
Indoneziją valdo kariuomenė

dau-

Ronaid B. Ram**y, 27 metų 
iš Kalifornijos, prisidengęs taip 
pat slapyvarde, pro Kanadą 
siuntinėjo savo įkalbėtas juos-

europinius vandenis

dėl Lietuvos žemėlapių infor
maciniuose leidiniuose. Nusista
tymas pareikštas ryšium su Lie
tuvių Enciklopedijos ir Mūsų 
Lietuvos leidyklos atsiklausimu.

Indonezijoje gen. Subarto, ne Su
kamo.

;ikvteįe Columbi- 
net ir Harvardo 
i badyti apie san-

mun. Kinijai; Amerika prieši
nasi 'kom. agresijai Vietname,

JEI AMERIKĄ PULTŲ 
ATOMAIS...

Jei Sovietai 1970 pultų Ame
riką atominiais ginklais, ameri
kiečių žūtų 135 mil. Jei iki to 
laiko Kinija pasigamintų tolimo 
skridimo raketas, nuo jų užpuo
limo žūtų Amerikoje 6-12 mil- 
Jei bus skirta Amerikos apsau-

Prancūzijos vyriausybė kovo ja sulaužiusi tarptautines sutar- 
13 Paryžiuje iškraustė naciona- tis, nes namai buvo pervesti Ha
linės Kinijos pareigūnus iš at- cionalinės Kinijos atstovybei J. 
stovybės patalpų ir jas perda- Tautose, kurių padalinys Unes- 
vė kom. Kinijai Nacionalinė Ki
nija protestavo, kad Prancūzi-

padattnimo (apskričių ar vals
čių) ribos, nei su minėtuoju, tei
siškai jau pripažintuoju Lietu
vos plotu mažiau ar daugiau ne
sutampantieji etnografiniai Lie
tuvos plotai.

Informacijos apie esamą pa
dėtį sumetimais, atitinkamai pa
aiškinant, HksHrig* politiniame 
žomėlapyj* kartografiniu būdu 
p®r©wyn dOrVYTy 94 |un0M VU* 
džk* valia (vykdytąjį Lietuves 
valstybės tarHorijes padalinimų nija*

desys... §į straipsnį Siniavskis 
rašo "liesa”, nusiuntė pa

skelbti užsienyje. O šiandieną 
čia, teismo salėje, Siniavskis 
vapalioję apie savo meilę rusų 
tautai. Stulbinantis cinizmas’”.

Teismas priteisė jam T me
tus. Ir visi Vakaruose stebisi: 
kaip jis galėjo neprisipažinti 
kaltas. Kokia sovietinio teismo 
pažanga!

turi 
ten,

— Jungtinis štabas' kovo 12 
pasisakė už .Haiphorigo uosto 
bombardavimą naftos sandė
lių elektros jėgainės ir t.t. Ka
rius-demoralizuoja, kai jiem su
rištos rankos bausti priešą ten, 
kur ji pagauna, o priešas 
laisvas rankas terorizuoti 
kur jis pats pasirenka.

"containmerit” (sulaikymas), 
bet ne “izoliacija”. .TaiJtoHMa 
siekimą sulaikyti -kom. IGnHo* 
agresiją, bet palikti jaivĮotevas 
rankas Arijoje tiek, įdek Sovie
tai turi laisvas rankas Europo
je. Naujos pažiūros vaisius galė
tų būti ir kom. Kinijos priėmi
mas į Jungtines Tautas ■.— už 
tam tikrą atlyginimą, tur būt, 
turima mintyje Vietnamo klau
simą.

Taip auga naujo babelio sta-

VIETNAME — heroj izmo 
vięšūnė

Vietnamo kovų istorijoje tarp 
herojiškiausių epizodų dabar 
minimas Ashau, Laoso pasieny, 
kur 20 amerikiečių ir 375 viet
namiečiai laikėsi prieš 2000 ko-

Vliko taryba patvirtino Vliko į dvi, skirtingais titulais oku- 
valdybos parengtą nusistatymą .puotas dalis, būtent, į "sovieti

nės Lietuvos respublikos" var
du pavadintąją ir prie "sovieti
nės Gudijos respublikos" pri
skirtąją dalį. Vakaruose greti
ma Karaliaučiaus sritis žymėti
na ne "RSFSR", o "Sovietų S- 
gos administruojama teritori-

taį. tik Priteistų' atomus, tada 
atikų bėfiį AnteHkoje 20-30 
mil Tokius skaičius minėjo ap
saugos sekr. McNamara ginkluo
tų jėgų komisijoje kovo 8.

— Indonezijoje kovo 14 įsa- Prezidentas Sukamo, nors jis 
kyta registruotis visiem komu- paliktas savo pareigose, bet 
nistam. Kitom partijom įsakyta esąs izoliuotas savo rūmuose, 
nepriimti nariais tų, kurie yra 
komunistai '

Babelio bokštas buvo stato
mas apsaugai nuo naujo galimo 
tvano. Jis nebuvo baigtas, susi
maišius kalbom. ..
EUROPOS BABELIS: Nato ir 
konfederacija iki Uralo

Europoje apsaugai nuo komu
nistinio tvranko 1949 pradėtas 
ir vis nebaigtas statyti bokštas 
— Nato organizacija. Bestatant 
susimaišė Amerikos ir Prancūzi
jos kalbos. Ką viena daro, kita 
puolasi daryti priešingai: Ame- ta iš Europos reikalų. Apie tai 
rika nepripažįsta kom. Kinijos, gali pakalbėti de Gaulle birželio 
Prancūzija ją pripažinof Ameri-^taėn?Maiskvbj^r " ' - - 7,, 
ka pripažįsta nacionalinę Kini- Tačiau Nato statytojai taip 
ją, Prancūzija šiom dienom jos lengvai nenori nusileisti ir savo 
buveines Paryžiuje perdavė ko- bokštą sugriauti. Amerika įme

si tiesiogiai iniciatyvos kalbėtis 
su Anglija, Vokietija. Manoma,

de Gaulte pąs^ahmM pa- , šio trys arilSMi 
smerkti Nabrigtas stotyfi Nato duoįį, apie kurį teMcsis kiti, 
bokštas atsidūrė visai pavojui* 
de Gaulle kovo mėn. įsakius nu
sikelti tą bokbo dalį,kuri yra 
pastatyta Prancūzijos žemėje.

De Gaulle norėtų statyti ki
tą babelį Europos valstybių 
iki Uralo konfederaciją, šiame 
babely būtų ne tik Europa, bet 
ir Sovietų Sąjunga. Nebūtų 
betgi Amerikos. Ji būtų išvary-

Gaulle politikos dėl Nato pasi
darė išvadą, kad Amerika turi 
peržiūrėti Nato. organizaciją ir 
sumažinti savo įsipareigojimus 
Europai

co yra Paryžiuje.
— Unesco direktorius Renė 

Mabeu, kuris pats yra prancū
zas, pareiškė protestą Prancūzi
jos vyriausybei dėl nacionalinės 
Kinijos delegacijos pašalinimo 
iš patalpų ir tų patalpų perda
vimą kom. Kinijai

— Šen. Mansfioldas iš de

radijui/ Jo kalbose buvo lams
toma amerikiečių kariuomenė 
sabotuoti Vietname karo veiks
mus. Ramsey buvo išaiškintas, 
bet nesuimtas. Iš Kalifornijos, 
kaip informavo N. Y. Times, jis 
atvyko į New Yorką ir kovo 8 
ėjo į “Catholic. Worker” įstaigą. 
Pakeliui jis buvo sulaikytas 
valstybės departamento parei
gūnų, ir jam buvo įteiktas laiš
kas. Truko 20 minučių, iki jis 
perskaitė laišką, kuriame jam 
buvo pranešta, kad jis bus tei
siamas, jeigu mėgins išvykti į 
užsienį. Paskui jis nuėjo, kur 
buvo numatęs, žadėęteriiąs j tą 
pat-dieną dalyvauti

bes departamento 
paaiškino, kodėl jam atimamas 
pasas. Ne dėl to, kad jis kurstė 
Amerikos karius ir bendradar-

— Kom. Kinijos spauda ko
vo 14 viceprezidento Humptaey 
žodžius apie Amerikos draugiš
kumą kinų tautai pavadino.‘Ju
do. pabučiavimu’.

— San. Fulbrighta* Chicago- . ___ __ _~ - ________ ______________ _______ ________
je ragino akademikus remti opi- centų iki 5.5. Tri aukščiausias tomą, sudarys krikšėonių soda- riutė, vagystė* kas 28 sekundė*. metų kriUČtooybta įvedimo su- Dominas, grįždamas iš plačiųjų
niją už susipratimą su kom. Ki- procentas nuo 1930, kada buvo lų partija su liberalais. Anka- Ir visa tai sudaro per metas 27 kaktie* minėjime galėtų daly- tarptautinių vandenų į ramų

5 proc. čiau buvo SU socialistria. Mliimu ’rrifc r .

Amerikoje .kilo idėja, jei ne 
naują bab*l{ statyti, tai 'bent 
išlyginti aikštę naujai statybai 
— su kom. Kinija. Paruošiamie
ji darbai pradedami Valstybės 
departamentas leido vykti 
mokslininkanl į kom. Kiniją. 
Šen. Fulbrighto komitetas perei
tą savaitę 
jos prof. 
prof. Fairl 
tykius Jtarp-Ąmerikos.ir.kom. . tybos_ idėja.

kai vokiškai, angliškai ir olan
diškai.

Buvo surasti Petro Domino 
užrašai, keli jų sąsiuviniai Bet 
niekas negalėjo jų išskaityti. Jie 
buvo rašyti šifru. Kai prokuro
ras klausinėjo apie šifro raktą, 
jis tik juokėsi ir aiškino, kad 
nėra to rakto surašyto. Jis laikė 
šifrą savo fenomenalioje atmin
tyje. O specialistai susekė, kad 
tame rašte apie 1000 atdarų 
ženklų. Valstybės organai krei
pėsi į žydų ir arabų rašto spe
cialistus, ar tai ne jų rašmenys. 
Tie žiūrėjo, tyrė, ir galvas kra
tė ne, tai ne jų ženklai. Kreipė
si į kinų rašto specialistus ir tie 
nepripažino, kad ženklai turėtų 

kartojo ką bendro su kinų rašmenim. 
Po visų mėginimų užrašai grį
žo pas užsienių reikalų minis
terijos ir saugumo šifro specia
listą, kurio ambicija jau buvo 
stipriai paliesta. Užsidaręs ke
lias dienas dirgindamas savoKanadoje politikai gyvena 

■ KrntzŠM specialistai aiškino, sensacija apie buvusių Dtefen-
kad sovietų raketos Venera 2 bakeno vyriausybės narių san-
ir 3 skrido ne taip, kaip buvo tykius su vokiete, kuri turėju-
numatyta. Dabar ir sovietai pri- si būti šnipas. Ta moteris atsi- NzieilraltmaJ an<ra
pažino, kad Venera 3, kuri va- liepė iš Miuncheno, kur ji turi 1 vllSIKaillinai auga
sario 27 pataikė Venerą, ■ tu- savo karinę, pareiškė, kad ji —- £»■■■■»■........   ■■■■■>■■■ nmc- m./* m. n w, uci w, iv whmuv vciumiumb

rėjo praskristi pro ją 37,500 nieko bendro neturėjo su Šni- rikoje 1965 pakilo 5 proc. La- kad buvo gabus kalbom — lais- rašmenim. Kai juos pradėjo -X
mylių atstumu, kaip Venera 2 praėjimu. Vyriausybė įsakė rei- blausiai priemiesčiuose — iki vai kalbėjo lietuviškai, lenki- skaityti temine, Petras Dominas
praskrido 25JN0 mylių atstu- kalą tirti. Tirti reikalavo ir ken- 8 proc. Plezdento Jotatsono pa- •' balo ir raudo. Juose buvo apra- 3
mu. Informacijų S abiejų ne- servatoriai, nes mato fla vai- reiškimu, Amerftoje vyksta vie- Syti atskiri jo kriminaliniai žy.
gauna dančios partijos triuką kovai nas išprievartavimas kas 26 mi- » LenkUu|o katd. Wyszyns- giaL

— Palūkanos už paskolas ban- rinkimuose. tratės, apiplHhnM kas 25 min., tas par<šgo tBĮnltaoslus meto- “Tai apmatai mano sugalvo-
kainuo kovo lOpakėlė išūpro- Belgijoje koaliciją, numėr automobilių grobimas kas nd- tis, kad Muito 3 tftkstančio tam rommrar išstenėjo Fetrai

ĄA. POLIŠAIČIO VIETOJ?
Ryšium su Lietuvos konsulo 

A< Polišaičio mirtimi mūsų spau
doje yra pasirodę'žinių, kad 
Sao Paulo mieste esąs paskirtas 
naujas konsulas.

Lietuvos diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis praneša, kad kalba
mos Žinios yra nepagrįstos: a.a. 
A. Polišaičio vieton ligšiol nėra 
paskirtas nei konsulas nei kitas 
kuris konsularinis valdininkas.
< šiuo tarpu tyrinėjama, ar iš 
viso bus reikalingų sąlygų kon
sulatui toliau egzistuoti.

GUBERNATORIAI SU 
PREZtOENTU "^

Baltuosiuose Rūmuose kovo 
12 buvo sukviesti gubernatoriai. 
Visi atkvykę 41, Ohio resp. Ja
mes A. Rhodes pasiūlius, pri
tarė prezidento politikai Vietna
me.

Duomenys apie minėtųjų Lie
tuvos valstybės sienų neapim
tus etnografinius Lietuvos plo
tus, siekiamus sujungti su Lie
tuvos valstybės teritorija, vaiz- 
duotini atskiruose etnografi
niuose, istoriniuose bei kito po
būdžio žemėlapiuose, remiantis 
istorikų bei etnologų tyrimais.

