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DRAUGIŠKAI APIE DRAUGUS IŠ KINIJOS Vyskupo J. Labuko ingresas Kauno arkikatedroje bazilikoje gruodžio 26.

Apie infliaciją: “Infliacijos 
grėsmė yra didesnė nei bet ka
da nuo 1950 metų”, vertina 
Newsweek. “Infliacija jau nėra 
grėsmė, o tikrovė”, vertina 
Tune žurnalas.

Tarp jos ženklu nurodoma: 
kainos per paskutinius metus 
pakilo 4.1 proc., šiais metais per 
pirmuosius mėnesius kyla spar
čiau — daugiau kaip 6 meti
nius procentus.

Tarp priežasčių nurodoma: 
padidėjusiu gamyba, padidėju
sios asmeninės pajamos, i 
metų vasario mėn. gamyba di
desnė 9 proc. nei pereito va
sario. Atlyginimai 1965 padidė
jo 3.9 proc., o 1964 buvo padi
dėję tik 3.2 proc. Asmeninės pa
jamos šių metų vasario mėne
sį padidėjo 8 proc. Gamybon į- 
sijungė daug naujos darbo jė
gos — bedarbių skaičius nukri-

Ramsey kovo 23 su popiežium Paulium. Ram- 
psichologinius skirtumu*, kuriuo* risią tikinti 

rimas. Toki* kelias į vienybę.

Tai tik viena jų nurodoma 
priežastis, kodėl jie nepatyrė 
pflnoc padėties vaizdo: Maskva 
nei Leningradas neatstovauja 
visos Sovietų Sąjungos vaizdui. 
Maskvoj, Leningrade, kaip minė
jo autoriai, tėra “vitrinos”, ku
riose rodomas vaizdas turis
tam. Sovietinė propaganda tuo 
atžvilgiu dvejopa, kada ji yra 
skirta vidaus rinkai ir kada už
sieniui. Vidaus rinkai skirta in
formacija aštriai ateistinė, ko
vinga, agresyvi. Net paskutiniu 
metu buvo puolami spaudoje 
baptistai, puolamas “religinis 
pogrindis”. Bet užsieniui skirta 
propaganda rodo dvasininkus 
leidžiamus Į Vatikaną, rūpinasi, 
kad užsienis būtų informuoja
mas apie esamą laisvę religijai, 
kad užsienio spaudoje būtų ap
rašinėjamos net ir religinės ap
eigos — vis tam pačiam tikslui: 
sudaryti įspūdžiui - apie laisvę 
Sovietuose. (Tokią išvadą tvirti
na ir faktas, kad šiame pusla
py galime skelbti nuotraukas iš 
naujo vysk. J. Labuko ingreso 
Kaune bazilikoje!).

America redaktoriai pasikal
bėjimu su Maskvos vyriausiu ra
binu parodė, kokioje padėtyje 
■atsiduria tie, kurie kalbasi su 
užsieniečiais — tokiais kaip ta 
amerikiečių delegacija. Ten 
esantieji dvasininkai tegali pa
sakyti tai, kas yra “gera”. Dėl

Amerikos dvasininkų delega- būtų atviros kaip paneigimas 
rija vyko į Sovietus patirti ti- kaltinimo apie persekiojimą”, 
kėjimo padėties savo akim ir iš 
tiesioginių šaltinių — iš pasi
kalbėjimo su dvasininkais. Apie 
savo patyrimus, kurie buvo pa
gal Americos redaktorių infor
maciją atpasakoti Darbininke, 
jie ir patys kritiškai atsiliepia: 
- “Mes Įsivaizdavome, kad ma
tome tik begalinio ledų kalno 
viršūnę. Mes lankome tik du di
džiuosius miestus; nors juose 
yra susimaišę gyventojų per de
šimt milijonų, bet jie neduoda 

to iš 5.6 proc. iki 3.7. Kyla atly- Atrodo, prezidentas nori lankytojui Įžvelgti visos Sovie- 
ginimai, kyli tada ir kainos. - mėti laiko, nors atskiros šakos tų Sąjungos religinio gyvenimo;

Tarp priemonių infliacijai pramonėje nelaukia: ima kelti yra žinia, kad Sovietų Sąjunga 
sustabdyti nurodomos tokios, 
kurios sumažintų asmenines pa
jamas, pristabdytų gamybos 
tempą. Dėl to pręridentas pasi
sakė už' atlyginimo kėlimą ne 
daugiau kaip 3.2 proc. Prezi
dento ūkinių patarėjų komite
tas paragino vyriausybę didinti 
mokesčius, pasunkinti kreditų 
davimą. Konservatyvieji Kong
reso nariai ragina mažinti vy-_ 

Šių riausybės išlaidas. Visa tai turi 
lėtinti gamybos tempą, mažin
ti pajamas.

Spaudos konferencijoje ko
vo 22 prezidefttas dėl infliaci- 
jcs kalbėjo raminamai. Esą pre
kybos ir pramonės tempas sau
sio bei vasario mėn. buvęs lė
tesnis nei lapkričio—gruodžio 
mėn; namų statybos tempas 
mažiausias per paskutinius tre
jus metus. Prezidentas išskai
čiavo kitas šakas, kuriose gamy
ba sumažėjusi. Prezidentas nu-

kainas (cigaretės), unijos reika- nori palaikyti gerus santykius 
laųja. didinti atlyginimus dau-. su turistais; žiūri, kad kai ku- 
giau kaip 3.2 proc. rįnsreliginės parodinės vietos
______ „___________ - t--:<■ ■■■ ■

IEŠKOTOJAI NE VISK^ PASAKĖ
Kritiškas žvilgsnis į šaltinius, iš kurių semiamos žinios 
apie tikėjimą Sovietuose

Tyliai ir su gil 
šiai ir su perd 
ny.5 Dirksenas

“Die ja tai “apgulta tvirtovė”. Taip 
tad So- darydama, Kinija siekianti ka- 
jn-'ks- ^mįjgnflto^torp Sevfety ir 
m laiš- JuRgi?WwBįiw|^i>fffU Orinti 
mimus kaip pati sakiusi, “sėdėti ywšū- 

Kini- nėjė ir žiūrėti, kaip tigrai pjau- 
itnamo jasi”. '

vądai atmetę Sovietų siūlymą 
sudaryti bendrą komunistinių 
valstybių frontą _š. Vietnamu! 
paremti. Tuo būdu, laiškas tvir
tina, Kinijo* vadai "skatina A- 
merikoc agresorių akciją prieš 
Vietnamą"...

sistatęs stebėti tolimesnę eigą 
ir nesiskubinti su tokiom prie-- 
monėm kaip naujas mokesčių

1 Dirkseno siūlymas dėl maldos
Mažumos vadas šen.. ‘ "pabri^

McKinley Dirksenas kovo 22 pa-'gJyįnpSį maldos kalbąjimą:

to jie ir kalba apie sugyveni
mą su valdžia, apie Vakarų 
spaudos perdėtas ipformacijas 
dėl persekiojimų. Jie turi riūp 
kalbėti. Kitaip jie negali. „Ko. ki-

ę įtam- Pagal laikraščio paskelbtą 
d Kini- laišką Sovietai pristatė š. Viet- 

namui ginklų už pusę bilijono 
• rublių per 1965 metus — rakė- 

ver9¥ tinęs bazes, priešlėktuvinius pa- 
„ . buklus, lėktuvus, tankus, pajū- 

uo Sai- rjo patrankas, karo laivus. Laiš- 
tmums- ke tvirtinama, kad kom. Kinijos 
negyvą _____________________________ _

lanku

"ĮeJ£ Kinai atsisakė nuo
Maskvos laiškas sukėlė aud- 

i rą tarp Kinijos komunistų. Ko
vo 22 jie atsakė Maskvai, at- 

r atw- mesdami kvietimą dalyvauti So- 
xirome vietų partijos kongrese kovo 
demon- 29 Atsakyme priminė aną laiš- 
rie va. ką. Kaltino, kad jis kursto ki- 
nuvyko tas kom. partijas prieš Kinijos 
;uvo du komunistus. Kaltino Sovietus 
negavo sąmokslu su Jungtinėm Valsty- 
istravo teiti išduoti Vietnamą. “Jūs dir-

Laiške minimi ir pasienio 
konfliktai tarp Kinijos ir Sovie
tų paskutiniais mėnesiais. Ki
nija atsisakiusi tęsti derybas 
dėl aiškių sienų tarp Sovietų 
ir Kinijos Azijoje. Tos derybos 
netrukusios 1964 gegužės mė
nesį.

sienas, kuris reikalauja tiriamas, 
ir kiekvieną dieną mes 
darome".

tai

Maskvos viešnagės 
bate ranka į ranką su Jungti
nėm Valstybėm visoje eilėje ne
švarių biznių Jungtinėse Tauto
se ir už jų”. Kaltina noru kom. 
Kiniją apsupti ir pasauliui do
minuoti.

