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ir A. Jasmantui

' Km naujo subversijoje? P. 
Vietname demonstracijos tebe- 
rengiamos. Labiausiai prieš a- 
merikiečius. N.Y. Times pripa-

Jūretės Retsgytė* ir kito be
turiu jaunimo žygis Australijo
je susilaukė didelio atgarsio 
tarp lietuvių, australų; jo nega
lėjo nutylėti ir Sovietų spauda.

Vyr. teismas gegužės 2 atme
tė apeliacijų Ralpb Ginzburgo 
ir Edward. Mishkūo, kurie bu
vo nuteisti už savo leidinių por
nografinį garsininu ir platini
mą paštu. Nuteistieji per |5 
dienų dar gali prašyti, kad

bausmę panaikintų ar sumažin
tų- Ginzburgas buvo nuteistas 
5 metus kalėjimo ir 23,0 00 
dol., Mishkinas 3 metus ir 12, 
000.

“Nuo kurio moto Sovietę Są
junga turi parlamentą?"

grįžti ne | Sovietų Sąjungą, bet 
į šventąją Rusiją”.
— Egipto Nuerii grasino Iz

raeliui pradėsiąs preventyvinį 
karą, jei tik Izraelis pasigamins

Lenkijoje gegužės 1 kom. par
tijos sekretorius Gomulka savo, 
kalboje apėjo. tylom kardinolą 
Wyszynskį, o visą piktumą nu
kreipė prieš Ameriką dėl Viet
namo ir prieš vakarų Vokieti
ją dėl noro vykdyti “rytų Vo- 
kifetijos amatai ją7. ir gauti ato-

“Ji gavo parašą iš “Mr. U.L 
Paleckis” (Paleckio vardo ir tė- 
vavardžio raidės paimtos iš jo 
rusiškų dokumentų), lietuvio, 
kurs vadovavo sovietų dele
gacijai Tarpparlamentinės Są
jungos konferencijoj, kurioj da*

— Adeneueris, buvęs Vokie
tijos kancleris, gegužės 2 atvy
ko į Izraelį 8 dienų vizito.

Sovietų min. Gromyko tuo
jau po vizito pas popiežių ba
landžio 27 pasisakė už Europos 
viršūnių konferenciją. Jon bet
gi neturinti būti priimta Ame
rika. Vokietijos atstovai prita
rė konferencijos idėjai, bet ne
pritarė Amerikos izoliacijai. To
kioj sovietinio gundymo ir de 
Gaulle susigundymo atmosfero
je balandžio 28-29 Londone vy
ko Nato penkių ministerių 
konferencija (Amerikos, Ang
lijos, Italijos, Turkijos, Vokieti-

VIETNAME PRIEŠ CABOT 
LODGE

Saigone gegužės 2 katalikai 
surengė demonstraciją pr|eš A- 
merikos atstovą Cabot Ipdge 
Jr. Plakatuose buvo Šukiai “Go

nėms Tautoms. Tikimasi gauti 
du milijonai parašų.

“Australijos Lietuvių Studen
tų Sąjungos pirmininkas Mr. 
Henry Antanaitis pareiškė: 
“Mes tą dalyką planavom ilgą 
laiką ir mes tikimės, kad tai 
atgaivins domėjimąsi pavergto
mis Rytų Europos tautomis’.

“Lietuva, vakariniame Sovie

tinės valdžios, Rusijos sudary
tos Lietuvoj 1940 metais'

“Mr. Wentworth citavo dvi

Balandžio 30 posėdyje Chica- 
goje 1964 m. LRD literatūri- 
riė premija paskirta Kaziui Al
minui už knygą “Upė į rytus, 
upė į šiaurę,”.o 1965 m. Anta
nui Jasmantui už knygą “Gruo-

Australijos parlamento bai
giamajame šio pavasario (ten 
rudens) posėdyje irgi kalbėta 
apie Lietuvą ir Paleckį.

“Komunistų delegatas perei
tos savaitės Tarpparlamentinės 
Sąjungos konferencijoj Canber- 
roj yra leidęs grubius, nežmo
niškus barbariškumus Lietuvoj, 
— šįvakar taip tvirtino Mr. 
Wentworth (Lib. NSW)” —pra
nešė Sydney dienraštis Daily 
Telegraph, balandžio 21 dieną, 
pranešime apie balandžio 20 d. 
įvykusį posėdį. Pranešime rašo
ma:

“Kalbėdamas dėl sesijos už
darymo Atstovų Rūmuose, Mr. 
Wentworth (Liberalų partijos 
atstovas iš New South Wales— 
Sydney) pareiškė, kad sovieti

nei apie 
Canberroj vykusią konferenci- 
’ją, nei apie delegacijos sugūži
mą -“jokių pranešimų nebuvo 
(apie išvykimą pranešė TASS). 
Tik balandžio 24 Maskvos Prav- 
doj pasirodė Australijoj pasiti
kusio korespondento straipsne
lis — mėginimas įvykį nušvies
ti, kaip nereikšmingą “moterų 
būrelio” sukeltą' vaidą. Balan
džio 26 dieną tą straipsnelį 
persispausdino Tiesa (lietuviš
kai išsivertusi) ir Sovietskaja 
Utva (rusiškai). Nei tą dieną iš
ėjusi Komjaunimo Tiesa, nei 
lenkiškasis Czerwony Sztandar, 
juo labiau kiti laikraščiai nieko agentai, iš Lietuvos pabėgę ver- 
apiė tai nepaminėjo. Nei balan- machto gurguolėje ir galų ga- 
džio 27. dieną dar niekas nepra- (nukelta į 2 psl.)

TARSIS APIE REVOLIUCIJĄ 
Valery Tarsis, sovietų rašyto- 

___________ jas, kuriam atėmė pilietybę, ge- 
BELGIJOJE KOVA DEL KAL- gūžės 2 atvyko į New Yorką. 

Kalbėjo apie galimą revoliuci- 
Belgijoje Louvaino katalikų ją Sovietuose. Tada “tikiuosi 

universiteto studentai flamų 
rfif'riTfi t-7 ęrapfe atstovai ėnė reikalauti,

burtom, kad prancūziškai klibantieji sto
to*. dentai~būtų iškelti £ Louvaino

neksuota 1940 metais, okupa- kitur. Louvainas, aiškina, yra
vus ją sovietų kariuomenei. Po skelbtas, bet yra tikra, kad jis šiaurėje, kur katama ųtaidiš- atominę bombą. Gegužės 1 Nas-
mėnesio ji buvo paversta to- yra gautas visų kontinentų dien- kai, ir prancūsM knlbsntiem seris grasino ir Saudi Arabijai čiai.
vietine respublika”. raščių, radijo bei televizijos re- nėra čia ko vefttt Viso tmfver- okupuojąs jok pasienio mies* — KM|ee kom. partijos sek-

Nėra duomenų, kaip plačiai dakcijose ir visose užsienių rei- sttete yra 29,909 strimtų, Pran- tas, jei iŠ Saudi Arabijos bus rotorius Mao Tsetangas gegn
ių nr»n«tiniM n*. k»in mini«terii«e. (Eita) cūziškai kalbančių ipfe 10,000. rodoma infiltracijos į Yetneną. žės 1 nesirodė.

REUTERIO agentūros informacija
Ne tik vietiniai, bet ir užsie- bių atstovai.

“Mr- Paleckis buvo sušaukęs 
atsisveikinamąją spaudos konfe
renciją, pakalbėti apie parla
mentinės konferehdjos darbus. 
Apie 150 lietuvių studentų są
jungoj narių demonstravo prie 
aerodromo patalpų, mosuodami 
plakatais ir smelkdami jį, kaip 
išdaviką ir žudiką.

"$!r. Paleckis aštriai tarė mi
niai: Iš kur jūs žinot tikrą pa
dėtį Lietuvoj? Daugumas jūsų 
nesat tenai net gimę.

“Reporteriam jis sakė, kad 
buvę nacių laikų karo nusikal
tėliai, gyvenantieji Sydney, esą 
atsakingi už šį pašėlimą”.

“Mergaitė, prasiskverbusi pro 
minią ir gavusi Paleckio para
šą, Miss Jūratė Reisgys, paša- tų Sąjungos pasienyje, buvo a- pMttraukia 
kė, kad dokumentas buvo pe
ticija, reikalaujanti Išlaisvinti 
Lietuvą nuo rusų’.

“Ji sakė, kad peticija pasira
šinėjama visam pasauly ir lie-

Komisijoje buvo rašytojai Ka
zys Bradūnas, Povilas Gaučys, 
Česlovas Grincevičius, dr. A. 
Šesplaukis-Tyruolis ir Lietuvių 
Fondo atstovas dr- Kazys Amb- 
ręzaitis.

nio himalistai žinią apie tą įvy
kį pakleidė į visą pasaulį. Reu
ter, pMeufinio mMto žinię •- 
gontūra (Londonas) taip prane
šė viso pasaulio spaudai ir ki
toms žmię skleidimo instituci
joms apie Įvykį Sydney aerodro
mo tokia forma:

“Sovietų parlamentinės dele
gacijos vadovas tapo suviliotas 
pasirašyti peticiją, reikalaujan
čią panaikinti komunistų parti
ją Lietuvoj. Tai įvyko šiandien, 
triukšmingoj spaudos konferen
cijoj Sydney aerodrome.

“Peticiją pateikė 16 mėtų 
mergina, kuri paprašė autogra-

bingose pareigose ir pereitą sa
vaitę čia, Canberroj, vadovavo 
sovietinei detegaešjaL-.

“Mr. Wentworth šįvakar dar 
pareiškė: Aš žinau ir patikri
nau, kad tai buvo tas pats Mr. 
J. Paletskis, kurs buvo pareigo
se Lietuvoj 1940 metais.”

Pažymėtina, kad Australijos 
laikraščiuose buvo įdėtos nuo
traukos iš demonstracijos prie 
parlamento, kuriose risi galėjo 
skaityti labai taiklius įrašus pla
katuose:

“Vienos partijos valdžia nė
ra demokratija"

"Delegatai iš - komunistinių 
kraštų yra Įžeidimas demokrati-

Po konferencijos aiškėja, 
kad pasilieka Amerika nusista
čiusi ir toliau atominės jėgos 
neperduoti sąjungininkam; gali 
su jais tartis, bet kada ją pa
vartoti, spręs viena Amerika. 
Vokietijai ir kitiem susidarė
nuogąstavimas, kad Amerika
traukiasi nuo savo ankstesnio 
nusistatymo — atsakyti atomi
niais ginklais į sovietinę agre
siją Europoje. Dabar Amerika 
aiškino savo sąjungininkam 
apie lankstesnę taktiką: į sovie
tinę agresiją konvenciniais gink- 

“Žmogus, kurio vieno autori- sės —- Ameriką ir Europą, ypa- tais atsakyti konvenciniais, ne 
tetų tie nežmoniški barbarišku- čiai Vokietiją, kuriai pirmiausia > atominiais. Tam reikalinga ir 
mai buvo vykdomi, tebėra gar- grasia galima sovietinė agresi-

— Sovietų diplomatai paleidę 
gandą, kad tarptautinė padėtis 

ėHpri konvencinė kariuomenė pagerėtų, jeigu valstybės sekr. 
Europoje. Rusk būtų pakeistas “lankstes-

• Tokis nusistatymas nepašali- niu” A. Goldbergu, <— rašo U. 
no būgštavimo Vokietijoje, kad 
Vakarai negalės susilyginti su 
Sovietais konvenciniais ginklais, 
ir atsisakymas atominiais gink
lais sutikti agresijos pradžią 
reikštų Vokietijos atidavimą So
vietam bent iki Reino- Neatro
do, kad Londono konferencija 
butų sumažinus Gromyko šešė
lį Europoje. ' ■

Amerikos atstovo 
neleido į 
Čenstachavę

knygas, kuriose kalbama apie 
65,000 Lietuvos piliečių depor
tacijas ir kitas “barbarybes” Pa
leckio režimo metu.

“Jis sakė nežinąs, ar parla
mentas mano, kad pasaulis no
rėtų prisiminti, jog tos trys Bal
tijos valstybės buvo užimtos so
vietų agresijos veiksmu ir dar 
tebėra okupuotos.

"Tat tebetrunka tuo metu, 
kai sovietai 'tauškia esą liau
dies išlaisvintojų pusėj Vietna
me, ar Mong Konge, ar kur 
tai bebūtųl

“Aš domiuos, ar šie* Rūmai 
nori atsiminti,” — kalbėjo ji
sai, — “kad Rusija okupavo tas 
tris Baltijos valstybes, deporta
vo jų žmones ir pridarė jiems jos). Prikalbėta daug žodžių, bet 
kitokių žiaurybių. nieko, km patenkintų abidvi pu-

kiama lietų periodo^ kuris 
trūks iki rugsėjo. Nuo tada su
aktyvinta Amerikos veikla turi 
palaužti pristatymą iš š. Vietna- 

spektyvų. Taigi atkrinta vieno popiežiui netikrą pietų Azijos mo, o jos netekus pakriks Viet- 
ar antro tarpininkavimas. padėties vaizdą. Nieko nekalba- kongo pasipriešinimas. Šiuo me- 

ma apie naują popiežiaus tarpi- tu pristatymas iš š. Vietnamo 
mnkavimą. net sustiprėjęs.

