
Senatas kovo 15 atmetė ir

Boley Bolevičiu*.

savio pagalbos sutartį 20 metų. 
Sutartis nukreipta prieš Vakarų 
Vokietiją. Pasirašymo proga bu
vo apgailestauta kitų komunis
tinių režimų sutartys su vakarų 
Vokietija.

Mundtas po šio pirmo atmes
to rezervo pasiūlė kitą: sutartis 
veiks, kai prezidentas painfor
muos Kongresą, kad Amerikos 
kariuomenė Vietname nsberei 
kalinga koveo pareigai ar kai

Šen. Mansfieldas tvirtai pasi
ryžęs pasiekti senate, kad LBJ 
vyriausybės siūlomas tvirtini
mas būtų, priimtas; kad visi siū
lomi rezervai būtų' atmesti, 
nors jie rodytų senatą ir nema
lonioje šviesoje: lyg jam svar
inau įsiteikti Sovietam, negu li
kimas tų Amerikos vyrų, kurie 
Vietname žudomi Sovietų gink
lais.

linge juos sulaužyti".
“Jei mes tebesistengsime pa-

ŽT Curtis kliū- 
e, daugumos va- 
ridas sutiks dar 

Chase Smith, 
tomą "garbingą

Times keliais atvejais pažy
mėjo, kad Svetlanos atvykimas 
Amerikai nepageidaujamas, nes

Šurnoje pasirodė Molotovas ir 
Chruščiovas, kada jie atėjo bal
suoti. Molotovas, prieš 10 me
tų pašalintas Chruščiovo, dabar 
yra 77 metų; Chruščiovas, 1964 
pašalintas, yra 72 metų. Abu
du atėjo balsuoti už Kosyginą, 
kuris pašalino Chruščiovą.

— LBJ ir RFK, prezidentas 
ir senatorius, paneigė Time ap
rašytą jųdviejų pasikalbėjimą 
vasario 6 — ne patį nesutari
mo faktą, bet pasikalbėjimo 
šiurkščfuosius žodžius.

Konsulatų sutarties tvirtini
mas senate yra klasiškas pavyz
dys, kaip parlamentinė proce
dūra gadi būti pavartojama — 
jei ne tvirtinimui sulaikyti, tai 
bent tvirtinimo šalininkam pa
statyti į propagandiškai nepa- prozidentas vžtikrins Kongro- 

sui, kad Amerikos kariuomenės 
atitraukimo iš Vietnamo nekliu
do ar neuždelsia Sovietų karinė 
parama š. Vietnamu*.

Šen. Carl T. Curtis, Nebras- 
kos resp., pasiūlė panašų re
zervą: sutartis neveikia, iki 
prezidentas, pasitaręs su jung
tiniu štabu, praneš Kongresui,

togią padėtį. Tokiam reikalui 
konsulatų sutarties tvirtinimo 
opozicija pavartojo “rezervų” 
metodą: siūlyti nutarimus, ku
rie aptartų sutarties turinį ir 
jos veikimo būdą.

Kovo 14 senatas 65:22 bal
sais atmetė šen. Kari E. Mund
to rezervą — už rezervą 10 de
mokratų ir 12 respublikonų, 
prieš 45 demokratai ir 20 res
publikonų. Mundto rezervas kal
bėjo, kad sutartis veiks, kai So
vietai patvirtins Amerikos kon
sulatų bei spaudos atstovų So
vietuose lygybę su tokiais pat 
Sovietų atstovais Amerikoje: 
kai Amerikos konsulatų tarnau
tojai galės įduoti savo pareiš
kimus sovietų spaudai: kai A- 
merika galės turėti Sovietuose 
tiek pat laikraščių atstovų kaip 
Sovietai Amerikoje.

— Lenkija ir rytų Vokietija 
kovo 15 pasirašė karinės tarpu- jis gali kenkti Amerikos tiltų 

statybai. Stebėdamas Amerikos 
delsimą pasisakyti dėl azylio, 
.N.Y. Times vedamajame at
kreipia dėmesį, kad vyriausy
bės elgesys tebuvo kompromi-

neaiškiais žodžiais: “Jungtinių 
Valstybių svarbiausias rūpestis 
šiuo reikalu buvo ir yra huma
nitarinis ... Manoma, kad Ma- 
dame Aliliujevos ateities gy
venamoji vieta bus išspręsta 
jos laikinio Šveicarijoje buvi
mo metu, atsižvelgiant į jos pa
čios norus šiuo reikalu”.

kad Sovietų Sąjunga nustojo 
davusi tiesiogiai ar netiesiogiai 
karinę paramą š. Vietnamu!

N. Y. Times suabejojo, ar 
šiedu rezervai bus taip lengvai 
peršokti kaip pirmasis.

— kad vieną dieną jie mus pa
laidosią. Jie skelbia, kad mūšų 
karinis pranašumas “provokuo
jąs” ir esąs labiausiai atsakin
gas už įtampas per paskutinius 
dvidešimt metų. Jie skelbia teo
rijas, kad jei mes savo strate
ginį pajėgumą sumažinsime 
iki tokio laipsnio, kad jis būtų 
lygus ar net kiek mažesnis nei 
Sovietų, tai Sovietai nelenkty- 
niuos, ginklavimosi lenktynės 
baigsis, ir įsiviešpataus taika”.

Jei tai klika, tai kas jos prie-

STOK-
> — Kongreso komisija rado,
t kad Amerikos karo lėktuvų at- roję sėkmingai paleido antru 

sarges yra nepakankamos, atri- kart raketą su beždžione iki 
žvelgiant j nuostolius Vietname. 150 mylių aukščio.

Šen. Mansfieldas lengvai peršoko kliūtis, kurias jam statė Cur 
tis, Mundt, Thurmond, Chase-Smith. Sutarčiai kėlias atviras.

kovo 14 atšaukė taisykles, ku
riom buvo draudžiama keliauti

tys bus pert 
das šen. Ma 
šen. Margi 
Maine resp. 
galą”: siūlo 
jog senatas tikisi, kad “garbin-

asmens padidėjusias teises So
vietų Sąjungoje nėra teisinga. 
Svetlana pabėgo ne nuo Stali
no ir Chruščiovo, bet nuo da
bartinio režimo, Kosygino ir 
Brežnevo, režimo, kuris grėsė 
jos gyvybei.

Taip, pavojus Amerikai — iš Sovietų, nes Amerika duo
dasi nuginkluojama tiek, kad Sovietai gautų persvarą

moralis- Amerikos atsisakymą, tikintis, 
kad ir kita pusė tai darys. Am
basadorius Goldbergas J. Tau
tose pareiškė, kad J. Valstybės 
atsisakys nuo didžiausio kie
kio savo atominių ginklų, jei So
vietai atsisakys nuo dviejų

Twining aiškina: “Vadai yra 
daugiausia mokslininkai, poli
tikoje aktyviai reiškęsi per ei
lę metų. Jie patarinėjo prezi
dentui Trumanui. kad jis ! ne
leistų gaminti hidrogeninės 
bombos. Ir iš tikrųjų nebūtų A- 
merika turėjusi hidrogeninės 
bombos, jei ne dr. Edward Tel- 
ler, mokslininkas, kuris betgi 
turi ryšį su tikrove; jei jis ne
būtų pateikęs įtikinamus įrody
mus, kad Amerikos saugumui 
mes turime H-bombą gaminti.. 
Ir Sovietai savo H-bombą išmė
gino tik keli mėnesiai po mū
siškės ... Nekalbama apie tai, 
ar šis kraštas tebeegzistuotų, 
jei Trumanas nebūtų nuspren
dęs šio ginklo gaminti”.

Kai pastebėta, jog Sovietai, 
nepaisydami moratoriumo, da
ro bandymus slapta, tai “mū
sų antiatominė klika Įtikinėjo, 
kad mes tecimologijoje vistiek 
pranašesni liksime, nors Sovie
tai ir truputi daugiau padarys. 
Kai dr. Teller ir kiti įtikinėjo, 
kad moratoriumas be kontrolės 
yra beprasmis, tai jų balsas bu
vo niekais nuleistas. O kai pa
tyrėme apie sovietų sensacingą 
pažangą, tai dr. Haas Bethe, 
įtakingas mokslininkas, viršū
nės^ įtikinėjo, _W.jatominė 
pusiausvyra pašalins Sovietų 
baimes, ir jie nustos progresa-

nuo prezidento titulo atsisakė, 
ir kovo 12 parlamentas tas pa
reigas perdavė gen. Subarto. 
Taip baigėsi Sukamo diktatūra 
nuo 1945, kada Indonezija pa
skelbta nepriklausoma.

Tviningas nurodo ir dėl da
bartinės McNamaros politikos. 
Ji esanti tokia, kad jei ji būtų 

Abudu vartojami artričio vykdoma nuo 1950, tai mes ne- 
skausmam sumažinti New Eng- turėtume savo balistinių rake- 

__ .. ... , .. land Journal of Medidne apra- ti|- 0 dėl kitų ginklų, tai net 
į Albaniją, bet paliko draudimą OT aspirinu ir in- toda, kai Kongresas pasisakė už
1 Ku^ S. Vietnamą ir docinu. Rezultatas: “abu labu lėktuvo AMSA gamybą ir sky- 
š. Korėją.

“Dvejopos jėgos lėtina mūsų f151“1 atsisakyti ”uo atominių 
karines galimybes. Viena tai bandymų. Praktiškai tai reiškė 
priešatominė klika 
tų, pacifistų ir akademikų sva
jotojų, kurie turi įtakos aukš
tose valstybės departamento, 
apsaugos departamento sferose, 
Baltuosiuose Rūmuose. š i e 
žmonės gali būti nuoširdūs ir ,, _ ....
patriotai, bet jie niekaip nega- treidaUų savųjų. Bet trečdalis 
ii savęs priderinti prie atomi- Trnmng jiem dar
nio amžiaus. Jie netiki, kad So- P , 
vietai galvoja tai, ką jie sako mas

“O taip”, atsako autorius. Ir 
nurodo: dr. Wiesner, preziden
to Kennedy patarėjas, siūlė vi-

visus kitus “rezervus” prie kon
sulatų sutarties: Mundto antrą 
rezervą 67:25 balsais, Curtis 
7050, Thurmond 68:24. New ir 
Chase Smith švelniausia formu
lė buvo atmesta 57:38.

Jei sutartis atsisakyti 
priešraketinių raketų gamybos 
būtų ir sudaryta, tai “esu tik
ras, kad Sovietai jos laikysis 
tiek, kaip

New Orleans kovo 14 buvo 
apklausinėjamas 25 metų Per- 
ry Raymond Russo, svarbiau
sias liudininkas bylai, kad prieš 
prezidentą Kennedy buvo 
rengtas sąmokslas. Tame są
moksle pagal liudijimą dalyva
vo trys: Lee Oswald, kuris bu
vo nušautas, David W. Ferrie, 
kuris neseniai rastas negyvas, 
Caly L. Shaw, kuriam dabar 
vieninteliam nori sudaryti by
lą prokuroras Jim Garrison.

Liudininkas" aiškino girdėjęs 
tuos tris asmenis kalbantis, 
kaip reikia nužudyti, kaip pa
bėgti ar nukreipti dėmesį. Liu
dijimas sensacingas, bet vargiai 

Kliūtys pašalintos sutarčiai, patikimas, sunku patikėti, kad 
kuri turi reikšti pirmiausia sąmokslininkai apie tokius da-

_ teisėm, ar tas 
tai sutarties dar nepatvirtino. tytas, kaip atrodė iš liudijimo. ^bė, kad Sveika AliUoje^, X,.

Stalino duktė, prašė Ameriką Voistybfo icortoiamont čĮąkfora- mas taip pat, kad teorija apie 
azylio, prieš vykdama į Šveica- cijom, pasakymam už žocfifo 
riją. Pagal departamento žo- laisvę, įudaffom-laforę iį kifo- 
džius jos prašymas "nei ahnet kias laisvas." Laikraštis taria, 

Castro kovo 14 kaltino sovie- mums iš Kolumbijos praneša: tas nei patenkintas^'. Aiškinasi kad Amerikos vyriausybė priri- 
tinį bloką, kam jis mezga dip- Delegacijos atvykimas sutapo su dėl to departamentas tekiais 
lomatinius ir kitokius santy- dienos sensacija, kad visoje Ko
kius su lotynų Amerika. Esą tai lumbijoje suimta pora tūkstan- 
sunkina partizanų kovas. Kohk- čių komunistų, Bogotoje jų bu- 
rečiai kaltino Sovietų delegaci- veinė užimta, komunistų laik

raštis “Voz Prodetaria” užda
rytas. Tai valdžios atsakymas į 
pasikartojančius komunistinių 
partizanų “bandoleros” užpuldi
nėjimus. Tai neblogas siurpri
zas delegacijai).

Vietaune. tnuktari. Preriden-
tas LBJ jo vietoj paskyrė 72 WJT patrauksiąs su

— Prancūzuos parlamento savo unijom iš AFLCIO, kad 
rinkimai, kai juos matuoji gau- galėtų susidėti su šen. R. Ken
tu balsų procentais, taip atro- nedy. Reutheriui nesą pakeliui 
do: de Gaulle' šalininkai gavo 
42.6 proc. balsų, socialistai su 
_ - j f i. - t A i . i - -

ją, kuri nuvyko į Bogotą pasi
rašyti prekybinės, kultūrinės, 
finansinės sutarties.

Apie tokį pavojų kalbėjo 
Nathan Tvrining, buvęs 
1957*1960 jungtinio štabo vir- 
šini^Eis savo knygoje “Neither 
Liberty Nor Safety” 1966 pra
džioje. Ten rodė dvejopus A- 
merikos strategijai galimus, ke
lius: L\ palaipsniui nusiginkluo
ti ttickitis, .kad komunistinės 
valdžios tą pat darys, 2. palai
kyti savo karinį pranašumą, ku
ris atgrasintę nuo agresijos.

Autorius mano,, kad Ameri
ka yra pasirinkusi dabar pir
mąjį kelią — ir tai esąs vals
tybinės savižudybės kelias.

