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Amerika vejasi Europą prekyboje su komunistais
Vokietija pralenkė visus. Amerikos vyriausybė, biznio žmoniij spaudžiama, irgi 
nori plėsti prekybą, bet stabdo kongresas, spaudžiamas antikomunistŲ opinijos

Prez. Johnsoną* gegužės 1 1 
pasiūlė Kongresui priimti Įsta
tymą, kuris palengvintų “tiltų 
statybą” tarp Amerikos ir ko
munistų valdomų kraštų —siū
lė taikyti jų importui didžiau
sio palankumo principą, suma
žinti muitus. Aiškinama, kad to
kia prekyba turėsianti politi
nės reikšmės — atitrauksianti 
satelitinius kraštus nuo Mask-

vos ir suartinsianti su Vaka
rais. Pačius Sovietus darysian
ti taip pat palankesnius bend
radarbiauti. Daromos užuomi
nos, kad tuo keliu galima bū
sią prijaukinti ir kom. Kiniją.

Vyriausybės argumentai neį
tikino Kongreso, ir jame susi
laukė • pasipriešinimo. Atstovų 
Rūmų žemės ūkio komisija pa-

sipriešino, kad Amerikos žemės 
ūkio produktų perteklius būtų 
duodamas bet kam. Nutarė, kad 
jokiom sąlygom jis negali būti 
duodamas tiem kraštam, kurie 
prekiauja su Kuba ir šiaurės 
Vietnamu. Konkrečiai paliečia
mi šie kraštai: Lenkija, Jugos
lavija, Indija, Pakistanas, Maro
kas, Izraelis, kai kurie lotynų A- 
merikos kraštai. Dar stipresnio

atsakė, kad dalykas 
ir šiemet jo nesiren-

nesutarimo tarp vy -

Anglijos prekybą. Bet pereitais 
metais smarkiai sumažėjo.

Parvykę iš Lenkijos Ameri - 
kos prekybininkai aiškino, kad 
ten visur esą “tik vokiečiai ir 
vokiečiai!” Tad Amerikos pre
kybininkam kyla noras neatsi
likti nuo Europos. Biznio žmo
nės spaudžia vyriausybę, bet 
kongresą tebespaudžia viešoji 
opinija, kurioj, anot N-Y. Ti
mes, antikomunizmas i I eidęs 
šaknis giliai ir yra dar stiprina
mas Įvykių Vietname.

...apie žmonių išvadavimą 
iš anapus uždangos, mui
tus siuntiniam, rezoliuciją 
senate — kongr. Addabbo

Joseph P. Addabbo, New 
Yorko kongresmanas, iš Ozone 
Park, demokratas, gegužės 22 
pasikalbėjime su Laisvės žibu
rio radijo atstovu Antanu Mažei
kų plačiai pasisakė dėl 
eilės aktualių klausimų, kurie 
lietė pavergtus kraštus ir santy
kius su jais. Pradėjo apie savo 
pastangas sujungti latvio Turks 
šeimą-

Turks istorija — kalbėjo Ad
dabbo — yra istorija daugelio 
žmonių, persekiotų anapus ge
ležinės uždangos užėjus komu
nizmo bangai. Mr. ir Mrs. Turks 
gyveno Latvijoje su savo dviem 
vaikais. Vieną dieną šeima bu
vo suimta namie — Mr. Turks 
laimė, kad jo nebūta namie; 
nebuvo tokia laiminga Mrs. 
Turks ir jos du maži vaikai.

Joseph P. Addabbo

VIETNAME—KRIZE, bet ji nemažesnė ir Amerikoje 
VYRIAUSYBE LAIMĖJO: gink
luotas pasipriešinimas palauž
tas, bet..

Danangas buvo didžiausia po
litikuojančių budistų atrama. 
Gegužės 15 vyriausybės atsiųs
ta kariuomenė gegužės 23 savo 
uždavinį atliko — budistai ir 
juos rėmusi kariuomenė kapitu
liavo. Pačiame Saigone ir kituo
se miestuose policija griežtai iš
blaškė visus demonstrantus. Pir
mas įspūdis — Ky vyriausybės . 
griežta karinė ranka ir nesilei- 
dimas į derybas ir kompromi
sus buvo teisingas kelias karo 
padėty esančiam kraštui tvarky
ti- ' 'S, • •- -

TĮjich Tri Quang, vadas “Jung
tinės budistų bažnyčios”, kuri turi 
narių 1 mil.

Hoang Quynh, vadas katalikų 
“politinės akcijos”, kuriai priklau
so 700,000 bėglių iš š. Vietnamo.

pasipriešinimo parodė kongres- 
man Wilbur Mills, darbų tvar
kos komiteto pirmininkas. Į 
prezidento siūlymą padaryti ko
mitete apklausinėjimą dėl pre
kybos jis 
neskubus 
gia kelti.

Dėl šio
riausybės ir kongreso kilo pole
mika spaudoje. N. Y. Times kal
tina Wilbur Mills “obstrukcija” 
ir kartoja politinius motyvus 
už prekybos išplėtimą — kiek 
jie sustiprinsią taiką, susiprati
mą tarp rytų ir vakarų pasau
lio. Aiškėja betgi, kad šalia šių 
politinių motyvų dar stipresni 
yra biznio kapitalo motyvai. Iš 
prasitarimų spaudoje aiškėja, 
kad vyriausybę spaudžia biz
nio žmonės. Biznis yra laimė
jęs Europos politikus, ir ameri
kiečiai nenori nuo Europos at
silikti.

Lietuvos pasiuntinybės pranešimas
Š. m. gegužės mėn. 3 d., Len

kijos krikšto tūkstanties metų 
sukakties proga, buvo išleista 
nauja Vatikano pašto ženklų se
rija, kurios 50 lyrų vertės ženk
le yra pavaizduoti Aušros var-

daugel metų, 
kovotojais, pa- 

kad Sibire abu- 
Mano dėmesys į 
atkreiptas 1963

P. Vietname krizė nesibaigė. 
Politikuojantieji budistai pasi
priešinimo Ky vyriausybei ne
laimėjo. Bet jų pasipriešinimas 
sudarė opiniją, kad P. Vietna
me vyksta jau pilietinis karas 
ir kad tas kraštas nepajėgia sa
varankiškai valdytis. O jei taip 
Amerikoje ima augti opinija: 
kam mūsų vaikam ten savo 
kraują lieti. .. Tos krizės yra 
trejopi dalyviai.

