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Afrikos valstybėse metai priklauso generolam...

Su laisvės pirmaisiais metais a tėjo ir anarchija arba diktatūra, 
po kuriy dabar ateina kariniai režimai

Pokariniais laikais Afrika la
biausiai buvo paliesta laisvės 
sąjūdžio, šūkis naikinti koloni
jas ir kurti nepriklausomas val
stybes Afrikoje labiausiai buvo 
vykdomas. Naujose valstybėse 
mėginta įvesti demokratinę rin
kimų tvarką. Iškilo betgi, kad 
laisve ir ja grįstą demokratine 
tvarka dar nepajėgia daugelis 
tų valstybių naudotis, ir jose į- 
sigalėjo arba anarchija arba 
diktatūrinis teroras, šiom die-

Konge: gen. Joseph D. Mo- 
butu..

Viduriniuose rytuose: irgi generoW^taife^ite*iau į
komunistus

Nelengva pasakyti, kiek tie 
perversmai kyla iš vidaus, kiek 
užsienio įtakoje. Vertinama, 
kad perversmas bent Ghano 
bus pašalinęs sovietinę ir kinų 
įtaką. Bet perversmas tuo pat 
metu Įvykęs viduriniuose rytuo
se Syrijoje ją bus labiau suar
tinęs su komunistiniais kraš
tais, sovietiniais satelitais. Syri
joje vasario 25 po kruvino su-

AZIJOJE:
Sukamo viešpats
Azijoje tebėra dėmesio cent

re perversmas Indonezijoje. Ir 
ten kariuomenė buvo paėmusi 
valdžią, išvaliusi komunistus. 
Bet kariuomenė neatliko savo 
darbo iki galo, palikdama pre
zidentą ir diktatorių Sukamo. 
Ir Sukamo pašalino iš apsau
gos ministerių Nasution, val
džią suėmė į savo rankas, ir ko
munistai turi vilties vėl atsigau
ti. Tuo tarpu studentai, kurie 
rėmė kariuomenę prieš komu
nistus protestuoja. Tačiau Su
kamo prieš juos ėmėsi griežtų 
priemonių. Atrodo, kad Indone
zija virsta pavyzdžiu, kas nu
tinka, kada prie derybų stalo 
susėda politikai ir generolai

—generolai pralaimi. Padė
tis panaši i tą, kurioje koali
ciją nekomunistai sudaro su ko
munistais.

LINDSAY IR BIRCH . ..
Majoras Lindsay paskelbė po

licijos tarnautojam draudimą 
priklausyti prie Birch Society 
sąjūdžio. Naujasis policijos va
das buvo pareiškęs, kad Phila- 
delphijoje tei nebuvo draudžia
ma, jei tai nekliudo eiti parei
gas. Jis nematąs reikalo draus
ti ir New Yorke. Kai Lindsay. 
stojo prieš, tai ir šen. Javits pa
sisakė: nors jis nepritaria Birch 
sąjūdžiui, tačiau kiekvienas tu
ri laisvę priklausyti organizaci
jom, kurios nėra uždraustos ir 
kurios nekliudo jo einamom 
pareigom. 

nom Afrikoje tikra epidemija 
perversmų, kurie valstybių prie
ky ėmė statyti karius. Kariuo
menė ėmėsi gelbėti kraštus iš 
chaoso arba iš teroro, kurie 
dažnai ėjo kartu. Dėl to N. Y. 
Times korespondentas taikliai 
pastebėjo: šie metai Afrikoje 
yra generolu ir pulkininkų me
tai.

Ugandoje: Obote, min. pirm, 
pasiskelbi diktatprum, ka
riuomenės remiamas.

sirėmimo, kuriame esą žuvę 
nuo 300 iki 1,000, valdžia iš ge- 
ner. ei Hafez teko Noureddin 
Atassi, valstybės galvai, ir Yous- 
sef Zayyen, min. pirmininkui. 
Abudu civiliai asmens, bet per
versmą įvykdė kariuomenė, ku
rios gen. Jedid įeina į naująją 
valdžia. Perversmas čia Įvyko 
ne prieš korupciją, bet prieš 
valdžios mėginimą stiprinti pri
vatinę iniciatyvą ūkyje. Kariuo
menė. priešingai nei kituose 
kraštuose, nori daugiau socia
lizmo ir daugiau ryšio su komu
nistiniais režimais. Taigi den
giantis civilinės valdžios stip
rinimo šūkiu, bus sustiprinta 
kariuomenės kontrolė ir sustip
rinta komunistinė Įtaka.

— Ghanos buvęs diktato
rius Nkrumah perversmo bu
vo ištiktas kom. Kinijoje. Ki
nai iš karto nuo jo nusisuko, o 
š. Vietnamas nebenorėjo kalbė
tis. Nkrumah atvyko į Maskvą, 
bet jo nepriėmė Ghanos atsto
vybė. Nkrumah tikisi azylio 
Egipte. Jo žmona jau ten.

— Amerika numato šimtus 
milijonų Graikijos ir Turkijos 
apsiginklavimui moderninti. Tos 
dvi valstybės prašo 500 mil.

— Žydų Muenchene tebėra 
4000, bet jų skaičius pamažu 
mažta — emigruoja Į Ameriką 
ar Izraelį.

Prasidėjo nuo Kongo, kuria
me lapkričio 25 be kraujo lašo 
tariamai demokratinę valdžią 
pašalino gen. J. Mobutu. Toliau 
ėjo buvę prancūzų kolonijos— 
Dahomey, centrinės Afrikos res
publika, Upper Voltą; jau sau
sio 15 buvo paliestas ir Afri
kos milžinas Nigerija, dar to
liau Uganda, o naujausias per
versmas vasario 24 ištiko Gha- 
na, kurią diktatūriškai teroru 
valdė Nkrumah. Pataikytas to- 
kis momentas, kad Nkrumah, 
Sovietų simpatikas, dabar jau 
kom. Kinijos, buvo išvykęs į 
kom. Kiniją. Po kautynių, ku
riose žuvę apie 30 žmonių, val
džia atsidūrė gen. Joseph An- 
krah rankose. Atsidarė kalėji
mai, ir šimtai politinių kalinių 
išvydo laisvę, šiuo tarpu maža 
vilčių atgauti valdžią Nkru
mah, kuris rengė subversijas 
tarp kaimynų ir svajojo būsiąs 
visos Afrikos valdytojas.

Amerikoje į paskutinį per
versmą žiūrima su simpatija, o 
N.Y. Times, kuris pasisako už 
civilinę valdžią ir tokią valdžią 
tebesiūlo Vietnamui, šiuo kar-
tu į Afrikos generolus bei pul
kininkus pažiūrėjo kitaip — 
esą daugely Afrikos valstybių 
kariuomenė buvo ir tebėra ma
žiau paliesta korupcijos, dau
giau apsišvietęs elementas. Tai
gi ir kariuomenės atsistojimas 
prieky esąs pažangiojo elemen
to atsistojimas.

Nigerijoje: gen. Johnson Thomas 
Umunankwe Aguiyi-lronsi, prezi- 
tas po perversmo. Ghanoje: Ankrah po Nkrumah

Popiežiaus pagalba Indijai
Popiežius Paulius vasario 27 

palaimino 78 sunkvežimius su 
gėrybėm badaujančiai Indijai. 
I popiežiaus paskelbtą atsišau
kimą Vatikanui buvo susiųsta 2

BENDRADARBIAVIMAS SU 
MASONAIS

Kolumbo vyčių vyriausias va
das John W. McDevitt pasiūlė 
masonų organizacijai bendradar
biauti. Kolumbo vyčiai, katali
kų organizacija, įsteigta 1882. 
kada katalikai negalėjo priklau
syti masonų ložėm ekskomuni
kos grėsme. Nors k anonų 
straipsnis, kuris draudžia pri
klausyti masonų organizacijai 
nepanaikintas, bet vyčių vadas 
aiškino pasekęs kardinolo Cu- 
shingo ir Pittsburgho vyskupo 
Wrighto pavyzdžiu — jie daly
vavo ir kalbas pasakė masonų 
susirinkimuose.

— Mr*. Indira Gandhi, Indi
jos min. pirmininkas, atvyksta 
Į Ameriką keturiom dienom ko
vo 27.

Neramioji Afrika drebinama perversmų. ,

Del VIETNAMO viduje kiek aprimsta
Senate tris savaites truko 

svarstymas dėl'vyriausybės pra
šomų sumų Vietnamo reikalam. 
Svarstymuose jau neišaiškėjo 
naujas padėties vertinimas, o 
išaiškėjo, kurie senatoriai prieš 
vyriausybės politiką, kurie už. 
Stipriausią opoziciją rodė ne 
respublikonai, bet šen. Morse ir 
šen. Gruenigas. Morse grasino 
reikalausiąs balsuoti, ar senatas 
pritaria vyriausybės politikai. 
Vasario 28 pagaliau demokra
tų vadai susitarė reikalą ramin
ti ir pasitikėjimo klausimo ne
kelti.

mil. dol., radijo ir kitos propa
gandos pastangom buvo surink
ta dar 6 mil. Indijai.

— Prez. Johnsonas prašysiąs 
Kongresą vieno bilijono dol. mo- 
demint ligoninėm, kurių, vals
tybių ir privatiniu, yra 7000.

— Anglijos min. pirm. Mal
senas skyrė naujus parlamento 
rinkimus kovo 31. Nori dides
nės daugumos ir mano, kad mo
mentas palankus darbiečiam.

— McGeorge Bundy nuo ko
vo 1 iš Baltųjų Rūmų pasitrau
kė ir toliau bus Fordo fondo 
valdytoju. Gavo 30,000 dol. me
tam, dabar gaus 75.000.

— Kalifornijoje respubliko
nam tenka pasirinkti aktorių 
Reaganą ar buvusi San Francis- 
co majorą Christopherį. Pirma
sis popularesnis tarp respubli
konų, bet pagal bendrąją opini
ją Christopheris prieš demokra
tą Browną laimėtų 45:37, Rea- 
ganas prieš Brovvną pralaimėtu 
40:44.

Diskusijose dėl Vietnamo 
taip pat išaiškėjo priešybės 
tarp viceprezidento H. H. Hum- 
phrey ir šen. R. Kennedy.

— Piety Korėja vasario 28 
paskelbė, kad pasiųs į Vietna
mą papildomai 20,000.

RAKETA, KURI KELIAUS Į 
MĖNULĮ >

Apollo raketa, didžiausia lig 
šiol, vasario "26 buvo išmėginta. 
Rezultatai geri — per 40 minu
čių ji nukeliavo 5,500 mylių ir 
nukrito tik per 24 mylias nuo 
taikinio. Dabar tirs raketos pa
viršių, kaip ją veikė temperatū
ra. Pagal' apskaičiavimus me
džiaga turi pradėti tirpti nuo 
2000 laipsnių. Raketa atmosfe
roje pasiekė iki 4,000 laipsnių.

— Vietname kovos eina ir 
iniciatyva amerikiečių bei P. 
Vietnamo rankose. Marinų vir
šininkas paprašė daugiau mari
nų siųsti j Vietnamą.

— CBS laboratorijos pagami
no plokštelę televizijai. Medžia
ga vienai plokštelei atsieina 
apie doleri. Pagaminimo būdai 
dar laikomi paslapty.

— Santo Domingo vasario 
26 komunistų pora šimtinių 
demonstravo ir sudraskė Ame
rikos vėliavą. Dabar jų demon
stracija reiškė protestą prieš 
tai. kad prez. Garcia-Godoy va
sario 26 priėmė viceministeriais 
du generolus, kurie atsisakė iš
vykti kaip diplomatai į užsie
nius. Tai armijos gen. Jacinto 
Martinez Arana ir aviacijos ge
nerolas Juan de Los San
tos Cespedes.

— Gemini 9 du astronautai 
Elliott M. See, Jr. ir Charles A. 
Bassett vasario 28 žuvo besi- 
treniruodami lėktuvu. Jie turė
jo skristi Gemini 9 raketa.

žuvę astronautai vasario 28: 
M. See Jr.

Sovietų atstovybės tarnautojas 
Victor A. Kravčenko, 1944 pa
bėgęs iš Washingtono ir pagar
sėjęs savo knyga "Aš pasirin
kau laisvę", vasario 25 rastas 
negyvas nuo šūvio. Kas jo mir
ties priežastis?

— • —
Laikraščių pirmuose pusla

piuose vasario 26 pasirodė ži
nia apie Victor A. Kravčenko 
mirtį nuo šūvio. Žinia nuskam
bėjo ir nutilo. Ką gi daug rašy
si apie “savižudžius”.
Taip, nusižudė:

Tokį įspūdį sudarė N. Y. Ti
mes paskelbtos žinios. Esą po-

aprašu—^Dešimtys

licija pasakė, kad nusišovė. Nu
sišovė revolveriu, kuriam turė
jo leidimą. Nusišovė dėl “nusi
vylimo”, apie kurį rašė ir palik
tame vieno lapo mašinėle rašy
tame rašte. O jo draugas vie
nos kolegijos dėstytojas St. 
Claire dar smulkiau paaiškino: 
esą jis tikrai buvo nusivylęs, 
kam Amerika įsivėlė į Vietna
mo karą. Tą naktį prieš nusi
žudymą jis nakvojęs ne savo 
bute, bet pas to draugo uošvę. 
Rytą iš jos pareiškė eisiąs Į sa
vo butą skalbinių pasiimti. 
Draugas jį atlydėjo. Kai atėjo, 
jis išsiuntęs draugą į miestą kai 
ko nupirkti. Kai tas grižo, rado 
Kravčenką jau nusišovus.

Žinios taip suklostytos, kad 
nekelia jokio abejojimo. Nebent 
jau tas draugo aiškinimas apie 
jo nusivylimą .. . Vietnamo po
litika. Tai aiškinimas atrodo, 
lyg jau paimtas iš tų, kurie aiš
kino, kad ir Stevensonas miręs 
dėl nusivylimo Vietnamo politi
ka ...
O gal ir nužudytas:
- Tokiom abejonėm medžiagos 
duoda kuriais buvo pa
pildytas Kravčenko mirties vaiz
das Journal American 
me. Keletas tų faktų:

— Revolveris rastas Kravčen
ko dešinėje kišenėje, ir polici
ja pasakiusi, kad ištirsianti, ar 
šūvis per galvą buvo iš jo. — 
Kaimynai pasakojo pastebėję, 
kad Peter Martin (tokiu vardu 
Kravčenko gyveno New Yor
ke) dažnai iš savo buto pro 
■kiek praskleistas užuolaidas 
žiūrėjo i East 69th gatvę. Dėl 
šio “papročio” kaimynai juo
kaudavę kad Peter Martin esąs 
rusų šnipas.