Toks nusistatymo pareiški
mas buvo patvirtintas Vliko 
tarybos pirmajame šių metų— 
rir pirmajame po 1965 metų sei
mo — posėdyje, New Yorke, 
1966 m. kovo 7 Ieną (Elta).

Del Kinijos
— Baltieji Rūmai, atsiliepda

mi į šen. Fulbrighto komisijos 
administracinės linijos, nei bu- apklausinėjimus ir . viceprezi- 
vusios administracinio Lietuvos dėnto Humptaey pareiškimą dėl 

.draugiškumo su kinų tauta, 
pareiškė, kad nenumatoma jo
kio pakitimo Amerikos politiko
je dėl kom. Kinijos.

ir neigia

biavo su priešu, bet kad jis, bū-
— Anglijoje pagal Gallupą damas užsieny, Alžire ir kitur, 

kovo 31 rinkimus turi laimėti pridarė skolų, kurias turėjo 
darbiečiai didele persvara. Bu- departamentas sumokėti —vi- 
vusiame parlamente iš 630 at- so apie 1,000 dol. ♦
stovų darbiečiai turėjo tik 3 Išvadas? Anot ‘Tiesos” 
daugumą.

munistų 36 valandas. Daugumas 
gynėjų žuvo. Helikopteriais pa
sisekė išgabenti tik 125.

Tokis žuvimas dar labiau 
kursto karių nuotaikas prieš po
litikus, kurie tramdo ir varžo 
jų norą priešą likviduoti visu 
aštrumu.

VIETNAME ATNAUJINA 
SENĄ ISTORIJĄ

Vietname kovo 10 min. pirm, 
gen. Ky atleido iš tautinio ko
miteto kitą generolą — Nguyen 
Chanh Thi, kuris įtakingas šiau
rinėje provincijoje Danange. Jis 
esąs konkurentas gen. Ky. Ry
šium su atleidimu jo šalinin
kai surengė streiką Danange. 
Budistai atnaujino reikalavimus 
sudaryti civilinę valdžią. Po de
vynių mėnesių tylos ir tvarkos 
atgaivinama vėl kova dėl val
džios.

— Saigone kovo 14 aikštė
je sušaudytas spekuliantas, taol 
įgąsdintų kitus.

Lietuviai protarpiais vis pa
kelia balsą: užtenka mum klam
poti po lietuvišką molį; tai siau
ra; reikia išplaukti į plačiuosius 
tarptautinius vandenis ir juose 
plaukioti savo naudai ir tautos 
garbei.

Petras Dominas taip ir pamė
gino.

Vokiečių laikraštis “Spiegei” 
vasario 21 aprašė lietuvio Pet
ro Domino plaukiojimą. Jis yra 
37 metų, po karo buvo Belgi- 

Vardan ioje k baigė m0“v arčiau vienynes. > Nuo 1950 pe^ėiė į vo- 
New Yorko protestantų dva- kietiją ir, joje beplaukydamas, 

sininkas Ernest R. Palen kovo gyveno daugiau kalėjimuose nei 
13 paskelbė savo siūlymą —var- laisvėje. Pagarsėjo jis ne kaip 
vardan ekumeninės vienybės paprastas plėšikas ar; 
su žydais katalikai ir protestan- ganizatorius. Spauda 
tai galėtų atsisakyti švęsti sek- «P» jį prokuroro žodžius —tai 
madienius ir sykiu su žydais “didžiai inteligentinga nusikal- 
švęsti šeštadienius. Times skel- tėtis”, tai “intetigentinga besti- 
bia, kad “Bažnyčių tautinės ta- Tokio aukšto vertinimo jis

ir New Yorko arkivyskupijos at- karo, 
stovas radęs, kad siūlymas įdo- ginusia vertybes ir brangiuosius nervus cigaretėm ir kava, ieš
mus ir svarstytinas. kaffius; kad turėjo suorganiza- kojo rakto “gangsterio —

' vęs apie dešimties žmonių gau- genijaus” galvojimo eigai šu
to; kad užpuotinrooee porą žmo- prasti ir -r- pagaliau rado. Po 4 
nių ir nužudęs jis ar jo gauja, mėnesių darbo jis perrašė Pet- 

NusMcaiMmę skaičius Ame- Pagarsėjo netgi ir ne dėl to, ro Domine užrašus bendrintas

nors ir be Prancūzijos- Iš Pran
cūzijos ir Nato buveinė atsidur
sianti greičiausia Belgijos sos
tinėje Briusely. O Vokietijai ta
da iš naujo atsidaro atomų ir 
sujungimo klausimas.

AZIJOS KOMUNISTINIS BABE
LIS ištiktas drebėjimo

Azijoje statė babelį komunis
tai. Turėjo būti trys didžiosios 
jo atramos: Sovietai, Kinija ir 
Indonezija.-Tai trys mūžmai Jų 
babelis turėjo virsti, komunisti
nės ekspansijos tvirtove. Bet 
atsirado pirmas sugebėjimas ir 
paliko lig šiol neužlopytą ply
šį tarp Kinijos it Sovietų. Ant
ras sudrėbė j imas šiom dienom 
sugriovė kotnunistines jėgas 
Indonezijoje '— nuo kovo 12 
Sukamo perdavė valdžią gene
rolui Suharto, kuris įsakė likvi
duoti komunistų partiją. Tai 
smūgis, nepalyginti didesnis 
nei Europos scenoje Nato su- 
drebhiimas. O čia dar papildo
mi smūgiai Afrikoje — Gitano
je ir kitur/ ir komunistinė ban
ga turėjo sparčiai trauktis at-

Vlikas pareiškė, kad politinia
me žemėlapyje Lietuvos valsty
bė turi būti rodoma tarptauti
nių sutaroę nustatytose sieno
se, būtent: šiaurėj — 1921 m.
arbitražo sutarties nustatytoji 
Lietuvos-Latvijos siena, rytuose 
bei pietryčiuose — 1920 m. 
Maskvos sutarties ir vakaruose 
— 1924 m. Klaipėdos konven
cijos bei 1928 m. Lietuvos-Vo- 
kietijos sutarties nustatytosios 
sienos.

Tarpas tarp 1920 ir 1924-28 
m. sienų galą — nuo Nemuno 
iki Vištyčio ežero — žymėtinas 
skirtinga linija, pagal 1919 m. 
gruodžio 8 d. lordo Curzono pa
siūlytą ir ligi šiol praktikoj iš
laikytą liniją. Skritingas to sie
nos ruožo žymėjimas turi būti 
paaiškintas, kad jis nurodo fak
tinę, bet jokioj tarptautinėj su
tarty* nepatvirtintą steną.

Politine Lietuvos Žemėlapis 
neapsunkmtinas jokiais kitais 
istorinių administracinių ar et
nografinių duomenų ženklais. 
Jame nežymėtinos nei buvu
sios vidinės Klaipėdos krašto ri
bos, nei buvusiom demarkacinės

— Kuboj* Castro kovo 14 
smarkavo prieš kom. Kiniją, 
grasindamas nutraukti santy
kius ar bent sumažinti atsto
vybės narių skaičių.
VENERĄ PATAIKĖ NETYČIA

ii ■■ ■-- - *• * *»■
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Nastutė Umbrazaitė.
Nuotr. G. Peniko

Kasdieniniame gyvenime nekasdieniniai žmonės
Pratęsiant stebėjimą, kokia 

dvasia išauga šiose sąlygose, bu
vo pasidomėta, ką viešnia studi
javusi. Matematiką. Taip, ji bai
gusi matematikos mokslus. Stu
dijavusi trijose mokslo įstaigo
se: Putnamo Annhursto kolegijo
je, šv. Jono universitete, vėl 
Annhurste ir dar New York uni
versitete. Per 4 metus. Ar stu
dijos paliko žymes, ar tokia jau 
prigimtis, bet matematinės dva
sios apstu jos mintyse ir žo
džiuose: logiškas preciziškas , 
konkretus galvojimas ir 
kymas.

Būsi betgi apsirikęs, 
logika tuojau imsi sieti
mą, šaltumą, racionalizmą, 
keisk tik kalbos objektą, 
keisk, taip sakant, gyvenimo 
koraciją, ir logikos aštrumą
tvins emocinis pergyvenimas, 
nuoširdžiai, įtikinamai besiver
žiąs iš gestų, iš sužiburiavusio 
žvilgsnio, kuris reikštų: “argi 
ne taip? argi tai netiesa?”. Lyg 
tai būtų draugiškame sportinia
me žaidime, draugiškame min
ties. kaip amerikiečiai sakytų, 
“challenge”. Tai ir yra, kas da
ro žmogų aktyvų, pozityvų ir 
mielą socialiniame bendravime.

Labiau stebino koresponden
tą faktas, kad matematiką bai
gusi nuėjo dirbti ne matemati-

pasisa-

jei su 
sausu- 

Pa- 
pa- 
de- 
už-

SPAUDA

MITAS APIE PATIKIMUS IR 
NEPATIKIMUS LIUDININKUS

Pasakojimas apie mergaitę (2)

specialybėje. Esąs tai at- 
darbo

nėję 
sitiktinis dalykas. Kai 
ieškojo, paėmė išmėginti 
kas buvo tarp pirmų pasiūlų. 
Pradėjo, patiko ir dirbo .;. Šia 
gija plėtojant pokalbį atsivėrė 
viešnios žvilgsnis į akademines 
studijas ir gyvenimą. Nekasdie
ninis žvilgsnis. Bent nedau- 
gumos studijuojančių žvilgsnis. 
Jai studijos nėra tik kelias į 
profesiją, kurią įsigijęs žmogus 
toliau joje gilėtų ir gal net pa
skęstų, užmiršdamas kitas gy
venimo sritis. Ją domino studi
jos universitetine prasme — 
ta, kurią reiškia pats universite
to vardas — universalinis gy
venimo pažinimas, kuris pratur
tina ir pagilina bendrąjį žmo
gaus išsilavinimą. Ją domina 
tos žmogiškojo gyvenimo ir žmo
giškosios kūrybos sritys kaip 
literatūra, muzika, menas, spor
tas. Tai 
bruožas, 
dieninis 
siauro, 
amžiuje.

Kai rinkosi universitetinę spe
cialybę, šv. Jono universiteto 
patarėjas po pasikalbėjimo su 
ja nevartojo jokių testų “pašau-

universalinės dvasios 
kuris nėra toks kas- 
šiame kasdieniniame 

gilaus profesionalizmo

Jei tave mušė, tai netinki i liu
dininkus prieš mušeiką; jei tu 
mušei, tai įau geriau, o jei ir 
dabar gali mušti, tai geriausias 
liudininkas

Londono The Times ... verti
nime iškyla aikštėn vienas prie
taras ar, kaip dabar sakoma, mi-u 
tas. Pagal jį egzilai emigrantai 
negali rašyti objektyviai. Jie 
esą šališki. Jie gyvena emoci
jom. Jie pilni skriaudos pajauti
mo ir pagiežos. Taigi ir jų liudi
jimai nepatikimi.

Šis prietaras išpopuliarintas 
Vakaruose labiausiai po antro
jo pasaulinio karo. Amerikoje 
ji kartojo spaudoje net ir kai 
kurie katalikų monsinjorai. A- 
merikoje iš akademinių katedrų 
jis diegiamas klausytojam kaip 
istorinių šaltinių kritikos reika
lavimas.

Garsinamas dabar nepasitikė
jimas egzilų liudijimais turėjo 
praktinio intereso: pakirsti pa
sitikėjimą Kongreso komitetų 
tyrinėjimais apie padėtį komu
nistų užimtuose kraštuose, pa
kirsti pasitikėjimą egzilais kaip 
nepatikimais liudininkais.

Mitas nebuvo taip platinamas 
anksčiau, kada Vakaruose rodė
si egzilų, emigrantų kitos ban
gos — bėgliai nuo carinės Ru
sijos persekiojimu, bėgliai nuo 
persekiojimų iš hitlerinės Vo
kietijos. Tada tie bėgliai buvo 
vertinami kaip pirmaeiliai šalti
niai, nuo kurių liudijimo turėjo 
priklausyti ir politiniai žygiai.

Jei šio mito (apie nepasitikė
jimą liudininkais) logika būtu 
vykdoma ir visame kasdieninia
me gyvenime, tai pirmiausia tu
rėtų pasikeisti liudijimai teis
muose. Teisme negalėtų būti pa 
tikimas tas. kuris buvo muštas 
ir apiplėštas. Jis gi emocijom 
gyvena, jis suinteresuotas, jis 
pagiežos pilnas, taigi neobjekty- 
bus, taigi šališkas ir jo liudiji
mas. Kas kita mušeika. O jis 
daug patikimesnis. Mušeika pa
gal The Times.. . praktiką daug 
patikimesnis, nes Times recen
zentas nepasirūpina įspėti, kad 
sovietine periodika negalima pa
sitikėti. bet jis įsakmiai įspėja, 
kad reikia būti atsargiam su in
formacija egzilų spaudos, lei
džiamos Amerikoje ar Kanado-

recenzento logika jau bent kiek 
yra pasenusi, atsilikusi, sakysi
me, nuo Maskvos logikos. Atsi
likusi bent pora dešimčių me
tų. Tada, 1940 metais, Sovietų 
Molotovas kaltino Lietuvos mi- 
nisterį pirmininką Merkį, kam 
pastarasis sudarinėjo sąjungą 
su Latvija bei Estija ir tokiu bū
du, žinoma, provokavo Sovietų 
Sąjungą, tiesiog vertė imtis ak
cijos, t.y. okupacijos. Pagal Mo
lotovo logiką kaltas ne okupan
tas. užpuolikas, bet užpultasis, 
kam jis sugundė. Jei Moloto
vo liudijimą paverstų Londo
no The Times .. . patikimu liu
dijimu, tai būtų naujas “pryša- 
kinis” žingsnis aną mitą tobu
linant. Tada ir Londono ir New 
Yorko teismo praktikoje teisė
jas turėtų patikėti liudijimais 
ne sutemų metu užpultų bei iš
prievartautų moterų, bet liudiji
mais prievartautojo, kad jos 
kaltos: kam jų grožis, jų socia
linė padėtis privertė prievartau
toją jas išprievartauti. Jeigu jau 
teisėjas nebus toks pažangus, 
nebus prievartautojo liudijimo 
įtikintas, tai tegul jis bus bent 
įtikintas kito jo liudijimo: kal
tas ne jis, bet kaltas, sakysim, 
majoras Lindsay. kam jis ne- 
apšvietė pakankamai gatvių.

nes sutemose tų moterų grožis 
atrodė didesnis ir dėl to pado
rus išlaisvintojas buvo suklai
dintas; kam majoras tų moterų 
(jų pačių apsaugai) nepaėmė į 
kalėjimą ir leido jom rodytis 
gatvėse, kur prievartautojai ir 
užpuolikai vykdo konstitucijos 
garantuotą laisvę ...

