
Amerikos televizijos ? žiūrėto- ratas. Buvo . į
I kovo 16 įtemptai sekė atsisakyti nuo 
astronautų NeU Arm- no ir leistis. 10:23 .raL vakaro Kas nutiko Gemini 8, kad ne- 

Gemini 3 jau buvo Pacifike, buvo galima jo rakšty kuriom 
600 mylių nuo Okmawos. Nai- duodama kryptis, pavaldyti, te- 
kintuvas Kasoti išgriebė iš van- galės tik dabar išaiškinti.

savo 
strongo ir David Scotįo kelio
nę Gemini 8. Buvo pradžioje di
delės -viltys, kurias pakratė nuo- 
gąriavimas, virtęs pagaliau at
sidusimu, kad astronautai lai
mingai sugrįžo, nors atlikę tik 
dalį piano.

Buvo planas:
Kovo 16 d. 10 vai. paleidžia

ma Agena be žmonių Po 141 
minutės paleidžiamas Gemini 8 
^su astronautai iki 185 mylių 

Kelionei skirta 3 dienos. Jos 
metu svarbiausi uždaviniai — 
susitikti su Agena, iri atlikti 
tam tikrus manevrus, astro
nautui Scottui pasivaikščioti 
erdvėje 2 su puse valandos.

įvykdyta:
Pradžia pagal planą ėjo sėk

mingai. Penktame rate apie že
mę Gemini 8 priartėjo prie 
Agena. Tai buvo 6:15 vai., kada 
Susitiko, susilietė ir skrido 
ar manevravo vienas su kitu. 
Apie 7 valandą Gemini 8 pasi
juto, kad dingsta galimybė vai
ruoti. Tai buvo jau septintas

I Kl ir ; -
ą 'premdentas Johnsonas daly

vavo vasario 17 “maldos pus- 
ry Suose^kuriųossurengė Kon- 

kelionėje j mėnulį Skeptiškes- gresd ateakingięji vadai. Juose 
nis buvo <N?saz ~ ‘
Webb. Po kelionės 
cizmui daugiau yra 'periodo, 
nes bandymų ir tyrinėjimų rei
kės daužau, nei buvo mano
ma, kad sėkmingai du oėo lai
vai erdvėje susitiktų. Tai-esmi
nis reikalas kelionei į mėnulį.

- Sutartis dėl konsulatų atidedama
Šen. MansSeidas pareiškė, 

kad atsisakė nuo pastangų šiais 
metais patvirtinti senate kon
sulatų sutartį su Sovietais. ‘‘Tai 
gera žinia”, įvertino Daily 
Netfs. “Tai būtų popierio gaba- 
las;km»lei(tetKremliui a&- 
daryti savo konsulatus N. Y., 
Chkagoje ir San Francisco”. Pri
minė, kad FBI direktorius J. Ed-

gar Hooveris seniai prieš tai į- 
spėjo, jog sutartis padės sovie
tam išplėsti šnipų tinklą, to
kios galimybės neduodama A- 
merikai.

senas./Ne- me, tai jnūsų stiprybė yra mū- 
as. Naujai sų pasitikėjimas Dievu, ir Jis 

» ypatmgoje Šviesoje jį Įtarė- niekad mūsų neapvils“- Prezi- 
do dviejų la&raščiųdvi infor- dentas.baigė to laištožodžiųs 
macijos. > savaisiais: “Tuose anos moti

nos žodžiuose 'galima - rasti 
Mos trakos didybe ir taip pat 
jos prezidento tvirtybę”. . .

Tel^MS fr n*atoto«‘?'*; ’
Kita informacija apie mafiją 

“Time” tornade: •
“Kiekvieną rytą, kada yni 

priešpiečiai su pienu ir pyra
gaičiais viešojoje, mokykloje 
184 Queens, New Yorko prie
miesty, kalbama' vaikų padėka: 
“God is great, God iš good, 
and we thank Him for our 
food. Amen”.

1962 mokyklos vedėjas EBhn 
Oshinsky sustabdė maldas kaip . 
priešingas konstitucijai, minė
damas vyriausiojo teismo spren
dimus prieš privalomą (compul- 
sory) religinę praktiką viešosio
se mokyklose. Tėvai — protes
tantai, katalikai, žydai — pada
vė skundą federaliniam teis-

veiksniu lapkričio mėnesio rin
kimam. Opinijos tyrimas ro
do augant procentą tos visuo
menės, kuri nori griežtesnio 
sprendimo Vietname. Appease- 
mento šalininkų, pritariančių 
kairiųjų liberalų politikai (Ful- 
brighto, Uppmanno, Restono), 
tesą apie 10 proc. Prisiderinti 
prie augančios opinijos reiškia 
daugiau ar mažiau laimėti ir 
rinkimuose. Prisiderinti leng
viau respublikonam nei demo
kratam.

Respublikonai vieningiau re
mia prezidentą Johnsoną Viet
namo kare nei demokratai Net
gi gubernatorių rezoliucija už 
prezidento politiką buvo pasiū
lyta respublikono. Tai erzino 
|N.Y. Times. Laikraštis aštriai 
puolė gubern., kam jis skirstė 
amerikiečius į dvejopus: “didžią-

ny, jie reikalausią eiti “iki ri
bos”, kaip.Dulles buvo pavadi
nęs savo politikos taktiką. Res
publikonų kongresinis komite
tas numato siūlyti tokį planą:

— Pritarti ir paremti nacio
nalinės Kinijos karinę invazi
ją Į Kiniją, jei kom. Kinija im
sis intervencijos į Vietnamą.

— Įspėti šiaurėš Vietnamą, 
kad jeigu jis nesiliaus vykdęs 
agresijos, jis rizikuos savo pa
ties likimu.

Kritikuodamas dabartinę pa
dėtį, komitetas apibūdina ją 
kaip siekimą “priversti komu
nistus atsisakyti nuo tolimesnių 
subversijų ir ‘agresijų”. Galuti
nis ir tikrasis Amerikos sieki
mas” "turėtu būti apsisprendi
mas visom tautom, Įskaitant ir 
Sovietų Sąjungos bei raudono
sios Kinijos kolonijas".

POLITIKA, ar propaganda?
Kongresinio komiteto pasisa

kymas nereiškia dar respubliko
nų politikos, kurią nustato va
dinamas koordinacinis komite
tas. Kongresiniam komitetui va
dovauja kongresm. B. Wilso- 
nas; koordinacinis komitetas 
derinasi paprastai prie šen. E. 
Dirkseno nuomonės, o jis tuo 
tarpu tvirtai remia Johnsono 
dabartinę liniją. Kongresiniam 
komitetui pirmiausia rūpi rin
kimai, ir jis mano, kad su to
kia “iki ribos” politika respub
likonai susilauktų palankaus 
atgarsio. Bet .rinkimam Skirti 
šūkiai dar nereiškia realios po
litinės linijos. Tai parodė la
biausiai 1952 rinkimai, kuriuo
se propagandai buvo paleistas 
“liberation”, o įvykdyta “Žene
vos dvasia” 1955.

tiškai ir nuoširdžiai remia pre
zidentą Vietname” ir pinin
gai — “labai mažą skaičių tų, 
kurie dalyvauja demonstracijo- 
se, mobilizacijos kvietimų oe - 
ginime ir pan.; kurie atstovau
ja be galo mažai daliai Jung
tinių Valstybių gyventojų”. Lai
kraštis išvadino demagogija, 
absurdu, nesąmone, klaidinimu, 
kad gubernatorius nesurado to
kių, kurie stovi vidury tarp tų 
dvejopų amerikiečių; taigi ne
deginančių, bet ir neremiančių

Esą Amerikos “įtikinantis į- 
sipareigojimas siekti galutinio 
išlaisvinimo tautom anapus ge
ležinės uždangos galėtų padary
ti tas tautas nepaklusnias”.

Komitetas pasisako prieš de- 
fenzyvinę politiką, nes ji ve
danti į atsitraukimą. “Tuo tar
pu mūsų priešai imasi mažų ka
rų ir žygių ‘iki ribos’, ir mes 
esame priversti taip pat daryti 
(ty. jmtis žygių “iki ribos”) ar
ba eiti iš nuolaidos į nuolaidą”.

Negalima esą užmiršti: kad 
Amerika leidosi “iki ribos’

Prezidentas laikosi vidurio 
dėl Vietnamoriboto pasi- 
pnesuiHno agresijai. KespuDn- 
konai jaučia opinijoje augant 
pasisakymus už griežtesnę lini
ją, ir dėl to žada išeiti su kri-
tika prezidento “defenzyvmei 
linijai” su “ofenzyvos” reikala
vimais. Kaip paskelbta respub- 
Hkonų kongresiniame biulete-

Suirutės Bėro jus 
. tas pats

P. Vietname budistų politinė 
religinė grupė atnaujino agita
ciją prieš vyriausybę. Joje esąs 
įtakingiausias Usmuo Tri Quang 
Thich — tas pate, kiuris vadova
vo kovar prieš prezidento Diem 
vyriaisybę. Amerikos atstovas 
Lodge jį globpjo savo atstovy
bėjetris mėnesius Šri po Diem 
nužudymo. jis atnaujino 

pfcmrKy, 
kada kovo 10 jis nušalino iš pa
reigų gen. Ibi, įtakingą tarp 
budistų šiaurinėje provincijo-

direkfrū-iiis prezidentas kalbėjo žodžius, kū
jo efrppH- rūtos kartoja “Jewish Press” 

'■ kovo 4: / J
“Aš tikiu iš visos širdies, kad 

šiais sudrumstais laikais aš esu 
paremiamas daug daugiau kitų 
nei savo maldom. Mane pare
mia maldom šimtai amerikie - 
čių, kurie kasdien suranda lai
ko pažvelgti aukščiau už savas 
problemas ar pasistengia duoti 
truputį padrąsinimo man ma
nosiose”.

Prezidentas priminė gavęs 
laišką iš vienos‘motinos, kurios 
sūnus žuvo Vietname. “Savo 
laiške — kalbėjo prezidentas— 
ji sakėsi norinti pasakyt viską, 
ką ji savoširdy jaučianti: Tą,-*: Arui, reikšdami pretenzšjas,kad 
ką moteris rašo; nebuvofetik žo
džiai”. Ir prezidėntas paskaitė: 
“Mes prašome Dievą, kad lai
mintų jus ir jūsų šeimą; kad Jis 
vadovautų jums visuose sun
kiuose prendimuose, kuriuos 
turite daryti. Kadangi mes tiki-

Mokesčiai didės
Kongresas kovo 15 leido 

prezidentui padidinti mokesčius 
6 bilijonais. Padidinti automo
biliam, ir jų kaina dėl to padi
dės 25 proc. Padidinti taip pat 
telefonam. Įstatymas veikia nuo

jų vaikai turi konstitucinę tei
sę “savanoriškai” parodyti mo
kykloje “savo meilę ir prisiri
šimą Visagaliui Dievui”. Bet 
J.V. apeliacinis teismas nu
sprendė, kad pirmasis papildas 
(konstitucijos) nesudaro padė
ties, kuri leistų piečiam mels
tis valdžios laikomoje patalpo
je... Vyriausias teismas atsi
sakė bylą peržiūrėti”.

Toki du faktai, dvi informa
cijos apie juos. Ką jas skaity
damas turi galvoti pilietis, ku
ris Amerikoje yra tekis pat nuo
širdus, atviras ir papręptas kaip

nūnus, kad Ashau tvirtovėje "Vlėti&mo karo
buvę išdavikų, infiltruotų tarp —-
vietnamiečių karių, kurie gink
lus atkreipę prieš savuosius. *

— Š. Vietname esąs sustip-
rėjęs neigiamas atsakymas .
Amerikos siūlymą derėtis.

Vokietijai geriau su Nato, nei be jo
Vokietijoje prez. de Gaulle mėgins sutvarkyti savo santy

kių tiesiogiai su Prancūzija at
skira sutartim. Tai liečia labiau
siai Prancūzijos divizijų buvi
mą Vokietijoje.

pareiškimas dėl Nato susilaukė 
bendro reagavimo: geriau Na
to, nors ir be Prancūzijos, ne
gu visai be Nato. Kancleris Er- 
hardas pareiškė, jog Nato tu
rėtų būti išlaikytas tarp 14 na
rių; jog nauja padėtis negali pinančiuose rinkimuose respub- 
vesti prie to, kad turėtų būti at- likonai gaus naujus 40 kongres- 
kurta nepriklausoma Vokietijos manų, 3-4 senatorius, 6 nau- 
kariuomenė; jog nauja padėtis jus gubernatorius.
nereiškia, kad Vokietija Le Monde ladcrašHs įspė- 

i° Gaulle: esą Prancūzijos

ti komitetui lėšų nubraukt šie-
met siūlė Illinois liberalei —Sidney Yattt ir Roman Putins- ten2’>a’ l »*ommius ginklus.

kž Tesurinko 24 balsus.

džias institucijas - prežįdėn- 
tą ir teismą... Johnsonas da
lyvavo maldos pusryčiuose ne 
kaip pilietis, bet kaip preziden
tas. Prezidentas vadino maldą 
tautos didybe. O teismas drau
džia tą didybę laisvai praktikuo
ti mokykloje vaikam — girdi, 
tai prieš konstituciją...

Piliečiui čia keleriopa pagun
da galvoti:

1. Sunku sutalpinti galvoje, 
kad prezidentas konstitucijos

Dr. Martin Luther King įspė
jo, kad jeigu komitetas prieš- 
amerikinei veiklai tirti imtų ieš
koti pilietinių teisių sąjūdyje in- 
sifiltravusių komunistų, tai to
ks jo “tyrinėjimas galėtų su
kelti tokią opoziciją, kuri pa
čiam komitetui galėtų reikšti

George Meahy ir Walter P. 
Reuther, unijų prezidentai, ko
vo 8 painformavo prezidentą 
Johnsoną, kad jų kritika vyriau
sybei nereiškia jų priešingumo 
prezidentui

Kongresai
nepažįsta; kad prezidentas kon
stituciją laužo; kad konstitucija 
gali drausti tai, ką prezidentas 
vadina “tautos didybe”.

Greičiau — ar nebus teismo 
žmonės iŠ didelio rašto išėję 
iš krašto; konstituciją išaiškinę 
kreivai ir savo kreivą suprati
mą nori primesti visai tautai?

2. Tačiau tokį teismo elgesį 
prezidentas žino, kongresas ži-

Los Angeles dalyje, vadi
namoje Watts, kovo 15 negrų 
paaugliai atnaujino riaušės, dau
žydami langus ir piešdami krau
tuves. Susirėmimuose 2 nušau
ti, 25 sužeisti.

— Vietname komunistų nuo
stoliai per pirmus 1966 metų 
mėnesius vertinami 8000 žuvu
sių, 3000 belaisvių.

- -f - - t - - — te - u - -RUVIIII VICV“

namui ginti surinko jau pusę 
milijono studentų parašų prezi
dento politikai paremti. Tebe- 
renka.

jokiam Įstatymui kuris su
draustų teismą nuo savo galios 
piktnaudojimo.

Lyg pasityčiojimas: maldos
pusryčius įvedė prezidentas Ei- 
senhoweris 1952. Nuo tada jie 
praktikuojami visą prezidentų. 
Bet tas pats prezidentas pasky
rė ir vyr. tetomo pirmininku 
Warreną, kurio pirmininkauja
mas teismas maldą varo laukan 
iš vaikų pasaulio.