Km naujo karo lauko? Dėme
sys labiausiai nukrypęs į oro 
kautynes šiaurės Vietname. 
Ten mėgina savo jėgas ameriki- 
J*.RttThfflSm* "mgt

LVOSI IŠ MASKVOS 
sitarė, ką veikia -ir kur “(frau- 
gas Paleckis” . . •

Užbėgdamas už akių Palec- 
_____________ kiui, Pravdos korespondentą? 

' dėtą finią patvirtino M^kvos skuba pranešti namo, kad “Vie- 
Pravda ir tą patvirtinimą, ,nors tinei viešajai nuomonei didelį 
ir netytoiai, pakartojo vilniškė -įspūdį padarė aktyvus tarybi- 
Tiesa irSQ»ie»sk*J»Ijfra- nią partanieatarų dalyvavimas 

, r H<as “paftaaentarar B Aus- Tarpparlamentinės Sąjungos U- 
tralijos išskrido balandžio 19, rybos sesijoje ir aplamai pir- 
taigi tarėjo pasiekti Maskvą inas jų vintas f Australiją”, 
balandžio 20 ar 21, nei apie <- To “didelio įspūdžio” vedami 

laikraštininkai išvykstančius 
svečius nebuvėlius troškę išsi- 
klausinėti apie jų įspūdžius Aus
tralijoje. Bet— ‘

“Staiga čia pasirodė tarybi
nės delegacijos neprašyto* da
lyvės”.

“Iš kur atsirado šios triukš
mingos damos?” — klausia Jas- 
nevas, iš pusantro šimtų stu
dentų demonstracijos pagami
nęs kelias “triukšmingas da
mas”. Ir atsako: “Jas čia atsiun
tė įniršusi lietuviškųjų ‘perkel
tųjų asmenų’ grupė, kurią ri
kiuoja nepribaigti hitlerininkų

Tčkfuvai. Nuo 4965 7TT’ “7. .

Migų ir 3 •phantmn^ Tm 
amerikinės techniko* pra

našumą. Migai ir Phantomai — 
abudu skrenda dvigubu garso 
greičiu, apie 1400 mylių valan
dai. Amerikos lėktuvas kiek 
greitesnis. Amerikos lėktuvas 
turi du sprausminius motorus, 
sovietinis vieną, amerikinio į- 
gula — du, sovietinio vienas; 
amerikinis turi Sidewinder ra
ketas su infraraudonais spindu
liais, kurie vairuoja į įkaitusį 
taikinį; turi ir Sparrow raketas, 
vairuojamas radaru; sovietinis 
lėktuvas turi raketas, vairuoja
mas į įkaitusį taikinį. Tačiau 
paskutinėse kautynėse eilė A- 
merikos raketų taikinio nepa
taikė. Iš Washingtono išvyko 
ekspertai tirti priežasties.

Lenkijos kardinolas St^ Wyszyns- 
kis yra pasaulio domesio centre 
gegužis 3 Censtachavoje 1OOO me- 
,tg krikiCionyMs sukakties itkil-

kų, kada Cabot Lodge atsistojo 
prezidento priešininkų pusėje. 
Demonstracija prieš jį buvo su
rengta kaip tik tą dieną, kada 
jis buvo audiencijoje pas popie
žių Paulių VL

McNAMARA DEL VIETMAMO
Apsaugos sekr. McNamara ge
gužės 2 pareiškė, kad P. Viet
namo politinės riaušės sukliudė 
karinius veiksmus. Padidėjus 
infiltracijai iš š. Vietnamo, A- 
merika, pasiųs į P Vietnamą 
daugiau kariuomenės. Dabar 
yra 255,000. Infiltracija iš šiau
rės padidėjo iki 4,500 per mė
nesį.

— Š. Vietname gegužės 1 A- 
merikos lėktuvas sudaužė vie
ną sovietinių raketų bazę.

Buvo paskelbtas Jaunimo 
Kongreso peticijos tekstas: “Pa
smeikite rusų kolonializmą Eu
ropoj ir atstatykit Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę”. PREMIJOS — 

Kaziui Almenu i

— Sovietai pažadėjo naujų 
ginklų Nasseriui. Sovietų atsto
vas Alžire pažadėjo prezidento 
Boumediene vyriausybei naujos 
ūkinės paramos. Nors Maskva 
rėmė Ben Bellą, bet dabar pri
sitaikė prie pakitusids padėties, 
ir jos įtaka Alžire yra tuojau 
po Prancūzijos. Sovietų techni
kų, gydytojų Alžire yra 3,000, 
iš satelitinių kraštų 3,500, b iš 
Prancūzijos 12,000.

— Ispanijoje uždarytas Bar- 
celonos universitetas dėl stu
dentų demonstracijos prieš 
Franco. Gegužės 2 policija iš
vaikė studentus Madride, kur 
studentai rengėsi solidarizuoti 
su Bareelona. Gavo iš policijos 
lupti ir 7 studentai amerikie-

VIETNAMAS sprendžamas diplomatija, karu, subversija
Km naujo diplomitinėju sri- 1 Henry Cabot Lodge, Jr., A- Pentagone atsargiai vertina- 

ty? Paryžiuje prezidentas do menkos atstovas, iš Saigono nu- ma, kad karo laukę persvara 
GauHe ir JT. gen. sekr. U vyko gegužės 2 pas popiežių turi ateiti 1967. šiuo meta lau- 
Thant gegužės 1 sakė vienas Sakoma, kad atstovas norėjęs 
apie kitą komplimentus, o dėl informuoti popiežių apie padė- 
Vietnamo abudu buvo nuomo- tį, nes įtariama, jog Sovietų mi
nės, kad taikai ten nesą per- nisteris Gromyko bus dėstęs

— čenstachavoje gegužės 2 
atvykusį kardinolą Wyszynskį 
minios sutiko su nenutrūksta- 

(Elta) mom ovacijom ir himnais.

Kaip Klaipėdos 
komunistai 
dalyvavo Velykų 
pamaldose
Klaų>ėdoje Velykų naktį baž

nyčios langai iš lauko buvo iš
daužyti akmenim.

tomis kančios okupacijos meta. Vė
liau tą patį vakarą televizijos 
trijose Sydnėjaus stotyse bu
vo transliuojamos lietuvių de- 

liamą susidmnėjimą. Kaip pra- _ monstracijos, ir pati Jūratė at
neša Australijos Lietuvių Bend- sakinėjo žurnalistam” 

ruomenės laikrašta Mūsų Pas
togė, «— "Jurilė Raiagytu pMi- 
darė dianos hęroįu*: ją apspito 
žurnalistai, tol«vta|o* atstovai, 
apklausinėje - ir -fotografavo ją 
ir tą Paisduo paprašytą petici
jos lapą,.. Žurnalistai ir tele
vizijos atstovai, išvykus Pelec- 
kiui, turėjo daugmu darbo su 
Jūrate Reisgyte, negu su sovietų 
delegacija. Ji grobstyto grobs
toma, filmuojama, fotografuo
jama, apklausinėjama. Būdama 
guvi ir sumani mergaitė, „ ji 
taikliai atsakinėjo klausimus ir 
tuo išryškino Lietuvos pavergi
mą, ir paties Paleckio vaidmenį 
Lietuvos užgrobime ir tebetrun-

minius^ ginklus. > /

—Amerikos atstovui atsi
sakė leisti nuvykti gegužės 3 į 
Censtachavą, į krikščionybės 
tūkstančio metų Lenkijoje su
kaktuves.
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1. Tvirtina, kad tik vienas 
“reakcinis laikraštis” išspausdi
no sensacinga pranešimą, ir 
kad tas laikraštis tesižavi "mer-

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus y tikslus pristatymas. Visi siuntiniai

iteRslirasjhi dr.
■ A. Maceinos knygoje “Niekšy

bės paslaptis”. Mada Ameriko
je kalbėti apie šios srities reiš
kinius rodo, kiek aktualios sa- 

“vo esme yra anos lietuviškos 
knygos.

dėta). ' '
Sūrio kiekio Lietuvos gyven

tojams galėjo ištekti vartojant 
vidutiniškai po . .. p—Mrtros 
uncijos kas savaitę. Pažymėti
na, kad pereitų metų sviesto ir 
sūrio ir gamyba, sako, buvusi 
apie tris kartus didesnė, negu 
praėjusio šėipCjdtetečfo pradžioj.

Specialistai kritikuoja pieni
nių veiklą, kaip vienašališką, 
perdaug nukreiptą j sviesto ga
mybą- Siūlo sviesto gamybą ma
žinti, o didinti sūrio. . (ELTA)

Pernai Ucterai oaą f«CMrin- 
ta 36 tūkstančite tesiu mesto 
ir apie 6.6 tūkstančių tenai sū
rio. (Tfeea, INttt

Jeigu visas tas stossta* būtų 
suvartotas Lietuvoj, tai kiekvie
nam gyventojui būtų tekę po 
12 kdogranSų per sieriu, arba 
po.. .vieną unciją kasdha ir po 
dvi uncijas bevtek kteireirną 
sekmadienį. Tiiintf yra Lietu
voj sviestą vartoj Ričių žymiai 
didesniais kiekiais, tai turi bū
ti jo ir visai negumnftį (ne
bent importuotų iš “broliškų 
respublikų”, ko niekad negir-

kadtik 
tildyta.

Taip “sulikvidavęs” namiškių 
akyse demonstracijos reikšmę, 
pranešėjas prieina prie neiš
vengiamojo reikalo:

gina baltomis pirštinėmis” (iš 
tikrųjų nei tane nei kituose lai
kraščiuose niekas nepastebėjo 
nei pirštinių, nei rankinuko. 
Tik rusas, matyt, nuo tokių 
“retenybių” negalėjo akių ati
trauki ...)

2. Skuba pasiguosti, kad “do
ri australiečiai”, jų tarpe ir 
Australijoj gyveną - emigrantai 
iš Lietuvos “ktiaip galvoją”: at- 
siuntę telegramų ir laiškų Pa
leckiui, kariuose sveikinę “Lie-

Tačiau “mitas” visiems pa
aiškėjo ne kada nors “paskui”, 
o ten pat, peticiją su J. Palec
kio parašu tuojau pat tapo nu
fotografuota ir visi mato, kad 
vienintelis jos sutepimas tėra... 
J. Paleckio aiškiai autentiškas

Apie žmoni jos kelią be Dievo:
Kurlink veda Ameriką Dievo 

mirtino idėja;’ arba “žmogus be 
Dievo”, Grabam aiškina: “Man 
rodęs pavyzdžiu gali būti Vo
kietija Ntetricbės idėja Įsigalė
jo vokiečių Jjžvojime. Istorija 
pasakys, klcTsl filosofija padė
jo sukurti religinę, moralinę ir 
intelektualinę tuštumą, ir į šią 
tuštumą įėjo nacizmas bei su
pratimas apie aukštesniąją ra
sę, kuri pagimdė Hitlerį ir ant
rąjį pasaiilinį karą”

“Dabar Amerikoje, jei mes 
gausime tuštumą, | ją ateis 
ideologija, totaliai sekuliaristi-

EV 4-4052 
OI 5-8806 
TL 6-2674

f atkelta is 1 psl.)
le pasiekę Australiją, šie žmo
nės jau seniai neteko bet ko
kių ryšių su savo tėvyne, dau
gelis iš jų netgi užmiršo lietu-

— Virpikiįue Noreika, Vil
niaus operos solistas (lyrinis te
noras) yra išsiųstas pasitobulin
ti į Milaną. Dirigento E. Piazza 
parengtas, debiutavo La Sca- 
los operos teatre, Puccini “Ma- 
dama Butterfly” operoj, Pinker- 
tono rolėje. Be to, dainavo ke
letą G. Verdi kūrinių Verdi na
muose surengtame koncerte.

V. Noreika esąs pakviestas 
dainuoti dar keliuose koncer
tuose Milane, kuriuose dainuo
siąs ir lietuviškų dainų.

(Elta)
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— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius | užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užriti ir pasižiūrėti.

mąsi australietiškų šeimininkų, 
priėmusių užsienio delegaciją, 
ir, konkrečiai, elgimąsi austra
liečių parlamentinės grupės, 
Tarpparlamentinės sesijos orga
nizatoriams pažadėjusios reikia
mą svetingumą? Niekas iš jų 
arigi nepoknkė rrikalingu at- 

Peribęngęs tą sunkiausią pra- vykti į anraueslą aveHę išlydė*, 
nešimo slenkstį. koresponden- jau nekadbaat apie tai, kad už- 

“Moo'pneircdė itijteMm tas griebiasi trijų desperatiškų tikrintų elementarią tvarką”.
■primigusi mergina tahsmte priemenių įvykiui “užglostyti": (Elta)
pirštksėmis, balte vuuhaisto. Ji

JOHN ORMAN AGENCY 
Insurance - Reąl Estate

įus:
“Jūs matote — kad jeigu sa

kysite jaunų žmonių būriui, jog 
nėra Dievo, bus daugel tarp jų, 
kurie norės tai girdėti.”