BUDISTŲ KLAIDA: pasitikėji
mas amerikiečių intervencija

Politikuojančių budistų, vado
vaujamų ekstremisto Thich Tri 
Quang, riaušės siekė artimiau
sio tikslo — pašalinti Ky, kaip 
jie buvo pašalinę Diemo vyriau
sybę. Jie tikėjosi, kad jų rei
kalavimus vėl parems Ameri
kos vyriausybė, spausdama Ky 
i kompromisus. Bet koks kom
promisas budistam jau būtų bu-

vęs laimėjimas. Kai Ky atmetė 
derybas, pareikšdamas, kad su 
komunistu ar prokomunistu 
Thich Tri Quang jis niekad ne- 
siderės, pastarasis puolėsi inter
vencijos i prezidentą Johnsoną, 
paskui Į amerikiečių vietinę ka
rinę vyriausybę, kad tarpinin
kautų, kad garantuotų saugu
mą. To nesulaukę, budistai ka
pituliavo, net savo tarpe suski
lo.

Didžiausią prekybą su komu
nistiniais režimais, neišskiriant 
kom. Kinijos, šiuo metu varo 
Vokietija. Antroj eilėj Anglija, 
tik trečioj Italija ir Prancūzija. 
Sovietai sustiprino prekybos už
sakymus ypačiai šiemet. Bet jie 
neturi pinigų ar dedasi neturi, 
tad derasi dėLkuo-ilgiausio ter
mino kreditų (gal su viltim, kad 
po sutarto termino jau nereiks 
pinigų mokėti iš viso!).

1964 Sovietai pirko vakaruo
se už 1 bil. . dol., satelitiniai 
kraštai už 1.8. bil. Taigi iš rytų 
Europos vakarai turi pelno net 
daugiau nei iš visos Sovietų Są
jungos. Amerikos prekyba su 
komunistais mažesnė nei Kana
dos. Tik 1964. kai pardavė 
kviečius, jos prekyba prilygo

Leono XIII encik
likai 75 metai
Romoje šv. Petro bazilikoje 

gegužės 22 buvo paminėta po
piežiaus Leono XIII enciklikos 
“Rerum novarum” 75 metų su
kaktis. Tai garsi enciklika socia
liniu klausimu. Jos iškilmėse 
dalyvavo 15,000 darbininkų iš 
35 kraštų. Popiežius Paulius 
aiškino enciklikos mintis ir ašt
riai įspėjo dėl marksizmo. Baž
nyčia negali pritarti “sociali
niam sąjūdžiam, ideologijom ir 
politinėm 
lusios iš 
principus 
todus iš
tos, kokia yra radikalusis mark
sizmas, iš neteisingos sampra
tos apie žmogaus ir pasaulio is
toriją”.

Popiežius ragino darbininkus 
nepasitikėti “klaidingom ir pa
vojingom ideologijom”.

doktrinom, kurios ki- 
marksizmo ir vartoja 
bei negatyvinius me- 
neteisingos sampra-

tai. Karalienė Jadvyga ir Kro
kuvos Jogailiečių bibliotekos 
rūmai. Šią pašto ženklų seriją 
paruošė nuolatinė Vatikano paš
to įstaigos bendradarbė grafi
kė Dambrovska.

Lietuvos pasiuntinybė prie 
Šv. Sosto, dar prieš minėtos se
rijos išleidimą, raštu atkreipė 
atitinkamų įstaigų dėmesį i 
faktą, kad Aušros vartai yra Lie
tuvos sostinėje Vilniuje ir yra 
visų lietuvių katalikų karštai 
garbinama tautinė šventovė. To
dėl jos pavaizdavimas lenkų 
krikščionybės sukakties proga 
išleistame pašto ženkle galėtų 
sukelti lietuvių krašte bei užsie
nyje susįrųpinimą.

Lietuvos pasiuntinybei prie 
šv. Sosto buvo autoritętingai už
tikrinta, kad Aušros vartų pa- 
vaizdavimas neturi politinės 
reikšmės, o tėra noras iškelti 
Karalienės Jadvygos ir Didžiojo 
Kunigaikščio Jogailos vedybų 
didelę reikšmę Lietuvai, Lenki
jai ir visai Bažnyčiai.

Mr. Turks prisijungė prie lais
vės kovotojų pogrindy. Jo žmo
na ir vaikai buvo dingę — apie 
juos nežinojo 
Veikdamas su 
galiau patyrė, 
du vaikai mirė, 
šį įvykį buvo
pavasarį — Mr. Turks kreipė
si, rūpindamasis, kad jo žmona 
būtų išleista iš Sovietų okupuo
tos Latvijos (ji buvo gražinta į 
Latviją po 15 metų Sibire).... 
Mes ėmėmės susirašinėti su A- 
merikos atstovybe ir diplomą - 
tais Maskvoje ir jie savo ruož
tu kreipėsi į Sovietų vyriausy
bės pareigūnus. Manau, kad bu
vo šių metų kovas, kada jai bu
vo leista išvykti, ir tokiu būdu 
Mr. ir Mrs. Turks laimingai ga
lėjo susitikti po 25 metų •..

Mažeikai priminus, kad tai 
ne vienintelis tokis atsitikimas, 
kurį kongr. Addabbo stengėsi 
sutvarkyti, kongresmanas tęsė:

Tai tiesa, bet ne visos pastan
gos laimingai baigėsi. Šimtas 
pasiseks, bet vienas nepasiseki
mas jau yra baisi skriauda gy- 

..Yenimę. tų, kurie yra paliesti. 
Dėl to mes rūpinamės viską pa
daryti, kad šeimos būtų sujung
tos. Tos prasmės turėjo ir pe
reitų metų imigracijos įstaty
mas.

Rumunijoje 
reabilituoja 
stalinistus?

vyriausybė c šiuo 
išvengė klaidos, kurią pa- 
Kennedy vyriausybė. Da- 
atsisakė remti budistus 
Ky. Buvo aišku, kad Ky

AMERIKOJE dėl Vietnamo suglumę ir 
išvengę klaidos atsiduria prie kitos 

Amerikos 
metu 
darė 
bar 
prieš
nušalinimas reikš visišką chao
są- Vyriausybė vengė bent žo
džiu prasitarti prieš Ky kariuo
menės pasiuntimą į Danan- 
gą, nes taip pat buvo aišku, kad 
karo metu demonstracijos prieš 
vyriausybę, kariuomenės dali
nių atsisakymas vyriausybės 
klausyti normalia tvarka spren
džiamas karo lauko teisme, o 
ne derybose. Tačiau Amerikos 
opinijoje laimėjo komunistam 
naudinga išvada: jei patys P. 
Vietname pešasi, geriau mum 
iš ten pasitraukti. . .