Jei Times recenzentas nepasi
tiki egzilų liudijimais, tai jis la-

kimui” nustatyti. Jo išvada bu
vo aiški: jos dėmesys bus dau
giau ar mažiau suteiktas į bet 
kurią specialybę, kurios imsis ir 
kurion gilinsis. Tai nereiškia 
“pašaukimo” neturėjimo. Tai 
reiškia tokią išbalansuotą as
menybę, kurios interesas ir su
gebėjimai gali reikštis lygiu sėk
mingumu toje srityje, kuriai at- 
sidės.

vadovaujančio žmogaus išaugi- 
nimą. Kiek patirta iš tarptauti
nio bendradarbiavimo, tai bend
ras visiem rūpestis. Antras 
bendras rūpestis—atsakingumo 
pareigingumo pažadinimas. Kal
bama, ieškoma būdų, priemo
nių. Lietuviai, be abejo, nėra 
laisvi nuo tų rūpesčių, bet kal
bėdama apie juos, viešnia su
stojo dar specialiai prie solida
rumo. Jo parodyta daug lapkri
čio 13 manifestaciją rengiant, 
bet jeigu būtų buvę jo dar dau
giau ... Solidarumo tam tikra 
prasme reikalas iškilo ir kal
bantis apie jaunimo kongresą. 
Konkrečių planų, sako, dar ne
skaičiau. Bet jei norima kong
rese kokias idėjas iškelti kaip 
viso kongreso išvadą, naudinga 
būtų su jom iš anksto susipa
žinti atskirose vietose. Tegul a- 
teitininkai, tegul skautai, neoli- 
tuanai, santariečiai ir kiti savo 
tarpe jas išdiskutuotų. Tada su
važiavime išvados jau nukristų 
kaip išnešiotas, prinokintas min
ties ir valios solidarus vaisius.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
' Insurance * Real Es tat e

110*04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. Vlrginia 6-1800

Matyt, jis 'ne -egzilas Yr ne is 
Lietuvos, jei su pasitikėjimu at
meta Lietuvos statistiką, kuri 
sako, kad Lietuvoje žydų buvo 
7 procentai; ne, sako .recenzen
tas, tai esąs “tikriausiai" suma
žintas skaičius; recenzentas, ge
riau žino ir apie Uborevičių, 
Putną; jis abejoja, kad jie lie
tuviai; kartoja, kad L’borevi- 
čius galįs būti gudas, o Putna 
estas. Bet pagaliau, sako, ar tai 
svarbu iš kur jie kilę, “svarbu, 
kad jie galvojo ir jautė kaip ru
sai". Ir kitus dalykus apie Lie
tuvą teigia su tokiu pasitikėji
mu ir tariamu objektyvumu, 
kad gali galvoti: taip, jis ne eg- 
zilas. jis laisvas nuo emocijų — 
lyg jis būtų toli nuo Lietuvos, 
kur nors iš Afrikos, ir savo ži
nias apie Lietuvą, kad žydų bu
vo daugiau procentų, kad jie 
orientavosi į Rusiją ir Lenkiją, 
o ne į “naują Lietuvą"; kad Put
na su L'borevičium buvę estai, 
gudai, rusiškai galvoję bei jau-

Atsidėjus ne matematikai, o 
visuomeninei jaunimo veiklai, 
ji mokėjo susirasti džiaugsmo, 
kuris kyla iš naujo pažinimo, 
naujo atradimo, naujų žmonių, 
naujų tautų ar rasių ir su tuo 
susijusių gyvenimo problemų. 
Antai, Washingtono suvažiavi
me išsikalbėjo su greta sėdėju
siu kataliku arabu iš Meksikos. 
Tai įdomus tautų ir kultūrų su
sikryžiavimas: tėvai arabai ka
talikai, bet gyvena Meksikoje, 
naujoj kultūroj. Jis pats ara
bų kilimo, bet jau Meksikoje gi
męs, trečiosios generacijos. Kai 
jam papasakojo, kaip Ameriko
je panašiose sąlygose lietuviai 
ateitininkai yra susiorganizavę 
ir to susikryžiavimo problemą 
sprendžia, pų kurio laiko jis 
laišku atsiliepė, kad it su saviš
kiais mėgina išbandyti panašius znatūralumą, sveiką 
metodus. Arba vėl Windsore: 
lenkų delegatas, kai patyrė, kad 
čia. esama ir lietuvių tautinės 
grupės atstovės, ėmė dėstyti,, 
katU norėtų pakviesti į lenkų 
tūkstančio metų krikščionybės į- 
vedimo iškilmes ir lietuvius. 
Jam buvo peikti bent atitin
kami adresai ?.. Taip auga pla
tesnis pažinimas ir tarptautinis 
bendravimas. Taip savaime vi
sai natūraliu (pasikalbėjimo ke
liu plinta ir ^informacija apie 
lietuvįus .beų^pr"'-problemas - ir 
veiklą: ' Yra pagrindo subjek
tyviam džiaugsmui tokia veikla: 
gali jaustis duodanti ir gaunan
ti; turtinanti ri turtėjant! tuose 
tarptautiniuose santykiuose.

Klausai, stebi ir prisimeni.. 
Putinas Mykolaitis sukūrė lite
ratūrinį lietuvės amerikietės 
vaizdą — Auksę Gražulytę. To
je literatūrinėje moteryje jis 
pastebėjo pozityvias amerikie
tės žymes, sakytum, dorybes— 

praktinį 
sprendimą ir po sprendimo tuo
jau vykdymą. Tai natūralinės 
dorybės, 
perdėto 
reiškiasi 
stipriau 
guje. Tokia yra ir ši jaunoji 
viešnia. Ta prasme ji amerikie
tė. Tačiau ji rodės daugiau nei 
tai: iš bendro kasdienio gyveni
mo ją ryškiai išskyrė ir darė 
nekasdieninę minėta universa
linė dvasia Jr Jie a dvasia. 
5Belikętui tirti 
tą jos lietu koš dvasios kelią.

.(Bus daugiau)

kol jos nėra paliestos 
intelektualizmo. Jos 
šiame kontinente gal 

nei europiniame žmo-

LIETUVOJE

r

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai [vertintrsl

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

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

Švysteli dar vienas bruožas, 
gal jis bendras visam jaunimui, 
gal ypatingesnis Amerikos jau
nimui —jos žvilgsnis mažiau 
nukreiptas į praeitį, daugiau į 
ateitį ir į savo prisidėjimą tai 
ateičiai kurti. Praeitis, dabar
ties analizė jai tiek brangi, 
kiek ji rodo kelią į ateitį nr pa
deda juo žengti.

Tarp dabarties rūpesčių, nuo 
kurių priklauso jaunimo ateitis, 
priminė vadovaujančio žmo
gaus—visuomenei, organizacijai

Atėmė arklį, bet 
dovanojo ašutą 
iš jo uodegos
Viena iš gėrybių, kuriom bol

ševikinė sistema didžiuojasi ap
dovanojusi Lietuvos žemdir
bius, yra senatvėn žengiančių 
kolchozo darbininkų aprūpini
mas pensijom. Patys aprūpintie
ji tą dovaną kiek kitaip verti
na: “Atėmė arklį, o paguodai 
duoda ašutą iš jo uodegos”. 
Paėmė žemę ir visą ūkio inven
torių (geresniu atveju, paliko 
senstančius gyvenamuosius na
mus). paliko be turėto pragyve
nimo šaltinio, o senatvėj duoda 
12 rublių mėnesiui, tai yra tiek,

f nukelta į 5 pcl.)

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

9-6245 
2-1767 
8-0068
4- 4952
5- 8808
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355 
8-2256

— 200 Franklin Av, tel. 233-8030, 246-0215
— 11333 Jos. Campau
— 762 Springfield Avė.
126 - 4th Street .........

te, jis buvo išskaitęs iš nesuin
teresuotų objektyvių papirusų, 
rastų piramidėse. ar iš “skrolų”, 
surastu prie Negyvosios jūros.
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HAVEN REALTY

4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2868 
3-0440

Rtal Estete • JOSEPH ANDRUSI5 • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namą, Rut<xnobUIU, kaklų Ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymaa Mutual Funds — Pi
nigų Investadjos.

Kasdien nuo 9 Iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
A... u/—Ik.v.n 2I. N. Y. • UI. VI 7-4477

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................. CH
Boston 18, Mass., — 271 Shavvmut Avenue .... 
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway .. 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ... 
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ... 
BUFFALO 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
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................  VI
GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 
HARTFORD 14, Conn. .....................
HAMTRANCK, Mich.
IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springfield Avė.............. ES
LAKEVVOOD, N.J. — 126 - 4th Street ........................ FO
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 
NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue .............. Bf
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..................  LO
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................
PASSAIC, N.J. — 176 Market Street .....................
PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ...................
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. .. 
P1TTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ... 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .. 
VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St......................
VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  SW
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ......... —- RI

7-1575
2- 4685
3- 8569
1- 2994 
3-1797
2- 1446
3- 3005
4- 5456 

G R 2-6387 
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WEISS & KATZ, INC.
I87 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 

Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį 

e Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.



nuversti

tai skaičiavo,
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LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922 -1923

Copyright

Darbo sąlygos reikalauja, kad 
jie įsigytį automobilius arba 
traukiniu, lėktuvu vyktų į dar- 
bą Tokiems distancijos nieko 
nereiškia; jiems nesunku prisi
taikyti prie dažnai kaitaliojamų

rūmas, jeigu ne perdėtas, pa
deda iflaSyti tautybę. Tafipų 
ynįr nešgtaybto: —miinfi

_ 2_______________  ‘ RUO
gyvenamo krašto raide*, * nau
joji tšamja, vuĮUtaa savyįa, 

rMfcšaaiaMMk vaidmens
Amerikos visuomenėja.

Mačiau iš veido, jog Stančikas susvyravo. Pasiū
liau jam kitą papirosą ir abejingu tonu paklausiau:

*C’.A£-vi»i ■ •

rie save laiko

vuosius sugebėjimus ir suma
numą. Tokioje aplinkoje atsi
randa dvi priešybės: stipriai 
lietuviškai susipratusios semi 
nybės ir betiksliai speciafistai.

kos piliečių kenksminga tyla, 
pritariančia vyriausybės žygiam, 
panašiai kaip dabar kai kas kal
tina Vokietijos piliečius ir ypač 
katalikus aktyviai nepareiškus 
pasipriešinimo prieš Hitlerio žy
gius?

Daug aiškesnis šiuo klausimu 
Daniel Lyons. Jis sako: net ir 
komunistai jau nebekalba apie 
pilietini kara ir visiem aišku, 
kas ir dėl ko kariauja. Peari 
Harbor minimas kaip pavienis, 
smūgis Amerikai, bet Vietname

socMltoiai pdBMI je« ati- jisai turi atsakingą vfetą pati čiai ir žarnalsl Tautiškai nesą- torių somatinių junglalg,Mūsų 
tetaėnnoštestanfių betariš-liendrovėjį kilnoja iš vienos monfcgi lietuviai paskęsta sve- inžinieriai bei technikai šusibu-

< tūnoję jūroje: 'Yra ir tokių at- ria ir išsiskirsto — ir vėl snsi- 
ve jų kad jaunesnieji profesio- buria į naujus junginėlius. Tra- 
nalai stengiasi susirišti su savo ' čticįjos bei lietuvių visuomenės 
karto* bendramoksliaE ir ben- normos jiem daugiau neimpo- 
dradarbiaE. Pavyzdžiui, ątsi- nuoja. Jie yra tikrai “laisvi” 
randa jaunųjų profesionalų ben- žmonės. Judrumas ir klajoji- 
druomenės apylinkės, kaip Den- mas jiems neleidžia nustatyti 
verto, Koloradoje bei Omahos, naujų lietuviškų visuomeninių 
Nebraskos; .jas sudaro 5 ligi vertybių. Judrūs mūsiškiai ęri- 
10 asmenų grupelės. Tie profe- versti atsiremti daugiau j sa- 
sionalai, kuriems įkyrėja orga
nizuotumas, ieško kitų būdų su
eiti su tautiečiais. Užtat savait
galiais ruošiami privatūs baliu
kai profesionalo bute, kuriuose

nekalbėti. Emigracijoj po 1945 
metų ta prasme lenkų spaudoj 
maža kas tepasikeitę.

