
Prezidento sveikinimas Vasario 16

Taiki koegzistencija ir taikos ofenzyva šiuo metu
Chruščiovą* skelbė "taikiu Prezidentas ragino nekreipti dėmesio i aliarmus dėl užsienio 

koegzistenciją", Johnson** "tai- * *
politikos kriziy. Jas prezidentas mėgina išspręsti taikiu būdukos ofenzyvą"- Abiem bendras 

žodis — "taika", Kiti du žo
džiai skirtingi. Chruščiovo "ko
egzistencija" turėtų reikšti su
gyvenimą ir nesikišimą į kito 
reikalus. Johnson© "ofenzyva" 
turėtų reikšti kišimąsi, veržiu-

mą. Ar darbuose Chruščiovas 
vykdo "koegzistenciją" ir John
sonas "ofenzyvą", ar atvirkš
čiai, atsako aštriausi dienos į- 
vykiai.

VIETNAME: Teroras prieš amerikiečius

GUANTANAMO: JAV siekia aprimimo
Guantanamo konfliktas vai

ruojamas į atoslūgį. Konfliktas 
buvo kilęs dėl Kubos žvejų, ku
rie vasario 3 buvo suimti Ame
rikos vandenyse- Kuba atsakė 
į tai, vasario 6 nutraukdama 
vandenį Guantanamo bazei Į- 
sikišus Sovietam, Kuba davė 
žingsnį atgal, aiškindama jau, 
kad žvejai galėjo netyčia į- 
plaukti į Amerikos vandenis. 
Amerika taip pat švelnina pa
dėtį, darydama pastangų apsiei
ti Guantanamo bazei be Ku
bos vandens. Numatė pastaty
ti įrengimus geriamam vande
niui gaminti iš jūrų vandens.

Prezidentas dėl

Tai atsieis apie 5 mil. Numatė 
atleisti Kubos tarnautojus, ku
rių yra 2,500, jei jie savo už
darbį nesutiks palikti pačioje 
bazėje. Iš šių tarnautojų Kuba 
turėdavo svetimos valiutos 5 
mil- dol. metam. Paliks tada 
tik 500, kurie gyvena pačioje 
saloje. Florida paraginta grei
čiau spręsti ir sulaikytų 29 žve
jų bylą.

Iš sulaikytų žvejų 2 pasipra
šė azylio.

Guantanamo bazę Amerika 
valdo pagal 1903 sutartį. Joje 
nieko nebuvo apie vandenį, ku
ris pumpuojamas iš už pus
penkto mylios nuo bazės. Kas
dien pristatoma 2 mil galonų 
vandens. Už tai Amerika mo-

užs. politikos
Prez. Johnsonas vasario 11 

pareiškė, kad kalbos apie už-

ka Kubai 14,000 dol. mėnesiui.

sienio politikos krizes esančios 
perdėtos. Tų krizių mažiau 
kaip Kennedy-Chruščiovo lai
kais. Ragino nekreipti dėmesio 
į tuos, kurie aliarmuoja. Prezi
dento įspėjimas suprastas kaip 
atsakymas į respublikonų sus-

Aiškinama, kad Amerikos vy
riausybė siekia reikalą nušvel- 
ninti, kad gautų tą pat iš Sovie
tų Azijoje ar Europoje-

Saigone, Vietnamo sostinėje, 
vasario 9 komunistų pakištos 
dvi bombos (Amerikoje gamin
tos) sporto stadione užmušė 2, 
sužeidė 23 amerikiečius, tarp 
jų moteris ir vaikus. Vasario 
7 buvo sužeisti 5 amerikiečiai, 
vasario 8 užmuštas 1 ir sužeis
ti 3 kitos bombos sprogime.

Komunistai laimi naujų teri
torijų. W. Ltppmann (NYHT) 
padėtį vertina: “Pilietinis ka
ras Pietų Azijoje einasi mums 
blogai — blogiau, negu Ame
rikos visuomenei leidžiama apie 
tai žinoti, blogiau, negu valsty
bės sekretoriaus Rusk pareiš
kimai leistų daryti išvadas”. 
Lippmannas tikina, kad Ameri
kos politika laimėti karą Viet
name vedanti į katastrofą. Jis 
siūlo de Gaulle planą — neu
tralizuoti. Nurodo tokio neutra
lizuoto krašto pavyzdį — Suo
miją. Girdi, Suomija neturi pil
nos nepriklausomybės, nes ne
gali dėtis į Nato, bet ji “libe
ralinės demokratijos” valdoma 
ir turinti vidaus reikalam vi
sišką/ autonomiją

Chr. Sc. Monitor sako, kad

tie, kurie ragina imtis neutra
lumo ir duoda Suomijos ar Ju
goslavijos padrąsinantį pavyz
dį, turi pasvarstyti, ar Vietna
me yra tiek nacionalizmo kaip 
Suomijoje ar Jugoslavijoje, kad 
jis galėtų atsaspirti komunisti
nės Kinijos spaudimui. Paste
bėjimas teisingas, ir Lippman
nas turėtų lyginti Vietnamą ne 
su Suomija, bet su Laosu, kur 
"neutralumas" jau įvykdytas.

ŽENEVOJE: VIENAS JAU NU
SIGINKLAVO ...

Nusiginklavimo konferenci
jos vienas sovietinės delegaci
jos narys Jury I. Nossenko, 36 
metų, vasario 4 dingo ir pasi
prašė Amerikos azylio. Jis bu
vo delegacijoje kaip “eksper
tas”, nors posėdžiuose ir ne
sirodydavo. Tai buvo saugumo 
pareigūnas, kaip jis pats pa
reiškė, K.G.B. (komitet gesudar- 
stvennoi bezopasnosti) štabo 
narys. Maskvoje jis paliko žmo
ną ir du vaikus. Laikoma, kad 
tai Amerikos žvalgybos di
džiausias laimikis po pulk. 
Penkovskio. kuris dirbo Ameri
kos žvalgybai ir buvo sušaudy
tas.

Amerikos Lietuvių Taryba 
ir Šiemet kreipėsi į JAV Pre
zidentą ir Valstybės Sekreto
rių, kad Vasario 16 dienos pro
ga pareiškimą Lietuvos nepri
klausomybės reikalu.

Prezidento asistentas Ken- 
neth O’Dennel atsakė;

"Lietuvių valstybinės dienos 
proga Valstybės Sekretorius 
vėl pasiųs sveikinimo raštą Lie
tuvos atstovui. Aš taip pat šia 
proga noriu Prezidento ir A- 
merikos Vyriausybės vardu pa
reikšti simpatiją teisėtom Lie
tuvos žmonių aspiracijom ir už
tikrinti mūsų seną nusistatymą 
nepripažinti Sovietų Rusijos 
prievartinės Lietuvos aneksi
jos".

Lietuvos diena 
Kongrese

Lietuvos nepriklausomybė 
Kongrese bus minima vasario 
17. Senate minėjimui vadovaus 
senatorius Thomas Dodd, Conn. 
dem., Atstovų Rūmuose — 
kongresmanas Daniel J. Flood 
Penn. dem.

Kun. J. Matutis, šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas 
New Haven, Conn., maldą už 
Lietuvą kalbės senate. Kun- 
Edvardas Abromaitis, šv. Kazi
miero parapijos klebonas Chi- 
cagoje, maldą kalbės Atstovų
Rūmuose.

KONGRESAS, VYRIAUSYBĖ, LIETUVA

Lietuvių dėkingumas priklauso Vyriausybei, Kongreso 
nariam ir visiem, kurie Lietuvą mini geru žodžiu ir pa
deda jai laisvės siekti

KIPRE: Maskva braujasi j Kiprą

Nacionalinė Kinija vasario būtų buvusi paruošta lankstes- 
10 nutraukė diplomatinius san- nei politikai kom. Kinijos at- 
tykius su Prancūzija. Ji buvo žvilgiu, kaip tai valstybės sekr.

tipnntą kritiką užsienių politi
kai; respublikonai mano, kad 
rinkimų reikalam tai geriau
sias taikinys.
ANGLIJA IR AMERIKA

Anglijos nūn. pirm. Douglas 
Home vasario 12 atvyko pas 
prezidentą Johnsoną. Labiau
siai rūpimi klausimai — Kipras, 
prekyba su Kuba. Amerika pa
siryžusi spausti, kad Kuba bū
tų boikotuojama.
VOKIETIJA IR PRANCŪZIJA

Vokietijos kancleris Erhar- 
das šeštadienį ir sekmadienį 
bus Paryžiuje. Politikos apžval
gininkai tvirtina, kad santy
kiai tarp Vokietijos ir Prancū
zijos gerėja, ir Vokietija linku
si paremti Prancūzijos politiką. 
Santykiai tarp Amerikos ir Vo
kietijos po Erhardo atsilanky- 
rr.o pas Johnsoną jau imą at
vėsti.
SAUGUMO TARYBOJE:

— Pakistano reikalavimą, 
■kad Kašmire būtų leista gyven
tojam apsispręsti balsavimo ke
liu, vasario 10 parėmė Angli
ja, Marokas ir kt. Bet su tuo 
nesutinka Indija, kuri tvirtina, 
kad Kašmiras esanti integrali
nė Indijos dalis.

priversta tai padaryti Prancūzi-

OSWALDO BYLA
Oswaldo motina vasario 10 

prezidento nužudymo bylos ko
mitetui aiškino 6 valandas- Nie
ko naujo nepasakiusi. Ji įsiti
kinusi, kad jos sūnus preziden
to nenužudė. 1

U.S. Naws... rašo, kad teis
mo pirmininko pareiškimas, 
jog kai kurie liudijimai nebus 
paskelbti “per visą jūsų gyve-

jos užsienių reikalų ministeriui 
pareiškus, kad nacionalinės Ki
nijos vyriausybės nelaikys Ki
nijos vyriausybe ir kad įstei
gus kom. Kinijos atstovybę ne
bus toleruojama nacionalinės 
Kinijos vyriausybė.

H. Tribūne aiškina, kad Chi- 
ang Kaishekas “išsaugojęs sa
vo veidą, bet netekęs galvos”. 
Tuo jis padėjęs išsaugoti Pran
cūzijai veidą, ty. Prancūzijai 
nereikėjo nutraukti santykių su 
nacionaline Kinija ir išvaryti 
jos atstovo.
....Times aiškina, kad tai laimė
jimas Kinijos komunistam ir 
pralaimėjimas de Gaulle, nes 
kom. Kinija privertė de Gaul
le pakeisti viešai paskelbtus 
pareiškimus. Užsienių reikalų 
ministeris buvo skelbęs, kad 
santykiai su kom. Kinija už
mezgami “be jokių sąlygų”. 
Prancūzijos atstovybė Wash- 
ingtone taip pat buvo užtikri
nusi, kad Formozos vyriausy
bė Imis laikoma ir toliau “Ki
nijos vyriausybe”. Pirmame su
sidūrime su Pekingu, sako lai
kraštis, prezidentas de Gaulle 
kapituliavo.

Chr- Sc. Monitor informuo
ja apie Amerikos politikų ap
gailestavimą, kam de Gaulle 
nesutarė su Amerika ir neinfor
mavo. Jei jis būtų su kom. Ki
nijos pripažinimu palaukęs dar 
metus, per tą laiką padėtis 
Vietname gal būtų sustiprėju
si, pati Amerikos visuomenė

padėjėjas Roger Hilsman jau 
buvo pradėjęs.