Vyriausybė, aišku, tokiai opi
nijai nepasiduos ir mėgins vai
ruoti Vietnamo likimą. Arti
miausia* politinis uždavinys— 
privesti P. Vietnamą prie rinki
mų, konstitucinė* civilinė* val
džios. To linkėjo prezidentas, 
valstybės sekretorius. O N. Y. 
Times temato rinkimus kaip 
vienintelę išeitį. Cabot Lodge, 
Jr„ atstovas Vietname, betgi 
mato klaidą, kada rinkimai da
romi karo eigoje. P. Vietnamo 
katalikų politinis vadas Tėvas 
Hoang Quynh priešingas rinki
mam, nes jie negali būti laisvi. 
Nurodė skaičius: iš 15 mil. gy
ventojų tik 4 mil. yra vyriau
sybės valdomi, o 7 milijonai 
vyriausybės valdomi dieną, ko-

neirti. Ar toki OVVf»n-

tojai gali būti laisvi nuo pre
suos? Tokiu būdu artimiausias 
uždavinys — rinkimai gali būti 
nauja klaida.

Kariniai uždaviniai — dėl jų 
nesutaria Amerikos civilinė vy
riausybė ir karinė. Prezidentas 
nori tęsti alinimo karą. Jis ne
sutinka, kad būtų bombarduoja
mas Hanoi ir blokuotas iš jū
ros pusės Haiphongo uostas, pro 
kuri eina medžiagų ir ginklų 
pristatymas. Manoma, preziden
tas nesutiko ne tiek iš baimės, 
kad gali būti Įsivelta i karą su 
kom. Kinija, kiek iš baimės, 
kad neįsitemptų santykiai su 
Sovietais, su kuriais ieško bend
radarbiavimo. Karinė vyresnybė 
galvoja priešingai: reikia pavar
toti didesnę karinę jėgą vi
siem priešininko taikiniam ir 
greičiau karą baigti; kitaip yra 
beprasmiškas amerikiečių krau
jo liejimas. U. S. News .. .ver
tinimu, klaida esanti ta, kad ka
rui vadovauja ir karinius taiki
nius parenka ne kariai, bet po
litikai. Taip buvęs pralaimėtas 
karas Korėjoje; taip be spren
dimo liko ir Domininkonai. Da
bartinė karinė padėtis vedanti 
Į tokią pat klaidą Vietname.

Ligšiolinė* karinė* politiko* 
rezultatas Vietname — š. Viet
namas yra padrąsintas laukti 
karo laimėjimo. Padidino kari
nę infiltraciją — mėnesiui vie
toj 5,000 siunčia iki 7,000. Vi
so komunistų kariuomenės esą

Jungtmi* choras su dirig. V. Mamaičių “Mažojoj dainų šventėj” New Yorke gegužės 22. Nuotr. V. Maželio
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LENKIJOJE — nekelk, brolau, rankŲ
Krikščionybės tūkstančio me

tų minėjimas įaštrino santykius 
tarp komunistinės valdžios ir ka-

neš moralė krinta — iš 600,000 
karių per metus dezertyravo 
180,000, kas trečias karys. Ame
rikos kariuomenės yra 255.000; 
bet nuostoliai padidėjo — per 
savaitę, gegužės 8-14, žuvo 86. 
sužeistų 566 Tai trečia savaitė, 
kada Amerikos nuostoliai dides
ni nei P. Vietnamo.

iš-

200 000 P Vietnamo kariuome-

Rezultata? namie —Gallupas 
rado, kad prezidento Johnsono 
politikai gegužės mėn. pritaria 
47 proc. (balandyje buvo 54), 
nepritaria 35 (balandyje 31). Tai 
labiausiai kritęs pritarimas nuo 
Johnsono prezidentavimo pra

talikų. Silezijoje sukakties 
kilmėse, kuriose dalyvavo 200, 
000 angliakasių, kardinolas Wy- 
szynskis griežčiau nei bet kada 
jubiliejaus pamoksluose pažy
mėjo, kada galima koegzistenci
ja: esą pagerbkite mū*ų teise*, 
ir mes pagerbsime jūsų; bet jei
gu ne — mes nesiimame atsa
komybės už ateitį. Po 10 šimt
mečiu mes turime teisę būti ka
talikiška tauta, ir nuo tos tei
sės mes neatsisakome. Kiek
vienam, kuris kėsinsis šią tei
sę pažeisti, mes nužeminta šir
dim tariame: “Brolau, nusira
mink. nusiramink, prašome. Ne
kelk savo rankų per aukštai, lai
kyk jas prispaudęs prie šonų ; 
pridėk jas prie širdies ir ne- 
gniaušk kumščių Tai nieko ne-

džios. padės”.

UŽ TUOS, kurie negali kalbėti
Žydai gegužės 22 New Yor- 

ke, Queens, surengė dviejų my
lių eiseną — protestui prieš 
žydų persekiojimą Sovietuose . 
“Sovietuose žydai niekas nie
kad negali už save kalbėti. Tik 
mes galime nujausti, kas yra jų 
širdyse, ir protestuoti už juos”, 
kalbėjo šen. Javits.

— Montanoje ir kaimynystė
je gegužės 22 prisnigo iki 2 co
lių. Tuo pat metu S. Dakotoje 
buvo per 90 laipsnių.

— Jack Ruby, kuris nužudė 
Lee Harvey Oswaldą ir yra nu
teistas mirti, bus birželio 13 ti
riamas. ar jis sveiko proto. Jei 
rastas ne — bus toliau gydo- 
mak.

— Vokietijos kancleris Er- 
hardas gegužės 23 išvyko pas

Rumunijoje reabilituoti 5 bu
vę partijos vadai. Tarp jų žy
miausias Miron Constantinescu, 
dialektinio marksizmo profeso
rius, buvęs min. pirm, pavaduo
tojas. Jis buvo pašalintas iš val
džios 1957 kaip Ana Pauker ir 
Vasile Luca šalininkas. Tiedu 
buvo pokariniai Stalino šalinin
kai, valdę Rumuniją . . . Juos 
nurungė Gheorghe H. Gheorgh- 
iu-Dej ir po kruvinų valymų val
dė Rumuniją 15 metų Jo įsiga
lėjimas ir Constantinescu kriti
mas sutapo su Molotovo. Malen- 
kovo, Kaganovičiaus nušalini
mu Sovietuose. Po Gheorghe 
Gheorghiu-Dej jau 13 mėnesių 
valdo dabartinis partijos šefas 
Seausescu, kurio linkmė laiko
ma “Rumunija rumunam”. Rea
bilituodamas Constantinescu , 
siekiąs konsoliduoti Rumunijos 
komunistus ir pribaigti 
pirmatako režimą.

savo

Anglijos min. pirm Wilsoną. valandų.

— Prancūzija gegužės 22 pa
skelbė, kad 1967 liepos 1 pran
cūzų kariuomenė pasitrauks 
iš Vokietijos, jei Vokietija ne
prašys jos pasilikti. Kariuome
nės yra 70,000.