3. Toki faktai gundo pilietį 
dar rūstesnei išvadai: preziden
tas ir kongresas lyg būtų be
jėgiai prieš teismo žmonių oli
garchiją, kuri nusprendžia: da
bar tegul sau prezidentas ir 
kongreso nariai kalba maldas ir 
apie maldas, nes taip galima į- 
tikti dabartinei visuomenei; bet

— Ispanijoje “Europinio ben
dradarbiavimo sąjunga” vie šai 
iflrėlė mintį, kad popiežiui Pau
liui būtų suteikta Nobelio pre
mija už taiką, už jo pastangas

______  dėl Vietnamo. . visuomenę pradėsim 
prieš jiem primestus komunis^______________________________________________________________ Viet- DISKRIMINACIJA PRIEŠ nuJ^vtaStonTM^^oja
tinius Tiesaus? njm AiiJ^bdSS ll^ n»mo ta” ”g*: Ma?° mėn- KATALIKUS ^rate”,

iuvo 305, sužeistų 1,459, vasa- Queens kolegijos trys profe- ir teismo suteikiama laisvė por-
— Popiežių* Pauliu* kovo 15 rio.mėn. žuvo 433, sužeistų — šoriai katalikai buvo įteikę skun- nografijti...

priėmė privačioje audiencijoje 2,622. • dus, kad jie diskriminuojami Ir piečiui, kuris nori nuošir-
Vienos kardinolą Koenigą, at- Vietname žuvo 2,034, sužeis- kolegijos vadovybės, neavanrao- džiai gerbti savosios valdžios 
vykusį po praikribėjimo su kar- tų 9,687, 137 dingę. Korėjos jamLtik dėl to, kad jie katalikai, organus, karto norttų kad rto-

• — Indoneriiėja kovo 15 Su- 
karno per radiją paskelbė, kad

— Ispanijos France, paklaus- rus Berlyne ir Budapešte, kai jis tebesąs valdžioje ir jos nie-
tas amerikiečio korespondento jie vykdė desperatinį sukilimą Beranas’ Piestas iŠ kalėjimo 
apie Vietnamą, atsakė, kad jis 
pasisakytų už visišką pergalę, 
po to leidžiant Vietnamu! pa
sirinkti savo valdymo formą. 
Paklaustas, kodėl Ispanija pre
kiauja su kom. Kuba, Franco 
tuojau atrako kalbą į Ameriką: 
o kodėl Amerika prekiauja su 
komunistiniu bloku.

------ ov Ticiai per 
paskutines tris savaites padidi
no savo įgulas iš 2,000 iki 10, 
000 pasieniu nuo kom. Kini
jos. Tai apsaugai nuo Kinijos

kodėl pretenzijų. Mongolija nuo Pe- 
niekais nuleido gyventojų no- kingo tik per 600 mylių

r*
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Cosmos Parcels

var-

Tų laiškučių turinys visiem 
tiem senatoriam galėtų maž
daug būti toks:

rodyt, bet jf ftataūtagadar la- 
biau, sega ąnaš takais, kad 
vaddū nepamirštų ferip savo že
mėj savąja ka&a tatio pasi- 
idaSKt... (ELTA)

Gavėjas nieko -nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom, informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų musų skyrių.

mo prasmę ir linkrauū atšovė vaidilutės. Ne tos, taries pati- tauti prita tėvis ir datyti prie- 
tiesiu atsakymu: ^;$Putaiane’*. • ko auta" —. 
Šypsojos, lyg klausdama: “Nę- talkui 
tiki?~ ...neles, ū

, Tai vaizdingas ir atminime ge- vaikus, 
rai liekąs atsakymas, Jisnereiš- kelti iŠ

Putnamo bendrabutyje, 8 k. j d, Vida Liaugaudartė, Našlutė Umbrazartė, 
Teresė I vaikaitė k* Rita Durickaitė.

Pajudinsime rezoliucijų rei

vo senelių rolė Lietuvoje, to- Kakalių. iš kario plaukia irai- 
kia ji liko ir Brobklyne.Jos dau- sakingumo pajautinias.
giau už tėvus namie ir jošturi 
artimus ryšius su va&ais.

Tokia senelė buvo vyriau
sias lietuviško žodžio mokyto-

- ”-į ĮTmbfeągų šeėnoje.
O dar trys dėdės Brookiyne. 

Teta Staten Islande, kita teta 
Brookiyne — dažnai su jais ir 
jom kontaktas. O giminės iš 
Lietuvos, kur ir dabar jų dar 
yra gyvų! Iš jų ėjo gausūs laiš- 
kai į Brooklyną. Laiškai buvo 
šeimoje garsiai paskaitomi ir

The Uoporable (senatoriaus 
das ir pavardė) 
Senate Office Building 
Washingtcn, D.C. 20515 
My dear Senator:

O tos lietuviškos Kūčios, ku
rios šeimoje buvo praktikuoja- 

dė Pauliną Šaltonaitę. TaT bu vo mos ir Brookiyne! Ir Bernelių 
prieš tris dešimtis metų. Broo- mišios, -kurias lankė visa šeima!

"KlaHcykit savo atminty ilgas 
pasakas, dainas,, mįsles įspėtas. 
Jus prie žemės laiko taip arti 
daigas, daržas, pradalge ir I*

Paarto ten ir tvarkos mokyk- 
Mtas«ergadės, kurias namie 
mamos pakepindavo. Oia, bėnd-' 
radraty, niekas nepakabins į vie
tą suknelės, jei pamesi ją ant 
teves, čia mamos nėra. Reikia 
pačiai tvarkos išmokti.

Buvo oa ir tautinės dvasios 
. taanspennatorius., Tiesa, ne- 
buvo tai didėti dalykai. Gal net 
jr vėai mari. Antai, seselė pra
neša žinią apie žuvusius parti
zanus, ir mergaitės kitą ryta iš
klauso už juos mišių. Kitąsyk 
seselė atneša ^pavarto drauge

rą laiškučių kitiem dviem iš 
virš paminėtųjų. Jei tik nestigs 
Miko ir jėgų, parašykit po laiš
kutį visiem tos, komisijos na
riam. Juos visus Teikia spausti 
visom išgalėm. Rašykime jiem 
laiškas, siųstume telegramas —

Kaži tai dalykai, bet dideli 
savo rezultatais. Iš pasąmonyjė . .c f
glūdinčios lietuviškos dvasios *->*<*yw*c | 
jie ima kelti sąmoningą tauti
nių reikalų pažinimą, praktika
vimą, o toliau ir — pasiaukoji
mą;

Nauja patirtis užplūsta susi- 
pažmus su mergaitėm iš trem
ties, iš Vokietijos atvykusiom. 
Jų pasakojimai, ką patyrė, sva
jojimai apie grįžimą plėtė paži
nimą, ką pergyvena tos, kurios 
yra iš gimtojo krašto pabėgu
sios, kokiom svajonėm apipina 
grįžimo viltis. O čia dar ir kape
lionas kun. Stasys Yla---- tai
gyvasis kaceto pergyvenimų 
liudininkas ir lietuvių kalbos 
bei literatūros , dėstytojas kun. 
V. Cukuras.

Tai vis pradžia kitų žmonių 
problemom suprasti, įsijausti, 
su tais žmonėm suartėti ilgai 
nenutrūkstamai bičiulystei ... 
Taip natūraliai čia išsisprendžia 
Skirtingo kilimo žmonių suartė
jimas ir susigyvenimas.

Mergaitės organizuoja “Lietu
viškų vestuvių” vaidinimą. Kas
tutė ne iš tų, kuri nesiduoda 
pritraukiama. Ji sociali ir soli
dari. Ji pati įsitraukia. Ji šoka 
spektaklyje. Ji anonsuoja, kai

laikraštiniuose pranešimuose ir 
net rašytojų apybraižose bei a- 
pysakose, pasirodė lietuviško
je poezijoje dgaaingM ir gi
laus susirūpiomo apimtas, 
prieš apie 30 metę lietuvių li
teratūroj buvęs poprtiorus 'grį
žimo į kaimą' motyvas. Patei
kęs tik porą trunipų ištraukų iš 
naujos Alfonso Maldomo poe
zijos leidinio “Auga medžiai”, į 
jį atkreipia dėmesį literatūros 
kritikas J. Lankutis (Tiesa,

Šalta ‘kokętyamie gyvenimo ceso, kurias keiSa tautos gyve- 
garbinknų nuošimčių nuošim- nimo būdą ir dvasinę sfruktū- 
čiafc mirgančiose prakalbose, rą*.

Atkreipęs dėmesį į šį poeto 
išreikštą didelės visuomenės da
lies išgyvenimą, kritikas nuro
do ir kitą rūpestį — kaip tuos 
“namuos ir jau nenamuos” iš
gelbėti ten sukauptą dvasinių 
vertybių lobį, kuriam vėl gresia 
pavojus (panašus kaip ankstes
niųjų Lietuvos sutemų laikais). 
Poetas kreipiasi į jau išbandytą 
tautos dvasinių vertybių saugo
jimo veiksnį — į Lietuvos kai
mo moteris:

.— keturis penkis kartas dau
giau jų miršta nuo plaučių vė- 

Krttikas pastebi, kad “poetas .
MM dramatiškai r giltai Sgy- ~ ** daugiau nuo šte- 
vena tat ta vienaip ar kitaip dies koronarinių ligų;
ftarita dfaMė mfieą itaėomsnta jau tremta bet tariam U-

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į USSR.

I hope to hear from you soon 
regaęding the above. Tbank 
you.

bsa būtų per- ir dėl to, kadtėvMnrTcpnM), 
.. į nors ir vienturtė; kad įprafino

kia betgi, kad lig tai jį nerijau-. Broeklyno triukšmą. Tokia ta- j kontrolę šm p^sm, f išanradran- 
tė h^uvė ir nemokėjo lietuviš
kai. Putnamas nebivo tokis per- 
silaažimo ir atrirtimo numoen- 
tas, kaų> vaizdingai Kudirkas 
apatytaą jo ątvirtinias susiti
kus su Basanavičium. Dvasiniai 
procesai paprastai vyksta nepa- jas ir šioje 
stebimai, kaip augalas nepaste
bimai auga tinkamam klimate. 
Tautinės gyvybės liepsnelė kū
renosi ir tebesikūrena skaid
riau ar blankiau tiesioginiame 
jos židinėlyje — šeimoje.

Viešnios tėveliai abudu lietu
viai, nors jau Amerikoje gimę. 
Būsimasis tėvelis, poros .metų 
būdamas, tavo nugabentas į 
Lietuvą Grįžęs į Brooklyną ve-

DOVANŲ SIUNTINIUS 
— gerą «tnSą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
TMairiiĮihit iln. medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
aMpapeaBtai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me- 
<£tagus —- importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

sas), John J. WHliams (Del ), 
Kari E. Mondt (S.D.) ir Clifford 
P. Case (N J.). Ar yra bent vie-

tataMta juaMfaBoa kaMnnam^ ptitamB ir T^p pat
auidntaL manytos, galvotos, kraom* utUmalai, vilnonte skaroa Ir 
Salikai — GeriauaiOB rūšies pigtauatanibr %ainrwnl8. Spectalus pa- 
taflMMtauaa jMKMottant pakistas ą fiutnpą. malkite > jĮaiwae«ndtei 

SU1WOR PIECE GOODS CORP.
KMMUl • ŽOOOrchard SK New Y<xt,HY. 10602

11042M30 ORCHABD STREET — GR 5452S 
Cor. DELANCSY, N. Y. C.

Kraetuvts atviros kasdien ir sekmadieniais, 
TMąrrus šeštadienius, nao 9 ryto iki vok.

S. Beckenstotao krautuvėse kalbama nir fšiai, lenkiškai, ukraiuiškai

Senatorius Frank J. Lausche 
(D.-Ohio), rezoliucijos autorius 
ir kartu Senato užsienio reika-* 
lę komisijos narys, judina rezo
liucijos pravedimo reikalą Se
nate

Los Angeles, Calif. — “Kal
bėjaus su senatoriumi J. Wil- 
liam Fulbright ir kitais mūsų 
komisijos nariais Pabaltijo kraš
tų laisvinimo reikalu rezoliuci
jos pravedimo klausimu. Tikiu, 
kad galėsim pajudint rezoliuci
jų re&alą teigiama linkme ir 
komisijoje ir Senate,” — šio
mis dienomis taip pranešė se
natorius Frank J. Lausche (D. 
Ohio), rezoliucijos (S. Con. Res. 
19) Lietuvos laisvinimo klausi
mu autorius* ir kartu Senato už
sienio reikalų komisijos narys, 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
vadovybėj.

Be jaršj minėtų tos komisijos 
narių (Fulbright ir Lausche), tos 
komisijos kiti nariai yra šie: 
John J. Sparkman (Ala.), Mike 
Mansfield (Mont), Wayne Mop
se (Ore.), Russel B. Long (La.), 
Albert Gore (Tenn.), Frank 
Church (Idaho), Stuart Syming- 
ton (Mo.), Thomas J. Dodd 
(Conn ), Joseph S. Clark .(Pa-.), 
Claibome Pell (RJ.), Eugene J. 
McCarthy (Minn.h Bourke B. 
Hickenlooper (Iowa), George D. 
Aftea (VL), Fraok Carlson (Kan

1966/31).
“Meilę kaimui” — rašo kriti

kas — “kartais esame linkę lai
kyti tuščiu sentimentu, iš kurio 
‘gudrūs miestiečiai’ mėgsta ir 
pasišaipyti. Tariau tai ne senti
mentas, o problema, nuteikianti 
giliam susimastymui”.

Kritikas pateikia šį ne val
dinį — “linijinį”, o susimąsčiu- ,
gį ir susirūpinusį poeto žvilgs- -
nį į dabartinį, iš pat pašaknų -
beatodairiškai perariamą —pa- Var®° "M?* žataip at- 
rateėjamą Lietuvos kaimo' gyve
nimą:

"Tu aątytas, tu tolimas kai
mą, Tu lyg paliktas vaikas da
bar man darais. Tai noąougi su-

• MMKTFORDVąe0fm.-^dOOFnnldinAvwtei.2ta4
• HATFRAMCK, MM. ~ 11» M eampm*
• UtVfMOTONi 11, NJ. — 7>2 Avfc.-------
• LA«feWOOa NJ. — tta - Mh OtraM__________ ____  _____
,• LŪS ANOELES 2% Caitf, — OM to. Atlartio OhU. „ AM 1-£m
• MCWftftK S, N4. —,'MB tyriŠtaUta Awmm______  Bl >-1797
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As you know, in June of 
1965 the House adopted H. Con. 
Ros. 416 that calls for freedom 
for Lithūania, .Latvia, and Es- 
tonia. Cahnot the Senate do the, 
šame?

I kindly ask you and other 
members of the Senate Com- 
mittee on Foreign Reiations to 
act favorabty and without de- 
lay on the aforesaid resolutkm 
or similar legislation pending 

nas iš išvardintųjų iš jūsų vals- before your Committee and to 
tybės? Jei taip, tuoj jam para- genate for adop-
šykft laiškutį. Parašykit dar po-

Putnamas tai nauja? veiks
nys —- aušdėjamo6io6 įtakos 
teansfonntaertas. Su didete šilu
ma jaunoji viešnia kalbėjo apie

Putname Nekalto Prasidėjimo 
seserų bendrabuty. Dabar iš to
lo minėjo vertindama ten mer
gaičių tada pajaustą iš vidaus 
drausmės reikalą. Buvo nepato
gu kuriai negrįžti į bendrataų 
vėliau nei skirtas laikas ne tiek 
dėl to, kad taisyklės reikalavo; 
greičiau dėl to, kad pajautė at- 
sakomybę, fcad. nepastatytam pa 
ties bęųdtataČio nepatogioje

vufcarofo? Ir ofbrMę ant kalno MOTERYS IR CI&ARE7CS
- - -____ ■

TV hMOMN*. Karto nrt Draugija kovai su vėžiu išty-
ko nartafai tuos ni.LLJU ir iau rė 5«3W taotetų ir padarė iš- 
_________ vadas apie tas moteris, tartos 

..... sažūko per dienų daiigiaa kaįp
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PLB Valdyba
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LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922 -1923

Laisvės Alėjoje, o žemesnio rango — Vytauto Prospek
te. Jokios kitos prekybos tuo metu nebuvo, o tas sky
rius palaikė ryšius su komunistais.