Tai skelbė Twining savo kny
goje. Dabar tas pats autorius 
pasikąlbėjime su “Reader’s Di- 
gest” (kovo mėn.) skelbia to
kius tvirtinimus:

1. Amerika yra betarpiškai 
karinėje .. grėsmėje, nes Ameri
ka savo karinės technologijos 
pažangą pristabdė, o Sovietai 
ją sparčiai plėtoja (priešraketi- 
nės raketos gamyboje yra A- 
meriką pralenkę. Red.). 2. 
1958 m. Amerika prisidėjo prie 
Sovietų paskelbto moratoriumo 
atominiam bandymam. Ameri
ka trejus metus bandymus su
stabdė, o Sovietai slaptai juos 
vykdė. 3. Nuo visuomenės sle
piama tikroji ginklavimosi pa
dėtis ar net sąmoningai klaidi
nama. Pvz. 1962 buvo skelbia
ma kaip Amerikos politikos 
laimėjimas, kad Sovietai atsi
ėmė iš Kubos raketas. Tačiau 
kariniai specialistai buvę nuste
binti, kad tučtuojau Amerikos 
raketos buvo atitrauktos iš Tur
kijos, Italijos ir Anglijos, aiš
kinant, kad jos pasenusios ir 
neefektingos. Tai buvo netiesa, 
sako autorius. Tiesa betgi ta, 
kad Europoje, buvo pagerinta 
Sovietam ofenzyvinė ir defen- 
zyvinė padėtis.1 (

Po tokkf vaizdoi kyla klausi
mas, kas gi lemia Amerikos pa
sirinktą kelią?

Aišku, vyriausybė. Tačiau tai .......................................
perdaug paprastas atsakymas. ,v"kia ,r
Vyriausybę paprastai įtaigoja į- nau$yb«|«?
vairūs veiksniai, kurie vyriau
sybei, yra autoritetai Twining 
aiškina:

Prancūzija kovo 13 Saha- Uikautl Sovietam su neprotin
gais siūlymais bei nuolaidom ir 
tebelaikysim savo karines galias 
padėtyje, kokioje yra 
nau, kad pamatysime rimta kri
zę... Tokia krizė bus daug rim
tesnė nei Kubos raketų kri- 
žė.. .Manau, kad tokia krizė a- 
teina... Jei norime užbėgti už 
akių, neturime eikvoti laiko”.

Generolo žodžiai neįprasti ir 
nemadingi, kada yra mada ties
ti tarp Amerikos ir Sovietų til
tus ir tikėti, jog riebus komu
nistas nebepavojingas.

tieji Sluoksniai” varo šaltąjį ka
rą prieš Sovietus, remiami pini
gais iš Amerikos. Tai esą daro
ma tam, kad nukreiptų dėme
sį nuo nacizmo atgijimo Vokie
tijoje ir nuo “Jungtinių Valsty
bių karo nusikaltimų Vietna
me”.

ėmė tam tikras pareigas prieš 
Svetlaną, jei įgalino ją fivy^ti 
iš Indijos. “Jeigu Miss Stabu te
benori atvykti į šį kraštą, tai 
jai turi būti leista tai padaryti”.

W. J. Tribūne vedamajame 
priminė keistą sutapimą: prieš 
50 metų kitas' rusas, Leni
nas, iš Šveicarijos buvo išleis
tas ir Vokietijos plombuotame 
traukiny nugabentas į Suomiją, 
o iš ten .į Rusiją, kad ten pada
rytų revoliuciją. Nuo jo įvestos 
sistemos dabar pabėgo Svetla
na, atsitiktinai į tą pačią Švei
cariją — bet ne į Kiniją pas * x .. , . -Mao Tsetunga- Koreją- tokiu” —. indocinas nieku ne- rė tam reikalui pinigus, metai

Tmn chJbmm narirrvivmAc Hltoore universitetas kovo geresnis už aspiriną. Tik antri- « metų apsaugos departamen- 
nenrekmus nutarė uždrausti savo šieno- njajs rezultatais skiriasi: indoci- tos vis aiškinasi, kad reikalas

, , , _ ... .   . yra nemalonus egzamm» a- prokomunistinį DuBois klu- nas naimka palvos skaudėti- tiriamas. “Metai po metų vissas: pasirūpino bukinai šveica- menkos vyriausybei, ar ji yra - 1 nas gairos szauueji
. ' * / . J bą. mus, aspirinas, užimą ausyse, studijuoja. Milijonai ema stu-

— Kinijoj* Kvantungo pro- apkurtimą. dijom. O gamyboje nesirodo”.
) ■ vindjoje kariuomenė sušaudė . . Jei sutartis atsisakyti nuo
į B kelis tūkstančius valstiečių ir — Korėjos min. pirm. Chung

B darbininkų, kurie atsisakė eiti Kwon kovo 14 apsilankė pas 
į " “ B . į darbus Politiškai auga įtaka Prezi<ient4 Johnsoną. Prašė mo-

B min. pirm. Chou En-lat dėmesnių ginklų tiem 45,0 0 0
- ■ - stambieji nusi-* £ ,k0T<>ja

1 “ ■ kaitimai pernai padaugėjo 11 V16‘name Pažadėjo automau-
perum p- ugvju nių šautuvų ir lėktuvų.— Sovietą teismas trejų me

tų bausmę Amerikos turistui 
Buel Ray Wortham pakeitė pi
nigine bausme — 5,500 dot 
Geriau gauti dolerius, negu mai
tinti kalėjime.
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Neturim prašyti užuojautos, bet kviesti į bendrą kovą
LYVIA BRA1ĖNAITĖ GAR-
S1ENĖ, jaunimo veikėja, New 
Yorkas.

Lietuvos valstybes atkūrimo 50 mėty* sukakčiai (23) kos valdžios kokį nors pašto 
tinkamą ženklą. Jei ir nepasi
sektų gauti, tai būtų bent su-

Pirmiausia noriu pasveikinti Darbininką už sumanumą ir iniciatyvą iš anksto pradedant rūpintis 1968 metais sukakties tinkamu minėjimu.Man teks atsakyti iš karto Į visus tris jūsų klausimus ... Jau užtenkamai yra pasiūlymų dėl ypatingų žygių — ar tai būtų masinės demonstracijos, ar sąskrydžiai, ar vadinamos “žymesnių asmenų” peticijos. Tokie dalykai gali daug padėti, jei gerai suplanuoti ir gerai išreklamuoti, ypačiai tarp nelietuvių.Aš koncentruosiuosi ne į vienkartinius didelius žygius, o 
kasdieninius žygelius, kuriuos 
kiekvienas lietuvis gali atlikti, net ir negalėdamas nuvykti i sąskrydžius.Mano konkretūs siūlymai tokie:1. Reikia, kad būtų suredaguotas vieno ar dviejų (dau
giausia) puslapių atsišaukimas

anglų kalba, kuriame būtų iš
aiškinta 1968 metų prasmė, 
ypačiai parodyta Lietuvos per
gyvenimų prasmė Amerikai (di
dvyriškumo pavyzdys, laisvės 
meilės ryšys, “pasaulis negali 
būti pusiau laisvas, pusiau ver
gijoje”, Lietuvos priešas iš es
mės yra tas pats, kuris žudo A- 
merikos jaunimą Vietname ir 
t.t.).Mes neturim kreiptis ieškodami užuojautos, pasigailėjimo, bet siekdami parodyti, kad vieniem ir kitiem lieka arba bendra kova, arba bendras kitoks likimas.Atsišaukimai turėtų būti paruošti taip, kad būtų kuo Įdomesni savo išvaizda (su fotografijom, piešiniais ir t.t.). Jų turėtų būti tiek atspausdinta, kad kiekvienas lietuvis, nežiūrint jo amžiaus ar aplinkos, būtų Įpareigotas išdalinti bent 
tūkstantį tų lapelių per metus. Tai iš tikrųjų mažas uždavinys. Stamforde, ruošiant viešą birže

lio deportacijų minėjimą, vienais metais maždaug aštuoni žmonės, skirdami iš viso apie keturias ar 'šešias valandas, per porą savaitgalių išdalino iš viso 10,000 tokių atsišaukimų.Dalinimo būdai Įvairūs: (gavus policijos ar atitinkamų pareigūnų leidimą) įvairių paradų metu dalinti žiūrovam; sukišti Į mašinas (jei atdaras langas, tai pro ii Įmesti, o jei ne, tai už durų rankenos ar už lango valytuvo užkišti); didelių apsipirkimo centrų aikštėse; Įdėti Į bažnyčių biuletenius arba dalinti po pamaldų priešais bažnyčią; palikti po porą kopijų gydytojų ir kt. prieškartibariuose; pereiti per kiekvieną namą savo gatvėje bei rajone (geriau asmeniškai paduoti žmonėm ir ta proga porą žodžių pakalbėti, negu pašto dėžutėje palikti. Asmeninis kontaktas dažniau Įpareigoja dėmesį); dalinti darbovietėje. Iš esmės — reikia išnaudoti bet kokią vietą ir bet

Alto pirm. Antanas J. Rudis (k.) liudijo senato komisijoje prieš konsularinės sutarties tvirtinimą.
Ta proga aplankė senato mažumos vadą Everet Dirksen iš Illinois ir jam Įteikė savo liudijimo kopiją.

kokią progą informacijai (pvz. 
gauti leidimą iškabinti šiam at
sišaukimui darbovietėje, moky
kloje ir t.t. ar skelbimų lento
je).šis projektas būtų gera proga Įtraukti “senuosius” lietuvius — kreipiantis per čiagi- mių organizacijas ar asmeniškas pažintis.2. Siūlyčiau, kad būtų masiškai pagamintos sagutės (lapei 
buttons Ir "bumper stiek- 
ers" su šūkiu "Freedom for So- 
viet occupied Lithuania".Vėl kiekvienas lietuvis kiekvienoj vietoj turėtų apsiimti ne vien Įsigyti šiuos propagandos Įrankius, bet "ir kuo plačiau juos paskleisti savo kaimynystėje bei darbovietėje.Šios sagutės bei /‘stickeriai” turėtų būti kuo-spalvnigesni. Pažymėtina, kad 1965 Conn. Hartforde įvykusio minėjimo simbolis padarė žymų Įspūdį amerikiečiams, kurie mielai sagutes nešiojo.Tas pats simbolis galėtų būti atspausdintas ir ant vokų bei laiškų popierib, kurį kiekvienas lietuvis savo . korespondencijai galėtų vartoti per visus metus (ypač rašant senątpriams ar panašiems asmenims).■ Būtų Įdomi! ir naudinga, jei pasisektų išprašyti iš Ameri-

kelta užtenkamai triukšmo, at
kreipta dėmesys bebandant gau
ti. 3. Siūlyčiau, kad visi šie dalykai — ’ atsišaukimai, sagutės, “bumper stickers”, laiškų popieriai — būtų paruošti prieš 
Lietuvių dieną Montreaiio pa
saulinėje parodoje — kad su ta 
paroda galėtume pradėti šį in
formacinį ir propagandinį darbą.Tą savaitgalį bus Monrealyje suvažiavę daug kitataučių, ir bus taip pat užtenkamai lietuvių, kad kiekvieną iš tų kitataučių galima būtų pasiekti.Tai bus puikus psichologinis momentas patiems pradėti konkretų darbą — būsim padrąsinti savo mase, Įkvėpti savo tautinio paveldėjimo grožiu, uždegti tėvynės meilės ir pasiryžę jos laisvės kovai.Savo darbais padrąsinsim tėvynėje likusius, darbais saviem, čia esantiem, Įprasminsime tautos praeitį ir darbais pasieksim kitataučius, kurie dar nesupranta mūsų siekimų.Ypač čiagimiams yra svarbu parodyti Lietuvos likimo svarbą 
Amerikai ir visam pasauliui, o 
musu prieaugliui — taip pat.Sėkmės kovoje!

L. Bražėnaitė-Garsienė

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų jstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vlz^.s’,sy* 
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Ryty Europą

COSMOS TRAVEL ĘUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. » Tel. Clrcle 5-7711 
g1'--'-1'... Hl~~~ ' .X---- -|Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• Boston 18, Mass., — 271 Shavvmut Avenue ................... Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 VVest Broadway ............... A N 8-006L
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ________  Dl 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ----------  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ----------  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ______  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue .................— Vi 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.VV. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ______  TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė. ______  ES 2-4685
• LAKE\VOOD, N.J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEVVARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue _______  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
• NEVV YORK, N.Y. 10011 — 108 VVest 14th Street — CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .......................  AL 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street _________  GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street  -......... M U 4-4619
• PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St., ........ PO 3-4818
• P1TTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ____ HU 1-2750
s SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ......... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St............................. PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 169 Miilbury Street ............  SVV 8-2868
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue _______  Rl 3-0440

S & G MEAT MARKET
s ?LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS

TIESOS APIE KOLCHOZINIM4 AIŠKĖJA PAMAŽU
LIETUVOJEKomunistų garsiakalbiai Lietuvoj, lyg patys save tebesis- tengdami Įtikinti, vis dar kartoja, kad kolchozai Lietuvoj būvu priimti savanoriškai (tik dalelė “buožių” jos nenorėję), kad žemdirbių masės “entuziastingas veržimasis” Į kolchozus nugalėjęs ir dabar jau niekam nebelikę abejojimų, kad tai buvęs “teisingas pasirinkimas”.Bet menininkų, rašytojų sąžine tuo klausimu tebėra nėra - mi. Iš jų vis dažniau pasigirsta atviresnių pasisakymų apie tai, kaip ten iš tikrųjų buvo su ta kolektyvizacija. Tarp kitų, ir M. Sluckio jau anksčiau parašyta-

džiausius lūžius ir lieka ištikimas savo valstietiškai sąmonei, kurioje nėra aukštų materijų, o yra paprasta žemdirbio ir atsakingo už vaikų likimą tėvo filosofija”.Apie tokį tipingą Lietuvos ūkininką recenzentas pareiškia ir valdinę bolševikinę nuomonę: “nei istoriniu, nei dialektiniu požiūriais ši Indriūno teisybė neišlaiko kritikos: būtent tokie Indriūnai, tarp dviejų fronto linijų norėję ramiai ištūnoti niekieno. o savo žemėje. E.), patys kieno žemėje (iš tikrųjų ne nie-

pylė Į ugnį aliejų, patys savotiškai formavo nepakantumą ir nepasitikėjimą, su kuriais Į juos žvelgė Tarybų valdžia pagal principą ‘kaip tu man, taip aš tau’. .Indriūnų individualistinė pažiūra Į klasių kovą, neapsisprendimas kaip tik ir nulėmė jų tragedijas”.Iš po to sukto teisinimo kyšo silpnai tepaslėptas prisipažinimas, kad vadinamoji “tarybų” valdžia kolchozus primetė varu, net ginklu versdama juos priimti nesvyruojant ir nedelsiant. Kas delsė, tas esąs ... pats kaltas, nes juk poną supykdė ... (Elta)