Kipre ir dėl Kipro tebėra 
įtampa. Vasario 10 turkai ir 
graikai apsišaudė; vienas nu
kautas, vienas sužeistas- Atė
nuose vasario 10 studentų de
monstracijos prie Amerikos ir 
Anglijos atstovybių su šūkiais 
prieš Ameriką ir Angliją, už 
Kipro prijungimą prie Graiki
jos. Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Bali vasario 9-12 ta
rėsi su Anglija. Graikija, Tur
kija dėl naujo plano, kuris grą
žintų Kiprui jąpybę. Sovietai 
paskelbė grasinimą, kad neliks 
abejingi, jei Nato darys “agre
siją” prieš Kiprą. Anglijos mi
nisteris pirmininkas apkaltino 
Sovietus kišimusi į Afrikos ir 
Kipro reikalus.

Tai vis propaganda, iš kurios 
matyt, kaip Amerika ir Angli
ja siekia išlaikyti Kipro saloje 
ramybę Vakarų pastangom, o

Sovietai stengiasi sukelti nera
mumus, kad įkeltų koją taip pat 
į Kipro reikalų sprendimą. So
vietų interesas sutampą su 
Graikijos siekimu pakeisti pa
dėtį. Dėl to Kipro prezidentas 
Makarios remia siūlymą, kad 
tvarką Kiprui garantuotų Sau
gumo Taryba (taigi ir Sovietai), 
Amerika su Anglija remia siū
lymą, kad tvarką garantuotų 
Nato kariuomenė (taigi neįleis
tų į Kiprą Sovietų). Sprendimo 
dar nesurastą.

— Prez. Johnsonas vasario 
6 pareiškė, kad Amerika bend
radarbiaus su Izraeliu geria
mam vandeniui iš jūrų vandens 
gaminti. Arabai tuo nepaten
kinti.

— Pentagonas vasario 11 
nusprendė korespondentų šiuo 
metu į Guantanamą neįsileisti.

icįu
į ?
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nimą”, atgaivino gandus, jog 
Oswaldas buvęs apmokamas so
vietų agentas, o to skelbti po
litika dabar neleidžia.

— Kinijos komunistai sten
giasi insifikruoti kinų bendruo
menėje Amerikoje. — įspėjo 
FBI direktorius Hooveris. — 
Jie suinteresuoti išvogti Ame-
tikos karines paslaptis, kad 
virstų pasaulio atominiu milži
nu. vasario 8.

Kongresas ir šiemet palaiko 
savo tradiciją — minėti Lietu
vos nepriklausomybę.. Vyriau
sybė palaiko savo tradiciją — 
deklaruoti nepakilusį Ameri
kos nusistatymą nepripažinti 
sovietinės okupacijos.

Pasekant įvykius nuo perei
tų metų Vasario 16 dienos iki 
dabar, pastebimas vyriausybės 
tas pats nusistatymas aneksi
jos nepripažinti, Kongreso na
rių nusistatymas — Lietuvos 
klausimą kelti aikštėn, reika
lauti jam sprendimo, nors ir 
kaip būtų sunkios tarptautinės 
sąlygos.

Tie patys Kongreso nariai, 
(Dodd, Flood) kurie šiemet
Kongrese vadovauja Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimui, 
buvo uoliausi ir pavergtų tau
tų klausimo judintojai per iš
tisus pereitus metus. Antai, 
pereitą vasario mėnesį kong-
resmanas M.ichael A. Feighan 
kėlė balsą prieš, jo teigimu, 
prorusišką politiką departa
mente, prieš dvigubus Standar
tus, o Daniel J. Flood to dvi
gubo Standarto nurodė konkre-

čia sritį — reikalavimą naikin
ti kolonializmą Afrikoje, bet 
susilaikymą nuo reikalavimo 
naikinti kolonializmą Sovietų 
pavergtoje Europoje. Thomas 
Dodd kovojo prieš Amerikos 
leidinius, kuriuose Lietuva ro
doma kaip Sovietų dalis. Kon
gresmanas Derwinski pasinau
dojo atomine sutartimi Baltijos 
valstybių vardam priminti — 
siūlė valstybės sekretoriui pa
kviesti ir Baltijos valstybių at
stovus atominės sutarties pasi
rašyti Dar akivaizdžiau palan
kumą tarp Kongreso narių ro
do faktas, kad daugiau kaip 
keturiasdešimt Kongreso nartų 
pasiūlė rezoliucijas kelti Balti
jos valstybių klausimą, reika- 
IsujMt |om apsisprendimo, ir 
tremtinių iš Sibiro grąžinimo.

Tai vis baisa, kurie neleido
užmiršti Baltijos kraštam pada
rytos neteisybės ir reikalavo tą 
neteisybę pašalinti.

Jie tenka labai branginti, at
sižvelgiant, kad bendra atmos
fera nebuvo palanki. Didelės 
depresijos, antai, paliko žurna
listų Allen ir Scott informaci
ja dar balandžio mėn. apie 
Rostowo ir Bundy planą siau
rinti egzilų veiklai paramą. Pir
miausia tai pajuto Kubos lais
vės kovotojai. Su liepos pra
džia buvo susiaurinta parama 
ir Europos laisvės komitetam.

Laisvės kovai buvo susilauk
ta ir smūgio — kada Vengrijos 
klausimas išimtas iš J. Tautų 
darbų tvarkos ir kada Ameri
kos vyriausybė sutiko su Mas
kvos pastatyta Kadaro vyriau
sybe uimegsti normalius diplo
matinius santykius. Tada rug- 
piūčio mėn. Amerikos piliečių, 
tautinių grupių ir egzdinių or
ganizacijų atstovai lankėsi Wa- 
shingtone ir reiškė protestą.

Nuo tada pavergtų tautų pa
dėtis Amerikos vyriausybėj ir 
Kongrese yra be pastebimų at
mainų.

KONGRESE:
— Prez. Johnsonas atnauji

no spaudimą Kongresui už vy
resniojo amžiaus žmonių gydy
mą ligoninėje ir namie socia
linio draudimo lėšom.

— Senate priimtas nutari
mas sumažinti mokesčius 18 
iki 14 procentų.

— Atstovų Rūmai vasario 
10 priėmė “pilietinių teisių" i- 
statymą 290:130 balsais. Už bu
vo 152 demokratai ir 138 res- 
publikonai, prieš 96 demokra
tai ir 34 respublikonai. įstaty
mas sustiprins negrų balsavi
mo teises pietuose, panaikins 
diskriminaciją privatinėse ir 
valstybinėse įmonėse bei įstai
gose. Senate laukiama didelio 
pasipriešinimo šiam įstatynui.

— Somali j s vasario 10 skun
dė Etiopiją dėl agresijos. Pa
sienio susidūrimuose nukauti 
307 ir sužeisti 492 somaliečiai



I
14

2 DA RBIN I NKAS 1964 m.,’vasario 12 d., nr. 11.

S . »&

V: v

-IETUVOS ATSTOVAS J. KAJECKAS kalba Washingtone, įteikiant pirmąjį įnašą Šiluvos koplyčiai. Iš k. į d. prel. J. Balkūnas, vysk. 
V. Brizgys, Msgr. T. J. Grady, inž. A. Rudys.

da Įniršimo akciją prieš tuos, 
kuriuos tebelaiko sau pavojin
gais, kurie pastoja daugiau ar 
mažiau kelius į jų tikslus-

Kuo vyskupas V. Brizgys 
“pavojingas”, išsidavė Charles 
R. Allen, Jr., kurį pakartojo ir 
“Tėvynės balsas”. Esą vysku
pas V. Brizgys dalyvavo Romo
je Bažnyčios susirinkime ir iš 
ten parašė “N.Y. Post” straips
nį apie sovietinius priverčiamo
jo darbo lagerius •..

Taip, vyskupas pavojingas, 
jei jis parašo apie sovietam ne
patinkamus dalykus, 
biau jis pavojingas, 
dalyvauja Bažnyčios 
me kaip Lietuvos 
anot laikraščio, kaip 
tas”. Taip, vyskupas
Bažnyčios susirinkime. Vienin
telis iš Lietuvos vyskupų. Čia 
ir yra pagrindinė dabar vysku
po kaltė ir bolševikų įnirtimo 
priežastis.

Vyskupo V. Brizgiu dalyva
vimas yra kliūtis Maskvos poli
tikai, kuri norėtų atsiųsti iš Lie
tuvos i Bažnyčios susirinkimą 
tuos, kurie jai patinka. Kiek 
Maskva stengėsi! Pereitais me
tais buvo siunčiamos iš Lietu
vos delegacijos — balandžio, 
birželio, lapkričio mėnesį, ku
nigų ir pasauliečių delegacijos 
į Vatikaną, kad pareikštų Lie
tuvos tikinčiųjų ir ganytojų 
lią.

Jei tokiom delegacijom 
pasisekė prieiti ten, kur
taikė, tai smūgis yra ne tiek 
delegacijom, kiek tiem, kurie 
jas organizavo. Kokioje švieso
je atsiduria “kulto reikalų” pa
reigūnai prieš savo tiesioginius 
viršininkus, prieš partiją, prieš 
MVD! Suprantamas tad įnirti
mas ir noras surasti kaltininką. 
Tokiu kaltininku ir laikomas 
vyskupas Brizgys. Kaltas jis 
jau tuo, kad jis yra Lietuvos 
vyskupas ir kad jis dalyvau
ja Bažnyčios susirinkime ir jis 
kaip vyskupas turi priėjimą 
ten, kur jo norėtų bolševikiniai 
emisarai.

Dar la- 
jeigu jis 
susirinki- 
vyskupas, 

‘ ‘delega- 
dalyvauja

AUKA LIETUVOS LAISVINIMUI
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, Ine.
6818 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60636
Amerikos Lietuvių Tarybai

Pilnai suprasdamas tragiškos okupuotos Lietuvos 
būklę, jungiuosi prie besąlyginės kovos paremti pastan
gas atgauti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. Negalė
damas dalyvauti Vasario 16 minėjime, Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbams paremti siunčiu savo auką sumoje

$.......................

Pavarde ir vardas ......................................................................

Adresas ................................J.....................................................

METUS PRADĖJO NAUJU ĮNIRŠIMU PRIEŠ VYSK. V. BRIZGI
Žydu vardu:

Pernai prieš Pavergtų Tautų 
Savaitę buvo paskelbta apie 
Maskvoje sudaryta "komitetą 
kultūriniam ryšiam su tautie
čiais užsieniuose". Tų ryšių vie
na iš “dovanų" buvo Charles 
R. Allen, Jr. brošiūra “Nazi 
War Criminals”, informacijos 
perspausdintos iš “Jevvish Cur- 
rents”.” Tai medžiaga paruoš
ta enkavedistu, bet paleista A- 
merikos žydu vardu-

Žydų vardas parinktas, ne at
sitiktinai. Vardas turėjo suras
ti dėmesio tarp žydų, kurių A- 
merikoje yra daugiau nei ki
tuose kraštuose ir kur jie turi 
didelės įtakos opinijai. Mask
vos planuotojai siekė mobili
zuoti Amerikos žydus prieš “ka
ro nusikaltėlius", “hitlerinin
kus". žydų žudikus, antisemi
tus. Iš kitos pusės brošiūrai 

medžiaga parinkta tokia, kad 
pvz. lietuviai, kai jie randa bro
šiūroje apie jiem gerai pažįsta
mus asmenis prasimanymus, su
klastotus dokumentus, nukreip
tų savo pasipiktinimą prieš bro
šiūros autorius, organizatorius, 
taigi prieš žydus- Tai ir bus ge

KODĖL JIS SOVIETAM PAVOJINGAS?

rai. nes bolševikai bus tada 
pasiekę du tikslus: sukurstę žy
dus prieš lietuvius ir lietuvius 
prieš žydus. Suskaldyti visuo
menę dalim, sukurstyti viena 
dali prieš kitą, yra tradicinis 
komunistu metodas.