Mes panašios kontrolės kaip Maskvoje neturėjo
me. Pavedžiau išorinio sekimo sekcijos vedėjui parink
ti keletą agentų, kurie pasektų bent “prekybos” sky
riaus lankytojus, palydėtų juos grįžtančius į namus ir 
išaiškintų, kas jie tokie. Po kiek laiko nustatėme kele
tą komunistėlių ir dažną lankytoją kažkokią moterį, 
kaip vėliau paaiškėjo, ji buvo rusų tautybės, apie 35- 
37 metų amžiaus, vieniša, gyvenanti kelis kvartalus 
nuo prekybos skyriaus, mažoje gatvelėje. Jos kaimy
nai mažai ją pažinojo ir nieko apie ją negalėjo pasaky
ti. Ji pati vėliau pasisakė mūsų valdininkui, kad ji bu
vo užėjusi į pasiuntinybę sužinoti apie gimines Rusi
joje ir nuo to laiko užeidavo “taip sau, arbatos išger
ti”. Komendanto nutarimu, ji buvo tremiama 3 mėne
siams į Ukmergės apskritį.

— Faktas lieka faktu, jog areštuota moteris pa
sislėpė prekybos skyriuje ir dar iš ten negalėjo iš
eiti. Ar bus kas nors iš to ar ne — ne tiek svarini. Sa-

OBBČiOfr 
buvo

Iš grįftanHų mošų pasiuntinybės Maskvoje tar
nautojų patyrėme apie sunkias ten gyvenimo sąlygas. 
Pasiuntinybės pareigūnai ir tarnautojai buvo tiesiog ap
supti ir suvartyti CEKOS. Jie ne tik negalėjo turėti 
jokių ryšių su pašaliečiais, bet kiekvienas atsilankan
tis į pasiuntinybę turėjo identifikuotis dokumentais, 
kas jb toks ir kokiu reikalu ateina. Toji Sovietų kont
rolė buvo daroma be jokio varžymosi prie pat pa- 
snmtmyoes aurų.

Pas mm Kuine Sovietų pasiuntinybės diplomati
nis skyrius turėjo atskirų namą Laisvės Alėjoje, netoli 
Vytauto kalno. Ir vadinamasis prekybos skyrius tu
rėjo dviejų aukštų namą Vytauto Prospekte — buv. 
’*-«--** bnaifora AnfritMni nar^ifriinai ffvveno

tas Žeimių klebonu, o vėtiau tė,50 metų kunigystės sukaktį, 
dekanu. Žemiuose pastatė goti- Iškilmėse dalyvavo kan. J. Ta
kos stiliaus mūrinę bažnyčią. mas-Vaižgantas, pulk. Grudzins- 
Dar prieš 1905 įvedė parapijo
je kas antrą sekmadienį lietu
viškas pamaldas. Tuojau juo pa
sekė Kulva, Jonava ir kitos nu- 
lenkėjųsios parapijos. 1909 nu
keliamas klebonu įVabalinin- 
kų parapiją. Jau senatvėje ku
nigavo Sedoje, Juodiškiuose ir 
Šiluvoje, kur ir mirė.

Kunigas Matas Miežinis buvo

Pagalvojau, kad toks muziejus daugiau tiktų prie 
kriminalinės policijos. Bet jei tuo tarpu mes turime 
daug platesnes funkcijas, tegul pats sumanytojas 
imasi organizuoti muziejų. Parašiau teismui, ir gavo
me spaustuvę.
• Po poros savaičių vedėjas Solojevas pakvietė pažiū
rėti, ką-jis surinko. Buvo gera muziejaus užuomaz
ga,.'— S. surankiojo iš viso skyriaus ankstyvesnius 
trofėjus, konfiskuotus ginklus, įrankius ir nelegalią li
teratūrą, tiek vietinės gamybos, tiek iš Minsko, An- 
gariečio produkcijos. *

Vėliau muziejus gerokai išsiplėtė, prisidėjo nele
galių organizacijų schemos. Tapo gera priemonė nau
jiems tarnautojams pasintokytL Dar vėliau 1922 metų 
pradžioje gavome gerą lobį — didelę spaustuvę, gink
lus, padirbtus dokumentus, pasus. Muziejus tapo ir 
spaustuve — mūsų skyriaus reikalams.

Tarp asmens teisių popiežius 
Jonas aiškiai paminėjo ir “laisvę 
tiesos ieškoti ir savo nuomones 
pasidalinti su kitais”. Popiežius 
betgi tuoj pastebi, kad žmogus

— Elektrikų 8 unijos kovo 15 
susitarė bendrai derėtis su Ge
neral Electric ir Westinghouse 
Electric dėl atlyginimo. Jų atly
ginimo vidurkis valandai 2.80. 
Nori, kad. būtų pakelta 25-30 c. 
valandai Tarnautojų 180,000.

saldų miegelį,' bet ne rimtai 
šnekėti ar manyti. Nes kas ta
da buvo Lietuva? Užuitas di
džiulės Rusijos kampelis, net 
nusavintas vardteu buvo Kauno 
gubernija, Vilniau! gubernija, 
Suvalkų - gubernijoj o Lietuvos 

visai nebuvo. Kam čia galėjo

Kaip ir laukiau, kitos dienos anksti rytą iš stoties 
pusės pasirodė atstovybės automobilis ir sulėtino grei
tį iki minimumo. Iš prekybos skyriaus .namo išbėgo 
trys moterys vienodom skrybėlėm ir du vyrai, skubiai 
sėdo į automobilį, ir šoferis pilnu greičiu leidosi Vy
tauto, vėhau-Donelaičio gatvėmis tink seno miesto. Vė
liau nustatyta, kelta į Jonavą. Gaudyti ir ieškoti susi- 
aunmų su cuptomatais neouvo prasmes. Moteris ou- 
vo išgabenta į Sovietų Sąjungą.

Tėvynei, tokio pat pasitikėjimo 
jaunimui laukia ir iš visos są
moningosios patriotinės laisvo
jo pasaulio lietuvių visuomenės.

Skirtingi reikalai — žodžio 
laisvės teisė ir žodžio laisvės 
pareiga. Komunistai jaučiasi tu
ri teisęx laisvai savo mintis 
skelbti. Tokią pat teisę turi ir 
jų priešininkai. Ne tik teisę. Tu
ri ir pareigą tą teisę vykdyti— 
skelbti savo idėjas. Jei jos ne-; 
vykdo, jie turi prisiimti kaltę 
už neatliktą visuomeninę parei-

y \ K Ižai, bet ir materialiai, nę/dMta!
\ \ ■ Ii darbai reikalingi taip pat ir

H didelių lėšų. Mūsų jaunimas,
\ 'j B 1966 kovo 6 pradėdamas lėšų

jaunimo uždaviniam
' 1 V___B įvykdyti, tikisi ir laukia kiek-
. , ' ! llll ' H vieno lietuvio aukos, skiriamos

ų nuoširdumą.

Kr bendruome-
». ’ ■ - nes, lietuviu organizacijos ir pa

ko* Angeles, Calif^ po pamaldų parapijos kieme platinamos fietuvitkos knygos ir plokštelės. Platina V.
Prižgintas. Nuotr. Ė. Kančausko. skiri asmenys.

skyrius šaukiasi telefonu Sovietų diplomatinės atsto
vybės. E ten telefonas į užsienių reik, ministeriją: 
‘T mūsų prekybos skyrių įsiveržė jūsų girtas ginkluo
tas kareivis, grąsma šautuvu ir terorizuoja mote
ris”. Aišku, mūsų ministerija nežino, kas yra, telefo1 
nuoja į komendantūrą — skubiai, skubiai: skubėkite, 
areštuokite, ištirkite, kuo greičiau praneškite kas at
sitiko ...

Komendantūros žmonės atskubėjo,' pasiėmė savo 
nelaimingąjį kareivėlį. Vėliau skambina mums, išdės
to įvykį. Mūsų budintis karininkas praneša man ir, ma
no. pravestas pasiunčia keletą žmonių prie pasiuntiny
bės.

Per naktį agentai seka, kas bus toliau. Rytojaus 
dieną apie 11 valandą į prekybos skyrių atvyksta 
mūsų užs. reiki ministerijos atstovas, departamento 
direktorius p. Lisauskas. Protokolas reikalauja atsipra
šyti už įsiveržimą. Atlikęs nemalonią pareigą, išeina. E 
viso ko matyti —..sunervintas, nepatenkintas. Pa
matęs mane kiek atokiau su uniforma, prieina: —“Ką 
jūs čia darote, atimkite savo žmones”. Suprantu, kad 
jam norisi ant ko nors išlieti savo blogą nuotaiką, bet 
visgi sakau:

sisekimui. šių gandų yra tokių 
absurdiškų, kaip kad komu
nistinio jaunimo delegacijos 
kvietimas E Lietuvos ir kt, 
kad jie nedaro garbės nei jų kū
rėjams, nei skleidėjams. Jų ab
surdiškumas taip pat daro ne
galimą net reagavimą į juos. 
PLB Valdyba, reikšdama* pa
sitikėjimą patriotiniam išeivijos 
lietuvių jaunimui, skiriančiam 
pagal jaunimo, metų šūkį xsavo

Komendantūra paskyrė vieną jauną kareivėlį pri
statyti moterėlę Kauno geležinkelių stoties komendan
tui. Kareivis, pagal statutą, su šautuvu maršavo kaire 
puse Vytauto Prospekto, šaligatviu. Stotis jau buvo 
matyti visai netoli. Greit jis atiduos moterį ir pakietą 
— taip jis galvojo.* Bet praeinant pro kažkokį mūrinį 
namą, moteris staiga puolėsi į jį, užtrenkė paskui 
save duris, ir kareivėlis liko gatvėje apstulbęs. Areš
tuotas pabėgo, karo teismas... Drebėdamas visas, jis 
putiesi taip pat į duris, kur pasElėpė moteris. Ant 
durų buvo didelė žalvarinė itaaba, bet nėra laiko skai
tyti ... šautuvo buožės pagalba kareivėlis įsiveržė į 
vidų, ten kitos durys. Vėl vieton skambučio buožė pa
dėjo — durys atsidarė, viduje keli vyrai, vienas ką pik
tai sako jam nesuprantama kalba, bet kareivis, pame
tęs galvą, veržiasi toliąu į butą — ten kelios mote
rys, bet ne jo pabėgėlė, veržiasi toliau, itoėgo į didelį 
kiemą, ten daugybė didelių fabriko pastatų, bet į kurį 
bėgti? Desperacijoje atstatęs šautuvą su durtuvu dai
rosi aplink. Jo ryžtingumas Msėmė. Ne tik ūkininko 
sūnui-žaliukui, bet ir daugini subrendusiam problema

mtaraįr«Etant, var- u<“Ašnuo l pridedu: lak
na: Jted&anfi CTitolimiPOhm rmatato kuriame iam jaunam 
raginanti Ėrie daite. taesgfesaitt, apsigyveno aukštas idea- 
sulaukėme irtekančias saulės Jas, kuris per amžių ta idealą 
—a- iftepritiainĮsninėR ' t auklėto, jam tarnavo, dėl jo žy- 
valstybės su vį^OHi retonenim: giavosi ū* senatvėje gavo savo 
stirnų, mmisteriais, vyriausybe akimis pamatyti, savo rankomis 
ir . .. ^^aįiutinene. -- palytėti tą idealą įsikūnijusį”.

“Dabar kun. Mūas sulaukė (Mikalojui Katkus, Raštai, Vil- 
įvykus jaunų dienų lūkesti —... nius, 1965, 
pamatė Lietuvos kariuomenę.

Pasaulio lietuvių Bendruome- '■ PLB Valdyba savo nusistaty- 
nės Valdyba, 1966 k6vo 4 die- mą santykių su pavergtąja Lie- 
nos posėdy apžvelgusi parengia- tuva klausimu išreEkė bendru 
muosius pasaulio lietuvių jau- veiksnių sausio 22-23 Clevelan- 
nimo kongreso darbus, konsta- do konferencijos pareEkimu. 
tavo, kad jie vykdomi visu in- Tačiau ją pasiekia gandai, mū- 
tensyvumu ir pozityvia . valsty- sų visuomenėje ir toliau sklei- 
bine bei tautine lietuviška link- džiami norint pakenkti jaunimo 
me. Todėl Valdyba nuoširdžiai metų ir jaunimo kongreso pa
linki laisvojo pasaulioe lietu
vių jaunimui ir toliau sėkmin
gai tęsti gražiai pradėtą darbą, 
vykdant didžiuos savo užsi
mojimus telktis draugėn, ben
dradarbiauti ir angažuojąs lietu
vių tautos bei Lietuvos ateičiai.

Šia proga PLB Valdybė pa
kartotinai kreipiasi į 1; 
pasaulio lietuvius ir jų/orga- 

. nizacijas, prašydama jaunimo

Jau Leonas XIIL pariptjieči^
Apie žmogiaąją laisvę” pana-. - --

1883-86 ėjo mokyklas katijo
no pareigas. IMiftransdamai me- 
kiniasi katamam lankyti eerit- 
vėje pamaHas, užsitraukė Kau
no gok gubernatoriaus bausmę. - -__________________„______
Perkeliamas į Jurbarką vikaru žodyną buvo nždr^dnsi spaus- no^as man pasirodė ir betkam 
ir atimta teisė bet kada būii dinti Lietuvoje. kitam pasirodytų nieko nepa-
klebtmu. Tačiau per kyšius re- .1928, neprikteesomybės me- grįstos svajonės dalytei; taip

Amerikos temstitndįja nešt sų raktininkams 1897 patvirtin- tit, kunigas Matas Mietinis šven- galima buvo sapnuoti, miegant 
remia enciklikom, žymėdama, 
kad kongresas neleis įstatymų, 
apribojančių žodžio ir Išsireiški
mo laisvės.' Tačiau krmstitucija, 
siekdama valstybės tvarkos bei 
pažangos, asmeninės laisvės ir 
gerovės, nepnė$tarauja, kad at- 
skirais įstatymais būtii sudrąų- 
džįamas žodžio laisvės ptirtnau- 
dojimas, kada jis ima kito as
mens garbei * ar interesui 
kenkti. Tokis žodžio laisvės ap
ribojimas plaukia E tos pačios

’ < 'V7 r stodiraoti. beėJaunimar tratina dėmesį ire JHs tik “moralinės tvarkos nu- J 
tik lietuvių, suskatusių ruošti statytose ribose”. V"
jaunimo metus ir besistengian
čių įjungti jaunimą į bendruo
meninį gyvenimą, perduot jam šiai, o gal net aštriau ištirtiš- 
tos bendruomenės likimą. Į kė. JE perspėjo, kad “ahsurdiš- 
jaunimą žvilgsnį kreipia ir ko- ka prileisti, jog pačioje prigim- 
munistai. , tyje be jokio skirtumo būtų šu-

Budėdamas Amerikos laisvės teikta ta pati teisės moralinė 
ir tvarkos sargyboje, J. Edgar jėga tiesai ir klaidai, teisingu- 
Hoover įspėjo, kad komunistai - nrai ir netetoingumui”. 
ypatingą dėmesį kreipia į kolė 
gijų ir univerrittių studentus. 
Paskutinių trejų metų laikotar
pyje kasmet apie 50 įvairių val
džios universitetų aplanko ko
munistai, per savo agentus ir 
kalbėtojus riešai skelbdami sa
vo pažiūras, smerkdami Ameri
kos laisvinimo politiką. .

N^ stud^^ ttirai priešina
si, mokesšų mtitetojai piktina
si, šie agentai daug kur toleruo
jami Aiškinama, kad turi tei
sę naudotis Amerikos konstitu
cijos garantuota žodžio laisve. 
Tyčia ar, netyčia nekreipiama prigimties teisės, nors apie ją 
dėmesio, kad toks pateisinimas konstitucijoje ir nekalbama, 
remiasi klaidingai suprastu žo
džio laEvės principu.