— Nuo lapkričio mėn. ne- 
nakvodavo savo bute 14 E. 69, 
o eidavo pas savo draugo uoš
vę Mrs. Norman Hapgood 139 
R 66 St.

Dar kai kas iš netolimos pra
eities:

— 1956 į jo butą buvo Įsi - 
brovę du asmens ir ėmė jį muš
ti; jis suspėjęs sugriebti savo 
revolveri, kurį buvo Įsitaisęs ap
saugai nuo sovietinių atentatų, 
ir vieną užpuoliką nušovęs, ki
tas pabėgęs; 1949 pasakojosi, 
kad tais metais Sovietų.agentai 
mėginę jį nužudyti 4 kartus.

Ar ši jo mirtis nėra naujas 
tos pačios Įstaigos paruoštas ir 
įvykdytas nužudymas?
Tai priklauso prie neišaiškintų 
ir neaiškintinų mirčių:

Nusižudė, ar nužudytas —ke
lia klausimą to paties laikraš
čio kolumnistas Pierre J. Huss. 
Primena panašius atvejus. Bang

Charles A. Bassett Ir Elliott

V. A. Kravčenko

Jensenas nusižudęs? Tai danas, 
J. Tautų sekretoriato pareigū
nas, kuris apklausinėjo Vengri
jos bėglius po palaužto sukili
mo 1956. Jis atsisakė išduoti 
tų liudininkų sąrašą Į Sovietų 
rankas. Gen. sekr. Dag Ham- 
marskjoldas jį atleido iš parei
gų, o netrukus jis buvo rastas 
Central Parke negyvas. Polici
ja tuojau surašė protokolą, kad 
nusižudęs, ir viskas buvo nu
tildyta.

Huss kelia taip pat klausimą: 
kas nutiko su Čekoslovakijos 
atstovybės tarnautoju Karel^ 
Zizka 1962 spalio 19? New Jer- 
sey keliais jis važiavo 90 mylių 
greičiu, apvirto; kaip policija 
mėgino jį ištraukti iš po maši
nos, jis nusišovė į galvą. Jo 
bute policija rado jo žmoną Ve
rą mirtinai sudaužytą. Zizka 
pareiškė, kad jis tai padaręs. 
Bet atstovybė neleido toliau po
licijai tirti — “diplomatinė ne
liečiamybė” .. . Huss ir teirau
jas: ar Zizka buvo Maskvos sau
gumo Įsakytas nužudyti savo 
žmoną dėl agento neištikimybės 
ar kita kuri priežastis? Paslap
tis niekad nebuvo išaiškinta.

yra tokių atsitiki
mų J.V. ir užsieniuose; kiekvie
ną mėnesį naujos "savižudy
bės" ir "nelaimingi atsitikimai" 
registruojami policijos bylose. 
Raktas jiem išaiškinti yra slap
tose Maskvos bylose .. Sovie
tų slaptosios policijos agentai 
yra ekspertai paslėpti ženklus, 
kurie galėtų įrodyti nužudymą 
ar sukelti mintį, kad auka iš
stumtas pro langą ar pastūmė
tas po traukiniu, po automobi
liu."
Kodėl dabar:

Sausio mėn. senato vidaus 
saugumo komisija paskelbė 
liudijimus sovietinio saugumo 
perbėgėlio Peter S. Deriabino, 
kuris laikomas vienu iš svar
biausių sovietinių paslapčių ati- 
dengėjų. Jis ypačiai liudijo apie 
sovietinio saugumo priemonę— 
grobti ir žudyti. Tai aparatas, 
kuriam, Deriabino liudijimu, 
vadovavo Aleksandras Selepi- 
nas . . .

Šen. Thomas Dodd. komisi
jos vicepirmininkas, priminęs 
atsiųstą žudyti ir žudymus Įvyk
džiusį Vokietijoje Bogdaną Sta- 
šinskį, Įspėjo: "Teisme buvo į- 
rodyta, kad Sovietai žudymą 
vartoja kaip tarptautinės politi
kos priemonę; nepaisant vadi
namos liberalizacijos, kuri turė
jusi ateiti po Stalino mirties, 
tarptautinis žudymo aparatas te-p 
bevartojamas Sovietų vyriausy
bės pilnu tempu iki šiol".

Pereiti metai buvo šnipų me
tai: amerikiečiai išvilko aikštėn 
sovietinių perbėgėlių parody
mus; Sovietai paskelbė savo 
šnipų pasakojimus, kaip jie 
amerikiečius apstatinėjo. Šiam 
laikui sovietam naudingi ir nau
ji žudymai kaip Įrodymas, kas 
laukia tų. kurie perbėga ir ieš
ko azylio Amerikoje.

Amerika turi tylėti, ar Bang 
Jensenas, dabar Kravčenko nė
ra sovietinio žudymo aparato 
auka, nes ji tebesilaiko politi
kos nekiršinti savų piliečių 
prieš Sovietus, su kuriais vis no
rima tiltų, norima konsularinę
sutartį tvirtinti.
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META PIRŠTINI (4)

196^ metais Uetnvos laisvini
mo reikalu rezottodja (H. Con. 
Res.41tty ABtottĮ Rūmuose. 
Komitetas šiais ratais deda ir 
4ės ' g^Hmaž pastangas, 
kad panaši rezoitocija būtų pra
vesto ir JAV-kil Senate. Šiuo 
mttU tea yra iraiU jau 10 re-

> pakeistas 
bus reiks* 
jis vėl ant

rašų prezidių- kabųjį i 
tik vienas, bet sadojlųs 1 

* Betevas, pė >nerate 
reito suvasavuno įsvaaareae ai- igs prasi?

30 iw ūkį ir gražiai Ifctyų įsi
kūrę. Lietuvoj gyveno įp du 
jaunieji broliai. Tęvai kalbino 
pasilikti Lietuvoje ir Antaną su 
Zuzana. “Kas tas inžinierius 
Amerikoje”, argumentavo tė-

Lodge ąt-
“IVs 4 o’

!” Lodge ašara, jr reikėjo tik
- _ - B. jti&bSari &ikt^ ir pa-

dirjgHnti^ kad dainą knrtatų so-

problemas, į vėtąsjpyvenimo 
reikalus; kaip mrfiko, ®Mi jo at
žalynas, Lietuva nematęs, ne- 
pustojo domėjęse tėvų rūpes-

“dyptikai’’- Pranas — gydyto
jas, Vytautas— chemijos inži- 
merius. Abudu gyveną Chicago- 
je. Q Antanas ir Zuzana tebe
gyvena Brooklyne. Tebedirba, 
išaugino arteheangmadusū- 
mto —- Antaną įĮ Denį, dvi dūk- 

vena, dirba, 'tibtoš-irjįri&asi

šies.
pasikeitė"

CK nrmidinma* navl Mask-
voj nustatyti 
vietoj Vįi^ 
krito dų 
vietoj jprįę 
Taip vietoj 
me — bųm

bė politinį karą Diemųi. Kiek
vienas žinojo apie telegramą”. 

Aiškinamasi vėl, 
telegramą atsakingas. Preziden
tas? Valstybės sekretorius? Au
torius Dąniel Lyons-, S.J., infor
muoja tuo reikalu konkrečiai: 
Buvo šeštadienis. Prezidentas 
Kennedy buvo Hyąn nisporte, 
valstybės sekretorius Rusk bu
vo New Yorke, apsaugos sekre
torius McNamara buvo atosto- ‘ tas azylis. Jis buvo atgabentas 
gose, ČIA direktorius McCone Amerikos lėktuvu. į Saigoną ir 

--- ------ •••------j

cloęk įn the morning!
nuėjęs gulti, o abudu broliai, 

kąs už tą Dįeg|'> P^tytC feovę
ntižįltytiH r - .
. Lod^e rolęi priskijiąmas daj 
Yjęųąs;' veiksmas. Prezidento 
i§fe5Į broliui Can, kojis į»ivo 

atėmęs iš komunistų ir valdę yi- 
dūrinį Vietnamą ir išsilaikęs 6 
mėnesius po perversmo, buvo 
pasiūlyta pasitraukti ir pažadė-

Kur dabar tie atsakingieji? 
Vyriausybė pajuto, kad mauras 
atliko, mauras turi pasitraukti. 
Hilsman netrukus iŠ valstybes

Sykf nusprendus prezidentą 
Dienią sutvarkyti, Washingtone 
imtasi konkrečių priemonių:

— Sustabdė paramą ir pini
gus specialiam vidaus saugu
mo daliniui, kuris buvo kaltina
mas persekiojąs budistus. .

—- Amerikos Baisas ėmėsi 
kritikuoti Diemą su užuominom 
apie jo pakeitimą (Amerikos 
Balsui tada vadovavo velionis 
Murrow, kuriam, jau mirusiam 
Pavergtos Europos Seimas sky
rė garbės žyminį už nuopelnus 
pavergtų tautų laisvei!).

— Valstybės departamentas buvo Los Angeles. Taigi atsa- perduotas 
pasiuntė atstovybei Saigone te-’kingųkaip ir nebuvo. Telegr*- kajie jį ir 
legramą, kad atstovybėm turintū «sa buvo sugalvota valstybės ds- <vybę, kuji

įfk #on- Fų|taRght, Senato užsienio rei- 
ratena ®s- - kata keotisies ntmiutaka se-• t' .! A UI J.". !- -■ .. A J . . t»- '.į v

dįį| fc ki- natoriusJraeph M. Montoya (D. 
įfeą duoti -Nevv Meiico), kartu su senato-

_ jfevfoimo riais Ęverett M. Dirksen (R- 
rekalu įneštoms rczoHvcijoms UI.) ir Thomas H. Kucbel (R- 
Sonąto. -• Calif.) įnešęs rezoliuciją (S. Con.

Les Angolos, Calif. — “Pone ®) Pabaltijo kraštų vada- 
Fulbrigbt, Jūs ir kiti Senato už- vimo reikalų. Senatorių J. M. 
sieino reikalu komisnos nariai Menteya mūsų reikalui laimėjo 
turite duoti skubią eigą~£tetu- Mh1- kleb- St Aleksiejus, vado
ves, Latvijos ir Estijos laisvini- YlteteĮ katalikų parapijai 
mo reikalu įneštoms rezoliuci- NęWlfexico valstybėje.
joms Senate, pasisakydami už Itez^ųcyoųis Remti Komite- 
jas . teigiamai ir perduodanti 
svarstyti ir priimti Senate,” —

tl c-2te4
BR 8-6066
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pu Ą. ja® _ T _ 
spre- šios šeimos teteHja'jį?- ‘btegta.

fcun. Baigto šų Bet
Rašti- ne,' dąr hėyiBai baigtį5 Trūks- 
kųrie ta 
įsto

jimą — jos pasikalbėjimą apie 
Vasario 10-12 Vilniuje buvo Būdinga, kad pereito suvažiavi- Lodge su Diem įbroliu Nhu, 

komjaunimo suvažiavimas. To- mo metu česnavičius sakė, kad kol dar jis buvo gyvas. Tas 
ki suvažiavimai buvo ir daug ir tada padidėjimas buvęs 42 Nhu apie Lodge taip atsilie- 
kur kitur, nes visi sovietinio tūkstančiai... Tai dar kartą liu- pęs: “Kai jis buvo čia paskirtas, 

nors mes labai gailėjomės, kad 
išvyksta jo pirmatakas Mr. Nol- 
ting, kuris buvo lojalus amba
sadorius, mes guodėmės minti
mi, kad Lodge buvo “respubli
konas”. Mes manėme, kad jis 
labiau nei “liberalai” demokra
tai Iras antikomunistinių nusi- 
teikimų,'ir mes jį sveikinome, 
kiek galėdami šilčiau. Paskui 
pamažu mes susidūrėme su fak
tų, kad jis visai nebuvo taip nu- 
siteikęs. Jo politinėse pažiū
rose, atrodė, vyravo madingi Li
nus Rauling nusistatymai Š New 
Yor Times arba nęųtralįstiniai 
Walter Lippmanno pamokymai 
New York Herald Tribūne”.
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— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
irkį.

giau, negu buvo pereitojo suva
žiavimo metu, prieš dvejus su 
viršum metų.

Pereitojo suvažiavimo metu 
tas pats A. česnavičius sakėsi 
turįs savo armijoj 202,009 kom
jaunuolius, Jeigu dabar yra _____
247,128, tai padidėjo 45,119, o A. česnavičius pneJty-
ne 42 tūkstančiais, arba da- Maskvos emisaras Betevas tuoj

W ųųo tyda tėvų ne- 
ttiamitt m Visais įvytaMnais iš tiko Lietuvoje. DarŠWės Amerika- j»*a j« 95 ir t* metai,

ąų^ai- Wje.
nųotpę^^įaęi, tytoi tfeĮųųnė- 
lis tdca^':^ąųgeho _ ąd^se 
sentimentas sublizgo nuriedėju- 

akto-

čiąis. ir džųįggsmais ų savo 
vėlumu įiet panoro su tėvais 
konkuruoti; |aįgi kaip statybos 
inžinfejiųs A. Mažeika sugebė
jo atlikti tą nužąją statybą — 
šeimą, kuri yrą pagrindas vals
tybės ir tąutos gyvenimui (b.d.).

tistika, kurios gabų su galais no- 
Masiėįo. Pirmasis sekretorius A. 
česnavičius skelbė, jog šio su- 
važtavimo metu Lietuvoje jau 
teų 247,128 komjaunuoliai (be
veik ketvirtis milijono), ir tai 
esą 42-iem tūkstančiais daU-

Autorius nebeaiškįna klausi
mo, ar Lodge veikė taip 'šava 
iniciatyva, ar pagal įsakymus iš 
Wąshingtono. Autorius tik pa- 
kartoja Madame Labin, kaip vie-

i... .v > ■ •?_*■&&&

rimui Maskvoj, kuris ten bus 
prieš kompartijos visuotinį su
važiavimą.