“Ir daugelis žmoniųnori šios 
lūšies leidimo eiti- pirmyn ir 
gyventi savo- nuodėmėse be 
prievoles duoti kada nors už 
tai atskaitomybę”. .

. Ta asmeninė atsakomybė už 
savo veiksmus yra ramstis, ku
rį labiausiai nori išversti iš žmo
gaus sąmonėą visi kovojantieji 

Apie “mirime* priežastis: . prieš Dievą. Tisichoanalizė atsa- 
Bffiy Grabam kreipi* dėme- komybę nMjfeęis norėjo nu- 

sįa kebas priežastis, taria skel- kreW. 4 .‘Edipo

.'.•...j

.iii

nelįstu* tieriog prie drj. Palec
kio. — AtteHkite, norėčiau gau
ti įūsę autografą, — maloniai 
lypaadam ari įi ištiesė švarų 
bloknotą ir iš anksto paruoštą 
.pieštuką. Nes merginos vardas 
ir pavardė Jura* Roiagb" (Taip 
parašė rusiškai Tiesa Jūratės 
vardą ištaisė).

Toliau: “Užimtas pokalbio su 
žurnalistais, drg. Paleckis atsa
kė maloniais žodžiais savo gim
tąja kalba.

“Grakščiai žengdama, mergi
na pasitraukė. Tačiau nei drg. 
Paleckis, nei gretoje sėdėję tuvos respublikos prezidentą”, 
australiečių korespondentai tuo linkėję sėkmingai atlikti misiją 
momentu nežinojo, kuriuo tiks
lu buvo atėjusi ši mergina bal
tomis pirštinėmis. Autografo 
prireikė antisovtetiniams agen
tams tam, kad paskiri gulėtų iš
galvoti mitą, esą, tarybinės de
legacijos vadovas' pasirašė ■... 
nešvarią “peticiją”, adresuotą 
Suvienytųjų Nacijų Organizaci-

Australijoj, ir, žinoma, piktinu
si laikraščių rašymais, kuriuose 
tėvynė esanti purvais drabsto
ma... (Tai po ką tik dėstyto 
pasididžiavimo, kad laikraščiai 
apie sovietinę delegaciją plačiai 
ir palankiai rašę!)

3) Piktinasi australiečių lai
kysena (kurių “dideliu įspū- Kurie paskaitė Pravdos infor-

matote. tiem aišku buvo, apie

miręs!” ši mintis rimtai junta i° ū jo mintis paskoibė dėl 
s varstyti pernai teologo dr . Th(> 
mas JJ . Altūer iš Emory uni- Wori<l Report 
versiteto to vardo veikale. E 
ten ji ištrūko į masę ir virto 
mada. Dabar kiekvienas, norįs 
madingai reikštis religinėje sri
tyje, tą šūkį kartoja — arba 
priešingai: stoja “Dievo ginti”, 
stoja “Dievo apsaugos” tarny
bon. Tos rūšies'raštų gausu da
bar periodinėje spaudoje.

Tiesa balandžio 29 jau per
sispausdino paties J. Paleckio 
pranešimą Izvestijose a p te 
“tarpparlamentinius susitikimus 
Penktajame žemyne”. Paleckis 
rašė daugiausia apie savo dele
gacijos kalbas prieš J. Valsty
bių politiką, delegacijos siūlytą 
tos politikos pasmerkimo rezo
liuciją, kuri buvo atmesta. Ra
šė, kad delegacija “padėjo Aust
ralijos visuomenei dar geriau 
pažinti mūsų šalį, jos taikingą 
politiką”. Bet negalėjo nutylėti: 
“Tačiau kai kurte reakciniai 
spaudos organai, ignoruodami 
elementaraus padorumo taisyk
les, nepraleido progos pradėti 
antitarybinę kampaniją. Ste lai
kraščiai nieku nesivaržė ir iš
kraipė pareiškimus, taip pat pa
naudojo provokacinius reakci
nių emigrantų saujelės pasaky-

110-04 Jamaica Avenue Rfchmond Hill 18, N. Y. 
TeL VIrginia 6-1800

ham kreipia dėmesį kad tada uamrauje <a« vie-
tie žodžiai Ntetzscbės buvo įdė- Atinų ra^ją (žodžiai
ti. į lūpas pakvaišėlio, kuris die- "

Gali kilti klausimas, kodėl šis nos metu su žibintu gatvėje Kari Marksas: “Dievo idėja 
šūkis atėjo ir virto mada kaip' vaikščiojo, kartodamas- “Dievas kesrtia,s iškrypusio* visuomenės 
tik dabar ir ką jis šiuo metu iš yra miręs”. Pagąl Grabam “Die- ramste. lis tun būti išgriautas, 
tikrųjų reiškia? — Tegul tai pa- vas yra miręs” buvo ir paties ^kroji taisvės, lygybės ir kul- 

' x _ usos šaknis yra ateizmas.
O Amerikoje populiarusis

■ Zygmund Freudas: “Kai žmo- 
gus bus laisvas nuo religijos, jis 
turės geresnę galimybę gyventi 
normaliu pūna gyvenimu”.

buvo ne-
K tolima. Dabarty ateina ir kai , 

PH|kurie teologai, kurie skelbia Die- da i šai?”
_ vą mirus. Grabam mano, kad to- Apia mirimo naujienos priėmė- 

z ■ ki teologai kaip minėtas dr.
■ Thomas J.J. Altizer, kalbėdami

Dievą mirus, norį pasakyti, jog 
_________ H visuomenė daros abejinga, m»-

rusi Dievo idėjai. Pasakymas,
■ kad Dievas yra miręs, nereiš-

kia, kad Dievo Ir anie
■ praeities filosofai, netvirtino ‘ 

kad Dievo nėra, tik tvirtino,
nebūti gyvo, tu-

■ ri mirti. Dabartinėje generaci-
■ joje Jis ir esąs miręs, arba da- 

bartinė generacija yra mirusi 
Dievui, daros Jam abejinga.

mooti. ______
............. <■' r<—> ~wt*—v -  -------- 4uwįckmpml senino uaiyrovimas 

prtah* .tad taMOb
šūkis Dievas yra miręs’ ne- sis Evangelija, Grabam pri-
naujas. Tai buvo Er. Nietzachės mena Kristaus įspėjimą:
žodžiai nrteš šimtine metu. Gra- rUH,,s._as JRnrayemną ^4,^^ pranašų, kurie

ateina pas jus anų apdaruose, 
o viduje yra pšėšrięji vilkai” 
(Mt 7,15). Grabam mano, kad 
tokių netikrų pranašų šiandien 
gausu tarp tikėjimo rireibėjų 
Šėtonas —aiškina Grabam — 
neateina tiesiai ir nepasako: 
“Aš esu šėtonas!” Jis pagal Bib
liją ateina kaip šviesos angelas. 
Jis reiškiasi realiai. “Ir jūs ma
tote šiandien, manau, kaip šė
tonas gamina falsifikatus re
ligijoje, ir jūs turite klaidingus 
mokytojus, kurie daugelį nuve-
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■ biamas dabar *^*fei%nas”.
H Viena, “mes gyvename dabar
■ tokiame mokslinio pažinimo
■ amžiuje, kada žmonės abejoja
■ viskuo, ko jie negali Įdėti Į re-

c z z \ tortą ir išmėginti”- Ir čia pat
priežastį Grabam

Įvertina: “O betgi tebėra dau- 
/ z f ■ gel dalykų, kurių negalim į re-

J \ tortą įdėti. Mes negalime, pa- 
H vyzdžiui, į tikrinimo retortą į- 

Skautų įžodis žv. Jurgio iventis metu balandžio, 24 Angelų Karalienės ^ėti motinos meilės. S3V0 kū
pa rapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus. - dikiui”.
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1957 m. lietuvių švietimo va
dovai išleido isteriko V. Liule- 
vičiaus parengtą Lietuvos isto
rijos 9-12. skyrių programą. Dėl 
jos buvo plačiai tais pat me
tais “Darbininke” pasisakyta, 
kad ji lietuvių vidurinei mokyk
lai netinka, nes neprisilaikyta 
įprastom istorijai chronologi- 
niom nuoseklumo. JKaip vėliau

kių Rūpintojėlis Kristus, skaus- nuo .tiniaM.. remtis, 
me parimęs, žvelgdavo . į lietu- rime sutirpti} oteką 
vių tautos* kelią. Panašiose kop- tentežmtaūjocgyvem 
lytėlėse daug kur buvo vaizdu o- ti sau dalį. Kitoje v 
jama ir Sopulingoji Dievo Moti- nurodo, kad tautas 
na, septyniais kalavijais perver- pažinimas reikalingas ptačiaaą too 
ta širdimi, su Išganytojo kūnu save suprasti* nes kas žūki’ E'

Mptetedim- 1995 m.pradfi<^BrooH^ir Dabartinėnetinkmna viduri- 
iteai;ąBhrer--Japkri^m^ nėsmokyklos (£12. skyriųj Lie-
egte teMkoji vykusios mokytojų konferenci- tavos istorijos programa ir sto- 

'Jos pan^kadįtautosjstmri- ka būtinų mokslo priemonių 
kreipiama yra irgi mūsų nėsidomėjimo 

ĮnBto ir labai sūdai dėmėsią Viskas su- tautos istorijos dėstymu įrody- 
ėįo tinka- kosi apie lietuvių k^bą ir lietu- 
vadovėlio- vybės ~‘

ro krauna- kurie

dėstavrojokui^ iūaną. Tad ikį 
w srities šiol tų gairių nėra ir negirdėti, 
net paro- nors rengtų.

Pagrindinė istorijos dėstymo 
mokslo priemonė yra geras va
dovėlis. Su skausmu ir gėda 
tenka prisipažinti, kad nei ne
priklausomoje Lietuvoje, nei iš
eivijoje vyresnėms vidurinės 
mokyklos klasėms istorijos va
dovėlio neturėjome ir neturim. 
Lietuvoje iki 1936 m. buvo var-‘ 
tojamas kan- A. Aleknos, bet 
jis buvo per siauras, o 1936 m. 
išleista A. Šapokos re
daguota Lietuvos istorija buvo 
skirta visuomenei pasiskaityti, 
o ne mokyklai. Ji buvo per 
plati, reikėdavo bent trečdalį 
teksto išbraukyti.

1935 m. dr. V. Daugirdaitės- 
Sruogienės išleistas vadovėlis 
V-VI skyriams, bet gimnazijai

Pagerbtas grotanotaras

toves.

je.
Istorijos eigoje Marija paro

dė, kad ji mato ir įvertina lie
tuvių jąi skiriamą meilę ir atsi-

Tautos istorija yra tautinio 
auklėjimo pagrindas, o kalba 
yra rūmas. Kaip rūmai be pa
grindų, taip vieni pagrindai be 
rūmų yra beverčiai. Tik šito

Lavvrence, Mass., miesto bur
mistras, įvertindamas prelato 
Pranciškaus M. Juro nuopelnus, 
birželio 5 dieną paskelbė pre
lato P.M. Juro diena. Tą dieną

papildytą Vl-ji laida. Bet, deja, 
jis dėl savo medžiagos paskirs
tymo, gana siauros apimties ir 

.savotiško kai kurių įvykių nu
švietimo 9-12 skyriams netin
ka. Išeivijoje gyvendami paste
bėjome, jog reikalinga labiau 
pabrėžti kai kuriuos mūsų tau
tos įvykius, kurie anksčiau bu
vo lyg nepastebėti, o kitų pra
eities įvykių reikalinga visai

(nukelta į 6 psl.)

Lietuvio žvilgsnis į Mariją
Lietuva, paskutinė Europoje kių Rūpintojėlis Kris 

priėmusi krikščionybę, ypatin
gąpagarbą išplėtojo Marijai 
Net keletas popiežių Lietuvą va
dino Marijos Žeme.

Tuoj po Lietuvos krikšto Vy
tautas Didysis pastatė 26 baž
nyčias, ir Marija buvo pasirink- ant kelių, 
ta globėja net 14 tų bažnyčių. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 21 
nuošimtis visų bažnyčių turė
jo Marijos vardus.

Dievo Motinos kultas neapsi
ribojo vien šaltų bažnytinių pa
statų pavedimu jos garbei Ti
kėjimo tiesos apie Mariją giliai 
ir sąmoningai išgyventos. Karš
ta lietuvių meilė ir atsidavimas

jų, plėšimų, baudžiavos, epide
mijų atvejais, savo vargą religi
niame liaudies mene gretino 
su Kristaus ir Marijos skaus
mais. Prie kryžkelių ir palau

kime daug sielojosi lietuvybės 
išlaikymu, ipamiršo bent kiek 
plačiau paminėti Jr tautos is
torijos pažinimo reikšmę tauti
niam auklėjimui Reikia supras
ti, kad be tinkamo jaunimo su
pažindinimo su tautos praeities 
gyvenimu ir pats lietuvybės iš
laikymo darbas žymiai pasunkė
ja. Tad mokytojų suvažiavimo teko patirt, kad ne tik mokyto- _______________ _________
rengėjų būtų didelio neapsižiū- jai bet ir Lietuvos istorijos au- 'pakartotas dar Lietuvoje, pa
rėjimo, kad į suvažiavimo pro- toritetal profesoriai taip pat ne- Vokietijoje ir Amerikoje.