Kinijos komunistų atsakymas 
laikomas galutiniu skilimu tarp 
Maskvos ir Pekingo komunis
tų. . Pierre J. Hu*s

ris įgalintų savanorišką maldos 
praktikavimą valdžios mokyklo
se. Senatorius priminė, kad pa
gal vyr. teismo sprendimus 
1963 ir 1964 gali "būti išvary
tos iš mokyklų ir kalėdinės 
giesmės, prakartėlės, net Santa 
Claus. O jei bus logiškai daro
ma, tai Dievas turės būti at
šauktas ir iš teismo, kuriame 
sakoma: “Tesaugoja Dievas šį 
garbingą teismą”

drausti administracijai mokyk
los, mokyklų sistemos, Švietimo 
įstaigų ar kitų viešųjų pastatų, 
išlaikomų ar remiamų viešųjų 
fondų pinigais, leisti mokiniam 
ir kitiem savanoriškai dalyvau
ti maldoje. Nieku šis straipsnis 
neįgalioja tokios administraci
jos nustatyti maldos formą ar 
turini.

liežuvio būtų jų provokavi- 
mas, statymas pavojum Lygiai 
tas pat būtų galima sakyti apie 
tuos sovietinius pareigūnus ar 
asmenis, kurie atsiduria Ameri-
koje, kada jie kamantinėjami 
prie daugelio akių.
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Antigermanizmas— vokiečių rūpestis
Vokietijos teisingumo minis- 

teris R. Jaeger informavo, kad 
Vokietijoje kelia nusivylimą te
bevaroma prieš vokiečius pro
paganda Vakaruose. Daugiausia 
filmais. Antigermanizmą palai
ko pačioje Vokietijoje keliami 
teismai naciam. Nuteista esą 
6000, neskaitant tų 5000, kurie 
buvo nuteisti sąjungininkų. By
los sudarytos dar 13,000, ir jos 
truks apie 10 metų. Ministe-

ris mano, kad vokiečių vykdo
mi teismai sumažins kaltinimus, 
kad vokiečiai tebesą naciai. Jis 
buvo dėl to už teismų vykdymą 
toliau, nors pernai jau buvo jie 
baigti. Vakarų opinijos spau
džiami vokiečiai juos atnaujino 
ir dabar duoda medžiagos vis 
prisiminti vokiečius iš nacinės 
pusės.

— Amerika pradeda derybas 
su Vokietija, kad pęgyarstytų 
savo sutikimą finansuoti plieno 
fabrikus kom. Kinijoje.

— Kom. Kinija savo atstovus 
iš 50 kraštų peršaukė pasitari
mam.

— Kinijoje pora šimtų mylių 
nuo Pekingo kovo 22 pasikar
tojo stiprus žemės drebėjimas. 
Kiek aukų, kinai neskelbia. Dre
bėjimo stiprumas vertinamas 
8.3, Aliaskoje 1964 buvo 8.4, 
S. Francisco 1906 — 8.25. Sti
priausias išmatuotas drebėjimas 
yra buvęs 8.9.

Rodaktoriai pakartoja žinias 
iš kun. Tarvydžio, Butkevičiaus. 
Pakartoja, kad buvo įšventinti 
trys vyskupai — 1955 ir 1957; 
pakartoja, kad Lietuvoje tebe
są pagal 1954 statistiką 740 ku
nigų. Bet šios žinios daros klai
dinančios, kada tie redaktoriai 
nepriminė fakto antos pusės— 
nepriminė, kad 1955 įšventin
tas vyskupas Steponavičius jau 
1961 buvo nušalintas iš parei
gų ir ištremtas į Žagarę, o 
1957 įšventintas vyskupas 
Slatkevičius nebuvo net įleistas 

kėįmo Nato.'Turtji ’gJlvoje t ^v.° vyskupiją. Gražus dar 
Amerikos kišimąsi į Portugali- , skaičius 724 kunigai, bet visai 
jos politiką Afrikoje, o taip pat vaizdas daros, jei bus pri- 
bazes, kurias Amerika turi Por- ~ ’
tugalijos Azorų salose. 

Jei valdžia leis, susijungs 3 ~ -------------
New Yorko laikraščiai — He- 
rald Tribūne, .Joumai Ameri
can, Worid Telegram and Sun. 
Jungtis verčia faktas^ kad 
negali išsiversti. Pereitais me
tais visi trys laikraščiai turėjo

tu Dale^narlSienta^iKsiėmė tol5miL Mažta tiražas. Worid tėjo ir apčiuopiamos naudos iš 
Telegram 1960 buvo 448,828, to skandalo: savo atsiminimų 

visas pareigas sau ir 389291. Journal Ameri- gabalą pardavė Koelno žurna -
provincijų skaičių sumažinti iš . I-
21 iki u. Katanga paliekama 2“ S' ? - J™*0
nejudinta HeraI" Tribūne sekmadie- “Star už 7000, iš televizijos

i ®lnis dabar yra 360,876, bet ne- CBS gavo 5,000, derasi su ang- lauroma uem saiuiuam. sune
“•““y“ *•“* še*™“* lą laikraščiu dėl sumos 33,000. negali visos tiesos pasakyti dėl

J knetmų m pasiųsti nink> Tknes, kurio yra-1,337, Ji buvo ii Karaliaučiaus, Utmiir grietinės grėsmės,
j Vietnamą savo inžinierių ar 277 eez. __ _ ...
karių dalinį. -

— N. Y. Times nepritaria pre- / Patrik* Ir jenmrfka 
zidento taktikai palaukti su prie- 
monėm infliacijai stabdyti. Siu- ną buvo surengti “ekumeniški tą visam gyvenimui 
lo spausti stabdžius nelaukiant.

— Indija kovo 23 jau kaltina 
Pakistaną, kad sulaužęs Tašken
to sutartį.

LB J už Nato, nors be de Gaulle
Prezidentas Johnsonas kovo Portugalijos žodis dėl Nato

Portugalija ginče dėl Nato la
biau linksta į de Gaulle pusę. 
Tokia išvada iš min. pirminin
ko Salazaro pasisakymo, kuria
me tarp draugiškų valstybių ne
suminėjo Amerikos ir įspėjo, 
kad neskiria besąlyginio pasiti-

23 pasisakė už stiprų Nato, ne
paisant pasikeitimų, kurie pri
klauso nuo atskirų asmenų. De 
Gaulle vardo neminėjo, tačiau 
kalbos turinys davė suprasti, 
kad Nato turi veikti ir be de 
Gaulle.

Mirė Pierre J. Huss
Pierre J. Huss, 59 m. Hears- 

to spaudos politinis kolumnis- 
tas, kovo 22 ištiktas širdies 
smūgio mirė. Su jo mirtimi pa
vergtieji kraštai neteko akty
vaus informatoriaus apie padė
tį komunistų pavergtuose kraš
tuose. Buvo kilęs ’ iš Liuksem
burgo.

— Sanfolk Garelik paskirtas 
vyriausiu inspektorium New 
Yorko policijoje. Spauda sumi
ni, kad tai pirmas žydas tokio
se policijos pareigose. Buvo tra
dicija skirti airius. Garelik tė
vai iš Minsko ir Lietuvos’ Bras
tos atvyko į Ameriką 1900 ir 
1905.

— Indonezijos nauja vyriau
sybė apsiskelbė būsianti neutra
li, “nepriklausoma nuo Rytų ir 
Vakarų”.

— Izraely, prie Negyvosios 
jūros atkasti Berodo rūmai ir 
nuo kovo pabaigos leidžiami 
lankyti.

Laikraščių 
jungtuvės

skaičius 724 kunigai, bet visai

minta, kad tai tik pusė to skai
čiaus, kuris buvo Lietuvoje 
prieš okupaciją. To negalėjo pa
sakyti tie šaltiniai, iš kurių sė- 

Skandalas su geru "1tiinfonn^i’as Amerikos re-
w j - . “ daktonai, bet nuo tokios mfor-

UZaarblU . macijos nėra atpalaiduoti tie 
- Gerda Munsmger, kurios redaktoriai, kurie sten-

vardas pagarsėjo ryšium su Ka- ’ žinias duoti vispusiškai ir 
12 mil. nuostolio, šiemet numa- nados ministerių skandalu, tu- 5altinius vertinti kritiškai.šaltinius vertinti kritiškai.