Vilniškis suvažiavimas ir ši

Hitanario ir Averoll Harrimano. gąm, vęįjoęięm pites Keipo vy-
Ta telegrama labiausiai kon- Telegrama buvo akstinas nau- riausybę, paskiau veikusiem jau 

traversinis dalykas. Aiškinama, jai ambasadoriaus Lodge veik- pri^ Ameriką, toji atstovybė 
kari ji negalėjo turėti įtakos ge- los scenai, kurią Lyons taip ap- surado formalines kliūtis nusi- 

Kai perversmas buvo sukti nuo Can, kada jis jau bu-

- jo nuo- 
kurte rež- 

o. Amba*

nutitea,*kadAn- 
ėųmokrius bai- 

Itputosų in-

komsomolo padaliniai rengiasi— dija, kad režiminiai pareigūnai 
ir numato atstovus — suvažia- savo prakalboms pasirenka 

skaičius “iš akies” (ar gal ir “iš 
peties”), todėl labai abejotinas 
jų tikslumas. Jie patys neatro
do rūpestingi pateikti juos taip, 
kad patikimiau atrodytų.

Komjaunimo vadovybėj ir šia
me suvažiavime neįvyko svar
bių permainų: jų dar mažiau, 
negu pereitame suvažiavime. 
Centro komitetas padidintas 
(remiantis paskelbtu padidėju
siu registruotų komjaunuolių 
skaičium, bet ir tai daug dau
giau, negu proporcingai). Vie
toj buvusio 91 komiteto ną- 
rįo, dabar 112. Tik .23 nauja
me komitete yra iš ligšiolinio 
komiteto, kiti 89 nauji, bet vi
si iš “smulkiųjų Žuvelių” rū- 

‘Kiętasįs branductiys” ne-

nes^am, nes tai buvo slaptas rašo: 
dalykas. Bet Marguerite Hig- pradėtas, prezidentas Diem 
gins rašė: “Kiekvienas Vietna- skambinęs ambasadoriui Lodge, 
me tiirajo, kad Amerika paskel- ką Amerikos vyriausybė galvo-

įįĮų įffltyritaą siiinfriani '- ■ /
-SnJNTINĮUg I ŲSSĮL

MTūkstanti Węųtų pątratiopti. 
» ^^8 W tiksle priątetyų»s. Viii srautiniai 
JOb skyriuj W gausus aukštos 
aa Msbržokftuas nrieinamom kamnm Tnfarma- jjj.il xr 1 ir i-
KMBU katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

kartą iš esmės nesiskyrė nuo 
kitų, ypač nuo pereitojo suva
žiavimo, įvykusio 1963 metų 
gruodžio mėnesį.

Suvažiavimo prezidiuman pa
le vietiniu buvo pagerbti, ka^ ir 
pereitą kartą, tie patys aukštie
ji valdžio pareigūnai Nebuvo 
šį kartą prezidiume tik dviejų 
tokių pareiginių prezidiume sė
dėtojų — premjero pavaduoto
jo Ksavero Kairio (buvusio liau
dies ūkio tarybos pirmininko) 
ir čekistų viršininko Randake
vičiaus. Mažesniųjų dydžių 
dauguma prezidiume buvo nau
ji, kaip ir kitais atvejais esti

Kaip ir daug kur kitur, taip 
U čia buvo pasirodyta su sta-

B
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(Bus daugiau)

prie savo pareiškimo pridėjo (nukelta į 4 psl. fprisideda prie mūsų tautiškumo tisus metus.

Striūpuose; Strimaičio namuo
se. Tuomet pradėjo veikti I ir 
II klasės, o jos pirmuoju direk
torium buvo kun. Ignas Star

tai sunkioj atmosferoj, pritvin- 
dytoj svetimos dvasios nuodų, 
kurie turi įsisunkti į mūsų tau
tos kūną, kuriuos* infiltruoti yra 
verčiami ir lietuviai kūrėjai.

ve tvirtesnius tautinės ištikimy
bės kelyje, o taip pat pajėgsi
me sukurti Lietuvai palankes- 
nę .opiniją kitataučių tarpe. Ar 
tik laisvės priešams spauda te
turėtų tarnauti?...

ti “įjūrio”vardu gimnazijas,. aš tenai laikiau egzaminus į n 
pav. šakiuoaS,; Marijampolėje, klasę. Pati gimnazija buvoati- 
Prienuosę, Lazdijuose, kurios daryta tiktai rugsėjo mėnesį 
vėliau buvo suvalstybintos. Ma
no žiniomis, šakiuose “Žiburio” 
gimnazija pradėjo veikti ne
1917 gruodžio mėnesį, kaip sa
ko prel. F. Bartkus, bet tiktai
1918 birželio mėnesį, kuomet

Kun. V. Vizgirda, žinoma, ga
lėjo evakuotis su Kybartu gim
nazija į Rusiją I Pasaulinio ka
ro metu, bet jis pasiliko savo 
tėvynėje iK iškentėjo yisą ’4 
metų vokiečių okupaciją Jisai 

įdomi vieta istorijoje tenka tuomet gyveno Griškabūdyje, 
LRKSA. Ir ne tiktai kaip šios šakių apskr., ir uoliai gynė lie-

miamą pareiškimą dėl Lietuvos 
laisvės atstatymo padarė sena
torius P. H. Douglas iŠ Illinois. 
Kiti senatoriai taip pat savo kal
bose pabrėžė Lietuvos okupaci-

Lietuvai laisvės ir okupacijos 
pašalinimo. Šen. E. McKinley 
Dirksen pakartojo savo rezo
liucijas, reikalaujančias Baltijos

įvykių. Tik noriu kai ką paryš
kinti ir pasakyti kitų atsimini-, 
mų, kurie ten nebuvo paliesti. 
Apie tokį veiklų kunigą, koks 
yra buvęs velionis a.a. Vincen
tas Vizgirda, kuris buvo ne 
plunksnos/ bet veiksmų žmo
gus ir jokių raštu nepaliko, rei
kia plačiau pakalbėti, kad jo at
likti darbai butų žinomi visiem 
lietuviam. Ir tai ne tik senesnio 

r ~ • ,>.ir- mūsų
jaunimui, kurie domisi lietuviš
ka veikla ir kultūriniu gyveni
mu. . ■

ATSTOVŲ ROMUOSE minėji
mą pradėjo malda kun. J. Ku- 
zinskas, R.K. Sv. Jurgio parapi-

Ci. P. Case, N.J., P. H. Doug- 
las, III., W. Proxmire, Wisc.

Šen. Čl. P. Cm* iš N. J.

Vasario mėnuo kasnrefTŠsis- 
kiria ne vien tik nepriklauso- ________ __ _______
mybės atstatymo minėjimu, bet^įįįį^ įmonėms, bet 
taip pat ir savosios spaudos va- ......
jumi. Ar šiais metais ką tik pa
sibaigusiame vasaryje lietuviš
ku laikraščių ir žurnalų prenu
merata atnaujinta, ar pare
komenduota bent vienam iš bi
čiulių kuris iš lietuviškų laik
raščių? O gal tik apsiribota 
bendru nudejavimu apie lietu
viškos spaudos neaukštą lygį?

Tą lygį pakelti gali kaip tik 
patys skaitytojai. Ir tai ne vien 
skaitymu, bet ir raštu išreikš
tomis savo mintimis. Atskiruo
se būreliuose ir susirinkimuose

tų eiti elgetauti, kol visiškai pa- tuvišką kūną, palaikysime ir sa- 
sinertų užmiršties šešėliuose.

Brisi tautos nelaimė ir suny
kimo pavojus, kai ji dėl' atim- 
tos bastės ar sunkių gyveni
mo sąlygų nebepajėgia kurti sa
vitą kultūrą Tokioj sunkioj pa
dėty nūdien yra ir žymi lietu
vių tautos dalis.

Kas pavergtoje Lietuvoje da-

* aisvėn patekę tautiečiai su
pyto tą grėsmę. Tik karui pa
sibaigus, stovyklose pilnai dar 
neįsikūrus, gaivalingai buvo ieš
koma lietuviško spausdinto žo
džio, godžiai klausomasi lietu
višku dainų ir grožinės literatū
ros vakarų. Vienas po kito stei
gėsi chorai ir ansambliai, savi 
laikraščiai tuoj būdavo išgaudo- išreiškiama ir / labai brandžių 
mi, lietuviškos; knygos sklisda- minčių. Kodėl jomis nepasida- 
vo gausiais tiražai#. ' linti su platesne visuomene?

Ne taip ilgai tas entuziazmas Paskaitos, diskusijos, referatai, 
tęsėsi. Išsibarsčius po -plačias sudominę vienos kolonijos ne
laisvojo pasaulio šalis, dauge- tuvius, galės atnešti daugiau 
liui savo kalbos knygos ir laik- naudos gausesnėse skaitytojų 
raščiai, savų dainų koncertai, masėse. Kam pavydėti, kad ir 
savų tapytojų paveikslai pasiro- kiti tais darbo vaisiais pasigro- 
dė “per menki” ar “jau pripras- žėtų? 
ti”. _ Krutėkime visi drauge bend-

Bet argi savita kultūra, pasi- rame spaudos kelyje, ir tai ne 
reiškianti įvairiose šakose, ne- vien tik vasario mėnesį, bet iš-

Nepriklausomybės sukaktis kongrese 
Amerikos Liet. Tarybos pranešimas
Lietuvos Nepriklausomybės Lindeno ir New Jersey ALT sky 

48 metų atstatymo sukaktis rių rezoliucijas, reikalaujančias 
JAV Senate ir Atstovų Rūmuo
se buvo minėta vasario 16.

Minėjimą organizavo Ameri
kos lietuvių Taryba ir tam rei
kalui buvo nuvykęs Washingto- kraštam laisvės. Ryškų ir išse- 
nąn ALT pirmininkas Antanas 
J. Rudis.

SENATE minėjimą pradėjo 
malda kun. Pr. Valiukevičius, 
Sv._ Jurgio parapijos klebonas 
iš Rochester, N.Y. Minėjimui jocF pašalinimo reikalą 
vadovavo senatorius T. J. Dodd, 
Conn. Ta proga kalbas pasa
kė ar pareiškimus raštu patei-

Dodd,

.. ..Tjuty/— gyvosios dvasios su- išlaikymo ir Lietuvai laisvės: •: £ų Stoty 
telkta jėgą besiveržianti ir ku- dienų priartinimo’ Pažvelkūą rią seąi 
rimti, kad savo dvasią pą- kad irį spaudą Nor# vien skri- > ro-tremti 
tenkintų. Be kūrybos — moks- tymu ir rašymu Lietuvos toa«tipššfc

• lo, meno, literatūros — jokia pačiu betarpiškai dar neišlaisĮdfoirpa 
tauta nepajėgtų daryti pažan- vinsim, bet prie bendros .laisč;* iTejstųg 

ir ūjgešų laiką itiikti gyva, vinimo-kovos daug pnsidėsim/
Ją nustelbtų kitos kūrybingos- Vienas kitą paragindami prie velionį ir jo gyvenimą Jtaąugo j Jakštu u V. Varnagirte) po- vėliau toro suredaguota m pa- našlelėje 
nės ir gajesnės tautos. Tokiai pasiaukojimo ar dosnumo, susi- Nr. 22 sausio 22 d. Nenoriu j raštą HreKkiaet siųsta, tik aeisRatri nežinomi - kuris rūpine
vargšei, nuskurdusiai tautai tek- - burdami į darnų ir vientisą lie- kartyti ^elato užuojautą dėl Prraeūsįas-'^riū- (Staš jtuoliuriju? tekstas lenkų

' džios žiaurauą elgesMK w baž- kadba yrąątspmi8dmt»s V. Mm- ““ ^“1^' 
nyčiomis, 23 jsekne Chicagoje gėlos paruoštoje" knygoje “Ku- 
1908 išrinkti® iždo ^obėją 24 nigas MHukąs ir jo darbai” 
seime už nuopelnus Susiviem- 356-360 pust) 
jimui vienbalsiai pakeltas gar
bės nariu. 26 seime Baitimorė- 
je 1911 gegužės 31 išrinktas 
knygininku ir 27 seime So. Bo- 
tone 1912 gegužės 28 —lite
ratūros komisijon.

. Susivienijimo kova „. 
už lietuvybę

JONO 
BUDRIO i

AT S IM INI MAI ,
: LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

Cepyright
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J. Navakas pranešė, jog perijodiškai daromi ap

skričių viršininkų suvažiavimai; toks įvyks už keleto 
dieną ir kvietė mane jame dalyvauti. Mielai sutikau. 
Man buvo naudinga klausyti pranešimų iš vietų su
sidaryti vaizdą kaip atrodo padėtis vidaus adminštra- 
toriams.

Posėdžiai truko dvi dienas direktoriui J. Nariduu
pirmininkaujant Dalyvavo ir keli departamento vyres
ni valdininkai — referentai, inspektoriai bei krimina
linės policijos viršininkas latvis Vetzelis. Jis darė ge
rą įspūdį, bet per posėcĘ niekuo nepasireiškė — ty
liai klausėsi. Pranešimai viršininkų, deją buvo blan
kūs: nieko ypatingo, vbkas ramiai, gerai... Gal kiek 
skyrėsi viršininkai Mmkus ir Stasiūnas. Nora ir H trum
pos praktikos Žinojau, jog dauguma viršintokų buvo 
geri administratoriai. IŠ jų gal geriausi tai buvę m<dty- 

tojai: kruopštūs, sumanūs, ąvarūs žmonės — “geri gas- 
padoriai”, kaip juos apibūdinčiau.

Pasinaudodami mano dalyvavimu suvažiavime, ap
skričių viršininkai prašė, kad mano kontržvalgų punk
tų viršininkai informuotų juos, kas yra žinoma apie 
komunistinę veiklą. Žadėjau artimiausiame suvažiavi
me — o tokie būdavo kiekvieno mėnesio pradžioje— 
apsvarstyti tą klausimą su rajoniniais viršininkais.