šventenybės- Pauliaus VI paro
dytas prielankumas, pakeliant 
šį taurų lietuvį dvasiškį į pro- 
tonotarus. Nuotraukoje iš d į 
k.: Wilbur A. Hyatt, protonota- 
ras prel P.M. Juras, Lawrence 
burmistras Daniel P. Kiley, Jr. 
ir Joeeph J. Alosky prelato P. 
M. Juro dienos paskelbimo pro
ga. šį įvykį paminėjo net keli 
Lawrence, Mąss., amerikiečių 
laikraščiai

lygos, nuotoliai susisiekimo ba mum ypač reikalinga. Lietu- 
priemonių nepatogumas nesuda- viai ar pavergtoje tėvynėje ar 
rė pamaldiem liėtnviam ■ kliūčių Sibiro tundrose kreipia į ją sa-

Lietųva Marijai buvo paau- yra. f
kote net dviem atvejais. Pirmą Tūrine gyvenimo pavyzdžių, Knr kas dtaų 
kartą Lietuva Marijai paaukota kad testasistorijos pažinimas ma dėmesio į

Lvove karalius Jonas Kazimie- kalbos mokėjimas Rašyto- tyma.Sią<iKleię musų jaunimo 
ras 1656 balandžio 1. Antru- jas Milašius nemokėjo lietuvi!- auklėjimo, spragąpalikome ir 
kart Lietuva buvo paaukota Ma- kai bet, pažinęs Lietuvos iątori- išeivijoj. Tfevjyje,« kur visa 
rijai Romoje 1951 gegužės 13. ją, jis save istoriškai sujungė aplinka buvo lietuviška, kur vi- 
Minint 25 m- sukaktį nuo Lie- su lietuvių tauta ir skaitėsi lie- 808 šventės, minėjimai, mo- 
tavos bažnytinės provincijos į- tuviu. Šiame krašte turime čia- kyldos klasių įrengimai tautiš- 

Nekalčiausiai Mergelei prasiver- steigimo, laisvajame pasauly girnių lietuvių profesionalų, ne- kai nuteikdavo jaunimą minė- 
žė ir gausiom, išorinėm pamal
dumo išraiškom.

Kiekvieną sekmadienį dau
gelyje Lietuvos, bažnyčių prieš 
pagrindines pamaldas būdavo 
giedamos valandos ar “gadzin- 
kos” apie NekaltaL Pradėtą -Ma- --ir atnaujinamas daugelyje lie(u- istorijos, jie, nebuvo surišti .su 
riją. Pamaldom pasibaigus bū- vių parapijų laisvame pasauly- savo tauta ir nuo jos atitrū- 
davo giedamas septynių Marijos 
skausmų ir džiaugsmų vainikė
lis arba “karunka”

Gegužės mėnesio žiedai buvo
skiriami Nekalčiausiai Mergelei davimą. Gausiose Lietuvos šven

tovėse įvairiais stebuklais ji 
lengvino lietuvių vargus. E Auš
ros Vartų ji siuntė savo palai
mą mūsų proseneliams. Religi- niškas savo tautos praeities 
nių sutemų dienose, tikėjimui 
patekus į sunaikinimo pavojų, 
kai anot tos giesmės, “Žemai
čių žemėj taip mažai septyni 
tiktai kunigai”, 160& m. Šiluvo
je apsireiškė Dievo Motina, pa
tvirtindama savo motinišką mei
lę ir globą.

Nūdien, tėvynei kenčiant sun-

blogai lietuviškai kalbančių, bet spraga nebuvo jaučiama. Be 
didelė jų dalis lietuviškų ręika- nebuvo neigiamos pašalinės _ ___ ____ _____ _________
lų atžvilgiu yra indiferentiški .aplinkos, atitraukiančios jauni- gramą nebuvo įtrauktas tautos pritarė programai- Šiandien ir Praeitų metų pabaidoje išleista 
ar net priešingai nusistatę. E - - -
savo tėvų Emokę kalbos, bet 
visai nepažindami savo tautos

esą lietuviai vyskupai susirinkę 
Romon, dalyvaujant Romos lie
tuviam, iškilmingai paaukojo 
Lietuvą Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai Tas pasiaukojimas vė
liau buvo viešai pakartojamas

to, nebuvo neigiamos pašalinės

puošiant jos altorius ar pa
veikslus gegužinėm pamaldom. 
Tiek bažnyčiose bei koplyčiose, 
tiek tolimesnių vietovių sekly
čiose gausūs lietuvių būriai rin
kosi į taip pantiltas gegužines 
pamaldas. Nebuvo svetima ti
kinčiam lietuviui ir rožančiaus 

"malda, kuriai buvo skiriamas 
spalio mėnuo.

Per' gruodą ir sniegą skubė
davo lietuviai dar prieš aušrą į 
ankstyvas rarotų mišias, pašvęs-

savo tauta ir nuo jos atitrū
ko. Jei naujųjų ateivių jauni
mas kartais jau pradeda nebesi
domėti savo tautos reikalais, ; 
nebegerbti tėvų kalbos, kito i 
krašto reikalus aukščiau staty- d 
ti už savojo, tai viena iš svar
besnių šio nemalonaus reiškinio . j 
priežasčių yra labai paviršuti-.J

pažinimas, šitas klausimas yra^j 
vertas didesnio dėmesio ir gaL-įil 
net studijos. Tautos praeities.g 
pažinimas asmenį suriša su sa- -1 
va tauta; jos vargai jos rūpės-' 1 
čiai, jos laimėjimai tampa jam į 
brangūs. Nenorima tuo nuver- J 
tinti tėvų kalbos mokymo ir jos ■ 
mokėjimęr reikmės jaunimo . ] 
tautiniam brendimui, bet nori- j 
ma priminti ir tautos istorijos 
svarbą, kuri neturi būti išleista 
(kaip iki šiol buvo daroma) iš 

keliauti į gausias Marijos šven- vo akis. Sibiro mergaičių mal- atsakingųjų asmenų dėmesio 
centro.

Apleistas Lietuvos istorijos
daknygėje atsispindi dabarties 

Lietuviai, amžių tėkmėje pa- kenčiančio lietuvio maldavimas, 
tyrę daugybę nelaimių okupaci- Viltį stiprina įvykiai Skiemony

se 1962 ar Velykiuose 1964. Iš
eivijos gi lietuviai pakartodami 
savo ištikimybę Marijai, ruošia
si jos vardo koplyčios šventini
mui Washingtone.

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

Copyright

(28)
Ryšium su prižiūrėtoju įsakiau — keletą dienų 

jį sekti, išaiškinti Vladą, Anę ir kitus ryšininkus. Fo- 
tografui pasiruošti kasdieną greit nufotografuoti visą 
korespondenciją, į^mmčią ir išeinančią iŠ kalėjimo ir 
į kalėjimą. Fotografei patariau pasirinkti pagelbininką.

Tik tada mėginau iššifruoti nukopijuotą korespon
denciją. Šifro sistema buvo primityvi: sutartos kny
gos tam tikro puslapio eilutė ir raidė. Bet kokios kny
gos? Sovietų “prekybos skyrius”, kaip žinojau E agen
tūrų, tuo metu variojo vokiečių kalba knygą “Der 
Hunger”. Vokiečių kalba pavartota todėl, kad jei laiš
kai būtų perimti, ieškos rusų kalba; be to, vokiečių kal
ba artimesnė senajam miestui. Kai agentūra man apie 
tai pranešė, įsigijau tą knygą. Pabandžiau, deja, ne ta. 
Rytojaus dieną mėginau sužinoti, kokias knygas laiko 
pas save politiniai kaliniai, bet nenorėjau atidengti sa
vo kortas kalėjimo administracijai — irgi negavau 

rezultatų. Po pietų jau gavome 6 lapus koresponden
cijos E kalėjimo, taip pat šifruotos, o už kokios va
landos ir “paštą” E miesto į kalėjimą. Vakare jau ta
rėjau aštuoniolika lapų korespondencijos. Man vienam, 
turint kitų darbų, tikrai to buvo perdaug, bet tuo metu 
įstaigoje nebuvo nė vieno , kuris bent kiek nusimanytų 
apie šifrus. Tad padirbėjęs savo kabinete iki 3 valan
dos ryto, tarėjau beveik visą korespondenciją iššifruo
ta-

P-čio diriguojamas, prižiūrėtojas stengėsi, kaip ga
lėjo, ir pašto trofikas veikė patenkinamai Mano tri
jų naktų darbo rezultatas — turėjau beveik visą alfa
betą, bet ir naują staigmeną: tarp korespondencijos 
buvo atsakymai E kalėjimo į miesto laEkus, kurių aš 
neturėjau, ir miesto laiškai patvirtino tą patį. Išvados 
aiškios — tari būti dar vienas laiškanešys! Jį surasti 
pavedžiau P-čiul nieko kito į tą bylą neįtraukdamas. 
Po dviejų dienų turėjome ir tą antrą laEkanešį E ki
tos pamainos* Su juo ceremonijų nedarėme. Su šiuo 
antruoju jokios romantikos nebuvo, jį, suviliojo tie
siog pinigai. Matyti, komunistai išstudijavo psichologi
ją ir nebuvo tikri, kad Pranas bus pirktas pinigais, 
pirmiau Anė turėjo jį paruošti. Mūsų du prižiūrėtojai 
viens apie kitą nežinojo, ir mes jiems nieko nesakė
me. Dabar per mus ėjo visa korKpondencija. Jos tu
rinys, per keletą “cenzūros” mėnesių davė munte pil
ną vaizdą apie komunistų veiklą visoje Lietuvoje, — 
lyg mūsų agentu būtų pats centro komiteto sekreto
rius. žinoma, tarėjau imtis greižčiausių saugumo prie
monių “laiškanešius” išsaugoti kuo ilgesnį laiką. Vie
ną vakarą su P-čių aptarėme ar mūsų veiksmai tvar
koje, kaip “laEkanešiai” jaučiasi ar jų neklausinėja, 
jei taip, tai ką, būtent, ar neįtarinėja...

“Laiškanešiai” buvo linksmesni nes atkrito bai
mė, kad bus pagauti. Jiems atrodo, kad dabar jie dir
ba valdžiai ir už tai gauna po 500 mėnesiui, o prižiū
rėtojų alga — tai vėl už kitą darbą. Net vienam E jų 
“naujas darbas” geriau patinka nei prižiūrėtojo, ir jis, 
spėja, geriau apmokamas, taigi jis teiravosi ar negalė
tų pakeEti vietą — pereiti į mūsų tarnybą.

Klausiu P-tį, ar nepastebėta, kad komunistai sek
tų savo “laEkanešius”.

— Tikrinome, tikrai ne, — atsakė.
Jei taip, tai mes turime būti dar atsargesni Su

tarėme nutraukti nuolatinį “laiškanešių” sekimą, o da
ryti tai tik retkarčiais- Pirmos pamainos susitikimo su 
mūsų ryšininke neįmanoma pakeisti, bet korespondenci
ją iš miesto galima. Kaip tą padaryti? P-tis surado 
idėją Vienas, E buvusių jo seklių jau aštuoni mėne
siai kaip įsigijo spaudos kioską. Tai gali būti mūsų 
“pašto dėžutė”. Jau poro mėnesių, kai P-tis įtraukė 
tą kioskininką savo seklių patogumui Aš pagyriau 
P-čio sumanymą

Tik pavasarį 1922 metaE užsidarė mūsų “cenzū
ros įstaiga”. E korespondencijos sutinojome, kad ko
munisčių moterų sekcija, Įsidrąsinus bando organizuo
ti senamiesty “pionierių” mokyklą; kad jos numato su
rinkti apie 40-50 vaikų, padaryti kelių dienų savotišką 
stovyklą ir prašė centro komiteto kalėjime pritarimo. 
Pritarimas buvo pasiųstas. Mes sekėme to projekto 
vykdymą — pasamdė poros aukštų mūrinį namą se
name mieste; Chodosaitė, Greifenbergerienė ir kitos 
kom. veikėjos lakstė po visą miestą Daugumas tėvų 
nesiorientavo, kas čia per dalykas, — gM tai pagal 
Palestinos dvasią — buvo patenkinti, jog gaus namie 
ramybę nuo vaiką Vaikams irgi buvo viliojantis Įvy
kis.