— NewYorke nuo gegužės 
23 miesto ligoninėse atsisakė iš 
tarnybos 350 slaugių iš bendro 
skaičiaus 482.

— Konge gegužės 18 žemės 
drebėjime žuvo 90.

— Naw York* policija taip 
susitvarkė, kad policijos suimti 
už mažuosius nusikaltimus bū
sią ištardomi ir paleidžiami iki 
teismo per vieną valandą; lig 
šiol procedūra užtrukdavo iki 8

Kl.: Didelės kontraversijos 
sukėlė Sovietai savo elgesiu su 
turistais po Sovietų Sąjungą— 
pvz. Mott Įvykis arba dar arti
mesnis — Petrausko: žmonės 
sulaikyti, suimti, nuteisti kaip 
Jungtinių Valstybių ar vakarų 
Vokietijos šnipai. Kokia jūsų 
nuomonė dėl šios piktadarybės 
priežasčių?

At*.: Pagrindinė priežastis 
atgrasinti net nuo mažiausios 
šnipinėjimo pastangos arba, ge
riau pasakius, nuo pozityvios 
propagandos Amerikos ar Vaka
rų naudai. Paimkime tų pačių 
Turkų atvejį — ji buvo nuste
binta pamačius negrus dirbant 
kavinėse, restoranuose, krautu
vėse ir net Atstovų Rūmų pa
talpose, nes iš komunistų jį te
buvo žinojusi, kad negrai čia 
tik mušami, įžeidinėjami, šau - 
domi—visa tai skaitė sovieti
niuose laikraščiuose okupuo - 
toje Latvijoje. Laikraščiai rėmė
si Amerikos spauda, ėmė pa
veikslus iš N.Y. Times, Daily 
News, didino iki fantastinių 
proporcijų, ir privertė ją tikėti, 
jog visa tai tiesa. Kaip sakiau^ 
sovietai stengiasi atgrasinti nuo 
pažinimo, kas yra iš tikro A- 
merikos demokratija, kas yra 
laisvo gyvenimo būdas.

KL: Tarp lietuvių ir kitų tau
tybių girdėti didelio nepasiten
kinimo dėl nepaprastai didelių 
muitų siuntinėliam Į anapus už
dangą. Kas galima būtų padary
ti šiuo reikalu?

At*.: Tai vėl atsiliepimas j 
pozityvios propagandos meto
dą, kuris rodo geresni gyveni
mo būdą Jungtinėse Valstybė
se ir Vakaruose; jie viską* pa
darys, kad nuo to atgrasytų. Nė
ra jokios oficialios prekybinės

(nukelta į 3 psl.)
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3. Geležinio vilko atsišaukimas 
(kuriame krttiktiojamas A. Sme- 
umes režimas) M 1930 metų; 
topeties taflro KAK (katalikų 
akcijas komiteto?) panašios rū
šies atsišaukimas, 4. Vokietijos

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

kalbą išvers j tardytojo kalbą— dienoraščio
formulavimą. Tada parodymas <fekiąteilte *ertė mėžta dėl 
jr virsta tokia informacija, ku- dviejų dalytų Vite,čia yra iš-

pavyzdį randame Ig. Vy- rankiotoe tik ^etiteraščio ištrau
kęs, gabaĮndteV dta konteksto. 
Antra, šalia faktą,kjurinoa.pats

nes 
liaus parodymuose 1946 vasario 
15, sakysim, apie prof. Z. Ivins
ki. Parodymuose skaitome: 
“žarskus ir Valkūnas man pra
nešė, esą Slavikuose ir Jurbar
ko rajonuose ' esančios dvi 
stambios partizanų grupės, ku
rios ruošiasi diversinei - kovai 
prieš Raudonąją Armiją. Vie
nai grupių vadovaują* prof. 
tvindei*... Profesorius Ivinskis

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

Krautuvė* atviros kasdien ir sekmadieniais,

Tie dokumentai yra nevieno
do kilimo ir nevienodai patiki
mi. 1. Pagrindiniai yra NKVD 
suimtų ir tardomų voldemarį- 
ninkų parodymai (A Sliesorai- 
čio, į Stencelio ir ypačiai Ig.

MM
y!

enkavedistų tardymus, yra pa- LNP štah^kariebueepinna- iiiitefljną4
To- Rankamai painformavę, Įadp jam gteLjtotegUirekomenduoti partijos.?., nariu-iti^torašty: 

jrrikS- tardomasis esti tol tardomas, kaip patitemi asmens; gausą “Teko.girdėti, kadSuvaBtijoį*.
iki jis savo .parodymuose te infnteciįų ipfe atskirus volde- (ftalv^§t>ie^ar 'kur’ Jtitdr 
kalbėti ne savo, bet tardytojo meneteus (ypačiai apie L Tau- LAF vadu^tes'ūt - <®upe-

— gerą atraižą medžiagos paltai; kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagų — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

“Pratarmėje” stiebiamos ži
nios yra duodamos kaip išvada 
iš. to, ką rodo “archyviniai do
kumentai”.

Siuskite į Lietuvą ir SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

me vasarvietėm. Ar naujasis 
Vilniaus vakKaos numatymas 
jas vėi kažkada imti laikyti va
sarvietėm pakeis Neringos sąly
gas, dar neaišku, nes numato
ma tvarkyti daugiausia tik Įta
rių pakrantė. Be to, nutarta 
“likviduoti Neringoje esamas ir 
terasti Steigti ttaujes peil^a- 
vte stovyklas bei ofgMtizuoti 
sporto vertybes, taškytas buria
vimą”. ->• (Elta)

dabar vadinamas visas ruožas 
nuo (Smiltynės iki Nidos, įskai
tant ir Nidą) fr tvar-

Drauge balandžio 30 “kerti- SrAUMk
nėj paraštėj” buvo kalbama, 
kad rasytojo darbas nesąs ver- . tiekti ^Jėrh^nhdH^s išfevUr 
tinamas. Tokio nevertinimo pfc- 'taėnfa
vyzdžiu buvo nurodytas Darbi- ~ taktas UriHai-
ninkas. Rašė: "Kaip rašytoje Mite Mite tkfllŪ
darbas mūsuose nevertinamto, ktera
liudija kad ir “Darbininko” Bte- 
landžio 19 d. nr., kur prie SELTSgĮgJr'
straipsnio “Angliškoj spaudoj 
lietuviški balsai ir veidai”, Be 
kita ko, išspausdinta iš amen- Savo kalttetes išvados 
kiečių laikraščių paimta nuo- Draugas gal nebūtų daręs, jei 
trauka su aprašymu, kaip New būtų atsižvelgęs, kad Darbi- 
Londono, Conn., studentė Salė ninkas pačioje apžvalgos pra- 
Petrauskaitė valo gatvėje pra- džioje pažymėjo, jog sumini lie- 
eiviams batus. Bet kad kultūros tuvius, kurių vardai ar darbai 
žurn. “Saturday Revte” para- sužymėti angliškoj spaudoj, re

dakcijai šiuo metu skaitytojų ar 
bendradarbių susiųstoj. . Ačiū 
tiem, kurie atsiuntė iškarpas 
apie dr. ^A. Kučą ir jo knygą 
“Kunigas Antanas Staniuky- 

apie A. Miluką ir jo raši-

veržti iš tautininkų valdžią. Kad 
išsilaikytų valdžioje, tautinin
kai griebėsi brutalaus fašistinio 
teroro ne tik prieš revoliucinio 
judėjapo dalyvius, bet ėmė 
tramdyti ir įvairių pakraipų bur
žuazines partijas.... Tuo tiks
lu 1927 m. rudenį tautininkai ir 
įsteigė ‘Geležinio vilko’ organi
zaciją”.