Pirma tokia proga iškėliau minėtą klausimą 
Punktų viršininkai nurodė, jog jie esą bandę infor
muoti komendantus bei apskričių viršininkus, bet bū
davo neigiami rezultatai Patariau tuomet informuoti 
tokius, kurie laiko tarnybinę paslaptį ir neminėti įta
riamųjų asmenų pavardžių

Netrukus po apskričių viršininkų suvažiavimo di
rektorius J. Navakas nusiskundė man, jog turįs pai
nią bylą Vidaus reikalų ministras gavo skundą iš vie
no didesnio apskrities miesto. Buvo skundžiami ne ma
žesni policijos pareigūnai, bet apskrities policijos va
dovybė — esą ji rrikalavusi stambesnių kyšių iš kelių 
eksporto pirklių Nurodyti konkretūs faktai ir nuosto
lingi policijos veiksimi Pasirašė ne anonimai, o Imli 
stambūs pirkliai. Navakas siuntęs ten policijos inspek
torių (vokiška pavarde) ištirti, bet jis jokios kaltės, ne
radęs. Jam sugrįžus ministras vėl gavo skundą su ap
rašymu komedijos, kurią suvaidmo “revizorius”. Pirk
liai nurodė, jog nenori skandalo, bet jei ponas minis
tras neatkreips tinkamo dėmesio — jiems lieka tik 
kreiptis į valstybės gynėją Navakas klausią ką ma
nau apie tą skundą Atsaįdra:

— Nepažįstų jūsų žmonių; nemaniau, kad tokie
dalykai galimi Lietuvoje. Bet Žmonės pasirašė. Jūs 
pats sakote — rimti pirkliai. Jie nerizikuos duoti tokį 
skundą be pagrukto. Priminiau jam savo pulk. Oršech- 
ovskio aferą Tokie veiksnai atsistatančiai valstybei 
ypač kenksmingi. Atsisveikinome. Jau tą pačią dieną 
J. Navakas telefonuoja man, klausdamas, ar aš nesu
tiksiąs nuvykti į t| apskrities miestą skundo ištirti. 
Vidaus ministras patarė jam prašyti mane^nes depar
tamentas jau buvo siuntęs inspektorių

— Kaip su jūsų vicedirektorium, jis man padarė 
gerą įspūdį? — paklausiau.

— Serga. Vidaus reikalų ministerija atlygins jums 
kelionę.

— Nėra reikalo, — atsakiau. Turiu nuolatinį ge
ležinkeliu pirmos klasės bilietą

Po kelių valandų gavau per pasiuntinį vid. reik, 
ministro laišką kad išimties keliu ištirčiau skundą 
Prie laiško gavau ir pirmykščių kvotą Neatidėlioda
mas išvykau. Apskrities viršininkas jau turėjo laiško 
man nuorašą Stoty mane pasitiko kontržvalgų punk
to viršininkas, kaitimas J.

Atsisakiau nuo policijos vado pasiūlytos man 
“pagalbos”. Savo bei kontržvalgybos priemonėmis iš
tyriau visą aferą ir atsiųsto iš departamento inspekto
riaus komediją Rezultatus raštu pranešiau departa
mento direktoriui J. Navakui

Po kelių dienų sužinojau, kad departamento in
spektorius atleistas iš tarnybos, o apskrities viršinin
kas tik perkeltas tom pačiom pareigom į kitą (net ge
resnę) apskritį. Nustebau tokiu sprendimu ir supra
tau kodėl M. Lipčius nenorėjo kooperuoti su depar
tamento.

6 ten, departamente, būta ir labai gerų žmonių 
Etatai neatitiko darbo, ir referentai sunkiai dirbo net paduok vardą pavardę — tikrą ar išgalvotą duok 
vakarais. fotografijas, pinigą ir grasi ko nori... Atvyksta žmo-

Savo spaudos sekcijoje turėjau du žydus-vertėjus. nės per demarkacijos zoną ar jie iš Lenkijos, ar iš So-
Jie sekė tiek Lietuvos, tiek Vilniaus žydų spaudą Kas- vietų niekas jų neklausia, ir tokiu būdu apsirūpina 
dien paruošdavo santrauką o jdomeraių straip|toų ir dokumentais.
vertimus. Abu buvo kuklus, darbštūs žmonės. Jiems — Gtodėjau, kad jūsų bendruomenė svarsto pa
tekdavo pavesti ir daugybę laiftų paimtų per kratas. prastai visus reikalus, net civilinius savo narių ginčus
Spėjau, jog priimant juos jų patikimumas buvo patik- sprendžia, žydai tarp savęs vengia teismų Kodėl šio
rintes, bet laiks nuo laiko ris dėlto saugiau pažiūrėti į tinsimo pati bendruomenė nesutvarko? Pagaliau to
jų privatų gyvenimą šeimą ryšius, gimhystę. Atrodė rime ministrą tydų reikalam. Jis dažnai kelia skundus
viskas tvarkoje, tik krito | akis, kad jie gyveno skur- dėl tikrai v tariamai padarytų jūsų tautiečimns
džiai, o vienas jų turėjo labai grasią šeimą Palyginti skriaudų arba tarpininkauja įsileisti ištisas šeimas iŠ
su kitais vertėjais, jie gaudavo daug mažesnį atlygi- Sovietų Gal išmintingi būtų permainai, rodant loja-
nimą Kodėl? Mes gi patys mokame kitas kalbas, o ty- tarną ir valstybingumą paduoti darinius apie tą krimi-
dų raštų niekas, iš piūsų nepažįsta. Komunistai varto- natinę bylą vidaus reSaių ministrui? — patiausiau
ja <mgMHisia xycni ir raaq kudm —► n* suu iyuų ver- .
tėjai taip nupiginti. Pakėliau abiem atlyginimą Jie (Bm dangtau)

kiek atgijo, o aš pradėjau gauti kai kada iš jų ir žinių 
iš žydų gyvenimo. Paskatai aš duodavau atlyginimo iš 
specialių sumų.

Vienas jų pranešė man, kad kažkoks žjMęįis tu
rįs man kokių svarbių žinių. Sutariau, kad jis^uves 
tą žmogų su mano ryšių valdininku, o valdininkas at
ves jį į nurodytą vieną iš mano butų..Vakare devintą . 
valandą valdininkas įvedė 28-29 metų vyrą padoriai 
apsirengusį. Iš pirmo pažvelgimo atrodė, lyg būtų 
knygvedys.

Kai mes pasilikome vieni, aš paklausiau atėjusį, 
kas jis ir ką jis turįs man pranešti. Atėjęs kalbėjo lė
tai, lyg svarstydamas kiekvieną žodį.

— Čia žydų bendruomenės reikalas. Kai kurie as
menys dėl pinigo daro negerus dalykus. Anksčiau ar 
vėliau tas iškils, ir vėl žmonės sakys: žydai, žydaL O 
kuo mes kalti? Daug kas linkęą kaip jie mano, l«ig- 
vai užsidirbti. Nepaiso priemonių Mane pasiuntė pas 
jus keli įtakingi bendruomenės piliečiai. Sako jūs tą 
sutvarkysite. Reikalas toks: yra vienas advokatas, na, 
jis nėra tikras advokatas, tik jis save taip vadma. Jis 
parūpina visiems, kas tik užmoka gerą pinigą Lietu
vos pasus, vidaus, užsienio — nesvarbu. Jam net ne
svarbu asmuo — jis jo nemato, nieko neklausinėja,'



savo kalba atidarė pasikalbėjimu* Kamera* NMmmmb apie Lietuvos padėtį, kun. Jonas Kūrins***, iv. Sargio parapijos Chicagoje asis
tentas, kuri* atkalbėjo malda atidarant pMėdžip* Atstovų Rūmuose, John McCormack Kongreso pirm, kongres. WUI»am Murphy, Il
linois, ir ALT pirmininkas Antanas J. Rudi*. Nuotrauka daryta John McCormack rėmuose pelei kongreso atidarymą. _

Jaunimo Peticija Jungt. Tautom
mas priims deklaraciją, prašy-PLB Valdybos ir Pasaulio Lie

tuvių jaunimo kongreso komi
teto nutarimu šiais jaunimo 
metais Vasario 16 minėjimuose 
pradedami rinkti jaunimo peti
cijos parašai

Pasirašoma ant- specialiai pa
ruoštų lapų, kurių viršuje yra 
anglų kalba kreipimasis į Jung
tines Tautas pasmerkti Rusijos 
kolonializmą Europoje ir grą
žinti Lietuvai laisvę ir neprik
lausomybę. (Jei kurie kraštai

Parašų rinkimas baigiamas, 
gegužis 15.

Parašų lapai per jaunimo me
tų komitetus arba Lietuvių Ben- 
dniomenės valdybas grąžinami 
iki birželio 1 šiuo adresu:

Mr. V. Kamantas, 477 Cote 
Plaza, Willcwick, Ohio 44094, 
USA ?

Gauti parašų lapai bus sudė
ti | 'bylas atskiromis valstybė
mis ir įrišti. Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongreso metu (birže
lio 3ft-liepos 3) Chicagoje jauni-

durnu,' į JT Nęw Yorke nuveš 
speciali jaunimo delegacija, su- 
daryta iš visų Kongrese dalyva
vusių valstybių jaunimo atsto-

Ačiū ir sėkmės!
STASYS LAZDtNiS

ispanų, portugalų, prancūzų, vo-

NJ.,.C. £ Gatta^er, N.J., L 
Fertatofev N. Y.,5. N. FriedeL 
Md.,P. W. IMm, N. J., E. X 
K^gh, N.Y, M. W. Grifftth*. 
Mfch., E- J. DerviasK Hlmeis, 
B LPaiO, NewJersey, 
F. Amam IIL, G. H. Feiton,
H1.,G. H. FaBon, Md.,

G. Cummmghem, Nebr., R. 
McCtory, OL, J. B. Utt, Calif., 
Š. S. Straton, N.Y., R. J. Mad«

kenčiančią Bažnyčią, ypač už 
Lietuvą.' Bažnyčia buvo išpuoš
ta gėlėmis ir virš didžiojo alto
riaus kabėjo gražus Aušros 
Vartų Marijos paveikslas. Iškil
mingas mišias koncelebracijos 
būdu su dviem lietuviais kuni
gais aukojo vysk. Pr. Brazys. 
Savo .pamoksle vokiečių k. vys
kupas Pr. Brazys priminė Va- . 
tikano visuotino susirinkimo 
nutarimą, kad kaip visi pasau
lio' vyskupai kartu su popiežiu
mi yra atsakom ingi už visą Baž
nyčią, , taip ir parapijos ir pa
vieniai žmonės turi rūpintis vi
sos Bažnyčios gerove, nes Kris-

o Bažnyčia yra 
pri-

T. P. OJMfe, Mass., CD. Long, 
M<L, d: Rumsfeld, HL, H. R. 
Colltor, m./M. Prie*, BĮ, L. 
Wotf, N.Y., H. Kustodą, N. J., 
JX. Mackto, Mich., J. J. How- 
•rd, N.J., J-M. Hmtey, N.Y., B. 
S. Famum, Mich., G. Schidęr, 
m. ’'.u A

Senatorius Paul H. Douglas 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties minėjimo proga pada
rė pasikalbėjimą su vyskupu 
Vincentu Brizgiu apie bolševi
kų vykdomą religinį persekioji
mą okupuotoje Lietuvoje.

suomenei buvo perduotas mi
nas valstijoje, per televiziją ir 
27 radio stotis.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 48 metų sukaktis bu
vo minima visose lietuvių kolo
nijose JAV, organizuotos ALT 
skyrių vadovybių ir bendradar- 
biaajaočių įaįripf^ūų organizat

TeL V! 9-5077 
_ , TsL STegg 24329

VESTUVĖMS k POBŪVIAMS 
rrietĮtnim j namu* lietu vttku* sk I landžius ir sūriu*

UUDOS MIKULSKYTES 
įvairių motorų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairiu gatavų moteriškų drabužių paMrin- 
kinus: iielginės- balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bMurinėM, Rojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriiki dra
bužiai, pritaikinti j vairioms progoms ir c^ydžiuL 

95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven. N.Y. 11421
— Tel. 849-7240 —

L Z TA S Investing Co. Ine-,
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti'— atidarant suskaitą (ligi 5t6%)
Skolintis automaSnoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Are., Rfchmond HiU NI.; HI 1-8799 
Darbo valandos: &k>kiadlenhus 6-9 vai. vak.; JMtadteniais 9-4 vai.

CHICAGO, nX: 6775 So. Westera Avė., teL GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
Aeattadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

WHITE HORSE TAVERN

MIRS KUN. ST. LISAUSKAS klebonas, 
. Monmingene vasario 4 mirė nis dirbo 

kun. Stanislovas Lisauskas, 51 
Jaunimo peticiją turėtų pasi- nt amžiaus Gimęs Lietuvoje- 

Užvoityje, teologijos studijas 
baigė Vokietijoje-Eichstate ir 
1946 ^šventintas kunigu. Dirbo 
keliose vietose lietuvių pastora
cijoj. Apie 10 m. sunkiai sirgo, kė vietos klebonas. Po gedulin- 
bet ir sirgdamas dar keletą me
tų (firbo parapijoj, kol paskuti
niais .metais dėl sveikatos tu
rėjo ir nuo to atsisakyti. Lietu
vių kapelionas Memmingene 
kun. dr- J. Petraitis globojo 
daug metų sergantį kunigą ir 
suruošė gražias laidotuves. Ka
pinėse atliko laidotuvių apei
gas ir pasakė pamokslą sielo
vados direktorius kun. dr. J. 
Aviža. Kun. J. Petraitis kaip lie
tuvių kapelionas ir lietuvių ben-

rinkėjas įrašo valstybę (statė) 
ir miestą (city) kur parašai bu
vo linkti.

Taip pat kreipkitės į latvius, es
tus ir visus gyvenamojo krašto 
draugus, kaimynus, pažįstamus 
bendradart^us ir kitus asmenis, 
kad jie savo parašais paremtų 
mūsų laisvės kovą. Surinkime 
virš 100X100 parašų!

Prašom parašus pradėti ritin
ti per Vąsario.16 minėjimus. Į-

nimo peticija yra visų lietuvių

me per kovo mėnesį, kada bus

gresui. Rinkime parašus visur 
ir visada: minėjimuose, susirin
kimuose, suvažiavimuose, prie 
bažnyčių, mokyklose, krautuvė- mingene padėjo vainiką ir tarė

dar 
kapo

įas, kurio parapijoj velio- 
Lrbo keletą mėtų; be to, 
lang vainikų prie kunigo 
sudėjo tautiečiai. Bažny-

šių aukoje i 
jos . Po panų 
ga pakvietė 
vienuoles i s

dalyvavo mi- 
prie komuni- 

Ant Bem
kainos aukos. Nuo vasario 16 
iki 20 dienos ALT centre buvo 
gauta aukų 2,166 doleriai.

Kas dėl įvairių klinčių dar 
nėra atidavęs savo aukos vie
toje, prašomas siųsti šiuo adre
su: Lithuanian American Coun- 
cil, Ine., 6818 So. Western Av., 
Chicago, IH., 60636.