Iki šiol naudojomės žiniomis E to savotiško 
“pašto” savo orientacijai ir. punktų viršininkams pro
vincijoje informuoti. Stengiaus jokių areštų nedaryti, 
bet čia, man taip atrodė, atėjo laikas “papurtyti me
dį” — įvaryti baimės komunistų organizacijai ir se
nam miestid, parodyti komunistam, kad jų gudrūs pla
nai seniai susekti ir kad jie buvo žiopliais keletą mė
nesių. Toks laiks mto laiko staigus sukrėtimas svei
kas. Komunistų viršūnės išlaksto kas kur, kuopos 
nustoja veikusios ir neatsigauna, vieni atsiriboja ir ne
nori giįžti į veildą kiti pasisiūlo mums būti mūsų san- 
darbininkais. Vienas dairosi į kitą su įtarimafe — ne- 
p^itikėjimas ne taip greit išnyksta.

Po pusės maždaug metų viršūnės bando sulopyti, 
surišti —o tai ne taip lengvai duodasi* Mūsų aparatas 
greit pastebi tą veiklą, ir tai čia, tai kitur praduria tą 
votį.

Kelias dietas prieš tos pionierių stovyklos atida
rymą sukviečiau vyr. pareigūnus ir išdėsčiau jiems, 
kas čia jau pasakyta. Parodžiau schemas, šifruotą ko
respondenciją, iššifruotą turinį. P-čhil kaip atliku
siam svarbų darbą šioje byloje, daviau žodį paaiš
kinti kas jau yra padaryta. Baigiau aš tuo, ko noriu 
dabar E jų. Pavedžiau savo antram padėjėjui bat va
dui K.B. vadovauti visiems suėmimams ir kitai susi
jusiai su tuo akcijai pasirinkti sau, kiek ir kokių žmo
nių reikia.

K. B. atlikęs; kas buvo pavesta, pranešė man, kad 
visų/suimtųjų veidai rodė didžiausią nustebimą Tėvai 
bėgo atsiimti vaiką Jie pro forma visi buvo surašyti 
ir įspėti, kad kitą kartą pagalvotą kur ir kam duoda 
savo vaikus.

Savo įvestos tvarkos laikydamasis, dirbusiems šio
je P-čio sekcijos sekliams skyriau pinigines dovanas- 
Tik mūsų “laEkaneSai” nustojo savo antros “valdiš
kos tarnybos”. Jie, kaip buvo įsakyta, nuėjo į susiti
kimo vietą bet ryšininkių jau nesusilaukė. Kalėjime 
“dėdė” ir kiti greit , sužinojo apie įvykius ir, žinoma, 
įtarė ryšininkus, bet tylėjo. Tylėjome ir mes, nepasa-' 
kę kalėjimo administracijai jų rolės, bet prieš atsisvei
kindamas, abu' buvusius “laiškanešius” iškviečiau pas 
save ir perspėjau ateičiai:

— Jums gera pamoka, bet.jūs liekate skolingi 
Jei ateity patirsit ar pastebėsit, kas jūsų manymu yra 
negerai ir nepranešite mums — atsakysite ir už pirmą 
nusikaltimą

ALEKSOSANGARlEeiO BROLVAIKIS
Daug dalykų nutyliu, kad nebūtų įvelti žmonės 

kurių likimo nežinaą bet šio asmens, deja, liūdną pa
baigą visi žino...

Vienas E mano valdininkų pranešė man, kad jį 
užkalbinęs kažkoks, sakosi gimnazistas, Angariečio 
brolvaikis, kuris norįs mane matyti — tik ne įstai
goj. Nurodžiau vietą ir laiką ir prašiau valdininką at
vesti tą Angariečio brolvaikį. Susitikome. Tai buvo 
simpatingas, kokių 17 metų jaunuolis. Gavęs ženklą 
vaMininas išėjo, o šviesiaptadkb jaunuolis prabilo:

(Bus deutfM)
. f



skitų valstijų ir didesnių mies- dot, FmnuginMam '— 60 
tų: Philadd^Aū — 141 dol.,

204.25
120

dol.
dol.

D.C. 
Fio- 
698

— 27 doL, Cadifornia — 45 
doL, Los Angeles — 177.50 
doL, Colorado — 5 dol., Con- 
necticut
Washington - 
rida — 35 dol., Illinois - 
dol., Chicago ir Cicero 
3,009.81 doL, Indiana — 128 
dol., Iowa — 50 dol., Louisiana
— 25 dol., Maine — 14 doL, 
Maryland — 45 doL, Baltimo-

— 10 dol, Tesąs — 5 > doL,< 
Washingtoh — 32 dol, Wfe- 
consin — 145 dol., Liet Stu
dentų Sąjungos CV — 1000 
doL Viso iš JAV 11,445.20 dot

Kanada -«■ 233 dot, Venecue- 
4a — 50 dol, Vokietija — 10 
dot Viso iš kitų kraštų —293 
doL

Apmokėjus skubias sąskaitas 
ir pasiuntus kiek pinigų bent

motyvini*

| d. sės, M. Eucharista, sės. M. Dominica,

Jaunimo kongreso finansų komisijos nariai ii k. jd. kun. Jonas Grigonis, 
- Algis Garlauskas, ir pirmininkas Vytautas Kamantas. Nuotr. J. Garlos.

privgtiškumotendencijas.
LF Taryba, dalyvaujant 

dviem Kontrolės Komisijos na
riam, šjn. balandžio 27 d. po
sėdyje, Jaunimo Centre, svars
tydama einamuosius fondo rei
kalus, svarstė ir kalbamą “Nau
jienų” straipsnį- Apsvarsčiusi 
ir išnagrinėjusi jame iškeltas 
mintis, LF Taryba vienbalsiai 
nutarė paskelbti visuomenei šį 
pareiškimą:

2. LF Taryba nepaprastai dė
kinga tiem LF Tarybos nariam 
bei kitiem dosniem lietuviam, '

privačių piniginių padengia, ti
kime, kad ir ateityje padengs, 
didelę dalį LF organizavimo iš
laidų, palikdami visą fetado pel-

— "Lietuvių liaudies pasaulė
jauta", dr. Jono Balio studija 
lietuvių tautos charakteriui pa
žinti, jau išspausdinta ir atiduo
ta rišyklai- Veikalą leidžia 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, kuriame dėstomas tos 
studijos pobūdžio kursas. Vei
kalo macenatas —LietufiųTau- 
tinis Akademinis Sambūris, ku
riam šiuo metu pirmininkauja 
K. Kasakaitis.

LIETUVIŲ RELIGINIO KONGRESO PROGRAMA
“Mūsų pareigos persekiojamai 
Lietuvai”.

Pirmadienį, rugsėjo 5, (La- 
bor Day) — -

9 vai. — šv. Mišios Šiluvos 
šv. Marijos koplyčioje;

- lO val— Posėdžiai:
1. Vargoninkų S-gos Seimas,

2. Lietuvių moterų sympo- 
sium — Religija ir tautiškumas 
moters gyvenime; vadovauja 
dr. A. šlepetytė-Jannace;

3. Pašaukimai ir lietuviai— 
vadovauja preL V. Balčiūnas;

4. Jaunimo posėdis — vado
vauja ateitininkai studentai.

12 vai. — Lietuvių religinės 
šventės užbaiga. Kalba J. E. 
Vysk. V. Brizgys — “Pasau
liečių apaštalavimas”.

Posėdžių išvados.
Visos lietuvių kolonijos yra 

prašomos organizuoti vietos ko
mitetus ir rengti ekskursijas į 
šias didingas iškilmes- Reika
lingos informacijos kelionių ir 
nakvynių reikalais yra išsiunti
nėtas visoms parapijoms. No
rintieji gauti daugiau informa
cijų šiuo reikalu, prašome ra
šyti Talkos Komiteto pirmi-

Lietuvių religiniam kongre
sui rengti komitetas balandžio 
14 posėdžiavo Maspethe, N. Y- 
pas prel. J. Barkūną. Kongre
sas, kaip žinia, bus Š.m. rugsė
jo 3, 4, 5 Washingtone. Kartu 
bus ir Šiluvos koplyčios pa
šventinimas. Komitetas štidarė 
tokią kongreso programą:

Šeštadienį, rugsėjo 3 —
8 vai. — Registracija. The 

Statler Hilton 16th ir K. Strts.;
12 vai. — Spaudos parodos 

atidarymas;
2 vai. popiet — Kunigų Vie

nybės seimas;
5 vai. — Šiluvos Šv. Marijos 

koplyčios altoriaus 
cija.

8 vai — Muzikos 
ros vakaras Statler 
kylių salėje.

Sekmadienį, rugsėjo 4 —

11-1 vai. — Religinė eisena;
2 vai. — Šiluvos šv. Marijos 

koplyčios dedikacijos pamal
dos;

5 vai. — Manifestacija (iškil
mingas posėdis) — Kat. Uni
versiteto auditorijoje. Kalba J. 
E. Vyskup. Pr. Brazys, MIC,—

ple St, HyattsviHe, McL, 20783, 
telefonas (202) 42-23322. Lietu
viu Religinio Kongreso centri-

ginė Šalpa, 225 So. 4th St., 
Brooklyn, N.Y. 11211. Telefo
nas (212) EV 4-1984.

LRKR Komitetas

konsekra-

ir literatū- 
Hilton po-

timo reikalam.
3. Visas Lietuvių Fondo or- 

ganizavimo bei planavimo dar
bas yra LF Tarybos ir Kontro
lės Komisijos žinioje bei prie
žiūroje.

4. LF Taryba reiškia visiems 
LF -organizatoriams visišką pa
sitikėjimą ir nuoširdžią padėką 
už atliktus didelius darbus, o 
kviečia, kuiįe dar nepriklauso 
LF, jungtis į jo narių eiles per 
vietos vajaus komitetus, per jo 
įgaliotinius arba per LF cent
rą, sutaupant Organizatoriams 
laiką ir susidarančias išlaidas/ 
kurios padengiamos privačiom 
organizatorių lėšomis.

5. LF Taryba labai apgailes
tauja, kad spaudoje iškyla tokie 
tendencingi straipsniai, kurių

suomenę in,-trukdyti Fondo or
ganizatorių mūsų tautai gyvybi
nės reikšmės dirbamą darbą.

Lietuvių Fondo Taryba

WORCESTE& MAS S.
Atsilankius pas Massachusetts 

senatorių V. Pigagą
Kaip jau buvo spaudoje pa

skelbta, Worcesterio pirmos 
rinkimų apylinkės senatoriaus 
Vytauto Pigagos pastangomis 
Massachusetts senatas priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią So
vietų Sąjungą pasitraukti iš o- 
kupuotų Pabaltijo kraštų. Ta 
proga Worcesterio Lietuvių or
ganizacijų tarybos pirm. Pra
nas Stanelis balandžio 19 atsi
lankė pas senatorių V. Pigagą 
ir Worcesterio lietuvių visuo
menės vardu išreiškė jam padė
ką už tikrai nuoširdų ir didelį 
žygį Lietuvos laisvinimo bare. 
Su Pr. Staneliu buvo nuvykę ir 
lietuviškos spaudos atstovai J. 
Krasisnkas bei Pr. Pauliukonis. 
Buvo kviesti ir kiti asmens, bet

dėl tam tikrų aplinkybių neda
lyvavo.

Senatorius V. Pigaga papasa
kojo, kuriuo būdu jis darė žy
gių pravesti minėtą rezoliuciją- 
Gavęs iš Worcesterio lietuvių 
Vasario 16-sios šventės rengėjų 
rezoliuciją, jis pirmiausia krei
pėsi į Massachusetts senato pir
mininką Maurice A. Donohue, 
kuris rezoliuciją perdavė Sena
to Teisių Komisijai. Komisija 
rezoliuciją priėmė ir, teisinin
kams parengus rezoliucijos 
tekstą, perdavė senate posė
džiui. 40 senatorių vieningai 
rezoliuciją priėmė kovo 29. Re
zoliucija įtraukta į Massachu
setts senato rekordus.

Paklaustas senatorius, ar pa
našią rezoliuciją galėtų priimti 
ir kiti steitai, atsakęs, kad ga-

i v.-ž;';-''iv.:-.'. ■■ ............... : X....

Diskusijos po diskusijų. Ii k. j 4. sesuo M. Bernadeta, sės. M. Margarita, 
sės. M. Dominica, sės. M. Cordia, sės. M. Jurgita, sės. M. Imeldą, sės. M. 
Dovida. sės. M. Ignė.

EGLUTES ŠVENTE
Ketvirtoji “Eglutės” vaikų 

šventė įvyks birželio 5 Putna- 
mo Seserų sodyboje, kur “Eg
lutė” redaguojama ir spausdi
nama. šeštadieninių mokyklų 
mokinius registruoja jų moky
tojai, o pavienius vaikus — jų 
tėvai ir globėjai. Pranešimas 
apie dalyvavimą išsiųstinas tuo
jau, kad būtų galima iš anksto 
pagaminti dalyvių ženklelius.