Nežinia, kiek savo laimėji
mais bus pasidžiaugę brošiūros 
organizatoriai, nes ir žydam ir 
nežydam aišku, kad šita kam- 
penija yra ne žydu darbas; kad 
nuopelnai ir atsakomybė pri
klauso visai ne žydam, o bol
ševikam komunistam; jeigu in
formacijos ir yra paleistos var
du tų žmonių, kurie nešioja 
žydų vardą, tai kiekvienam aiš
ku, kad jie atstovauja ne žy
dų nusistatymam ir tarnauja 
ne žydų, o tarptautinio komu
nizmo interesam. Visai supran
tama dėl to, kad Ne\v Yorko 
rabinas, pereitą vasara atsilan
kęs Vilniuje, nenorėjo priimti 
tos brošiūros, kurios jam siū
lė daugiau egzempliorių.
Lietuvišku ryšių vardu:

Maskvoje sudaryto komiteto 
padalinys yra ‘"kultūrinių ryšių

su užsienio lietuviais komite
tas”. kurio vardu leidžiamas ir 
"Tėvynės balsas”. Tas lietuviš
kas Maskvos komiteto padali
nys tęsia toliau puolimus, ku
rie buvo skelbiami žydų vardu 
minėtoje brošiūroje. Iš visų 
brošiūroje paskelbtų vardų Tė
vynės balsas pasirinko su šių 
metų pradžia vyskupą Vincen
ta Brizgi.

Puolimo įnirtimą ir melą iš
duoda pats rasto vardas — 
“Vyskupas bučiuoja svastiką”.

Kodėl dabar prieš vyskupą:
Kodėl bolševikai taip įnirto 

dabar prieš vyskupą ir laiko jį 
didžiausiu hitlerininku. Kodėl 
jie tyli pvz. apie tokius kaip 
gen. Kubiliūnas, kuriam teko 
bendradarbiauti su vokiečių o- 
kupacine valdžia, būti vienu iš 
tų. kurie populiariai gavo kvis- 
lingų vardą. -&li, nes bolševi
kai jį nukankino. Tyli ir apie 
kitus daugiau,' bendradarbiavu
sius su vokiečiais, nes juos 
yra pavertę bolševikiniais ben
dradarbiais. Tyli, nes jie nebe- 
pavojingi-swietijiei ekspansijai 
ar jos propagandri. Sovietai ple-

Iškirpti ir pasiųsti nurodytu Alto adresu

SPAUDA

J. KATKEVIČIAUS KELIO GALAS

va-

ne
jos

ALTO PIRMININKO L ŠIMUČIO PAREIŠKIMAS

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36. N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Kai kurioje spaudoje ir laiš
kais yra paskleista gandų apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini
mo Komiteto santykius. Be jo
kio pagrindo pradėta teigti, kad 
Alto centro valdyba nutarusi 
nuo š.m. pradžios nebeduoti 
Vilkui finansinės paramos- Gau 
damas dėl to paklausimų laiš
kais ir telefonais, matau reika
lo pareikšti, kad nei viename 
Alto centro valdybos susirinki
me nebuvo padaryta nutarimo 
nutraukti Vlikui finansinę pa
ramą ar pakeisti su Vliku tra
diciniai draugiškus bendradar
biavimo santykius dirbant Lie
tuvos išlaisvinimo darbus.
Ir iš veiksnių pasitarimo New 

Yorke sausio 11 d., ir iš Alto 
centro valdybos susirinkimo

sausio 31 kuriame nutarta 
pasiųsti Vilkui reikalingą para
mą (2.000), išėjau įsitikinęs, 
kad Vilko — Alto santykiai pa-

silieka kaip buvę — artimi ir 
draugiški.

Leonardas Šimutis
Alto Pirmininkas

VLIKO PADĖKA ALTUI
Vasario 7 d. Alto Valdyba 

gavo toki Vliko padėkos laiš
ką:

“Nuoširdžiai dėkoju Vliko ir 
savo vardu už atsiųstąjį čekį 
2.000 sumos laisvinimo dar
bams finansuoti.

Malonėkite pareikšti įvertini
mą ir padėką Alto pirmininkui 
ir visai Alto Valdybai už padė
ties supratimą ir paramos at
siuntimą laiku.

Vliko finansinė padėtis yra

sunki, užtat turime imtis visų 
galimų priemonių reikalingom 
lėšom gauti. Tikime, kad Vasa
rio 16 minėjimai sutelks Altui 
daugiau lėšų ir reikalai paleng
vės pavasariop.

Dar kartą dėkodamas, linkiu 
visokeriopos sėkmės svarbiuo
se tautos laisvinimo reikaluose.

Vilniaus kapuose 1963 gruo
džio 31 buvo palaidotas d r. 
Jonas Kaškevičius. New Yorko 
lietuviam ta pavardė pažįsta
ma, tad verta atkreipti dėme
sio į to žmogaus gyvenimo ke
lią ir ypačiai jo galą. —• Gi
męs 1884 Zarasų apskrityje, 
mokėsi kunigų seminarijoje, ją 
metė, pradėjo studijuoti Dor
pate mediciną, dalyvavo 1905 
sukilime ir turėjo bėgti i Ame
riką. Čia susidėjo su komunis
tais. Teismo baustas už abor
tus, 1959 sugrįžo į Lietuvą, ga
vo pensiją. Toliau žinios nuti
lo, iki buvo pranešta apie jo 
staigią mirtį. Kokia ta mirtis, 
nebuvo pasakyta nė vieno kal
bėtojo prie kapo, jei jų kalbos 
buvo paskelbtos kom. spaudo
je tokios, kaip jie kalbėjo. Čia 
jau ir tenka painformuoti, kas 
buvo parašyta apie jo gyveni
mo galą Naujienose.

Naujienos vasario 1: “Vienas 
Naujienų skaitytojas gavo laiš
ką iš Vilniuje gyvenančio savo 
giminaičio, kuriame rašoma, 
kad dr. Kaškevičius “nusižu
dė”. Laiško rašytojas sako, kad 
paskutinės dr. Kaškiaučiaus die
nos buvo labai karčios.

“Dr. Kaškiaučius iškeliavo 
okupuoton Lietuvon gyvenimo 
baigti. Jam buvo prižadėta pen
sija, geras butas ir geros sąly
gos atsiminimams rašyti. Pra
džioje tos sąlygos buvusios ne
blogos, bet kai jis nutraukė vi
sus ryšius su Amerika ir kelio 
grįžti atgal nebebuvo, tad ko
munistų valdžia tas lengvatas 
pradėjo karpyti. Jam buvo su
mažinta pensija, pakeistas bu
tas, ir atimtos kitos privilegi
jos.
“Dr. Kaškiaučius turėjo dirb

ti, kad galėtų gyventi. Užsiim
ti gydytojo praktika jis nega
vo leidimo. Jam leido dirbti

ligoninėje, bet tik paprastu tar
nautoju. Jis prižiūrėjo ligo
nius, nešiojo jiems vandenį ir 
atlikdavo paprasto ligoninės 
darbininko darbus. Už darbą li
goninėje jis gaudavo tik 30 
rublių per mėnesį.

“Iš viso, Lietuvos ekonomi
nės gyvenimo sąlygos labai sun
kios. Dr. Kaškiaučius jautėsi 
apgautas. Bet skaudžiausiai jį 
paveikė jaunų gydytojų pasity
čiojimai. Jie žinojo, kad jis A- 
merikoje praktikavo mediciną, 
ir jie negalėjo suprasti, kodėl 
profesionalas, gyvenęs laisvės 
ir gerbūvio šalyje, atvažiavo į 
skurdo ir priespaudos šalį ieš
koti laimės. Kur buvo jo pro
tas? Kaip jis galėjo patikėti 
kvaila komunistų propaganda?

“Kaškiaučius nebegalėjęs to
liau pakęsti tų jaunų inteligen
tų pasityčiojimų — ir nusižu
dė.

“Okupuotos Lietuvos valdo
vai todėl ir nepaaiškino, kodėl 
jisai, iki to laiko visai nesir
gęs taip staigia imirė”.

Laisvė aiškina, kad Kaškiau- 
čiui buvo duota tarnyba par
tijos “istorijos institute Vilniu
je”, o miręs “Išsiliejus j sme
genis kraujui”.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Kearney, N J. — Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 46 
metų sukakties paminėjimą 
rengia visos susitariusios vieti
nės lietuviškos organizacijos ir 
Kearny parapija, vasario 16, 
sekmadienį. Popiet 4 vai. bus 
Lietuvių Katalikų Centro Val
dybos salėje susirinkimas. (Da- 
vis Avė 6) iškilmingas. Kalbės 
Antanas Rugys iš Patersono ir 
k. Pakviestas Kearny miesto 
majoras- Meninėje programoje 
pasirodys šeštadieninės mokyk
los mokiniai ir k. In.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį........................................... Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

-------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA --------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue---------
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street —
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue —
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue -----
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ______
• BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue —
• SOUTH BOSTON. Mass. — 359 West Broadway
• BUFALLO 6. N. Y. — 332 Fillmore Avenue -----
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ..
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ....
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .. ........  TO
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................- VI

• GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W 
HAMTRANCK, Mich. • 
HARTFORD 14, Conn. 
IRVINGTON 11, N.J. 
YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ...
YONKL3S, N. Y. — 555 Ncpperhan Avė ..................
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. 
LAKF.VVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ______________ FO
NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue _______ Bl
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congres* Avė.___ -_____ LO
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU
PASSAIC. N. J. — 176 Market Street GR
PHILADELPHIA 23, P». — 525 W. Glrerd Avė.___ PO
PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street HU
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street 
WATERBURY. Conn. — 6 John Street ___
WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street
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Pagarbiai Jūsų
Dr. A. Trimakas, 
Pirmininkas

Kžtmąg — Ksrr, Mūzčjut
The Mtisecm

KARO murėjus Kaune 1925 m.

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat i 
i šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- 
{ tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

I 
į SLPERIOR PIECE GOODS CORP.

200 Orchard Si. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. • h!

. .............. ~ 1
SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —

3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine. l|
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCY, N.Y.C. į
KRAUTUVAS ATVIROS KASDTKN IR SFKM ADTF.NI ATS. 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO U RYTO IKI 6;30 AK.

8. Beckenteino krautuvėse kalbam* rusiška.!, lenkiškai, uksini Akai

Atsineškite š| skelbimą, kuria bus ypatingai įvertintas

Anglijos ir Prancūzijos 
riausybės sutarė bendrom 
gom statyti tunelį per anglų 
kanalą. Tunelis bus 23 mylių 
ilgio, atsieis arti 500 mil. dol., 
bus baigtas 1970. Per valandą 
juo galės pravažiuoti 3.600 ve
žimų. Kanalo projektas buvo 
pasiūlytas jau Napoleono lai
kais 1802.
Herojus, kuris savęs tokiu 
nelaiko

Adger Emerson Player, Ame
rikos negras, atstovybės parei
gūnas Ghanoje, vasario 4 
ėmė iš minios Amerikos
vą ir ją vėl pakėlė į stiebą. Jis 
gavo prezidento Johnsono pa
dėkos laiška ir kitokių pagerbi
mo ženklų. O jis pats pasakė 
tik: “Aš buvau arčiausiai, dėl 
to ir padariau tai. ka ir kiek
vienas būtų padaręs."