Bendromis jėgomis padėkim 
atgauti Lietuvai laisvę! ALT

kiečių k. padėkojo Augsburgo 
vyskupui, vietos klebonui už 
globą ir pagalbą velioniui, o 
taip pat susirinkusiem žmonėm, 
lietuviam ir vokiečiam, už gau
sų dalyvavimą laidotuvėse. 
Laidotuvėse dalyvavo 9 lietu
viai ir keli vietiniai kunigai..

MALDOS UŽ TYLOS 
BAŽNYČIĄ

Keletą metų sėkmingai dir
bąs vokiečių parapijoj, Augs
burgo vyskupijoj, klebonas ku
nigas Ant Bunga, vasario 11— 
Marijos liurdo šventėje, suruo-

svetingą klebo
niją prie vakarienės. Stalas bu
vo papuoštas' lietuviškais sim
boliais. Vysk. Pr. Brazys pasi
džiaugė, kad taip sklandžiai ei
na tautų bendradarbiavimas 
Kristaus vynuogyne ir kartu 
padėkojo kun.. Aut. Bungai už 
suruoštas pamaldas už tylos 
Bažnyčią.

SIDABRINIS JUBILIEJUS
Kun. A. Bungos parapijos kai- 

minystėje prieš metus vokiečių 
parapijoj pradėjo eiti klebono 
pareigas kun. Jonas Tautkevi- 
čius, kuris nesenai atšventė sa
vo 25 m. kunigystės jubiliejų. 
Iš klebonijos į iškilmingas pa
maldas atlydėjo parapijos cho
ras ir orkestrras. Per iškilmin
gas mišias jubiliatui asistavo 
kun. Ant Bunga ir kun. Jonas My dear Senator:
Petraitis. Pamokslą pasakė de- As you know, the House 
kanas, trumpai nusakydamas adopted in 1965 M. Con. Rm. 
jubiliato kelią iki šios parapijos 416 that caUš for fceedom ior

Lithuania, Latvia, and Eetonia. 
This resokition was referred to 
your Committee on Jane 23, 
1965.

Since the House has acted on 
this cry-for-tiberty legislation, 
cannot the Senate do tbe šame? 
I urge you, Sr, and members

ir pasidžiaugė, kad parapija tu
rės savą sielų ganytoją. Po 
pamaldų įvyko iškilmingi pie
tūs, kurių mėtų programą išpil-* 
dė choras ir orkestras. Buvo 
daug sveikinimų žodžiu ir įteik
ta daug dovanų. Dalyvavo keli 
lietuviai kunigai ir būrelis tau-

jiems jubiliatas tarnavo 10 me
tų, eidamas įvairias pareigas. 
Tautiečiai iš Miaencheno pagie
dojo ir padainavo lietuviškai. 
Baigiantis pietums, jubiliatas 
kun. J. Tautkeyjčius padėkojo 
visiems dalyviams, sveikinu - 
sienos jį žodžiu, už dovanas ir

inėtus čia atvykęs su didele bai
me ir širdies neramumu, tai po

didesnis skausmas... Vos prieš

juUliatas jau pagrindinai atre
montavo klebonijų ir ruošiasi 
remontuoti bažnyčią bei pra
plėsti parapijos salę. D.

PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAJMAICA AVĖ. . Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 6-9519

SAU VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 160 dalyvį

WIN1ffi (ARMi TAVBN

VYTAUTAS BELECKAS

Rezoliucija
(atkelta ii 2 psl.) 

rezoliucijos, įneštos Senate. Pa
rašykime jam dar šiandien maž-

The Honorable J. William Ful- 
brigbt.
Chairman, Senate Committee 
on Foreign Relations 
Senate Office Buflding 
Washington, D.C. 20515

Foreign Retattons to act favor- 
ably and without delay on H. 
Ccn. Re*. 416 or on one of 
tbe Senate Concurrent Resolu-

send it to the Saude f ar adop-

With all good wi*hes and re-

mogoms. Be to, duodami potaddo- 
taviniai pietūs. Pirmos rttiHes B®-

1*83 MADI80N STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

34-33-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11308
, Telefonas STagg 2-5838

JUOZO ir IZABELĖS MSI0NŲ

RAYS UQUOR STORE
Galūna gauti- įvairiausios rufies amerįltiečių ir bnporiuo* 
tų gėrimų .. . Didžiausia* pasirinkimas drgtinė* ir vyno.
103-55 LEFFERTSILVD. RICHMGNB H1LL, N. Y.

Didefa
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VASARIO 16 MINĖJIMAS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
1964 metais Vasario 16 su

kaktis Vokietijos lietuvių minė
ta įvairiuose telkiniuose, cent
rinis minėjimas vyko Manhei
mo mieste, pernai — Heidel
berge, šiais metais — lietuvių 
švietimo židinyje ir drauge PL 
B Vokietijos Kr. Valdybos būs
tinėje — Vasario 16 gimnazijo
je, Huettenfelde. Tiesa, šių me
tų pagrindinis minėjimas tega
lėjo sutraukti žymiai mažiau 
dalyvių ir juo labiau, kad jis 
rengtas ne savaitgalyje, bet pa
čią vasario 16-ją. Tačiau PLB 
Vokietijos Kr. Valdyba minėji
mą gimnazijoje rengė atsižvel
gusi į tai, kad šiais metais kaip 
tik sukanka 15 metų, kai gimna
zijai 1951 m. buvo suteiktas Va
sario 16 vardas. Be to, šie me
tai — jaunimo metai (J. metų 
komitetas buvo vienas rengė
jų)-

Minėjimą Huettenfelde vasa
rio 16 savo atsilankymu pager-

pastangas ugdyti savo tautinį 
savitumą, tradicijas, išlaikyti 
lietuviškumą. Kalbėtojas, šiltai 
įvertinęs Lietuvos pasiekimus 
per 22 nepriklausomo gyveni
mo metus, dar priminė ir teisės 
į tėviškę dėsnį. Pabrėždamas 
Vasario 16 prasmę,, Rollmann 
atkreipė dėmesį, kad šalia pri
siminimų, liūdesio nuotaikų (kai 
prisimenama kankinimai, de
portacijos), ypač tenka iškelti 
vilties reikšmę.

Lietuviško jaunimo vardu 
kalbėjo mokinys Mečys Lan
das, prieš kelerius metus atvy
kęs iš pavergtos Lietuvos. Lie
tuviškai ir vokiškai jis patiki
no lietuviško jaunimo meilę lie
tuvybei, drauge įvertino ir Va
sario 16 gimnazijos paskirtį bei 
reikšmę ne tik Vokietijos, bet 
ir laisvojo pasaulio lietuviam.

Šiais metais, vietoje tauti
nių šokių, vyko trijų dalių vai

dinimas “Lietuvių kryžiaus ke
lias”. Vaidino mokiniai, ęuo pa
čių mažiausių pradedant ir vy
resniais baigiant. Pavaizduotos 
trys svarbios tautai gadynės: 
knygnešiai, partizanai, grįžimas 
iš Sibiro. Vaidinimo autorius— 
kun. B. Liubinas (gimnazijos 
dir ), režisavo E. Tamošaitienė, 
dekoracijas ir kostiumus paruo
šė dail. Alf. Krivickas. Vaidi
nimas suteikė progą pasireikšti 
daugiau kaip 20 moksleivių.

Minėjimą plačiai aprašė eilė 
vokiečių dienraščių kaip 
‘ ‘Rhein -. Neckar Zeitung’ ’, 
‘Darmsteadter Echo”, “Frank
furter Rundschau” ir kt. Jie 
paskelbė ir nemaža minėjimo 
nuotraukų. Minėjime šalia vys
kupo dr. P. Brazio, MIC buvo 
keli lietuvių veikėjai, du latvių 
organizacijų atstovai, du aukšti 
amerikiečių 7 armijos karinin
kai, aplinkinių vietų vokiečių 
dvasininkų bei savisaldybės at-

bė Europos lietuvių vyskupas 
dr. P. Brazys, MIC. Garbingas 
svečias atlaikė pamaldas ir pa
sakė atitinkamą pamokslą. Tuo 
pačiu metu evangelikams pa
maldas laikė iš Bad Godesbergo 
atvykęs kun. Urdzė. Tą dieną, 
kaip ir kitomis iškilmingomis 
progomis, gimnazijos bokšte 
buvo iškelta lietuviška 
trispalvė. Tos dienos rytą ji bu
vo pakelta ir gimnazijos parke, 
moksleiviams ir kitiems daly
viams sugiedojus Tautos him
ną.

Vasario 16 popietėje įvykęs 
minėjimas sutraukė pilną gim
nazijos salę (ji aiškiai perma- 
ža ir tai pastebima vykstant mi
nėjimams ar kurioms kitoms iš
kilmėms). Minėjimą atidarė PL 
B Vokietijos Kr. Valdybos pirm, 
kap. inž. J. Valiūnas, taręs žo
dį lietuvių ir vokiečių kalbo
mis, daugiau dėmesio kreipęs į 
jaunimo metus bei jų prasmę. 
Jis dėkojo vokiečių vyriausybei 
už ligšiol.teiktą bei teikiamą pa
ramą lietuvių švietimo židiniui. 
Tradicinę, jau keleri metai iš ei
lės, pagrindinę kalbą pasakė V. 
Vokietijos valdžios atstovas. 
Šiais metais juo buvo CDU- 
CSU partijų atstovas dr. D. 
Rollmann, iš Hamburgo. Jis 
perdavė Bonnos vyriausybės, 
frakcijos, jos vadovo R. Barzel, 
sveikinimus. Patikino susirin
kusius, kad vokiečių vyriausy
bė ir toliau remsianti lietuvių Susitinka grįš? iš Sibiro. Scena iš 

vaidinimo Vasario 16 gimnazijoje.

stovai. Po minėjimo svečiams 
buvo surengtos kuklios vaišės. 
Vasario 16 vakarą du TV kana
lai Vokietijoje rodė gimnazijos
vaizdus. V.A.

ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
KENNEBUNKPORTE, MAINE

Kovo 6 d. šv. Antano gimna
zijos ateitininkų kuopa ruošia 
šv. Kazimiero minėjimą. 11 v. 
mišios, 1 vai. programa. Minė
jime dalyvauja Ateitininkų Fe
deracijos vyr. vadas dr. Juozas 
Girnius, Meninę programą tvar
ko B. Kerbelienė. Atvyksta 
mergaitės iš Nekalto Prasidėji
mo Seserų bendrabučio Putna- 
me. Laukiama svečių iš Bosto
no ir kitur.

Pr. Dielininkaičio kuopos v-ba

Vasario 16 gimnazijoje. Lietuvos nepriklausomybės šventė paminėta specialiu vaidinimu. Nuotraukoje
Sibiro sugrįžimo scena.

MINIATŪRINE LIETUVOS SODYBA
Mary ir StaAley Kontrimai 

padovanojo Pasaulio Lietuvių 
Archyvo muziejiniam - skyriui 
miniatiūrinę Lietuvos kaimo so
dybą, susidedančią iš gyvenamo 
namo, klėties — svirno, tvartų 
su gyvuliais, kluono — klojimo 
su kuliama mašina, jaujos su li- 
namine mašina ir vėjinio ma
lūno. Be to, įvairių padargų: po
ra žagrių-arklų, plūgas, akė
čios, volas ir pora vežimų. Visi

minėti padargai su Įkinkytais 
arkliais.

Visus dalykus padarė Stan
ley Kontrimas savo paties ran
komis, kai išėjo į pensiją. Dir
bo apie dvejus metus.

Kontrimas kilęs iš Troškū
nų parapijos (caro laikais Uk
mergės apskr.). I Ameriką atvy
ko 1912 bėgdamas nuo rusų ka
rinės prievolės. Jis buvo oblių 
dirbėjas, barzdaskutys ir muzi-

— iš

— Jaunimo metų komitetai, 
kurie rūpinasi jaunimo metų 
pravedimu, jaunimo kongreso 
rėmimu ir aukų rinkimu, vei
kia šiuose kraštuose: Anglijoj 
(St. Kasparas), Argentinoj (O. 
Kairelis, inž. J. Babarskas), Aus
trijoj (V. Mituzas),, Australijo
je (R. Cibas, A. Šimaitis, A. 
Garelis, V. Karpytė, V.V. Šlio
geris), Belgijoj (St. Baltus), Bra
zilijoj (Pranas A. Filho, R. Ste
ponaitytė), Italijoj (prel. V. Min
cevičius), Kolumbijoje (kun. M. 
Tamošiūnas), Naujojoj Zelandi
joj (V. Grigaliūnas), Prancūzi
joj (kun. J. Petrošius), Šveicari
joj (A. Gegeckas), Venecueloj 
(inž. Vladas Venckus, D. Stat
kutė), Vokietijoj (kun. V. J. Da
mijonaitis, F. Skėrys, V. Bartu
sevičius), Danijoj (inž. C. Šlia- 
šinskas), Olandijoj (O. Kleivi- 
nis). Urugvajuj kontaktuoti M.

Moksleivių ateitininkų studijų diena
WORCESTER, MASS.

Vasario 5 Maironio Parke į- 
vyko moksleivių at-kų metinė 
studijų diena. Tema — “Moks
leivis ateitininkas žvelgia Į sa
ve”. Paskaitas skaitė kun. J. 
Duoba, M.I.C. iš Marianapolio ir 
Salvinija Gedvilaitė, MAS C V 
narė, iš New Yorko. Programai 
vadovavo Bostono studentų dr- 
vės pirmininkas, Remigijus Su
žiedėlis. Prezidiumą sudarė— 
Petras Vainius; pirmininkas, 
Gailė Roževičiutė ir Eglė Pau- 
liukonytė, sekretorės.

Po įvado buvo trumpa susi
kaupimo minutė, paminint tra
giškai žuvusį draugą ir kolegą 
A. Vainių, Jr. Toliau sekė kun. 
Duobos paskaita — “Moksleivis 
ateitininkas žvelgia Į save iš re
liginės pusės”. Tėvas Duoba 
priminė, kad ateitininkas kaipo 
katalikas turėtų stengtis geriau 
pažinti savo religiją, ir sąmo
ningiau pagal ją gyventi. Po pa
skaitos vyko diskusijos. Nagri
nėjome kataliko pareigas, ypač 
kaip ateitininkas turėtų Įsisą
moninti Į religiją kaipo gyveni
mo pagrindą.