Lietuvos atstovas Washingto- ne J. Rajeckas su žmona vasario 21 dalyvavo pietuose, kuriuos surengė Smithsonian Institute ir protokolo šefas diplomatinių misijų garbei. Pietų metų buvo ir koncertinė dalis. Vasario 18 ir 25 dalyvavo Ne- palip ir Kuvait ambasadorių suruoštuose priėmimuose jų tautinių švenčių proga.Vasario 28': dalyvavo The Hos- pitality and Information Service vadovybės ir. protokolo šefo suruoštame priėmime nau-jiesiems kongresmanam pagerbti. Buvo parodytas filmas apie JAV meną 19 ir 20 šimtmetyje, kalbėjo protokolo še - fas, ambasadorius James Sy- mington, kongresmanai ir k.šiom dienotų, dalyvaus Olandijos ambasadoriaus priėmime.
Congressional Record kovo 1 numeryje tilpo Lietuvos atstovo J. Kajecko kalba, pasakyta Washingtone Lietuvos nepriklausomybės šventės proga. Ten pat atspausdintas ir Dean Rusk sveikinimas Vasario 16 proga bei Vasario 16 dienos aktas anglų kalba.Lietuvos atstovas J. Kajeckas vienas dalyvavo vasario 24 kongreso pusryčiuose Shore- ham viešbutyje, vasario 27-žur- nalisto Otto Tolišiaus laidotu-

vėse New Yorke, kovo 14 — Baltijos atstovų pasitarime New Yorke.
BALFAS ATŽYMI 

GERADARIUSBalfo veiklos pradžioje daug paramos gauta iš JAV vyriausybės, Amerikos katalikų episkopato bei lietuviškų organizacijų. Vėliau Balfo šalpos darbai buvo vykdomi išskirtinai rėmėjų aukomis. Tokių rėmėjų Bal- fas turi JAV per 10,000 ir jų metinės aukos vidurkis Bal-fui yra apie 10 dol. Vieni aukoja daugiau, kiti, kai išgali, po dolerį aukoja.Paskutiniu laiku atsiranda ir stambesnių geradarių. Tai dažniausiai viengungiai, kurie mirdami palieka bendrai lietuvių šalpai (Balfui) po šimtinę ar net ir tūkstantinę. Yra ir kelios pajėgesnės šeimos, paaukojusios Balfui tūkstantines. Tas dovanas ar palikimus valstybė Įvertina atleisdama nuo kartais gan didelių palikimo mokesčių.Balfo centro valdyba, norėdama tokius ryškesnius geradarius ilgesniam laikui atžymėti, nutarė pagaminti bronzinę lentą ir joje tų geradarių pavardes, gyv.vietą, datą ir paaukotą sumą iškalti. Garbės lenta jau gaminama, geradarių sąrašas baigiamas sudaryti. r

S S G ' M'EAT C O. ®
ANTANAS VAITKUS, vedėjai

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y........ !__  Tel. VI 9-5077
340 Grand S+reef, Bfooldyn II, N.Y........ .......... Tel. STagg 2-43?9

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius. Ir sūriui 
We take all orders special price for Weddinga and Parties 

Home-Made Bologna

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS 

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:S. BECKENSTEIN, Ine.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCEY, N. Y. C. 

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

me romane “Laiptai Į dangų” atskleidžiama to medalio antrojo šono dalelė. Dabar pagal tą romaną pagamintas ir filmas, kuriame, sprendžiant iš recenzentų Įspūdžių, esanti atskleidžiama “dar viena tiesa .. .apie tą mūsų tautos periodą”.
Literatūros ir Meno (1967-6) recenzentas išsitaria, kad joks menininkas vienu užsimojimu nei nepajėgtų atskleisti visy tiesų “apie aną sudėtingą, vidinių prieštaravimų ir tiesioginių, tik 

g-nklu išsprendžiamų susidūrimų kupiną laikmetį”.Recenzentas filme matė “senojo Indriūno (vidutinio ūkininko) dramą, per jo lietuviško valstiečio būdui daugeliu atvejų būdingos “aukso vidurio” politikos pralaimėjimą". Sako, “daugelyje filmo vietų mes pajuntame užuojautą tam besiblaškančiam, išoriškai gal ir grubokam, bet iš esmės tikrai simpatingam ir doram žmogui”. “Indriūnas pergyvena skau-

Balfo Reikalų Vedėjas

Conn. gubernatorius John Dempsey Lietuvos nepriklausomybės šventės proga priėmė lietuvių delegaciją. 14 k. į d. A. Ustjanauskas, J. 
Valkauskas, dr. P. Vileišis, pulk. A. H. Shookus, kun. J. Matutis, gub. J. Dempsey, Frank Monchun, A. Aleksis, A. Dragūneviiius, J. Ur
bonas. Nuotr. F. Vairo

L

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. ~ 
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite

SUPERIOR PTECE GOODS CORP

Specialus pa- 
ir įsi tikinsite!

Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard Si., New York. N.Y. I0002

REPUBLIC Liquor Store, Ine
322 Union Avenue, Brooldyn II. N.Y. 

Telefonai EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms



Pataa|m|a mosavo minia ir 
sveikino <tžUugsmingai Osanna 
giesme. (4 kelių dienų ta pati 
mnua kumšfia^ šauk
dama mirties erškėčiais Vaini
kuotajam. Minia, kuri buvo mo- 
koma, guodžiama, valgydinama
ir gydomą. Minia, kurios Smer
kiamasis ‘gailėjosi, bet kurio ji 
nepasįgąilRjo. Palmes klojo po 
kojomis, erškėčius užspaudė 
ant gaivos. Retai kam- iš žmo
nių tebe būti čia pat pagerb
tam ir čia pat pasmerktam. 
Tai atsitiko tiktai žmogąus Sū- 

' nui. Didėliu kontrastu buvo pa
rodyta, kaip žmonių nuomonė 
mainosi net tada, kai jie tariasi 
giną Dievo tiesą.

Palmės buvo raškomos Atė
jusiam Viešpaties vardu; bet ir

novai netvėrė apmaudu, kol 
Žmogaus Sūnų nutvėrė Judo 
pabučiavimu. Vadmainystės in
das pasidarė sklidinas, kad bū
tų taip pat parodyta, jog net 
mokytinis gali išduoti dieviš
kąjį Mokytoją; Ar dėl to išdavi
mas ir veidmainystė išnyko iš 
žmonių tarpo? Ar žmonės dau
giau nebebado erškėčiais, ir 
nekryžiuoja Tiesos?

Šv. CeolijcB, Aušros tfrfn- 
vių Susivienijimo cŠMK*a,ąpgie- 
dojo Argentinos ir Lietuvos 
himnnsj pi>nwm pMyvtiiit Fe Mi- 
kučtonienei. Dirigavo mufc. V.

švietęs Lietimai UMrimo by- pareiškė: “Jaunimo metų birže- amga *«»nene. 
tos padėtį ir pakvietęs visus pri- lio » lietuvių stovyklavietėj KUR VYRIAUSYBĖS 
stoėti prie vieningo darbo, pir- Dainavoje^ Siaurės Amerikoje, ATSTOVAS .
minmkas pasidžiaugė ir Pietų dalyvaūjant 17-kos kraštų lietu- Važiuojant dalinomės įspū- 
Amenkos lietuvių ištverme bei vių janniąao atstovam, oficia- džiais apie didingą koncertą.

Erškėčiai ir kryžius ypač pri
simenami Didžiąją Savaitę. Tie 
dygliai ir kančia žeidžia Kris
taus Bažnyčią visą laiką, kada 
ji puolama, persekiojama ir iš
duodama. Tai daro ir minia, ir 
jos vadai.

j____  „ Minia paliko ta pati: ir besi-
erškėčių vainikas supintas Die- mainanti, ir negalvojanti. Ji 
vo vardan. Pakako minioje pa- '
leisti šūkį, kad Kristus dedasi 
Dievu, o toks nėra, ir minia pa
sikeitė: sujudo ginti Dievo rei
kalą, nukryžiuodama Dievo Sū
nų Minia jautėsi teisi. Minia 
visados jaučiasi teisi, nes tuo 
metu, kada sujaudrinta šėlsta, 
pamiršta, ką yra dariusi anks
čiau. Kiek yra teisūs tie, kurie 
stovi aukščiau minias?

Minios Kristus gailėjosi. Gai
lėjosi ir nusidėjėlių; bet nepa
sigailėjo rūsčių žodžių Rašto 
žinovam ir fariziejam: “Vargas 
jums, aklieji vadai... kurie iš- dan tiesos, iškošiant uodą, bet

pati nesukyla prieš Bažnyčią— 
mistinį Kristaus Kūną, žmonės 
prieš Dievą įsiūbuoja vadai, vi
suomenės mokytojai ir vadovai, 
kurie “žmonėm rodosi teisūs”, 
bet kurių teisybė nėra didesnė 
už garstyčios grūdų Pakanka 
tik papurtyti tą raštų žinovų in
dų nublizgintą tariamojo moks
lo ar kultūros, kaip iš jo paby
ra mirusiųjų puvenos. Jose vi
sada rasi kokį geidulį ar apte
musį protų kuris nesitveria ap
maudu, kad įsunaikintų žmo
nėse tikėjimų Tai daroma var

rė kongreso vykdomojo komi- H 
teto pirm. Julius MHSudas. Jis ■ 
padėkojo visiem rengėjam, o 
taip pat iškėlė ir ; Vasario 16 ■ 
reikšmę, šiomis iškilmėmis ne B|||| 
tik buvo baigtas kongresais, bet ■ 
taip pat paminėta iy Lietuvos ■ 
nepriklausomybės atkūrimo su- M 
kaktis.

Kalbėtojai, sveikintojai keitė- 
si su chorais ir tautinių šokių < ;
grupėm. j

Pasirodė Lietuvių Centro cho- i 
ras, pianinu palydint Aldonai j 

čikštaitei, šv. Cecilijos choras, 
pianinu palydint L. Mikučionie- J 
nei, o taip pat jungtinis cho- j 
ras. Visiem choram dirigavo ne- J 
pamainomas ir nenuilstantis į 
muz. V. Rymavičius. Spausdin- -i 
toje programoje dainos nebuvo -i 
sužymėtos. Kai kurios buvo ga
na dažnai girdėtos, o kaikurios 
visai naujos. Nenuostabu —tai 
paties dirigento kompozicijos, 
kaip, pav. “Tėvynės ilgesys” 
ir kt.

Su lietuvių tautiniais Šokiais 
pasirodė Urugvajaus lietuvių 
ansamblis1 "Gintaras", vadovau
jamas Nijolės Stanevičiūtės, 
"Rambyno" ansamblis,, vadov. 
I. Simanauskienės ir Lietuvių 
Centro ansamblis, vadov. L.

• mėjus aukštyn, valdžia pasikei
tė ir paminklas liko nebaigtas. 
Niekas to nebaigto paminklo 
dar nenugriovė, tik lentom ap
kalė. {

Apie visai jau besibaigiantį 
kongresą svarstant ir bendra
keleivių lietuviškų dainų be
klausant, pasiekėm ir Lietuvių.

i. Centrą. Stalai išstatyti dneme.— 
[ Rengėjai apskaičiavo, kad va- 
17~karienėje dalyvavo virš 1000 as- 
I menų, bet jautienos kepsnio, sa- 

lotų, duonos, o taip pat ir vy-
I no bei alaus visiem užteko. Tik- 
I rai argentiniečiai vaišingi. Po 
I vakarienės jaunimas dar ilgai 
I šoko ir linksminosi erdviose 
I Centro salėse.
I----- Antradienį (vasario 7) kon-
I greso dalyvių dauguma jau ruo- 
I šėsi važiuoti namo. Apie šimti- 
I nė jaunimo ir svečių dar susi- 
| būrė į vieną restoraną užgavė- 
I nių vakarienės. Čia kaukių ne- 
| simatė. Vietos būdingas užgavė- 
| nių paprotys — laistytis. Iš to- 
■ kio plono, pailgo buteliuko, kad 
I paleis siaurą srovelę, tai, atro- 
I do, kiaurai pereis. Gerai dar jei 
g ne į akį, o paskui ir trink... 
I Mat, prie vandens dar primai- 
K syta kvepalų ir eterio.

Dainuoja jungtinis choras lietuvių kongreso koncerte Buenos Aires. Diriguoja J. Rymavičius.
‘ , ' ' ■ ' ' . Nuotr. Darbininko

PLB vald. vkepirm. St. Ban
dukes, vakar turėjęs Lietuvių 
Bendruomenės idėjų sėjai visą 
vakarą, šia proga apsiribojo pa
dėkom: už gražų kongresą, už 
gausių delegacijų atsiuntimą iš

STOVYKLA KALNUOSE
Ketvirtadienį (vasario 9) iš

leidome jaunimo grupę į stovyk
lą Kordobos kalnuose. Iki išvy
kimo buvo užsiregistravę 48: iš 
Brazilijos 10, iš Argentinos 35, 
iš Urugvajaus 2 ir iš JAV 1. 
Apie šią stovyklą Darbininko

iškelta Lietuvos trispalvė vėlia
va. Ta trispalvė plevėsavo pa
saulinėje jaunimo Dainavos sto
vykloje ir ją globojo tūkstan
tis lietuvių kilmės jaunuolių 
atvyfayių ji JT kraštų. Šią tri- meninėm pajėgom. Tiesa, iš-ne- čiaus, Argentinoj gimusio jau-

^ęž^ae ■ i^jūsų kongre- -lietuvių sveiktoo Pavergtų pranešimo.
sąirj^nimo metų uždarymą, pos Tautų atstovas latvis. Bevaiso kongreso išlaidom pa- 

... pasigesta oficialaus Argenti- dengti iš anksto buvo suaukota 
nos vyriausybės atstovo. Toks jr surinkto arti -pusė' milijono

bo, nes viskas buvo atlikta taip 
sklandžiai. Bet... visa tai vyko 
tik savųjų tarpe. Pasiguodėm sa
vo vargais, pasiryžom ateities skaitytojai sužinos iš tos stovyk- 
kovcgn, pasigrožiąjom savom los organizatoriaus T. Jasinevi- ‘