BR

3- 2583
4- 4952
5- 8808 
9-6245 
2-1767

Tel. 268-0068
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355

.. GL82256 
11333 Jo*. Campau .............. TO 7-1575
200 FranKlin Av.( Tel. 2338030, 2460215

■ 762 Sprmgfielo Avė.........— ES
R' 

GR

8W

2- 4635
3- 0440 
6-2681
1- 2994
3-8569
3- 1797
2- 1446
4- 4619 
2-6387

1-2750 
6-1571 
6-6766
8-2868

at- 
vėlia-

— Justas Paleckis vadovavo 
sovietinių “parlamentarų” dele
gacijai Meksikoje ir grįždamas 
vasario 1 sustojo vienai die
nai New Yorke.

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GB 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 | ušsieuį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Valiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium i virtų, 
arba IND traukiniu D-S Avanue Iki D e 1 a n c s y Street.
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Vasario 16 mūsų tautos istorijoj
Kodėl nebuvo išleisti Lietuvos Tarybos dokumentai?
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Vasario 16 ties griaunamom užtvankom

Kai staptelėjome Vasario 16 
proga ir bandome įžvelgti, kiek 
realios yra šiandien mūsų tėvy
nės išlaisvinimo viltys, tai su 
širdgėla tenka pripažinti, kad 
esame atsidūrę nepavydėtinoje 
padėtyje. Prieš keletą metų sa
vo laisvės viltis rėmėme prie
laida, kad tarp Rylų ir Vaka
rų, tarp vergijos ir laisvės, ne
gali būti sambūrio ir kad įtam
pa tarp šių dviejų nesuderina
mų stovyklų prives prie ato
mazgos, ir Lietuva turės atgau
ti jėga išplėštą jos nepriklauso
mybę. šiandienė padėtis tų vil
čių neteikia. Tarp Rytų ir Va
karų bandoma griauti užtva
ros ir tikėti iliuzija, kad eina
ma prie normalaus ir pasto
vaus bendradarbiavimo.

Vakarai, lyg ir pamiršę ko
munistinės vergijos tikrovę, sa
vo politiką remia principu, kad 
abipusius santykius reikia ge
rinti ir pradėti normalų bend
radarbiavimą visose srityse. 
Ryškūs tos politikos pavyzdžiai 
seka vienas kitą: neutralistinių 
tendencijų plitimas, santykių 
su kom. Kinija užmezgimo ban
ga, plėtimas prekybos ryšių su 
komunistiniais kraštais, siauri- 
nimas paramos egzilų veiklai, 
stengimasis nevertinti komu
nistinės ekspansijos naujų for
mų reikšmę, naivus tikėjimas, 
kad Kinijos ir Sov. Rusijos 
konfliktas susilpnins komuniz
mo plėtimosi pavojų. Šie ir ki
ti reiškiniai sunkiai suderinami 
su Vakarų žmogaus morale ir 
politine realybe.

Komunizmas, maskvinis ar 
kiniškasis, atominio amžiaus ir 
kolonializmo griuvimo sudaro
mą padėtį meistriškai išnaudo
ja savo nepajudinamam tikslui 
— laidoti Vakarus. Raudonojo

slibino galvos su nepaprastu 
gajumu ir planingumu kyščio- 
ja įvairiose mūsų planetos vie
tose. Plataus masto keliami ne
ramumai pasaulyje, teroras Pie
tų Amerikos kraštuose, rausvo 
neutralizmo bacilos Pietų Azi
joj — vis tai raudonojo siaubo 
naujųmetodai, gudriai prideng
ti saldžių kalbų apie santykių 
atoslūgį.'

Su rūpesčiu atžymėtina, kad 
ir mūsų išeivijos tarpe pragaiš
tingos susitaikymo su padėtimi 
ir bendravimo su kraštu iliu
zijos randa pasekėjų-

Prisiminę mūsų didžiosios 
šventės proga Lietuvos vergi
jos tikrovę, mūsų garbingas
kovas už laisvę praeityje ir di
džias išeivijos pastangas šio 
šimtmečio pirmoje pusėje, o 
taip pat komunizmo naujus 
puolimus, turime padėti į šalį 
pragaištingus nesutarimus, ne
ryžtingumą, sustingimą pase
nusioje rutinoje ir imtis kūry
bingo, nuosaikaus ir visuoti
nio tėvynės laisvinimo darbo. 
Šia proga visi turime pasiryž
ti pagerinti ir sustiprinti tas 
pastangas, kuriomis galėtume 
priartinti Lietuvos laisvės auš
rą.

Vasario 16, Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo diena, 
vis labiau grimsta Į praeitį. Ne
trukus sueis pusė šimto me
tų. Per tiek laiko žymiai išre- 
tėja toji karta, kuri buvo su
brendusi, veikė sąmoningai ir 
jautė atsakomybę už savo tau
tos likimą. Bepalieka vienas 
antras ilgaamžis asmuo ir žilo 
plauko pasiekusi jaunesnė kar
ta, kuri buvo daugiau stebėto
ja, mažiau veikėja. Tuo būdu, 
kaip isterikai sako “karšti įvy
kiai atvėsta“.

Po penkių dešimtų metų jau 
galima į praeitį pažvelgti šal
čiau ir ramiau Yra net tokia 
praktika, kad po penktos de
šimties atveriami slapti archy
vai. Laikoma, kad tai negali pa
kenkti nei valstybei nei atski
riem asmenim, nors vienas, ant-
ras dar tebegyventų. Žinoma, 
tos taisyklės griežtai nesilaiko
ma. Kokiu nors pagrindu slap
ti dokumentai išvelkami anks
čiau arba sulaikomi ilgesniam
laikui.

Pagrindinis dalykas, kurį lai
ko tėkmė nuplukdo ir atvėsina, 
tai asmeniniai interesai. Mažai

bepalieka asmenų, kuriem dar 
rūpėtų praeities įvykius nu
šviesti savo žibintu, t.y. taip, 
kaip jie norėtų juos matyti, bet 
ne taip, kaip iš tikrųjų buvo. 
Tokiais atvejais tiesioginių liu
dininkų pasakojimai bei rašy
tieji atsiminimai turi būti įsta
tyti į savo laiko rėmus ir su
derinti su kitomis žiniomis bei 
dokumentais.

VASARIO 16 
DOKUMENTACIJA

Vasario 16, tos brangios 
mums dienos, dokumentacijos 
neturime ir vargu ar kada ją 
pilną turėsime- Tenkinamos tik
tai pač:u Nepriklausomybės 
akto tekstu. Bet kaip prie jo 
prieita? Tai salėtų daug liudy
ti Lietuvos Tarybos protokolai 
nuo pirmoio posėdžio po Vil
niaus konferencijos (1917) iki 
pirmosios vyriausvbės sudary
mo (1918.XI 11). Tačiau jie ne
buvo Nepriklausomos Lietuvos 
laikais paskelbti ir net mažai 
kieno skaityti bei tyrinėti.

Dr. Z. Ivinskis, prieš 25 me
tus rašęs anie Vasario 16 gene
zę ir naudojęsis Tarybos pro
tokolais, savo rankose 9 posė-

Vasario 16 minėjimai lai 
tampa mūsų visų vienybės ir 
ryžto demonstracija. Minėji
mais, žinoma, tėvynės 
vinsim, bet juose turime atnau
jinti ir pakurstyti tą ugnį, 
per ateinančius metus mums 
teiktų jėgų, išminties ir ryžto 
su meile ir išradingumu atlik
ti šventą lietuvio pareigą: au
koti savo jėgas ir išteklius di
džiajai Lietuvos laisvės idėjai. 
Argi vergijos jungo prislėgta 
tėvynė neįpareigoja mūsų di- LAISVĖS VARPAS> kurį Amerikos lietuviai padovanojo Lietuvai 1922 m. 
desnėms aukoms? St. Dz. Varpas buvo Karo muzėjaus bokšte Kaune.

džių protokolų neturėjo (nuo 
1918 I 31 iki m 19). Jie ap
ėmė patį audringiausį ir reikš
mingiausi Tarybos laikotarpį ir 
Vasario 16 akto paskelbimą. 
Z. Ivinskis spėjo, kad jie laiko
mi “privačiose rankose”. Kam 
nors buvo interesas tuos proto
kolus turėti po užraktu. Lietu
vos nelaisvės laikais Mokslų 
Akademijos bibliotekai Vilniu
je buvo privačių asmenų atneš
ti kai kurie Tarybos protokolai, 
bet neteko tada tikrinti, ar tai 
buvo trūkstamieji ar kurie kiti. 
Tolimesnis jų likimas neaiškus.

Dar 1928 metais buvo su
sirūpinta surinkti visą Tarybos 
veikimo medžiagą. Tuo reikalu 
pas prezidentą A. Smetoną bu
vo susirinkę Tarybos nariai ir 
padarę nutarimą, bet ir po de
šimties metų “Lietuvos Aidas”, 
tautininkų vyriausybės oficio
zas, rašė ir skundėsi (1938.11 
2), kad nieko nepadaryta. O 
kas, rodos, kitas galėjo 
geriau pasirūpinti, negu buvęs 
Tarybos pirmininkas ir Lietu
vos prezidentas, pas kurį tuo 
reikalu tartasi ir kuris turėjo 
galios pavesti darbą atlikti vals
tybės lėšom. Deja, Lietuvos Ta
ryba nesusilaukė reikiamo dė
mesio.

Niekas nesiryžo nė savo ini
ciatyva gilintis į Lietuvos Tary
bos dokumentaciją: protokolus, 
gausius memorandumus, ko
respondenciją su užsieniu, pir
muosius įstatymus, spaudos at
siliepimus, signatarų apklausi
nėjimus- Vieną kartą pas kan. 
P. Dogelį, kuriam atsitiktinai 
teko Vilniuje asistuoti Nepri
klausomybės akto pasirašymui, 
užsiminiau, kad būtų gera iš
leisti Lietuvos Tarybos albumą 
su signatarų fotografijom, bio
grafijom ir jų prisiminimais. 
Mano, tada dar studento, min
čiai pritarė, bet niekas iš vy
resniųjų nieko nedarė, nors to 
pokalbio metu buvo ir pora 
signatarų.

SIGNATARŲ ATSIMINIMAI
Ligi šiol neturime platesnių 

atsiminimų, kuriuos būtų su
rašęs h* paskelbęs Vasario 16 
signataras. Iš 20 Tarybos narių 
pasirašiusių Nepriklausomybės 
aktą, tik keli, kiek man žino
ma, trumpai pasisakė vienu ar 
kitu klausimu (St. Kairys, vysk.

ALEKSANDRAS STULGINSKIS, vienas iš Vasario 16 signatarę, Lietu
vos prezidentas 1920-1926. Dabar gyvena Lietuvoje.

J. Staugaitis, A. Stulginskis. J. 
Šaulys, J Vileišis). Pasisakė at
sitiktinai, užkliudyti, bet ne iš 
esmės.

P. Klimo skubiai išleistas 
Lietuvos atsikūrimo aprašymas 
(Der Werdegang dės litausichen 
Staates 1919, ir prancūziškai) 
buvo skirtas daugiau užsieniui. 
Ilgiau prie Vasario 16 jame ne- 
sustojama, kaip ir lietuviškame 
jo straipsnyje, atspaustam rin
kiny “Pirmasis dešimtmetis” 
(1928).