Viename visuomenės susirin
kime kalbėtojas nusiskundė, 
kad nesą priemonių tokiai pa
reigai atlikti. Esą kai tarp stu
dentų platinamos komunisti
nės brošiūros ir lapeliai, lietu
vis studentas negalįs paskleEti 
tarp savo kolegų kokių populia
rių brošiūrų apie Lietuvą.

Gal būt, čia jo nusiskundi
mas turi pagrindo. Tai lyg nu
rodymas, ką konkrečiai turime 
padaryti, kad jaunimas ir seni
mas galėtų sėkmingai vykdyti 

šią teisę turi ir gali ja naudo- laisvo žodžio pareigą.

• Miškų gatvės ir Vytauto prospekto kampe, prie
šais mūsų skyrių, buvo didelė alinė, priklausanti kaž
kokiam Lųjeyskiui. Čia pat, netoliese ir vyriausias šta
bas ir pirma autobataiiono kuopa.

Kuone kasdien alinėje vykdavo skandalai, muš- 
tynės, triukšmas, o -kitą dieną ta* po kelis kartus. Mano 
pareigūnai charakterizavo tą alinę ka^» šaipų IMą- ; 
Agentūros žinių — pranešimų buvo tiek ir tiek. Bet fr
tai tavo smulkūs reOtaBticti: Galėjo būti ir kittip: 
kareivėliai ir maiesai tarMutojai, kad ptieMntų savo ' > 
lankymosi ten įstvėtanm į ginčus — rašydavo taktas 

_ . . praomtMiiiB niĮK' KiaanMjo ajne tvaųoroot Myni|>
STEIGIAME MUZIEJŲ vyrimtai štabą”, arba “keiktai ir peikė žvalgybos dar- £

Kontržvalgyboje radau du brotaus rusus Solovje*- bą” ir tX Uždrausti ktetaviams taškytis ten, kaip jie
vus, lojalius ir pavyzdingus tarnautojus. Su jąunesniuo- sakydavo “atsigerti Hmonado” — nenorėjom.
ju mažai susidūstau, vyresnįjį gi jau buvau turėjęs pro- (Bm dn0M)

,Visos vadinamosios prigirn- 
tosics teisės, įskaitant ir žo
džio laisvę išplaukia E žmogiš
kosios vertės. Popiežiaus Jono 
XXIII enciklikoje “Taika žemė
je” buvo sakoma: “Kiekvieno
je žmogiškoje, gerai sutvarkyto
je ir pažangioje bendruomenė
je pagrinde privalo būti užtik
rintas principas, irkad yekvie- 
nas žmogus yra asmenybė ir jo 
priimtas yra apdovanota protu 
ir laEva valia. To dėka jE turi 
savo teises ir pareigas, tie
siogiai ir betarpiškai plaukian
čias E jo prigimties ir kurios 
todėl yra vEuotinės, nepažei
džiamos, neatimaunos”.

tas Ij^ltaktais ^^ąno senelio, ku
to, , ris JeruzMfe bažnyčioje, pama- 

me. J tęs savo akimis, paklojęs ant 
ną, šauto rankų užgimusį visų nuo 
įsu- sreKJatoĖįamą^lfesiją, yra pa- 

sakęs: “AtleEk, Viešpatie, savo 
lies . taniąr ramybėje, nes jo akys

kas ir kt
Rašytojas Mikalojus Katkus 

(1852-1944), autorius knygos — 
‘"Balanos gadynė”, kmią Huma
nitarinių M. Fakultetas atspaus
dino “Musu tautosakos” žuma- prireikti kariuomenės? Ką< ji 
le (1931, IV kn., 13-186 psl ), veiktų?
dalyvaudamas kun. Mato Miežk irMums teko laimė gyventi 
nio kunigystės sukakties minė- reikšmingame mūsų tautos is- 
jime, įjasakė kalbą, kurios bū-' torijos laike. Jisr bus įrašytas

gos pažinti. VyresnysE atėjo pas mane su sumanymu, 
įsteigti kontržvalgybos muziejų.

— Štai, — sako, — ir dabar apygardos teismo 
ruošiamas sprendimas spaustuvės tyloje. Jei mes da
bar parašysime teismui, jog steigiame muziejų — mum 
atiduos spaustuvę su visu kuo rasta darant kratą.



pravesti amerikiečių spartoje, 
taip p«t antiškosios spaudos 
ketmsijm leidęs naudotis jo 
kabinetu “Chieago American” 
redakcijoje. .

Jau tikras dalykas, kad Jauni
mo kongreso metu bus suruoš
ta amerikiečių taip aukštai įver
tinto lietuvio foto męntainko 
Vyt Valaičio foto paroda. Da-

«Htūs,kurpulsuoja'gyvoji me
džiaga, iš kurios ir reportažai 
butų įdomus it skaitytojų skai
tomi •- ■. — ■

Apie m Dainų šventę abs
trakčiai teko užsmicti per J.

savo tautai
Iki pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso teliko tik trys mėne
siai. O užsimojimai nemaži. Rei
kia surinkti 45,000 doL rengi
mo adaidoms padengti ir 10 0, 
000 parašų Jungtinių Tautų pe
ticijai. žinoma, jei bus surinkta 
daugiau, tai dar geriau. Kažkas 
neseniai spaudoje neoficijaliai 
paminėjo, kad reikėtų surinkti 
vieną milijoną parašų, reikalau
jančių Lietuvai laisvės.

šimtą tūkstančių parašų gali
ma surinkti beveik neišeinant 
iš savo Dėtuvių tarpo,. 4wįt jei 
norima daugiau (o tai būtų pra- 
vartų), neišvengiamai reikės 
kreiptis už lietuviškos visuome
nės ribų, čia kaip tik atsiranda 
labai plačios galimybės ne tik 
gauti daug parašų, bet tuo pa
čiu supažindinti ar priminti šio 
krašto gyventojam komunizmo 
priespaudą Lietuvoje. Malonu 
girdėti, kad paskiri individai jau 
darbuojasi už lietuviškos visuo
menės ribų Eilė lietuvių stu
denčių ir studentų jau senokai 
renka parašus savo universite
tuose. Tai mums reikėtų kuo 
platinu išvystyti, O6S . imi versi* 
tetuose sukoncentruota daug
žmonių, kurie yra priešingi bet- 
kokiam kolomjalizmui ir prie
spaudai. Taip pat girdėti, kad 
kai kurie žmonės renka parašus 
savo darbovietėse ar gyvena
mos vietos aplinkoje. Australijo
je ir Naujoje Zelandijoje vie
nas kitas asmuo pradėjo rinkti

— skydelis su Vytim. Papras
tai jžs -lipinamas prie automo
bilio lango. Tokių automobilių 
su Vytim šiaurės Amerikoje 
jau keli tūkstančiai. Net ir sve
timšaliai pradeda juos paste
bėti. Viename universitete pa
žįstamas sako — “Aš mačiau 
lietuviška automobilį”. Miestuo
se ir greitkeliuose jų galima vis 
daugiau sutikti pravažiuojant 
Nepažįstamas lietuvis pravažiuo
damas ar lenkdamas pradeda 
signaluoti ir pamoja ranka; pa
stebėjęs skydelį su Vytim. Tai 
būna lietuviškas pasisveikini
mas, mus suartinąs, jungiąs ir 
stiprinąs.

Norėčiau pasiūlyti dar keletą 
vartotinų priemonių kad tas 
skydelis pasklistų dar plačiau 
tarp mūsų ir dar labiau mus vi
sus jungtų bei rodytų kad čia 
gyvena lietuvis ar lietuvė. Sky
delius galima lipinti prie gyve
namo namo durų ir langų Tai 
būtų savo rūšies Jtautinė mani
festacija ir taip pat ženklas, kad 
tie namai ar butas šį tą paau
kojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui šeimose, kuriose yra 
jaunų vaikų tai būtų tam tikra 
tautinio auklėjimo* priemonė, 
paskatinimas ir pasididžiavimas. 
Eidami pro namus su Vytim 
ant lango ar durų, tėvai galėtų 
pasakyti — žiūrėk vaikeli, čia 
gyvena lietuviai Vytis — mūsų 
tautos herbas. Amerikoje Rau
donasis Kryžius ir kitos šalpos 

parašus peticijai sekmadie- vartoja ^metodą.
Ant durų ir langų neretai ma
tosi atitinkamos- organizacijos 
ženklai su užrašu “mes davė- 

Mes, lytuviai _____
me paseuliolietuvių jaunimo Parodą rengia ir globoja skau- 
kongresui ir kartu pavartokim tams rem,i tėvų komitetas. Ofi- 
š| metodą savo tautiškumui pa- Paro*» atidarymas kovo ^rTogdyU ji savo vaflio. tatvtrtadienį 7 w. z 

se. Būtą gera, kad lietuviai gy- Vytautas Ignas, atsikė-
venantieji šiaurės Amerikoje, 
pasiųstų skydelį -su Vytim savo 
draugam ir. bičiuliam kibiose 
kraštuose. Padėdami jaunimui 
padėsime sau ir savo tautai

------- 6*_-

DAIL VYTAUTO IGNO PARODA

kongresas su mfižiąįška teida
ma k dideliu dalyvių skatfteni 
Pasiknaisiojęs po praeities iš
karpas, surandu byiųstafftą t 
Dūfeų šventei, kmį įvyko 1866 
Bepus 1 Chicagoje, sutraukusi 
per 10,000 žiūrovų ir per 1000 
choristų. Nuo tos istorinės die
nos, kurią suorganizavo ne ben-

stovai ir kuri įžiebė naują ag
nį išeivijos lietuvių kultūrinia
me gyvenime, jau prabėgo 10 
metų. Tie jaunuoliai, kurie aną 
dieną dar buvo vaikų amžiuje 
ir tėvelių nusivesti klausėsi įsi
žiebusios lietuviškos dainos 
tūkstančio d*i»wtinkų lūpose, 

indien jau vadovauja jaunimo 
kongresu, pėda choruose bėi 
ansambliuose ir yra vetidus lie
tuviškos bendruomenės nariai. 
Kažin, ar juos būtą pavffiojęs

tfMBtn ar Wi*
tirtų šūkių ŠvėU&Į, jranmo 
kongresų, operos Ir kilų įvykių, 
kurie tartmiam gyvenimui turi 
didelės įtakos. Tad sd viltimi ir 
pasitikėjimu Žvelkime į Jauni
mo kongresą ir III JAV ir Kana
dos lietuvių Dainų šventę ir 
kelkime sparnus kelionei į Čhi- 
cagą liepos mėnesio pirmosio
mis dienomis, kada į laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinę S vi
sų kontinentų sulėks lietuviš
kas jaunimas prisiekti pagar
bos ir ištikimybės senajai tėvų 
žemei — Lietuvai.

...... Tol VI 9-5077 
t«L Sfagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 

Pristatome į namus UetuvUkus sfcilamNHa* ir eOrtaa
We take aH ardera spėria! price for Weddtags and Parties 

Hcme-Made Bologna . '

įvairių moteriškų dr

954)4 JAMAiCA AVĖ. Woėdhamn, N.Y. 11421

V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Rfchmond HUĮ N.Y.; HI 1-6799 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai vak.; Sežtadieniais 9-4 vai 

CHICAGO, ILL: 6775 So. Western Avė, tek GR 6-2242

kai nūdienos avangardinis me
nas klijuoja daiktus prie dro
bės, pamėgdžioja kubizmą, dai
liu V. Ignas pasiliko ištikimas 
savo ^susidarytam pasauliui Jis 
vaizduoja žmogaus egzistenci
nes nuotaikas, kartais nueida
mas iki surreaiizmo. Jo žmonės 
nutapyti primityviai, didelėm 
galvom, didelėm akim. Ir pa
čiam paveiksle nėra triukšmau
jančią spalvų Mėlsvt pilki, ru
di tonai subtyliai pinasi vienas 
pro kitą, kartais net sudaro se
novės freskos įspūdį.. Spalvos 
kruopščiai uždėtos. Jos tik pa-

Kovo 24-27 dienomis Mas- atvykęs j JAV, jis greitai su- 
petho lietuvių parapijos salėje sikūrė savo indivkhalybę, sa- 
atidaroma dafl. Vytauto Igno vitą meno braižą. Jis reiškiasi 
kūrybos paroda. Bus išstatyta ir grafoje, ir tapytoje, ir net 

akvarelėje, ir visur ifiiefca tas 
pats, ir kas budinga jo menui.

Pažvelgus i jo seną, lengva 
atspėti ryšį su tietarią tfcaotiee 
menu. U&lausęs dailininką, iš
girsi įdomius pasakojimus. Pa
sakoti jis moka. SU prisimins 
savo jaunystę. Kilęs iš Žemaiti
jos, bet ilgiau gyvenu Kržoo- 
se, vasarom keliaudavo pas sa
vo dėdę kleboną į Žemaitiją.

86-16 JAMAICA AVĖ.

niais prie bažnyčių, čia taip 
pat labai geras metodas, nes 
būna didelis žmonių susitelki
mas'. Tikinčiųjų ir tikėjsno per- 
senojnnas Lietuvoj ir vkoj so
vietų Rusijoj sukels prašomųjų 
peticiją pasirašyti žmonių sim- 
paujas. bingumo Gelia, oar 
prieš renkant parašas prie baž
nyčių reikėtų 'painformuoti tų 
bažnyčių (čia turima gaivoj ki
tataučių) adminirtratorius. Rei
kalą gerai pristačius, gal net 
būtų galima išgauti tam tikros 
kooperacijos — pranešimo p»- 
mokria metu, kad po pamal
dų yni renkami peniai, ar net WaHar CheaninglMm San 
fesiogmio paraginime pasirašyti F)nanctoeo mieste buvo pųgam 
peticiją. tas biųilėffąa vieną ulbėtų >

VYTAUTAS ROECKAS

atsidėjo vien menui. Savo na
muose įsirengė tikrą galeriją. I 
ją patekęs apsvaigsti ir negali Ten šalia naujės bažnySos sto- 
atsižiūrėti. Nuo grindų iki lubų vėjo sena, užkartomdurim ba£- 
prikabinta paveikslų. Salonas ir nytėlė, kurioje buvo pilna stattt- 
valgomasis paversta tikra ga- lėlių^dępžtų bandiei metūnin- 
lenja, pniauiyva snesa. ireoa- 
SBB UUKSBC UU1 EMsDuL 
ant motperto padėtas tapomas

Grafikoje dafl. Vytautas Ig- 
Ms stebina šuva išftrttagitM. 
CM įvedant' daug žainntegoe 
fonuos ir daug fontanuos. Ta 
pati jo Iftytad chmtateti^a

vurtii gaivalinga, natimte- 
ma naiartja. - (p.)

Į
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Iš paukštinio inforasaanio ' stataj 
. tataetanin pauškėjų tad mes-' ti reikia ptai0 
gami ryšku m JAV pteriritafo ne 
dukra Lnri Jahason ff jau so
ty Mtiidn Pat Nugeni. Jų atvy-

jaunimo kongresui J angflško- 
aos spoados: komisiją aktyviai 
įsijungė ir dienraščio “Chięago 
American” redaktorius St Pie- 
žų pasiūlęs taras, kuriomis pa
rašytas straųnuiuB bus galima 
pravesti amerikiečių spaudoje, 
taip pat angliškosios spaudos 
komisijai leidęs naudotis jo 
kabinetu “Chkago American” 
redakcijoje.

Jau tikras dalykas, kad Jauni
mo kongreso metu bus suruoš
ta amerikiečių taip aukštai įver
tinto lietuvio foto menininko 
Vyt Valaičio foto paroda. Da-

VL V^aOta. O tas puotas juk 

šių etatų rudens- Prieš savaitę 
muz. J.Ktadštaprivatadpra- 
sttazė, kndlln^rtilnn kantatai 
‘Tėviškės namai", kari tarės 
vainikuoti visą švęstas dfcimgu-

32Ž Union Avenuų > T4f----- CM
tJGv

. JUOŽA8 BRUŽINSKAS, Vtajni
Didelis pąiiirinlriHiii įvairių vynų degtiniu, konjakų, midų 

.. Šventėms bei kitnlrinms pnfoms

Sunkiau rašyti apie m JAV 
ir Kanados tietuvių Dainų šven
tę, kuria bus užbaigtas jaunimo 
kongresas, šiuo reikalu spaudos r dar neturima solistų, 
komisuos nariai kol kas negau
na jokių informacinių biulete
nių, jiems yra uždaras durys | 
šventės rengimo komiteto posė
džius, kur pulsuoja' gyvoji me
džiaga, iš kurios ir reportažai 
Imtų įdomūs ir skaitytojų skai
tomi.