čia ir susiduriam su faktu, 
kaip Amerikoje rodomas kritiš
kas nusistatymas, net nepasiti-

niais”, bet te paties masto ne
taikoma tiem šaltiniam, kurie

ko duktė 16 metų mergaitė, su 
kuria užėję rusai darė per tre
jus metus, /kas tik jiem patiko, 

Washingtone šv. Patriko die- sulaužė .jos jaunystę ir sveika-

Radijo informacijai anglų kal
ba čia plati dirva faktam su
gretinti ir tiesai parodyti iš vi
sų pusių.

pusryčiai” — dalyvavo 50 kata- •
likų, protetantų žydų. Pitts- — Kengraam. J. C. Clava>
burgo vykupas Wright vietoj — Graikai nori ištirti Helike land kovo 21 buvo užpultas, su- 
raudonos vyskupinės keurėlės miestą, kuris prieš 2,339 metus žeistas ir apiplėštas kaukėto už- 
buvo užsidėjęs žalią. Vienas iš nuo žemės drebėjimo dingo Ko- puoliko, išeidamas iš savo įstai- 

- Vokietijas CDU partijos Žydų tuojau įvertino kaip eku- rinto įslankoje 4045 pėdų gyly- gos. Suimtas užpuolikas pasiro-

Adenaueriui, išrinktas Erhardas. žalią jermulką”. tėjimo, miestas.
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Tarp savaitės įvykių x >
Lietuvos laisvės idėjai, kultūra-Įvykiai ateina ir dingsta, te- 

pažymėti laikraščio kronikoje 
arba ir to išvengę. Tik nedau- kūrybai Tai naujas užsimoji- 
gelis palieka ilgiau pastebimus mas. Jis yra sykiu didelis ban- 
pėdsakus. Tarp pastarųjų mite- dymas, tačiau jis vertas jaunų 
kėjusios savaitės eigoje keli žy- žmonių energijos ir sumanumo, 
mėtini specialiau. Laisvės žiburio šviesa yrą lyg

1; Visuomenė* dėmesį pairau- tylus atsiliepimas į Maskvos į- 
kė “Laisvės žiburio” radijo siun- sakymu, lapkričio mėn. Vilniuj 
tų New Yorke pradžia. Būdinga suorganizuotą grupę propagan- 
ne tai, kad “Laisvės žiburys” dai apie Lietuvą užsieniuose..

2. Pozityvių įvykių eilėje tik
tų įrikiuoti pasiaiškinimą dėl 
jaunimo kongreso laiškais tarp 
šio laikraščio ir PLB vykdo-

. mojo vicepirmininko. Pastarojo 
atsakymas atmetė žodžiu ir raš
tu skleidžiamus gandus. Dar 

4 ir daugiau:, priminė, kad. “Kon
greso veikėjai taip pat buvo ak
tyvūs lietuvių veiksnių 1966 
gausio 22-23 CIevelando pasita
rimų dalyviai. Jiem privalomi 
veiksnių susitarimai santykių 
su pavergtąją . Lietuva klausi
mu" (pabr. reti). Tie žodžiai kal
ba apie laisvą įsipareigojimą 
prisiimti sutartą nusistatymą. 
Tai įsipareigojimas nuo parti
zaninių šuolių į šalį. Tai sykiu 
yra drausmės ir solidarumo 
laisvas prisiėmimas. Jis ypačiai 
brangintinas, kai yra suklestė- 
jęs individualizmas, noras tepri- 
pažinti autoritetu tik savąjį 
sprendimą.

Norėtum tikėti, kad gandų ir 
nepasitikėjimo banga bus atslū
gus! ir atidarytas kelias į pozi
tyvius ir konkrečius kongreso 
rengimo veiksmus.

3. Mažiausiai norėtume žymė
ti įvykius Vliko sluoksniūoše— 
atnaujintas kalbas, posėdžius 
vėl organizuotis, persiorganizuo
ti. Dabar, sako, norima organi
zuoti jau blokus, grupes: socia-

veiksniam...), priklausys ir vi- listų, liberalų, katalikų. Tai vėl 
suomenės palankumo, paramos organizavimas dėl organizavi- 
ištvermė. mo..: Kai laikas ir energija

Dėmesio ypatingai verta ang- tam skiriama, kai veiksniai ne 
liškoji dalis, kuri siekia suras- veikia, o veiksniauja, nereikia 
ti naują klausytoją — kalbantį nieko kaltinti, jei įvykiai ima 
angliškai, siekianti arba jį grą- ristis per jų galvas.

. Būtų maloniau, jei ši išvada

ne tai, kad “Laisvės žiburys” 
bus antra lietuviška programa. 
Buvo gį New Yorke ir trys ra
dijo siuntos. Būdinga, kad ini
ciatyva išėjo iš tos jaunosios 
kartos, kuri pernai surengė žy
gius į Washingtoną, į Jungti
nes Tautas. Tai buvo vienkarti
niai žygiai. Dabar tarp tų žmo
nių kilo įsipareigojimas prisi-* 
imti nuolatinės ir įkyrios veik
los uždavinį.

Pirmas pasirodymas, kiek lai
kraštį pasiekė atsiliepimai, sų- 

. tiktas palankiai arba ir labai 
palankiai: Būtų nekritiška "iš” 
pirmo pasirodymo blykstelėji
mų ar suklupimų daryti toli sie
kiančias išvadas. Mažieji tech
nikiniai klausimai savaime ras 
atsakymą tolesnėje rutinoje. 
Svarbu, kad išliktų pagrindiniai 
dalykai, kurie pasirodė jau pir
moje valandoje abiejų kalbėto
jų (R. Kezio ir A. Mažeikos) 
žodžiuose: entuziazmas, užsimo
jimas reikštis pozityviai ir kon
krečiai abiejose srityse — gar
sinant Lietuvos politinį klausi
mą, garsinant lietuvių kultūros 
reiškinius.

Nuo to, kiek tai pasiseks iš
laikyti ir “ilgame bėgime”, gal 
ir nuo to, kiek bus susitelkta į 
radijo informacijos-plotą (atide
dant tokius plačiuosius vande
nis kaip operos rodymas New 
Yorke ir paliekant tai kitiem

(1 Ĵr įvirtomis kultu- kataUdftąBte « viešąsias mo- 
pifoja nabuuo l»*twto iamip, /gj*"**' rtnėmis įstaigom!*. Ypatingai kyklasr^Ūtirgalėjęsstudijuoti
vyskupo* aaaioniai-sutiko teH J- ***39®** Bostone. I>jąjiėl kai kunųas-- mj>n išvystyti spaustu- lituanistinius dalykus ir kartu

Tritonovi-uolyn^ vę. T^ūlus^ įaustu- ruoštis lietuviškajai veiklai

pavedė rūpinti* Imtuvu vę fr ją gerai tvarkant buvo JAV ir ateities darbam Lietu-
niais teHraifafc Paskubomis pats nai perernė administruoti Bnd- į ?(M*oną įsiimti lietuvių pran- kad jį duos pelną ilges- vojfc .
vyskupas surado' vienuolynui ^®™1® ; Antano parapiją, čakonų. nį laikyti lirtnviginre lai- Niekada nebuvau linkęs kur
namą netoli- Lewistono, Gree- Galvojau, kad Bridgevillėje bus Ilgai laukta, ilgai maldauta, jrra^įus spausdinti lietnviškas ti lietuvišką gimnaziją ar ją 
ne kaime, kuriame liepos mėn. galima įkurti didesnį vienuoly- bet nežiūrint nei prel P. Juro, knygas, ir prisidės prie lie- kurti kur nors provincijoje,
1944 m. buvo įkurtas pirmas »*, bet vyskupui neduodant nei kunigų Vienybės delegaci- hivią&njn . židinio įkūrimo, toli nuo įvairių kultūrinių įstai-
pastovus lietuvių pranciškoną leidimą įkarti formalų vienuo- jos, nei Pranciškonų Sv. Vardo sinaitsfnvpi tvarkyti buvau pa- SU- Buvau tikras, kad neturint
vienuolynas JAV, į kurį netru- visos viltys nepasitvirti- provincijos provincijolo pas- gfcyjetęs patyrusį spanstnvinin- pakankamai mokinių bei moky-
kus suskrido iš įvairių Europos 
kraštų lietuviai pranciškonai

Nors ir įsikūrę Maine miš
kuose, čia nerimome. Bandėme 
veržtis į lietuvių centrus. Vėl 
klabenau Įvairių vyskupijų raš
tinių duris. Atrodė, kad nebu
vo vilties, kad kas būtų galima 
padaryti. Padidėjus pranciško
nų kunigų ir brolių skaičiui, 
teko nieko nelaukiant kurti di
desnį vienuolyną Kennebunk- 
porte (1947). Vysk. J. McCar-

no. Po daugelio metų Pittsbur- 
gho vyskupas leido įkurti tik 
laikiną vienuolyną.