šiandien tebėra likę gyvi tik 
4 signatarai: P. Klimas ir A. 
Stulginskis, buvęs prezidentas

—Lietuvoje, prel. K. šaulys— 
Šveicarijoje, prof. St- Kairys— 
Amerikoje. Pirmieji du paverg
toje Lietuvoje yra nebylūs, už
čiaupti. Neteko girdėti, kad 
prel. K. Šaulys einąs 92 me
tus, būtų ką rašės. Laukiame 
pasirodant prof. St. Kairio at
siminimų iš 1905-1918 metų. 
Gal juose bus kiek plačiau pa
liesta ir Vasario 16

Dabarties sąlygom sunku bū
tų surankioti iš spaudos sig
natarų pasisakymus, bet šis tas 
Susirastų. Susidarytų rinkinys, 
iš kurio matytųsi, kad tais pa
čiais klausimais signatarų nuo
monės išsiskiria. Net ir Tarybos 
protokolai, kadangi nebuvo ste

nografuoti, neišreiškia visų niu
ansų. Tėra užrašyti nutarimai. 
Bet kaip prie jų prieita, kokia 
buvo vieno ar kito signataro 
motivacija, taip ir liks nežino
ma, nes didžiuma signatarų jau 
amžinai nutilo.

KAI KURIOS PROBLEMOS
Mūsų spaudoje kartais išky

la vienas kitas klausimas ry
šium su Lietuvos valstybės at
kūrimu 1918 metais. Tie klau
simai paprastai sukasi apie tris 
ašis: Lietuvos Tarybos 1917 
gruodžio 11 nutarimą (konven
cijas su Vokietija), Tarybos su
skilimą prieš paskelbiant Vasa
rio 16 aktą ir Uracho kvietimą 
Lietuvos karalium. Ir po 50 be
veik metų tais klausimais nė
ra vienos nuomonė.

Dr- Zenonas Ivinskis pirmas 
bandė gilintis į Vasario 16 ge
nezę, pasiremdamas Tarybos 
protoklais ir žiūrėdamas ano 
laiko politinių sąlygų, kurios 
veikė Tarybos narių apsispren
dimą. Z. Ivinskio buvo parašy
ti du straipsniai: “Lietuvos pa
dėtis 1917 metais ir Vasarios 
16 genezė” (Židinys, Nr. 5, 
1938) ir “Lietuva politinė būk
lė 1918 metų pradžioje ir 
Vasario 16 aktas” (Židinys, Nr. 
1-2, 1939). Tie du straipsniai 
pasirodė jau užgulant Lietuvą 
laisvės sutemom. Nepriklauso-

" LEON CHRISTIANI ^========

TRIŠAKIS
(4)

ARSO kleboną dažnai aplan
kydavo Julės de Maubou, ku
nigaikštis, savininkas didelės 
dimsties (dvaro) netoli Ville- 
franche. Kun. Jonas Vianney 
buvo jo draugas ir konfesari- 
jus Kartą kunigaikštis buvo 
svečiuose, puošniame pobūvy
je, kur susirinkusieji tarp kit
ko linksminosi “sukdami lėkš
telę” ir “stumdydami staliu
ką” — žaisdami vadinamais 
“spiritistiniais seansais”. Kuni
gaikštis taip pat įsijungė į tą 
žaidimą, nenorėdamas užgauti 
svečių ir šeimininkų.

Po dviejų dienų išvyko į Ar- 
są aplankyti klebono. Būdamas 
geros nuotaikos ir šypsodama
sis. išskėtė rankas į kleboną 
Buvo labai nustebintas, kai ge
rasis klebonas sustojo, rankas 
mostu davė ženklą nesiartinti, 
žiūrėjo liūdnai ir rimtai.

— Juliau, — subarė klebo
nas. —prieš dvi dienas Ui iš
dykavai su velniu. Eikš išpa
žinties!

Arso klebonas nieko nebuvo 
girdėjęs apie tą pobūvį ir ne

galėjo iš ko nors taip greitai 
patirti. Su kunigaikščiu nebu- 
dar pasikeitęs nė vienu žo
džiu. Juliui nebuvo abejonės, 
kad klebonas neįprastu būdu 
tai patyrė. Nesipriešindamas at
siklaupė, atliko išpažintį ir pa
žadėjo tokiais “spiristiniais žai
dimais” daugiau nebeužsiimti.

Grįžęs į Paryžių, vėl buvo už
kviestas į svečius, kur links
mas būrys “suko lėkštelę” ir 
“stumdė staliuką”. Julės de 
Maubou atsisakė prisidėti. Pa
sitraukė į šalį, žiūrėjo iš kam
po ir savo viduje reiškė pro
testą. Lėkštelė šį kartą nebesi
suko. staliukas nešokinėjo Va
dovas. vadinamas mediumas bu
vo nustebintas, kad nesisekė.
Pagaliau tarė:

— Nieko negaliu padaryti. 
Mūsų tarpe turi būti jėga, ku
ri mus paralyžuoja.

Kitas panašus atvejis. Jau
nas karininkas Charles de Mon- 
tluisant, pagirdęs apie nuosta
bius reiškinius Arse, panoro 
nuvykti su draugais pas klebo
ną grynai smalsumo vedamas. 
Bekeliaudami sutarė, kad kiek

vienas klaus bent vieno daly
ko. Tas jaunas karininkas pa
reiškė, kad jis neturįs ko klaus
ti.

Atvykus į Arsą, vienas iš ka
rininkų, įsigeidęs savo draugui 
iškrėsti išdaigą, kreipėsi Į kle
boną:

— Monsieur le Cure, gerbia
mas klebone, čia yra M. de 
Montluisant, daug žadąs mūsų 
jaunas karininkas, kuris norė
tų kai ko pasiteirauti-

Pagautas į spąstus, kapito
nas. neturėdamas rimto klausi
mo pasijuokė:

— Žiūrėkite, Monsieur le 
Curė, visos tos apie velnią pa
sakos. kurias beveik visi karto
ja, nėra jokia realybė, ar ne? 
Tai tik įsivaizdavimas?

Arso klebonas pervėrė aki
mis karininką ir atsakė trum
pai, griežtai:

— Mano drauge, jūs turėtu
mėte kai ką žinoti. Jei nebūtu
mėte darę, ką padarėte, jokiu 
būdu nebūtumėte jo nusikratę.

Karininkai sužiuro vienas į 
kitą. Kapitonas į draugų nusi
stebėjimą nieko neatsakė. Be- 
grįžtant atgalios, draugai spy
rė pasakyti, ką reiškia klebo
no žodžiai.

Kapitonas papasakojo, kad 
jis, dar studijuodamas Paryžiu
je, buvo įsijungęs į ratelį, ku
ris turėjo filantropinius tikslus 
žmogaus meilės, labdaros), bet 

iš tikrųjų buvo spiritistų būre
lis.

— Vieną kartą, — pasakojo 
toliau, — grįžęs namo, paju
tau, kad nebesu vienas. Neri
mo apimtas dairiausi aplinkui, 
bet nieko nesimatė. Kitą dieną 
tas pats ... Jaučiau tarsi nere
gima ranka tykintų mane 
smaugti. Buvau tikintis. Turė
jau švęsto vandens iš šv. Žer- 
meno parapijos. Iššlakščiau vi
sus kampus. Nuo to momento 
dingo jausmas, kad su manimi 
kambaryje yra dar kažkoks as
muo. Daugiau nebekėliau ko
jos į spiritistų seansus. Netu
riu abejonės, kad Arso klebo
nas turėjo mintyje, ką čia pa
pasakojau.

Arso klebonas matė tai, ko 
mes nematome, ir žinojo, ko 
mes nežinome.

VIENA apsėsta moteris, ku
rią reikia laikyti Trišakio gar
sintuvu, prie daugelio liudinin
kų šaukė Arso klebonui į akis:

— Kaip tu mane kankini...
Jei žemėje būtų dar tokie trys, 
mano karalystė būtų sunaikin
ta ... Jūs išvogėte iš manęs 
daugiau kaip 80,000 sielų.

Tuo metu Arso klebonas sa- 
vo parapijoje turėjo misijų ve
dėją. Sumažinęs aną skaičių ke
turgubai, jam tarė:

— Ar girdėjai, mano drau
ge? šėtonas skundžiasi, kad 
mes naikiname jo imperiją. Iš
vogėme 20,000 sielų?

Apsėstosios moters lūpomis

velnias aiškiai suminėjo 80, 
000, neužsimindamas misijų. 
Skaičiaus mažinimas rodo Arso 
klebono kuklumą. Ir tas skai
čius, be abejo, nebuvo galuti
nis. Kun. Jonas Vianney, rody
damas vieną kartą savo klau
syklą, pasakė:

— Vienas tik Dievas žino, 
kiek čia padaryta gero.

Suprantama, ne visi jo peni- 
tentai atsivertė, bet yra nepa
neigiama tiesa, kad didžioji 
dauguma grįžo į tikėjimą ir re
liginę praktiką. Buvo grąžinti 
Dievui Arso klebono atgaila.

Atgailauti Arso kleboną pa
skatino pirmųjų krikščionybės 
laikų atgailautojai, anachoretai, 
kurie išeidavo į dykumas ir 
ten melsdavosi. Sekti jų pavyz
džiu Arso kleboną yra mokęs 
jo globėjas kun. BaUey. Vėles
niame kun. Jono Vianney gy
venime matome ir vieną bruo
žą, bendrą pirmiem atgailoto
jam.

štai šv. Antanas Didysis, va
dinamas hermftų (anachoretų) 
tėvu ir vienuolių bendruome
nės kūrėju, gyvenęs Egipte, bu
vo taip pat velnio gundomas 
ir puolamas. Tie gundymai yra 
vaizduojami ir mene (pav., vie
nas dail. V.K. Jonyno raižinys).

Yra likę užrašų, kuriuose pa
sakojama, kad šv. Antaną lan
kiusieji plikose Kolsimo kalvo
se retai kada nevedėdavę bai
saus triukšmo, kurį kėtė ristų 
žirgų pasagos, žvangą ginklai,

skardos ir kalavijų dūžiai, lyg 
būtų kariuomenės imama pilis, 
kurios toje dykumoje nebuvo. 
Anas bildėjimas labai panašus 
į tą, kurį Arso klebonijoje ir 
kieme kėlė Trišakis.

Šv. Hilarijonas, atsiskyrėlis, 
pradėdamas melstis, kiekvieną 
kartą girdėdavęs smarkų šunų 
lojimą, jaučių bliovimą, gyva
čių šnypštymą ir kitus kliudan
čius ir gąsdinančius garsus, šv. 
Pakomijaus celėje buvo kelia
mas toks triukšmas, jog rodė
si sienos siūbuoja ir viskas 
griūva, šv. Abraomo palapinėje 
buvę švaistomasi su kirviu, 
grasant ją sukapoti. Patalinė 
buvo padegta, kaip ir Arso kle
bono.

Kun. Monmnas, pirmasis Ar
so klebono biografas, lyginda
mas kun. Jono Vianney išgyve
nimus su kitų šventųjų, paste
bi, kad su demoniškom apraiš
kom daugumas šventųjų turėjo 
kovoti ir jas iškęsti.

(Ištraukos iš knygos: Leon 
Cristiani. Prėsence de

mybės visą dvidešimtmetį nie
kas nesigilino į Vasario 16 pa
matus, nors daug kas buvo ga
lima pasitikrinti iš dokumentų 
bei gyvų liudininku.

S . Suž.

PETRAS KLIMAS, Vasari* 16 
signataras, buvęs Lietuvos diplo
matas, dabar gyveni Lietuvoje.Satan

1959. Išleista Arso klebono mir
ties 100 metų sukaktyje. Ang- kankinimo. Pabaigoje svarsto- 
liškai versta: Cynthia Rowland.
Evidenco of Satan in the Me
dam World, New York 1962.