Po vėliavos iškėlimo, iškilmės 
prasidės pamaldom bažnyčioje

- VAIKŲ ŠVENTE 
skaitlingo dalyvių būrio prisidė
jo sės. M. Bernadeta ir sės. M. 
Dovida (šiuo metu dirbančios 
Montrealyj) ir sės. M. Victorija 
iš Toronto.

Iš anksto sudarytos liturgijos, 
dramos, muzikos, darbelių, li
teratūros komisijos pateikė sa
vo planus. Teko tik viską mo
difikuoti, labiau prisiderinant 
prie lengvos stovyklų nuotai
kos.

Nuspręsta ypatingą Rėmęsi 
^kreipti! kūrybinių pajęgų ug
dymą. Tuo tiksiu bus sudarytos' 
dramos, dailės ir rankdarbių 
grupės, vadovaujamos specialis
tų. Stovyklautojos bus laisvos 
pasirinkti mėgiamą sritį ir čia 
išbandyti savo sugebėjimus

Putnamo mergaičių stovykla 
šiais metais vyks nuo birželio 
26 iki liepos 24. Vadovaus se
suo M. Margarita. M.P.

tus ir gaidas šeštadieninės mo
kyklos jau yra gavusios.

Po užkandžių vaikai atliks 
programą salėje ir lauke šven
tės metu įvyks taip pat konkur
sui gautų rašinių bei iliustraci
jų paroda ir laimėjusiem pre
mijų įteikimas.

“Eglutė” jau anksčiau yra pa
skelbusi pasakos ir eilėraščio 
konkursą. Dar primenama, kad
rašinius turi lydėti ir iliustraci- I 
jos. Visus “Eglutės” konkursui 
skiriamus rašinius reikia išsiųs
ti iki gegužės 16.

“Eglutės” šventė turėtų būti 
visų lietuviškai jaučiančių šven
tė. Tėvai, mokytojai ir vadovai 
maloniai kviečiami prisidėti, 
kad visi jaunieji lietuviukai sa- Į 
vo šventėje galėtų gausiai daly- ! 
vauti.

šventei ruošti komisija

ANTRASIS STOVYKLŲ 
SEMINARAS PUTNAME

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserys balandžio 2-3 vėl buvo 
susirinkusios svarstyti vasaros

4 Dvidešimtmečio proga buv. Vo
kietijoje lietuvių prekybos mo
kyklos “Žibintas” mokytojų ir 

-mokinių suvažiavimas įvyks 
spalio 8 Toronte, Kanadoje. No
rintieji suvažiavime dalyvauti 
prašomi pranešti savo adresus 
A. Dilkui, 91 Medland Cres., 
Toronto 9, Ont Canada.

—- Šiluvos koplyčios pašven
tinimo iškilmėse ir religiniam 
kongrese Washingtone daly - 
vauti šiomis dienomis dar užsi
registravo šie chorai: Moterų 
Ansamblis “Birutė”, vad. Mrs. 
Čerienė-Mulks; Binghamtono, 
N.Y., šv. Juozapo parapijos 
choras, vad. Miss Frances On- 
drako ir New Britain šv. And
riejaus parapijos Sv. Cecilijos 
choras, vad. J. Beinorius. 
šiose iškilmėse dalyvauti jau 
yra užsiregistravę 18 chorų.

— Dail. Viktoras Bričkos To
ronte išrinktas kanadiečių dai
lininkų draugijos pirmininku- 
Draugijos oficialus vardas — 
“Canadian Society Painters 
in Watercolor”.

Kanados L.B. jaunimo sek
cija gegužės 15 d., 6 vai. vak. 
Prisikėlimo parapijos salėje 
ruošia poezijos vakarą.

— Dr. E. Rūta Witkus, dail. 
St. J. .Witkaus duktė, virš 25 
m. profesoriauja Fordhamo uni
versitete. Už tyrinėjimus biolo
gijos srityje buvo apdovanota į- 
vairiais pažymėjimais Paskuti
niu laiku ji, drauge su kun. 
C.A. Berger iš H.J. Heinz bend
rovės išrūpino 150,000 dol. to- 
limesniem biologijos tyrinėji
mam. Tyrinėjimų tikslu jai daž
nai tenka lankytis Washingto- 
ne, D.C., ir kitose vietovėse. 
Visur ji žinoma kaip gabi ir iš
mintinga lietuvaitė.

— Kanados LB jaunimo sek
cija rūpinasi moksleivių sekci
jos programos sudarymu ir pra- 
vedimu jaunimo kongreso me- 

,,tu:
— Stovyklų vadovų pasitari

mas įvyks Toronte, Kanadoje, 
gegužės 14-15. Visi, besidomį 
jaunimo ir stovyklų reikalais, 
kviečiami dalyvauti. Smulkes
nės informacijos reikalais kreip
tis adresu: Dalia Skrinskaitė, 
25 Glenholme Avė., Toronto 4, 
Ont. Canada.

— Kanados Lietuvių Fondo 
iš pelno skirtus 1000 dol. na
rių suvažiavimas balandžio 16 
'padalino sekančiai: jaunimo 
kongresui 500 dol. ir liet mo
kykloms 500 dol.

— V. Ramojus, V. Kasniūnas 
ir J. Januiaitis, lietuviam skai
tytojams plačiai pažįstami žur
nalistai, mielai talkininkauja 
jaunimo kongreso spaudos in
formacijos komisijoje, kuriai 
vadovauja Eugenijus Vilkas.

— Anglijos lietuvių jaunimo 
metų komitetą sudaro R. Kin
ka, K. Kaminskaitė, B. Liudžiū- 
tė ir R. Kalibatas Ryšininko 
pareigas eina LB. Anglijos kraš
to valdybos sekretorius S. Kas-

lėtų, tik reikia lietuvių organi- stovyklų reikalų, šį kartą kon- 
zacijų vadovybėms su atitinka- krečiai išdirbti smulkūs šios va
rnu prašymu kreiptis į savo saros Putnamo mergaičių ir 
valstijos senatorius. Dainavos stovyklų planai. Prie

Pauli. paras.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Philadetphijos LB Vinco Krė- 40 valandų atlaidai šv. And-

vės šeštadieninė mokykla ge
gužės 8, sekmadienį, rengia 
Motinos Dienos minėjimą, šv. 
Andriejaus bažnyčioje 10:30 v. 
bus mišios, kurias atnašaus sve
čias kun. S. Raila ir per kurias 
keli šios mokyklos mokiniai pri
ims pirmąją šv. komuniją. Po 
pamaldų tėvų komitetas rengia 
bendrus užkandžius parapijos 
salėje, o mokiniai atliks trum
pą meninę programą. Be to, 
loterijoje bus galima laimėti 
du skulpt P. Vaškio ir daiL K. 
žoromskio meno kūrinius. Phi- 
ladelphijos ir apylinkių lietu
viškoji visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti pamaldose 
ir minėjime.

nejaus lietuvių parapijoje pra
sideda gegužės 8 ir tęsis iki ge
gužės 10 vakaro. Parapijiečiai 
kviečiami pasinaudoti šiais atlai
dais. Visi lietuviai prašomi leis
ti savo vaikučiam dalyvaut už
baigimo pamaldose ir procesi
joje

Motinos dieną, gegužės 8, 
šv. Andriejaus bažnyčioje visos 
mišios bus aukojamos už gyvas 
ir mirusias motinas, kurių var
dai bus iš anksto įteikti.

Lietuvių kolba šv. mišiose 
naudojama kiekvieną sekmadie
nį sumos metu. Philadelphijos 
ir apylinkės lietuviai kviečiami 
vieningai šiose pamaldose daly
vauti.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
, • STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS

• PATOGUS ŽEMES SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

A J PASIRYŽO M E ~ IVYKDYSIME! 
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
600 BUSHWICK AVĖ., BROQKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............ statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
Q.Fundatorius ($100) C Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui............... .

ADRESAS ......................................... ..._................. ........................................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deducUble)

/



Chicagbs scenos darbuotojų to 
Sąjunga sarokomedijos tam-“ -ta 
mu isHge^sOiM^jm'« 

Anatolijaus Kpirio trijų «&s-z W 
mų satyrinę komediją ^Viščin- m 
kųūkis”. , ' * to

Veikalas buvo pastotytis’čhi- W
cagoje ir sulaukė daug veram- roamrejaL 
mų. Visus pagavo komedijos, JtaMtos Jtato 
naujoviškumas, dėmesio kreipi- irpraetaN. ^4
mas į aktualybes, alegorinė sa- ~ Rrdviia* Tymlirtis (tji*

. ty1*3 ū" nuotaika. - p^jkjs naėtoB atvykęs iš
Dabar, po poros metų, “Viš- vosk Dąftote/Tton&iMtef

f rėdąs PriŠmantas, Irena Ktae*.^ 
lyte, Jonas Janušauskas, Datoa 
Simonytė, Vladas Gilys — yra 
“"Viščiukų ūkio” vaidintojai. Re- ^ 
žisuos DalBė Madaatienėt deko
racijas paruoš daiL Algis Žafia- . 
n^., -.j- .

čiukų ūkis” atrieda iki pat Pa- 
cifiko. Gegužės 21 d., šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
Los Angeles Dramos sambūris 
tą komediją stato kaipo savo pa
vasarinę premjerą.

Trijų veiksmų komedija su
teiks pagaunančių išgyvenimų, 
nes ji paliečia daugeli šios die- 

' nos problemų, pav., bendradar
biavimą su pavergta Lietuva, 
naujos kartos nesusikalbėjimą 
su vyresniąja ir t.t.

Anatolijus Kairys pagavus ir 
talentingas naujo žanro drama
turgas. Jo “Diagnozė” apkelia-

' vo visas lietuviškas scenas A- 
merikoje; plataus atgarsio su- pasakė.

Pajėgia kalbėtu Ilgo nenu
trūkstamo kalbėjimo .rekordą 
sumušė perujietis Jose Cabe- 
jon Manol. be pertraukos iškal
bėjęs 148 valandas. Tik neaiš
ku, ką jis toje ilgoje oracijoje

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ \
fc- rr sodyboje —

KENNEBUNKPORT, MAINĖ

BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. 
Priimami berniukai nuo 8 iki 15 metų. Stovyklautojai nau-

Į dosis šv.- Antano gimnazijos patalpomis ir visais įrengi
mais. Žemos kainos, gera priežiūra, daug jaunimui pramo
gų, poilsis sujungtas su žiniomis. Iš Brooklyno eis specia
lus autobusas liepos 1 dieną.

SUAUGUSIEMS VASARVIETE atidaroma 1 liepos ir 
tęsis iki 28 rugpjūčio. Lietuviškas maistas, vėsūs vakarai, 1 
gražus Atlantas, erdvi vienuolyno sodyba, maudymosi ba
seinas, o kainos visiems prieinamos.

•
Vasarvieten ir stovyklon registracija jau prasidėjo. Pir
menybė ir pasirinkimas yra anksčiau registruojantiems. • 
Informacijai rašykite:

I
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 

04046 į
TeL (207) 967-2011

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūpesčiu nuoširdžiai kviečiame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje? 42 Beach St., Monument Beach, Cape Cod. 
Massachusetts. Tel. 759-3251 (Area #617;. Savininkai 
patys svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuošir
dumu golboja. CAPE COD žalumos grožis, ATLANTO 
vandens temperatūra, SILVER BEACH smėlio tyrumas 
suteikia daug malonumo. Mėgėjų patogumui yra valtis 
žuvavimui, sail-fish buriavimui, p^ng-pong, teniso aikštė, 
kroketas. Vakare tirams išvykus, prižiūrimi vaikai. Va
sarvietė atidaroma birželio 19 dieną. Užsisakyti galima 
šiais adresais: Irena V eitas, 72 Congress St. Bramtree. 
Mass., Tel. 843-2146 arba Maria Lūšys, 88-01 104th St., 
Richmond Hill, N. Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.
Siunčiu irt prenumeratą S   « aukų *— —.. Vtoa S ...........

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Vūloughby Avė., Brooklyn. N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1966 metams.

Vardas ir pavardė...............-.............................-...... —. 

Adresas ............................................................ ....................

(Data) (Parataat

f atkelta is 3 psl)

nauja interpretacija. Šitų..daly
kų kaip tik ir trūksta ndujai iš
leistai Lietuvos istorijai, kuri 
skirta ne tik mokyklai, bet ir 
visuomenei pasiskaityti. Tad 
ir naujai laidai pasirodžius, lie
tuvių mokyklos dar neturi kaip 
reikiant tinkamo Lietuvos is
torijos vadovėlio. Žinoma, mo
kyklos juo naudosis kaip neiš- 
vangiama būtinybe. Atrodo, 
kad planingai organizuojant 
darbą, iki šiol jau galima buvo 
parengti ir išleisti tinkamą tau
tos istorijos vadovėlį, bet jei 
ir ateityje bus laukiama “gata
vų” iškeptų pyragų, tai vargiai 
sulauksime ir dar po penkioli
kos metų rėkiančiai reikalingo x 
mūsų mokykloms tautos istori
jos vadovėlio. Jau pats laikas 
yra ir pagalvoti apie anglų k. 
parašytą patrauklią Lietuves is
toriją.