Ėmus daugiau tremtinių at
vykti į Kanadą, bandžiau įkur
ti lietuvių parapiją ir vienuoly
ną Toronte. Keliais atvejais ta
riausi su Toronto kardinolu. 
Buvo gauttas leidimas įsikur
ti St. Catherine miestely. 1949 
ten įkurtas mažas laikinis vie
nuolynas, ir čia apsigyvenę ke
li kunigai rūpinosi lietuvių dva-

paverstr’Snnpatiku bei rėmėju 
žinti į lietuvišką kamieną arba nebūtų teisinga.

Tčv. J. Vaikys, 6. F. M. pirmaisiais metais Amerikoje.
Pranciškonų vienuolynas Green®, M e., 1952 jn.

tangų, nieko nelaimėta. Skau
dančia širdimi reikėjo kreiptis 
kitur. Dar skaudžiau buvo iš 
Bostono išvežti Darbininko lai
kraštį ir spaustuvę. Per daugelį 
metų Darbininko spaustuvė 
Bostone buvo tapusi lyg kokiu 
lietuviu centru, ir jos išvežimas 
buvo visų skaudžiai pergyven
tas. Bet nebuvo kitos išeities. 
Kadangi prie Darbininko ruo
šėsi prisijungti ir kiti du savait
raščiai — “Amerika” Brookly- 
ne ir “Lietuvių žinios” Pitts- 
burghe, neliko nieko kite^ kaip 
ieškoti spaustuvei vietos kituo
se lietuvių centruose.

Netikėtos pagalbos susilauk
ta Brooklyne. Vietos lietuviai 
klebonai prel. J. Balkūnąs, kun. 
N. Pakalnis, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. A. Petrauskas mielai pri
tarė pranciškonę įsikūrimui 
Brooklyne ir “Amerikos“ laik
raščio prisijungimui prie "Dar
bininko". Jiem tarpininkau
jant tuoj buvo gautas ark. T. 
E. Malloy leidimas kurti vienuo
lyną bei spaustuvę Brooklyne, 
nemažame lietuvių centre (1951 
pavasarį).

Tuo. pasisekimu džiaugiausi, 
nes dabar .lietuviai pranciško
nai turėjo progos plačiau išvys
tyti religinę, tautinę bei kultū
rinę veiklą.

Skubiai buvo ieškomi namai 
vienuolynui. Tirštai apgyventa
me Brooklyno mieste sunku 
buvo ką rasti. Ką nors didesnio d., 10 vai. ryte, 
negalėjome pirkti, nes buvome 
užsitraukę nemažą skolą, kur
dami vienuolyną Kennebunke
(1947). Bet turėjau skubėti su mininkai arba jų įgalioti ątsto-

sikvietęs patyrusį spaustu vinin- pakankamai mokinių bei moky- 
ką Juozą Kapočių, Lietuviško- tojų, gimnazijos išlaikymas kur 
sios enciklopedijos leidėją. Į jį 
buvau sudėjęs daug vilčių.

Dariau žygiu* aplink spau*

nors provincijoje bus sunkus. 
Be to, didesnis pranciškonų

(nukelta j 4 psl.)

Prancrtkony vienuolynas Greene, Maine, 1952 m. _

LB TARYBOS SESIJA
vai. Svečiais kviečiami visi LB 
gyvenimu besidomį lietuviai.

Šioje sesijoje pagrindinis dė
mesys bus kreipiamas į šian
dieninius JAV LB organizaci
nius bruožus, nepamirštant 
žvilgsnio į tolimesnę ateitį.

Sesiją globoja JAV LB De
troito apylinkė.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos sesija šiais metais vyks 
Detroite, Lietuvių Namuose, ba
landžio 30 ir gegužės 1. Ji ati
daroma šeštadienį, balandžio 30

Sesijoje dalyvauja rinktieji 
Tarybos nariai, LB Centro Val
dybos nariai ir apygardų pir-

JONO
BUDRIO

I NI M AI

t. LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

i ' Copyright

(18) <
— Otec Kriškian, kaž kas negero su viduriais, ar 

neturėtumėt ko išgerti? _
— Kaip gi, kaip gi, užjausdamas tarė rektorius 

Adonovui ir dėl savo dvasiško naivumo nesupratęs 
padėties, atidarė spintelę ir iš buteliuko pripylęs de
vynetu tirštos esencijos, padavė stikliuką “sergan
čiam”. Aaonovas vienu ūpu užvertė stikliuką, susvyra
vo, griebėsi už gerklės ir atsipeikėjęs vos ištarė:

— Savo ilgame gyvenime, išskyrus rašalą ir ži
balą, gėriau .viską — bet tokios bjaurybės dar nesu 
ragavęs...

“Kovenskij Telegraf” turėjo gerą dirvą. Jo nume
riai, matyt, buvo pasiųsti toliau, kam reikia. Tarp mo
kytojų prasidėjo panika. Greit atvyko iš Vilniaus “po- 
pečitel” — apygardos švietimo inspektorius. Mokyto
jai viens po kito išėjo ar buvo atleisti į pensiją: Kor- 

nouchovas pirmas pasiskubino pats išeiti, po jo Čepe- 
levskis, Koch... Atvyko jaunos jėgos: Stelmachovskij, 
Rajevskij ir kiti. Direktorius Rubcovas buvo perkel
tas į Šiaulius. Įvyko tikra revoliucija. Laikraštukas pri
kėlė Kauną iš miego.

- Papasakojau A. Buchovui apie Kauno praeitį, apie 
“Dainą” ir bendrai lietuvišką veiklą, pirmą koopera
tyvą “Nemuną”, jo kuklią pradžią, jo trijų tarnauto
jų iš pirmos nakties mirtį. Galima butų daug parašyti 
ir dabar, bet neturiu tam laiko... Grįžtu prie savo 
pirmykštės temos.

Po kelių dienų užėjau į redakciją, daviau keletą 
žinučių, palikau savo spausdintus kitus- rašinius. Bu- 
chovas pasakė, ką jis galės man mokėti. Nuo bet ko
kių honorarų atsisakiau. Savo tarnyboj norėjau būti 
visiškai laisvas nuo bet kokių Įsipareigojimą A. Bucho- 
vas, nors jam savo motyvų nesakiau, tai suprato ir 
prie to klausimo niekuomet negrįžo. Laiks nuo laiko, 
praeidamas pro šalį, užeidavau į redakciją: man įdo
mu buvo pažinti bendradarbius arba ir šiaip lankyto
jus- " , . . ■ "

Lankydavosi dažnai keletas lietuvių. Visų tikslai 
buvo aiškūs, be jokio įtarimo. Tik vienas žydų tauty
bės apie 26 metų vyrukas krito man i akį savo skir
tingu elgesiu.'Jis bendruose pasikalbėjimuose nedaly
vavo — negaišo laiko, praeidamas tylomis linktelėda
vo kitiems galva ir eidavo tiesiai] A. Bucbovo kabi
netą, palikdavo ten savo straipsnį ir greit pranykdavo. 
Dėjausi nesuinteresuotas, o nepažindamas ten gerai 
žmonių, redakcijoje apie jį neklausinėjau. Tad galėjo 
būti pranešta jam ar A. Buchovui. Bet pavedžiau vie
nam savo pareigūnių išaiškinti tą asmenį. Skaitydamas 
“Echo”, stengiausi atspėti, kokios rfihes straųpsnius jfe 
rašydavo. Po kiek laiko sužinojau, kad jo pavardė 
Reches, studentas-juristas. Nors jis buvo nekalbos, vie
šai, jokių nuomonių nmeiškė, tada jo pažįstamieji į- 
tarė jį komunistuojant Liepiau jį pasekti. Jo straips
niai buvo politiniai, labai ataargiii palošdinėjo mintį, 
jog ano meto Sov. Sąjunga suįnterttiiot* Lietuvos ne
priklausomybe, tik Lietuva turėtų suprasti, kas tt 
kaimynų yra ar gan būti, jos tikri drragai, padbnti |uqs, 
užmegrti artimesnius santykius, tegul pradžioje tik kul

tūrinius, vėliau atsiras ir ekonominiai Supratau, kad 
tokį interesą turi ne studentas Reches, bet Sovietų 
pasiuntinybė, ir jos pavedimu jis pakiša “Echo” savo 
straipsnius.