Organizacijos steigėjais mini
nti Kauno miesto ir apskrities 
viršininkas Kazys Matulevičius, 
kun. V- Mironas, kun. Iz. Ta
mošaitis. štabo viršininkas — 
Alg. Sbesoraitis, vadas — min. 
pirm. Ą. Voldemaras, šefas — 
pats prezidentas A. Smetona. 
Geležinio vilko narių dauguma 
labiau rėmė A. Voldemarą. Kai 
A. Smetona iš vyriausybės pa
šalino A. Voldemarą, tai nauju 
Geležinio vilko štabo viršininku 
paskyrė vidaus reikalų vkemi- 
nšterį B. štencelį. Organizaci
jos narių dauguma liko ištikimi 
senajai vadovybei Tad nuo 
193Ū organizacija buvo uždary
ta B. Stencelio įsakymu. Volde- 
rrrarininkai nesustojo veikę 
ir rėmę A. Voldemaro, kurį no
rėjo grąžinti į valdžią. Po nepa
vykusio 1934 mėtą Tr,p^yerš^ 
mo, vcMemarininkų veikimas 
išseko. Tik 1938 jis atgijo kita 
forma, kai Klaipėdos krašte, Vo
kietijai spaudžiant, buvo leista 

. organizuotis “fašistinėm orga
nizacijom”. Ten A. Sliesoraitis 
suorganizavo 1938 metų gale 
“Lietuvių aktyvistų sąjungą”, 
kurioje dalyvavo ir krikščionių 
demokratų bei valstiečių liaudi
ninkų žmonės. Sąjungos tikslas 
buvo — koalicija su Voldema
ru priekyje. Leido ir laikraštį 
“Žygį”, paskui “Bendrą žygį”. 
Kada 1939 Klaipėda buvo pri
jungta prie Vokietijos, voldema- 
rininkų veikla vėl išblėso. Ji at
gijo tik 1941 su karo pradžia 
vokiečiam atėjus į Lietuvą. At
gijo nauja forma — kaip “Lie
tuvių nacionalistų partija” 
(paskiau vokiečių pareigūnas 
Roppas siūlė pasivadinti “Lietu
vių atgimimo draugija”).

LNP galą “Pratarmė” nupa
sakoja taip: “LNP išvaikė vadi
namąją Lietuvių aktyvistų fron
to (LAF) vyriausybę, kuri buvo 
klerikalų vadovaujama, Uždarė 
štabą ir jo padalinius. Kai 
“vilkai” okupantams reika
lingą darbą attiko, jų organiza
ciją — LNP — jie išvaikė” 
(14 p.).

Skirtųsi nebent pažiūra į..- 
. .__  _ -t . lanconso* merą *o zooz*o pra*-batų valymą. Norime registruo- r
ti ne tik tuos taktus, kurie “ke
lia lietuvių vardą”, bet ir tuos, 
kurie rodo atskirų lietuvių pa
stangas prasimušti šiame įvai
riopų galimybių krašte. Tokias 
pastangas įžiūrime ir anos stu
dentės batų valyme, kad už- 
sidubtų studijom reikalingo pi
nigo. Nebūtų tėisitiga, jei ra
dusi savo varitą HetavSkoje 
spaudoje p susidarytų |spucų, 
kad jds pastangos suthikames 
su nepalankumu. Batų valymas - — batanlate Antanas te*

<ffio MHį fanto Aito toMtotZ užtaSymą. gyvenimo tostų, o dar tvirtas
žurnale;- toje atsiųstų leidimų * ...

buvo Tbe Draugiškas nuomonių pasikei- Stota

' VMią pirmą vilniškė . vyres
nybė pabėrė vietinį Neringos 
miesto vykdomąjį komitetą ir 
“attekamas respublikines or- 
ganizacijaš^’, kam'^per mažai rū- 
pinaCsi Ktiršių’ nerijos gamtos 
apsauga”. Toliau pažadėjo, kad 
Neringos vasarvietės bus plečia
mos ir tvarkomos kaip turizmo 
ir poilsiavimo vietos. Neringos 
vasarvietėmis, esą, numatyta 
laikyti Nidą, Pervalką, Juod
krantę ir Smiltynę.. • .

Vietovių, kurios buvo vasar
vietės nuo neatmenamų laikų, 
dar tik numatymas laikyti va
sarvietėmis suprantamas tik ži- 
nantiem, kad nuo ruaę etoplū- 

-ten

VHL20). 
“Kpt Jąsūmskas sakė, kad 

Krupavičiuj tau prašėsi stoti į 
partiją KeAk’ ~ M-------

rių buvo pilna tuo metu chao- . J ~
th^ąme laikotarpyje. O “Pra- 
tarmės” rašytojai jo dienorašty- ""
je tuos gėndus ir ptetkus jau 
ima tep negmčijamus. faktus . ]Vftt3gi'gįaL dr
ir iš jų daro apibendrinančias 
išvadas. K dienoraščio parink- Klaipėdos architektas P. La- nto djtete fr gel
tos tik tokios ištraukos, kurios pė nejęabtaiai per Itasą kreipė- būti bte^tnognteės tešmės 

dirbo Kauno universitete, pri- . kompromituotų voldemarinin- si į vta^mą, įspėdamas kad partifag 
klausi krikšfiontų dentokratų ninkus, ir apskritai lietuvius, Neringos vasarvietės neleisti- Vto Mvi stoūte ptalfb nuo

84-09 Jamaka Av^, Woodhawn 2), N. Y. ._„. .1firi. V! %5077
340 Grand Staaf, Brootiyn 11, N. Y.. ..»........ IfoL SYte 24329
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šė plačią recenziją apie Aloyzo 
Barono knygą “Footbridges and 
Abysses” ir vėliau tą knygą 
skaitytojam išskirtinai reko
mendavo, lietuvių laikraštis tie- 
užsimena. Mat, butų valymas nas’.
yra darbas, gi knygų normas nį, apie kun. J. Karaliaus pakė-
— pramoga. Tačiau manytame, Ihną į preilttB. Opte dr. V. Var-