šalia vadovėlio reikalingas ir 
istorinis žemėlapis, istorinių pa
veikslų albumas, mūsų valsty
bės ir tautos herbai, Tautos 
himnas. Visa tai turi būti kla- 

. sese ant sienų, kaip mūsų pra
eities liudininkai, su kuriais 
jaunimas turi susigyventi, su
augti, kaip su savo tautos bran
genybėmis

Priemonių reikalu buvo jau 
keletą kartų spaudoje rašyta, n 
Kultūros kongrese kalbėta ir 
klebentos kai kurių atitinkamų 
įstaigų durys, bet jokio at
garsio. Paprasčiausias pasiteisi
nime, kad nėra lėšų. Atvirai 
kalbant, lėšų, yra; tik jos ne vi
sada naudojamos būtiniausiem

Niuįoje ZelancRjoje valdžia 
nutarė atleisti iš tarnybos ka
tes, kurios iki šio laiko turėjo 
paštuose gaudyti peles. Valdžios 
išlaikomos ėmė tinginiauti — 
apsileido tarnyboje. Dėl to at
leistos iš darbo; o be to valsty
bės biudžetui bus palengvini
mas, nes kiekvienos katės išlai
kymas iždui kainavo pusė dole
rio savaitei. Dabar pelės džiau
giasi laimėję bent paštuose nuo 
amžių vedamą kovą su katėmis.

PROF. HANS MORGENTHAU PASIRAŠĖ PETKUI

mokslų ir moderniosios istori
jos profesorius Chicagos uni
versitete, už akademinio gyve
nimo sienų plačiai pagarsėjęs 
kaip Amerikos Vietnamo politi
kos kritikas, prieš kurį laiką 
pasirašė tnūsę jaunimo peticiją 
Jungtinėm Tautom, reikalaujan-

bos departamento konsultantas 
ir valstybės departamente 1949 
ir 1951, .1963 — iki dabar. Pro
fesorius Morgenthau yra nuola

tinis bendradarbis Times Maga
zine ir kt. liberalų spaudoje ir 
dažnas pahelistas ir paskaitinin
kas. Hans Morgenthau panašiai 
kaip mes turėjo palikti savo 
namus, gelbėdamasis nuo tota-

savo žiaūrumu ir 'fanatiškumu 
prilygsta rusiškajam komuniz
mui, pavergusiam mūsų tėvynę.

Yra žinoma, kąd jaunimo pe
ticiją pasirašė eilė kitų profe-

ąilstafymo. ‘Prof ' Morgenthau 
yra eilės mokslinių ir politinių 
institucijų patarėjas ir dalyvis. 
Vadovauja Amerikos užsienio ir 
karinės politikos * studijų cent
rui Chkagoje, yra užsienio san- šorių ir akademikų. Jaunimo 
tykių tarybos (Council on For- kongresui artėjant, mūsų stu-’ 
eign Relations) New Yorke, na- dentijai reikėtų^dar intensyviau 
rys. 1963-65 yra buvęs Gyny- rinkti parašus savo universite-

PAMIRŠTA TAUTOS ISTORIJA
reikalam. Mum trūksta vienin
gos koordinuojančios instituci
jos, kuri būtų autoritetinga vi
suomenės aukojamas lėšas 
skirstyti pagal būtiniausius tau

tuose, studentijos ir profesū
ros tarpe. Šis darbas pagynėtų 
ir susilauktų geresnių rezulta
tų, jei mūsų spaudai būtų pra
nešti žymesni. pasirašiusių jau
nimo peticiją atvejai. Žinoma, 
tai visiškai nereiškia, kad mes 
turime gaudyti vien tik moks
linio ar politinio pasaulio gar
senybes-' Kiekvienas iš mūšų 
per šį paskutinį mėnesį gali la
bai daug padėti, eidamas su 
peticija namas iš namo, nuo 
durų prie durų metodu savo 
kaimynystėje. Kaip praktika 
parodė, kitataučiai neatsisako 
pasirašyti mūsų kilnaus ir tei
singo reikalavimo — laisvės Lie
tuvai! Tas yra daroma ne tik 
Amerikos, Australijos ir Euro
pos kontinentuose, bet per mū
sų draugus Afrikos kontinente. 
Visi, visais būdais padėkime 
rinkti parašus jaunimo petici
jai Jungtinėms Tautoms. Para
šas, kurį ta gausi gali padėti ta
vo motinai ar .tėyuį, brėžiui ar. 
seseriai pavergtoje tėvynėje.

SLA JUBILIEJINIS 
SEIMAS CLEVELĄNDE

Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje (SLA) šiemet sueina 80 
metų jubiliejus. Jis < įkurtas 
1886 rugpiūčio 15 Shenandoah, 
Pa. Jubiliejinis seimas bus Cle- 
velande, Ohio., liepos 10-13. 
Seimo posėdžiai, banketas, mi
nėjimas vyks Pic Carter viešbu
tyje. seimo delegatų pobūvis— 
Čiurlionio ansamblio namuose.

Liepos 10 vakare bus Čiurlio
nio ansamblio koncertas ir 
SLA sceninis vaizdelis, liepos 
11 prasidės posėdžiai, seimo de
legatai organizuotai aplankys 
kultūrini darželį, liepos 12 — 
seimo banketas.

Jubiliejiniam seimui rengti
sudarytas komitetas, kuriam pir
mininkauja Jonas Daugėla 
1139 Dennis CRCL., Cleveland, 
Ohio, 44121. (L.L.)

Laikas veikia ne mūsų nau
dai. Jau daug praradome, vis 
delsdami ir nesiryždami konkre
čiai veikti. Jei ir toliau taip 
tūpčiosime vietoje, būkime tik
ri, viską prarasime, čia turime 
mintyje ne vien Lietuvos isto
rijos reikalą, bet ir kai kuriuos 
kitus aktualius mūsų išeivijos 
klausimus. Daug posėdžių, daug 
suvažiavimų, kuriuose daugiau
sia vis išlyginami nuomonių 
skirtumai ir pasiryžtama suak
tyvinti akciją, bet vežimas kaip 
stovėjo,, taip ir tebestovi vieto
je.

Iki šiol beldimasis Į atsakin
gų asmenų duris Lietuvos isto-, 
rijos vadovėlių bei dėstymo 
priemonių reikalu buvo tyruo
se šaukiančio balsas. Tegu šis 
pastarasis žodis bus išgirstas.

Pr. Pauliukcnis

Atpigintos garsaus automobilio 
“MOSKVIC” modelio kainos 

v l
V O VNESPOSTLTORG džiaugdamosi Jums praneša, kad auto
mobiliui “MOSKVIč—498” nustatyta nauja, žemesnė kaina. 
Nuo š.m. balandžio 20 d., keturių vietų, dvejomis šviesomis auto
mobilis “MOSKTIC—898” kaip dovana Jūsų giminėms gyvenan
tiems SSSR parduodamas už l,954Ja_4Merias, o automobilis 
-MOSKVTC—488”. eksportinis, su ketveriomis priešakiDėfnis 
šviesomis parduodamas už 2JTL89 Meste. .S ;r Z y

Automobilio “MOSKVTC—488” — motoro* 50 arklio jėgų. __
1 Didžiausias greitis automobilio HT — 128 U- Į

loinetrų per valandų. Automobilis tari radto prttantavų, langų ’ 
valytuvą ir šildytuvų.

MOSKVIC—468” bus puiki dovana Jūsų gtaiinėmi.Mes 
esame tikri, kad Jūs pasinaudosite proga paiąytt saro gtoaknėms 
puikų automobili ‘•MOSKVIC-4**’’, naaK Pteene tena.

▼ O VNEgPOSTLTORG suteikia Jom* patarimtete įteik
damas automobflius "MOSKVIč—4**” Jūsų gjnflltėiiM, bet ku
riame Sovietų Sąjungos rajone. . ,

Užsakyti minėtus automobilius galbna betaspHkai, per Vie
nintelę V/O VNEAPOSYLTOBGO atstovybę JA.V-bte — PO- f. 
DAROGIFTS, INC. — raštu arba asmeoritai, O taip pat, per ‘ 
bet kuri jos atstovų ir skyrius visoje MM*-- - -- -Z*

PODAROGIFTŠ, INC
SS, FAKK AVBim SOUTH (NHMr IStk S<reH> 

New !«*, N.T. IMK. IMk SU-ISS.SMT

JJiėtohritlto ir europietiška duonaJrpyrogai 
$vemė«ą».ve^uvėtn3 beipoKytiamstortaį
V- DAUąV aJJKRTAS RADtrONAS. •». ’■• --y.
• STĄąG aTREETv-. BROOKLYN. N.:V. 1128*

■' . ............... ' ' - .................................................................... _
n,,, ..lw - , .-.H,,, ; • /
X/ -ii* '• < • ' . ; z

KEPUBLIC Liguor Store,,lnc.
922 Union Avenue, Brooldyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
• JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas ’ 

Dideli* pasirinkimas įvairię vynę, degtinių, konjakų, midy
’ * Šventėms bei kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILU N. Y.

■ --1 Telefonas: Vlrųinia 3-3544

LIUDOS MIKULSKYTES
:įvairių moteriškų drabužių krautuvė
i Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužiųpasirin- 

kimas r išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai,
< blhiskutėa. kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra-
* gūžiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui. - —• ———

95-04 JAMAJCA AVĖ Woodhaven, N.Y. 11421
— TeL 849-7240 — "

VKHB GARDBl TAVBM

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra- , 
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rtUHes Ne- į 
tuviikas maistas prieinama kaine, j

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y 
. \ (Ridgevvood)

LITAS Investing Co. Ine.
kviečia

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

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELI0NA8, 100-21 89»h Avė., Richmond Hill N.T.; HI 1-8799
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; SeStadieniais 9-4 vai. 

CHICAGO, ILL.: 8775 So. Westem Avė., tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadieni ir penktadieni vakarais, 
žeštadien| .nuo 10 iki 3 vai. popiet.

Karas - restoranas
, PRANAS BRUČA8. MvtaMtaa 

88-16 JAMAICA AYB. Woodhaven N Y 11421
th. vi*sn«ia a-tato

BALS VKSTUVtM. SUSIRINKIMAM BET KITIEM POBŪVIAM 
Salėja gan tupu 1*8 dalyvių

_ _ VB8TUV<M8 trPOBOVlAMS
Pristatome į ttamaa NetavtoStoa •kRarietlaa ir •firtaa

We take aS oėder* apaetal prlee for W«Mng* and Parttaa 
Home-Made Botagna

S & G MEAT MARKET 
ANTANAS VAITKUS. vedėto*

Y 11421



M*1

Visuomet skaitau Tamstos 4n 
patarmras ff “Darbininke” ir 
“Kdteh^”.' Turiu problemą ir. bmįb 
mano advokatas mane klaidin- 
gal išformuoja. Temsta - sakai 
savo patariamose, kad jei du i«toių ailM MWar 
vairaotąjai susiduria automoin- Po AonChR-' 
bais ht iei alneiu kaltė, tada sranedL 
Massachusetts vaOstijcų nė vie- 
nas negali pinigų gauti iš kito, pinigų , moteris rimtai hmm 
Mano gi advedratas mane kitau) 
informuoja.

Vasario 22 (Washingtono gi
mimo dieną) mano žmona vai
ravo mūsų mašiną ir, išvaduo
dama iš mūsų gatvės, kuri yra 
Šalutinė gat«ė, nelaimingai įva
žiavo į kitą mašiną, kuri važia
vo pagrindine gatve j^lam Stj. 
Tą mašiną taipgi vairavo mo
teris ir šalia jos sėdėjo jos 12 
metų vaikas. Mano žmonar sako; 
kad ta mašina važiavo neįpras
tu greitumu ir kad ta mašina 
neturėjo didėlių šviesų (nelai- ^4 turite juo pasitikėti, 
mė įvyko 8 vaL vakare, kai jau 
tamsu). Mano žmona laimei ne
buvo sužeista, bet ta kita mo
teris įvažiavo į sieną kitoj gat
vės pusėj ir tuoj pradėjo skųs
tis skausmais kakte. Pribuvo 
policija, kuri. visus apHąnsinė- Tai būtų ųeetiška ir įnekm^tiš- 

ka iš mano pusės. Galiu tik 
tiek pasakyti: vairuotojo “kal
tė” tik tuomet turi svarbos ir 
reikšmės, jei ta “kaltė” prisidė
jo prie nelaimės įvykimo. Tei
siniai tai vadinasi “contributo- 
ry negligence”, ’ prisidėjusių 
prie netesnės. Pav., Tamstos 
atveju — kitos vairuotojos 
“kaltė”, kad ji neuŽskfegė savo tuviškosios’vykios vaizdų’tur- 
sviesų, gal būt visai “nepnsi- 
dėjo” prie nelaimės. Jei Tams-

ja šviesas uždegtituej sutemus. 
Advokatas sako, kad tai Meko 
bendro neturi su .. atridentu. 
Taigi, jis mano, kad mums grę- 
sia nemaža byla. Turime na
mus Jr sutaupąs banke, kas 
mums daryti?