Lietuvių literatūroj, supran
tama, esą daug daugiau medžia
gos tuo klausimu, bet ir tie 
darbai, skirti propagandos tiks
lam, pasilikę daugiausia nuolat 
kartojamų faktų ir kaitinimų ri
bose. Todėl autorius naudojosi 
archyvuose atrastais dokumen
tais. E jų atsiskleidžia svarbiau
sia priežastis, dėl kurios tas pa
sikėsinimas žlugo; visiškas iš 
lenkę pusės nesupratimas Lie
tuvos nepriklausomybės aspira
cijų, neįvertinimas lietuvių ryž
to ir pajėgumo, naivus įsitikini
mas, kad pakanka lenkams tik 
pamoti, ir. dauguma lietuvių 
puls į Lenkijos glėbį. Lietuvos 
federacijos ar unijos su Lenki
ja svajotojai buvę klaidingai įsi-

To vaisius — tokie judrūs 
jaunuoliai pasitraukia nuo lie
tuvių kolonijų veiklos ir kul
tūrinio gyvenimo. Jie neturi 
nei laiko nei galimybių nuola
tos dalyvauti visuomenės veik- Kaip Lenkijoj keičiasi ir jau 

yra pasikeitusi viešoji nuomo
nė apie Lietuvą ir apie buvu
sius Lenkijos-Lietuvos santy
kius, tarp kitų reiškinių, ryškiai 
liudija ir prieš apie pusantrų 
metų Varšuvpj paskelbja studi- 
ja apie nepavykusį lenkų per
versmo pasikėsinimą Kaune 
1919 metų rugpiūčio mėnesį, tai 
yra apie įvykį, Lietuvoje žino
mą peoviakų sukilimo vardu 
(Peoviakai — nuo P0W, Pols- 
ka Organizacja Wojskowa, Len
kų karinė organizacija, kurios 
slapti padaliniai 1919 metais bu
vo įsteigti ir Lietuvos teritori-

Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone Valstybės sekretoriaus padėjėjo Europos reikalams pavaduotojas Walter 
Stoessel, Jr. sveikinasi su J. ir O. Kajeckais. Lietuvos nepriklausomybės priėmime.

tis. Didesnė dalis apkaltintų buvo kariai, kaltinami šni
pinėjimu. Teisman aš nebuvau šaukiamas kaip liudi
ninkas, nes mano tebuvo vadovauta iš užkulisio. Teis
man šaukiami vedusieji kvotą, dariusieji kratas. Tad 
aš mačiau Stančiką tik vienintelį kartą, kai jis buvo 
pristatytas į žvalgybos skyrių ?

Neprisimenu, kas ir kiek metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo gavo, bet Stančikas prisipažinimo ir tolimesnės 
kooperacijos dėka išvengė mirties bausmės. Jis per 
pirmą sovietų okupaciją buvo išvežtas į Sibirą. Po Len
kijos-Sovietų susitarimo, lenkams buvo leista for
muoti savo armiją ir siųsti komisiją į Sibirą rinkti 
ten lenkų Tokiu būdu ir Stančikas buvo surastas, pa
teko į Sikorskio armiją, išliko gyvas ir atsidūrė Ang
lijoje, o iš ten persikėlė į J.A. Valstybes, čia siuntė 
man keletą laiškų pilnų pykčio, keršto ir kaltinimo, 
kad aš esąs lenkų ėdikas; išgavęs iš jo prisipažinimą 
fizine jėga; neapkenčiąs lenkų Taip bandė “apšvies
ti” lenkų spaudą.

Neturiu neapykantos jokiai tautai ir ne vieną tar
nautoją atleidau už fizinės jėgos vartojimą.

— Tai kaip?
Stančikas ryžosi. Sako: Gerai, pasisakysiu. Aš pa

kviečiau karo valdininką B-čių: — Rašyk.
Po poros dienų kvota buvo baigta, ir visa grupė 

perduota kariuomenės teismui Tad* buvo karo padė-

bet kokią tiesę ir pareigą daly
vauti Vietnamo kare? Prieš ban
dydamas atsakyti į šiuos klausi
mus, tas autorius tuoj kelia ki
tą klausimą; ar E viso pats Pie
tų Vietnamas gali būti laikomas 
valstybe? Girdi pagal Ženevos 
1954 m. sutarti septyniolikto
ji paralelė — tarp šiaurės ir Pie 
tų Vietnamo skiriamoji linija— 
yra vien tik karinė linija, kuri 
neturėtų būti laikoma politine 
ar teritorine siena. Tad vietoj 
išlaisvinimo ir laisvės apgyni
mo karo, gal tai esąs tik Ame
rikos kišimasis į Vietnamo cų 
vilinį kąrą? j

Autorius kelia ir atskiru pilie
čių atsakingumą dėl Vietna
mo karo: ar palikti jį spręsti 
vien vyriausybei; ar ateities kar-

bet vieniem jų ta politika rodo- 
dosi palaima, antriem pabaida.

Studija apie nepavykusį per
versmo pasikėsinimą išspaus
dinta Lenkijos mokslų akademi
jos istorijos instituto serijinia
me naujųjų laikų Lenkijos isto
rijos studijų leidinyje. (Najno- tikinę, kad Lietuvos Taryba 
sze Dzieje Polski, materjaly i esanti tik vokiečių agentūra, 
studia z okresu 1914-39, VIII, kad vyriausybėje esanti tik sau- 
Panstwowe Wydawniotwo Nau- jelė karjeristų, kurių dalį gali- 
kowe, Warszwa, 1964). Autorius - mapapirkti, dalį pašalinti, ir vi- 
Piotr Lossowški studiją prade- sa likusioji Lietuva bus palanki 
da pareiškimu, kad nepavykęs federacijai ar unijai. Todėl PO 
perversmo pasikėsinimas bu- W planas ir buvo 
vęs nelemčiausias įvykis to rrie- Sleževičiaus vyriausybę ir suda
ro Pilsudskio pienuotoj polifi- ryti lenkų sumanymams palan
koj, pačioj pradžioj įstūmęs kią Būtų tarp lenkų manančių 
Lenkijos-Lietuvos santykius į 
blogą kelią. Lenkų literatūroj 
tas įvykis buvęs rūpestingai nu
tylėtas. Net penkiolika metų po 
įvykio buvę patariama apie jį

Per tą likvidaciją paaiškėjo mums ir misterija su 
panevėžiečiu K. (Kiškiu).

„ Turėjau pranešimą E Panevėžio apie sovietų šni
pą Kiškį, kuris siunčiąs savo pranešimus į Helsinkį... 
Nurodžiau punkto viršininkui, kad tokio dalyko negali 
būti: ir miestas ir asmuo per smulkus. Sovietai turi 
savo taktiką. Panaši figūra kaip K., galėtų būti tik vie
tos kam. organizacijos informatorius, bet kaip jau iš
aiškinta, K. jokiai kuopai ar aukštesniam vienetui ne
priklauso. “Suraskite būdą prieiti prie K. arčiau. Aiš
kinkite” kalbėjau viršininkui Dabar savaime paaiškė
jo, kaip ta* kitu atvėju, kad jaunuolis pats plepėjo 
apie save išsigalvotą istoriją, kaip ir anas "poručni- 
kas”. Tarp kitko L paklaustas apie tą jo titulą, nusi
juokė: “Kažkaip pasigėręs pasisavinau jį, turėdamas 
galvoj, kad aš gi dirbu “po poručniku Vilniuje”.

Tarp 9-10 vai. vakaro buvo pristatytas iš provin
cijos ir motociklininkas Stančikas. Suimant rasta pas 
jį ir inkriminuojančios medžiagos. Iškviečiau savo ant-

jog net ir pats Sleževičius ga
lįs palinkti į unijos idėją, bet 
jeigu

menis, tiek partijų, tiek valdžios viršūnėse. Politinių 
partijų skirtumai ir iškilusieji vadai, taip pat charak
teristika asmenų man buvo naudinga, nes apie parti
jas ir vadus anuo metu nedaug ką žinojau. Vėliau 
pats galėjau susidaryti savo nuomonę. Tad į Merkio 
klausimą visai atvirai pasakiau, kad tokio elgesio kaip 
kap. Z. negalima toleruoti, ir jis, jo viršininkas ir juris
tas, būtų turėjęs Čia pat reaguoti akivaizdoje visų ko
mendantų, o ne praleisti tylomis ir leisti jiems kva
totis. Po vakarienės jo kabinete mes vėl grįžome prie 
to klausimo.

Ta proga aš jį paklausiau, ar jis nemano, kad būtų 
sveika palaipsniui sumažinti visus vidaus gyvenimo su
varžymus. Komunizmas gerokai susilpnėjo, krašte au
ga susipratimas, pasitikėjimas savo valstybės ateitimi 
Tenka tad eiti prie normalaus gyvenimo. Nuo to Lie
tuva stiprės ir ekonomiškai Pradžiai galima pabandyti 
pvz. sutrumpinti draudimą vaikščioti nakties metu — 
palikti, sakysim, tik nuo 1 iki 4 vai. ryto. A. Merkys 
pritarė ir rytdieną žadėjo padiskutuoti tai su komen- 
daitais.

Su vietine brigada, pirmoj eilėj su komendantais, 
man teko tuomet artimai dirbti Santykiai su visais 
buvo geri “Vietinė kariuomenės brigada” apėmė ko- 
mandantus, karo policiją (rinktinę) E kelių kuopų 
karo kalėjimą Kaune ir atskirą drausmės batalijoną 
Varniuose. Vadas buvo tada majoras A. Merkys, jo 
štabo viršininkas majoras Raymondas Liormanas, su 
kuriuo tuoj susidraugavome. Lengva susidrauguati, 
kai susitinki buvusį kūrė patyrusį karininką, turintį tą 
pačią pažiūrą apie drausmę ir santykiavimą tarp atski
rų įtaigų. Dar buvo karininkas ypatingiems reika
lams, tada kapitonas Vincas Vitkauskas, kuris po ke
lių mėnesių majorui R. Liormanui tapus Vilkaviškio ko
mendantu, buvo paskirtas štabo viršininku. Vyr. adju
tanto buvo kuklus, darbštus vyr. Įeit. Andrius Klemas 
ir adjutantu Įeit Vytautas Statkus. Su kapitonu Vit- 
kausto santykiai buvo gen, bet ps buvo kiek užsida
ręs, daugiau šeimos žmogus. Su majoru R Liormanu, 
kapitonu Bolių Jakučiu, 2 p. p. majoru Jasiuku mes 

sutiko mane draugiškai. Tie santykiai vis stiprėjo ir dažnai susitikdavome vakarais. Su Bolių Jakučiu mes 
buvo pastovūs iki pabaigos. JE pasakojo man viską, augome drauge nuo abiejų vaikystės. Jo ir mano tėvai
lygiai kaip. ir aš jam. Nesivaržydami dalijomės nuo- turėjo namukus toj pačioj gatvėje, priešais viens kitą,
monėmis apie Lietuvos gyvenimo eigą, plamn ir as- (ta daigiau)

7.
loję. Takto

Kokį mėnesį po apskrities viršininkų suvažiavimo, 
vietines kariuomenės brigados vadas majoras Antanas 
Merkys pakvietė Lipčių ir mane į komandantų suva
žiavimą Suvažiavimas mažai kuo skyrėsi nuo apskrities 
viršininkų suvažiavimo — buvo pranešimai E vietų 
ir daugiausia svarstomi administraciniai klausiniai 
Man ypač buvo naudinga išklausyti tuos pranešimus. 
Daugelis komendantų nusiskundė telefonų linijomis ir 
sunkumais susisiekti su Kaunu. Zarasų komendantas 
kap. Z. pakėlė ranką u, gavęs žodį, su pasigardžiavimu 
pasakojo savo priemones Kaunui pasiekti. Aš tiesiog 
buvau priblokštas jo pasakojimo — netikėjau, kad kas 
nors panašaus galėtų atsitikti Lietuvoje. Vieni tylėjo, 
kiti gardžiai kvatojosi. Pasibaigus pirmos dienos posė
džiui, ėjau su Merkiu pas jį vakarienės. Jis paklausė

Catholic World” žurnalo vyriau
sias redaktorius tėvas paulistas 
John B. Sheerin smerkia dabar-

kųparapijųfai kvartalų ftpu- vietas į kitąl 
stos tažtaneriai^ ėtatyitonnkais. Darbovietės dažnai esti už- 
chesnikaiB, buhalteriais darius miesty arba net ir provincijoje, 
juos tato atitrūkti Metu- Neretas dalykas totaertoi kas- 

•- • viškų kotonijų kurios buvo dar- dien važinėti 50 -TO mylių į
friajnįrg kvartaluose. Paimkime darbą Par iv avinę kraštopąpro 
lietuvį inžinierių tiksliau elekt- čius, jaunaaniaji apsigyvm* už- 
ros inžinierių Jo bėadnrtės 

SBSRĮRB? darbas susijęs su valstybinių už- 
sakymų vykdymu. Valdžiai nu
traukus kontraktą, ar bendro
vei įvykdžius užsakymą jis at
leidžiamas E tarnybos ir pri
verstas ieškoti kitur darbo sa
vo specialioje srity. Štai, elek
tros inžinierius kurį laiką dirba sąlygų bei aplinkų 
New Jtosey, po to randa naują 
darbą Floridoje, t y. .1000 my
lių nuo pirmykščio darbo; ten 
padiribęs, jis išvyksta Kalifomi- 
joų kitaip sakant, 3000 mylių 
skersai Amerikos Ir ilgainiui,

JAV pėeridtota T romanas zuRas Daniel Lyons dd&artihę 
jungtiniame kongreso posėdyje nę JAV laikyseną Viriname gk 
išsiraiflkė: “Vteųaą E pagrobi- na.
nių JAV-b»| užsienin politikos Pirmajam rūpi: ar karą Viri- 
ttičsto sudaryti sąlygas, kn- name galima ųabūdinti kaip iš 
riose mes ir kitas tratas gale- komunistų išlaisvinimo karą ar 
tume gyventi laisvi... VE dėl- tik kaip civilinį karą tarp viet- 
to šio savo tikslo mes nepasiri- namiegų; ar amerikiečiai turi 
sim, 4čri nepagribėsun laisvina 
tautom išlaikyti jų laisvės ins
titucijas ir jų tautinį savitumą 
prieš užpuolikus, kurie kėsina
si užmesti joms totalitarinį re
žimą”.

Tuos žodžius lydėjo Ameri
kos veiksmai sustabdyti sovie
tų plitimą į Graikiją ir. Turki
ją šią naują politiką vykdant 
buvo bandoma stiprinti prieš- 
komunistinius kraštus Rusijos 
artumoje. Tai vyko gana sėk
mingai, kol ir vėl valstybės de
partamentas pakeitė nuomonę. 
Pa^indmE planuotojas Waher 
Roštow bandė įpiršti. teoriją, 
kad įtampa turi būti išvengta 
bet kokia karna. 1962 Rosto
vo teoriją vykdant, Laose prieš- 
komunistinė vyriausybė pakeis
ta neutralia. Laos buvo pastū- ~Tos neapkaltins eilinių Amėri- 
mėtas sudaryti koaliciją su ko
munistais.