Atkarpos vertiniai yra laisvi, 
su praleidimais. Imta tiktai iš 
kun. Jono Marijos Vianney gy
venimo. Knygoje duota dau
giau pavyzdžių iš kitų šventųjų 
gyvenimo ir velnio apsėstųjų

ma mūsų dabartinio gyvenimo, 
kūrybos ir politikos reiškiniai, 
kuriuose autorius įžvelgia vel
niškos inspiracijos

Knygai motto yra paimti 
prancūzų rašytojo Charles Bau- 
declaire žodžiai: "Giliausio* šė
tono noras yra įtikinti. ksd įie 
neoeristuoja'*). SS.
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LB vakarų apygardos suvažiavimas
“Tik organizuota tautinė 

bendruomenė išlaikys lietuvy
bę tremtyje”, — kalbėjo JAV 
LB Centro valdybos pirm. Jo
nas Jasaitis LB Vakarų apygar
dos suvažiavime 1964 sausio 
25 d., Los Angeles mieste- Su
važiavime dalyvavo dar PLB 
Centro valdybos sekretorė Mil
da Lenkauskienė iš Clevelan- 
do.

Suvažiavimą suorganizavo ir 
pravedė LB Vakarų apygardos 
valdyba; pirm. Kostas Liaudans- 
kas, sekr. Ignas Medžiukas, ižd. 
M. Aftukienė- Jiems talkinin
kavo LB Los Angeles apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Antanas Skirius. Suvažiavimui 
pirmininkavo Aleksandras Dab- 
šys, Antanas Mažeika ir Algis 
Raulinaitis, sekretoriatą sudarė 
Leonardas Valiukas, Ž i bute 
Brinkienė ir Dalia Karaliūtė.

Suvažiavime dalyvavo ir jį 
sveikino Lietuvos konsulas d r. 
Julius Bielskis. Savo atstovus 
į suvažiavimą buvo atsiuntusios 
beveik visos lietuvių organiza
cijos pietinėje Kalifornijoje. 
Buvo atstovų ir iš tolimesnių 
vietų-

Suvažiavimas užtruko apie 
šešias valandas. Po įžanginių 
žodžių apie Lietuvių Bendruo
menės uždavinius ir organiza
cinę veiklą (kalbėjo J. Jasaitis

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS

Nashua, N- H., 8 Balfo sky
rius ir Šv. Kazimiero parapi
ja Vasario 16 šiemet mini kuk
liai — be paskaitų bei meninių 
programų. Svarbiausia norima 
surinkti šiek tiek lėšų. Sekma
dienį, vasario 16. 10 vai. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus gie
damos mišios Lietuvos laisvini
mo intencija su pritaikintu pa
mokslu. Klebonas kun. J. Bu
ce vičius maloniai sutiko leisti
tą dieną bažnyčioje po kiekvie
nų mišių pravesti specialią rin
kliavą Lietuvos vadavimo rei
kalams ir vargą kenčiantiems 
lietuviams sušelpti. Vargoninin
kas Jonas Tamulionis su savo 
choru žada išpildyti mišių me
tu gražias giesmes ir sugiedo
ti Tautos himną. Vasario 16 
minėjimo rengėjai maloniai 
kviečia visus lietuvius šiose pa
maldose gausiai dalyvauti ir ne
pašykštėti šį kilnų reikalą pa
remti savo auka. Ferdinandas 
(Fred) Valantukevičius šiam 
reikalui jau iš anksto paauko
jo 10 dolerių PS.-

še imo rūmai Kaune 1920 m.

Apsvarstyti LB stiprinimo, lie
tuvybės išlaikymo ir bendro 
darbo ir sutartinos verkios 
klausimai

ir M. Lenkauskienė), toliau bu
vo apsvarstyta visa eilė aktua
lių problemų.

Tautinės gyvybės 
išlaikymas šeimoje

“Tikiuosi būsiąs arti tiesos, 
teigdamas, kad bent 99 proc. 
tremtinių tėvų nori savo vai
kus matyti lietuviais, tačiau 90 
proc-, manau, arba nieko neda
ro arba -naudoja tik dalines 
priemones” — kalbėjo Juozas 
Kojelis. Anot paskaitininko, no
rint įdiegti lietuvybę jaunime, 
tam turinti būti gera dirva 
šeimoje. Tarp tiesioginių tėvų 
pareigų, J. Kojelis akcentavo 
tėvų ryžtingą ‘ne’, vietoje pu
siau gailestingo ‘taip’, kai vai
ko elgesys ar įnoriai graso lie
tuviškajam jo apsisprendimui. 
Tarp pagelbinių priemonių su
minėjo vaikų leidimą į litua-nis 
tinę mokyklą, užprenumeravi
mą vaikams lietuviškų laikraš
tėlių, pirkimą lietuviškų kny
gučių, vaikų jungimą į lietuviš
kas organizacijas ir k.

Žvilgsnis į ateitį
“Jaunimą išlaikysime savo 

tarpe tik turėdami stiprias jau
nimo lietuviškas organizacijas”.

BALTIMORES ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės 

sukakties minėjimą Baltimorė- 
je rengia Lietuvių Taryba ir 
Lietuvių Bendruomenė- Iškil
mingas banketas bus vasario 
15 lietuvių svetainės didžioje 
salėje. Maldą sukalbės kun. A. 
Dranginis. Į minėjimą pakvies
ta Marylando valstybės guver- 
natcrius J. Millard Tawes, Bal- 
timorės miesto majoras Theo-
dore McKeldin ir kiti miesto 
bei valstybės pareigūnai, valsty
bės senatoriai bei atstovai. Sek
madienį. vasario 16, iškilmin
gos mišios bus 10 v. šv- Alfon
so bažnyčioje. Mišios aukoja
mos už žuvusius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir už ken
čiančius lietuvius. Iškilmingas 
minėjimas bus 3 v. popiet lie
tuvių svetainės didžiojoje salė
je. Rengia Lietuvių Bendruome
nė. Paskaitą skaitys inž. Juo
zas Miklovas. Meninėje daly
je bus aktoriaus Juozo Palu
binsko paruoštas montažas. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvau- 

— kalbėjo Ignas Medžiukas. 
Jaunimas, anot paskaitininko, 
nesišalina nuo konkrečių dar
bų- Organizacijos, norinčios iš
laikyti jaunimą savo tarpe, tu
rinčios paruošti tinkamą ir įdo
mią programą, patraukiančią 
jaupimą.
Lituanistinis švietimas

Lituanistinio švietimo klausi
mu kalbėjo J. Jasaitis ir dr. A. 
Avižienis. J. Jasaitis nurodė, 
kad apylinkės turinčios viso
mis išgalėmis padėti išlaikyti 
lituanistines mokyklas. Dr. A- 
Avižienis painformavo apie lie
tuvių kalbos, kaip atskiro da
lyko, įvedimą Kalifornijos uni
versitete. Tai būsiąs keturių se
mestrų -kursas. Lietuvių kalbos 
dėstytoja būsianti dr. M. Gim
butienė, nors ir nesanti to da
lyko specialistė.
Tautinės kultūros svarbumas

Dr. Juozas Jurkūnas, gvil
deno LB apygardų, apylinkių 
ir organizacijų pastangas kul
tūrinei veiklai kelti ir ugdyti- 
Jis pabrėžė darbo koordinaci
jos būtinybę; ragino visus lie
tuvius apsidėti lituanistinio 
švietimo mokesčiu; visos orga
nizacijos turėtų daugiau skirti 
dėmesio kultūrinei veiklai; pla
čiau atidarytinos durys jauni
mui į organizacijų vadovybes; 
kiekvienoje lietuvių bendruom 
nėję.

ti bankete, pamaldose minėji- 
me-

Per WWIN radijo stotį bus 
speciali programą vasario 16 
nuo 2 iki 2:30 v. Programą 
spcnsoruoja Jonas Jokubauskas.

Prel. L. Mendelio, šv. Alfon
so parapijos klebono, laiškas 
išsiųstas parapiečiams. Laiške 
primenama gavėnia, kuri prasi
deda vasario 13. Velykos šie-
met ankstyvos — kovo 29- Kle
bonas pasveikino visus prisidė
jusius auka prie Šiluvos koply
čios. Tam reikalui Baltimorėje 
surinkta 12.000 dol. Kviečia ir 
kitus prisidėti prie to vajaus, 
kad būtų pasiekta 20,000 suma. 
Laiške taip pat pranešė, ko
kios bažnyčios išlaidos, kiek 
per metus bažnyčiai paaukota, 
kiek parapiečių sumokėjo savo 
metinę duoklę. Padėkojo vi
siems už suteikta paramą ir 
kvietė visus toliau taip nuo
širdžiai aukoti savo bažnyčiai. 
Laiško pabaigoje prašoma Die
vo palaimos visiem parapie- 
čiam.

Kryžiaus keliai — Stacijos 
gavėnios metu lietuviškai bus 
einamos kiekvieną sekmadienį 
4 v. popiet- Visiem bus išdalin
tos kortelės, ant kurių bus at
spausdinta Kryžiaus Kelių gies
mės ir maldos.

Sodalietės vasario 2 po 8:30 
mišių šv. Alfonso mokyklos sa
lėje išsirinko naują valdyba: 
pirm. Elena Cesonienė. vice- 
pirm. Marė Pečiulėnė. rašt. Vio
leta Veliucnytė. korespondentė 
Marie Goral.

Užgavėnių vakarą surengė 
Baltimorės lietuvių šeštadieni
nės mokyklos tėvų komitetas 
vasario 8 lietuvių salės antra
me aukšte. Mokiniai padaina
vo, pašoko ir padeklamavo. Bu
vo bufetas su blynais.

Lietuvių Fondas
“Tenelieka nė vieno lietu

vio, kuris neįsijungtų į Lietu
vių Fondą” — kalbėjo Sta
sys Paltus. Kvietė ne tik ats
kirus asmenis, bet taip pat ir 
visas lietuvių organizacijas tap
ti LF nariais. Lietuvių Fondas, 
anot S. Paltaus būsiąs ateityje 
visos mūsų veiklos didžiausias 
ramstis.
Diskusijos
J. Kojelis: “.. • Mūsų reikalavi
mai jaunimui jokiu būdu netu
ri mažėti... Nedarykime kom
promisų .. ■”
Dr. P. Raulinaitis: “. .Kodėl gi 
mūsų jaunimas neišmoksta tin
kamai abiejų kalbų — lietuvių 
ir anglų. Tas jiems nieko ne
kainuoja. Tėvai nieko neskaito 
už lietuvių kalbos mokinimą, o 
mokyklos — už anglų kalbos 
išmokinimą ...”
J. J odelė: “... Dėl vieno kito 
atsilikėlio lituanistinėse mokyk
lose nemąžiatinas standartas 
kitiems ...”
J. Motiejūnas: “.. . šeštadieni
nėse mokyklose skirti daugiau 
dėmesio teatrui, vaidinimams, 
Vaikai tuo įdomaujasi ir tuo 
pačiu išmoksta lietuviškai.
Balsienė: “.. .Vadovėliai nėra 
pilnai išlyginti ir paruošti vy
resniems skyriams lengvesni, 
negu kad žemesniems . ..”
O. Razutienė: “.. .šeštadieninių 
mokyklų mokinių tėvai - turėtų 
labiau prižiūrėti savo vaikus, 
kad jie paruoštų tinkamiau pa
mokas ..
Alė Rūta-Arbienė: ‘ . .Nusi
skundžiama literatūros steką 
jaunimui. - Kodėl neskirti pre
mijų jaunimo literatūrai?!”
L. Valiukas: “. . .Skundžiamasi, 
kad jaunimas nesijungia į vi
suomeninę veiklą . .. šeštadie
ninės ir lituanistinės mokyklos 
turėtų įskiepyti vaikuose meilę 
lietuviškoms organizacijoms ir 
veiklai ■..”
Dr. G. Valančius: “. . .Koncen- 
tuctis apie Lietuvių Fondą. . 
Nebesteigti naujų fondų . • .”