SkaHytofai, J6aeeocimoetts

ALRiDDE eONSTRVCtlON
■ CORP, \ 

(affiOBUL. ODNTBACBpBS V
Brick Tile and Cement Work

Vaeht to Caeoe Auto Home A You 
INSURANCE FOR AUL kw <town 
paymenjs, convenient monthly pay- 
ments Home or Office vteita yvalter 
A Skoglund Aoopchrtee 672 Forest 
Avė States lalanti N.Y. TeL days 
GI 2-5050 — eves and weekends>— 
8A 7-8609. '

kahfeta^pttspaaetaty- 
tankricą Andrių Armėnų 

TH. 51^ AM 1-2864

laikrodžiai

LIETUVIŲ ADVOKATAI

jo. Kai mano žmona jiems pa
sakė, kad kita mašina neturėjo 
didelių šviesų, poticininkaituoj 
pasakė, kad tai yra prieš įstaty
mą ir kad ji privalėjo turėti 
šviesas. Mes, žinoma, turime 
draudimą, tariau tik minimu-

Steigiamas lietuvių trio archyvas
Fotografų ir visuomenės ži- je. Jm yn nupirktos spintos ir 

nim, pnmešanoa, ^kagoję spausdinami spenalūs archyvo.
r_ Tėvų Jėzuitų namuose, kur yrai voka^htrfuose bus sudedami

.__ .. , , prisiglaudės Pasaulio Lietuvių ir khtalogucjami gauti negaty-
savo advoka- Archyvas, prof. J. Žilevičiaus vai ir jų metrika. Archyvo rei- 

Muziktdogijos Archyvas, kun. L kalais rūpinasi kun- Algimantas 
Boreišio biblioteka, yra steigia- Kezys, S.J., kuris jau tarėsi su 
mas ir Lietuvių Foto Archyvas, 
kuris rinks istorinės retašmės 
toto negatyvus apie lietuvišką
ją veiklą. Mūsų toto mėgėjai į- 
vairiuose pasaulio kraštuose 
nudatos fotografuoja lietuviš
kos veikios įvykius, aprūpinda
mi spaudą tų įvykių vaizdais. 
Pasenusius ir niekam “nerei
kalingus” negatyvus dažnas už
meta, pamiršta, arba net visai 
išmeta taukam. Norima šią bran
gią istormę medžiagą surmkti į 
arv&yvą, kur ji Bitų taikoma

klijentas nepasitiki savo advo- 
katu, advokato ir klijento san
tykiai nukenčia; gali nukentėti 
ir pati byla. Man nepatogu pa
reikšti nuomonę dėl Tamstos 
advokato duotos informacijos.

lietuviais fotografais Phiiadel- 
phijoje, Baltimbrėje, New Yor- 
ke ir Chkagoje. Visur fotogra
fai archyvo mindai pritarė, pa
žadėdami su jne bendradarbiau
ti. šiuo pranešama, kad Lietu
vių Foto Archyvas jau pradė
jo veikti ir visi, kas turi ver- 
tmgų negatyvų apie lietuvišką 
veiklą, kviečiami atsiliepti šiuo 
adresu: LieįiuiĮFoto Archyvas, 
2345 West 56th Street, Chicago, 
Illinois 60636. Siunčiant archy
vui negatyyps, reikia pridėti vi
są juos Besančią metriką: įvy-

kio pavadinimą, vietovę, datą, 
fotografo pavardę, vardą ir ad
resą, laikraščių iškarpas, asme
nų pavardes ir šūip pastabas. 
Juo (metrika pilnesnė, tuo nega
tyvų reikšmė bus didesnė. Jei 
kas negatyvus norėtų pas save 
laikyti, teatsiunčia vien tik ži
nias, kad archyve būtų žinoma, 
kur kas yra, kad kilus reikalui 
butų galima ten kreiptis.

Naujasis archyvas kviečia lie
tuviškąją visuomenę jį paremti. 
Su archyvo steigimu ir jo išlai
kymu yra susijusios išlaidos, 
kurias iki šiol padengė Tėvai 
Jėzuitai Aukas siųsti tuo pačiu 
adresu: Lietuvių Archyvas, 
2345 West 56th Street, Chka- 
go, Illinois 60636.

EI N AR EDVARDSEN
725 56th St., Brooklyn, N.Y. 
Basement — Tei. 871-0370

Radio, Transistor Radio, Cotar TV, 
Hi-Fi Stereo,' Phonographs, Tapė 
Recorders, Sound AmpBfier and 
Speaker System, Flhn Projectors.

19 years experieoce

JOHN (ES WINDOW CLEANING 
Home Wmdow and Ftoor Cleaning 

Fast and Reiiable 
Ali vorit guaranteed 
1689 Madtson Avenue 

New York City 
CaM 876-3471

SELF DEFENSE Free Exhibition 
by and for cbildren 6-13 accompanied 
by parents— SaL 1:30. 

UNITED DO JO 
Schooi of Self Defense 

For Men Women and Children 
78 W. 3rd St (opp. N. YU) 

Call 677-9777

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackaon Heigtes, N. Y. 
Tel. NEwton 9-6620

Slepben tafaį Jr. 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y. 

Telef. — APpiegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

kitos mašinos dėl to, kad ta 
mašina neturėjo šviesų, tai bū- kad tas f aktas, kad kita vairuo
tų geras argumentas ir galėtų toja neturėjo šviesų, neturi 

nės ir Br Gražulio vertimas. >labai P^inti Tamstos galimy- svarbos, jisai žino, kad šviesų 
bes bylai laimėti. Tačiau, jei neturėjimas neprisidėjo 
padėtis buvo tokia, kad Tams
tos žmona <‘turėjo” pamatyti tą 
mašiną, nors ir be šviesų, tada 
kitas reikalas. Jei Tamstos ad
vokatas, ištyręs reikalą, sako,

Kama 3.75 doL
Baisusis birželis, Pr. J. Nau- 

miestiškis. Trys dramos veika
lai. Kaina 3.50 doi.

pne 
nelaimės. Kas dėl Tamstos na
mų ir sutaupų — čia aš Tams
tai negaliu patarti, šiuo reika
lu privalote pasitarti su savo 
advokatu-

menuo
Marijos grižam mėnuo, pasi- 
puoėga pavasario gėlėmis, pa
puos jūsų, dvasią gaiviais min
ties žiedais, j^gs kasCHen pa
skaitysite po skyrelį ii 
T. Kornelijaus Bučmio. O.F.M.

"GEGUŽĖS MĖNUO"

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con? 

‘‘srites; cotar TV; Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra) 
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kataomis. Visi gaminiai 
Teiefunken, Gruncbg, Zemth, 
Burroughs, Otympia, Royal etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

SLOANES HOUSE of PrĮme.Ribo 
871 Cypress Avė cor. Church Avė 
Bklyn -’IN 9-2130 Daily Lunch and

Perk Leg et Ina* ebined
Osbbage Befled Beef — Catering up 
to 40 peopie. Open 7 daya

VAITKUS
FUNERAL HOME

• 197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir babamuotojas 

Cambridge, Mass. ?
NOTARY PUBLIC į

Patarnavimas dieną Ir' naktį. Mo
derniška , koplyčia šermenims dy- 
,kaL Aptarnauja Cambridge jr

FRED WILKINS 
MOVER8 < STORAGE 
Loeal and Loag Distance

Knygeli kainuoja tik vieną 
dolerį. DARBININKO admi
nistracija mielai prisius, jei 
tik parašykite užsakymą ad
resu: 910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Homemade Italian Ices A Pastry, 
Ice Crecun Cake, ’ ttortcui-Spamcmi. 

ANGELO’S PIZZA
Neopotttan large 150, SfcHian 1.75 
Free deižvery 5 to 11PM Tues. titru 
Sun. — 192-13 47th Avė., Ftusinng 

------- FL 7-4808 ------

AmhScHc
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Baisamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
> Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME

Aukso žąsis, Birutė Pūkete- 
vičiūtė. Pasakiška trijų veiksnų 
komedija. Kama 2 doi.

Šiaurės žvaigždė, Mykolas 
Vaitkūs. Atsiminimai, Nida.

ILGO GRO 
LONG PLAY - f

Varpas, Toronto choro 8 HeL dainos ir 9 Bet. operos, st. 88-00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 iniisnmn šokių — Stereo 86.00 
Dainos B Lietuvos, L. JuotBs su Rūtos aus. 16 dainų. St. 85.00 
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 Bet. dainų akosnp. gitara 
Pavergtos TOvynšs dainos ir šokiai, 2 pL, 24 L šokių ir dainų 
Lietuviu tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 taut. šokių------
Težydi valai Lietuva, Vyčių choro Įdainuota 17 dainų — 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro ferota l8 Bet. šokių

Lictavai,& Certante komp. įdainuota 12 Bet. dainų__
Lietuvos kanklės, 14 Bet. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 85

VENEZIA ITALIAN RĘST
Catering to Showers Engagements 
Armiversaries Sweet 16 Parties and 
other occastons — Free įparking 
Entertainment every Sat Night — 
3128 Avė U Bklyn. Call TW1-9683

LJTHUANIAK RECORDS 
85 00 
5.00 
4.00 
5.00 
8.00 
AOO 
4.00 
4.00 
4.00 
44)0 
4.00 
5.00 
5A8 
650 
7.00 
5.00 

10.00

Norite geros meniškos fotografijos

Gruodas, A. Jasmanto, eilė
raščiai, Ateities leidinys. Kai
na 3 doi.

Kur bėga Šešupė, A. Starką- _ _ .
PBsakojmai ir legendos, išleis- 1 5?**1.**?"?* ftuMtoo.ansambao ii iMiėd. giesmių 

4a Austadooj, kataa 2 doL
Pirmoji pffMMgt, fiteratiros 

metraštis, redagavo K. Baronas, 
Nidos leidinys, kaina 3 doL

Padangė kaliai, K. Pr. Vase-
ris, žvaigždžių, pta**! noks
iąs, kleista Austrijoj, kaina Sulų suk rateli, Vilniaus clmu 14JMuvMm dalau 
1.50 doL

T*vynei aukojam, Dainavos ana—Nto, 14 Bet. dainų. St. >6 
Mes pnlalnuooim, Ctnrifcnio ansaaabUo 16 Bet. dainų. St. 8750 
Lietuviški mariai, Br. Jonušo įgrota 12 Bet. patrijot. maršų 
Ar finai tą Sau, R. Mastienės, 18 Betuviškų dainų soio------
A. šahaaiauoke, pu 12 dstanhšokių X ir XI albumai po 85.00

Bėgtai, K. Almenas, norelies, «
Nidos leidinys, kaina 1-50 doL | Dainuojame au Lione, 16 Uetdtaifc 

Diuva* Suiumoee, kun- S. Yla,
391 pusi., kaina 3 doL

Mokslas ir Religija, dr. J.
Prunsios, Kaina 2 doi.

Žmogus bo Dievo, dr. J. Gir
nius, kietais aplankais 564 psL, 
kaina 5.50 doL

Lietuvos Istorija, V. Sruogie
nė. Išleido Terra, kaina 6 doL

Lietuvių Batetristikoa Auta* 
logiia, H dalis, redagavo B. 
Brazdžionis ir B. Babnmskas. 
Kaina 10 doL

šios ir kitos lietuviifcoo tai
gos gaunamos Darbininko ad- 
ministrai!jos spaudos kioske, 
910 Witioughby Avė., Broofctyn,

VYT. MAŽELIS

932 FULTOM ST. 
(oor. Flatb. Aw.) 

UL 2-4040
231 2BEDFORD AVĖ.

CUSTOM MADE MEN’S 
CLOTHES 

$59K

OMnų Ir ar|jų TėNtaUs, soL X 
PaariM A. Gartažtte ir Staaya SaMBaMfiB 
UtlMNNilan 2<|wed raaard caaraa <118.1, 
UtManian 2 ųnl raaard cauraa 
40 Mat dainą muzika, TantUda arinotro Mlta 
O ranamBtok pasakyk, Bkratė TuMflUMA 1B 
Dainos, A. SUo^ufienės 24 fct. AfiMB. 
Damos, B. VsttericDėe 8 UaL dainos, 7 «p«W 
Ustuvių dainos Ir takiai: 5 paikoo, 4 valsai ir 4

Exchaive Fabria 
Fine Workmanship 

We also meke garmenta 
fromyourown matertal 

NAT RLATT 
CLOTHES -

Hours: Weekdays 9 am - 6 pm 
Sat. 9 am - 4 pen

859 BROAMVAV (17 94.) 
CH 2-9833 Fna perku*

inged — 914 YO 5-0816 
9TEVVART 9TAMPINO CORP

930 ConUul Port Are.

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

FBTRA8 KARALIUS, mv. 
LMdotuvtų dtoaktortu* 

ir MMtMMb*A A
WORCUTKIU MAM.

PL 4-9787 PL4-11