VyteB-Velavičiaus), 2. Lieta- kad lietuvių vardo kėlimui nti- <Mk> Mygą poroje akademinių
vos saugumo tardomų asmenų nėtoji recenzija padarė dau- lurnalą,taippUt patiesdr.Var- 
parodymai (J. Starkaus 1930 pa- giau, negu anie, kad ir gerai ~ ” *
rodymai, A. Jakšto 1940) bei nuvalyti batai”.
kvotų viršininko pranešimų san- Draugas teisingai mmi faktą, eilėje paskutini __
traka (Jų yra 12 iš 1989 m.), kad Darbininkas nepaskelbė ką Day reportažas apie studentę timas su Draugu nebūtų buvęs gĮZ T

anas žurnalas parašė apie Baro- Petrauskaitę (kuri terado dė- reikalingas, jei į reikalą būtų -rtfcHtof (“■■(foTtoftla
no knygą. Taip, nepaskelbė. Ma- mesta Draugo išvadai iš visos pažiūrėta praktiškai: nerasta 
nom betgi, kad nelaikys rim- tos eilės). Deja, redakcijoje nei Darbininke atailiepinio apie ’
tą tokią logiką, kurioje anas tada nei dabar negauta Satur- Barono knygą, tuojau pariun- 
nepaskelbimo faktas jau būtų day Review su recenzija apie čiama Darbininkui ta recenzija ......
vertinamas kaip pakankama Barono knygą. Nebuvo malo- — be kaltinimų, įtarinėjimų ir — nuo IMI ate
nriaiairia Drauco skelbiamai iš- nūs padaryti paslaugos rėdakci- skaitytojų klaidinimo. rikiečių žuvo 3,234.

v MiteLYN 7, N.Y. SOO *m*r totas* ..
• MtaFALO 4, N.Y. — 332 FHImse* Avmus —
• CMlėAGb 22. III. — 2222 W. Chteago Avsnue
• cffldMb e m. — 32« su. h«mmm atmt.
• CęteLAMO Mr <

^IR MAŽMENŲ PREKYBA 
PASIRINKIMAS AUDINE — 
Ltertėm, epsitetam, nteriėm ir kt 
ią»-ir vietinės vilnos^ šilko, medvilnės 
e stetai ' siunčiant audinius į užsienį 

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume ‘geriau 
peMntaūLtb^tntasns, tRradėtoę pasižiūrėti

4 titet tenti M patente te* 
Wtėa” ir perkelti po 

pevadimtan metbai- katea” 
Knygelė betgi ir wlria ne tie- j 
sos, e propagandos. To ji toe- 
kta rafoMtei maišydama fak
tas su pletkaės, tiesą su melu.r 
Tiki matyt, ' kad nebus daug 
skaitytojų, kurie turės progos 

sykius prašęs an- pažžūrėti į teigimus kritiškai



At».: Amerikos žmonių di
džiausias ginklas yra peticijų 
teisė — kreipimais į jų išrink* 
tus pareigūnus. Tie, kurie gyve
na New Yorke, turėtų parašy
ti senatoriam Javits ir Kenne- 
dy, ragindami, kad jie imtųsi 
tiesioginės akcijos. Visi laisvi 
žmonės per visas Jungtines Val- 
stybes, ar juos tas įstatymas lie-. 
Čia ar ne, turėtų kreiptis j savo 
išrinktuosius senatorius ir ra
ginti juos imtis tiesioginės ak
cijos. Tai yra vienintelis kelias, 
kad užsienių komisija rezoliuci
jai duotų eigą. Taigi visuome
nė turi raginti savo išrinktuo
sius atstovus. Kitokis kelias ne
įmanomas.

KL: Atstovų Rūmuose vienin
gai buvo priimta pereitais me
tais rezoliucija H 416 (už ku
rią jūs balsavote),. raginanti 
valstybės departamentą įtraukti 
Baltijos valstybių klausimą į 
darbų tvarką. Tos pačios rūšies 
įstatymas dabar yra, senate už
sienių reikalų komisijoje. Kas 
reiktų padaryti, kad ši rezoliuci
ja būtų atiduota senatui balsuo-Egzaminą laikė Nevy Yorke 

Elizabetho, Newarko, Philadel- 
phijos, New Yorko chorai, ku
rie vyks į dainų šventę Chica- 
goje. New Yorke jie demonst
ravo savo pasiruošimą. Chorų 
dalyviai, chorų vedėjai parodė 
daug aukos. Ta prasme egzami
ną išlaikė vieni gerai, kiti ge
riau. Natūralu buvo laurus pri
skirti tolimiausiam ' svečiui — 
Philadelphijos chorui

si pasijusime pasipriešinime, 
kada jie (komunistai) mėgins 
vykdyti subversiją ir kontro
liuoti mus čia! Dėl to mes tu
rime veikti visi drauge už tei
singus reikalus ir laisvę visų 
žmonių, nepaisydami, kokios 
tautybės jie būtų!

. Kitu kongresu susirūpinęs 
prašė jo pavardės neskelbti, 
bet pasakė savo nuomonę dėl 
raginimų rašytis jaunimo peti
cijas, aukoti jaųnsno kongre
sui- Raginimo neužtenka — jis 
kalbėjo. — Ar nebūtų pras
mingiau, kad atskirų vietų jau
nimas pasidalinęs pereitų per 
namus, kur gyvena lietuviai. Ne 
toki laikai, kad daug kas sava 
iniciatyva siųstų parašą, o juo 
labiau pinigą. Reikia palengvin
ti jiem tą pareigą atlikti. Rei
kia padalyti tiek, jam beliktų 
tik vieną ranką įkišti į kišenių 
ir ištraukti pinigą, o kita padė
ti parašą, žmonės neatlieka au-

Egzamino, deja, neišlaikė di- 
džioio New Yorko didžioji lie
tuviškos visuomenės dalis. Sce
noje jaunų veidų buvo daugiau 
nei auditorijoje. Į tą dainų puo
tą negalėjo atvykti vieni —gal 
užimti Lietuvos vadavimu, kiti 
ryšių su kraštu mezgimu, treti 
tarptikybiniu dialogu. O gal 
New Yorko visuomenei jau per 
dideli egzaminai — per didelė vauja tų prašymų komitetus, 
parengimų infliacija? valdybas bei jų globą.