Atkreipiau tinkamą dėmesį į Rechesą, bet nieko 
kol kas nedarėme, kad nesugadintume santykių redak
cijoje ir neapsunkintume tolimesnių galimybių. Vieną 
dieną užtikau redakcijoje keistą tipą: apie 40 metų 
aukšto ūgio vyrą su portfeliu, iš kurio jis traukė ant
spaudus ir blankus. Jo ^oratorijų klausėsi keli “Echo” 
bendradarbiai Prisidėjau ir aš. žiūriu, antspaudas-kau- 
kuolė, dar kažkokia butaforija ir rusiškas parašas: 
Ataman Chmara. Tokie pat spausdinti blankai laiškam. 
Mačiau, jog “atamanui” nerūpėjo laikyti savo reikalą 

> paslapty, anaiptol, gal gailėjosi, kad savo pasigyri
mams klausytojų buvo permaža. Be jokio ypatingo in
tereso paklausiau, kur ir kam jis mano “atamanauti”. 
— šaulių Sąjunga pakvietusi jį veikti demarkacinėje 
zonojemielai atsakė “atamanas”, kad ir nežinoda
mas su kuo kalba

Grįžęs įstaigon, per kųiitoną Klimaitį susisiekiau 
su šaulių Sąjunga tam komedijantui likviduoti. Su Lie
tuva “atamanas” nieko bendro neturėjo. Buvo Deniki- 
no armijoje podporučnikas ir vėliau, po metų, būda
mas su reikalais Berlyne, sutikai ji padavėju rusų res- 
tarane “Medvied”.

Su “Echo” mano santykiai tęsėsi, — ir prie jų 
dar grįšiu.

Versalio restoranas anuo metu turėjo bene geriau
sią virtuvę Kaune, be to vakarais kabaretą ir šokias. 
Katiroks sumanus ruselis, parinkęs Laisvės Alėjoje 
apie 10 maginu, sudarė iš jų rusų “čigonų” chorą,,. 
Ar daug reikia išgėrusiai publikai? Merginos pakeltos į 
“artistes”, mielai prisėsdavo prie stalų gėrė vyną ir 
palaikydavo kompaniją. Biznis pagyvėjo, fr savinin
kas jr merginos buvo patenkinta*. Lankytojai nepro- 
testatva Judrus “chormeisteris*’ griežtai saugodavo 
merginas, kad bent salėje nepridtų prie skandalo. lie
tuvių kalba mažos scenos repertuaro tada dar nebuvo. 
Policija pareikalavo, kad bent pranešėjas scenoj pir
miau praneftų programą lietuvių kalba. Įsakymas bu

vo įvykdytas: 18 metų vaikinas, iš drabužinės, ateida
vo į sceną ir, žiūrėdamas į lubas, ar sau į batus, abe
jingai atraportuodavo: “Dabar panelė Zina padainuos 

—“ech, vienkart ėjau...” Publika trūkdavo juokais.
O panelė Zina uždainuodavo: “Ech, raspašol...” Vai
kinas sprukdavo prie savo tiesioginįo darbo į drabu
žinę, šluostydamasis prakaitą. Perpildyta salė ūžė ir 
linksminosi

Už vieno stalo salėje sėdėjo apie 45 metų vyras 
inteligentiškos išvaizdos, padoriai ir švariai apsirėdęs. 
Ne pirklys, greičiau aukštesnis valdininkas, bet ne lie
tuvis, ir ne lenkas — greičiau rusas. Stalas buvo pa
dengtas dviem, stovėjo karafa su degtine ir du pripil
dyti stikliukai To antro prie stalo nebuvo. Sėdintys 
nekreipė jokio dėmesio nei į choristes, nei į publiką, 
nei į aplinką apskritai Bet gi turi būt koks nors tiks
las, kuris atvedė jį čia... Kursuose, mokantis žvalgy
bos, einan jau prie pabaigos, instruktoriai mus vedžio
davo į restoranus, sodus, viešas vietas, reikalauda
mi apibūdinti nurodytus asmenis.

— Galvok, galvok, nesvarbu, jei suklydai, vėliau 
gausi patyrimą — išmoksi. — Po kelių intensyvios 
praktikos savaičių tie instruktoriai pateikdavo savo 
nuomonę apie kiekvieno kursanto pastabumą. Vėliau 
praktiškoje veikloje ir gyvenime tai įėjo mums “į 
kraują”, išaugo mumyse.

Taigi ir čia atsakymą galėjo palengvinti antro 
asmens pasirodymas. Kol kas buvo matyti tik, kad ma
no observuojamas asmuo kažką stipriai pergyvena ir 
graužiasi Laiks nuo laiko išgeria savo stikliuką ir vėl 
jį pripila. Atrodė, jog jis ir nesiruošia greit iš čia iš
eiti. Matydamas tai, aš nuėjau prie telefono ir pa
skambinau vienam inteligentingam rusui, buvusiam ka
rininkui. Pasisekė — radau jį namie ir paprašiau atei
ti Nurodžiau, ko aš noriu. Dažnai naudojaus jo pas
laugomis. Žinojau jo sugebėjimus ir buvau visais at
žvilgiais juo tikras. Greit jis atėjo. Apsidairą, greit 

-rado, ko reikia, ir gavo staliuką vienišojo kaimynystė
je. Abejingai užsisakė irgi vodkos ir uftandžių. Ma
nęs jis “nepažinojo”, ir aš, palikęs reikalą kompetentin
gam žmogui, išėjau. Rytojaus dieną mes susitikome.

(Bu* daugiau)
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darbų, dažnai matomų mūsų 
spaudoje. Antroji jo toto dar
bų paroda buvo surųoita pra
ėjusiais metais Chicagęs Meno 
Institute. Apie trečiąją jo paro-

rai didelis. tas rodomas ko
vo 27, Ritz Hali, 633 W. Hun- 
ting Park A ve., 2:00 ir 4:30 v. 
popiet.

Canber- 
# režiso- 

gavo 
Churchill Fdloaship 3000 sva
rų premiją- T» jį įgalins kvyk
ti i Europą pįįftąitf teatro stu
dijų. Prūnijtolain^pzhą pami
nėjo Canbertes ir Sydnėjaus 
dienraščiai. "' ’

Juoaas Petrauskas, Darbinin
ko skaitytojas, mirė kovo 5 
Prospect, Conn. Atvykęs . šį 
kraštą, Prospect, Conn. išgyve
no 50 metų, dirbdamas nuosava-'

instituto fotografijos skyriaus 
kuratorius Hugh Edwards. Ver
tinimas lietuviškai buvo at-

š.m. vasario mėn. numeryje. 
Rašinys įdomiai atskleidžia tė
vą A. Kezį, S.J., ir jo kūrinius, 
kad ir nedaug meną pažįstan
čiam, ir kas gali, prieš lankant 
parodą, šį rašinį turėtų perskai-

kūne vieni, o parodykimęzją ir

gam.
Paroda atidara darbo dieno-

mas, šv. Andriejaus parapijos 
klebonas kun. Juozas čepukai- 
tis pakvietė į Philadelphiją tė
vą Algimantą Kezį S.J. pravesti 
trijų dienų rekolekcijas šv. An
driejaus bažnyčioje. Rekolekci
jos vyks balandžio 1 ir 2 va
karais, 7:30 vaL ir baigsis ba
landžio 3 pamaldomis 10:30 v. 
ryto.

Philadelphiįos ateitininkai, po 
dviejų metų, pertraukos, ryžta
si surupšti \ phfladelphiečiam 
didžiulį’’%reiio ‘val^^. Progra
mą išpildyti yra pakviesti A- 
merikos lietuviams gerai žino-

Malonu konstantuoti,
prof. K. Pakšto paminklas jau 
yra pastatytas šv. Kazimiera 
kapinėse, Chicagoje. Tai didelis
nuopelnas Ateitininkų Sendrau-

mABrTrarDrcolfif.
L. B. Hartfordo apylinkės na

rių susirinkimas šaukiamas ant
rą kartą, nes anksčiau šaukta
sis dėl blobo oro ir storos snie
go dangos kovo 12 neįvyko. Su
daryta tik nominacinė komisi
ja: Zigmas Strazdas, Antanas 
Mockus ir Bronius Kriščiūnas.

Kitas narių susirinkimas šau
kiamas balandžio 2 d. 7 vai. va
kare L.A.P. klubo patalpose, 
227 Lawrence Str., Hartford, 
Conn.

Darbotvarkėje numatyta: 1) 
Prof. Valerijono Balčiūno pra
nešimas apie politinę situaciją 
ir New Haveno suvažiavimą. 2) 
Buvusios valdytas pranešimas,
3) Naujos valdybos rinkimai,
4) Aktualieji reikalai ir suma
nymai.

. Visi Hartfordo ir apylinkės

komihgą darbą organizavo ir iš
tesėjo. Taip pat arch. J. Mulo- 
kui pagarba už jo didžią auką 

—dovanotą paminklo projek
tu

Kaip teko iš spaudos patirti, 
paminklui pastatyti buvo ren
kamos aukos. Kai jau pasta
tyta, visuomenei būtų Įdomu 
žinoti, ar paminklui tų aukų už
teko? Gal liko nesumokėta sko
la, o gal laimingas likutis mo- . jų.dienos dalyviai ir vist stovyk- 
nografijos išleidimui?