... - . ■, lelėie o Dievo neįžiūrima nė variantuose, o kai kurie buvo “*»» kongresą, už gražų visų są ir Jaunimo mėtoj uždarymą, po. Tautę rtrfovą. latvis. BeF ’ Vis
nem teisus, o viduje esate pil- 0 neiziunma ne __ ’ Amerikos at- svečlll priėmimą. Pasikvietęs kad ji čia pievesuotų ne tik šio- ...pasigesta oficialaus Argenti- dengt
ni veidmainystės ir nedorumo.” nuostabiausiuose žvaigždžių ta- .. „ Dro2ramos gAMn talkon M. Lenkauskienę ir D. se iškilmėse, tiet ir jūsų stoyyk- nes vyriausybės atstovo. Toks ir su

paminėtini- Kepurinė Gyvata- Tallat-Kelpšaitę, lietuviškų dai- loję. Po stovyklos ši trispalvė atstovas buvo kviestas, net ir pezų.
ffiais B blizgančios fariziejų Palmėm mojuoja, o eržkė- ras, Audėjėlė, Našlelį Malūnas, nų ir muzikos plokštelėmis ap- bus saugojam Pietų Amerikos progrąmojejis buvo pramaty- keičiant ŽAV I doL-247 pe-
. • V ■*-. _*• • J - • - 11... < A^tnnnvtis Pudelis. Čigonas ir Manojo pagrindimus vietos lietuvių jaunimo sekei jos ita fa- tas. Deja, jis neatvyko. Ar čia zai, juodoj biržoj — 270-285 pe-taures Kristus išvertė dvasins čiais duria ir musu laiku fan- Aatuonyus, žiogelis, čigonas ir .... >_ • . — - . -v - - ■- ♦ - • . t—u-u; rui tūta tocttc u tunus Udib ui h 4 kt Keliais atvejais paskiri an- veikėjus, kongreso ir studijų sa- to pasaulinio lietuvių jaunimo vasarvidžio karščiai kalti, ar zai).
> . x . . . <__  . .__  „ sambliai, lyg tarpusavy nesusi-
žydų tautos mokytojam, jos va- krapų ir kmynų” - savo pnpa- da ų
dam, kurte tarėsi esą pranašes- žmimą pažangaus tikėjimo, ku- įtraukė į savo repertuarą. Trumpai sveikino Milda Len- 
ni už kitus, amžinosios Tiesos rio gyvenime nė nemano vyk- Tai, tačiau, žiūrovam jokiu bū- kauskienė, PLB Jaunimo sek- 

du nesukėlė nei mažiausio nuo- cijos vardu, jautriais žodžiais iš-

šerį, Kristiną Milukiūtę, ir man 
su Motiejum, pradžios mokyk
lą lankant, teko kelis metus 
drauge pas Zubrius gyventi, čiau po kelerių metų ji persi- 
Nors Zubriai turėjo ir savo vai- kėlė gyventi pas savo broli, 
kų (bet išaugino tik 3 duktė- Juozą Zubrį, Rudaminoje, 
ris), vienok visuomet pas save
išlaikydavo bent 3-4 savo gimi- ...... . , r .ni, vaikus, kurių tėvai toliau '**'**••- k«r už »«, mui- 
nuo mokyklos gyveno, bet no- tą dešimt nemuštų duoda 
rėjo bent kiek savo vaikus pa- 

Mato A. Miluko laiškas re - taipgi iš tragiško jo gyvenimo Man lankant Rudami-
pabaigos, siunčiau ir prašau 008 “^kyklą, pas^Zubnusgy- 
bent suglaustai ar net sutrum- v’enome ‘ trys muškietininkai : 
pintai įdėti Jūsų laikraštin vi- (v^ri pullri-

■ mnkas), Motiejus Pečiuitoms
(vėliau generolas) ir aš. Zubrys 

1960-jų mėtų pradžioje Ame- Sykiu prašau Pečiulionio bu- buvo iš mūsų vyriausias, tai-

Generolas
lių metų Motiejuku palijo pri
žiūrėti ūkį, kuris buvo išnuomo
tas jų artimam giminaičiui, ta-

Motiejus Pečiulionis

dakcijai:

Mums, stalauninkams, gyve
nimas pas Zubrius nebuvo leng
vas,' nes parapijos name, kuria
me jie gyveno, turėjo mažą 
dviejų kambarių butą: jame vos 
jų pačių šeima sutilpdavo, ir 
mes, “muškietininkai”, žiemos

........ ......  . , __ .. lietuviam tėvam pranciškonam, 
vę ir nepriklausomybę. Atgavus ar n vengti? B tikro, tr-I
Lietuvai laisvę, FLB jaunimo nelengvas dalykas greitai padė- S Butkui, O.F.M., ir visittm 
s**?*” j»W». b” ty snnorientuoft O Sa reikia MTO
grąžinti šią trispalvę į Lietuvą greitai orientuotis ir veikti, nes jį kelione 
ir iškelti Gedimino kalne.” už kelių mėnesių gali būti nauja 

valdžia. Pamenu, dar prieš pat 
studiją savaitę važinėjant po 

Buenos Aires turistiniu autobu-. , rRC .___
su, vadovas Jukino ape ivat- Sfcton

kad L*fcrai08
kad Argentma esįs iabai demo- radijo skelbimai nu
krausiąs kraštas. Konstatuoja sustabdyta. Tai turtjęs
pramato, kad prezidentas ren- vttkmvT-
lamas SeMem metam .Oa to- rektoriuJ. Akinime kaž-

Kongreso vykdomojo komite
to pirmininkas Zoforinas Juk
nevičius akademijos dalyviam

rezoliucijų komisijos ir priim
tas diskusijų dalyvių. Salėje da
lyvavusieji savo pritarimą iš
reiškė plojimais.

rikes lietuvių spaudoje nuaidė- vusių kolegų universitete ir gi visokių išdaigų sumanytojas, „-43^ 
jo trumpa žinutė, jog tų metų ginklo draugų paskelbti mūsų 0 Pečiulionis — pats jauniau- Lį*? 
sausio 26 Lietuvoje Ilguvos spaudoje savo prisiminimus. sias, taigi visų prasimanymų fi- No 
prieglaudoje mirė taurus tie- vėlįau pflnai atsi. pirkimo ožys. jis

uuhu- ras.mūsų žur- pečiulionio tėvas,' Motiejus malonumų. Vieni ten būdami,
gos gererolas Motiejus Pečiu- nabstq ranka’. 41,05 P™.1' Pe*iutionis, buvo Randškės galėjome išdykauti, kaip 
Lūs Nu« huu iv uiirik® minimjus surinkusi, velionio Šventežerio valsčiaus vi- norėjome, nes niekas mūsų 
7 metai praėjo mūsų perimi- «imtadien,° sukakčiai artėjant, dutinio ūkio savininkas, vedęs laisvės nevaržė. Suaugusieji įsi- 
nėje spawtote ’ nieta beteko nupU1S nevystantį vainiką Rozaliją Zubrytę iš Gluosninkų kišdavo mūsų tarpan tik tao-
neje spauuoje memir neteao „ įamfins k^^Sil^‘įnipijo8> met, kai savo išdaigomis

doje, — laikraščio numeriuo- daugelio brolių vienturtę mer- *ti nueidavome — ktfmet 
se ar atskiroje knygelėje. gaitę 'Pradžia jų gyvenimo, besfelapstydami ir bešfeMtomi

lionis. Nors nuo jo mirties jau

matyti a_a. M. Pečiulionio var-
dą linksniuojant, tarsi jis būtų 
stumte stumiamas užuomaršoj

Kadangi už metų (1968 sau
sio 31) sueina 80 metų nuo a. 
a. Pečiulionio gimimo, tikiuosi, 
bent dabar reikėtų velionį pri
siminti, kaip kad prisimenama 
tos sukakties sulaukusius gy
vus esančius mūsų visuomeni
ninkus.

Surinkęs kelis tiupsnius savo 
prisiminimų iš a.a. Pečiulionio
vaikystės ir jaunystės laikų, rys, buvo vedęs mano tėvo se- sipinigauti, o jo žmona su ke-

A. a. Generolas Motiejus Pe- pamenu, nebuvo lengva, ant tvarto Mene įbajĮgydavome 
čiulionis pilnai to užsitarnavo.. nes ūkis dėl man nežinomų tvarte esanaig gyvulėlius, nga- 

. priežasčių buvo giliai įklimpęs l«s ir karvutes, ir kai tfe_pr»ąe-
Matas A. Milukas ;_____ _____________________ '

Rkhmond Hill, N.Y. simokėti, nes ūkininkavimas ir mums patiems buvo buitota,
| skolas, kurtis buvo sunku iš- baubti ar žviegti. Kartais .
SUllUlkCU, UC3 U*11U1UMIV1UM» --- --------------------F-----—--- - ~ x------- * ’
tais laikais buvo nepelningas, kai mažasis mūsų draugas, Mo- 
Taigi, Motiejukui gimus, Pečiu- tiejukas, besislapstydamas Žfe- j 

________ _ r____  . ne, pro plyšį įkrisdavęa į kiau- ’ 
jau iš pat jo vaikystėsr laikų, teities. nusprendė kitaip iš tų lių tvartą, ir mes nakties metu

» turėdavome ten eiti jo gelbėti..

T rys muškietininkai laisvėja
Motiejų Pečiulionį aš pažino- lioniai, siekdami šviesesni a- 

kadangi* jo'dėdė, Rudaminos sunkumų išsiversti: Motiejus 
vargonininkas Juozas Zub- Pečiulionis išvyko Amerikon pa-



ALRK Federacijos
Katalikų Federacijos N.Y. ir 

N.J. apskrities seimelis įvyko 
kovo 5 Apreiškimo parapijos 
mokyklos patalpose. Tuoj po 
mišių apatinėje salėje atsto
vam ir svečiam buvo pietūs. 
Po pietų viršutinėje salėje įvy
ko posėdis. Po kun. S. Railos 
invokacijos ir trumpo valdybos 
pirm. P. Ąžuolo atidarymo žo
džio posėdžiui pirmininkauti pa
kviestas dr. B. Radzivanas, sek
retoriauti R. Balsienė ir D. Ma
žeika. Mandatų komisiją sudarė 
S. Lukas, A. Mažeika, E. Raman- 
čionienė ir E. Vaišnoraitė. Re
zoliucijų komisiją — V. Rad
zivanas, S. Ruokienė ir A. Vai
nius.

Suvažiavimą sveikino: Alto ir 
Balfo vardu A. Skėrys; Maspet- 
ho parapijos klebono prel. J. 
Balkūno ir Liet. Religinės Šal
pos vardu kun. S. Raila; Ange
lų Karalienės parapijos vardu 
kun. V. Pikturna; Apreiškimo 
parapijos — kun. A. Račkaus
kas; Liet. Katalikių Moterų Or
ganizacijų Pasaulinės Sąjungos 
ir Maspetho Katalikių Moterų 
organizacijų atstovės.

Po sveikinimų buvo išsami 
pedagogo A. Masionio paskaita. 
Prelegentas kalbėjo apie sun
kią tikinčiųjų ir dvasiškių pa
dėtį okupuotoj Lietuvoj. Kal
bėdamas apie mūsų parapijas 
šiame krašte, pažymėjo, kad 
mum yra svarbu išlaikyti lietu
viškas parapijas, todėl turime 
ne tik patys lankyti jas, bet ir 
kuo plačiau raginti lietuvišką 
jaunimą dalyvauti pamaldose 
lietuviškose parapijose, nes jei 
mes patys nelankysime ir nepa
laikysime savo parapijų, tai 
kas gi kitas jas išlaikys.

Paskaita buvo įdomi ir gana 
aktuali, pritaikinta vyresnie - 
šiem ir jaunimui. Diskusijose 
dėl paskaitos dalyvavo P. Mont
vila, P. Ąžuolas, A. Masionienė, 
A. Skėrys, P. Ąžuolienė ir kiti.

Toliau buvo draugijų bei or
ganizacijų metinės veiklos pra
nešimai, žodžiu arba raštu. Vi
sų Angelų Karalienės parapijos 
organizacijų bendrą pranešimą 

A. Masionis skaito paskaitą LRK Federacijos N.Y. apskrities seimelyje. Prezidiume dr. Br. Radzivanas ir R. 
Balsienė sekretorė. Nuotr. P. Ąžuolo

LRK Federacijos N.Y. ir N.J. apskrities seimelio dalyviai kovo 5 Apreiškimo parapijos salėje.
Nuotr. P. 4-žuolo

perskaitė S. Lukas. Apie Dai
navos stovyklos stovį plačiau 
papasakojo K. Krušinskas. Man
datų komisijos pranešimą pada
rė E. Vaišnoraitė: seimelyje da
lyvavo 43 draugijos bei orga
nizacijos. Pasigesta New Jer- 
sey atstovų ir kai kurių katalik. 
kultūrinių įstaigų bei organiza
cijų New Yorke.

Kai kuriais klausimais dar 
kalbėjo kun. V. Pikturna, P. Ą- 
žuolas, A. Masionienė, P. Ąžuo
lienė ir kiti. Tarp rezoliucijų 
žymėtina:

— Visomis jėgomis siekti 
Lietuvos išlaisvinimo, aktyviai 
dalyvauti Vliko ir Alto užpla
nuotuose darbuose, į tą darbą 
įtraukiant jaunąją kartą.

— Skelbti pasauliui apie ka
talikų padėtį tėvynėje, organi
zuoti maldos dieną, prašant Lie
tuvai ir tikėjimui laisvės, rem
ti Lietuvių Religinės Šalpos Ko
mitetą, platinti knygą “Kova 
prieš Dievą Lietuvoje” . ..

— Nutarta ir ateityje remti 
Balfo darbus, kaip buvo remta 
praeityje, kol Lietuva atgaus 
laisvę.

— Lietuviai, įsteigę JAV lie
tuviškas parapijas, brangina 
jas, todėl budi, kad jose pa
maldos būtų lietuvių kalba. Su
važiavimo dalyviai nutarė pa - 
tys dalyvauti ir kitus vesti į 
pamaldas lietuviškose parapijo
se.

— Seimo dalyviai džiaugiasi, 
kad įsikūrė nauja lietuviška pa
rapija Gilberton, Pa. Tai yra 
pirmoji Amerikoj Šiluvos Mari
jos parapija, kuri taip pat yra 
vienintelė katalikiška parapija 
tame miestelyje. Seimelis ragi
na valdybą nusiųsti tai parapi
jai sveikinimo telegramą.

— Siekti, kad kiekviena lie
tuvių šeima užsisakytų ir skai
tytų lietuvišką katalikišką spau
dą.

— Suvažiavimo dalyviai, 
džiaugdamiesi, kad tėvai pran
ciškonai pasiryžo statyti lietu
vių kultūros židinį New Yorke, 
nutarė visomis jėgomis remti tų 
namų statybą..

apskrities
— Seimas ragina valdybą 

remti Katalikų Federacijos į- 
steigtą Dainavos stovyklą (Dę- 
troit, Mich.) ir siųsti jaunimą 
ten stovyklauti, ir kartą per 
metus rengti ekskursiją į Dai
navą.