Kitais metais ta pati politika 
buvo numatyta įvykdyti Vietna
me, likviduojant prezidento Die- 
mo vyriausybę. Ta pati politi
nė idėja atgaivinama bent kal
bose ir dabar tokių politikų 
kaip šen. Robert Kennedy. Iš 
kitos pusės primenama ir Azi
joje vykdyti tą politiką kurią 
sėkmingai buvo vykdęs Truma- 
nas Europoje.

Tromano politika atgyja da
bar kalbose toŠiųt&ftraHto, to- - išsivysto traolš&HS ir pastovus 

komunistinio pasaulio užpuoli
mas prieš laisvąjį pasaulį.

Jei Amerika nebūtu drįsus 
stoti į atvirą kovą prieš šią ko- 

Prieš akis du straipsniai Viet- monistinę agresiją, ar jei neiš- 
namo klausimu. Viename “The tvertų laisvės gynyboje, ji pra

rastų savo prestyžą kaip laisva
jam pasauliui vadovaujanti jė
ga, o lietuviai prarastų ir bet 
kokia viltį išsilaisvinti iš to 
paties komunizmo jungo.

JONO 
BUDRIO

ra padėjėją B-čių ir pavedžiau jam ištardyti Stanči
ką žinodamas K. B-čiaus kai kuriuos silpnumus, pa
likau duris praviras Į gretimą kambarį ir išėjau rašyti 
santraukos davinių apie tą lenkų organizaciją Stanči
kas EsEkyrė E tos 12-15 asmenų grupės. JE, ne Liau
gaudas, turėjo, būti jos vadu; E vEo ko buvo maty
ti, kad. jE tokE ir buvo. Mano padėjėjas E jo nega
lėjo išgauti ne tik prisipažinimo, bet ir paaEkinimo 
aEkiems faktams — dėl kratos metu rastos medžia
gos. “Nieko nežinau” tai ir vEkas, ką S. atsakinėjo. 
Karo valdininkas K.B., lankęs du semestrus tech. fa
kulteto pakeitęs jį į juridinį, buvo geras darbininkas, 
bet neturėjo kantrybės. Ir šį kartą, girdėdamas tik 
“nieko nežinau” jE susinervinęs pašoko nuo kėdės:

— Viršininke, išeik.
Aš juokdamas Jam atsakiau:
— Sėsk, pasilsėk, — ir nuėjau pas Stančiką. Ra

miai, šypsodamasis, pasiūliau jam papirosą ir pradėjau 
jį klausinėti, E kur jE kilęs, kas tėvai E Gardino 
apylinkės, atsakė. Tėvai abu gyvi, ten ir likę gyventi. 
Bekalbėdamas sekiau jo veido bei akių EraEką sten
giate pažinti jo galvoseną Pagyriau jį — turi visus da
vinius gero kario. Sakiau:

— Esi šiaip išsilavinęs, kodėl, nors ir kariuomenė
je būdamas, nesiekei mokslo, karo mokykite, — tai 
būtų tikra tau karjera. Dabar suklupai Su tavo užsis
pyrimu ir “nieko nežinau” tik apsunkini savo padėtį. 
Matau kad gaivoji, tai suprask: keli tavo bendradarbių

■ šitame “darbe” rodo į tave fKrštu; net, L, kuris neva 
vadovavo, nors čia jį įvertinant, yra lepšys ir pagyrų 
puodas, nori nustumti svarbiausią rolę nuo savęs į ta
ve. JE civilE, bet ta, davęs priesaiką karys, pate ži
nai, kuo vEkas gali baigtis teisme. Ar negeriau tad 
pakeisti taktiką ir išsamiu pasipasakojimų kaip viskas 
buvo, sušvelninti savo padėtį. Tai būtų jūsų paties 
naudai. Mums turint liudininkus ir faktus jau nebe
svarbu, ar prisipažinsi ar ne.

S-



DARBININKAS 1966 m., kovo 15 nr. 19.

Bendruomenė išplaukia į politinius vandenis
Connecficut apygardos bend

ruomenė turi “politiniam reika
lam komitetą”, kuris kovo 6 
New Havene buvo sukvietęs 
“visuomenės pasitarimą”. Da
lyvavo apie 70 asmenų ne tik iš 
Connecticut, bet ir iš New Yor- 
ko, New Jersey, Massachusetts, 
Ohio.

Atidarė apygardos pirminin
kas dr. P. Vileišis, vadovavo 
bendrajam posėdžiui V. Balčiū
nas, sekretorius buvo A. Paliu
lis. Bendrame posėdy praneši
mus padarė Z. Strazdas klausi
mu “JAV ir Lietuvos kovos vie
numas”, A. Sperauskas — “Jau
nimas mūsų laisvės kovoje”, V. 
Bražėnas — “Laisvės kovos 
priemonės ir planai”.

Po bendrų diskusijų jauni
mas posėdžiavo skyrium. Savo 
prieitas išvadas — rezoliucijas 
pateikė paskiau bendrajam su
sirinkimui svarstyti.
KĄ SKELBĖ PRANEŠĖJAI?

Z. Strazdas reiškė pasitikė
jimą Amerikos siekimu padėti 
kitiem kraštam laisvę išlaikyti 
ar atgauti. Kiek tai liečia Lie
tuvą, tam priešinasi sovietinė 
propaganda rodydama, kad Lie
tuvos klausimas jau baigtas. 
Šiai propagandai atremti turėtu

Kalba Z. Strazdas LB Conn. apygardos sušauktame pasitarime kovo 6 New Havene. Nuotr. L. Tamošaičio.

DELEGACIJA IŠ LIETUVOS JAUNIMO KONGRESE?
Laiškai dėl gandui apie jaunimo kongresą

"Darbininko" redakcija kovo 
4 kreipėsi i St. Barzduką, PLB 
Valdybos vykdomąjį vicepirmi
ninką:

“Darbininkas” buvo painfor
muotas, kad New Yorke viena
me posėdyje prieš porą savai
čių buvo teigiama, jog jaunimo 
kongresui rengti komiteto pir
mininkas kreipėsi į Sovietų at
stovybę dėl Lietuvos jaunimo 
delegacijos atvykimo į kongre
są.

Tos pačios prasmės informa
cija, tik neminint pavardės, ra
šoma ir privačiuose laiškuose. 
Tai virsta gandais, daugiau ar 
mažiau pagražintais, iš kurių 
daromos išvados.

Redakcija būtų dėkinga, jei 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos žmonės, kurių ži
nioje yra kongreso rengimas, 
painformuotų mus, kiek aukš
čiau minėtas teigimas dėl krei
pimosi į Sovietų atstovybę turi 
pagrinde.

Redakcijoje kovo 11 gautas 
atsakymas:
Malonus Redaktoriau,

Jūsų kovo 4 dienos laišku mi
nimi gandai dėl “Lietuvos jau
nimo delegacijos” kvietimo į 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą taip pat žinomi ir PLB 
Valdybai. Bet dėl tokių4r pana
šių gandų absurdiškumo į juos 
viešai nereaguojam, nes neįma
noma visų nesąmonių suvaiky
ti. Tačiau Jūsų laiškas sudaro 
progą pakalbėti iš esmės, tad 
ja mielai naudojamės.

(1) PLB Valdybą sudaro mū-

Už — informaciją prieš komunizmą 
Prieš — ryšininkus su komunistais

me veikti drauge su pabaltie- 
čiais, kitom pavergtom tautom 
ir su Amerikos patriotinėm or
ganizacijom.

A. Sperauskas nagrinėjo, kas 
nustūmė ar atitraukė jaunuo - 
lio dėmesį nuo Amerikos ir pa
saulio pagrindinio priešo komu
nizmo. Paskui jaunimo veiklai 
siūlė — sudaryti būrelius, kurie 
nagrinėtų, kokius įrankius ko
munistai vartoja “griauti Ame
rikos ir kitų valstybių pama
tus”; surinkti faktus apie vietos 
padėtį — kokis yra nusistaty
mas dėl komunizmo tų, kurie 
yra siūlomi į federalinę ar vie
tos valdžią, ir tinkamus kandi
datus garsinti tiek tarp lietuvių, 
tiek ir tarp amerikiečių, palai
kyti ryšius su amerikiečių pa
triotinėm organizacijom.

V. Bražėnas kėlė aikštėn, kad 
laisvės reikalui dirbama dar ne
pakankamai. Siūlė, kad bend
ruomenė įsteigtų “laisvės ko
vos organus visuose savo pada
liniuose”. Jų uždavinys būtų 
pirmoj eilėj — organizuoti vie
šąją opiniją, padėti senate pri

su visuomenei gerai žinomi as
menys, visu savo gyvenimu 
ir darbu reiškiasi lietuvišku 
tautiškumu ir valstybingumu. 
Daugelis jų, eidami Lietuvos ke
liu, jau sulaukė ir žilo plauko. 
Tad ar galim patikėti, kad jie 
ėmė staiga ir pasikeitė? Prie
šingai, tokio pasikeitimo nero
do nė vienas PLB Valdybos 
sprendimas ar žygis, kurie lais
vojo pasaulio lietuvių visuome
nei visados paskelbiami Pasau
lio Lietuvy ir lietuvių spaudoj.

(2) Skelbdama Jaunimo Me
tus ir jų programos gaires. PL 
B Valdyba taip pat rėmėsi pat
riotiniu lietuvių išeivijos jauni
mu, susispietusiu daugiausia a- 
kademinėse organizacijose. Dėl 
to, norėdama sudaryti pasaulio 
liet, jaunimo kongreso komite
tą, 1964 rugsėjo 19-20 ji sukvie
tė ateitininkų, neolituanų, san- 
tariečių-šviesiečių, skautų, spor
tininkų, vyčių, bendrinių stu
dentų sąjungų pirmininkus ar
ba atstovus ir jaunimo spaudos 
redaktorius (PL 1964 spalio 
nr.). Jaunimo organizacijų pir
mininkai ir atstovai. Sudaryda
mi PLJ Kongreso Komitetą, 
patys slaptu balsavimu išsirin
ko jo pirmininką ir kitus pre
zidiumo narius ir dabar vyk
do parengiamuosius darbus.

(3) Taigi PLB Valdyba, ieš
kodama bendradarbiavimo for
mų su jaunimu, pasirinko susi
tarimo kelią. Ir neapsiriko: 
“Bendruomenė savo pokalbiu 
su jaunimu yra patenkinta, 
nes pajudėta tarpusavio susipra
timo ir pasitikėjimo linkme vi- 

imti laisvės rezoliuciją, patal
kinti jaunimo kongresui (pirma 
išblaškius “nepriimtinos spal
vos bendradarbiavimo su oku- 
p?ntii debesis, pakibusius virš 
jaunimo kongreso”). Debesimis 
ar laisvės darbe “klystkeliais” 
pranešėjas laikė, pirma, bend
radarbiavimą su okupaciniais 
pareigūnais (“Kas neiškenčia 
nebendradarbiavęs, tegul bent 
pasidaro absoliučiaį privačiu as
meniu”); antras klystkelis —ke
lių į laisvę ieškant blaškymasis 
nuo nepriklausomybės prie sa
telitinės padėties (“Už šios min
ties negalima pastebėti nieko 
kito kaip tik svetimą Lietuvai 
nedraugišką ranką”); trečias 
klystkelis —mėginimas “mus iš 
antikomunistų paversti į antiko- 
lonialistus, remiant Alžiro, An
golos ir kitus Afrikos komunis
tus jų kovoje prieš Amerikos 
sąjungininkus”; ketvirtas —per 
•didelis pasitikėjimas J. Tautom 
(“Mes turime koncentruotis į 
Washingtoną, ne į Jungtines 
Tautas ... Lapkričio 13-osios 
žygis vertintinas ir užgirtinas

ir dėl to, kad jauni- 
atsakingesnio spręs- 
darydamas. visados 

pasitaria su atitinka-

so laisvojo pasaulio mastu” (PL 
1966 sausio-vasario nr.). Paten
kinta dar 
mas, ką 
damas ir 
taip pat 
mais lietuvių organais.

(4) Atsakingieji Jaunimo Me
tų ir PLJ Kongreso veikėjai 
taip paat buvo aktyvūs lietu
vių veiksnių 1966 sausio 22-23 
Clevelando pasitarimų dalyviai. 
Jiems privalomi veiksnių susita
rimai santykių su pavergtąja 
Lietuva klausimu. Mūsų jauni
mas iš tikrųjų nėra nieku pa
žeidęs nei šių susitarimų dva
sios, nei raidės. Todėl ir PLJ 
Kongreso Komiteto pirminin
kas negalėjo “kreiptis” nė i s(> 
vietų atstovybę dėl Lietuvos 
jaunimo delegacijos atvykimo Į 
kongresą. Priešingai, jis tuojau 
pat painformavo PLB Valdybą 
apie skleidžiamus gandus, pa
stebėdamas, kad paskutiniais 
keliais mėnesiais apskritai nėra 
lankęsis Washingtone.

(5) Taigi gandai neturi jokio 
pagrindo. Jie kai kurių asmenų 
skleidžiami savais, bet nešva
riais sumetimais. Tenka apgai
lestauti, kad jų skleidimu 
drumsčiama lietuvių visuome
nės nuotaika ir kenkiama ben
dram lietuviškam labui, kuriam 
dabar patriotinis mūsų jauni
mas taip nuoširdžiai ir atsidė
jęs dirba. Argi būtų geriau, kad 
jis liautųsi dirbęs?