Draugiškas mūsų veiklių 
Pakšto Fondo organizatorių pa
aiškinimas būtų didelis visuo
menei patarnavimas, juo la - 
biau, kai buhalterija yra ne
paini ir nedidelė (kiek surinkta, 
kiek išleista ir kiek liko).

Gal arčiau prie Pakšto Fondo 
gyveną chicagiečiai daugiau ką 
girdi ir žino, tačiau ir tolimes
niųjų miestų aukotojai mielai 
tokią informaciją priimtų.

Antanas Visminas,
Woodside, N. Y.

STOVYKLOS PRANEŠIMASJAI
Worc«ster, Mass. Maironio Kiekvienas dalykis prašomas 

parke kovo 26, nuo 12 iki 9. jau iš anksto paruošti diskusi
joms aiškių siūlymų šiais klau
simais (pasirinkti vieną ar. ke
lis):

a) Programa: pavyzdinė bir
želio 25-30 programa; diskusijų 
ir pasitarimų temos; atskirų die
nų temos; kurie asmenys kvies
tini programų pravedimui; va
karinės programos.

b) Tvarka: pavyzdinė dieno-

vai. vak.'Įvyks stovyklos reika
lais studijų diena. Kviečiami 
stovyklos raštinės ir programos 
skyriaus nariai, kovo 12 studi-

lų bei jaunimo metų reikalais 
besidomį studentai.

Po pranešimų iš pereitų stu
dijų dienų ir stovyklos ruošos 
darbų, bus pravestos bendros 
diskusijos.

tvarkė; stovyklos tvarkos nuo
statai.

c) Užsiėmimai: lituanistinių 
studijų informacijų, centras; 
laisvės žygių ir politiniai kursai; 
bendradarbiavimas spaudoje; 
laisvės kovų kursai; vadovų 
kursai; muzika; skaitykla ir kny
gynėlis; stovyklos dieninis 
laikraštėlis; fotografija ir fil-. 
mai. Regina Petrikonytė.

Baltimores žinios
Šv. Alfoneo suaugusių klubas 

kdvo 99 dalyvavo šv. Alfonso 
bažnyčioje, 8:30 vai. mišiose. 
Po pusryčių pasilikta trumpam

BRIDGEPORT, CONN.
ti Altui, o 150 dol. Lietuvos iš
laisvinimo fondui, šioms orga
nizacijoms pinigai pasiųsti per 
LB centrą.

Pasibaigus kaltams, dr. J.
Stukas parodė filmą iš dabarti
nės Lietuvos gyvenimo. Po fil
mo pasidžiaugta A. Stanišauško

buvo parašęs. A. a Juozas Pil
kis pagerbtas atsistojimu.

Po to Jan Heart grupė davė 
gražią programą: dainų, baleto 
bei šokių numerių.

L.R.K. Susivienijimo 89 kuo
pos1 nariai kovo 20 d., 8:30 vai 
rytą išklausė šv. mišias, kurias 

buvo užprašę už gyvus ir mi
rusius kuopos narius. Po mišių 
bažnyčios svetainėje buvo ska
nūs pusryčiai; juose dalyvavo ir 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Juozas Matutis, kuris, p r i ėš 
pradedant valgyti, sukalbėjo 
maldą.

Iš viso, ši L.R.K. Susivieniji
mo 89 kuopa, energingos "valdy
tas vadovaujama, rodo grąžą* 
savo veiklą. Stengiamasi užver
buoti kiek daugiau narių, ypač 
jaunimo, šiuo metu kuopoje

L.B. nariai ir svečai prašomi su- yra 80 narių. J. Bernotas 
sirinkime gausiai dalyvauti. At
likime savo garbingą pareigą— 
ateikime.

LA.P. klubo nepašalpinis 
skyrius sujungtas su pašalpiniu 
skyrium. Kovo 19 klubo didžio
joje salėje prijungtojo skyriaus 
25 veiklos metų sukakties ir ap- 
sijungimo proga įvyko šaunus 
banketas. Jame dalyvavo per 
120 žmonių. Buvusio nepašalpi- 
nio sk. narės paruošė skanią va
karienę.

Kalbėjo pirmininkas Joseph 
Thomas, Marcelė Pilkienė, Ka
zys Mikalauskas, Stasys Pater- 
sonas, Jonas Bernotas ir Vla
das Čekanauskas (Walter Cha
se), kuris prieš 25-riys metus 
su a.a. Juozu Pilkiu buvo įstei
gę nepašalpinį skyrių; V. Čeka
nauskas (W. Chase) ir įstatus

Kryžiaus keliai lietuvių kalba 
šv. Alfonso bažnyčioj einami 
kiekvieną sekmadieni 4 vai. po
piet.

-Bingo party rengia šv. Alfon
so parapijos sodalietės sekma-

VVATERBURY, CONN.
Kaziuko mugę kovo 27 ruo

šia Waterburio skautai parapi
jos salėje, John St Programo
je dalyvauja Waterburio tauti
nių šokių grupė "Sūduva”, ku
riai vadovauja Gražvyda Mauru- 
tienė. šioje grupėje lietuviškus 
šokius mielai šoka ir kelios ki
tataučių poros. Grupė, kartu su 
akordeonistu J. Sapio, pereitais 
metais dalyvavo New Yorko pa
saulinėje parodoje — Singer 
Bowl ir Nfew Yorko valstijos pa
viljone išpildytose lietuviškose ' 
programose, o taip pat pasiro
dė įvairiomis progomis Hartfor
de, West Haven, Waterbury ir 
kitur.

New Haven, Conn.
Šv. Kazimiero parapijos mo

terų gildą globėjo šventėj už
prašė mišias, kurias aukojo kle- dieni, kovo 27, 5 vai. popiet, 
tanas kun. A Zanavičius. Mo
terų gildą parapijos gyvenime 
veikliai reiškiasi ir savo lėšom 
bažnyčiai yra nupirkusi eilę 
brangių reikmenų.

Vyrų klubo nariai kartu su 
sūnumis kovo 6 organizuotai 
dalyvavo mišiose ir visi priėmė 
šv. komuniją. Po mišių klubo 
salėje Įvyko bendri pusryčiai, 
kurių metu kun. A. Zanavičius 
savo kalboje priminė tautos ir 
parapijos globėją — šv. Kazi
mierą.

Kun. Albertas Zanavičius ge
gužės 22 švęs kunigystės 25 m. 
jubiliejų. Parapijiečiai ruošia 
pagerbimą ir minėtą dieną 6v. 
vak. bus iškilminga vakarienė 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Bilietų kaina 5 doL Juos galima 
Įsigyti jau iš anksto. M.

Visas pelnas skiriamas Įsigiji
mui dovanėlių,'kurias sodalietės 
padalins seneliams lietuviams, 
esantiems Įvairiose Baltimores 
senelių prieglaudose.

Oisterių balių ruošia lietuvių 
svetainės šėrininkai sekmadie
ni, kovo 27, nuo 1 iki 6 vai. 
popiet. Be oisterių, bus galima 
gauti ir kitų skanių valgių bei 
gėrimų, šokiams gros Jono Le- 
kevičiaus orkestras. Balius vyks 
lietuvių svetainėje.

Didysis šv. Alfonso bažnyčios 
choras, giedąs kiekvieną sekma
dienį bažnyčioje per sumą, ruo
šiasi Didžiosios Savaitės ir Ve
lykų pamaldoms. Mokyklos vai
kučiai irgi repetuoja, kad tai
syklingai galėtų įsijungti į tas 
reikšmingas pamaldas.

Lietuvių Bendruomenės su
rengtame Vasario 16 minėjime 
kalbėjo dr. J. Stukas, klebonas 
kun. P. Pranckus ir A. Mitkus. 
Visi trys gimę ir augę jau šia
me krašte, bet jų meilė tėvų 
kraštui tikra gyva ir gali būti 
pavyzdžiu daugeliui.

Atidarydamas minėjimą, L. vadovaujamo choro dainomis ir 
B. pirm. Algis Mitkus priminė a. Rygelienės deklamacija, r. 
susirinku^rtis/ ’ kad bendroje . .'i \ .V/,'. -—;———
lietuviškoje veikloje vis dau
giau turėtų reikštis ir čia gi
mę lietuviai. Lietuvos reikalai 
turi rūpėti lygiai tiek naujai, 
tiek anksčiau atvykusiai kartai. 
Lietuvį nuo lietuvio negali skir
ti nei amžius, nei gimimo vieta.