Apie m Dainų šventę abs
trakčiai teko užsiminti per J.

Talka jaunimui-
Iki pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso taiko tik trys mėne
siai O užsimojimai nemaži Rei
kia surinkti 45,000 doL rengi
mo klaidoms padengti ir 100, 
000 parašų Jungtinių Tautų pe
ticijų. žinomų jei bus surinkta 
daugiau, tai dar geriau. Kažkas 
neseniai spaudoje neoficijaliai 
paminėjo, kad reikėtų surinkti 
vieną milijoną parašų reikalau
jančių Lietuvai laisvės.

šimtą tūkstančių parašų gali
ma surinkti beveik neišeinant
iš savo lietuvių tarpo,, tat jei 
norima daugiau (o tai būtų pra
vartu!, neišvengiamai reikės 
kreiptis už lietuviškos visuome
nės ribų čia kaip tik atsiranda 
labai plačios galimybės ne tik 
gauti daug parašų bet tuo pa
čiu supažindinti ar priminti šio 
krašto gyventojam komunizmo 
priespaudą Lietuvoje. Malonu 
girdėti, kad paskiri individai jau 
darbuojasi už lietuviškos visuo
menės ribų Eilė lietuvių stu
denčių ir studentų jau senokai 
renka parašus savo universite
tuose. Tai mums reikėtų kuo 
plačiau išvystyti, nes universi
tetuose sukoncentruota daug 
žmonių kurie yra priešingi bet- 
k<tam kolonijalizmui ir prie
spaudai Taip pat girdėti, kad 
kai kurie žmonės renka parašus 
savo darbovietėse ar gyvena
mos vietos aplinkoje. Australijo
je ir Naujoje Zelandijoje vie
nas kitas asmuo pradėjo rinkti 
parašus peticijai sekmadie
niais prie bažnyčių, čia taip 
pat labai geras metodas, nes 
būna didelis žmonių susitelki
mas. Tikinčiųjų ir tikėjimo per
sekiojimas Lietuvoj ir visoj So
vietų Rusijoj sukels prašomųjų 
peticiją pasirašyti žmonių sim
patijas. Sėkmingumo dėlių dar 
prieš renkant parašus prie baž
nyčių reikėtų 'painformuoti tų 
bažnyčių (čia turima galvoj ki
tataučių) administratorius. Rei
kalą gerai pristačius, gal net 
būtų galima išgauti tam tikros 
kooperacijos — pranešimo pa
mokslo meta, kad po pamaL 
dą yra reukami parašai, ar net 
tesioginio paraginimd pamatyti 
peticiją.

— skydelis su Vytim. Papras
tai jis lipinamas prie automo
bilio lango. Tokių automobilių 
su Vytim šiaurės Amerikoje 
jau keli tūkstančiai. Net ir sve
timšaliai pradeda juos paste
bėti. Viename universitete pa
žįstamas sako — “Aš mačiau 
lietuvišką automobilį”. Miestuo
se ir greitkeliuose jų galima vis 
daugiau sutikti pravažiuojant 
Nepažįstamas lietuvis pravažiuo
damas ar lenkdamas pradeda 
signaluoti ir pamoja ranka, pa
stebėjęs skydelį su Vytim. Tai 
būna lietuviškas pasisveikini - 
mas, mus suartinąs, jungiąs ir 
stiprinąs.

Norėčiau pasiūlyti dar keletą 
vartotinų priemonių, kad tas 
skydelis pasklistų dar plačiau 
tarp mūsų ir dar labiau mus vi
sus jungtų bei rodytų, kad čia 
gyvena lietuvis ar lietuvė. Sky
delius galima lipinti prie gyve
namo namo durų ir langų Tai 
būtų savo rūšies tautinė mani
festacija ir taip pat ženklas, kad 
tie namai ar butas ši tą paau
kojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, šeimose, kuriose yra 
jaunų vaikų tai būtų tam tikra 
tautinio auklėjimo* priemonė, 
paskatinimas ir pasididžiavimas. 
Eidami pro. namus su Vytim 
ant lango ar durų, tėvai galėtų 
pasakyti — žiūrėk vaikeli, čia 
gyvena lietuviai. Vytis — mūsų 
tautos herbas. Amerikoje Rau
donasis Kryžius ir kitos šalpos 
organizacijos vartoja šį metodą. 
Ant durų ir langų neretai ma
tosi atitinkamos organizacijos 
ženklai su užrašu “mes davė-

Juosės Kreivėnas sutvarkė ir 
perrašė repertuarą chorams, 
kuris, perėjęs per spaustuvės 
maitaaų seniai jau yra choristų 
rankose.

Esu įsitikinęs, kad m Dainų 
šventei daug padės jaunimo 
kongresas su mflžiipška rekla
ma ir dideliu dalyvių skaičiumi. 
PasŪmaisiojęs po praeities iš
karpas, surandu bylą, rimtą T 
Dainų-šventei, kurį įvyko 1056 
liepos 1 Chicagoje, sutraukusi 
per 10,000 žiūrovų ir per 1000 
choristų Nuo tos istorinės die
nos, kurią suorganizavo ne ben
drinė organizacijų tat chorų at
stovai ir kuri įžiebė naują ug
nį išeivijos lietuvių kultūrinia
me gyvenime, jau prab^o 10 
metų Tie jaunuoliai, kurie aną 
dieną dar buvo vaikų amžiuje 
ir tėvelių nusivesti, klausėsi įsi
žiebusios lietuviškos dainos 
tūkstimčio dainUtinkų lūpose, 
šiandien jau vadovauja jaunimo 
kongresui, pėda rimtuose tai 
ansambliuose ir yra veiklūs lie
tuviškos bendrumnenės nariai 
Kažin, ar juos būtų paviliojęs 
betuviškas gyvemmaų nei netu- 
i etninėm masieaų ^dainų ir tau
tinių šokių švenčių jaunimo 
kongresų, operos ir kitų įvykių, 
kurie tautiniam gyvenimui turi 
didelės įtakos. Tad sU viltimi ir 
pasitikėjimu žvelkime į Jauni
mo kongresą ir m JAV ir Kana
dos tatuvių Damų šventę ir 
kelkime sparnus kelionei į Čhi- 
cagą liepos mėnesio pirmosio
mis dienomis, kada į laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinę iš vi
sų kontinentų sulėks lietuviš
kas jaunimas prisiekti pagar
bos ir ištikimybės senajai tėvų 
žemei — Lietuvai.

...... U VI 9-5077 
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VESTUVŽMS ir POBŪVIAMS 
Pristatome į namus lietuviiku* ekilandžiue Ir sūrius

We take all orders special price for Wed£ngs and Parties 
Home-Made Bologna

įvairių moteriškų dral

954)4 JAMAICA AVĖ

IįTM

Tel. 849-7240

iį krautuvė

Woodharen, N.Y. 11421

LITAS Investing Co. Ine.
kviečia 

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu tt augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^%)
Skolintis automašinoms, namą remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir trifai* reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė., Richmond ffillN.Y.; HI 1-6799 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; Sedtadieniais 9-4 vai.

CHICAGO. IUL: 6775 So. Westem Ave^ teL GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
SeMadieiii nuo 10 iki 3 vaL popiet.

DAIL VYTAUTO IGNO PARODA
Kovo 24-27 dienomis Mas- 

petho lietuvių parapijos salėje 
atidaroma dail. Vytauto Igno 
kūrybos paroda. Bus išstatyta 

me”. Mes, lietuviai irgi duoki- S^fika* tapyba, akvarelės. 
Parodą rengia ir globoja skau
tams remti tėvų komitetas. Ofi
cialus parodos atidarymas kovo 
24, ketvirtadieni 7 w. ,

Dail. Vytautas Ignas, atsikė
lęs iš Clevelando, kuri laiką dir
bo dafl. V.K. Jonyno studijoje. 
Dėl sveikatos iš jos pasitraukęs, 
atsidėjo vien menui. Savo na
muose įsirengė tikrą galeriją. I 
ją patekęs apsvaigsti ir negali 
atsižiūrėti. Nuo grindų iki lubų 
prikabinta paveikslų Salonas ir 
valgomasis paversta tikra ga
lerija, pritaikyta šviesa. Trečia-

kai nūdienos avangardinis me
nas klijuoja daiktus prie dro
bės, pamėgdžioja kubizmą, dai- 
lūi. V. Ignas pasiliko ištikimas 
savo susidarytam pasauliui Jis 
vaizduoja žmogaus egzistenci
nes nuotaikas, kartais nueida
mas iki surrealizmo. Jo žmonės 
nutapyti primityviai, didelėm 
galvom, didelėm akim. Ir pa
sam paveiksle nėra triukšmau
jančių spalvų. Melsvi. pilki, ru
di tonai subtyliai pinasi vienas 
pro kitą, kartais net sudaro se
novės freskos įspūdį. Spalvos 
kruopščiai uždėtos. Jos tik pa
pildo vedamąją idėją, ją la
biau išpyškina. Todėl jo pa
veikslai, persunkti gilios min
ties, žiūrovo greit nepaleidžia. 
Juos nuolat prisiųsta ir pats 
sutanąštysL • • *

Grafikoje dafl. Vytautas Ig
nas stebim savo išradtaguum. 
čia įvedama daug žaismingos 
fonuos ir daug fantasijos. Ta 
p&tt JO KUfyVBl C MfMMt IHįĮB

atvykęs į JAV, jis greitai su
sikūrė savo individualybę, sa
vitą meno braižų Jis reiškiasi 
ir grafikoje, ir tapyboje, „ir net 
akvarelėje, ir visur išlieka tas 
pats. Ir kas būdinga jo menui.

Pažvelgus į jo menų lengva 
atspėti ryšį su lietuvių liaudies 
menu. Užklausęs dailininkų iš
girsi įdomius pasakojimus. Pa
sakoti jis moka, štai prisimins 
savo jaunystę. Kilęs iš Žemaiti
jos, bet ilgiau gyvenęs Biržuo
se, vasarom keliaudavo pas sa
vo dėdę kleboną į Žemaitiją. 
Ten šalia naujos bažnyčios sto
vėjo senų užkaltam durim baž
nytėlė, kurioje buvo pūna statu
lėlių, drožtų liaudies meninin
kų Kai vaikai žaisdavo, jauną- 

me krikšte turi kambarį, kur jį Vytuką traukdavo tie užbar
ant motperto padėtas tapomas ti bažnyčios lotai, lįsdavo vi- 
paveiksias, antrame aukšte iš- dun ir žiūrėdavo, Žiūrėdavo ir 
tiesti didžiuliai stalai — tai įvai- svajodavo.
rioms studijoms, akvarelių dar- Ir dabar, tapęs daflininku, jis 
bams. Meno reikalam tarnauja svajoju prisimena jaunystę ir Kvaily AatBvs RMurimfto- 

Vtaas Naw Yorko rautaro ir rūsys, kur daromi grafikos tuos matytus fūptotpjėlta, šv. mas. PhMMfrttyBje patdiotopolo- 
nas prieš paskutines Kalėdas atspaudai, raminami paveiks* Jurgius, Sopuotingąrias Dievo gĮjoa koiignat tavo kotistattio- 
pagamino sumuštinių, matuo- lai.
jamų pėdoms. Kas turi gerą Dafl. V. Ignas yra tiek įsi- 
apetiių tam sumuštinis 6 pėdų, tvirtinęs, ir tiek pažįstamas, 
O kas apetito neturi, tam tik kad jo nereiktų pristatyti. Bai- 
4 ar net 3 pėdų. gęs Freiburgo meno mokyklą,

86-16 JAMAICA AVĖ.
Tel. Virpinta S-SO1S ;

SALO VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BB KtTOM POBŪVIAM 
SaMje gaii tiipU 100 d«b^>i į

me pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui ir kartu pavartoktm 
šį metodą savo tautiškumui ,pa- 

_reikšti ir ugdyti ji savo-vaikuo
se. Būtų gera, kad lietuviai, gy
venantieji šiaurės Amerikoje, 
pasiųstų skydelį su Vytim savo 
(Daugam ir bičiuliam kituose 
kraštuose. Padėdami jaunimui, 
padėsime sau ir savo tautai

Vyt. Jaunutis

Išvardinta tik keletas pavyz
džių kurie jau praktikuojami. 
Bebūtų juos. geriau išvystyti ir 
•uorgaitizuoti Jtekvieikame kraš
te, uravmuoje vietovėje, kur 
tik gyvenu bent vienas sąmo
ningas, ppriiyžęl Lietuvai padė
ti beturiu. '

taigą. Pamatęs policiją, prarijo 
savo grobį: 01 deimantą, dvide
šimties karatų rubiną ir vieną 
smaragdą — viso 7060 doL 
▼ vi v^o.

VYTAUTAS BELECKAS

Drauge su parašų rinkimu 
yra platinamas pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso simbolis

motinas. Prisimena tą dvasią, tų kad tas teštmtas PHmiflhl- 
kurioje išaugo liaudies menas, jos gyvefltųjas turėtų kuo gnt- 
ir pats toje dvasioje kuriai čfaiMia kremti* į psStiKMBtalfeftą 

Visoje savo kūryboje dail. V. ir rimtai gydytis, nes tokie jau 
Ignas vaizduoja Žmogų. Keista, pakrihd | tikrą pndS&ną.



imami kūriniai, 16-30 metų am*

ros (prozos irpoezgiBjkąiėjų Sakėte.
ir taip pat jaunųjų publicistų J. Ignatol 
dr»ipsniai Prozos almanache Titiiankdi»len,

Pageidaujama, tadkūriniai «ė- 
būtų ilgi, o straipsniai liestų 
mūsų tautinio kolturinio gyve
ninio apraištas.

Almanachui redaguoti bus su- Aušros fyetįaą- įSaiįtjf^b liete- K- j 
daryte komisija, kurios sudėty- j v£k>s rekolekcijas vedė pran- 1 
je vyraus jaunimo atstovai. Ko- dškonas tėvas V. (Sdfeūnas. te 
misiją sudaryti pavesta J. Ig- Nuo koYo S fti kovo 9 angųmelmisiją sudaryti pavesta J. Ig- 
natnnini ir Z. Dailidkai Aima-

jau dabar, adresu: Jeronimas Ig- 
natoms, 6642 So. Francisco Av. 
Chicago, Illinois 60629.

Neliksima nepasiruošę ..
Artėja 1968-ji metai. Tais me

tais sueina 50 metų nuo Lietu
vos nepriklausomybės atstaty-

lekcijas vedė domininkonas tė-

mėt pasūruošimui beliko tik dve
ji metai laiko, ted centro val
dyba jau dabar svarsto sukak
ties atžymėjimo klausimą. Posė
dyje buvo svarstytas V. Liulevi- 
čiaus ruošiamos beturiu išeivi
jos istorijos išleidimas. Taip pat 
buvo aptartas ir “Lietuviai A- 
merikoje” anglų kalba leidinio 
paruošimas ir išleidimas. /

Šiam leidiniui paruošti numa
tyta pakviesti redaktoriumi vie
nas iš jaunosios kartos profe
sorių, kuris pasikviestų reikia
mus bendradarbius.

Kultūros Fondo pirmininkas 
Zigmas Daihdka painformavo 
apie Kultūros Fondo valdybos 
planus 1968 metams.