Pietų pertraukos metu turė
jom progos pasikalbėti su atvy
kusiais draugais. Buvo Įdomu 
susieiti su seniai nematytais pa
žįstamais ir pasidalinti minti
mis. Po pietų sekė S. Gedvilai
tės paskaita — “Moksleivis atei
tininkas žvelgia Į save iš inte
ligentiškumo pusės”. Buvo iš
kelta labai įdomių minčių, pav., 
kad jaunimo laikotarpis yra pats

apsisprendimo laikas, ir inteli
gentiškumas yra labai svarbus 
aspektas ateitininko gyvenime. 
Po paskaitos vėl' diskutavome. 
Išsiaiškinome skirtumą tarp in
teligentiškumo ir intelektuališ- 
kumo.

Po trumpos pertraukos bu
vo simpoziumas. Referatus skai
tė V. Vasiliauskas iš Kenne- 
bunkporto, E. Kivenaitė iš Put- 
namo ir Petras Vainius iš New 
Yorko. Referatų tema — “Ar 
teisingai mums metamas kalti
nimas, kad mūsų veikla kuopo
je yra grynai socialiniai susibū
rimai?” Buvo pareikšta, kad 
žmogus kaipo socialinė būtybė 
turi sueiti su kitais (pav. paren
gimuose, susirinkimuose), ir to
kiu būdu socialinis susibūri
mas tampa visuomeninės veik
los dalimi. Susumavus visų re
feratų mintis galima pasakyti, 
kad ateitininkų veikla paliečia 
ir socialinį ir intelektualinį vei
kimą.

Po referatų skaitymo disku
tavome Įvairius ateitininkiško 

z veikimo aspektus. Dauguma su
tiko su referatais ir per daug 
susikirtimų nebuvo.

Tokiu būdu praleidome rim
tesnę Studijų Dienos dalį. Tu
rėjome progos pamatyti kaip 
mūsų idėjos draugai galvoja 
apie įvairius dalykus, ypač apie 
pačią ateitininkiją. Padiskuta- 
vom ir pasiginčijom, o vakare 
pasilinksminom šokiais ir grį
žom namo pilni Įspūdžių

Eglė Pauliukonytė

PAGERBTAS PREL 
M. KRUPAVIČIUS

LB Los Angeles apyl. val
dyba, pagerbdama PLB kūrėją 
prel. M. Krupavičių jo 80 metų 
sukakties proga, paskutiniame 
savo posėdy paskyrė Liet. Fon
dui 100 dol., tuo būdu' padidin
dama savo Įnašą iki 500 dol. Be 
to, tame pat posėdy apylinkės 
pajamos paskirstytos kitiems 
svarbiems reikalams: jaunimo 
kongresui, skautų stovyklavie
tei ir abiem lituanistinėm mo
kyklom po _ 100 dol., Tautos 
Fondui, rezoliucijų komitetui 
ir ateitininkų stovyklai po 75 
dol., J.A.V. LB Centro Valdy
bai ir Vakarų Apygardos valdy
bai po 50 dol., Vasario 16 gim
nazijai, saleziečių ..gimnazijai ir 
Liet. Enciklopedijai anglų kal
ba po 25 dol., “Pasaulio Lietu
viui” paremti 20 dol.,

Paskutinius dvejus metus LB 
Los Angeles apylinkei energin
gai pirmininkavo J. Činga. Va
sario 27, 12 vai. šv. Kazimiero 
parap. salėje Įvyko visuotinis 
susirinkimas ir naujos valdy
bos rinkimai. (M.)

Disneyland parke, Californi- 
joje, minint veiklos dešimtme
čio sukaktį, atidarytas didžiu
lis teatras. Nuo šio pasilinks
minimų parko atidarymb 1955 
liepos 18 su pradiniu 17 mili
jonų dol. investavimu, per 10 
metų sulaukta arti 50 milijonų 
lankytojų. Nuolat beplečiant ir 
betobulinant šią tarptautinę pa
silinksminimų vietą, Walt Dis
ney čia yra investavęs jau 52 
milijonus dol

PITTSBURGH, PA.BALFO VADOVYBĖ 
UŽSIENIUOSE

Savo iniciatyva ir savo lėšo
mis Balfo pirmininkas kun. V. 
•Martinkus, aplankęs Floridos 
Balfo veikėjus, išskrido Į Pietų 
Ameriką, kur išbus iki kovo 9. 
Balfo pirmininkas nori susipa- 
žindinti su Kolumbijos lietu
viais, jų veikla ir šalpa.

Balfo vicepirmininkė dr. E. 
Armanienė išskrido Europon. 
Aplankys Prancūziją ir Vokie
tiją. Dr. Armanienė atlieka ke
lionę savo, kaip advokatės, pro- 
fesininiais reikalais, tačiau kaip 
Balfo vicepirmininkė aplankys 
kai kuriuos Balfo šelpiamuosius 
Vokietijoje. Taip pat tikisi ap
lankyti ir Vasario 16 gimnaziją, 
kuriai trūksta mokytojų, o la
biausiai trūksta kasdieninės 
duonos tremtinių vaikus pado
riai pamaitinti. K. L. J.

kantas. Kad įrodytų muzikanto 
sugebėjimus, puikiai dar pagro- 
ja Vokietijoje pirkta armonika, 
nors jos savininkas turi 75 me
tus. Kai vienu tarpu jo sveikata 
buvo pakrypusi, gydytojo įsaky
tas persikėlė gyvent Į ūki. Tad- 
gi ir šiame krašte jam teko pus
ketvirtų metų ūkininkauti.

Dabar abu su žmona gyvena 
Cicero, III., nuosavuose namuo
se. Pas jį atsilankiusiems PLA 
atstovams pareiškė, kad ir A- 
merikoj gyvendamas neprara
dęs nei tikėjimo, nei tautos ir 
negirtuokliavęs.

Nors jo žmona čia gimusi, 
bet abu dideli patriotai. Dauge
lis svetimtaučių norėję nupirk
ti minėtą miniatiūrinę Lietuvos 
sodybą, bet jie pasirinko lietu
vių Įstaigą ir jai padovanojo, 
kad suaugusieji belankydami 
šią Įstaigą prisimintų, o čia gi
musieji sužinotų kaip atrodė 
Lietuvos kaimo sodyba.

Kontrimas tvirtina, kad toji 
miniatiūrinė Lietuvos kaimo so
dyba esanti jo gimtinės kopija. 
Įduodamas gyvenamąjį namą 
pareiškė: “Štai namas, kuriame 
gimiau, užaugau ir gyvenau iki 
išvykimo Į Ameriką”. Jo meilė 
savam kraštui tikrai nagingai 
išreikšta šiame kūrinyje.

V.L.

Svečiulis, Peru — S.V. Malė- 
nas ir Švedijoj J. Kriaučiūnas.

JAV ir Kanadoje beveik kiek
viename mieste yra sudaryti 
jaunimo metų komitetai arba 
veikia pavieniai asmenys-ryši- 
ninkai. Iki šiol energingiausiai 
pasireiškė komitetai Chicagoje 
(J. Kregždys), Los Angeles (E. 
Radvenis), Clevelande (D. Ki- 
žys), Detroite (V. Urbonas), Wor- 
cesteryje (P. Molis), Waterbury- 
je G. Šlapkūnas), Philadelphi- 
joje (A. Gečys), Linden, N. J. 
(B. Vaičiūnaitė ir K. Samatai- 
tė) ir kitur. V.K.

— Alė Vasaityte, JonO ir Ane
lės Vasaičių duktė, Cicero, III., 
Illinois universiteto studentė, iš 
visų dalykų įvertinta pažymiais 
“A”, universiteto vadovybės pa
kviesta ir priimta į visos Ame
rikos tautinę akademinę garbės 
draugiją Alpha Lambda Delta.

— Romanas "Lietuviški Kla
višai". Vokiečių laikraštis 
“Nuernberger Nachrichten” — 
(1965 gruodžio 17, 293 nr.) pra
nešė, kad šiemet Rytų ir Vaka
rų Berlyno knygų parduotuvė- 

’se pasirodys romanas vardu 
“Litauische Claviere”. Jo auto
rius, Rytų Berlyno poetas Jo- 
hannes Bobrovvski, mirė 1965 
m., rugsėjo mėnesį. Laikraštis 
pažymi, kad “Litauische Clavie
re” yra antrasis ir paskutinis 
poeto romanas. Daugiau žinių 
nė apie autorių, nė apie roma
ną nepaduodama.

— Kalifornijoje demokratai 
susirūpinę, kad opinijoje gub. 
Browną pralenkia abudu res
publikonų kandidatai — Rea- 
gan ir Christopher.

Vasario 16, nežiūrint smar
kaus lietuaus, sėkmingai pami
nėta vasario 13. Iškilmės pra
dėtos 10 vai. ryto šv. Kazimie
ro bažnyčioje. Mišias aukojo 
ir dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. W. Karaveckas. Per 
“Tėviškės garsų” WZUM radi
ją 12 vai. L. šimutis pasakė kal
bą. Lietuvių piliečių salėje 3 v. 
popiet pradėtas minėjimas, ku
riam vadovavo Alto skyriaus 
pirmininkas Kostas Pūkas. Mil- 
dred Chinik sugiedojus Ameri
kos himną, invokaciją sukalbė
jo kun. W. Karaveckas. W. 
Količius perskaitė Pennsylvani- 
jos gubernatoriaus ir Pitts- 
burgh burmistro proklamacijas, 
paskelbiančias Vasario 16 lie
tuvių diena. Šv. Pranciškaus a- 
kademijos mokinės, vadovauja
mos sesers Pranciškos, pasiro
dė su dainomis ir tautiniais šo
kiais. Po kongresmano J. Ful- 
ton atstovo kalbos, pagrindinę 
minėjimo kalbą pasakė iš. Chi- 
cagos atvykęs Alto garbės pir
mininkas Leonardas Šimutis.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

Ateitininkų kursuose Worcesteryje.

Po Aldonos Grinienės deklama
cijos, jaunuolių grupė, vadovau
jama Aldonos Grinienės, pašo
ko keletą tautinių šokių. Priė
mus rezoliuciją, sugiedotas Lie
tuvos himnas ir su malda minė
jimas baigtas. Sanatna.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

— Ukmergės rajone septy
niems ypatingai uoliems Vep
rių kolchozo darbininkams spe
cialistams pastatydino po namą 
išsimokėtinai. Turėjo įmokėti 
20 proc., kita išsimokėsią per 
10 ar 15 metų. Namai trijų 
kambarių ir virtuvės, su elekt
ra. Kaina neminima. (Elta)

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

k'4 PASIRYŽOM!-! — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUNO)
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

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

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

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

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)
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NAUJOS PLOKŠTELĖS

MARIJONAI ČI2AUSKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

B & B MAISTO KRAUTUVĖJE

1330 Klb 
9*9 M*!*

K. Raadanavičius. M. Cibas, A. Jakupčionis 
Alq. Kačanaiiskas, J. Liubinskas, 
V. Namaitis, L. Stukas

AT.RK Vargonininku Satongos garbės nariui kompozito
riui JONUI CI2AUSKUI, jo žmonai muzikei

NEW HAVEN, CONN.
Susisiekimo nelaimės vos iš

vengė St. Lipčius, kai vasario 
10, iš darbovietės grįžtant i na-

laisvinimo reikalams suaukojo 
705.00dol.

Estų bendruomenės sveikini
mą paskaitė Kersti Misiūnaitė. 
Meninei minėjimo daliai vado-

tėao va- spręsta i? kad “jitur būtį yra 
fcra 28 eidtam šaliptviu, už- užsimetusi,žuvusi irba ^šiaip 
Miuvau. jo vidiHyjeūžgerokai nutratftta’’ ir tddti dąktaras rei- 

:iškeltos €eme»tads *■*' P ‘ ‘ ‘
no ąbiejųkėjų

kuris 
parei-

1966 m. vasario 14 d. mi
rus New Yorke Jonui Grigai
čiui- Grigaliūnui, sulaukusiam 
94 m. amžiaus, už tartus jaut
rius atsisveikinimo žodžius, pa
lydint jį amžinybėn, Uetuvos 
Konsului Ankretui Simučiui. Vli-

SL Gudas — “Laisvės kovos 
priemonės ir planai”.

A. Sperauskas, L. Bražėnai
tė ir J. Karmuza, Jr., bus korė- 
ferentai tema — “Jaunimas 
mūsų laisvės kovoje”.

Dalyviai prašomi pranešti 
apie dalyvavimą komiteto pir
mininkui V. Bražėnui Tik pra- 
nešusiems bus užtikrinta vieta J. Valiušaitis, 36 Frisbie Str., 

"* ‘ **** ^Op^, Tonn:,* DA 4-9916.
Tikimasi dalyvių ir iš kaimy- Paskutinę diena kreiptis j pasi- 

ninių valstijų. Traukiniais ir au- tarimo šeimininką: A. Gruzdys, 
tobusais susisiekimas su New 811 Winchester Avė., New Ha- 
Havenu labai patogus ir pri- ven, Conn. Tel. MA 4-2273. (vi- 
taikomas prie pasitarimo laiko, sų Area Code 203).

diena Patersone.
Minėjime po trumpo įvedi

ni© žodžio LB apylinkės pirm. 
A. Rugys pakvietė vadovauti 
komiteto pirmin. A. Šaulį. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. V- Da- 
bušis. Lietuvos ir Amerikos 
himnams akomponavo Jūratė 
Veblaitytė. Lietuvos nepriklau
somybės aktą perskaitė 
Šaulienė. .

Pirmininkas suminėjo, 
nauja šiais ^metais. Nauja, 
gautas leidimas iš Patersono 

.burmistro 
prie miesto rotušės. Toks plaka
tas — lithuanian Indepėndence 
Day February 16 — buvo paka
bintas vasario 16 ir viršum pa
grindinio įėjimo iškabėjo ketu
rias dienas. Plakato išlaidas pa
dengė įvairiu lietuviškų reikalų 
rėmėjas J. Krukonis.

Pagrindinę kalbą pasakė Leo
nas Virbickas iš; Woodhaveno, 
N. Y. Jis prisiminė dabartines 
Lietuvos kančias ir šviesius ne
priklausomo gyvenimo laikus, 
kėlė vilti, .kad lietuva vėl bus 
laisva, kai į jos (laisvinimo dar
bą įsijungia jauninas.

