMjnooA kMtlyn. H.Y.

S£g^ž

, . OFFICE MACHINES 
TYPEtfRlTERS, Addtog Machines, 
Ezpert guaranteed repairs —Ali 
Makes. New and Used $18.50 up. 
Rentai s. Ftee Plck-up, Delivery. 
Commeree 6517 18th Ave^ Bklyn* 

CL 0-0200

Ine.
PMAS KARALIUS, S«v. 

LoMotuvtų direktorius 
ir balzamuotojas

MADAME RYAN
Famous Reader and Advisor on all 
problema «C Bfe — no matter what 
your problema may be abe can help 
you. Card and pahn raudins 50 yrs

229 Pkrfc Atvuc Sevth (18 g-ves kampas) 
New Y«rk 10663
Trinta r 212 982-8416

BUILDING - CARPENTRY 
Johnson Construction Co 

148 Albany Avė Brooklyn — BuikL 
ing aiterations, briek tfle, plaster- 
tng, painting and cement Ali work 
done at reaaonable rates 

CaR PR 4-1471

GRABORIUS 
BALSAMUCttOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn* N. Y.

ĮVAB^OS ROSOES RASITE MŪSŲ SANDĖLYJE VISADA 
Viršuje* parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur 

i ' ' • JAV-se '

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air concltioned 

A. J. BALTON-BALTRŪNA8

Pristatymą Jūsų siuntinių Jūsų giminėms pilnumoje 
ir saugiai per trumpiausią laiką
Pilną Jūsų siuntinių apdraudą, nuo bet kokio požiūrio 
rizikos

OUTSTANDiNG BUY 
New Moon 1965 Mobile Home 

12x55 with Add-A-Bay
.2 Bedrooms — furnished including 
washer Mušt be seen to be appred- 
ated CaH 201-366-6932

Uc A Bonded aH work dcme at 
reasonable rates 

CaJI 8754726

StcjAča ArarisHs 

( ARM AKAUą^AS)V
Graboriiis - Balsamuotojaa 

. MODERNI KOPLYČIA < 
4Ž3 METROPOLITAN AVĖ.

Brooklyn* N. Y.

Naujausios ir geriausios auten
tiškos ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės. Neimkite pakaitalų, 
Sūrėkite “REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad-

Kan. FeHkeae Kapotine tt CM- 
cagos, entudaatingai sveikina Boe- 
tono Hetuvtas iachmatbrinkus,. gra
žiai atstovaujančius lietuvio vardą 
Ugosb Bostono lygos varžybose. Hn- 

’ktfamas visiems: Sėkmės, ištver
mės ir Dievo pnlaimoe!

DABAR: 336 Enrt 66th St. (tarp i ir 2 Avmmm) N.Y.C 
TaL TR 94M00

Adara kasdien ikiiS vaL vakaro, antradieniais ir šeštad. 
iki 6 ▼. vak :

ekspertų klasėn, o Vaitonis išvis ne
paminėtas. Sąraše randame per 40 
Sėtuvių: Meistrai ir ekspertai: Po
vilas Tautvaišas 2358, Viktoras Pal- 
čiauskas 2240, Kazys Škėma 2149, 
Ignas Žalys 2142. Gediminas Švei
kauskas 2136, Kazys Jankauskas 
2050, Algirdas Nasvyds 2M0, Ed
vardas Staknys 2029. Kitą klastą:
J. Bikulčius 1620, H. Blajtras 1799, 
Dr. T. BoBockas 1861, F. BuOockas 
1257, T. BuOockas, Jn. 1250, A But- 
kys 1820, RFaMjonas 1299, R. Gab
rys 1369, A.GilvytHs 1816, V. Gotau- 
tas 1446, A. Jonaitis 1469, A Juška 
1553, S. Kairys 1814, V. Karpuška 
1629, P. Kontautas 1841, A Leona
vičius 1686, S. Liauksminas 1346, S. 
Makutėnas 1858, F. Matbeors 1759,
K. Merkis 1875. V. NarkėvtCtus 1946,
J. Paniškas 1463* D. Povilaitis 1588,
K. Ramas 1960, P. Rotkanskas 1615, 
P. Šalkauskas 1888, kL BtnMa 1510, 
A. Šukys 1957, S. Trojanas 1634, J. 
TysHava 1645, A. Vaaffianskas 1898, 
P. Wetd>kuB 1531, S. Wttrikaitis 
1942, A Zujęs 1873. s