Organizaciniai ir kiti reikalai
Daugumoje JAV Lietuvių 

Bendruomenės apylinkių sausio 
vasario mėnesiais keičiasi val
dybos. Džiugu, kad apylinkių 
valdybos laiku praneša apie, pa

GYVAI PLINTA NAUJA 
KNYGA

KMbonas kum j? Jutkevičius 
gavėnios atgailos metu paskel
bė parapijos statybos vajų, 
prašydamas iš dirbančiųjų sta
tybos fondui paaukoti iš kaito 
ar dalinįg£$pfe-<a|L^Į||ts klebo
nas davė pirmutinę 2&) doL au
ką. Nors pamažu, bet šimtinės 
į statybas fondą plaukia, jau 
yra ketios dešūntys'aukotojų.

Iz. Vasylnmo smuiko rečitalis
Kovo 5 Maironio parke 

muz. Z. Snarskio ir Jono Pipi
ro iniciatyva surengtas Iz. Va- 
syliūno smuiko koncertas. Įžan
gos žodį tarė Z. Snarskis, paaiš
kindamas koncerto tikslą. Iz. 
Vasyliūnas yra išleidęs kompo
zitorių J. Gaidelio ir V. Banai
čio gaidų ir tuo pasidaręs 
skolų. Surengto koncerto tiks
las padengti esamas skolas.

Iz. Vasyliūnas su jam įprasta 
jau virtuozo smuikininko te
chnika bei įsijautimu atliko tris 
kūrinius: Mozarto sonatą BDur 
Nr. 14, Brahmso sonatą G. 
Dur opus 78 ir J. Gaidelio so
natą E Moli. Akomponavo smui
kininko sūnus Vytenis. Koncer
tas dalyvių buvo labai šiltai su
tiktas. Prie programų buvo įdė
ti ir smulkesni atliekamų vei-

jų klebonam už paramą Tary
bos veiklai.

Kun. J. Jutkevičius pabrėžė 
lietimų vienybės režkalingumą. 
Anksčiau buvęs lietuvių susi
skaldymas fltebmęs net kitatau
čius. Lietuvių vienybės reika
las ir pagimdė Tarybą. Norint 
įgyvmidinti tikrą vienybę, rei
kia žiūrėti bendrų lietuviškų 
reikalų: pirmiausia rūpintis pa
vergtos tautos išlaisvinimu. Kai 
būsime vieningi, tai ir kitateu- 
čiai mūsų reikalavimus geriau 
parems.

Meninę programą atliko so
listė D. Mongirdaitė, jai akom- 

" ponavo Olga Keršytė. Ji padai
navo šešis dalykus ir bisui vie
ną. Solistė sužavėjo klausytojus 
nuo pat pirmos dainos — Va
nagaičio Dobilėlis. Klausytojai 
ne tik gėrėjosi solistės grynai 
skambančiu tvirtu balsu, bet di
džiavosi, turėdami tokią meni
nę pajėgą. Pr.

Nashua, N. H.
Šv. Kazimiero šventė iškil

miniai paminėta kovo 6. 10 v.

ir A. Mažeika. Kalba kun. U Jankų*. Seimelis buvo kovo 13 Angelų Karalienes parapijos salėje.
' Nuotr. P. Ąžuolo

PATERSON. N.J.
Keturiasdešimt valandę švč.

Sakramento garbinimo atlai
dai Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje prasidės atei-

karais 7:30 vai. bus mišios prie 
įstatyto švč. Sakramento ir pa
laiminimas. Atlaidai baigiami 
antradienį, kovo 22 iškilminga 
procesija. Pamokslus sakys ry
tais po 8 v. mišių ir vakarais 
per mišias Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, O.F.M.

Kunigę Vienybės New Yor- 
ko-New Jersey provincijos' su
sirinkimas įvyks kovo 22, ant
radienį 3 v. popiet, Šv. Kazi
miero parapijos salėje, 130 La- 
fayette St, Paterson, N.J.

Šv. Kazimiero lietuvię para
pijos bažnyčioje mišios sekma-

dieniais būna tokia tvarka: 7:30 
vai. lietuviškai, 9 v. angliškai, 
10:30 lietuviškai (suma) ir 12 v. 
angliškai, šiokiadieniais — 7v. 
lietuviškai, 8 v. angliškai
' Šviesios Saulės Klubas, prieš 
metus įsikūręs Šv. Kazimiero 
parapijos skoloms sumažinti, 
kiekvieną mėnesį vienam lai-

lerių. Nariai moka 1 dol. na
rio mokesčio mėnesiui. Klubui 
gali priklausyti visi norintieji, 
ne tik Šv. Kazimiero parapijos 
parapiečiaL Vasario mėnesio 
laimingasis narys, laimėjęs 100 
dol., buvo Paulius Mohrle, gyv. 
364 — 10 Avė., Paterson, N.J.

Kun. Vikt. Dabušis, šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos vika
ras kovo 12-13 buvo išvykęs į

Detroitą dalyvauti Dainavos 
jaunimo stovyklos tarybos po
sėdyje. Kun. V. Dabušis yra tos 
tarybos dvasios vadas. Tarybos 
posėdyje -buvo priimta 1965 a- 
pyskaita, 1966 m. sąmata ir nu
matyti įvykdyti stovyklos page
rinimo bei praplėtimo darbai. 
Parapijoje jį pavadavo kun. A 
Poškus iš Brooklyn, N. Y.

Bątfo Sėskyrius Patersone 
šiuo’ metu vykdopiniginę rink
liavą šalpos reikalams. Visiems 
Balto rėmėjams bei gerada
riams yra išsiuntinėti laiškai 
prašant aukos. Aukas prašoma 
siųsti kun. V. Dabušio adresu: 
147 Montgomery PI., Paterson, 
NJ. -kvd.

Šio konkur-
Vhcys Pet-

Petravičiaus
sukaktuvinė

Naujai išleista anglų kalba 
informacinė knyga apie perse
kiojamą Lietuvos bažnyčią — 
“The War Against God In Li- 
thuania” jau pirmomis dieno
mis susilaukė gyvo susidomėji
mo. Pirmasis 100 egz. užsakė 
kun. Stanislovas Norbutas, lie
tuvių parapijos klebonas Frack- 
ville, Pa. Eilė kitų parapijų, mo
kyklų vadovų ir pavienių asme
nų siunčia savo užsakymus, 
kad galėtų šia knygą įteikti vie
tos knygynam, įstaigom ir žy
miem asmenim. Tikima ir lau
kiama, kad ši seniai laukta kny
ga sėkmingai paplis ne tik tarp 
Amerikos gyventojų, bet visa
me pasaulyje, kur vartojama 
anglų kalba. Manyland Books 
Co. išsiuntinėjo šią knygą ke
liems šimtams laikraščių recen
zuoti ir paminėti

Svarbiausieji platintojai, bent 
pradžioje, turės būti patys lie
tuviai, kurie jau puikiai lig šiol 
pasirodė. (L. K.)

PerTdncerto įvykusių vaišių 
metu E. Vasyliūnienė papasako
jo, kad smuikininkas Iz. Vasy-

nausko smuiku. Nežinia kokiu 
keliu tą smuiką turėjo kan. By
la ir prieš mirtį padovanojęs I. 
V ašy liūnui. Tas smuikas yra 
vertingas, italų darbo. Iz. Vasy- 
liūnas labai branginęs tą smui
ką, ypač karo metu. Išvykus i 
Pietų Amerika, nuo karšto; ir 
drėgno oro smuikas pradėjęs 
pleišyti ir neteko savo pirmykš
čio skambumo. Tik atvykus į 
JAV pavyko tą smuiką pas ge
rą meisteri pataisyti, ir dabar 
vėl tuo smuiku Iz. Vasyliūnas 
koncertuoja.

Susiartinimo pietūs
Kovo 6 Lietuvių Piliečių klu

be Worcesterio Lietuvių Orga
nizacijų Tarybos iniciatyva su
rengti pietūs arčiau susipažinti 
su Tarybos veikia ir jos reikš
me. • ”. /i '

ir kun. 'Adolfas Vainauskas pa
sakė atitinkamą pamokslą. Tą 
pačią dieną įvyko popietinės pa
maldos už Lietuvą ir žuvusius 
lietuvius dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės.

šv. Juozapo Lietuvię Katali
kę Sąjunga globėjo šventę mi
nės kovo 20. Po 8:30 vai. pa
maldų įvyks susirinkimas ir 
bendri pusryčiai.

Leonas Viedcis, gyv. 160 E. 
Dunstable rd., mirė kovo 5. Pa
laidotas iš Mikelionis laidotuvių 
namų.

Monika M. Šidlauskienė, gyv. 
95 Bowers St, Nashua, staiga 
mirė kovo 7. Palaidota iškilmin
gai iš St Patricks parapijos 
bažnyčios. Velionė buvo 74 m. 
amžiaus. Jos vyras a.a. Kazys 
Šidlauskas buvo vaistininkas. 
So. Bostone. Nuo 1954 m. ji gy
veno Nashua pas savo sūnų Al
bertą, kuris yra vaistininkas. 
Kitas sūnus. Vladas (vaistinin
kas); gyv. Nęw Bedford, Mass. 
Taip pat paliko liūdesy brolį 
gydytoją Praną Reynolds, gyv. 
su šeima Athol, Mass. ir kitas 
gimines. Iš So. Bostono į šerme
nis atvyko apie 30 žmonių. A.

Pirmųjų premijų laimėtojo* — sesuo M. Jurgita ir Rūta Ras
tenyte. *" ‘ /

BALTIMORES ŽINIOS

Pavasario sukibys, daiL bertu Ai

ATOSTOGOS MAINE

Kennebunkporto pranciškonų 
vasarvietėje šiemet berniukų 
vasaros stovykla prasidės liepos 
1 ir tęsis iki liepos 29. Suaugu
sieji gi pradės sezoną liepos 1 
ir užbaigs rugpiūčio 28. Kadan
gi pereitais metais visi berniu
kai stovykloje nebesutilpo, ly
giai kaip ir visų suaugusiųjų 
prašymų nebuvo galima paten
kinti, dėl to prašoma jau dabar 
registruotis, kurie planuotų pra
leisti atostogas pranciškonų va- 

l sarvietėje. Metinė Kennebunk-

. šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai buvo kovo 13. Kalbė
jo Baltimorės arkivyskupijos 
katalikų mokyklų direktorius 
brolis Antanas Ipsaro. Dalyva
vo taip pat klebonas prel. L 
Mendelis ir dvasios vadas kun. 
J. Antoszewskis.
Kard. Shehan vajus per 1966- 

67 metus surinkti 11 milijonų 
dolerių prasidės po Velykų. §v. 
Alfonso parapijoje tam vajui 
vadovauja kun. A. Dranginis. 
Už tuos pinigus statys ‘namus 
seneliams, kuriais rūpinasi 
vargdienės seselės. Tose prie
glaudose gyvena ir lietuvių. 
Taip pat pastatys namus naš
laitėm, kurias globoja Gerojo 
Ganytojo seserys. Jau pradėjo 
statyti prieglaudą ir mokyklą 
nenormaliems berniukams ir 
mergaitėms, kurias auklėja se
selės pranciškietės.

pflmftn, paretunkulės
į ir naujos koplyčios pašventini- 
| mu šiemet bus rugpjūčio 7 die- 
i ną. Visoms informacijoms rašy-
I tu Frandscan Monastery,- Ken-

nebunkport, Miine. TeL: (207) 
967-2011.

dalyvaująs 
diiHninfcų parodoje.

PUTNAM, CONN.

“Laiškų Lietuviams” skelbta
me konkurse: “Jaunimo gyvoji 
atsakomybė” gražiai įsijungė ir 
Putnamo bendrabučio auklėti
nės. Viena iš jų, Rūta Rasto- 
hytė, Vytauto ir Nijolės Ras- 
tonių, gyvenančių Providence, 
R.I., dukra laimėjo pirmąją pre
miją. Viktutė Jurgaitytė Jš Cla; 
rendon Kilis, ŪL laimėjo trečią 
premiją.

Vyresniųjų konkurse ta pa
čia tema pirmą premiją laimė
jo sesuo M. Jurgita (M. Saulai- 
tytė) lietuvių kalbos ir literatū
ros mokytoja.

Sveikinam laimėjusias ir lin
kime sėkmingai toliau ugdyti sa
vo talentus. P. K.

“Traviatą” keturis kartus: 
hrate 20, 26, 27 ir balandžio 2.

vyks Marijos aukš- 
|tesniosios mokyklos salėje.

PreL Jonas A. Kučingis, 
[ Les Angeles šv. Kazimiero lie- * 
| tuvių parapijos klebonas, Lietu

vos Skautų Sąjungos vadovy
bės nutarimu, Vasario 16 proga 
buvo apdovanotas Skautų Są
jungos ordinu, kurs įteiktas ko
vo 6, minint šv. Kazimiero šven
tę-

— Dienraštis "Draugas" pa
skelbė šešioliktą dailiosios pro
zos (romano, apysakos) konkur
są. Rankraščius reikia prisiųs
ti iki 1966 lapkričio 1. Geriau
sio kūrinio autoriui skiriama 
1000 dol. premija, 
so mecenatas yra 
rauskas.

— Dail. Viktoro 
60 metų amžiaus
paroda atidaryta kovo 12 d. 69 
Meno Galerijoje, Chicagoje.

Kun- Antanas L. Rubšys 
dėstąs tedldgiją ir ^fv.~ Raštai 
Manhattano kolegijoje, New 
Yorke, pakeltas į profesoriaus 
asistento laipsnį. _ z

— B. Armonienės ir A. Nas- 
vyčio knyga “Leave Your Tears 
in Moscow” anglų kalba sulau
kė penktos laidos. Ryškus kny
gos pasisekimas nustebino ir 
pačią Lappincote leidyklą. Lie
tuviškoji laida — “Palik aša
ras Maskvoje” — taip pat bai
giama išparduoti.

— Los Angeles šv. Kazimie
ro lietuvių parapijai šiemet mi
nint 25 metų sidabrinę sukaktį, 
parapijos istoriją parašė Jurgis 
Gliaudk Knyga turės apie 300 
puslapių ir 106 iliustracijų. 
Spausdins Darbininko spaustu
vė Brooklyne, N.Y.

— Kennebunkporto pranciš
konę vasarvietei liepos ir rug
piūčio mėnesiams reikalinga vi
rėja. Informacijoms ir susitari
mui rašyti: Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine, 
04046, Tel. (207) 967-2011.

Suaugusię /klubo pusryčiai 
bus kovo 20. Klubo nariai daly
vauja 8:30 mišiose. Pusryčiai 
bus Hech’s restorante Nort- 
woode.

Bingo žaidimus kovo 27 ren
gia sodalietės šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Pelnas skiriamas 
dovanom, kurias sodalietės iš
dalins lietuviam seneliam, esan
tiem miesto prieglaudose. Tai 
bus Velykų dovana. Bingo žai
dimų pradžia 5 v.

s Austrių pietus kovo 27 ren
gia lietuvių svetainės valdyba. 
Pradžia 1 vai., baigsis 6 vai.

Bonifacijus Yucis, senos 
kartos lietuvis, ilgai gyvenęs 
Baltimorėje mirė kovg 8 savo 
namuose. Velionis buvo geras 
šv. Alfonso parapietis ir sūsi- 
pratęs lietuvis, dalyvavo įvai
riuose parengimuose. Gedulin
gos mišios už jo sielą šv. Al
fonso bažnyčioje buvo kovo 11. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdusi žmona 
Monika ir dukra Marytė, nuliū
dęs sūnus Aloyzas.

Jonas Obelinis

Kultūros židinio idėja 
(arch. A. Kulpavičius)

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PAS1RY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

2EM£S SKLYPUI PIRKTI

NORĖČIAU SUSIRAŠINĖTI

Norėčiau susirašinėti su p-le 
Rutkauskaite, Nastės Stapulio- 
nytės-Rutkauskienės ir Juozo 
Rutkausko dukra, gimusia Ož
kyčių vienk., Pušaloto vals., Pa
nevėžio aps., atvykusia į JAV 
po Antrojo pasaulinio karo. Pra
šau atsiliepti. Ačiū! Mano adre
sas: B. Rutkauskas, E. 4, P. 
O. Box 6000, Philadelphia, P a. 
19114.