Seimelis buvo gyvas ir gau
sus. Valdyba perrinkta ketvir
tajai kadencijai ta pati: P. Ą- 
i'uolas, S. Lukas, A. Radzi- 
vanienė ir E. Vaišnoraitė; iždo 
globėjai: K. Krušinskas ir A. 
Mažeika, Sr. dvasios vadas kun. 
A. Račkauskas. Pietūs buvo pa
gaminti Apreiškimo parapijos

45 metai jūrinei mūsų skautijai
Sveikinu lietuviškąją jūrų 

skautiją 45 metų sukakties pro
ga!

Lietuvos jūrinė skautija erš
kėčių keliais ėjo nuo pat savo 
įsikūrimo 1922 kovo 12. Ta
čiau skautiškas idealizmas ją 
vedė idealų link. Paskutinis 
Lietuvos Skautų Brolijos vadas 
v.s. pik. Juozas Barauskas (žu
vęs Červenėje) aukštai įvertino 
jūros skautų darbštumą, draus
mingumą, pažangumą savo 
darbe, jūroje žuvusius 6 jūros 
skautus ir kilnius polėkius Lie
tuvos sujūrinimo baruose. Jis 
pats baigė jūros skautų buria
vimo kursus ir buvo pasiry
žęs įsteigti net atskirą jūros 
skautų vadų mokyklą — pana
šią į Lietuvos skautų vadų (Gil- 
well) mokyklą.

Iš Lietuvos jūros skautų 
eilių iškilo eilė didžiųjų mūsų 
kultūrininkų, dailininkų, rašyto
jų, sportininkų, Šaulių Sąjun
gos veikėjų ir veržlių karinin
kų. Jų vienetuose brando ne
maža būsimų jūrininkų, kurie 
tarnavo prekybiniame Lietuvos 
laivyne, o keletas vadovavo pre
kybiniam laivam. 4 jūros skau
tai tapo jūrų karininkais ir tar
navo Lietuvos karo laive. Du iš 
jų labai sunkiomis pastangomis 
sukūrė šį laivą ir jam vadova
vo (vienas buvo vadas, antras 
jo padėjėjas), šio laivo įgulos

seimelis
bendro draugijų komiteto; vyr. 
šeimininkė buvo 0. Kubilienė, 
jei padėjo E. Kašetienė ir Žvy- 
nienė. Prie jų prisidėjo New 
Yorko Liet Katalikių Moterų 
Kultūros draugijos atstovės R. 
Balsienė ir M. Navickienė; sve
čiam patarnavo R. Kondrotie- 
nė, R. Navickaitė, S. Ruokienė, 
E. Sandąnayičįęnė ir kitos.

šeimininkėm ir visiem ki
tiem, prisidėjusiem prie seime
lio pasisekimo, KF New Yorko 
ir New Jersey Apskrities val
dyba išreiškė padėką.

tarp 35 ir 45 proc. visuomet 
sudarydavo jūros skautai, o 
daug kitų laukdavo savo eilės.

Nemaža jūros skautų žuvo lie
tuvių tautos sukilime 1941 (su
kilimo veiksmuose ir iškeliant 
tautines vėliavas), buvo išvežti 
į Sibirą ir į nacių koncentraci
jos stovyklas, okupantų nukan
kinti ar sušaudyti už pogrindžio 
veiklą. Taigi, jūros skautai sa
vo krauju pašventino mylimą
ją tėvų žemę ir ją skalaujančią 
jūrą.

Šie istoriniai faktai įrodo, 
jog skautybė jūrinei mūsų 
skautijai nebuvo tik žaismas, o 
vandens sportas buvo ir yra 
tiktai priemonė savo idealams 
siekti. Kaip visa lietuviškoji 
skautija, taip ir jūrinė mūsų 
skautija labai daug nusipelnė 
mūsų tautai, jos kultūrai, Lie
tuvos respublikai bei jos sujū- 
rinimui.

Abiejų lyčių jūrinė mūsų 
skautija yra nesunaikinama ir 
negali būti nujūrinta. Ji greit 
atsikūrė už Lietuvos ribų — 
Vakarų Europoje, Amerikos 
ir Australijos žemynuose. Nei 
tremtis, nei geografinės tolu
mos jos idealizmo nepalaužia. 
Ji yra pasiryžusi tęsti šios skau- 
tybės šakos gyvavimą ir sekti 
Lietuvos jūrinės skautijos idea
lizmo pavyzdžiu. Deja, per pa
staruosius kelerius metus ji
skaudžiai pergyvena tragediją: 
abiejų lyčių jūrinė skautija yra 
suskaldyta.

šiai žaizdai užgydyti šių me
tų vasario 6 pateikiau Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybai me
morandumą, kurio nuorašas 
pasiųstas ir Lietuvių Jūrų Skau
tijos vadovybei, šis memoran
dumas nei vieno asmens nekal
tina. Akcentuojami tik bend - 
rieji lietuviškosios skautybės 
bei atskiri jūrinės skautijos už
daviniai, skautų principai, pe
dagoginiai bei tautiniai siekiai, 
skautiškojo lietuvių sąjūdžio 
tikslai ir jo vienybės reikalas. 
Sprendžiant šią problemą, turi 
pasireikšti blaivios pažiūros į 
šiuos tikslus. Visos skaistes
nės bei skaisčios asmenybės a- 
biejose organizacijose privalo 
pasireikšti visu savo pajėgumu 
ir patikslinti savo atsakomybę 
už jom patikėtą lietuvių jaunuo
menę.

Visi plačiai išsišakojusios 
mūsų skautijos vadai, vadovės, 
rėmėjai ir globėjai privalo su 
ramia sąžine ruoštis Lietuvos 
nepriklausomybės bei lietuvių 
skautijos 50 metų sukaktims, 
kad jos būtų švenčiamos skau
tiškoje, seseriškoje ir broliško
je nuotaikoje po suglaustomis 
Rūtos, Lelijos ir Inkaro vėlia
vomis.

Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų sukaktį pasaulio lietu
vių bendruomenė ketina švęsti 
vieningai, organizuotai, iškil
mingai, įprasminant savo pasi- 

’ryžimą siekti mūsų tėvynės Lie
tuvos išlaisvinimo. Tikiuos, jog 
tokios neeilinės sukaktys nesu
drums jaunosios mūsų kartos 
auklėjimo ir skaisčių asmeny
bių (skautų ir skaučių) ugdy
mo mokyklos vadovės ir vadai.

Bendrajam idealui tarnauja 
prasmingi ir kilniausi skautiniai 
šūkiai: Gero vėjo! Ad Melio- 
rem! Dievui, Tėvynei ir Arti
mui!

Komp. Bronius Budriūnas diriguoja Los Angeles lietuvių šv. Kazimiero parapijos chorui, minint to choro 25 
metų sukaktį. Nuotr. L. Kančausko

Prel. J. Kučingis, šv. Kazimiero parapijos klebonas, sveikina choro vadovą ir įteikia jam 100 dol. čekį kaip 
priedą laimėtos pirmos premijos už lietuviškų mišių sukūrimą. Nuotr. L. Kančausko

Šv. Kazimiero parapijos choro jubiliejinis koncertas
Los Angeles šv. Kazimiero pa

rapijos choras įsisteigė prieš 
dvidešimt penkeris metus. Iš 
pradžių jį sudarė tik kelios mo
terys, tačiau pamažu jis išaugo 
į didelį vienetą, turintį šian
dien arti 80 narių. Atžymėti 25 
metų sukakčiai kovo 5 jis pasi
rodė Los Angeles lietuvių pub
likai su koncertu, kuriam ilgai 
buvo ruoštasi.

Koncertas buvo pradėtas V. 
Klovo “Pilėnų” operos ištrauka, 
žinoma' “Pasisveikinimo cho
ro” vardu. Ji skambėjo iškil
mingai linksmai ir darniai, ža
vėdama klausytojus savo melo
dingumu. Praėjusiais metais mi
rusio M. Budriūno “Šienapjū
tės daina” pasižymėjo žaismin
gais niuansais ir buvo malonu 
jos klausytis. K. V. Banaičio 
“Paskutinis vakarėlis” taip pat 
nemažiau patiko publikai. To 
paties kompozitoriaus “Atsikė
lus ankstąjį rytelį” aidėjo švel
niai ir nuotaikingai. 0 Br. Bu
driūno sukomponuota liaudies 
daina “Pradės aušrelė aušti” ža
vėjo klausytojus subtyliais me
lodijų niuansais. A. Račiūno 
“Apynėlis” ir J. Karnavičiaus 
“Jaunojo bajoro daina” (iš ope
ros “Gražina”) paliko gilų į- 
spūdį klausytojams. Tiek cho
ristų balsai, tiek solisto R. Dab- 
šio baritonas buvo žavūs, plau
kiantys iš širdies.

St. Šimkaus kantata “Atsi
sveikinimas su tėvyne” dėl 
silpnokų solistų nesudarė rei
kiamo įspūdžio, kokį šio žan-

Todėl reikalingas nuoširdus, 
prasmingas ir vieningas skau
tiškas budėjimas — be tuščių 
šūkių, be rūščių visuomenės 
priekaištų, be visuotinio apgai
lestavimo dėl negerovių senoje 
ir visos lietuvių tautos mylimo
je bei ramioje lietuvių 
skautų bei skaučių organizacijo
je.

Budžiu! Petras Jurgėla

LOS ANGELES, CALIF.

ro kūrinys galėtų palikti klau
sytojuose. Tačiau Br. Budriūno 
“O, Nemune” (žodžiai poeto B. 
Brazdžionio) skambėjo labai iš
kilmingai, kaip koks himnas. 
To paties kompozitoriaus ir au
toriaus “Mano protėvių žemė” 
irgi buvo atlikta nemažiau įspū
dingai, ypač švelniai joje skam
bant B. Dabšienės solo balsui. 
Abu pastarieji Budriūno kūri
niai, kada tik jie atliekami, su
silaukia didelio pasisekimo, su
skamba kiekvieną kartą kaž
kaip naujai, tiesiog jaudinančiai.

Lilija Šukytė dainuos “Gražinoje”
Su dideliu malonumu tenka 

patikslinti reportažą “Lilija Šu
kytė Draugo šventėje” žinia, 
kad Metropolitan operos solis
tė Lilija šukytė dainuos Gra
žinos partiją J. Karnavičiaus 
“Gražinos” operos premjeroje 
gegužės 20 Operos rūmuose Chi- 
cagoje.

“Gražinos” solistų sąstatas il
gą laiką nebuvo galutinai išryš
kėjęs. Visi laukė kovo 5, kada 
Lilija šukytė turėjo koncertuo
ti Chicagoje. Po koncerto 
“Draugo” patalpose įvykusiame 
pobūvyje Lilija šukytė, rašan
čiojo šiuos žodžius paklausta 
apie “Gražiną”, pasakė, kad ji 
“Gražinoje” nedainuosianti. 
Tai rytojaus dieną parašiau 
“Darbininkui”. Kovo 8 operos 
v-bos pirm. Vyt. Radžius iš Li- 
lijos šukytės gavo teigiamą 
sutikimą ir ta linksma žinia bu
vo paskelbta spaudos konferen
cijoje kovo 11.

Galutinis “Gražinos” solistų 
sąstatas yra šis:

Lilija šukytė — Gražina I 
spektaklyje, Danutė Stankai- 
tytė — Gražina II spektaklyje, 
Daiva Mongirdaitė — Ramunė, 
Genovaitė Mažeikienė —Raudo- 

Tačiau visos šio jubiliejinio 
koncerto programos kulminaci
nis punktas buvo Br. Budriūno 
kantata “Tėviškės namai”, su
kurta pagal Br. Brazdžionio žo
džius. Ji paliko klausytojų sie
lose neužmirštamą įspūdį tiek 
savo žodžių, gražumu, tiek muzi
kos iškilmingumu. Vargu, ar 
mes turim daugiau tokių grakš
čių muzikos kūrinių.

Chorą dirigavo pats šios kan
tatos kompozitorius Br. Budriū
nas, o akomponavo pianistė Rai
monda Apeikytė, neseniai lai
mėjusi žymiausią skambinimo 
premiją. J.T.

toja, Stasys Baras — Liutau - 
ras, Algirdas Brazis — Rimvy
das, Arnoldas Voketaitis — 
Kvieslys, Jonas Vaznelis—Kri
vis, Stefan Wicik — Laimutis, 
Algimantas Grigas — Jaunas 
Bajoras, Julius Savrimavičius—
I Vaidila, Vaclovas Momkus —
II Vaidila, Bronius Mačiukevi
čius — III Vaidila.

VI. Rmįs.

Kanados šimtmečiui skirto 
traukinio įrengimas Qttawai 
kainavo 1,438,252 dol. šio, po 
Kanadą keliaujančio, muzė- 
jaus metinės išlaidos sieks 1, 
347,488 dol. Valstybės sekreto
rės Judy La Marsh teigimu, vy
riausybė dar nėra nutarusi, 
kur reikės padėti traukinį, kai 
jis užbaigs kelionę.

Apie religinę būklę paverg
toj Lietuvoj platokai rašo 
“League of'Prayer for the Cap- 
tive Peoples Report“ laikraštis 
(POB 248, Menomonee Falls, 
Wisc. 53051). Straipsnyje “Ca- 
tholics Under Communism’’ ap
žvelgiamas religijos persekioji
mas Lenkijoje ir Lietuvoje. 
Biuletenį leidžiančios organiza
cijos pirmininkas yra kardino
las R. Cushing.



NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS
'NEW HAVEN, CONN.

Vasario 12 paminėta Lietu
vos nepriklausomybės šventė. 
Pamaldos bažnyčioj buvo 10:30. 
Giedojo moterų choras, lietuviš
kai pamokslą pasakė kun. V. 
poras. Po mišių'prie lietuviško 
kryžiaus jaunimas padėjo gėlių 
vainiką. Čia trumpą kalbą ang
liškai pasakė kleb. kun. A. Za- 
navičius. Iš vainiko LB pirmin. 
A. Gruzdys paėmė gvazdiko žie
dą ir prašė jį perduoti savano
riui kūrėjui Viktorui Kronkai- 
čiui, kuris po sunkios vidurių 
operacijos sveiksta namuose ir 
negalėjo minėjime dalyvauti. 
Žiedą priėmė savanorio duktė.