duoklę Amerikos didybm (Ame
rikos demokratijos supratimui, 
vyriausybei ir gyvenimo būdui). 
Kiekviena tautinė, grupė tari 
šioje valstybėje sau teisėtą vie
tą. Veikdamas viduje valstybės, 
jos turi siekti daryti įtakos įs
tatymų leidimo organam, vyk
domajai valdžiai, valstybės de
partamentui. To jos turi siekti 
veikdamos drauge viena su ki
ta, ir laikydamos ryšį su išrink
taisiais atstovais. Bet taip pat 
svarbu palaikyti ryšį su gimi
nėm ir draugais anapus uždan
gos. Jei neturi giminių ir drau
gų, tepasirenka kaimyną ir pa
deda jam — tegul jie žino, kad 
tebėra vilties spindulys; kad te
bėra tokių, kurie apie juos gal
voja; kad jie nėra užmiršti; 
kad jie nelaikomi dingę. Tačiau 
ir vėl — nematyti jokių dide
lių atmainų Sovietų elgesy, bet 
esama ženklų, kad komunistinė 
Lenkija, Rumunija, Bulgarija 
etc. pamažu trauktai iš Sovie
tų tiesioginės kontrolės. Tai 
vyksta dėl to, kad jos žino, jog 
išorinis pasaulis jom tebesido
mi ir nelaiko jas visiškai din
gus. Turėtų būti padaryta taip 
pat pastangų Amerikos balse 
duoti svarbiąsias kalbas ir įvy
kius — tokios yra priemonės. 
Pagaliau kiekvienas ašmuo J.V., 
ar jis būtų čia gimęs, ar jis bū
tų amerikietis., indėnas — turi 
domėtis šia problema, nes tai 
problema, kuri liečia ne vieną 
tautybę ar vieną valstybę. Šian
dien^ liečia vieną valstybę, ry
toj palies kitą, pagaliau mes vi-

l# sutarties su Sovietais, dėl to ūis- 
kurijos dėl muitų realiai neį- Atius Jos, tautinės grupės, 

Spnri- manomos- GaliapetaLjąsamąpa-turėtų jungta irveikti jdrauge. 
fclfeL. Aėtį nurodydamastamčiamos Kiekviena tautinė fEranėštoje 
valdžios pretes kainą mažesnę — vietoj valstybėje yra atidavusi savo 

fesas ir 20 doL tik 4 etai., — bet iš es- 
sŽatymn mė$ tai neišgelbės padėtas, ka- 

atį. da Sovietai takia atgrasant žmo- 
nes nuo siuntinių gavimo, žino- 

' darni, jog kasdieninio vartoji- 
jH|MK mo dalykai čia yra geresnės ko- 

kybės.

KL: Ar nemanote, kad krei- 
pimata į valstybės departamen- 
tą padėtų?

Ats.: Tai galėtų padėti, jei pa- 
t sirodytų, kad Sovietai daros 

draugiškesni Bėt nelaukite at- 
mainos iš po nakties...

Skaitytojai patalkina laikraš- kos ar pareigos ne iš šykštumo, 
čiui įvairiais būdais. Kai kurie bet iš neprisirengimo. 
atsiunčia svetimos spaudos iš
karpų, kur rašoraa apie Lietu
vą, lietuvius. Kiti paskambina 
ir atkreipia dėmesį į suaktualė- 
jusį klausimą, pasakydami savo 
nuomonę. Vienas tokių pereitą 
savaitę buvo Antanas Sniečkus. 
Jis pasisakė dėl Religiniam kon
gresui skirto ženklhiko: ar jo 
įrašai turį būti lietuviškai- ar 
angliškai Lietuviškai — sako 
pirmas patriotinis impulsas. Jei 
ženklelis skirta, kad kongreso 
dalyviai prisimintų ta kongre
so dienas, gerai — tegul bus lie
tuviškai, sako A. Sniečkus. Bet 
ženkliukas gali atlikti didesnę 
misiją — propafgandinę.Kada 
pora tūkstančių kongreso daly
vių su ženkliukais atlape rody
sis viešbučiuose, gatvėse, jie at
kreips'į save dėmesį. Bet žen
kliukai kitiem nieko, nebylos, 
jei juose nebus Lietuvos vardo 
jiem suprantama kalba — ang
liškai O skambintojas ir nori, 
l"'i kongresas net ir jo ženk
liukas virstų langu, pro kuri Lie 
tu ves vardas būtų rodomas pla
tesniam nelietuviškam pasau
liui

Šio krašto fondų. Pagal balsų 
daugumą prašymai būtų paten
kinti arba atmesti. Sis klausi
mas turėtų būti rimtai pasvars
tytas šių metų LF metiniame 
narių susirinkime. Jei minėta 
prasme LF įstatai būtoj pakris
ti tai šis naujas LF pelno skirs
tymo būdas galėtų būti taiko
mas tik ateinantiem metam.

Norėčiau pasisakyti, kaip, 
mano nuomone, šiais metais LF 
pelno skirstymo komisija galė
tų turėti mažiau tų užmetimų 
ir kaltinimų.

Visų pirma, LF valdyba tu
rėtų bent per spaudą paskelbti 
nariams, kokie gauti aukų pra
šymai. LF nariai,- žinodami 
tuos prašymus, galėtų dėl jų 
pareikšti savo nuomonę. Si nuo
monė komisijai jau būtų pata
riamas balsas, šiuo metu tėra 
žinomi tik du prašymai — tai 
jaunimo kongreso ir Šiluvos ko
plyčios. Manau, kad šie prašy
mai turėtų būti patenkinti. Tiek 
jaunimo kongresas, tiek Šilu
vos koplyčia yra gražiausios mū
sų išeivijos kultūrinės apraiš
kos. Taif mūsų dabarties graži 
istorija. Sprendžiant šiuos ir ki
tus prašymus, (o jų, be abejo,- 
bus daug), LF pelno skirstymo 
komisija turėtų būti sudaryta iš 
nesuinteresuotų asmenų, kad 
būtų išvengta bet kokio ir ta
riamo šališkumo. { šią komri- 
ją neturėtų Įeiti tie asmenys bei 
jų šeimos nariai, kurie atsto-

Jaunimo kongreso idėjai vaflį; 
pritaria ir žavisi jaunimo entu
ziazmu susivažiuoti... Ne vie
nas betgi kraipė galvas dėl kon
greso programos komiteto. Kai 
kas neslėpė įtarinėjimo, kad 
kongreso kalbėtojų neskelbtinu 
norima esą kažkas pridengti. 
Įtarimui atsirado pagrindo, kai 
pavardės buvo paskelbtos — 
nepaslepiamas vienos ' grupės 
kalbėtojų dominavimas; net to
kių, kuri yra garsėję sateliti
niais projektais, neskyrę kola
borantų nuo laisvės kovotojų.

tokias pastąbas beliko 
reikšti viltį, kad numatyti šio
kie ar tokie kalbėtojai parodys 
daugiau takto, nei jo parodė 
juos parinkęs programos komi
tetas. Tai visuomeninis subren
dimo egzaminas.