TCVAMS PRANCIŠKONAMS RROOKLYNE (BUILDING FUND) 
M0 BUSHWICK AVE^ BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auka ........... Matytai fondui ir praiau Jraiyti mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius į:

□ Gartts fundatorius (31000)

□..Fundatorius (3100)
□ Amžinuosius narius (3500)

□ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu U viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductiUe)



SERVICE

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

CAMPS

KARLONAS

CARROL

YORK, N.

VENTA
SCH ALLER & WEBER

6 DIDŽIULES KRAUTUVAS 6 .7'^—g lwrWtU m*wą U*

mriBlthy peaple and cerporutions to 
cfiminlsfa thdr tax burdens legally. 
Sead $LB6 to National Taasavers 
Cbmotitttą (F) 206 West 57th SL 
New York City 10019.

CAMP D1RECTOR 
MOUNT ASSUMPTION 

PLATTSBURGH, N. Y. 12901

J. J. BOLL INC. ' 
Custom Hoase Brokers

288 Piork Are—t South (18 g-vfe ĮramĮioR) 
New York 19883 .
Tefefooas: 212 982-8410 ...

AMERICAN TV A AIR 
CONOITIONING CO

2923 Avenue L, Brooklyn 
We speciahze in Color and Black & 
White T.V. Service AB work guar- 
anteed Weekdays and Sunday 24 
hour Service CaB 377-6600 or DE 
6-3092

Special U8ED BOAT CLEARANCE 
SALE. Need Space. Boat Boats Re- 
finished.1955 Owens 20' Rebuilt En
gine $1190 1961 Čnriserstag 20'1962 
75 HT. Johnson $1285 complete — 
SENTRY MARINE SERVICE, 700 
Ocean Avė., SeaBright 201-741-5123

37 Shendan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Triri. —- APptegato 7-7083

MARINERS INN 
For the Finest ot Food 
Cometaing the family 

for Sunday Dinner 
Bayview Avė. & James St North- 
port Li N.7; CaB 516 AN 1-8111 
or 9756 ast for Mr. William Kari.

Lietuvių B pralaimėjo ’ Boston 
State 2-3. Taškus pelnijo Algirdas 
Leonavičius ir Kęstutis Makaitis. 
Penktadieni ši koriianūa’ rungsis su 
Harvardo klubu, So. Bc^tono LPD'

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

•408 damaica Ava. 
Woedhavwn 21, N. Y.

J. BAND2IUKA8 
84-12 KMnd eteri 

RMonond HM, N. V. 11418 
TOL VI 7-2778

PRANEŠIMĄ apie siuntinio įteikiu* m garimo para i a 
ĮTEIKIMĄ gauto siuntinio paštai Mbe M vriastdų, patvir
tinta atitinkama pakvitavimą.
Re&alaūkite informaciją ir mūsų katalogą

Leudngton Avė. at 21st Street 
New York 
GR 5-4320

8BTAROFFBET 
133-14 41st Avė FkMte< Bkfen 
Vari-Typfa* Įtitei! Pora*8

TOPPrices tor nevspapers, rags & 
metais. Wąą$ve S AHgreen štampe 
with aB purchases. Ttds week spe
cial double green stamps on all news- 
paper purchases. FJ.C^ 78 Barker 
SL, W. N. B. GI 2-3658. Serving SJ. 
flnce 1912.

One PM to Eteht PM 
SUNDAY 8MORGA8BORD 

aB you can eat$2 
Hot-Cold Mesta - Salads eite. 

Gulttvah’s Cotonial Tavom traperiai 
sige Martini, fresh flowers. Resi YU 
3-1780; First Avė. (65th 66th SL) 
Manhattan Island. - .

Montclair Outstandfng Easter Egg 
Values offering flve 3 bedrm homes. 
Top schools and neighborhoods. Low 
down payment. BUDGET monthly 
costs. Kelleher, Realtor — 13 South 
Fullerton Avė Montclair, NJ. (201) 
746-6828. Anytime “In Montclair 
It’s Kelleher”

91-15 JAMAICA AVĖ. • Woodhaven, N.Y. 11421 • Tel. 441-4554 
Visi užsakymai pristatomi į namus veltui 
Vestuvėms ir poMviams duodama nuolaida.

. Ą1A0 ■
We have fine aportments ior rent 
will also seB Insurance Auto $122 
921 Broadway Bklyn Call HY1-5400

Auto Repairing AJI vrark done on 
our premises by specialiste. General 
auto repairs and towing. We spe- 
cHtm in trnnaniisrtnna, tone ups 
$6^0 phis_parts Vitto's Auto Repairj 
154 E. 127 SL bet 3d A Tx>xington 
Avės. 534-9407 if no answer call' 
369-690L Open 6 days * vreek.

JE VOU6 A1ME 8OUTKHJE 
Open 6 Days a Week 

A bit.of Europe in New York 
Itetsare Shopping

-894 2nd Avė betvreen 47 & 48th SL 
t y . . Nemr Jfork City 
r . Call PL 2-1570

AUTO INSURANCE 
Low Down Monthly Payment 

Monthly Payments 
SAUL GLASSMAN 

66 Court SL Brooklyn 
17th Floor Room 1703 1 

CaN UL 2-0271 or Mi 8-7958

Richmond Hill North profesionalam 
didelis 1 šeimos ant 60x100 Stucco 
8 kambariai ir ekstra prausykla Z 
aukšte 8 kamb. ir 2 praus, n aukšte 
alyva šildymas, 2 mašinų garažas. 
Pinki vieta profesionalams, buvo 
gydytojo kabinetas ir rezidencija 
daugelį metų. $39,900

Wickes Realtor — VI 6-5700

AN0Y-RAY 
BIKEMĄSTER INC

Bicycles rentei — new and used. 
Bicycles repaired - picked-up and 
deiivered — 1988 Marmion Avenue 
Brax .CaB 294-2146 ask for Andy 
Ray. Bring tiria Ąd for Yree gift 
with purchase. ' ” v".

lOOBoys — 8 to 15 
3 or 6 weeks

ris, -MatRiunrftM RmbMs; ‘6es»_-'
Barakas, Std^s (Kreiera);
kis, Budreckas, KBve&a, A ui-, 
na. Gyvos ir permainingos rung- 
tynčs pradžioje rodė mitaiĮ yFr 
svarą. KUvečka rodė savo gerą Sto—tecara araer^B uždėjo žirnių mRržM i*e-
žaidimo klasę. Jis apdairia šū- tmmmbs ratai ir fsaaratata wde8t TriB^e 
viu, turėdamas du žmonės prieš .a»-
save, pasiekė pirmąjį mūsų įvar-''-u Setatasų jantata .tafiū* teta Vatttao amatatate ja^-

THE BROTHERS OF CHRISTIAN 
INSTRUCTION

Stephen Am skis 
(ARMAKAU8KAS)

Graborius - Balsamuotojas 
-į. MODSiRNI koplyčia .r 
423 METROPOLITAN AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condttioned 

A. J. BALTON-BALTRGNAS 
Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

>or ooot, Tf aervtoe. 1421 Frnaptct 
Avė. (nr. Boston Rd.) Brome, CaB 
323-8671. (įehB dteys<a week.

AAJ RAD1O - APPLIANCE 
CENTER

Jim Jackson Prop Expert Techni- 
ciaa, Televiaae, Radoi Trans radios 
Car radios Pionographs Tapė re- 
corders all Stereo and Hi-Fi work, 
A n termas Ali Apphances — 156-25 
14th Avė VVhitestone NY, TV 6-5164

GOSPEL ALBUMS 
DISCOUNT 99# Each 

Write for a free catatog today 
GOSPEL RECORDING CO. 

ST 3-9492 
1362 Fulton Street 

Brooklyn, New York.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

BROOKWOOD 
CONVALE8CENT

30 Legregni SL Seddtebrook N.J.

HOTEL ORAMERCY 
PARK

Daily - Monthfy - Yearly 
Rates ' 

Banguet Facilities

Offers Hoepttal Extension Service 
in treatment for the ccnvalescent 
and rehabilitive patient in our new 
VRra modom Nursing Homes. AB 
rooms on one level. 24 bour nursing 
care Doptor on.caB

CaH 201 - 488-7333

• On Long Lake 30 miles from 
Portland on Route 302

• Six Boys per Lodge with a 
teaching Brother as Counselor

• Resident Chaplain
• Registered Nurse
• 20 Teaching Brothers

YPATINGAI ATPIGINTOMIS JUB&SHNERHS KAINOMIS 
GARANTUOJAME Į USBR

PRISTATYMĄ Jūsų šautinių Jūsų porimte pilnam n je ir 
saugiai ptr trampiatt^ą laiką.
PILNĄ Jūsų startinių apdrandą ano bet kūtes itdtes. ", 
ATLEHHMĄ siuntinio gavėjo nuo bet kates papildomos 
rinkliavos.
NEATIDRUOTINĄ patvirtinimą irtatataą

REE8E W1NDOW CLEANING 
Professional Housecleąning Service 

We do Window Cleaning and 
Floor Waxing 

’ '435 E- 79th'Btaeėt 9i. Y/C. . 
CALL 249-2327

WANTED single guys and gaiš (21 
A over) (with or vrithout boats) 
Private island—yacht clnir mifuiteš' 
from NYC^Pool, dancing, ertertain- 
ment; siips avaBaMe, membership 
under $160 Harrison istand P.O. Bcx 
415, Neu RocheBe, N.Y. NYC phone 
LO 4-3259

naujas 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymas pasta
tyti pagal pirkėjo paget- 
advimus ant mūsų arte 
pmkėjo žemės. Statybą 
atliekam aąMirinąai payri 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais 
kalais kreiptis pas -staty
bininką Andrių Armoną

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Pataraavtmas dteną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai ^tarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainas tos pačios ir į 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

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

MELRO8E REALTY CORP. 
We Do Your Income Tax 
' Ftedetal and'State

45fli STUKT 
MESTOF BRMDNV

ruočių daugumas masinių pra- Cjea, JatejaĮ tai ^Sė
dėjo išsikvępti. Bet ir išlygina- menytet į 1h
masis įvartis galėjo nekristi, jei vyksta sekmacfienj, 11 Yal mjft- 
Jankauskas būtų nesuabejojęs aikštėje, jty<Ss^t K Y. prieš 
išeiti ir pasitikti ankšto kamuo- AB Star Syšamo. -Atlota* 
lio. Antrąjį įvartį •* priešininkas 
pasiekė iš 11 m. baudmio, ku
rie teisėjas galėjo ir neduoti. 
Stipriai šautas kamuolys atsi
mušė į Malinausko ranką. Rung
tynių gale, šiaip jau aikštės vi
duryje nevikrus , Česnauskas, 
pelnė išlyginamąjį įvartį; Iš mū
siškių stipriai sužaidė abu gyni- 
kai — Varnius ir Remėza, ne
žiūrint vietomis įveltų klaidų. 
Viduryje pusėtinai tvarkėsi Bi- 
leris Malinauskas, nors Kulio ir 
labai pasigesta. Puriime pasilik
ta vos keliais puolikais, nes Ani- 
nos puoliku negalima skaitytu 
o Klivečka po pirmo kėlinio 
priešininkų buvo labai saugo
mas. Ar tikslu ir toliau vaduo
tis kelių puolikų taktika, dide
lis klausimas. Ir geriausia tak
tika nieko negelbės, jei žaidi- 
kai stokos paprasčiausių žaidy
nių davinių, įsigyjamų tik tre
niruotės metu. Rungtynės vyko 
prie’ gražaus oro. Ate koman
dos lygiomis gali būti patenkin-

Air Freight Specialiais .

N. Y. INTERNATIONAL 
AtaPORT 

Jamaiea 11430, N. Y. 
656-5810

ADVOKATAS

FUNERAL HOME 
Ine. .

PETRAS KARALIUS, sav. 
Laidotuvių direktorius 

ir balzamuotojas 
74 Providence SL 

WORCE8TER, MASS.
PL 4-6757 PL 4-1165

7 BUSINESS SERVICE 
25 PER HOUR

IBM. Time Awdtab4e
Gtem Ctty Long lsland N. T. 

CaB M. BAPAGEORGE 
^16 248-5237

Dr. Algirdas -Naavytia pasadahjo 
trečių, -vietą Oevelando ątviroee, kw>, 
Tiese buvo '94' dalyviai. Jis surinko 
5-1 tš. Ly. pustaškiu žemiau laimė
tojų R. Kauae Ir M. Porėta.

Dabar ps įkeltas į šešių atrinktų
jų turnyrą, laimėtojas tortų susitiks' 
su CleveUmdo čempionu.

Bostono tarpktubinėse, lietuvių I 
po kelių laimėjimų iš eilės, pr. penk
tadienio rungtynėse su Harvardo 
universitetu, patyrė skaudų pralai
mėjimą ^š-4%. Boylstou - MIT 2K- 
-2^į. Lentelė pasikeitė: ‘ ‘

Boylston 8%-l% i
Harvard 7-3 __
Uthuanian 6^4-3^4,

toliau MIT ir kL Kovo 25 d. Lietu
vių I susitiks su Cambridge H; pir
mame rate buvo laimėta 3-2. į

viena iš pirmąją ir seniausių siuntinių firmą Amerikoje, jg^b- 
ta V/O Vnešposyltorgo priimti siuntiniui intnin | rišos U8SR 
daKs
PASIŪLOM gausingą mūsą klientą ir inhiittft gurią asmenį dė
mesiai didelį pasirinkimą prekią, audfoią, M- tabteą mūsą vy- 
riausioje kontoroje ir visuose mūsą skyrinoM



DARBININKAS
NADJIENO&Gslcia

Iš Lietuvos atvyko kovo 7 d.
7 v.v. Alė Liaukuvienė ir duk
tė Sniegutė. Aerodrome pasiti
ko juos ilgai laukęs vyras Jus
tinas Liaukus ir giminės: J. 
Norvilienė, P. Montvila, Stasys 
ir Pranas Vaškiai, Aldona Mont- 
vilaitė-Bush. ; Laikinai apsistojo 
pas Norvilus' J. Liaukus rūpin
damasis savo žmonos ir duk
ters atvažiavimu, apsižiūrėjo ir 
užpirko namus 96 gatvėje 
Woodhavene. (Dėdė).

Dr. A. Klimas iš Rochesterio 
ir A. Masionis iš Patersono 
skaitys paskaitas studijų dieną, 
kuri įvyks kovo 27 d. 12 vai. 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje, 213 So. 4th St. Brookly- 
ne. Tema: mokyklų ir kolegijų 
įtaka į mūsų jaunimo religiją 
ir lietuviškumą. Abu paskaiti
ninkai yra žinomi pedagogai, ir 
ši tema abiem yra artima. Jų 
pasiklausyti kviečiami visi New 
Yorko bei New Jersey lietu
viai, kuriems rūpi mūsų jauni
mas, ypatingai kviečiami tėvai, 
mokytojai, jaunimo organizaci
jų vadovai ir dvasios vadai ir vi
si tie, kurie su jaunimu artimai 
bendrauja. Koordinatore šioms 
paskaitoms sutiko būti dr. A. 
Šlepetytė-Janačienė iš Yonkers.

PADĖKA

Vasario 26 buvau Bostono 
kultūros klube, kur kalbėjau 
apie lietuvių liaudies dainas. Te
nai buvau labai sujaudinta, kai 
klubo vadovybė man padovano
jo Liet. Enciklopedijos išleistus 
Vinco Krėvės raštus. Knyga — 
geriausia dovana! Ačiū!