Pranešimą apie siuntinio įteikimą su gavėjo parašu 
Įteikimą gauto siuntinio paštui laike 24 valandų, pa- 
tvĖtintu atitinkamu pakvitavimu.
Rrikalaukite informacijų ir mūsų katalogų

da^kartųat- 
ėje,;3ppač Am-' 
i Įminėjo ir re- 

Jaįiį&^^Mirėa var
žybose turėjo nusileisti čękoslo- 
vatams>4a6į nori v&nu meta 
jatt Vedė net 3:IJ Babar mū
sų komanda iš 12 komandų len
telėje stovi ketvirtoje vietoje* 
turėdamą^l7 t^kų ir įvarčių 
santykį 30:23 savo naudai. Se
kantį .sekmadienį mūsiškiai 
rungtynių neturi. Tęsiamas sa
lės turnyras White Plainse, iš 
kurio mūsiškiai jau anksčiau iš-, 
krito. -Attotas,

R A D HOME IMPROVEMENT
423 Warner St Youker N.Y.

/ NOTARY PUĖŲ-IC 
PatarnsviSĮąs ftenąĖT nadcti. Mo- 
-P - - - — • Ji j.

kai. Aptarnaują CanibrMga ir 
BoMįono kokmijas Aemiauttotfiis 
katavwwhr Kitians tob ;>niBldb 4r i 
kitus miegus* Tol. T« 54434

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS 
8442 JAMAICA AVĖ. 

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

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

Tet. Vlrginia 7-4499

viena iŠ pirmųjų ir seniausių siuntinių firmų Amerikoje, 
įgaliota V/O Vnešpoayltorgo priimti siuntinius—dovanas 
i visas U.SJ5JEL dalis. . ; -
PASIŪLO dėmesini daugpGtd kM jtakų ir ų&Bfeftue-
soiotiems asmenims didelį pasirinkimą prekių, audinių, fr 
dirbinių mūsų vyriausioje kontoroje ir visuose mūsų šky-

V. PaKiauskas Amerikos meistrų 
klasėje. Naujasis "USCF National 
Rating List” įvardina Viktorą Pal- 
čiauską, m., meistrų klasėje su 2240. 
Džiugi naujiena, sveikiname!

Viktoras Palčiauskas, sūnus žino
mo skautų veikėjo Kazio Palčiaus-

InėKli- 
irAni- 
ir dau-

CENTRINfi ĮSTAIGA — NEW YORKE 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

nanjus 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advimns ant mūsų arba 
pirite jo žemės. Statybą 
atfidram sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei- 
kalais kreiptis pas staty- 
brntaką Andrių Anucmą 
' T& SL« AN 1-2864

į ■

sAląie Makatti* žaidė Harvardo 
rinktinėj^ Ivy lygos var^rBeae, Pro- 
vidence, RX HarvanĮaa he&ė vi
sus tris YMFlo^ua: Biusn, RI,, Yale, 
Conn. ir'Dortmund, Verm. A. Ma
kalus peMjo Harvardu! visus tris 
taškus.

•o. Boston Tribūne, vasario 17 d. 
žymėjo, jog LITHUANIAN eina 
antroj vietoj MET .lygos varžybose, 
po BoyMono.

nytą,*' ^Velk^s *VŠtiš* *šitvtJ* Varžovus, 
54! Vėliau, didelėse (165 dalyviai) 
U. Nations Open varžybose dalijosi 
antrą vietą su žinomais meistrais — 
Verber. Popek far kL

Praeitais metais meistrų klasėje 
buvo Tautvaišas. Vaitonis, Škėma ir 
Žalys, šiuos metus pradedame su 
nuostoliu: Škėma ir Žalys nukelti