J. Jasaitis: “Įgyvendinkime 
visas sugestijas ir rekomendaci
jas ... Jų tikrai daug ir puikių 
buvo pareikšta . . . Dirbkime vi
si nuoširdžiai ir su užsidegi
mu- ..” (c.c.)

PAMINĖJO VASARIO 16
Amsterdam, N.Y. — Lietu

vos nepriklausomybės šventė 
paminėta vasario 2 Amer. lietu
vių piliečių klubo salėje. Mi
nėjimui vadovavo vietos LB 
pirmininkas Leonardas Hartvi- 
gas- Kalbas pasakė Amsterda
mo meisto majoras Marcus I. 
Breier ir Jonas Gaidimauskas. 
inžinierius iš Argentinos.

Meninę programą atliko šv. 
Kazimiero mokyklos mokiniai 
Kazimiero mokiniai. Te
ma buvo parinkta — registra
cija lietuvių dienai pasaulinėje

PITTBUBGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas bus vasario 
16. Vysk. V. Brizgys aukos iš
kilmingas mišias 10 vai. šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Tos pačios 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje 4 v- popiet bus banketas, 
kuriame dalyvaus vysk. V. 
Brizgys. vysk. J. Wright. Pa
kviesta Pittsburgho majoras J. 
M. Barr ir kongresm. J-G. Ful- 
ton. Dainuos operos daininin
kė Juliana Andrulonis. Įėjimas 
2.50 dol. Bilietų galima gauti 
parapijose ir prie salės durų.

Buvo išsiųsta įvairiom drau
gijom ir klubam prašymai, kad

Sovietu Sąjungos mokytoja 
paklausė mokinį:

— Kas buvo pirmieji žmo
nės?

— Adomas ir Ieva — atsa- 
—kė mokinys
— Kokios jie buvo tautybės?
— Žinoma, tik rusai.
— Puiku, puiku — pagyrė 

mokytoja. — Bet iš ko tu 
sprendi, kad jie buvo rusai?

— Labai paprastas reikalas. 
Juodu neturėjo pastogės, dra
bužių, teturėjo abudu tik vieną 
obuolį ir tai juodu vadino “ro
jumi”.

Vieną sekmadienį klebonas 
pranešė parapijai, kad jis įtai
sė naują balso pastiprinimo sis
temą: “Mikrofoną ir visas vie
las apmokėjau iš parapijos iž
do. o garsintuvus paaukojo vie
nas parapietis savo žmonos at
minimui”. 

parodoje New Yorke. Buvo į- 
vesta tautinių šokių ir dainų.

Programą baigiant, supažin
dinta su lietuvių tautiniais rū
bais, parodyti zanavykų, žemai
čių, kapsų ir aukštaičių rūbai ir 
gintaras.

Šventę aprašė vietinis Ams- 
terdam laikraštis, o miesto ma
joras Marcus I. Breier atsiun
tė padėkos laišką mokyklos vir
šininkei seserei Anunciatai už 
gražiai parengtą programą ir 
už gerą vaikų lavinimą bei au
klėjimą- A.

aukotų Lietuvos laisvinimo 
darbams. Taip pat paskleisti ir 
aukų lapai. Kiekvieno lietuvio 
šventa pareiga kiek nors paau
koti šiam reikalui.

Auką paskyrė ir Lietuvos sū
nų draugija, nors vienas na
rys ir labai protestavo.

Kun. W. Karaveckas rūpina
si, kad banketas būtų kuo sėk
mingesnis. Taip pat daug dri- 
ba Alto pirmininkas V. Jucius, 
visa valdyba. Vyčiai ir Motinų 
klubas pažadėjo pagalbą.

Kurie negalėtų dalyvauti 
bankete, prašom savo auką pa
siųsti iždininkės V. Količienės 
vardu. 2633 Brovvnsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Koresp.

LIETUVOS antrasis ministeriu kabinetas su pirm. M. šliževičium. Iš k. į 
d.: J. Šimoliūnas, J. Vileišis, J. Yčas, M. Velykis, J. Šimkus, M. Sliževičius, 
J. Tūbelis, P. Leonas ir Daugirdas.

Į IŠ VISUR I
— Philadelphia, Pa- Vasario 

16 proga tą dieną 10 vai. 30 
min. šv. Andriejaus bažnyčio
je bus iškilmingos pamaldos su 
pritaikytu pamokslu, šeštadie- 
nin. mokyklos mokiniai pamal
dose dalyvauja organizuotai. 
Kviečiamos ir organizacijos bei 
lietuviška visuomenė gausiai 
dalyvauti.

— Naujosios Anglijos ateiti
ninkų metinė šventė, dalyvau
jant visiem vienetam su vėlia
vom, įvyks gegužės 3 Nekalto 
Prasidėjimo seserų sodyboj, 
Putnam, Conn. Smulkiau bus 
pranešta vėliau.

— Paskaita apie Donelaiti 
angliškai. Vasario 17 d 8 v.v. 
lietuviam gerai pažįstamas es
tų poetas bei meno kritikas 
Aleksis Rannit Princetono uni
versitete skaitys paskaitą ang
liškai apie Kristijoną Donelai
tį. Paskaitą organizuoja Prince
tono universiteto profesorius 
Richard T. Burgi, slavistikos 
skyriaus vedėjas. Įėjimas vi
siems laisvas. New Jersey lie
tuviai. kurie domisi literatū
ra, kviečiami pasinaudoti šia 
reta proga ir atvykti pasiklau
syti. Paskaita bus Firestone Li- 
brary patalpose, Princeton L’ni- 
versity. Ncw Jersey.

.Aleksis Rannit apie Donelai
tį paskaitą skaitė taip pat lo- 
wa universitete, Iowa City. 
Klausytojų buvo keli šimtai.

— Dail. Telesforo Valiaus 
kūrinių paroda atidaryta Pary
žiuje Galerie Dės Beaux Arts 
nuo vasario 1 iki 15.

— Argentinos, Urugvajaus 
ir Brazilijos ateitininkai sausio 
pabaigoje buvo pirmą kartą su
važiavę į bendrą vasaros sto
vyklą (dabar P. Amerikoje va
sara). Stovykla gerai nusisekė, 
bet paliko skolos, nes jaunimo 
stengtasi perdaug lėšomis neap
sunkinti. Ateitininkų Federaci
jos Valdyba, dar prieš stovyk

lą rengiant, yra gavusi prašy
mą paremti. Neturėdama pati 
lėšų, kreipiasi į JAV ateitinin
kus. Kas galėtų prisidėti, pra
šomas auką siųsti adresu: At
eitininkų Federacijos Valdyba 
— PAA, 916 Willoughby Avė, 
Brooklyn, N-Y. 11221

— Rašomos ir skaičiavimo 
mašinėlės, labai atpiginta kai
na, gaunamos iš: JL. Giedrai
tis. 10 Barry Dr., E. North- 
port, N.Y., 11731.

LIETUVOS pirmojo seimo rinkimai Miežiškių miestelyje Panevėžio apskr. IŠKILMINGA Kauno įgulos priesaika 1919 gegužės 12. VASARIO 16 Kaune 1920 m.
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Landsbergis, čeiteliūnas, OS- 
lapas, Bagdonas, Langate? Ttao

je galėtų turėti 
dą. “Senuosius” 
reidą nurašyti

gerą kuman- 
jau galutinai 
į nuostolius.

(į) SPORTAS
i,

RESTAURANTS

g*

Raudonieji, jaunesnieji vefera

CH^tl 9-8221

KARL’S Marinei-* Inn —Lunch or 
<kne where cuisine and scenic beau-

Suburbau dining with a

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CaM LO 3-7291 .

H"1- ...........
įfos — *

mėjo jaunesnieji 47:32. Bet ar 
tai svarbu? Visi pasirodė gero
je kondicijoje. Gal kai kurie

Po ilgesnės 
(šiais metais pirmą tartą) ma
tysime lietuvius futboiinisilctts 
žaidžiant namie — Bushwicko 
aikštėje prie Atletų Khibo. Kni- 
ckerbockerio taurės varžybų 
antrame rate LAK priešininku 
bus Guatamala of Lima, mums 
dar nežinomas vienetas. Rung
tynių pradžia 12 vai. Jauniai 
žaidtia pirmenybių rungtynes 
su KoHsmanu.

Bavariam-LAK 1:l(fc0)
Pereitą sekmadienį mūsų pir- Manoma, kad žios imgtimeg 

moji vienuolikė laimėjo vieną 
pirmenybių tašką, išplėšė lygią
sias iš bavarų. LAK žaidė to- 
kros sudėties: Jankauskas; Vait
kevičius, Remėza I; Trampas, 
Remėza H, Kerekes; Žadvydas, 
Vainius, Vasiliauskas, Klivečka, 
Budreckas-

Klampioje aikštėje pirmas 
kėlinys davė apilygį žaidimą, 
nors mūsiškiai turėjo keletą ne
blogų progų. Antrame kėliny
je buvo visai nekokie popie
riai. Priešininkas aiškiai vyra
vo. žaidžiama buvo mūsų pu
sėje. Bavarai, neišnaudoję 11 
m. baudinio, vėliau vede 1:0 
tik dėl mūsų gynimo papras
to nesusipratimo- Pagaliau mū
sieji sukruto. Pabaigoje Vasi
liauskas iš arti įspaudė 1:1.

Priešžaismyje rezervinė vėl 
nesurinko vienuolikės, tad 
rungtynės užkaitytos bava
rams (6:0).

Taurės varžybose jauniai, at
rodo, gaus laimėjimą be kovos, 
nes Great Neckas turėjo ke
letą neregistruotų žaidikų.

Veteranę krepšinis
Pereitą šeštadienį New Yor

ke lietuviškas krepšinis buvo 
retas reiškinys. Dvejose rung- 
tyinėse matėme mūsų vetera
nu s. Pirmame susitikime tarp 
dviejų veteranų komandų, ga
lima ' buvo pastebėti, kad mū
sų vadinami “senieji” krepši
nio žaisti dar neužmiršo, fr tik
rai, kada gi paskutinį kartą 
aikštėje kamuolį yra čiupinėję

Chicagoje panašos rungtynės

cag&New Yorfcas) išdegtų?
Antrose dienos rungtynėse 

susitteo Brookiyno LAK su 
New Jersey Laugalio ar. vado
vaujama komanda. LAK žaidė 
be Kurytos, tad visi jau vete
ranų rungtynes atpyię žmonės. 
Aišku “seniams” nebuvo vil
ties. Jaunieji laimėjo be dide
lio vargo <64:46). Brooklynie- 
čiai tik pradžioje laikėsi ge
riau, o svečiai irgi nieko ypa
tingo neparodė. Komandos 
žaidė ir taškus laimėjo New 
Jersey: Luther — 22, Bitėnas I
— 12; Bitėnas H — 11; McGee
— 10; Laugalis — 9; Butfrec- 
kas, Kepenis. Brooklyno LAK: 
Kuryla — 14;. Sirusas ir Ba- 
čanskas po 10; Daukša — 6; 
Kazlauricas ir Keskonis po 4.