Po prelegento kalbos Rimas 
Vizgirda perskaitė rezoliuciją 
JAV prezidentui L.B. Johnson 
Lietuvos laisvės reikalu. Rezo
liucija buvo vienbalsiai priimta, 
o surinktos aukos sutarta pa
siųsti Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui (Vlikui). 
Aukotoju sąrašą paskaitė V. Ma- 
tusaitis. Visų nustebimui, ši ma
ža lietuvių kolonija Lietuvos

mos be sprentimo”. >
Prašau atsakyti, ar tai tie

sa ir koks yra tikras mano; by
los laikotarpis ir ar neprisieis 
man apmokėti daktarams ir ad
vokatui? Aš, kai dirbau, daug

, Laikas: kovo 6, sekmadienį, 
nuo 12 iki 6 vai. vakaro. Užkan
džiai 2 vai. pop.

Vieta: §v. Kazimiero parapi
jos salėje, New Haven, Connec- 
ticut, Green Street 339, ties 
Worchester Plaža, vienas blokas 
nuo Chapel Street

Iš Conn. Trumpikė ir naujo 
1-91 kelio išsukti Church St iš
važiavime. Laikantis “down- 
town” krypties, ties ketvirta 
šviesa pasiekiama Chapel St'
-E Merrit Park^ay išsukti pas- sipajinti su tose valstybėse gy- 

kutinto išvažiavimu prieš tune- ” * “ ‘ ”
IĮ, New Yorko pusėje..

Pasitarimui pranešėjai 
kviesti iš Connecticut ir 
Yorko.

sukusi į taąrę pusę, risn prie- vokatą. Jis skambino telefonu 
arpįaįž ktt- 7 kiu, nesusdenkdama, štabai su- k kalb^ori teo rrika^ Supra- 
leffacHų. pri- trenkiau ; kaktą, Ltaitinę<yi- tau,khddaktans klausė “kada 
>kiapjbciją, durtos, rankas ir kojas. ;PMppgi bylą baigsis”. Tai! advokatas at- 
16 lietuvių smarkia sukrėčiau galvą ir ben- sakė: “nežinau, gal 1967 mė- 

drai visą kūną. Akiniai perkirto tais”.
nosį ir veidas buvo kruvinai su- Maloniai prašau Tamstą iš- 
žalotas. To viso pasekmės ga- aiškinti: ar mane bylą galios tik 
na sunkios. 3 kartus teko būti 6 metas ir ar ji po šito^termi- 
ligoninėje ir daugelį sykių eiti: - no. nebus nutraukta be sprendi

mo ir ar man tada* 'niekas ne
atlygins už tūrėtas išlaidas ir 
nustotą sveikatą. *

Viena “State”'; tarnautoja, 
amerikietė, kuri dirba prie to
kių bylų, man pasakė: “šitokios

A.L.B-nės Connecticut apygar
dos politiniams reikalams komi
teto kviečiamas lietuvių visuo
menės pasitarimas Lietuvos 
laisvinimo klausimais.

Tikslas: Surinkti iš tuo klau
simu besidominčios patriotinės 
mūsų visuomenės kuo dau
giausia naujų pozityvių min
čių ir pasiūlymų dėl dabartinės 
veiklos patikslinimo ir atei- pne užkandžių stalo.

dėkingi visiem 
Pr. Ir vaikai: Vin
cas, Laima ir Jonutis

Įdainavo solo
BIRUTt VALTERĮ £NĖ

Dr. Rimas Vatšnys, Yale uni
versiteto profesorius, sausio 
20 išvyko Europon, kur pasiliks 
iki vasario pabaigos. Anglijoje mus, ant posūkio teko susidur- 
ir Vokietijoje skaitys paskai- ti su kitu automobiliu. Važiavu- 
tas, o taip pat turės progos su- šiųjų niekas nenukentėjo, nors 

automobilis liko ^.gęrpfci^ ap-
venančiais lietuviais. Grįžęs, va- daužytas. Vasario 11 vakare au- 
sario 28 — kovo 3 dalyvaus, tomobilių katastrofoje lengvai 
metiniame American Institute sužeistos Birutė šaulytė iš 
of Mining and Mechanical En- Branfordo ir Zita šaulytė iš
gineers suvažiavime New Yor- Woddmonto.

Z. Strasdas, M. Žukauskienė ke ir skaitys paskaitą Balan
džio 19-22 išvyks į Washingto- 
ną kur skaitys paskaitą Ameri
can Geophysics Union suvažia
vimo Tectonophysics sekcijoje. 
E. Vaišnienė su sūnum yra iš
važiavusi pas savo tėvus į West 
Hartfordą. Dr. Rimas ir Elona 
Vaišniai nors ir tyliai, bet ak
tyviai dirba lietuviško jaunimo 
politinėje ir kultūrinėje veiklo
je. Abu vadovavo delegacijoms, 
besilankant CeHono, Hondūro, 
Burmos ir kt atstovybėse prie 
Jungtinių Tautų.

Ir šią dalį išpildė jaunosios jė
gos. Salvinija Gedvilaitė, Mary- 
mount kolęgijos dramos stu
dentė, labai įdomiai paskaitė ke
letą lietuvių rašytojų kūrinių. 
Jauna pianistė Jūratė Veblaity
tė paskambino Čiurlionio ir 
Schopeno kūrinius. Jonas Stan
kaitis akordeonu pagrojo lietu
viškų meliodi jų pynę.

J minėjlnią it^fi'anil S’ 'svei
kinimo kalbą pasakė didėlis lie
tuvių bičiulis Charles S. Joėl- 
son.

Po minėjimo buvo surengtos 
kuklios vaišės svečiams bei pro
gramos dalyviams šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Džiaugiamės, jaunimu, 
šio darbo ėmėsi ir savo 
gą pasigėrėtinai atliko.

ti ie^inį.LabaFsviųiū nepra- 
teisti t^ intymų uiUŪhfytų Jer- ' 
mintį, ne? tiems laikotarpiam 

" ūb ^kel- 
lį nebė

ra ^imitacijos laikui, per' kurį 
byla g^i tęstis. Pas mus Masša- 
tenka laukti 3 arba 4 metus kol 

...................    -f, . prieina bylos eilė, jei lankiama 
prisiekusiųjų teismo (jury trial).

ttifeika- tos, jam užmokėta. Aš nunešmu įtinau, kad ir kitose valstijose 
dažnai labai ilgai tenka laukti, 
kol prieina bylos eilė.

Kol byla yra teisme, ieško
vas (Plaintiff) ir atsakovas (De- 
fendant) seka bylos eigą ir da
ro tai, kas toje byloje yra dary
tina. Kartais būną taip, kad" ir 
ieškovas ir atsakovas “aplei
džia” bylą ir tada, tam tikram 
laikui praėjus, byla gali būti pa
dedama į archyvą Tačiau ir to
kiu atveju galima bylą “atnau
jinti’* ir vėl tęsti. E Tamstos 
paduodamų davinių man atro
do, kad bylos eilė dar nebuvo 
priėjusi ir kad Tamstos advoka
tas seka bylos eigą nors jis ir 
negali tiksliai numatyti ir. 
Tamstai .pasakyti kada prieis ’ 
Bylos eilė. Patarčiau Tamstai 
nesiklausyti visokių žmonių ple
palo. Jei Tamsta turi klausimą, 
nueik pas savo advokatą ir jo 
paklausk rūpimu klausimu. Ne
abejoju, kad jis Tamstai atsa
kys tiksliai ir teisingai.

Pirmoji dalis: Ar tu žinai. J. Strolia; 
Tykiai, tykiai, ir Šauksmas, Br. Budriū- 
nas; Ramunėle. J. Gaižauskas; Lakštin
galos giesmė, V. Kuprevičius; Malda, J. 
Naujalis; Kur bakūžė samanota, ir Oi 
greičiau, greičiau, S. Šimkus.
Antroji dalis: Ruduo. F. Shopin. Op. 10 
Nr. 3; Labą naktį J. Brahms, Op. 49 
Nr. 4; Legenda. P. Tchaikovsky; Lop
šinė. W. A. Mozart; Vėlinės. R. Strauss, 
Op. 10 Nr. 8: Pavasaris. G. F. Handel; 
Mužikai. Fr. Schubert, Op. 88 Nr. 4.

LiehrvHkę žokię munka. Or
kestrui palydint įgrotos 6 pol
kos, 4 valsai. Lietuviškas popu
ri ir paskutinis kaukių balius. 
Kaina 4 dol.

LietvRrta dainos ir lokiai Nr. 
2. Okupuotus Lietuvos ansamb
lio bei orkestro įgrotos 5 pol
kos, 4 valsai ir 5 lietuviškos 
liaudies dainos. Kaina 4.50 doL 
Stereo S^50 doL

Dsinoą SoL A. Stempufie- 
nės 25 Bet liaudies ir lietuvių 
kompociterių muzikos kūriniai, 
palytimi simfonijos orkestro, 
diriguojant D. Lapintinii. Kai
na 6 dol. Sterta -7 dol

Persiuntimui paštu JAV pri
dedama 50 centų. Kanadon 1 
doL Kreiptis; Daritininkas Adm. 
910 WiDougM>y Avė., Brook- 
lyn, N.Y. 11221.

Skatinama iš kalno pasiūlymus 
suformuluoti raštu.

Adresai: dėl smulkesnės in
formacijos kreiptis į Komiteto 
narius: V. Bražėnas, Echo Lake 
Rd., RFD, Watertown, Conn. 
Tel. 274-5247, V. Balčiūnas, 87 
Englewood Avė., W. Hartford, 
10, Conn., Tel. AD 3-3971. Z. 
Strasdas, 92 Harding Str., Wet- 
hersfield, Conn., Tel. 529-4672,

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 13. 
Bažnyčioje 10:30 buvo pamal
dos. Vainiką ir vėliavas atne
šė tautinių šokių šokėjai ir li
tuanistinės mokyklos mokiniai. 
Mišias aukojo kleb. kun. A. Za- 
navičius, pamokslą pasakė kun. 
V. Vičas, primindamas porą pa
vyzdžiu iš šv. Rašto apie tėvy
nės meilę ir viltį.

Iškilmingumo suteikė bažny
tinis choras, pasirodęs po ilgos 
tvlos. įspūdingai solo giedojo 
solistė S. Nasvytvtė-Valiukienė. 
Ji pagiedojo Avė Maria- St Lei- 
kienė pagiedojo Sančtus ir Be- 
nodirtus. Ne vienam ašarą E- 
spauHė, giedant maldą už tėvy
ne. Po pamaldų sugiedotas tau
tos h’mnas ir padėtas vainikas 
prie lietuviško kryžiaus švento- 
rrre.

Tr°čią v. po nietu, nors ir la
ko generaliniam sekretoriui Juo- bai lijo, bet žmonių prisirinko 
zui Audėnui, aktoriui Vitaliui pilna paraniios sa’ė. T ituanisti- 
Žukauskui: visiems prisiuntu- nė mokykla naca^ė Maironio ei- 
siems-eėlįn. skvrusiems aukų lėraščio “MvTėk lietuvi” posme

lį. Susirinkimą pradėjo Alto sky
riaus pirm. J. Mačvs. Programai 
vadovauti pakviestas K. Vilniš
kis. Suriedėti himnai, klebonas 
sukalbėjo invokacija, nepriklau
somybės akta perskaitė kapito
nas St Lipčius.

Trumpą sveikinimo žodi tarė 
klebonas, miesto burmistro at
stovas ir ukrainiečių atstovas. 
Pamindįnę kalbą pasakė inž. J. 
M’kloyas iš New Yorko. LB 
pirm. A. Grud’vs, pasakęs trum
pą kalbą, iteikė Maironio fon
do st’nendijas trims kolegijas 
p^dėtoriems studentams: J. 
Plečkaičiui, R. Pusliui ir G. žem- 
liauskui.

Meninę programą pravedė 
stud. J. Plečkaitis. Utuanisti- 
n*s mokyklos mokinė Vaiva
Vėbraitė paskaitė savo rašinėlį lūs ir Rinkevičius. Aukų surink- 
Ką reiškia man Vasario 16. ta 337.25 dol A.L.

Bažnyčiai. Tautos Fondui ir Bal- 
fui, sausiems bičiuliams, orga
nizacijoms ir spaudai, pareišku- 
siems ve’ionies šeimai užuojau
tos ir dalyvavusiems atsisveiki
nime su vėliniu — didelę ir 
nuoširdžią padėka reiškia

vel;oni®s žmona, dukros, sū
nūs, žentai, marčios, anū
kai, anūkės.

ligoninėje ir daugelį sykių eiti 
pas daktarus. Kol galėjau, dir-' 
bau. Dabar po kelių paralyžavi- 
mų nuo 1965.birželio 4 vjsai 
negaliu dirbti dėl labai pablo
gėjusios sveikatos. Nuo 1960 m. 
turiu advokatą, šio mėnesio 15 
gavau E savo daktaro sąskaitą -bylos tini būti baigtos iki 6 m., 
Daktaras prašo, kad aš apmokė- o po 6 metų, jeigu jos nėra E- 
čiau už gydymą. Tame rašte bu- spres$c;;; jog.-. yrą> pan^Hrioa-

New Britainor lituanistinės mo
kyklos mokiniai, paruošti J. 
Bernoriaus sudainavo keletą 
dainelių. A. Raškytė ir Liudžiū- 
tė padainavo solo. A. Lipčie- 
nės paruošti vietos mokyklos 
mokiniai M. Samulytė, D. Mer- 
kevičiūtė, Linas Lipčius ir Li
nas žemliauskas padeklamavo 
porą eilėraščių. V. Kronkaitytės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė pašoko tris šokius.' New Bri- 
taino mokiniams paskutines dai
nas . dainuojant, visus linksniai 
nuteikė mažytė Naikutė su savo 
“šokiu”.