Stasys Barzdukas
PLB VALDYBOS vykd. 

vicepirmininkas

ne todėl, kad žygiavo į Jungti
nes Tautas, bet todėl, kad susi
rinko prieškomunistinėje de
monstracijoje tiek daug lietu
vių ir iš viso žygiavo”)...
APIE KĄ SUKOSI DISKUSIJOS 
IR VIRTO REZOLIUCIJOM?

Po pranešimų diskusijos su
kosi apie kelis klausinius, ku
riais reiškėsi skirtingos nuomo
nės, ypačiai dėl Jungtinių Tau
tų: nėra ko kreipti dėmesio į 
jas; jos atsirado komunistų idė
ją vykdant, tai komunistų foru
mas; jos nieko gero nepadarė; 
iš kitos pusės: ten yra ir mūsų 
draugų; jei kreipiamės, tai pri
pažįstame, kad gali būti ir mum 
forumas naudingas. Griežčiau 
ir neigiamai pasisakyta dėl san
tykių su okupaciniais pareigū
nais. Silpniau dėl tokių klausi
mų kaip ryšiai su pabaltiečiais, 
antikolonialistinė veikla, sateli
tinė padėtis, ryšiai su amerikie
čių organizacijom. Griežčiau pa
sisakyta ir rezoliucija priimta 
23-20 balsų, kad politiniai veiks
niai surastų priemonių savo 
veiklai suderinti. Rezoliucija 
taip pat paraginta Bendruome
nės centro valdyba organizuo
ti informacijoa centrą ir tą dar
bą pavesti lapkričio 13 žygio 
vykdytojam. Kai čia iškilo lėšų 
klausimas, tai dr. P. Vileišis 
tuojau siūlė konkrečiai: tegul 
centro valdyba apdeda visas a- 
pylinkes po 400 dol. metam, ir 
susidarys tam reikalui 24,0 0 0 
doleriu.

Žygininkn atviras ir draugiškas laiškas jaunimo kongreso rengėjam
Mieli Bendro Darbo Draugai,

Komiteto Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti koordinato
riai sveikina jus ir visus PLJK 
rėmėjus, linkėdami ištvermės 
organizuojant ir pasisekimo pra
vedant šį didį lietuvių jaunimo 
sąskrydi. Suprantame Jūsų dar
bo sunkumus^ todėl jūsų, prašy
mą -aukot? ČKJK - reikalams 
svarstėme nuodugniai.

Iš principo sutikome PLJK 
darbam paaukoti 1,000 dol. Ta
čiau dėl žemiau nurodytų aplin
kybių tų pinigų dar nesiunčia- 
me. Mūsų nusistatymas yra 
toks, kad KLNA kasoje esantie
ji pinigai, bus naudojami tik 
tokiems projektams, kurie tie
siogiai rišasi su Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pastan
gomis. Norėdami įsitikinti, ar 
PLJK programa tinka Į tokių 
projektų kategoriją, atidžiai per
skaitėme mums prieinamą lite
ratūrą apie PLJK darbus ir 
taipogi diskutavome ši klausi
mą su kompetetingais asmeni
mis. Daugumos nuomonė (o taip 
pat ir mūsų) yra tokia, kad 
PLJK rengėjai iki šiol nėra aiš
kiai suformulavę ir paskelbę 
šio kongreso metu numatytos 
programos konstruktyviams dar
bams Lietuvos laisvinimo srity
je. Ši sritis nėra pakankamai 
pabrėžiama kongreso darbotvar
kėje. Pasisakoma bendrybėmis, 
kurios kelia daugiau abejonių 
negu pasitenkinimo.

KLNA koordinatoriai nori 
kongreso rengėjams pasiūlyti:

1. Ktto greičiau paruošti JT- 
' toms įteiksimos peticijos tekstą

lietuvių ir anglų kalbomis KL
NA koordinatoriams susipažinti 
ir kritiškai įvertinti.

2. Iš kitų kraštų atvyksta į 
kongresą dalyviai turėtų: a) — 
kreiptis į savo kraštų valdžias, 
kad jos parūpintų pasimatymus 
tarp atvykstančių jaunimo ats
tovų ir tos valstybės atstovybių 
JT-se; b) stengtis gauti iš JT 
delegacijos raštišką patvirtini
mą apie pasimatymo laiką ir 
vietą; c) surinktus savo valsty
bėje parašus Įteikti tos valsty
bės atstovybei JT-se drauge su 
peticija; di prieš vykstant pa
ruošti to krašto lietuvių kilmės 
žmonių vardu pasisakymą Lie
tuvos laisvės reikalu, šis doku
mentas taip kaip ir peticijos 
tekstas turėtų būti surašytas o- 
ficialia tos valstybės kalba.

3. PLJK rengėjai turėtų at

Kalba A. Sperauskas LB Con. apygardos sušauktame pasitarime. Nuotr. L. Tamošaičio.

Diskusijos pagyvėjo, kai jau
nimo grupės rezoliucijas patei
kė Bražėnaitė. Vieningai buvo 
priimtas raginimas įtraukti į 
lietuvišką veiklą 2-3 kartos 
jaunimą, nors jis nekalbėtų lie
tuviškai; informuoti amerikie
čių spaudą ir veikėjus, kurti ry
šių būrelius, dalyvauti amerikie
čių šventėse, keliant ten Lietu
vos vardą.

Priimta vieningai ir jaunimo 
rezoliucija dėl jaunimo kongre
so: reikalaujant, kad kongreso 
komitetas paskelbtų originalų 
jaunimo peticijos tekstą; protes
tuojant prieš pastangas per o- 
kupacinius organus kviestis 
jaunimą į kongresą iš Lietuvos;

Žada paramą ir kviečia stipriau garsinti 
kovą dėl nepriklausomybes

kreipti didesnį dėmesį į kongre
so, o taip pat ir pavergtosios 
Lietuvos padėties informavimą 
nelietuviškai visuomenei. Nori- 
me^kadapie konkrečias pastan
gas šioje Srityje butų1'informuo
jama visuomenė ir kviečiama 
talkinti. Stipri iniciatyva iš vir
šaus ir platus spaudimas iš vi
suomenės gali priversti didžią
ją spaudą ir TV atkreipti dėme
sį į kongresą.

4. Kongreso darbotvarkėje tu
ri būti įtrauktos temos, lie
čiančios Lietuvos laisvinimo ko
vą. Ypatingai diskutuotinos 
priemonės ir metodai bei pavie
niai projektai, kaip išgarsinti 
Lietuvos vardą ir jos dabartinę 
padėtį Laisvajame Pasaulyje; 
ieškoti kelių, kaip jaunesnioji 
karta galėtų organizuotai jung
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Kun. J. Pakalnlikis Šventina nauja akaučly tunto vSllavf tv. Kazimiero 
iikilmingoje sueigoje Maspetho parapijos saISje. Nuotr. R. Kisieliaus.

reikalaujant, kad kongrese bū
tų paminėta 25 metų sukilimo 
prieš komunistus sukaktis ... 
Visa tai priimta vieningai. Sus
kilo balsai prie paskutinės jau
nimo rezoliucijos dalies: jei 
kongreso rengimo komitete bū
tų bendradarbiavusių ar bend
radarbiaujančių su komunistais, 
tai tokie turėtų pasišalinti.... 
Argumentai prieš tokią rezoliu
ciją: pirma reikia ištirti, ar taip 
buvo; negalima tik įtarti ir pa
smerkti; negalima atstumti nuo 
naudingo darbo. Argumentai už 
rezoliuciją: tai įspėjimas tik — 
jeigu tokių yra ... pavardės ne
minimos; jeigu kas toks jaučia
si, tegul pasiaiškina... Ir re

tis į prasmingą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo darbą.

Jei PLJK rengėjai įtrauks į 
savo darbų programą aukščiau 
patiektus pasiūlymus, tai be są
žinės graužimo kongreso ren
gėjams įteiksime 1000 dol. au
ką. Jei'Lietuvos laisvinimo pa
stangose bus dar labiau užsimo
ta, tai ir mūsų auka atitinka
mai padidės.

JAUNIMO KONGRESO PROGRAMA
Štai visų laukiama ateinančio 

pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso akademinė programa Ji 
buvo galutinai nustatyta praei
tame PLJK komiteto posėdyje, 
kuris įvyko vasario 27, Chica- 
gos Jaunimo Centre. 

zoliucija priimta 45:17 balsais.
Diskusijose iš viso spėta pa

stebėti šias pavardes šalia pra
nešėjų: Grušas iš New Yorko, 
Pautienius iš Clevelando, Kezys 
iš 'N.Y., dr. P. Vileišis, Giedrai
tis iš N.Y., Alksninis iš N. Y., 
A. Paliulis iš Waterbury, Bag
donas iš Waterbury, Vakselis iš 
N.Y., Virbickas iš N. Y., Bra
žėnaitė iš Waterbury, Balčiūnas, 
Ąžuolas, Valiušaitis.

Susirinkimo priėmimu ir vai
šėm rūpinosi vietos bendruome
nės skyrius.

Buvo reiškiami pageidavimai, 
kad toki pasitarimai būtų orga
nizuojami ir kitur.

Ne dėl gražbylystės ar savi
reklamos rašome Jums šį laiš
ką. Tokios sąlyginės aukos siū
lymu siekiame tik vieno — tin
kamai išnaudoti tokią retą ir dė
kingą progą paremti Lietuvos 
laisvinimo pastangoms ir paska
tinti bei padrąsint visiem tiem, 
kurie nori aktyviai jungtis į 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo darbą. Nuoširdžiai tiki
me, kad ši dvasia jungs mus ir 
jus į organišką vienybę.

Lapkričio 13 Manifestacijos
• Organizatoriai

Ketvirtadienis, birželio 30:
— paskaita apie jaunimo 

reikšmę tautoje ir išeivijoje.
Penktadienis, liepos 1:
— JAV ir kitų kraštų prane

šimai iš lietuvių jaunimo veik
los,

— jaunimo keitimasis sveti
moj aplinkoj,

— diskusinės sekcijos: Ame
rikos lietuviai; sportas; jauni
mas, jo organizacijos ir visuo
menė; laįsvinimo darbai ir jau
noji karta; moksleivių sekcija; 
religinė sekcija; lituanistiniai 
mokslai.

šeštadienis, liepos 2:
— Žvilgsnis į pavergtą Lietu

vą,
— simpozijumai: Lietuvos ir 

Rytų Europos praeitis; gyveni
mas Lietuvoj; kultūrinis ir reli
ginis pasireiškimas krašte,

— tautinė ištikimybė svetur,
— bendruomenės išeivijoje,
— lietuvių jaunimas pasaulio 

idėjų plotmėj.
Prašome sekti spaudą toli

mesnėm informacijom apie 
PLJK programą. Jei kiltų klau
simų ryšium su šiuo pranešimu 
arba kitais PLJK darbais, malo
niai prašome atsilankyti į kon
greso būstinę, kuri randasi Chi- 
cagos Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Avė., 60636. Jei ne
įmanoma tai padaryti, prašome 
klausti paštu arba skambinti te
lefonu 776-4577. Būstinės valan
dos savaitės dienomis 6-9 vai. 
vak., šeštadieniais ir sekmadie
niais paprastai uždaryta.

— Kanados Lietuvių Fondas 
peržengė 21,000 dol. sumą.
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

Ęj lUmtjM* (matant aulu)

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS ,
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

Nutarta tnrėti savo atstovus 
Alte. Pirmiausia vyčius ten at
stovaus Miss Laurin ir Robertas 
Beris. Vėliau atstovais prama- 
tomi MarceOa Andrikis iš Wa- 
terbury, Conn., ir Emilįja Pa- 
kalniškienė iš Chicagos.

Priimta nutarimas,kad artė
jančiame lietuvių jaunimo kon
grese, vyčiai vadovaus vienai 
kongreso sekcijų.

Kultūros židinio idėja 
(arch. A. Kulpavičius)

__ . _ . ____ Štai Uetavos vy^ eentro vai-r 
kongresmenams rezoliucijų pra- dybos 
vedimo ir kftais su lietuvybe su
rištais kĮausimatf; Išklausyta 
taip pat stipendijų fondo ir

TCVAMS PRANCItKONAIRS BROOKLYNI (UUILD1NG FU NO) 
•00 0USHWICK AVĖ, UROOKLYN, N. Y. 11221

— DaiL M. Žukauskienės dar
bų paroda įvyksta Waterbury, 
Conn. kovo 19 nuo 1 vai. po
piet iki 8 vai vak ir kovo 20 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak. 
Parodą rengia L. B. Waterburio 
apylinkė.

>. Pažymėtina, kad 
svarstymas vyko realybės tone. 
Jei vienalytėse tautose ar vals
tybėse bažnytinėse ąpiegose lo
tynų kalbos pakeitimas gimtąja 
kalba yra palaima, tai mūsų pa
dėtyje, mūsų parapijose, lotynų 
kalbą lengvai pakeičia anglų 
kalba ir vis mažiau lieka vietos 
lietuvių kalbat Philadelphijoje, 
iš trijų lietuvių parapijų, tik vie- votą filmą’ Phiiadelphijojė 
noje turime vienas pamaldas tysime kovo 27. Jis bus rodo- 
lietuvių kalba. Į -jas renkasi 
tikintieji dalinai iš kitų parapi
jų, bet per didžiąsias šventes 
.bažnyčia nėra pilna. Yra žmo-

Pokalbyje konstatuota, kad 
lietuvių kalba lietuvių bažny
čiose yra svarbus veiksnys lie
tuvybės išlaikyme. Pasigesta 
šiuo reikalu aiškaus pasisaky
mo iš lietuvių vyskupų ir Kuni
gų Vienybės. Reikšta susirūpi
nimo iš viso lietuvių parapijų 
likimu, ypač atvejais kai lietu
vių kalbos naudojimas gyveni
me pasidaro tik simbolinis. Pa
brėžtas būtinas reikalas lietu-

mas du kart — 2:00 ir 4:30 vai. 
popiet, 633 W. Hunting Park 
Avė., Ritz Hali patalpose. Fil- 

_ mo parodymu rūpinasi L. Mo-
nių važiuojančių į savą lietuvių terų Klubų Federacijos Čhila- 
bažnyčią ir 15-20 mylių, yra _ delphijos Klubas, 
betgi nemaža ir tokių, kurie gy

— J. Griniaus scenos veika-, 
lą “Gulbės giesmė” Toronte ko-: 
vo 27 vaidins Hamiltono dra
mos sambūris “Aukuras’*.