Pagrindam paėmus svečių 
vienetą, Brooklyno LAK ateity-

Ėast New Yorke išnuomuoja- 
mas gražus iš 6 kambarių bu
tas su apšildymu, prie gero su
sisiekimo. Kreiptis AP 7-0927.

Horte:
s btynų-šokių vakaras 

salėje. Grojo Sta-

tanų | lietuviškus parengimus 
aeatsigintų. Atletas

ebops. For reservations caU AK 1 - 
9756; if no answer, ANdreer 1-8111. 
Bayview Avė A James St. North- 
port (turn North on 25A) — Enjoy 
the Bay-Vievr. •

DISPLAY

“For Lent” FRESH FISH DAILY! 
Also Shell Fish. Com to

GASPER CANNIZZARO 
FI8H MARKET

Knickerbocker Avė., Brooklyn. 
prices are the lowešt! — “Eat 
for better Health”. GL 6-3754

307 
Our 
fish

tu gyventi ir prižiūrėti protiš-

gautų veltui butą, maistą ir

vakarais MI 2-5821 arba Darbi-

lyno apylinkėje darbo restora
ne, valgykloje, prie bažnyčios 
kakristijonu ar ženitorium. Kas 
žinotų tokį darbą arba pasiū
lą, skambinti GL 2-2923.

Ridgewoodo centre išno- 
muojamas gražus ir puikiai ap
statytas vienam vyrui kamba
rys su atskiru įėjimu. Galima 
naudotis vonia ir virtuve. Pui
kus susisiekmias į visas New 
Yorko dalis. Kreiptis telefonu 
EV 6-0525.

Išnuomuojami du gražūs bu
tai su apšildymu ir karštu van
deniu. Abu butai antrame aukš
te, vienas iš 3 kambarių, kitas 
iš 4 kambarių. Prie gero susisie
kimo. Informacijom Tel. DE 
6-1110 arba ES 64556

Išnuomojamas butas, I I-me 
aukšte, 5^ kamb., šviesus, ap
šildytas, naujai atremontuotas. 
East New York. Prie gero susi-

Woodhavene išnuomojamas 
kambarys, apstatytas baldais. 
Galima naudotis virtuve ir ki
tais patogumais. Butas netoU Tel. Di6-6799L 
Jamaica traukmėlio stoties. Tei
rautis vakarais po 7 vai., šeš- --------------- --

są dieną. HI1-7715.
LAIKRODININKAS

PRANEŠAME giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, kad mūsų 
mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

STASYS LESKAITIS - IVOŠIŠK1S
nelauktai mirė 1964 vasario 10 d. New Yorke. Pašarvotas J. 
Garšvos laidojimo namuose Brooklyne, N. Y.

Bus laidojamas penktadienį, vasario 14, Cypress Hills kaipnėse, 
Queens.

Liūdesy lieka —

žmona Vincė Leskaitienė-Jonuškaitė, duktė Danutė Stasienė 
su vyru ir vaikais, Giedrė Zauniūtė, Saulius Zaunius.

A t A

STASIUI LESKAICIUI

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame VINCEI LESKAI- 

TIENEI ir šeimai.

Aleksandra ir Kazimieias Merker

MATĄ KRIKŠČIŪNĄ,

savo mokytoją ir klasės auklėtoją, lydėdami į amžinybę 

su pagarbos ir dėkingumo jausmais, gedule likusiai 

Poniai Irenai ir giminėms reiškia nuoširdžią užuojautą.

J. Brazaitis ir V. Vaitiekūnas

A t A

KOTRYNAI DISKEVIČIENEI

minis gilią užuojautą reiškiame jo* vyrui ANTANUI ir dukrai 
BIRUTEI BALUS su šeima.

Užjaučia ir kartu liūdi
V. M. Simonaičiai ir šeima

D. V. Simonaičiai

Week-End Dancing
TUXEOO BALLROOM 

Offer the Finest 
-CaU Fred — RE4-7335 

210 E. 865h Street A 3rt Avenue 
Near York City

NEW JBON APARTE 
1613 Avė. M to Elm Theatre) 

f 6-6860
Have you 

. famous 
Stars n 
Cocktails,

b? ”Wbetethe 
į la carte Dtaneft - 
d>es ,-accommodated. 
I^reakfąsts $3.00

TAPPEN*8 RESTAURANT 
EsL 1845 ’=— 3078 Ocean Avenue. 
Famous for sbpre dinnėrs since the 
carriage days. Oujdoor dining on 
our Patio irom May to Sept. Ban- 
quet facilitieš for all sočiai, tune- 
uons — from 10-350. Reservations: 
call Anthony Marinos — UE 2-42U0

TRAVEL BUREAU

PRISCO TRAVEL BUREAU, 
Ine.

World veide Travel Services — Air, 
Steamship, Rail, Bus. Cruises and 
Tolus, Hotels, Foreign Exchange, 
Traveiers Checks. 1 Oe Kalba 
Brooklyn 1, N. Y. — MA 5-11oO.

STORE — SHOP

ALBERT MAIER. INC.

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washingion Avė. 
Brome 57, N. Y. TRemont 8-8193

EVERBĘSJ PORK STORE 
74 Westchester Sąuare, Bronx, N.Y. 

HOME itAnE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily 
_____ UN 3-9007

NEMETH A MAIER, Proprietors

• b-•.
PAS SEAiFOOD MARKET

FRESH FISH DAILY 
Wholesale 'and Retąjį 

For the Best Shop at P A S
Free Delivery

85-06 37th Avenue
Jackson Heights, L.I. — Ht 6-1635

PRINTING

PARK CITY PRESS INC.
COMPLETE PLAKT 

Photo Offset, Letter Press, Bindery 
Color Brochures 

3460 Great Neck Road 
N. Amityville, L. I.

516 MY 1-2700

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

Brooklyn 8, N. Y.
Telef. — APplegate 7-7083

CLANCY ASSOCIATES 
T. CAGNARD

Serving all Boros 
Multigraphing - Offset 

Mimeographing - Mailing
24 HOUR SERVICE

250 Park Avė.. N.Y.C., YU 6-7833

C A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y. 
Tel. NEwton 9-6620

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.

For The Finest 
In Nevvspaper Printing

197 E. 4th Street, New York City 
OR 3-1830

SCHOOLS

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ava, prie DeKalb Avė.

Penktadieni, vasario 14 — iki 
Trečiadienio, vasario 19, 1964 

Puiki spalvota filmą —
“EIN ST0CK VOM HIMMEL” 

Vaidina:
T. Seiler, L Andree. G. Thomalla 

PrledM filmą:
“Hoch droben auf dem Berg” 

Ir nwjMMia VoMstlloa aavait. apžvalga

KAY-lAURE'
For A Beauty Career

• Beginners. Day 
and evening

• Refresher course
• Manicuring

Free placement
service

Write for brochure
KAY-LAURE’

SCHOOL OF BEAUTY CULTURE
New Classes start every Monday 
8 Duffy Avė., Hicksville. N. Y.

(516) Overbroofc 1-5313

Fresh Flsh Daily for Lent 
Call CL 7-3307 

PECPLE’S FISH MARKET
Will deiiver — fresh fish, also fried 
fish, boiled shrirnp, clam chovvder, 
salads. “For better Health eat more 
fish!" Phone orders welcome. 1436 
Rockawąy Parkway, Brooklyn, N Y

SCRAPING — STAINING 
Our Specialty

Waxing and rug shampooing. If you 
want the very best call PR 3-1542 

. ask for DON SMITHERMAN — 
167 McDougal St., Brooklyn, N. Y.

LO N D I N O
STONE CO. Ine. since 1910 

3621 Provost Avė., Bronx, N. Y. 
Cast Stone - Concrete and VVooden 
Park Benches -> Playground Sculp- 
tures - Tree Tubs and Planters.

FA 4-1439

PAINTING & PAPERHANGING
Celotex Ceilings 
G & J VVINTER

We guarantee all our work 
For fast courteous Service call 

F L 8-6036 or BO 1-5940

DANIEL D. CHAPMAN
Insurance—all types. Our aim is to 
establish the finest reputation for 
honesty, integrity and diligence. - - 
May we serve you ? FREEPORT, 
211 S. Bayvievv Avė. (North-East 
comer Rose St. & Bayvievv Avė.) 

FR 8-0999

- FLOOR COVERING 
CUSTOM WORK IN FLOOR 

COVERING
Ceramics, Mosaic, Tile, Formica 

We guarantee ourwork. Remember! 
If you want the Very Best — Call 

LO 7-0800

GOLDEN PAWN BROKERS, Ine.
430 Fifth Avenue, Brooklyn. N. Y. 

Loans on Diamonds, Jewelry. Fur.s, 
Silverware, Cameras, Watches and 
Personai Property.

Call SOuth 8-6736
FV>r the Personai Touch.*

TERRACE ROOM
152 Washington St., PeekskilI. N.Y. 
One of the most beautiful Halis in 
Westchester for Weddings, Com- 
munions and Confirmations. Seats 
150 in comfort. Phone 914 PE 7-2783

CLOVELAKE ARMS. — Free Air 
Conditioning & Gas. Near all houseš 
of vvorship. Luxury apts at moder
ato rentals 3%-5 rooms, 2 baths. 
Convenient to schools, transp. and 
shopping; 5 min. to ferry. Clove Rd. 
at Howard Avė., Sunnyside.
AR 3-0122 GI 7-2237

F. G. WIEDEMANN 
STAINED GLASS STUDIO 

Ecclesiastic Mernorials, Stained and 
leaded windows

Renovations — Ventilators 
190-44 99th Avė. Hollis 23, N. Y. 

Tel. HOllis 5-1653

AKC PUPS 
Domestic and Imported 

ALL BREEDS
One of largest seleetions anywhere 

Open 7 Days
CITY OF GLASS

Farmingdale, N.Y. (516) CH 9-3171

WEEKENDS can be wonderful!
... when you spend your evenings

DANCING
with the nice people you’ll meet at 

this lovely luxurious Club!
Plūs the Added Attraction of 
Sparkling Entertainment in 
Our Sumptuous Lounge

The Music of Chic Morrison, etc.

IDA C. BECKER S

La Martinique
57 W. 57 8L (6th Avė.) PL 2-2234

Kas norėtų skalbtis Darbininke

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES , . - f X > v

SCHALLER&WEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI ■

Mūsų krautuvėse geriausios dešros -r. . j J
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duoiMPif kilti produktai

Užeikite ~ |sitifcinsite., / * ' *

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVAS 6
New Yorke — 1664 2nd Avenee — TR 9-30*7 Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-8640 

Flushlnge — 41-06 Msin Street — HI 5-2552 
Jeckeen Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

Norite geros meniškos!
'POKriUBTO-BESMOS^ .

įvairių proge vestuvių, krilt«tjmU. giiatadtehių.' pobūvių ir kL Utofr- 
traukų; norite atnaujinti seną fotografija? Jums geromis aąiygoęda 
padarys —

VYT. MA2ELIS '
422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y. .

Tel. HYacint 7-4677

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — RmI Esfate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobili), baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos. '

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno

•03-55 LFFFFRTS BLVD RICHMGND HILU N V

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 ŠTAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

W1NTER GARDEN TAVERN
hc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina

1883 MADIS0N STREET^

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

t >

S & GMEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius Ir sūrius

------We take all orders special price for Weddings and Parties —— 
Home-Made Bologna