Dr. J. Stukas savo kalboje 
ypač kėlė lietuvio vertę, įrodi
nėdamas, kad lietuviai savo 
kultūra pralenkia eilę net ir di
desnių tautų.

Klebonas kun. P. Pranckus 
paminėjo -vieningumo reikalą 
ypatingai lietuviškų pamaldų 
lankyme. Šioje parapijoje lie
tuvių nedaug beliko ir jei jie 
nesiburs vieningai į lietuviškas 
pamaldas, jų vietą užims kita
taučių masė.

Atrodo, kad kalbėtojų nuo
širdumas lietuviškiems reika
lams išjudino žmonių dosnu
mą. Aukų surinkta vidutiniškai 
apie 2.50 dol. nuo kiekvienos 
Bridgeporte gyvenančios lietu
viškos šeimos, įskaitant čia gi
musius ir atvykusius. Aukų rin
kime daugiausia pasidarbavo 
kun. P. Pranckus, A. Mitkus ir 
A Markevičienė. Viso surinkta

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Akėčios, nr. 4-5. Šių .metų 
pradžioje pasirodė pereitų me
tų ketvirtas “Akėčių” numeris, 
kuriuo, kaip leidėjų buvo paža
dėta, užbaigiami 1965 metai, 
šis numeris 12 puslapių, ilius
truotas, spausdintas ofsetu. 
Tarp kitų Įvairenybių, surink
ti spaudos pasisakymai dėl lap
kričio 13 žygio Į Jungtines Tau
tas. Atskiro numerio kaina 50 
centų. Gaunama pas spaudos 
platintojus ir adresu: Akėčios, 
84-20 Jamaica Avė., Woodha- 
ven, N.Y. 11421.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— J. Žiugžda, uoliai pasi

darbavęs pertempti Lietuvos is
torijai ant rusiško kurpalio, pa
sitraukė iš Mokslų Akademijos 
viceprezidento pareigų. Jo vie
ton išrinktas Algirdas Žukaus
kas, technikos mokslų dakta
ras. (Elta)

Lietuvių Fondo narių šeima 
sausio mėn. vėl pasipildė nau
jais nariais. Po 1000 doL Įne
šė: Juozas ir Biriitė Briedžiai 
ir Marija Veitaitė-Boyeva; 325 
dol., a.a. Margaret L. Ručinskie
nės atmint. Įnašas; 200 dol. — 
H. ir O. R.; 150 dol — Alfon
sas Kalvaitis ir šeima. Po 100 
dol.: Kazys ir Ona Valaičiai, 
Valaičiai, Elena Balienė, a. a. 
Kotrinos Normantienės atmint 
Įnašas, Juozas ir Pranė Tele- 
viečiai, a.a. Algirdo-Kazimiero 
Kriaučiūno atmint Įnašas, Me
dicinos ir Dantų Gyd. korpor. 
“PATRIA“, Petras P. Jaras, Jo
nas ir Bronė Karaškai, Aleksas 
ir Anelė Šemetai, Bonaventū
ras ir Pranė Jablonskiai, Julius 
ir Adelė Balsiai, Juozas ir Mar
celė Sabaliauskai, Juozas ir Van
da Kulikauskai, Mikalojus ir 
Ona Naumanai, Stasys ir Liu
da Kybartai, Vincas Juodis, 
Stasys Barvydas, Joseph J. Stau- 
gas Ponas X., Juozas ir Marija 
Tumai, Jonas V. Norris, Dr. An
tanas Čerškus, Petras ir Elena

Starevičiai ir Justinas Baltru
šaitis. Tuo pačiu laikotarpiu sa
vo įnašus papildė: Pranas Gu
das iki 500 dol., Dr. Zigmas ir 
Marcelė Rudaičiai iki 350 dol., 
Liet Veteranų S-gos Ramovės 
Omahos Sk. iki 400 dol.

me pieno ūkyje. Po iškilmingų 
mišių šv. Juozapo bažnyčioje 
palaidotas Waterburio, Conn. 
lietuvių kapinėse. Liko žmona 
Ona, penki sūnūs ir dvi dukros 
su šeimomis.
— Ąlfons Reins, Hollywood, 

Calif., Rezoliucijoms Remti 
Komiteto centro valdytas vie
nas iš vicepirmininkų, šiomis 
dienomis lankosi rezoliucijų pra- 
vedimo reikalu Washingtone ir 
New Yorke. Alfons Reins yra 
žinomas latvių veikėjas, iš pro
fesijos — teisininkas.

— Lietuvos atsiminimų radi
jo štabas New Yorke: prof. dr. 
Jokūbas Stukas, muz. Alg. Ka- 
čanauskas, Jonas Valaitis, kun. 
dr. St. Valiušaitis, akt. Vitalis 
Žukauskas, šokių mokytoja Jad
vyga Matulaitienė, žum. Emili- , 
ja čekienė ir jaunimo rep. Vis
valdas Gerdvilis, taip pat muz. 
Liudas Stukas ir kiti meninin
kai — imasi žygių Įsteigti regu
liarią lietuvišką televizijos pro
gramą nuo ateinančio rudens 
Nėw Yorke iš Ultra High Fre- 
ųuenc^ stoties' šiam svarbiam 
darbui pravesti, sudaryta studi
jų komisija iš čia pažymėtų as
menų.

— "Marė Baltkum" — nau
jas žurnalas, leidžiamas Stock- 
holme latvių tautinio fondo lė
šomis. žurnale bendradarbiau
ja vokiečių, estų, latvių ir lie
tuvių mokslininkai, ^nagrinėjami 
Baltijos jūrą supančių tautų 
praeities, dabarties ir ateities 
klausimai. Žurnalas leidžiamas 
vokiečių kalba.

— Pianistui Antanui Smeto
nai Martha Baird Rockefeller 
Fund for Music Įstaigos vado
vybė suteikė 2000 dol. subsi
diją. ši suma bus panaudota 
suruošiant penketą koncertų 
svarbesniuose Europos miestuo
se.

WORCE3TEH. MASS.

MatoterUM*.

Jaunimo komitetas, šiais jau
nimo metais kiekviename mies
te organizuojant jaunimo komi
tetus, kad kuo tinkamiau pasi
ruošus jaunimo kongresui, toks 
komitetas sudarytas ir Worces- 
teryje. Ji sudaro šie asmenys: 
P. Bunevith, G. Cesnaitė, A. 
Garsys, D. Glodas, kun. A. Jan
kauskas, D. Marcinkevičiūtė, P. 
Molis, D. Palubeckaitė, E. Pau- 
liukonytė, A. Pridotkas, G. Ra- 
čiukaitis, ir J. White. Į šį komi
tetą Įeina ateitininkai, skautai 
ir skautai akademikai, ir vyčių 
16 ir 126-tos kuopos atstovai.

Vasario 16 proga buvo su
ruošti du minėjimai, kuriuose 
dalyvavo visos organizacijos 
su vėliavomis. Ateity numato
ma surengti bendrus pusryčius 
Motinos Dienos proga. Dabarti
niu metu komitetai renka para
šus jaunimo peticijai. Iki šiol 
Worcestery yra surinkta maž
daug 400 parašų, Įskaitant Wor- 
cesterio burmistro Wells, kon- 
gresmano- Harold D. Donohue, 
District Attomey William Buck- 
ley, ir School Committee nario 
Davė Grabam. Ta pačia proga 
yra platinamas Lituanus, lietu
vių kultūrinis žurnalas anglų 
kalboje. Taip pat, jaunimo ko
mitetai, žada prašyti, kad per 
Laisvos Europos Radiją — Voi- 
ce of Free Europe — būtų duo
dami pranešimai ir lietuvių kal
boje.

Taigi, šie metai žada būti pil
ni veikimo ir ryžto. Padėkime 
savo miesto jaunuoliams pilnai

įvykdyti šiuos planus ir pasiry
žimus! E.F.

Tylioji lietuvaitė. Tyli ir ra
mi Amerikoje gimusi lietuvaitė 
Olga Keršytė daug dirba muzi
kos srityje Worcesteryje. ši ku
kli lietuvaitė gerai žinoma ne
tik Worcesterio visuomenei, bet 
ir aplinkinėms kolonijoms. Ji 
spaudoje retai matoma, o jei ir 
pasirodo, tai kaip veikėja orga
nizacijose, ne muzikė.

O. Keršytės muzikinis gyve
nimas Worcesteryje yra gyvas 
ir platus. Sekmadieniais groja 
vargonais v. Kazimiero' parapi
jos bažnyčioje. Akompanuoja 
solistams ir yra meno mėgėjų 
ratelio pianistė.