Iškilmingas minėjimas buvo 
3:15 v. popiet parapijos salėje. 
Pradėjo LB pirm. Antanas 
Gruzdys, maldą sukalbėjo kun. 
A. Zanavičius. Po himnų toliau 
minėjimui vadovavo dr. Elona 
Marijošiūtė-Vaišnienė. Ji šven
tės reikšmę paaiškino angliškai. 
Sveikino miesto burmistro, uk
rainiečių atstovai. Pagrindinę 
kalbą pasakė LB Hartfordo a- 
pylinkės valdybos narys politi
niam reikalam Vilius Bražė
nas.

Meninę programą atliko New 
Britaino šv. Cecilijos lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas 
J. Beinoriaus. Tautinius šokius 
šoko vietos jaunimo grupė, ku
rią paruošė dr. E. Vaišnienė, 
akordeonu palydėjo A. Gutaus
kas. Eilėraštį deklamavo L. Lip-

Dr. Elona Marijošiūtė - Vaišnienė, 
pravedusi Vasario 16 minėjimo 
programą ir paruošusi šokius tai 
dienai New Havene, Conn.

Nuotr. St. Lipčiaus

čius, aukų rinkimui vadovavo 
M. Jokubaitė, talkinant V. Gruz- 
dienei, O. Norkūnaitei ir A. Lip- 
čienei. Aukų surinkta 350 dol. 
iš kurių Altui pasiųsta 135, Tau
tos Fondui 215 dol.

Po minėjimo buvo vaišės. 
Vaišes svečiam pagamino Aleks
andra Plečkaitienė, M. Merkevi- 
čienė, A. Biknaitienė, E. Samu- 
lienė ir A. Lipčienė. Bare dirbo 
J. Mačys, Z. Merkevičids. Pyra
gus, produktus ir pinigus virtu
vei suaukojo New Haveno dos
nūs lietuviai.

Diena buvo graži, bet buvo

RELIGINIS KONCERTAS
BEDFORD, N.H.

— Sveikinu ir kartu dėkoju 
už pažado ištesėjimą — kreipė
si Manchesterio, N. H., diece
zijos kancleris prel. A. Olkovi- 
kas į inž. K. Daugėlą po baž
nytinės muzikos koncerto, įvy
kusio naujoj katalikų bažnyčio
je Bedforde, N. H.

— Gerai prisimenu, — tęsė 
toliau prelatas, — kai prieš 
dvejus metus pritariau jūsų 
pasiūlymui suorganizuoti baž - 
nytinės muzikos valandą “nau
jiem vargonam išmėginti”.

Koncertas įvyko vasario 14 
palaimintos Elžbietos Seaton 
katalikų bažnyčioj. Programos 
dalyviai — sopranas Stasė Dau
gėlienė, baritonas Albertas E. 
Couturę, prie vargonų — Jani- 
ce Whittaker. Valandą užtruku- 
sioj programoj S. Daugėlienė 
išpildė Bacho-Sekminių kanta
tą ir Et Exultavit iš Magnifi- 
cat; Stradelos — Viešpatie ma
no ir Faure — Pie Jesu iš Re
guiem. Baritonas Gouture (Met- 
ropolitano operos varžybų lai
mėtojas) pagiedojo ištauką iš 
Handelio Mesijas, Faure Sanc-

ŽINUTĖS IŠ NASHUA, N.H.
Kovo 19, sekmadienį, Šv. Ka

zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje, 10 v.r. bus iškilmingai 
paminėta Šv. Juozapo šventė. 
Mišias užprašė Šv. Juozapo lie
tuvių katalikų draugija (buvu
si LDS 65 kuopa). Mišias lietu
vių kalba aukos kleb. kun. Juo
zas Bucevičius, M.S. Choras gie
dos mišias ir lietuviškas gies
mes. Pamokslą pasakys kun. 
Adolfas Vainauskas, draugijos 
dvasios vadas. Pageidaujama, 
kad visi nariai tą dieną bendrai 
priimtų komuniją.

Po pamaldų bažnytinėje salė
je įvyks susirinkimas ir bend
ri pusryčiai. Valdyba kviečia vi
sus narius dalyvauti. Taip pat 
gali dalyvauti ir tie, kurie no
rėtų įsirašyti į draugiją. Apie 
tai turi iš anksto pranešti val
dybai: pirm. Jonui Tamulioniui, 
ižd. Teklei Mitchell ar kitiem 
valdybos nariam. Nariai moka 
tik 1 dol. metam. Draugija kas- 

labai šalta ir po didelės sniego 
pūgos. Vistiek žmonių prisirin
ko daug.

ALRK Moterų S-gos 33 kp. 
savo auksinį jubiliejų minės ba
landžio 16. Bus mišios ir ko
munija 10:30, pietūs ir progra
ma — 1 vai. Kuopa tikisi, kad 
vietos ir apylinkės lietuviai da
lyvaus šioje šventėje.

Paulina Žemliauskienė kovo 
2 atvyko iš Lietuvos pas savo 
vaikus Žemliauskus ir Dumšus.

Pranas Janušaitis, 62 metų, 
mirė sausio mėn. po trumpos 
ligos.

Kazimieras ir Akvilina Dalan- 
gauskaitė-Samuliai vasario 8 su
silaukė dukrelės — Lidijos Kris
tinos. A. Lipčienė 

ta Maria, Dubois Ketvirtą žodį 
ir Bizet Agnus Dei.

Vargonais solistus palydėju
si J. Whittaker solo' pagrojo 
Titcomb Puer Natus Ėst ir 
Francko Piece Heroiųue. Gale 
abu solistai programą užbaigė 
su Pergolesi duetu — Garbė 
Dievui aukštybėse.

Toks bažnytinis koncertas, 
pirmasis Bedfordo katalikų tar
pe, subūrė kelis šimtus muzi
kos mėgėjų. Klausytojų tarpe 
be diecezijos kanclerio atsilan
kė keli prelatai ir kunigai iš 
kaimyninių katalikų bažnyčių, 
pastoriai ir atstovai iš apylin
kės presbiteri jonų ir metodis
tų bažnyčių. Notre Dame kole
gijos muzikos skyrius su deka
nu seserimi Cecilija, M.D. pa
grįstai džiaugėsi programa, ku
ri buvo atlikta abiejų buvusių 
kolegijos dainavimo skyriaus 
studentų. Neteko nustebti, kai 
prie vaišių parapijos salėj dau
gelis klausytojų klausė rengė
jus: kada Bedfordo, N. H. baž
nyčioje bus kitas religinės mu
zikos koncertas. —dal.

met Šv. Juozapo šventės pro
ga užprašo mišias už mirusius 
ir gyvus narius.

Kovo 10 kun. Adolfas Vai
nauskas buvo nuvykęs į So. 
Bostoną ir dalyvavo Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
40 valandų atlaiduose, o sek
madienį, kovo 12, kleb. kun. 
Juozas Bucevičius dalyvavo 40 
vai. atlaidų užbaigime.

Šiomis dienomis Nashua Sab- 
res būgnų ir trimitų dalies rė
mėjai surengė pavasarinių ir 
vasarinių madų parodą. Mode
liuotojų tarpe dalyvavo ir lietu
vaitė — Marytė Vaškaitė, 15 
m. amžiaus, kuri buvo labai gra
žiai pasipuošusi. A.

— Castelnuovo saleziečiai ir 
šiemet ruošia vasaros stovyklą 
Europos lietuviškam jaunimui 
Italijos Alpėse. Stovyklavimo 
laikas numatomas tarp liepos 
25 ir rugpiūčio 16.

Pakeliama vėliava prie East Chicago, Ind., miesto rotušės.
Nuotr. Iz. Valančiaus

Paminėta Lietuvos neprikl. šventė 
EAST CHICAGO, IND.

Esant šaltam orui ir daugy
bei sniego lietuviai, gyveną pa
saulio plieno pramonės sostinė
je ir jos apylinkėse, šiais me
tais Lietuvos atkūrimo 49 me
tų sukakties minėjimą pradė
jo vėliavos pakėlimu. Vasario 
16 rytą prie miesto valdybos 
rūmų, dalyvaujant miesto bur
mistrui dr. J. B. Nicosia ir gau
siam lietuvių būriui, pamažu 
pakilo lietuviškoji trispalvė, pri
siglaudusi prie šio krašto žvaigž
dėtosios vėliavos. Burmistras 
dr. J. B. Nicosia šios šventės 
proga pasVėikino lietuvius, lin
kėdamas nepalūžti kovoje ir 
ryžtingai kovoti, kol bus laimė
ta:

Iškilmingos pamaldos Gary, 
Ind., ir East Chicago, Ind., lie
tuvių parapijų bažnyčiose buvo 
vasario 19. Vienoje ir kitoje 
bažnyčioje pamaldose gausiai 
dalyvavo vietos ir apylinkės lie
tuviai. Pamaldos vyko lietuvių 
kalba, pamokslai pritaikyti tai 
dienai.

Gary, Ind., liet, parapijos sa
lėje 6 v.v. buvo pats minėji
mas. Minėjimui vadovavo Gary, 
Ind., lietuvių parapijos klebo
nas kun. dr. Ig. Urbonas. In- 
vokaciją sukalbėjo E. Chicago, 
Ind. liet, parapijos klebon. Ig. 
Vicuras, o padėkos maldą — 
kun. J. Daniels. Minėjime daly

60 METŲ JUOZUI MELYNIUI
Šiemet vasario mėn. Juo

zui Mėlyniui suėjo 60 metų.
Sukaktuvininkas žinomas ne 

tik Kearny. N.J., bet ir už jos 
ribų. Tai Nepriklausomos Lie
tuvos auklėtinis, gimęs Latvijo
je. Liepojuje. Daug metų (1921- 
1944) tarnavęs Lietuvos Gele
žinkelių Valdyboje, eidamas į- 
vairias pareigas atskaitomybės 
srityje.

Pasitraukęs iš Lietuvos, su 
šeima tremtyje gyveno Wiesba- 
deno, Offenbacho ir Hanau sto
vyklose. Ir ten dirbo atskaito
mybės darbą, o Hanau gyven
damas, tarnavo IRO centre 
Frankfurte am Main.

Atvyko su šeima į šį kraštą 
1949. Trumpą laiką gyveno 
Brocktone. Mass. o nuo 1950— 
Kearny, N. J. 1952 Įstojo dirb
ti Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centran Kearny, N. J. 
Nuo 1963 yra šios įstaigos ve
dėju.

Juozas Mėlynis nors jau ir

Baltini ores žinios
Sodaliečių susirinkimas bu

vo kovo 5 po 8:30 v. mišių 
mokyklos kambariuose. Madų 
parodai vadovauti išrinkta Stel- 
la Kąšinskienė-Kasin, o *'Squa- 
re Dance” parengimui vado
vaus Alberta Šalkauskienė. Ver
bų sekmadienį sodalietės aplan
kys senelius, esančius prieglau
dose.

C.Y.O. kovo 10 dalyvavo šv. 
Benedikto parapijos parengi
me, gi kovo 17 su dvasios vadu 
kun. J. Antoszewski eis kry- ‘ 
žiaus kelius šv. Alfonso baž-. 
nyčioje. Kovo 19 dalyvaus 
krepšinio rungtynėse CivicCen- 
ter Baltimorėje.

Šv. Vardo draugijos nariy 2 
metiniai pusryčiai buvo kovo 
12. Pusryčius pagamino soda-. 
lietės. Kalbėjo Baltimorės arki
vyskupijos šv. Vardo draugijos 
viršininkas kun. Charles Muth . 
ir žymus veikėjas Ben Dubins-- 
ki. Dalyvavo šv. Alfonso klebo
nas prel. L. Mendelis ir kun. J. 
Antoszewski.

Lietuviu svetainės šerininkų. 
pobūvis buvo kovo 12. Be aust
rių ir jautienos buvo ir kitų 
valgių, šokiam grojo orkestras.

Lietuvių posto 154 nariai ko
vo 19 rengia jautienos keps
nio užkandžius. Bus loterija su. 
įvairiais laimėjimais, šokiam 
gros orkestras. Visi kviečia
mi atsilankyti.

Mokyklos vaikai rengiasi da
lyvauti didžiosios savaitės apei
gose ir procesijose. Jie niokosi 
giedoti.

Julija Jurevičiūtė, naujos 
kartos lietuvė, staiga mirė sa
vo namuose Cathedral gatvėje 
kovo 8. Velionė prieš keletą 
metų atvyko iš Lowell, Mass. Ji 
dalyvavo šv. Alfonso chore ir 
kituose parapijos parengimuo
se. Gedulingos mišios buvo au
kotos už jos sielą kovo 11 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Palaidota 
•šv. Kryžiaus kapinėse. Lik o 
nuliūdę broliai Bernardas ir 
Stasys. Jonas Obelinis

vavo Gary miesto burmistras 
M. Katz ir East Chicagos bur
mistras dr. J. B. Nicosia . 
Vienas ir kitas, taip pat ir In
dianos gubernatorius vasario 
16 paskelbė lietuvių diena. Abu 
burmistrai kalbėjo, kalbos buvo 
neilgos, mum mielos, nuošir
džios, drąsinančios ir drauge 
skatinančios. Kongresmano R. 
Maddeno sekr. Miss M. Sobek 
perskaitė jo kalbą kongrese va
sario 16. Kartu ji įteikė auką 
Lietuvos laisvinimo reikalam.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
A. Razmą, Liet. Fondo pirminin
kas. Kalbėjo lietuviškai ir ang
liškai. Kalba buvo neilga ir ge
rai paruošta. Prelegentas savo 
kalboje iškėlė naują mintį, kad 
visi lietuviai turi glaudintis, ma- 
žint partijų ir draugijų skaičių, 
sujungti esamus laikraščius ir 
bendradarbius suburti į pajė - 
gias bendradarbių grupes.

Minėjime dalyvavo nema
ža tik angliškai kalbančių, to
dėl pagrindinė kalba buvo ang
liška. Visą meniškoji dalis at
likta lietuviškai. Vietos lituanis
tinės mokyklos mokiniai pašo
ko, padainavo ir -padeklama
vo. Vaikai gerai parengti, visi 
gerai ir skambiai dainavo bei 
kalbėjo, nors visi čia gimę.

Lituanistinei mokyklai vado
vauja V. Lapinskas, kuris gy-

vena C h i c a g o j e, bet kas 
•šeštadienį atvažiuoja ir sa< 
vo dukrelę atsiveža į lietuviš
kas pamokas. Mokyklą lanko 41 
mokinys. Programos parengi
mui talkininkavo K. Peškailie- 
nė, kuri vaikučius išmokė tau
tinių šokių. Visi šokėjai ir dai
nininkai, aprengti tautiniais 
drabužėliais, atrodė kaip vienos 
‘šeimos vaikai. Jūratė Tautvilai- 
tė paskambino pianu. Solistė 
N. Aukštuolienė savo stipriu ir 
sodriu balsu padainavo keletą 
lietuviškų dainų.