Vincė Jonuškaitė

Miškų senutė Samanėlė žino daug burtų ir paslapčių — Zita Kevalaitytė 
(Iš Aukso žąsies filmo)

j
į

Šv. Tėvas yra paskelbęs Mažuosius Jubilėjinius Metus,
I __

kurie prasidėjo sausio 1 d. ir baigsis gegužės 29 d. Ti
kintiesiems palengvinti pelnyti visuotinus atlaidus

[i ANGELŲ KARALIENES 
parapijos bažnyčioje

213 So. 4th Street, Brooklyn 11, N.Y.

nuo kovo 20 d. iki kovo 29 d.

MISIJOS
kurias veda tėvas TOMAS ŽIŪRAITIS,.OP, domininkonas. 
Pamokslai 9 vai. iš ryto ir 7:30 vakare prieš mišias. Visi 
kviečiami dalyvauti misijose ir 40 valandų Atlaiduose.

Kun. J. ALEKSUNAS, klebonas 
ir 
Kun. V. PIKTURNA

Vienuolynai ...
Spaustuvė 
Reda koja 
Administracija

GL 5-7068
GL 2-6916
GL 5-7281
GL 2-2923

Rašytojas Algirdas Lands
bergis LMKF New Yorko klu
bo rengiamoje Atvelykio popie
tėje kalbės tema — drama ir 
teatras šiandien. Parengimas 
įvyks balandžio 17 d. 5 v. Ma
sonų salėje 86-05 96 St., Wood- 
havene, N.Y.

Kun. L. Jankus, Balfo reika
lų vedėjas, šią savaitę buvo 
nuskridęs į Chicagą, kur daly
vavo religinio kongreso posėdy
je, ir tvarkė įvairius Balfo rei
kalus.

Izidorius F. Laurinaitis, ilga
metis Darbininko skaitytojas, 
mirė vasario 20. Darbininką ir 
toliau prenumeruoja jo likusi 
žmona Zuzana.

Aktorių, kurie dalyvauja 
“Aukso žąsyje”, pagerbimą ruo
šia N. Y. Lietuvių Prekybos Rū
mai balandžio 2 d. 9:30 v.v., 
tuoj po premjeros, Granados 
viešbutyje, 268 Ashland Place 
ir Lafayette Avė. Brooklyne 
(tik skersai gatvės nuo Brook- 
lyno Academy of Music). Vai
šių išlaidoms padengti — 7 dol. 
vienam asmeniui. Pobūvio šei
mininkėmis sutiko būti: L, Va- 
liūnienė — pirm., dr. Janina 
Snieškienė, Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė, Vanda Vasiliauskie
nė ir Marijona Žukauskienė.

Pageidaujama, kad į pobūvį 
svečiai ateitų pasipuošę vakari
niais drabužiais.

Dail. Vytauto Igno kūrinių 
paroda bus kovo 24, 25. 26 ir 
27 Maspetho lietuvių parapijos 
salėje, 64-14 56th Rd., Maspeth, 
N.Y. Atidarymas su vaišėmis— 
kovo 24, ketvirtadieni, 7 v.v. 
Parodą rengia New Yorko skau
tų tėvų komitetas.

Lietuvių Teisininkų Draugi
jos centro valdyba, talkinant 
LTD New Yorko skyriui, ruo
šia šios draugijos įsteigimo ne
priklausomoje Lietuvoje 45 m. 
ir dr.-jos atsteigimo tremtyje 
20 metų sukakties minėjimą, 
kuris įvyks sekmadienį, kovo 
27 dieną, 4 v. popiet. Vyt, Be
lecko svetainėje, 1883 Madison 
St. Brooklyn-Ridgewood, N. Y. 
Paskaitą skaitys prof. dr. D. 
Krivickas: Lietuvos inkorpora
vimo nepripažinimo reikšmė ir 
padariniai. Bus bendros vaišės. 
Centro valdyba kolegas teisi
ninkus ir svečius maloniai kvie
čiame į minėjimą atsilankyti 
su šeimos nariais ir savo bičiu
liais.

Dail. T. Petraitis balandžio 
16-17 dienomis Angelų Karalie
nės parapijos salėje rengia sa
vo kūrinių parodą. Dailininkas 
yra akvarelistas, mokytojavęs 
Šiaulių mergaičių gimnazijoje, 
šiuo metu gyvena Elizabethe, 
New Jersey.

Brooklyno pašto viršininkas 
praneša, kad nuo kovo 26 pa
keliamos kainos: registruotiem 
apdraustiem laiškam, C.O.D., ir 
už pinigų persiuntimą.

Į Vasyliūno smuiko koncertą 
Town Hali salėje sekmadienį, 
kovo 20, 5:30 vai. bilietus gali
ma gauti iš anksto pas Vincę 
Jonuškaitę (JA 3-8268), Ireną 
Banaitienę (277-4194), Mariją 
Žukauskienę, (EV 4-2623), Dar
bininko administracijoje darbo 
valandomis, Town Hali kasoje.

Lietuvos atsiminimų radijo 
valanda, plačiai girdima New 
Yorke, New Jersey ir Connecti- 
cut valstybėse, iškilmingai švęs 
25 metų gyvavimo jubiliejų ba
landžio 23-24. Direktorius prof. 
dr. J. Stukas praneša, kad ba
landžio 23 d. 7 v.v., Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos naujoje 
salėje Newark, N.J., įvyks di
džiulis banketas su menine pro
grama, kurią išpildys: solistai 
L. Stukas, F. Schirm, E. Kidžiū- 
tė, taip pat “Dviejų mamyčių 
ir dukryčių’*- kvartetas ’Kid- 
žienė ir Melynienė su dukro
mis. Į banketą žada atvykti di
delis skaičius garbingų svečių 
iš arti bei toli. Kitą dieną, ba
landžio 24, 4 v. popiet, Webs- 
ter salėje 119 E. St., New 
Yorke įvyks nepaprastas jubilie
jinis koncertas ir balius. Kon
certo programoje dalyvaus: op. 
solistas Algirdas Brazys iš Chi- 
cagos, solistė Lionė Juodytė: 
“Rūtos" ansamblis, vad. Alg. 
Kačanausko: naujas moterų
sekstetas “Žibuoklės”, dirig. 
Liudui Stukui. ir juokdariai — 
“Dominykas ir Motiejus” — 
akt. Vitalis Žukauskas ir Alfon
sas Petrutis iš Washingtono. 
Koncerto programa bus įrašy
ta į juosteles ir vėliau išleista 
ilgo grojimo “jubiliejinėje radi
jo plokštelėje.” Be to, balan
džio 24 d., sekmadienį 10:30v. 
ryto Švč. Trejybės liet, parap. 
bažnyčioje Newarke bus iškil
mingos mišios už radijo gerada
rius ir rėmėjus.

Lietuvio daktaro trijų asme
nų šeimai skubiai reikalinga šei
mininkė. Skambinti HY 7-4099. 
ar NE 9-1708, arba rašyti: Dr. 
Powell, 296 St. Nicholas Avė.. 
Brooklyn, N.Y., 11227.

LIETUVIŲ RADIO KLUBAS

Mintys religine tema 
Komentarai anglų kalba 
Organizacijų pranešimai 
Laisvoji tribūna

TOWN HALL NEW YORK

Sekmadienį, kovo 20
5:30 vai. popiet

SMUIKININKOKviečiame klausyti “LAISVES ŽIBURIO” radio programos — WHBI ra- 
dio stotis, 105,9 FM banga (girdima tik FM radio priimtuvais)

Sekmadienį, kovo 20 d- 10-11 vai. ryte
Programa bus girdima kiekvieną sekmadienį 10-11 vai.
• Lietuviška muzika
• Pokalbiai kultūriniais -

politiniais klausimais
• “Toki dalykai”
Programos reikalais kreiptis į ROMĄ KEZĮ, —'62-15 69 Place, Middle 
Village, N. Y. 11379 — Tel. TW 4-1288.

IZIDORIAUS VASYLIŪNO

REČITALIS
Prie fortepijono

Vvtenis M. Vasyliūnas 
t! J

Programoje Mozarto. Brahmso ir Gaidelio veikalai

Rečitali rengia Norman Senman agentūra

DARBININKAS

Dail. K. žoromskio kūrinių parodos atidaryme kovo 13 Bostone. Iš k. j d.: dr. J. Girnius, dail. V. Vizgirda, 
S. Santvaras ir dail. K. žoromskis. Atidaryme parduota 8 paveikslai. Nuotr. B. Kerbelienės

Belaukiant “Aukso žąsies” 
filmo New Yorke (balandžio 2- 
3), daugelis žiūrovų įdomauja
si: kokie aktoriai jame vaidina? 
Taigi, bent keliais žodžiais juos 
pristatysime.

Pirmoje eilėje sustojame ties 
Stasiu Pilka, kurio asmenyje 
atstovaujama garbinga lietuvių 
dramos teatro pradininkų kar
ta. Kiekvienam, kuris dramos 
spektakliais domėjosi Lietuvo
je, Stasys Pilka gerai pažįsta
mas: jo sukurtų vaidmenų są
rašas platus ir spalvingas. Ša
lia aktoriaus ir režisieriaus dar
bo, Stasys Pilka yra išvaręs gi
lią vagą kaip literatūros inter
pretatorius pagarsėjusiais sa-

Išnuomojamas butas iš 414 
kambario Brooklyne, arti Ja- 
maica linijos Cypress Hill sto
ties. Skambinti-AP 7-2765.

Astorija. motina ir duktė, pra 
šomos paskambinti dėl buto 
nuomos.

Išnuomojami vienam asme
niui 3 vidutinio dydžio kamba
riai su vonia, krosnimi ir dali
niu apstatymu, prie Jamaica li
nijos, netoli Woodhaveno sto
telės. Tel. VI 6-7431.

Išnuomojamas vienos šeimos 
butas iš 5 kambarių — 1335 
Bush\vick Av., Brooklyn. Skam
binti nuo 6 v.v. Tel. GL 5-6542.

Reikalinga moteris prižiūrėti 
3 mėnesių mergytę 5 ar 6 die
nas savaitėj. Yra laisvas kam
barys, jei pageidaujama. Skam
binti informacijai 631-2067, 
Douglaston, N. Y.

WAGNER THE ATER
110 VVyckoff Avė., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniai? iki filmos pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.

Kovo 18 d. — iki kovo 23, 1966
Dramatinė filmą —
‘und-dės AMAZONAS SCHWEIGT’

Vaidina:
Barbara Rūtting-, Harald Leipnitz 

Briedinė filmą:
“Der Jungfrauenkriek”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

“AUKSO ŽĄSIES” AKTORIAI
vo rečitaliais. Turėdamas lakią 
plunksną ir mintį, jis aktyviai 
reiškiasi ir spaudoje —teatro 
kritikos ir istoriografijos srity
se.

"Aukso žąsies" filme daly
vauja du aktoriai iš New Yor
ko: Viltis Vaičiūnaitė ir Kazys 
Vasiliauskas. New Yorko žiūro
vams tikrai nebereikia Kazio 
Vasiliausko pristatyti — jis mū
sų tarpe plačiai žinomas ir nuo 
seno mėgiamas. Taigi, bus įdo
mu susitikti su juo ekrane.

Viltis Vaičiūnaitė, neseniai į- 
sikūrusi mūsų padangėje, dau
geliui bus pažįstama iš dailiojo 
žodžio plokštelių, kurias išleido 
Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras (“Baltaragio malūnas”, 
“Milžino paunksmė” ir “Žirgi
nėliai”). Tose plokštelėse ap
tinkame ir kitus Montrealio ak
torius: Vytautą Sabalu, Ričar
dą Simaniūkšti ir Vincą Skais- 
giri, taip pat ir dabartinius chi- 

Fortūnatas (Kazys Vasiliauskas) karalijos astrologas sva
joja žiūrėdamas j žvaigždes. (Ii Aukso žąsies filmo).

cagiečius — Leoną Barauską ir 
Kazį Veselką, gyvai besireiš
kiančius Chicagos teatrinėje 
veikloje.

Valandėlei sustosime ties Ele
na Dauguvietyte (Hamiltonas), 
Zita Kėvalaityte ir Algimantu 
Dikiniu. (Chicaga). Visi trys 
per eilę metų yra išeivijos sce
ną praturtinę svariu įnašu: ne 
vien aktoriškame, bet ir reži
sūriniame darbe.

Galop du visai nauji vardai 
ir jauni veidai iš Montrealio: 
Rūta Barteškaitė ir Dalia Sibi- 
tytė. Platesnėms scenoms tal
kina Montrealio jaunuomenės 
būrys.

Tokia yra “Aukso žąsies” fil
mo aktorių Įgula: sąstatas mar
gas amžiumi ir patirtimi. Ta
čiau, nežiūrint šių skirtybių ir 
didelių tarpusavio nuotolių, juos 
riša pergyvenimai filmo darbe 
— bendra “avantiūra” naujo
je, nepažįstamoje žemėje. G.L.

1966 m., kovo 18 d., nr. 20.

Melrose Memorial salėje ko
vo 27 d. 8 v.v. įvyks jungtinio 
Polymnia ir Belmonto choro 
koncertas Melrose simfoniniam 
orkestrui palydint. Diriguoja 
komp. Jeronimas Kačinskas. 
Programą atliks 10 0 asmenų 
jungtinis choras, 4 solistai ir 
55 asmenų orkestras. Bus išpil
doma C h. Gounod šv. Cecilijos 
Mišios ir A. Brucknerid “Te 
Deum Laudamus”.

Vartoto popieriaus rinkliava 
Bostono kardinolo Cushing lab
daros fondui šv. Petro parapi
joje bus daroma kovo 27 d. Au
kojamą popierių reikia sunešti 
prie parapijos koplyčios, E.7tos 
gatvės, arba į klebonijos gara
žą. Kas ypatingai daug popie
riaus turėtų savo namuose, 
prašomas pranešti adresą pa
rapijos kunigams.

40 valandų atlaidai bus ko
vo 25, 26 ir 27 dienomis. Miš
parai 7:30 v.v. Pamokslus sa
kys Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M.

Stepono ir Valentinos Min
ty vadovaujamos radijo prog
ramos metinis piknikas .įvyks 
rugpiūčio 14 Romuvos parke 
Brocktone. ši radijo programa 
yra seniausia N. Anglijoje, jau 
veikia 3 2 metus.

Rūta Kilmonytė atvyksta į 
Brocktoną ir kovo 20 vadovaus 
Bičiulių pietum. Pietų auka — 
100 dol. Pietus rengia Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių rėmėjai.

Šv. Jono Ev. Bl. Pašalpinės 
Draugijos nariams pranešama, 
kad draugija, jos narių pageida
vimu, bus uždąryta nuo 1966 
metų gruodžio 31 dienos. To
dėl prašau visus draugijos na
rius sumokėti nario mokestį už 
šiuos metus ir prisiųsti savo 
tikrus adresus, nes visų narių 
sąrašą reikia pasiųsti valstybės 
komisionieriui. Draugijos užda
rymo ir pinigų pasidalinimo rei
kalu dar bus laiškais sušauktas 
visų narių susirinkimas. Jei sek
retorius neturės tikrų Tamstų 
adresą, tai galite ir kvietimo 
negauti į tą specialų susirinki
mą. Mano adresas: 883 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127, tel. AN 8-4366.

Alfonsas Baika, 
sekretorius.

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
VAKARAS

Balandžio 16. 7 v.v. Švč. Tre
jybės parapijos didžiojoj salėj, 
Newarke, N.J., L.B. apygardos 
valdyba rengia jaunųjų talentų 
vakarą. Tai bus pagrindinis jau
nimo metų pasirodymas. Litera
tai artistai, pianistai, daininin
kai, dailininkai, ir šokių grupė 
“Baltija” intensyviai rengiasi 
tam svarbiam pasirodymui.

Tą pačią dieną, balandžio 
16,4 v popiet mažoj salėj ati
daroma Petro Vaškio kūrinių 
paroda.

Atsilankę talentų vakarą taip 
pat turėsim progos pamatyti 
Petro Vaškio keramikos kūri
nius. L.Š.