O. Keršytė — gerokai pažen
gusi pianistė. Turi lengvą, ge
rai išvystytą techniką, muzika
li. ritmiška ir nepaprastai jautri. 
Kiekvieną kūrini atlieka su di
deliu įsijautimu. Aukštai verti
na muzikos meną ir savo lais
valaikį praleidža prie pianino 
(tiesioginis jos darbas apdrau- 
dos Įstaigoje.) Niekad neatsisa
ko organizacijoms Įvairioms pro
goms anglų kalba parašyti pra
šymus, protestus, peticijas.

Jos mamytė — Ona Keršie
nė yra Maironio parko ir pašai
pūnės organizacijos ilgametė 
kasininkė. Ji irgi didelė muzi
kos mylėtoja.

Olgai Keršytei linkim sėkmės 
muzikoje ir pelnyto įvertinimo.
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Chess Life, 2/66, įdėjo Lietuvos 
šachmatų veterano Vlado Mikėno 
partijų su didmeistriu Brenšteinu, 
žaistų Sovietų p-bių baigmėje.

MARtNERS INN 
For the Btaest of Food

Speoial USEO BOAT CLEARANCE 
ųa* F, Mocė Boat Boats Re- 
Bni8bedA955 Ovrens 20' Rebtait En- 
gtee 31190 IMI Ontantav W 1962 
n HJ*. Jotason 31285 comptete — 
SENTRY MARINE SERVICE, 700 
Oceen Avė., Sea Bright 201-741-5123

G06PEL ALBUM8 ' 
DI8COUNT 9*6 Eaoh ■ 

fito’BMtaV today

CUSTOM-TAILORS 
Ameiia's Cuztom Creations 

Opėbf 5 days arwėek

visomis taftomis. Visi genimai 
Tetafitekte, Sranfig Zcokh, 
Baronas, Otynųia, žtoyai dc. 
Katalogus Ir informacijas gau-

130 E 29tA Street N. T. C. 
Catt *6*4-7412

TOP Ftteea ftr manį ap u. u, rags A 
matais. W« gfcva 8 AH green štampe 
vritb aS purctaaes. Sds week spe- 
tialdoaliie green štampe on all news- 
paper puMtanea. P t .c* t 70 Barker 
8L, 5F.N.B.GI 2-8658. Servtog 8X 
atace 1912.Dynamo 0:3, o jaunučių rung

tynės -šeštadienį dėk blogo oro 
atšauktos. Atletas.

tat Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir 1 
kitas miestus. — TeL TR 6-6434

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air conditioned 

A. J. BALTON-BALTRCNAS 
Ucensed Mena ger 
A Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

StephM ArarisUs 
(ARMAKAU8KA8)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

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

WE SPECIALIZE IN 
FUR-LINKD CLOTH COAT8 

ARktote of fte restyttng

SHEET M ET AL ME&HANICS
Class B — $2.50 S tart
Class A — 33.60 Start

Have own tools. Chance for advance- 
ment Welfare Plan. Advanced food

8TMWt 
1362 Futtob Street 

Brooklyn, New Torte

NORTHRELD MANOR 
NURS1NG HOME

A NEW DžMENSIČN IN

Staten Iriand Grest KUs ffigh ran- 
cbes 3 bedrms 1% baths gerage re-, 
creation romu bot vratėr best Fronj 
326,500 J. Rata A Sons Ine Pitone 
356-2488. epen Sundaycall for ap^ 
pointment — Directtote Verrazano

New Torte: 1654 žnd Avense — TB 9-3*17 
(Tarp 85 - M gatvių)

RligitaUi: *5-54 MyrMe Avė. — VA 1-7818

JtEEBE W1NDOW CLEANINO 
Protesstonsl Houeedežnfng Service 

We do Wlnduw Oeaning and 
Ftoor Waodng

435 E 79tb Street N. Y. C.

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Ateinantį sekmadienį Lietu

vių Atletų Klubo abi seniorų 
vienuolikės žaidžia namie, t y. 
Bushwick aikštėje Ridgewoode. 
Pirmoji komanda žaidžia pirme
nybių rungtynes prieš Kingston 
SC 2:30 vaL Prieš šį priešinin
ką pirmame rate pralaimėta 
1:2. šį kartą mūsiškiai, Žaisda
mi stipresnės sudėties, turi dau
giau vilčių pergalei. Po kelių 
metų pertraukos matysime žai
džianti Klivečką L kuris puoli
mui bus gera paspirtis. Rezervi
nė priešžaismyje 12:45 vaL ten 
pat turi draugišką susitikimą 
su Brooklyn B komanda. Jau
niai 11:30 vaL žaidžia pirmeny
bių rungtynes prieš Minerva, 
šeštadienį 3 vaL jaunučiai žai
džia taurės rungtynes pas uk
rainiečius.

for Sunday Dtnmr 
Bayyiew Aye A James St Nortto 
port LX N.Y. CsB 516 AN 1-8111 
ar 9756 ųsk f<* Mė. WHUam Keri.

. Dera pataisyti, jog praeitose rung
tynėse su Boston State, taškus ko
mandai pelnijo Algirdas Leonavi
čius ir Saulius nimins

Kovo 25 d. lAetuvių I turės pas
kutines savo rungtynes su Cam- 
bridge n. Pirmame rate mūsų vy
rai juos buvo įveikę. -

Kopenhagoj, kovo 10 d. prasidėjo 
8 partijų turnyras tarp didmeistrių: 
dano Larsen ir Sovietų J. Geler, dėl 
trečios vietos. pasaulio pretendentų 
varžybose. Pirmųjų partijų laimėjo 
danas Larsen, antrų — J. Geler.

CATARACT EYEGLASSE8 
TOnomta- VUšta creųžed for two 
eyes vrith Iena eoCtractfon of only 
one eye. By eye physietan*s Rx only. 
H. STOLLKRMAN Prescription Op- 
tlctan, 89-66 gnttiĮiii BtvtL, Jsmaica, 
N.Y. 11435; Phone JAmaica 6-2252

LAK 2:2 (1:1)
Pereitą sekmadienį mūsų pir

moji komanda, žaidžiusi Stam- 
forde, Conn., parsivežė vie^ą 
{Hrmėnybių tašką. Priešinio- 
kas visai silpnas vienetas ir pai—- 
nė pirmąjį pirmenybių tašką 
Gaila, kad mūsiškiai visai Ati
tiko jų lygiui ir rungtynės bB» 

pasibaisėtinai žemo lygi*.
Jeigu mūsų bė treniruočių Ž9i> 
dikai nemoka stabdyti ar net 
paduoti kamuolio, tai dar vis 
šiaip taip suprantama, bet

kreipdamM fcanitaiį į kampą.
Gražumsias rungtynių momen- °7
tas pačioje pabaigoje/ Budrec- 
kas, krisdamas “žuveJe”, su gal
va pasiekė ištylamąjį įvartį, 
tuomi dalinai, išpirkdamas savo 
pirmykščiai klaidas. Pirmas pir
menybių taškas, parsivežtas iš 
Connecticutto valstybės, tai 
nors toks laimikis. LAK pirme
nybių lentelėje ir totiau stovi 
ketvirtoje vieloje.

Jminiai pralaimėjo pirmeny
bių rungtynes prieš AB Star

2?’’? 
lyvroja. te tik | lllIl99llW Mar dWlR8Į4 | kamuo^! Į

Plata tarpt, turnyre, Argentinoj, kokos BUOVOkėS >, 
greta- kitų dKBaĮMatite'taKp Ifaj- 
dnf (Arg.), SmyHov, Btete (3ov.)» 
Utoum (B. Voko ir totų..

‘H, r c » 1.. ; . .•

.Bostono torpktabtatos* praeitu 
penktadimį Sol BMtono Uetmrtų piL 
d-jos B komanda, kurių veik išim
tinai sudaro jaunimas, gana įteki
nančiai įveikė Harvard klubų 3% - 
1^4 (tai Harvardo univ. baigusių 
klubai‘Bostone). Voidė* Ramūnas 
Chndns Algirdas Leonavičius 1, 
Bronius SkrabuMs, Kęstutis Makai- 
.tis L Šautas Gtrntos L . ' '

Džiugu pabrėžti, jog mūsų jaunie
ji daro gerų pažangų; moka kovoti, 
nepabėgdami ir blogesnių padėčių. 
Sakysim, Ramūnas Girnius buvo 
praradęs kvatttetų, vienok išlaikė 
lygsvarų, į galų net įgavo; pcanašuA 
mo. Užfiksuotos buvo lygiosios. Pir
masis , šiuokart pelnijo taškų, 16- 
metis komandos kapitonas Kęstutis 
Makaitis. Jo oponentas, žilabarzdis 
Sprague, po rungtynių gyrė Makai-

Joseph Garszva 
GRABORIUS