A. Nenienės vadovaujamės 
šeimininkės visus skaniai ir so
čiai pavaišino. Aukų surinkta 
per 500 dol.

Minėjime dalyvavo daug 
žmonių. J. Ervydis

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

Juozas Mėlynis

peržengė 60 metų slenkstį, bet 
dar judrus ir gyvas, sielojasi 
lietuvybės išlaikymu. Be savo 
tiesioginių nelengvų pareigų 
vadovauja Kearny-Harrisson 
Balfo skyriui, rašinėja kores
pondencijas Į lietuvišką spau
dą ir uoliai prisideda prie pa
rapijos veiklos.

Linkime Juozui Mėlyniui pa
tvarumo ir ryžto dar ilgiems 
metams. K.L.

1000 dol. Tėvai Pranciškonai, St. Catharines, Ont., Canada.
567 dol. NN., Brooklyn, N.Y.
Po 100 dol. A. Liudvinaits, Linden, N.J.

J. Savukynas, Newburyport, Mass.
Daugėlai, Washington, D.C.
Shovelsky, J., Brooklyn, N.Y.

88 dol. P. Adomaitis, RegoPark, N.Y. „
50 dol. N.N., Brooklyn, N.Y.
Po 25 dol. M. Kazlauskas, Brooklyn, N.Y.

A. Aleksis, Waterbury, Conn.
Po 20 dol. N.N., Brooklyn, N.Y.

A. Vainius, Woodhaven, N.Y.
K. Vainius, Maspeth, N.Y.

10 dol. Baltrukonis A., Akro n, Ohio.
L. Pauplys, Hudson, Mass.

Po 5 dol. J. Tamkevič, Pittsburgh, Pa.
V. Ubara, Brooklyn, N.Y.
M. Andrikytė, ffaterbury, Conn.

Po 1 dol. M. Stankovič. N.Y. N.Y.
J. Sadūnas, Chicago, UI.

Visiems aukojusiems teatlygina Visagalis! Mūsų padėka ir 
maldos. Malonėkite prisidėti, kad ir nedidele auka Dievo garbei 
ir Tėvynės labui. Aukas siųsti: Building Fund. Franciscan Monas- 
tery, 680 Bushwick Avė, Brooklyn. N.Y., 11221.

Į IŠ VISI R
— Raimonda Apeikylė, Los 

Angeles kylanti pianistė, akom- 
ponavusi komp. B. Budrumo 
kantatą atliekant III Dainų šven
tėje Chicagoj, vasario 11 
Young Artists Awards varžybo
se laimėjo pirmą vietą kolegi
jos studentų instrumentalistų 
klasėje. Skambino Rachmani- 
noff piano concerto Nr. 2 in C. 
minor. Kovo 10 Raimonda tą 
patį kūrinį su orkestru atliko 
kolegijos auditorijoje ir publi
kos buvo šiltai priimta. Ne
trukus profesiniais reikalais pia
nistė lankysis New Yorke.

— Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos mokykla įspūdin
gai paminėjo Vasario 16. Prog
ramoje atskirai pasirodė visos 
aštuonios klasės. Įvairių tautų 
vaikai dainavo' lietuviškas dai
nas ir šoko lietuvių tautinius 
šokius. Mokyklai vadovauja šv. 
Kazimiero seserys. Vedėja — 
sesuo M. Agnetta.

— Dail. Leono Urbono tapy
bos paroda Toronte atidaroma 
kovo 20 ir tęsis iki balandžio 
1. Paroda vyks WW Art Galle- 
rie — Gallerie Yonge patalpo
se, 830 Yonge St.

— “Mūsų Lietuvos" autorius, 
ruošias spaudai šio veikalo IV 
tomą, paieško šių žemaičių ir 
Mažosios Lietuvos vietovių nuo
traukų: Budrių, Eketės, Endrie
javo, Gardų, Gaurės, Gegrėnų, 
Girėnų, Janapolės — -Viržu- 
vėnų, Jokūbavo, Juozapavos, 
Juodaičių, Kairių, Karklės, Kly
kolių, Kiaunorių, Laukžemės, 
Lykšelio, Luobos, Lumpėnų, 
Laugalių, Micaičių, Minės, Nat
kiškių, Pabalvės, Pakėvės, Pa- 
jūralio, Pašilės, Piktupėnų, Pė
žaičių, Plaškių, Paleičių, Stalgė
nų, Smeltės, Stakių, Šačių, Vė
žaičių, Vaičaičių, Viešvėnų, Vil
kyčių, Vitsodžio, Žlibinų, Žukų 
ir kt., o taip pat visos eilės 
Mažosios Lietuvos pietnemunio 
srities; reikalingos ir žinios a- 
pie šias ir kitas vietoves. Ra
šyti adresu: Br. Kviklys, 5747 
So. Campbell Avė., Chicago, 
III. 60629.

IEŠKOMA
Paieškomas Kazys Beraitis, 

kilęs iš Kybartų. Vokietijoje 
paskutiniu laiku gyveno Goet- 
tingeno stovykloje. Turį apie jį 
žinių prašomi rašyti: Vytautas 
Beraitis, 410 Brunswick Avė., 
E. Brunswick, N.J. 08816.

IEŠKOMA
Nastazija Zarombaitė, vie

nuolė sesuo Felicija, ieško sa
vo sesers sūnų Juozą ir duk
terį Smitus ir Zarambaitę Ma
rijoną, iš Švėkšnos parapijos. 
Sesuo Felicija gyvena Prancū
zijoje. Jos adresas: 13 rue Sac- 
rot St., Mande, Seine, 94 Paris 
France.
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Vladui

MURRAYS DELICATESSEN

CHILDRENSby Frank Volpe

PODAROGIFTS, Ine 4100 Atlantic Avė.
Atlantic City, N.J.

WONDER BREAD

Call: 645-8700

Happy and Joyous Easter
DIETRICH MOTORS INC. WEST BERGEN REALTY

491 WEST SIDE AVĖ801-80 5 SI P S T

• call 201 UN 7-7863

VINCENT CARBONE
Dance Arts

A Very Happy Easter To 
Ali Friends and Customers

GLENDALE 
PHARMACY

WEEKDAYS 9-1* 
SUNDAYS9-1 & 6-9

Keansburg, N J.
Call: [201] 787-0100

JOURNAL SQUARĖ 
RECORD CENTRE INC.

2856 KENNEDY BLVD. 
JERSEY CITY, NJŽ 

• [201] 653-5681

THOS. COOK & SON 
INC. TRAVRL
587 Fifth Avė.' 

MU>4000 
ny.c.

1080 PENNIGfON RD 
TRENTON, N J. 

609 883-2660

CALL: [201] 437-1717

902-924 North Avė. 
Plaihfield, N J.

Call: 201 756-2640

OPEN 6 DAYS A WEEK 
Largest Selection of Oldies 

Newies Popular, Rock & Roll 
Rhythm & Blues & 
Acappella Records

YELLOW 
FRONT 

S.ALOON
WHERE GOOD 

FRIENDS M E ET

A Very Joyous Easter To 
The Franciscan Fatkers and 
Ali Our Friends and Patrons

11 North Fifth Avė 
Mt. Vemon 

Call [914] MO 7-3894

Heating & Ventilating
Air Conditioning Contractors

503 W 57thSt. N.Y.C.
• PL 7-7745

THE FINEST 
We Also Cater Small Parties

GEM MILL WORK 
CO.

FINEST OF LUMBER

ALEX C. PATTERSON 
INC.

ERPAT FASHIONS
Dresses & Sportsvrear j
• Open 6 Days a Wėek <

318 Irvington Avė South Orange, ' 
New Jersey Ask for Bea & Olga *

Dealer in Paper Mfgs.
Supplies Scrap Iron -Rags

96-98 Florida Avė 
Paterson, N.J.

. [201] 525-2500

220 Park Avė. South (comer 18th •5+reet) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-228-9547

ZANZIBAR 
RESTAURANT 

INC.
For the Finest of Food 

QUEENS MOST BEAUTIFUL 
NIGHT CLUB

137-08 New York Boulevard 
Jamaica, L.I.

LA 5-9539

SCOTT EXPRESS
83 Meadow Road . Rutherford, NJ. J 

Call: [201] 438-2129 • <
EASTER GREETINGS '
JEROME WEINBERG

529 Morris Avė Bronx, N.Y. ' 
CY /2-3959

WGt>»oss*n J ĮLilMMMMoan*

34 Lexington Avė N.Y.C.
Call: GE 5-6330

KNIGHT & McZENO 
SERVICE STATION
OFBN 7 DAYS A WEEK 

We Repair Foreign & Domėsite 
Cars — N. Y. State Inspection

Service Statton
47* North Main St at Roosevelt

LL [5161 FR 8-9832 YANKEE VENOING INC.
365 TTiird St ~ Jersey City, N J. 

[201] 656-1350

AL & MARIANNA
; MENS&LADIES
; CUST0M TAILORS 
FRENCH DRY CLĖANING

Open 6 Days A Week

į 468 Lafayette Avė
J Hawthome, N.J.

JERSEY CITY, N J.

Call: [201] HE4-2263

Easter Greetings To Ali 
t

THE GUILD OF 
CATHOLIC TRAVĖL

500 Fifth Avenue 
Neto York City 

0X5-4460

R. & S. COLLISION 
1602 McDonald Ąve 

Bklyn, N.Y.
The Key To Our Success 

Is You Our Satisfied 
Customers

A. MOCFTO paving 
INC.

113 DENTON AVĖ.
NEW HYDE PARK, L.I.

Call: (516) FL 44001

TONY LYNN COIFFEURS
Complete Beauty Salon 

Service
Ma sįk Av«’ . . įgrsev dtv. NJ. • 

PHDNE [ 2Ctt) «5p-*WM 
• La|« Nite Thurt. A FrL

HAPPY AND JOYOUS EASTER < 
' TO. OUR FRIENDS AND J 

CUSTOMERS <

:OQOO(X)OOOi^HeSB080g(DOO

Open 6 Days A Week / AR Kiuris 
of Aiterattons

6 A Rene Avė Jetsey City, NJ. 
[201] 435-62S6

CHARLOTTE GOLDEN 
REAL ESTATE

Atlantą.
8. Jie sutaupo pinigą, nes tfiMHJBRIŲ - KRAUTUVĖSE 

prekes yra labai žemomis kainomis.

w> partija*, btama X irmiiil ma 
ir Kazys Marti*, ifasa. 4-4.

Kiti keturi konuuidoa d^ytntal gar 
felteVaMMa K.' Mferidbš
tatka it Japonijos 4r TUridjee vėr- 
tovy, ^giomia beige ru Au^ 
Jugoslavijos. Belgijos ir fiyeicarijos 
komandų dalyviais: pralaimėjo De-.

S. » VAlrlaititti . . -v .

KEANSBURG 
MIDDLETOWN 

NATIONAL BANK
HUDSON 

ENGINEERING 
COMPANY

A Joyous And Happy Easter 
To Our Friends And Patrons

CAROUSEL HAIR STYUSTS
IN FLUSHING

804 WEST DRIVE& BAY AVĖ 
TO9FS RTVER, N J.

201 341-0770

MAYFLOWER 
BAKE SHOP

For The Finest Of 
Rokery Products

56 Middle Neck Roed 
Greit Neck, t l. 
. • [518] HU 7-1800

SEASHORE 
HOUSE

NEW LOOK BEAUTY 
SALON ’

> Easter Greetings to our Friends !
> and Customers '
> SHERMAN FOODS ’]

> 276 Jackson Ave ~ Bronx, N.Y. i
WY 3-8900

texsXSXSXsXJXsXS)@(s^^

SAMOSET LAUNDRY 
SERVICE INC

Open 6 Dvys A Week
COMPLETE LAUNDRY & 

DRY CLĖANING SERVICE

IAMĄH& EX<XUSIVE « ■

Children & Adults
86-88 Broadtcay 
Paterson, N J.
• CALL (2011 533-4441

HARLEY DAVIDSON 
OF ESSEX 
Motortydes 

Featvanng The 
YAMAHA 

274 Bloomfield Avė. 
, Bloomfield, N.J. 
Call (201) 748-7383

82-06 A^toria Blvd.
Jackson Heights, N.Y. 

CALL ^51-5232
Joseph Danko Prop.

534 ELLISON PLACE 
PATERSON, N J.

For Invalid Children
MORGAN RAUGHLEY adm.36-15 23 AVĖ.

ASTORIA, L.I., N.Y.
WE DELIVER -

AS 8-6313

ANTHONY*S BEAUTY 
SALON

For EXCElXENT Work In 
Hair Styling

6 tATE NITE THURS

24CeppeloSf. Nutiey, NJ.
PHONE [201] 881-0847

HAIR STYLING
• Open Mon-Fri 9 till 9
• Sat till 6 PM

3017 Kennedy Blvd Jersey City

DANKO & DEVITO 
SERVICE STATION

WE DO GENERAL AUTO
REPA1RS

GEORGE & PAUL 
LUNCHONETTE

• OPEN 7 DAYS A WĖEK i 
; GOOD FOOD & GOOD ! 
i SERVICE ’ !
| BEST CUP OF COFFEE J

IN TOWN
! 1105 Main St. ;

Paterson, N.J. ;
!@€XSXSXsXSX8)®S^^

SALVATORE 
TRUCKING 

CORP.

PAY 4% INTEREST 
ON SAVING 

Church & Court Streets

PAPPA’S 
RESTAURANT

254 WEST 14 ST 
NEW YORK CITY

WA 9-9421

STRESSING THE NEWEST & 
MOST MODERN CONCEPT IN

169-02 35th Avė TU 6-1777
Ehcperts in Hair Coloring — 

Permanents <rf Lasttag Beauty —
Wigs Styled

Erma & Bernard, Your Hair

?'o:o:o:oi

Vienintelis Importuotojas Amerikai
<io.c vokiečiu gamvbos Gyvenamojo — Kambario

arba į prie jo prisijungusias firmas:

PAČKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
> -lnc«

1530 Bedford Avė., BrooHyn, N.Y. 11216
Tel.: 212 IN 7-5522

pirmūnu. . Lietuvos. pajėgiausiųjų 
ėaehmatiniųką ^varitybose. kM jis 
pralaimėjo ZJętuvos čempionui I* 
Maslovui b* pojūtiniam rate G. Ga- 
riedkui. Varžybų nugalėtoju tapoL. 
Maslovas tA R 18 gahmų. R..