Aleksandra Plečkaitienė, tal
kinant M. Merkevičienei, A. 
Biknaitienei, N. Naikienei, pa
ruošė lietuvišką vakarienę. Ba
re dirbo Z. Merkevičius, V..Sau-

Naiiją lietuviška 
plokštelė

iš Didžiosios Britanijos

Nuoširdžiai dėkoto visiem už 
Jūsų paramą ir užuojautą žo
džiais, gėlėmis, mišiomis, mirus 
mano vvrui Stasiui Jakučiui. 
Žmoeans širdis vra per maža ir 
pertrapi, kad šiame skaudžia
me momente sugebėtų visiem 
tinkamai nadėkoti. Dėkoju ku
nigam J Klimui ir J. Svirskui, 
atkalbėjusiam rėžančią o taip 
pat organizacijų atstovam, bu- 
dėjusiėm prie velionies karsto. 
Neturint Amerikoje gimtoių. be 
Jūsų tikrai būčiau labai vie
niša. Jūs man ir mano 3 vai
kam buvote ta užuovėja, kurias 
vi«a laika ieškojom®. Būkit® «r 
toliau sų mumis. Yvatin?ai dė
koto maloniems bičiuliams — 
vriionies kūmui Antanui Mat - 
ieškai. Jonui Venckui. Povilui 
Žičkni — už surašvmą asmenų, 
norinčiu savo auka prisidėti 
prie a a. Stasio atmintinio įna
šo i T ’etuviu Fondą Tegu ge
rasis Dievulis i!mis metus lai
ko jus onerrinmis bei paslau
gius nuskriaustiesiems

Giliam® nuliūdime ir visad

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

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willou2hby Ave^ Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<)

ir A. V akselis vadovaus disku
sijoms tema: “JAV ir Lietuvos 
kovos vienumas”.

B
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RADIJO PROGRAMOS

imt!

VYT. MAŽELIS

VENTA

DULCE HAIR FASHON

3.Prieauglio kjaąių sportinin
kai tari būti globojamą 

-gų vyresniųjų vadovų visos iš

tašė, gali būti vyriąųąįo || 
bmia Vmnitata susnenduo' 
ii P Agnia in ar tnimnĄsniana

2. Suaugusiu ir pr#y 
šių didesnio mąsto p 
turi būti pravedamos 
laiku.

AMERICAN TV A AIR 
CONO1TIONING CO 

2923 Avenue L, Brooklyn 
We spedalize In Color and Black A 
WHte T.V. servtee Ali work guar- 
anteed Weekdays and Sunday 24 
hour service Cali 377-6600 or DE 
6-3092

lytė, Ridgewood, N.Y., 1L Fk> 
re, V. Mulevičienė,A. Ralys, G. 
Katfles, V. Karechka, Kich- 
mond Riti, N.Y., S. švedas, A. 
Spaičis, A. Ramanauskas, J. 
Abažūrus, K. Barauskas, L. Lei- 
ga, J- Liogis, P. Judickas, A. 
Raguckas, E. Karmazinas, Wood- 
hataąi N.Y., JI Valaitis, K- Gar-

Už attiktą darbą centro vai- 
dm P**R išvykos or- 
ganizaemiam ir finansų tieki
mo kBĮpįtfftąm tiek Amerikoje,

390 West Broadway, South Boston, Massachusetts 02127 
TeL 268-8764

mąs.
Centro Vąldybą dėkoja lae- 

tavių Bendruomenei, organizaci
jom ir parięniem asmenim, ku
rių finansinės paramos dėka 
ši Įietavių sporto gyvenime 
rmkš^unga išvyką buvo igv-

MERCURY CIPT SHOP, INC 
101 i«t aybfm^ new yc^ a™* m. or4-mo 

lepieMNtaoj*

merifbfficg"befweerilO aridifAJC
OTTO B. MAY, INC.

52 Amstordam SL Newark, NJ.

ItaHRtViąąs, Ę. Įąkevicz, S. 
VMttoeae, J. Kata, Brockton, 
Mąss., Ęiul J. Klišai, A. Bal- 
993, į Martmeny-

ras, Noruoed, Mask, & Kanie- 
vifius, Salem, Mass., V. Bu
kauskas, Hyde Park, Mass., J. 
Sbelanskas, HavertaD, Mass., 
R. Sąvokines, Newburyport, 
Mass., C. Paso, Westboro, Mass. 
K Katilius, Homestgąd, Psl, dr. 
A. Vįą&fe, Sdrahton, Pa.,E Sha- 
trošky, Pątton, Pa., F. Urbana
vičius, Pittsburgh, Pa., L. Ro
man,Allentowri, Pa, F. Mos- 
nik, Dalias, Pa, C. Tamasaus- 
kas, M. Januškevičius, Phila. 
Pa, I* Kukanauzą, Providence, 
R.L, Kun. J. Makąys, Ports- 

A_ Masilionis, CleveJand, Ohio, Sirgėdąs, B’klyn, N-Y, £ Ūse- mouth, R.L, A. Radfius, Balti- 
V. Lukas, Kew Gardens, N. /Y., 
M. Mantas, Delmar, Del, A. Di- 
mas, Mid<fle Vfllagą, N. Y.Cęntro Valdybą, sąryšyje su 

1964 m. Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės išvyka j 
Auštrątiją, sąjungos ir visuome
nes žiniai praneša:

revizijos ko-

BOT OR (HRL IntęHigent to be tar 
borttory trainee in cbemięal ęorą- 
pany. EBgh Schoel graduate. Literai 
bemeti ta. Muft speaK read apd wrtto

■< VAITKUS 
r < funeraL hwie 
197 Webster AVenue 

'frAiusvaiieĮ^

Jeigu riibšiatės važiuoti į Europą, Pietų salas, Floridą, 
Californiją ar tik į New Yorką . . . kreipkitės į

We Cater to vVmmo 
Interested In

HAIR STYUNG
HAIR WKAVXNG

The Latest fa Hair Styitaą

more, Md., L Rumšas, V. Na
vickienė, E. Chicago, HL, B. 
Vitkus, B. Užusienis, J. Klimas,

Jotephine Oįnedetto — Electrolysi^ 
Sąeęfalist Fręę conąuttatfaĮi by 
potatment. Meinber of the Americ
an Etectrotyšis Aasoc. and the New 
York Stato Etectrolysis Assn 

147-24 6th Avenue Whttestone 
Cafl IH 3-0688

ėdĮtoį^DimMĮs,*'' W. Hartford; 

J. žemaitis, Ą. Alekse, Water- 
bury, Cosul, F. Jurgelionis, P. 
KMvyaąs, Woącesta Mass., Š. 
PetaWĮlHK> < K. Ba-

Carron Bovtique 'Brides Emporium' 
Compiete trousaeau. Stata 3 to 16. 
Open Mon. A Tues. By appt. Wed., 
Fri., Sat. 9A Thur. 9-9. Indiridnal 
attentton. Knita, Craaaweer, Even- 
taą, Acceaa. 2039 Lemotpe Ave^ FL 
Lee, 20i; 37-438; » Taftnąn PL

Visiems,. prie kalendoriaus 
išlaidų padengimo prisėdėju
siems nuoširdžiai dėkojam. Lau
kiam spaudai paramos ir iš

•408 Jamaica Avė., 
Weodbav«n 21, N. Y.

VI 7-2578

revizijos komosijųs ąktą patie
kė sąjungos, metiniame suvažia
vime Detroite sausio 22 patvir
tinimui. Pajamų surinkta 19, 
S69.74 dol Išlaidų susidarė 18, 
471.60 doL Likutis — 1,098.14

6 DIDŽIUtkS KRAVTUVf8 6 
9SSS.r ■» i ' ■ toHiiĮi ei* f s *-*•

VOCAL COACH1NG 
fa opera, concert and musical re- 
pertoire. Misa Rims of Oberifa Con- 
servatory — Academy Mozarteum, 
Salzburg, A Heidelberg City Opera. 

TeL 065-9099

§i įstaiga turi visus įgaliojimus iš tarptautinių (užsienio) 
ir vietinių susisiekimo linijų. Mes išduodame bilietus, 
užsakome viešbučius, sudarome kelionės planus pavie
niams ir gilėms.

MAOAliE *YAM

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga 
15756 Lesore, Detrott 27, Ifich. 

BRoadway 3-2224 
•ettadieniais 8:45 iki 9>45v.v

Riehoaond HiH North prnfcgieMiain 
j firfmnu aių SRęlOO $tūcco> 

6 kąmbąriai ir ekstra prausykla 1 
aukite 8 kamb. ir 2 praus, n aukite 
alyva šildymas, 2 mašinų garažas. 
Puiki vieta profesionalams, buvo 
gydytojo kalinėtas tr reridencija 
daugel} metų. 339,900

Niekęs Reattor — VI6-5700 Matthev F. Batas
FŲNERAL HOMĮE 

Modeęni koply&a - Air concgltioned 
A. J. BALTON-BALTRONAS

Ucensed Managmr 
A Notary Public 

ĮĮjB ^Įįįį 3, Įfc ĮLY.

suup bę ai
patiktam be glotos, Žai^nių Ęąątoaą, Ifąss., G. Bąrfiąąąmikąs, 
vykdytojai gali neleisti vąriybo- Mąss., B
se dalyvauti. BTĮlyn, N.Y., P. Rusteika, Cbi-

4. šie nuostatai įsigalioja nuo ęąjč, W- 
pasketimųo dtenos. T

Klubų vadovai yra prašomi 
ątiąeipti runtą dėmesą ir jįėti: 
visas pastangas, kad šie & kiti 
sąjungos nuostatai bųtų kuo 
geriau užtaikomi.

žąj^įg vykdytojai yrą pra
šomi žaidynių progą Į3dfiąmuo- 
se leidĮnėtraose skatinti spor
tuojant jaunimą susilaikyti nuo 
alkoholinių gėrimų beį garbin
gai atstovauti savo klubus ir 
sąjungą.

VEST PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI 
BE PAPILDOMO MOKESČIO.

7 dol M. BukaųsĮaesė, 
Brookiyn, New York.

Po « (tok J. Vilpitauskas, M 
ftitinsfr>sA P. Samulėnas, B*kly, 
New York.

PITTSBURGH, PA. 
wzum, 1560 bengn r 

vedėjas VYT. A. TtiESUS 
52 ShadT SU W.<PgjL, ŽMnna. 15228 

TeL 568-2754 ■ 
teIrniaiHiĮniąįą 12*6 *i tMĮ v. p-p.

BROCKTON, MASS. 
Vedėjas P. VlftCINIS 

173 Arttrur St., Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209

AM bang. U90 HL—EM bang. 105.7 
meg. il WKOX, Framfajg^am, Mass. 

Sekmadieniais 8 - 9 vaL ryte

THE OĘAN TRĄUT SCHPOL 
OF FLORIStRY

Hotel Cknrernor C3fatoo, Tth Avė. A 
3Ut Street — Lean.to tie a Ftorist 
ta just eta yeeąs. Liconsori by the 
jtY. Blate Dept. afEducatfan. Write 
for Catalog C or jtafae 947-232K

HARTFORD, CpNN.
Ved. ALG. DRAGOKAVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Vfctoria RA, Hartford 14, Cos

EVergraeR 8-9770

Jogepli Garszvą

Pažemenas, Oueeris ViOage, N. 
Y., E. Gailius, Wešftury,‘N.Y., 
Dr. B. Jankauskas, W. Brent- 
wood, N.Y., J. Butinis, Far 
Rockaway> N.Y., V. Batrim, Le 
Roy, N.Y., Kun. A Rubšyą, 
Bronx, N.Y., . Jankevičiūtė, 
New York, V. Karutis, Ąmster- 
dam, N.Y., S. Grybauskas, Ro- 
chester, N.Y., A- Genilat, A. 
Dargis, Kearny, N J., V. Lauga- 
lis, Towaco, NJ., S. Grinevičie
nė, Harrison, N. J. - K. Jan
kūnas, Lodi, N J., Kun. J. Kin
ta, V. čižiūnas, Patason, N J. 
—L Jurevičius, W. Shestak, J. 
Btiznikas, B. Kirstis, J. Paukš
tys, J. IiPikanskas, Elizabeth, 
NJ^ J. Kasanskas, linden, N. 
J^ B. Šarkenis, Nevari, N. J., 
S. Zdanis, Oakville, Conn., E. 
Lenk, New Britam, Conn. — 
E Boti^s, Lenien, Conn. 
Jfc Metamas, Manchester, Con- 
neeticut, W. j8fljĮw*as, New 

jęąBjĮk,' ■& Juodaitis, 
Nbrvolk, Coanecticut, W. 
Jūraueludįs, * ToraiBgtoa, Con-

• M W J-
Kuodis, fik Į^M, M. 
DMiMpriha^ K WR«ė, 
L. Kogpas^ R Wilcliaskas, F. 
įlipęs, Ė: Lukas, U. šarįuš, J. 
Juodis, A Giedrys, k Jtngė- 
la, A. Mickevičius, V. Kuškis, 

Po 5 dol. E Gųtmąnaą, X kųn. 'A. Fąškus, j. Kupčifi?ias, 
Katkus, J. Zatmskis, X Savic- A. Garlauskas, J. Ratfenan, J. 
|ąą, S. Mąskę, B’klyų, N. Y., K. Mikaląuskąs, Yokubonis, A. 
Triuką, Scituate, Mass., Įti*. H. Bagdonas, a Bdiaiskas, 
VĮlmanią, Greystone Pak., NJ., G. Stonys, S. CesuuskasA OFFICE MACHINES
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f aną uįą ąiaąo up. 
v? Tick-tapi Ddivery. 
S517 18th iįf;, 
.CLiįęąą:.

2. Suvažiavimas šį revizijos 
kmnisijos aktą priėmė.

3. Revizijos komisijos išsa
miai paruoštos aukotojų sąra
šus Centro valdyba mėgins pa
skelbti.

4. Centro valdyba, vadovau
damasi sąjungos sūva&aVimo 
1965 vasario 6-7 nutarimu, ba
lanse tikusius pinigus yra pie
šusi į banką atskira išvykų* fon
do sąskaita, šių pinigų naudoji
mui, nutarimus gali daryti tik 
visuotinis sąjungos suvažiąvi-

8TA&GER8 MCVER8 
163 ąasrfar* 8L, 6^«yn 
ūei St^ąere do yųųr bfcytag 
įcąl «ną L<mg Dtstapce Movers 
jęA Bonded aH work dtrne at 

reasanabte rates.
Cafl 875-6726

Stęįėefl Arari$kb 
(ARMAKAU&KAS) 

GrahoriUB-Balsamųotojae 
MQDBŠ»<Į pZOFLTCIA 

4^3 METROPOLITAN AVĖ.
• Brookiyn, M Y. <

T«L
j uejm..8BįJWk.-Įii-

CARkbL

BOSTON. MASS 
Vbcttjas? 

8TKP. MtNKUB 
WLYN — l360Jdlocycl 

Ir FM 1PL7 banga