— Paieškojimas. Ona Baltu- 
sevičienė.— Kurauskaitė, gyve-

Kun. dr. Valdemaras Cu- 
kuras kovo 17 Nonrich vyskupo' 
paskirtas šv. Tomo parapijos 
Voluntovn, Conn., klebonu, ša- 
JjrsavoTfaujų’pardgųkūhi 
kuras ir toliau dėstys filosofiją 
ir lituanistiką Annhurst kolegi
joje.

ir apaštališkasis delegatas JAV 
arkivysk. E. Vagnozzi ir diplo
matinių misijų šefai.

Rajeckai yasario 17 d. dar da
lyvavo valstybės sekretoriaus 
padėjėjo pavaduotojo administ
racijos reikalams ir ponios Mi- 
chel Cieplinski priėmime.

Pastaruoju metu Rajeckai 
taip pat dalyvavo Kuwait amba
sadoriaus ir Portugalijos minis- 
terio priėmimuose.

— Paryžiaus lietuviu tautinių 
tokių grupė kovo 13 dalyvauja* 
Sorbonos universiteto ruošia-* 
mame tarptautinio folkloro fes
tivalyje. Grupei vadovauja An
tanas Mončys, akordeonu paly
di B. Venckuvienė.

nuvykęs Vilniun ir net Varšu
vai, bet nematyt, kad jis ką 
konkretaus būtų padaręs.

Lietuvos kariuomenėj peovia- 
kai turėję palankių {net ir jų or- 
ganizacijon Įstojusių) karininkų, 
bet tik irgi per vėlai paaiškė
jo, kad tie karininkai neturėjo 
už savęs eilinių Eiliniais nei ne
sirūpindami, sukilimo rengėjai 
kreipė dėmesį į pačias viršūnes 
ir didžias vilti* dėjo į patį ka
riuomenės vadą generolą S. Žu
kauską (kuris pasisakęs, jog 
vadovaudamas Lietuvos kariuo-

kų ruošiamame meno vakare. 
Vakaras įvyks balandžio 16, 
Moyamensing klubo salėje. Šo
kiams gros Evening Star orkest
ras.

Kun. Algimanto Kezio, S.J. 
fotografijos meną tikimasi pa
rodyti visai Philadelphijos vi
suomenei dar prieš Velykas

K. Č-tas

Kennebunkportc pranciškonų 
vasarvietėje šiemet berniukų 
vasaros stovykla prasidės liepos 
1 ir tęsis iki liepos 29. Suaugu
sieji ^gi pradės sezoną liepos 1 
ir užbaigs rugpjūčio 28. Kadan
gi pereitais metais visi berniu
kai stovykloje nebesutilpo, ly
giai kaip -ir visų suaugusiųjų 
prašymų nebuvo galima paten
kinti, dėl to prašoma jau dabar 
registruotis, kurie planuotų pra
leisti atostogas pranciškonų va
sarvietėje. Metinė Kennebunk- 
porto pranciškonų šventė su 
pikniku, parciunkulės atlaidais 
ir naujos koplyčios pašventini
mu šiemet bus rugpiūčio 7 die
ną. Visoms informacijoms rašy
ti: Franciscan Monastery, Ken- 
nebunkport, Maine. TeL: (207) 
967-2011.

Vyties žurnalą. Ir jam reikia fi-. 
nansinės pagalbos. Trūksta pi
nigų laikraščiui pagerinti.

Kasmet vyčiai renka pinigus 
stipendijai, kuri paskiriama 
veikliam Lietuvos laimi dirban
čiam vyčiui arba vyta. ..

Organizuojant jaunuosius vy
čius irgi reikia pinigų reikia 

centro valdybos po- - pirkti popierių įrankių net žais
lų Kuopų vedėjam būtų gera 
sumokėti už kelionę ir praleis
tą laiką. Ne visi gali ir nori ne
mokamai dirbti.

Lietuvos vyčiai prisidėjo prie, 
lapkričio 13 manifestacijos New 
Yorke. Centro valdyba ragina 
dalyvauti, aukoti. Aukojo na
riai, kuopos, apskričiai ir cent
ras. Lietuvos vyčiai prisideda 
prie jaunimo metų.

Dar galima paminėti kelio
nės išlaidas. Dėl pinigų trūku
mų centro valdybos nariai ar 
komisijų -nariai negali suvažiuo
ti į posėdžius. Žinoma, tvirtes
nis iždas apmokėtų tokias kelio
nes, ir tuo veikla pagyvėtų.

čia buvo paminėtos tos svar
biausios sritys, kurios pareika
lauja daugiausia išlaidų O kai 
trūksta pinigų, tai ir darbas

— Smuikininkė Elena Kup- 
revičiūtė pirmą kartą Detroite 
koncertuos balandžio 24 Lietu
vių namuose.

S9HK gyvaus
bloko esančią bažnyčią. Lanky
ti savą lietuvišką bažnyčią rei
kalinga ryžto ir aukos.

Pokalbyje prisiminta ir ne
sklandumai. Kai per praėjusias 
Kalėdas lietuviai ir iš tolimiau
sių kampų susirinko į Bernelių 
mišias, kuriose visada pasi
džiaugdavome savomis lietuviš
komis kalėdinėmis giesmėmis, 
šį kartą jų negirdėjome, nes 
mišias buvo laikomos anglų kal-

Visi chorai į 
Washingtoną
Šiluvos koplyčios šventinimo 

ir religinio kongreso iškilmėse 
Washingtone pažadėjo dalyvau
ti ir jau užsiregistravo šie cho
rai: Elizabetho, N. J. šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapijos 
choras, vad. V. Mamaitis; “Rū
tos” ansamblis, N.J., vad. Alg. viams aktyviai ir pastoviai daly

vauti lietuviškose pamaldose ir 
parapijos gyvenime. Prieita iš
vados, kad Philadelphijoje po
kalbį lietuvių kalbos bažnyčio
je reikalų turėti} tęsti L. Bend
ruomenė.

Sudarytas jaunimo motę ko
mitetas, apimąs pietinės New 
Jersey ir Philadelphijos L. Ben
druomenės,apylinkes. Jo dar
bas paskirstytas į tris sekcijas 
— organizacinę, spaudos ir in
formacijos, ir finansų. Komite- 
tan įeina Valdonė Romanaus- 
kąitė, Gabrielius Mirpnas,. Julfc, 
jačikotaitė, Edvardas Skla- 
daitis, Rima Salytė, Danutė Mu- 
raškaitė, Milda Melnikaitė, Ne
ringa Dirmauskaitė, Tomas Gas- 
parėnas ir koordinatorius Al
gis Gečys. L. Bendruomenė pa
žadėjo komitetui savo paramą.

Aukso Žąsį— Birutės Pūke- 
levičiūtės pirmą lietuvišką spal- 

ma-

K4 PAS1RY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JCSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

(atkeltais 3 psl) 
sybėn po perversmo sutiktų į- 
eiti toki asmenys, kaip Biržiš
ka, Vileišis (Jonas, Sleževičiaus 
vyriausybės narys), Kairys, Tū
belis, Janulaitis, Žilinskas...

Netrukus paaiškėję, sako au
torius, kad “rachunek ten spor- 
ządzano bez gospodarza” —tie 
apskaičiavimai daryti be šeimi
ninko žinios...

Didžiausias lenkę sąjunginin
ką* buvęs Aukštuolaiti*, kilęs iš 
Mažosios Lietuvos. Lietuvoj pa
silikęs iš vokiečių kariuomenės 
nepatenkintas karjeros eiga, 
nubėgęs pas lenkus ir žadėjęs 
jiem pakloti Lietuvą po kojų 
(gal svajojęs atsistoti . “sateliti
nės” vyriausybės priešakiu).

Iš LIETUVOS VYČIV
Lietuvos vyčių centro valdy- 

ba posėdžiavo Chicagoje vasa
rio 12, Mid Way viešbučio pa
talpose. Dalyvavo centro valdy
tos nariai, dvasios 
keletą Chicagos ir 
kuopų pirmininkų

Po atskirų centro 
narių pranešimų buvo svarsto
ma Lietuvos vyčių dalyvavimas 
States koplyčios Washingt<me 
švariumšno iškilmėse. Oūcagos 
vyčių choras ruošiasi iškilmėse 
dalyvautu Būtų gera, kad ir 
kitų sričių nariai apsigyventų 

.artimuosevienučiuose.
Uetuvos rrikalų komitetas 

ypačiai paragmo kuo gausimi 
rašyti laiškūs senatoriams ir

— Kennebunkporto pranciš
konę vasarvietei liepos ir rug
piūčio mėnesiams reikalinga vi
rėja. Informacijoms ir susitari
mui rašyti:. Franciscan Monas
tery, . Kennebunkport, Maine, 
AwiįrTH-(297)9ū7-2041.-

JAV Kongrese ir šiemet bu
vo įspūdingai paminėta Lietu
vos nepriklausomybės šventė. 
Daug senatorių ir atstovų ta 
proga intervenavo savo pareiš
kimais. Ligi vasario 24 d. imti
nai apie Lietuvą kalbėjo: 17 se
natorių ir 74 atstovai, neskai
tant tų kurie keliais atvejais in
tervenavo.

Apie Estijos nepriklausomy
bės šventę (11.24 d.) ligi tos pa
čios datos imtinai JAV Kongre
se kalbėjo: 6 senatoriai ir 13, at
stovų.

J. Rajeckas, Lietuvos atsto
vas vasario 17 dalyvavo Presi- 
dential Prayer Breakfast (pusry
čiuose), Shoreham Hotel. Juose 
dalyvavo J.A.V. prezidentas ir 
amerikiečių lyderiai.

Tąpat dieną ir toje pačioje 
vietoje senatoriaus Frank Carl- 
son ir John A. Logan kvietimu 
Lietuvos atstovas dalyvavo tarp
tautiniuose priešpiečiuose, kur Račanauskas; Watterburio, Cbn- 
kalbėjo JAV Prezidentas ir Dr. neetieut, šv. Juozapo parapijos 

(ELTA) Bflly Grabam bei-kiti. Dalyvavo choras, vad. Al. J. Aleksis; Mas-
petho, N.Y., Viešpaties Atsimai- 
nymo parapijos choras, vad. A. 
Visminas; Shenandoah, Pa., 
šv- Jurgio parapijos choras

Dottie Horberger; Tama-
'* qua, Pa.,- šv. Petro ir Povilo lie- 

tuvių parapijos choras, vadovau-
| jama Regina. Gurauskas-Bren-
■ nan; Scranton. Pa., šv. Juozapo 

parapijos choras, vad. Alf. Bu-
S ' V' 7levičius: Lyndhurst, N.J., Sopu-

lingosios Mergelės parapijos 
choras, vad. Mrs. Genevieve 
Mazur: Brooklyno, N.Y., Ange- 
lų Karalienės lietuvių parapijos 
choras, vad. M. Liuberskis ir

■ “Operetės” choras, vad. V. Stro- 
Iia- Šiems chorams tuoj bus iš-

t;-/-.*.' siuntinėtas giesmių repertua-
• ’’4 ' .■ New Yorko pagelbinis mu-

komitetas prato,, kad cho-
, ■ rai, kurie dar nėra užsiregistra-

vę, bet pramato šiose iškilmėse 
dalyvauti, netrukus užsiregist- 
motų pas muzikų komiteto pir- 
min. V. Mamaiti šiud adresu; 
209 Clark PI. Elizabeth, N J. 
07206.

Spaudos ir informocijo* klu- Viena iš tokių problemų mū- 
bo diskusijos. Gyvenimo proble- sų tarpe yra kalba. Kalbos rei- 
mas svarstome ir įvyktom yerti- kalą lietuvių parapijos bažnyčio- 
name kuone - kiekviename je mėgino pasvarstyti philadel- 
žingsnyje Kai įvykiai malonūs, piliečiai spaudos ir informacijos 
jais dtiaugiamės. Kai problemos klubo neseniai suorganizuotame 
ar įvykiai yra svarūs, ,jeikalau- ~ pokalbyje, 
ją nuodugnesnio svarstymo, kai 
dėl jų nėra vilties greitai pa
siekti vienodos nuomonės, jei 
neatsiranda kas . juos atvirai ir 
nuodugniai pasvarstytų gyve
name kartume, nepasitenkini
me ir kaltinimuose.

Siundo auką . ..........statyte fondui ir praian |r«ayU.nuux / miksų
teima / miksų mirusiuosius j:
□ GarMa fundatorius (>WOO)
□„FondatoriM (1100)

bei veikla Sumažėja. O būtų 
gaila siaurinti vyčių veiklą, nes 
ji tikrai reikalinga Lietuvos la
bui. Tikiu, kad Lietuvių Fondas 
supras Lietuvos vyčių padėtį ir 
paskirs jiem* paramą!

Vytiškaf! AI-jWesey-Vasiliauskas, 
centro pirmininkas

gerus santykius su Lenkija) ir į 
generolą Grigaliūną - Glovackį. 
čia irgi perversmininkai per 
vėlai įsitikino, kad tie genero
lai, pasikalbėti tai pasikalba, 
bet “nieko nedaro”...