^Jjrętaitis 11, D. Laptenis 10&. M. 
Ostrauskai V. fOMinaa ir J. Cinką- ’ 
jevas po 18- Pirmieji keturi žals 

7 Lietuvos rinktinoje, kuri dalyvaus 
SSSR TV sportąkiaddj.

Didžiosios Chicages atviro* p-bės 
prasidėjo kovo 11-12. d.<L ir baigsis 
šį savaitgalį. Tikėkime, kad jose da
lyvauja nemažas skaičius lietuvių, 
įskaitant mūsų meistrų Povilų Taut- 
vaišų, nesenai laimėjusį Chicagos- 
Metro open varžybas ir $1QO prizų.

Bostono tarpklubinėse, stiprioji 
Cambridge H komanda pr. penkta
dienį įveikė Lietuvių I santykiu 4- 
1. atsirevanšuodama už pralaimėji
mų lietuviams pirmam rate l%-3^. 
Garbės taškų iškovojo Algirdas Leo
navičius. įveikęs jų kapitonų H. 
Dondis. Komandoj nebuvo talkinin
kų J. Ozolio ir V. Ežerinio. Jie buvo 
išvykę į Philadelphijos turnyrų. Juos 
pavadavo R. Karosas ir S. Girnius.

Korespondenctaių šachmatų VI 
olimpiadoj, kaip skelbia Femschach 
2/87. pirmauja Jugoslavija 76% (16

- :5), Rytų Vokietija 71% (18į£:7%)
"CONTRACTORS TRADING < ' 

' EOUIPMENT CORP.
401-14th St.' Hoboken, NJ.

201 792-2024

DOVANAS Į USSR
1. Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant siunti

nius į persiuntimo įstaigas.
Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 
mokesčius.
Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, motociklą, 
televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldytuvą arba 
Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su kuriuo jų 
gimines jiems patinkamas prekes gali įsigyti Vneš- , 
pesyftorg’o /

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, dra-

Ateinantį savaitgalį vėl tęsia- , į j 
mas pertrauktas futbolo sezo- , 
nas. Numatytas pilnas pirmeny
bių tvarkaraštis. Lietuvių Atle
tų Klubo keturios futbolo vie-\ 
nuolikės išeina aikštėn. Sekina- ] 
dienį pirmoji komanda namie, 
t. y., Franklin K. Lane mo^yk-' 
loję Woodhavene žaidžia prieš 
Kingston SC. Rungtynių pra
džia 2:30 vai. J

Jauniai žaidžia prieš Miner- | 
va-Pfaelzer 11 vai. Franklin i' 
Sųuare L.I. Šeštadienį mažučiai a 
ir jaunučiai žaidžia pirmenybių S 
rungtynes prieš BW G^tts^hee. |s

Atletas |"

arba į bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP- 
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 

TeU 212 Cl 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut Street, PhHade^hia, Pa. 19106 

Tel.i 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių

6.
bužių ir avalynės tinkančius jų skoniui ir pritaikintus.

7. J:e sutaupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per

8 pagrindai, kodėl Podarogiits, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūšy kli jenty 

kurie siunčia

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furniture, Inie.
Yorkvilė* didžiausia, gražiausi* baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 h- 2 Avė.) N. Y.C 
Te|. TR 94400

Atdara kaMlien iki 9 v. vakaro, antradieniai tr šeštad. iki 6 v. vak.
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JUOZO MI8IONO
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Joseph Garszva

DRIVERS

įvairių moteriškų drabužių krautuvė
WOąK WHERE YOU LIVE

TECHNICIANS

201-625-1000

N J. Call 201-746-4545

VYTįgMmiS

CAMP NAVAJO

LAIČIAI - VELYKŲ ZUIKELIAI

pttol Avė Hartford Cmm 
CaU 203-246-2466

yra daug! Galimybių taip pat 
nkų, didesnio kapitalo.

MARCY SPORTSWEAR Company 
2191 Third| Ayeįuie N-Y-C. 

Bet 119 Sf * 120th 3rfi floor 
Operatore Sectfon or Complete 
Garment piece or vreek work on 

sportsrae&r steady work 
Cąjl 348-6296

Atidaryta darbo dienomis 8-6; 
tadieniais 3-X Liepos ir nigpi 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

WANTED CONOMATIC SCREW 
MACHZNE MEN SET-UP MEN 4b 
OPERATORS Day and nĮght shifts 
steady work nice woridhg condi- 
tions — Bridgeport Hardware Mfg. 
Corp. Scofitid Avė Bridgeport Conn. 
203 - 333-3168 ‘

LAIDOTUVIŲ DHiEKTORIUS 
84-02 JAMĄIC^AVS. 

(prie Fprest P*way Statton) 
Woodhaven,N. Y. 

Suteikiam garbingu laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia venfiUacija- 

TeL Vtrgiria 7-4499

Wanted AUTO MECHANIC steady 
work nice vrorldng conditkms on 
Volkswagen and foreign care good 
setery and steady incredšes work 
where you live. Auto International 
— 369 Bloomfield Avė -Mount Clair WANTEO EXP OPERATORS 

on dress sect and piece work 
Steady ^voric „nice wuridng condi- 
tions many fringe benefits A union 
shop PHILS PRESS CO — 35 Ex- 
change Place Passafc N J. Call 201 
473-9249

GIRLS —WOMEN 
DOT OFFER:

GRABORIUS 
BALSAMUCTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ. " 
Brooriyn. N.Y.

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIKYTOJAS

rays uqwr store
Galima gmtt fvairiMBioa rūfies amerikinių ir importuo- 

ir vyno.
|£Khits |L¥a richmond hilln.y.

leHcMM: Vbgūūa 3-3544

TOOL ANO DIĘ MAKER Day or 
Night. Pernaanent High vrages. Alt 
Benefits. Profit sharing and major 
medical. Plant on Rte. 80. SKAPE 
COMPONENTS 231 Lewis SL Pa- 
teraon,' N J. •— 201 - 742-2700

WORK WHERE YOU LIVE 
TAXi DRIVERS

67 Fordomatic steady or part time 
Hack Lic Beg Near Subway 

Garrick Services Ine. 30-19 Northern 
Blvd LI.C. Call EM1-2225

SCHALLERK WEBER

GAL FRIDĄ Y 
Esperienced. Good typing skills. 
sist esecutive. Good salary. Fri

DOT SERVICES 
Div. of Dictaphon# Corporation 

288 Market SL Kast Paterson NJ. 
Tel 791-5780 

605 Broad SL Newark N J.
623-4383

Nauja New Yorfo mtakte.— parduodami Ir tritomi 
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE

JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
L namų, sutotnobOtų, baldų ir k. Namų par- r L - n,Km ft T ~ ----- _ «

pitalization work where you ttve 
Ossining Laupdry 15 No. Higfals 
Avė Ossining N.Y. CaU 914 WI 
2277. Wm train inexper help.

HAND SCRAPER ecperienced hand 
and maebine seraper, capaNe of do- 
ing precisian work. Lėberal emptoye 
bendits. Cąh or apply Royat Master 
Grinders Ine — State Higinvay 23 
Riverdaie, NA. 201-835-3500

Opportunities are open for experi- 
enced Electrpnic and Rocket Tech- 
nicians ta an expandtag. company; 
good pay and benefits and a real 
chaDenge eaosts for people who waht 
to contributę to a Space-Physics re- 
rearch and development team. CaU 
Mr. Ressler for day or evening ta- 
terview.

ASTRO SYSTEMS

Operatore highest paid shop Norris- 
town area —■ ^eadgr vrork. Needed: 
expd. only . stagle needle operatore, 
bahd sewers,: ,pressėr&. — Peggy’s 
Dress Mfg. d0o^ 604 George SL, 
Norristouuv 2nd..fir. Teiephone 
215-272-3035. -

Dwf Rtaųsyti pirktoM H* SPARTĄ radjją, radfo- 
ėoMotab'-cote ir kt. TV, rocordertai, patefonai, foįr- 
gnfoi, sfa^fovfano inoiinnĮ, epsh regūtariai, rąžomos 

■-ojanmia kalbocnbL VM gaminiai Teldtonken, 
narnėto, "nft Burroųgh*. 'Olympia, Royal, etc. Kata- 
lnywfffjrn<rirwwijae gaodite tik pranelg savo adresą — 

J. LG&NtArrtS, IOBMTyDr-»E-Northport. N.Y. 11731

Namų piri^mą, pprdpvimo, apdumtos ir visais reikalais kreipkitės j

' ’ h^prąoce-RealEstate
JOhN ORMAN AGENCY

ni vdestb, datetybės jf-ftatondtata valdžios mokesčių (Income 
Tax} parri91r1moi — TeL yirginta 6-180q.

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

OPERATORS 
with mecbanicri abifity for 
perfornumce testing of gas 
proceaaing piants

EiZONAS 
SCHOOLOF KEY 

PUNCHING

- Tempordrjf Office Worfcers 
■9G PAY ' 

Immpdiate (feninga—most Office 
i : : ^at^orta?.

Seęretaries — Clėrks — Typists 
Dictapiione Operatore 

Business Machine Operatore, etc.

> I1AVEN RE ALT Y

6 DID21ULO OAUTŲVM 4 
FĮRIIMto U M m •toapflaad

4V0I **
luims.Uįt s.nwn4w—

statome įvairaus djrdfio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkę jo pagei
davimus , ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty- 
bininką Andrių Armoną

TeL 516 AN 1-2864
įtfĄNTĘp JE«P 4st CLASS. 

MACHINI6TS
for day shift — steady work nice 
worktag conditions work where you 
live James L. Howard & Co 390 Ca-

WANTEO EXP WAITRESSE8 
6DaysaWeek Steady work 

Nice vorking conditions 
W<»kyvhere yoRt hve 

JET ITALIAN RESfAURANT 
216 Mato NeV Ifilford NJ. 

Call 201 - 292-9873

Credit work steady woric nice
< vraridhgesnAti<ms. .

Liberty^Fast'Frelght Co 
Ropte 17 RocbeUe Pagfc NJ.

iMMM

Mes gsapte "ridB, tad ir erdvto pltet
Mrta- Tik relkia: daugiai! akeli.—„   _____ ,—

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 m Avė.* Richmond Hil, N.Y.; Hl 1-5799 
6755 S. Wastorn Ava., Chicago, IK.; GR 6-2242 

LITAS duoda paritetas lenavOfhis ttsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikąlavimao dažnai bGna didesnis Degu galime patenkint!. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI' paskolinti. Mokame aujsžtus procentus. Bet pirma pagalvo
kit? apie akcijas. Pirkite LITO akcijas ieimos nariams, ypač jaur 
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja tiuo metu* kainuoja 12 doL Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
ja* reikalais pražom kreiptis Į New Vorko arba Chicagos Įstaigas.

VAITKUS 
FUNERALH0IIĘ 

197 Webster Ąvenųe 
PRANAS VAITKUS

519 Park Avė 
PATERSON N. J. 

Dial 201-528-7206

desntos koplyčios aaBbkanMd. 
Koutro3to°Jan* tmipsratfira.

PETER JAREMA
129 Ėast 7tb Street 

New York, N Y. 10009
ORegon 44MB

JĮlęx IMauuds Fnr Ck
150 W. 28TSL, New York, N.Y. 

Patalpa No. SOL

TORTAI

for furniture, delivery Service.
Mušt have knowledge of N. Y. C. 
Oueens, NJ^ Bronx etc.

Call 201 - 791-4594

• . - ■
' Z'. i RHL ’ 'i-.-

--ji «£
.» i *£’?»’• .3^:■ 

CSANttK

ZįZk >.■ <!i^r • V;

- . -

Wbser HossR M - gtes -
Tractars 2T Raflroed Avę >frr|frir

' -■ :

Tbę cottpe potięoafM<«r abow- 
ręąMp. is brimming vritfc neur tapete.

j ALE881 MARINE
1 Rte. 52, Neutaurg Ph. 563**134

- U8EO apiriianceąi, varisere. dryere, 
j refrigentots, stoue& TVs |2K95 
‘ UB + freig^L Cotor TVs 8150 up. 
c We take tėišpiMae ordos* Deaters 
į tafited. Acadmy Apphanpo Seryfce 
s Q>, ĮTĮmaertĮBr. N.Y. 518-463-1746.

DICKLVMCH PHILLINZ 
T, FREgEglCKSON 80 ANDgRSON

Tom CčeMIsto Sporto Camp Boys 
8-16 Jtoy 1-Aug 36. pitone (212) 
BQ 3-3266 - (516J PY 9-56Į2 Write: 
136-24 71 R«L, PtaahiBg, N . Y.

DEAO STOCK REMOVED 
free of charge 

Disabled animate boughL 
Call 201-3835120

N. J. Mink Rapcb, Newton, NJ.

GENERAL CONTRACTOR
Ali Qualified Men 

Cement and Brick Work 
Also Roofingand Ptumbtag 

MINTZ A GREEN 
658 Watktas St Brooklyn 

Call 385-2128

PAINTING and DECORATING
Patat NOW for Easter Ceiltag 810 
Rooms 830 Also ptestertag — Ali 
work guaranteed

ATLANTIC PAINTING
Brooklyn CtaU VI 6-3876

KARL MARINERS.INN 
Bayvievr Avė Northport LX 

For the Slnest ta Foods 
Come bring the Family for 

Sunday Dinner 
516 AN 1-8111

Your Keynote to a Fabulous Affair 
Outstandtag one man variety shošr 
dedric acčordto^st yn* dntėrtrin-- 
ing orchestra for yeur pleasure 
WILLIAM BENNETT — LE 9-1876 

y 10-01 162 Street, WhiteStpne, N.Y.

Auto Repairtog AUTOMATIC trans- 
. misstons rrimiit as Iqw ąs 8100. Seals 

tastahed &s tovr as 535. Ntaety days 
guaranteed. Also complete line of 
galerai repairs. CaH 335-4502 days;

- after 7 pjn. 372-6708. Asta for Niek. 
Open 6 days a week.

-
e ; NEED Ą MASON -
1 Get a Speciaiist in Brick
k Block and Cement S$one Etc.

DENNY MA8ON CONSTRUCTION 
1819 CorneUa St Brooklyn 

CaU 497-2499

• LAMPKIN MOVĘRS
Local ancLLong Distance 
. Ucensed and Bonded 

Reascmable rates 24 taours Service 
167 W l«kh Street N. Y. C.

CaH 2864850

PLAINFIELD CAB CG.
24 taour Service — 7 days a week 
fbr weddings communicns and con- 
finnaHons to kokpitais and airports 
201 East 2nd Street Platafidd NJ.

Cril 2B1-754-3tt8 
for pscnųpt Service