Kai atėjo perversmui numa
tytas laikas, iš kauniškių vadų 
gauta Vilniuj žinių, kad blogai, 
jog nepasirengta. Ten nutarę 
veiksmus atidėti, bet žinia apie 
tai pavėlavo, ir numatytą nak
tį daugely Lietuvos vietų tapo 
nutrauktos telefono linijos, ke
liose vietose suardyti geležinke
lių bėgiai. Tik vyriausybės, nie
kas nevertė ir nebuvo, kds nau
ją sudaro. Lietuvos organai pa
sirodė stipresni, negu manyta: 
įsišokusius perversmininkus su* 

Studijos autorius doku mintim- sėmė, tiesa, pradžioj netvar- 
se atrado, kad per vėlai P0W kingai, suėmė nemaža nieko ne- 
vadai įsitikino, jog Aukštuolai- dėtų ir nepataikė suimti pačių 
tš iš tikrųjų Lietuvoj neturi jo- svarbiausių. Bet po kiek laiko 
kio užnugario ir jokios įtakos buvo susektas pats centras su 
ir per ilgai jie pasitikėjo Aukš- visais dalyvių sąrašais ir kitais 
tuolaičio nupieštomis galimybė- dokumentais. Studijos autorius 
mis. Buvę P0W vadai įtraukę į nemini, kad svarbių duomenų 
savo planų rengimą ir Lietuvos gauta iš Vilniaus per P0W šta- 
Tarybos narį S. Narutavičių 1)0 tarnautoją ir jo pažįstamą 
(Nepriklausomybės akto signa- lietuvaitę. POW dokumentuose 
tarą), kuris buvęs tuo reikalu v’*a suversta ryšininkui 

tarp Vilniaus ir Kauno — Dow- 
kont Wroblewski, kuris pasiro
dęs buvęs "adrajea".

Ir po to sukilimo buvę pro
gų žmoniškai sutvarkyti Lenki
jos santykius su Lietuva, bet 
jom nepasinaudota. 0 1920 spa
lio mėnesio Želigovskio žygis į 
Vilnių galutinai įvaręs Lenki
jos-Lietuvos santykius į abišalio 
priešiškumo akligatvį. Pasako
damas iš dokumentų aiškėjan
čius faktus, istorikas rodo juos, 
kaip nelemtas Lenkijos politi
kos vadovų klaidas Lietuvos at- 

menei norįs nuvesti Lietuvą į žvilgiu.

paieško giminių: Juozo Jan
kausko, sūnų Antano, Edvar
do Juozo Jankausku ir Onutės 
Elžbietos Jankauskaitės, kurie 
gyveno ar tebegyvena Brookly- 
ne, N. Y.

fe j, -

* dto|ė — ttauVutei btivusžem 
rtuteBtem r tektomm, | kurių 
totaesai buto ŽĮtooM, iniciatorių 
gnęė vasario 5 išsiuntinėjo 

‘ bearftaštį ir anketas, šios infor- 
marinės medžiagos negavusie
ji prašomi atsiųsti savo adresus. 
Gimtas anketas visi kolegos pra-^ 

r tomi neatidėliojant grąžinti ad^ 
resu: L. Raslavičius, 7234 So.T 
Sacramento Avė., Chicago, III.’ 
60629.



KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL

AUTO INSURANCE

VENTA

Auto Repairing AH wotk done on 
our premisea by specialiste. General 
auto repairs and tawtng. We spe-

AMERtOAN TV A A1R 
coNbtfioNi ng cb’

iššokus 
9F9M|M

BUSINESS SERVICE 
4 25 FEfc HOVR

Dainos. Sol A Stempužie- 
nės 25 liet liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi simfonijos orkestro, 
diriguojant ■©. Lapinskui Kai
na 6 doi. Stereo 7 dol

$6.50 plūs parts Vttto’b Auto Repaiė 
154 E. 127 St. bet 3d A Lerington 
Avės. 534-9407 if no answer call

Sirutis, V, Urbanavifitaė, S. 
iafritos S. Kmdmtk, A. TBpfrlPl 
fcsš, -P. • VEĖMNMtaU^ & Srutis, 
E. Svmutt M. MatasaitiK, Jū-

;TAX PROBLEMS?
Want reHef ? Write for spėriai book- 
let fonmilas and methods used by 
weelthy people and corporations to 
dhninNh their tax burdens legally. 
Send $L00 to National’ Tax«avers 
Comtnfttoe (F) 200 West 57th St. 
New Torte Oty 30019.

TOP Prices for neospapm, ngs A 
metais. We gfve S A H green stamps 
wtth all ptnehases. Thte week spė
riai doubie green stamps on all news- 
paper purchases- FI.C., 76 Barker 
St, W.N.R GI 2-3658. Servtag SX 
aince 1912.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, 8r. 

WHIL-1430kiL Medfard, Mase. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vkL

OETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

" WJLB» 1400 banga
15756 Lesure, Detrott 27, Mieto. 

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

Women all over tbe worid look at 
men and men Jook their best to a 
custom fitted stot byCeiebrity Styies 
$90 A up with toro titttogs. Spėriai 
with thisAd, 1 extra pair of trou- 
šers at no eatėa cost with each Suit. 
Charge accounts invited. 225 W. 52

Cambridge, Mass.
' NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieno ir naktį. Mo
derniška koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir

METTS Custom Tailors from $96 to 
$135 A superMy tailored suit for ne 
mere than you ordinarily pay for an 
off the rack garinent. Hours Mon 
to Fri 10 AM to 7PM. DEMANO 
Chafiin Bldg Arcade 122 E 42 St. 
Lerington Avė, TeL 867-9727

Opea Mon. A Tues. By appL We<U 
FrL, SaL 9-8, Thur. 9-9. Individual 
atteution. Kidts, Crusewear, Even- 
ing, Access. 2039 Lemtine Are., FU 
Lee, 201-947-4556; 39 Tallman PL, 
Engtotraod, 201-567-2857

BOSTON. MASS 
' Vedėjas : • 

STEP. M1NKUS 
WLYN-—1380 kHoeycIto 

ir FM 101.7 banga V 
Sekmadieniais nuo 1 -1:30 vai.

WANT£D stn^b #0* atrtjab (21 
A over) (wtth dr uftbout beste) 
Prtoate island yfrd* Nta itoštos 
fnm> 2*Y<X Pooi, deacton estertato- 
HKKltr VOJNi

Salzburg, A Heėddberg Oiy Opera. 
TeL 865-9099

MSPLAY

CATARACT EYEGLASSE8 
Binocular Vfdon created for toro 
eyes with lėps extraction of only 
one Oyė. By eye physirian’s Rx only;. 
H. STOLLERMAN Preacription Op- 
tictoA 89«8 Bothpte Bbnt, Jamaica,

MY, k
N Y, Y. Ki-vetevičms, -M. Pa
valys, A. Andnulis, A7 Ribo
tas, Elizabetlu N J^ O. BalčS- 
niesė, V. StamaitE, d^«Nftlc, N. 
J., A. Giraitis, S. Kontrimas, Ir- 
vingtoi, K. Bą^rami^ū- 
nas, Jerscy City, NJ., K. Evas- 
H Fairlawn, N j., S. Ramumas, 
Linden, NJ., A. So. Or- 
ange, Barkauiikats, Hill-
side,XX^ T. ;(x^bG0R81d, Kear- 
ny,NJ. '‘J'.“ "1/
N.J., F. Saranko, Paterson, N J. 
H. Januškevičius, Yonkers, N. 
Y., P. Jočys, Hudson, N.Y., V. 
Raėevičius, Binghamton, N.Y., 
Kuo. J. Grabys, Albany, N. Y., 
K Karbočhis, Amsterdam, N. 
Y., M. Zidys, Rochester, N.Y., 
K Ramanauskas, New Haven, 
Conn., J. Leonaitis, M. Kel- 
minsky, E. Hartford, Conn., A. 
StrimavkSenė, Spririgdale, Con- 
neetieut, M. Plečkaitis, Thomp
son, Conn., B. Strimaitis, Ham- 
den, Coon., A. Mikalausky, R| 
Dalangaiiskaš, A Kašėta, New 
Britam, Conn., J. Jasiulevifius, 
M Kesefcaitė, P. Jokubauskas, J.

2923 Avenue L, Brooklyn 
•We Rtectalse tš Color and ttaek & 
WMte T.V. Service Ali work guar- 
sntęed Weekdays and Sunday 24 
hour' serviee CaU 377-6600 ot DE 
6-3092

423 METROPOLITAN 'AVĖ. £
* ; Broeklyn, N- T.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL Vlrginia 7-4499

VOCAL COACHING 
in opera, concert and rausical re- 
pertoire. Miss Mms ot Oberlto Con-

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia^ Air conditioned

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

We do Window Cleaning and 
Floor Waxing

435 E 79th Street N. Y. C. 
CALL 249-2327

. t&M. 1401 Time Available 
Garden City Ixmg Island N. T.

CaU M. PAPAGEORGE 
516 248-5237

HARTFORB, CONN.
Ved. ALG. DRAGONĄVIČIUS 

' WBMI-FM 95.7 ?
273 VlctoriaRcL Hartford 14, Ccmn.

TeL: 249-4502

to a abort tone youvrfn be reąuired 
to fiie yonr return ot net taxable 
tocome Why not have them prepared 
by competent accounts for your con-

B A B TV-RADIO
Used TV’s $25 up A-l skape Hi-Fi 
and stereo sėts. Šmall appUances, 
low cost, TV serviee. 1421 Prospect 
Avė. (nr. Boston Rd.) Brons, Call 
323-8671. Open 6 days a week.

r-:r ^r- 
BOSTON, WORCESTER • 
s BROCKTON, * 

Vedėjas P. VKCINT3 
173 Arthur SL, Brockton 18į Hess.

TfeL JU 6-7209 
FM bangomis 105,7 MC 

meg. iš WKOX, Frandngham, Maas. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

gine $1180 INI Cndsentag N 1968 
75 1LP. Jotmsote $1285 ęobęiete — 
SENTRT MARINE SBtVICE, 700 
Ocean Ave^ BsaBrtght 281-741-5123

3 STAR OFFSET
133-14 41st Avė Flushtoę Bklyn 
Vari-Typtog IBM Ruled Forma 

Headliher Complėte Prtoting 
FariHtids. .

— RUSH SERVICE — 
Call TU 6-2252

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratų, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

PITTSBURGN, 0A. 
WZUM, 1SN banga 

vedėjas VYT. A. 1UČ1US 
63 Shady^ V. P^, Ftnaa. 15228

AaMtes kskytei ttetsviški gaminiai: dešros, skilandžiai, 
dUNto, statai ir kiti maisto produktai gaunami

v- &e*edikte ŽUin^co

soatarĖmų už labai pri- 
dnuBų kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty- 
hmmlrĮ Andrių ArmoDų 

TeL 516 AN 1-2MH
OnePM totoght PM 

SUNDAY 8M0RGASB0RD 
. aByva canest$2 

Hot-CoU Meats - Ssiads etc.
Suffivan’b CMottial Tavem taperiai 
size Maatttd, freeb fJowers- Res: YU 
8-1780; First Avė. (65th 66th SL) 
Manhattan Island.

waTerbury, conn. 
WWCO - AM - 12ČB

Ved. ANT. PAUUUS
Uetovos prisjmmtmai

Kultūrinė - komercinė ptugiunn 
SHrmad.9^5 Iki 1B36 ryte

PersnHrtinuii paštu JAV pri
dedama 5© centų. Kanadon 1 
doL Kryptis: DaftataiBfcas Adm. 
•19 WSo«g^by Avė., Brook- 
lyn, N.Y. 1122L

CUSTOŠf TAILORS 
AmeHa*» Citatom Creations 

Open .5 days a week 
An wbrk guaranteed 

130 E »th Street N. Y. C.
• =seaų 684-7412

dainuotos S. Sėtuvių kompozi
torių ir 7 Masinės dainos. Iš
leista Anglijoje. Kaina 5 dol

Nemr OM flbort U Boad 
For ftBtber MbnMtton er to 
amMgafbrapenoaal tour

FUNERAL HOME Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
”■ fr balzamuoto jas 

74 Providence SL 
WORCE8TER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

91-15 JAMAICA AVĖ. • W«odhaven, N.Y. T 
Visi utsakymai pristatomi j nam 
Virtuvėmi ir pobOviams duodama nuolaida.

galima-tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advinras ant mūsų arba

MoBUUy Paymėnts 
SAUL GLASSMAN 

86 Ctmrt SL Btobklyn 
17th Floor Room 1703 

CaU UL 24*71 er Mt 0-7968

LiahMy daines ir šokiai Nr. 
1 Okupuotos Lietuvos ahsamb- 
ho bei ortrestro įgrotos 5 pol
kos, 4 vaisai ir 5 lietuviškos 
fiaacbes damos. Kama L90 doL 
3terbo &9G dŪL • j->? ■t-.

T0PLAC6 
YOUR JtfL 

CANCta. OR CHANGE 
TbL M7-3ie0

ADVOKATAS 
37 Sheridan Avenue 

Btooklyn 8, N. Y. 
TetaV.-—APptoQMa 74083

NMUOS PLOKSIHB
Lietuvišku šoki? munka. 0r- 

. kesti^ paiydtat4gretos =6 p<d- 
P' Bieksha, Arlington, kas, 4 vatsat Lietuviškas puptr- 

ri ir paskutinis jaukių b^ius. 
Kūna4ddL

PHILADELPHIA, PA. 
WTEU 860 kitocydes 

BENMtUOMENRS BALSAS 
1203 Green SL, Ptota, Pa. 19123

teJė — 18 tietuviškų šokių tei 
polkų, kata* 4 dol

Balnas. SoL B. Vaftertenės į-

GOSPEL ALBUMS 
DISCOUNT 99# Eaob.

Write for a free catflog today 
GOSPEL RECORDING CO.

ST 3-9492
1362 F«Itou Street— '

Brooklyn, New York

MERCURY GIH SHOP, INC.
101 Irt AVENUĖ, NEW YORK CITY e TeL OR 4-3930 

. ivpr*2*Mwj<i

Glebe Parcel Service, Ine.
Siuntiniai Ltetev* Latviją, Estiją UkraHi< Ir kttua Itrattus 

BtaKtMte ‘MMKŠnMs hmIiMmi**
DideUs paairinklinaa vltaonią atrattų vyrtitoan bei' moteriškom e

K'1' .
- vm!