\ KI-: Ką tokios grupės kaip 
jfuotr. y. Maželio mūsų (lietuvių) galėtų konkre-
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Pagaliau dr. Purickis tapo 
“Lietuvos” dienraščio redaktorium, čia tai jis pasi
naudojo proga man atkeršyti. Žinoma, aš negalėčiau 
tvirtinti, ar jis buvo tikrai kerštingas, bet jis pasidavė 
dr. Gabrio intryboras.. Gabrys norėjo tapti Klaipėdos 
gubefnatorium ir darė viską, kad tiktai tą postą pa
siektų: prikalbėjo keMą-vietinių veikėjų ir paruošė 

varau peticiją ministrui pirmininkui, vietiniai vm- 
kėjai šį karta mano nustebimui, atnešė tą peticiją man 
motyvuodami, jog jie dr. Gabrio nenori matyti guber-

J . natorium. Tuo tarpi pats dr. G. taip buvo tikras jog 
į Vanagaitis ir kompanija tą jo paruoštą peticiją pa

duos, nes kartu su juo vienam traukiny vyko į Kauną, 
* kad palikęs klaipėdiškius vienus viešbutyje, pats pa- 
t skubėjo pas dr Purickį į redakciją. Redakcijoje jis 

pasakė, kad peticija jau paduota ir tik reikia “Lie
tuvos” redaktoriaus žodžio oficioze ir tuo reikalas 
bus atliktas. Tuo metu pas dr. Purickį buvo ir vie
nas krikščionių demokratų Seimo atstovas eks-kuni- 
gas dr. Vilimas. Dr. Purickis pradžioje nepasidavė 
Gabrio sugestijai, tada Gabrys pasilenkęs pašnibždė-

- jo P-kiul
— Ką tu užstoji? Ar tą, kuris tave sunaikino po

litiškai už-sachariną? — Tada Purickis čia pat skubiai 
surezgė straipsnį prieš gubernatorių Budrį. Ar buvo 
sunku rasti priežasčių, kuomet atmosfera Klaipėdoje 
buvo tam patogi? Vieni vietos gyventojai reikalavo 
vienų, daugumoje neįvykdomų dalykų; kiti — kitų, o 
vyriausybė peikė mane už per griežtas priemones lik
viduojant politinį streiką. Nors ta peticija nebuvo į- 
teikta, bet vyr. redaktoriaus Purickio straipsnį kiti 
suprato, kad tai padaryta vyriausybei nurodant, ir pra
dėjo kampaniją plačiau Bet ta su sacharino byla tie
siog nesurišta.

Vyrai iš Amerikos ir Anglijos
Vieną priešpietį ateina pas mane apie 35 metų 

vyras, lietuvis, sakos buvęs Amerikoje detektyvu:

— Aš jūsų darbą puikiai žinau, esu lietuvis, grį
žau iš Amerikos, norėčiau padėti jums.

Iš pirmojo karo praktikos pažinojau dirbamus Ja
ponijos, Kanados, Britanijos žvalgybose ir vieną Ame
rikos Kr. Smith. Pranašesnis už visus buvo britų 
majoras. Amerikietis Mr. Smith buvo intehgenta, ro- ' 
uos, - nuauemis pnes narą, tanai mielas, geras tmo- 

, gus, bet žvalgybai atrodė, nebuvo pasiruošęs.

Atėjęs pus mane lietuvis detektyvas iš Amerikos 
savo išsilavinimu neimponavo. Bet, pagalvojau, duo
siu jam galimybę pasirodyti darbe; gal duos kokių nau
jų idėjų, kaip ten Amerikoje kriminalinė policija vei
kia; juk sakėsi ketverto metas buvęs detektyvas. Su
tikau. Norėdamas išmėginti, kolų darbą jam duoti, pa
siūtai:

Padarysime bandymą: jūs grįžote iš Amerikos, 
tuviai jus visur gerai priims. Butų įdomų zmoti, kaip 
eina gyvenimas pasieny; toonės yra patenkinti, 

jei skundžiasi tai kuo? Kaip jie sugyvena su valdi
ninkais, ypač artimesne jiems policija? Ar pasienyje 
eina koks “šmugelis”, kas juo verčiasi — vietiniai ar 
gal didesniu mastu pirkliai iš miestų? Pirmoj eilėj . 
paimsite demarkacijos ruožą — Lenkijos pasienį. Kaip 
ten siena saugojama, kaip elgiasi administracija, čia 
aš jums ant greitųjų nusakau kelionės tikslą. Gal ir 
patys sugalvosite ką vertą dėmesio. Po kelių savaičių 
grįžkite ir aprašykite ar pasakosite.

.7- Tai duokite man laišką, kad aš esu “slapta 
agentas”, atsiliepė.

— Jei aš duosiu tokį laišką, jūs jau nebūsite slap
tas. Jūsų uždavinys jau bus sunkiau įvykdomas. Jums 
lengviau sekta pasisakant, jog jūs iš Amerikos, ieškote 
kur apsigyventi, gal mažą ūkį įsigyti. Jei jus varžys 
policija, tai ir man įdomu kokiais motyvais, kaip ir 
kas iš jų elgiasi Suprantate?

— Suprantu. '
Susikalbėjome dėl avanso, ir jis išvyko. Galvo

jau: žmogus buvo detektyvas, turėjo kokias už
davinius, problemas. Deja, po 4-5 dienų telefonuoja 
man iš Alytaus punkto viršininkas ir praneša apie 
žmogų, kuris keliauja apie demarkacijos zoną, visur 
skelbiasi esąs “slapta agentas”, klausinėja apie polici
ja ir kitas įstaigas...

Teko padėkoti jam “už pagalbą”.

Kazys PRėnas
Asmeniškai jo Lietuvoje nepažinojau. Kai aš per

ėmiau kontržvalgybą, jis tik ką buvo išvykęs iš Lie
tuvos. Po dviejų mėnesių tarnybos, gavau iš ufe. 
reik, ministerijos du numerius lenkų dienraščio, išei
nančio Gdynėje. Per du numotas buvo paskelbtas fl- 
giausias imaipaiito, pastrasytas ^Kukuunko K. Plie
no, šmeižiantto FJotmą. Nė ygmmta, kurie su pagrin
du ar be pagrindo galėjo jam nepatikti, bet, ttoa vato- 
tybė suntefcinla. Tas užsienio Betarto nerado nė vieno 
gero žodfio attatatanfiai valstybei Įtarta, kuri turt- 
JO KOTOC1 KrMlt STOCUO^ KM MU FgllfiOnCfc
ją — vietą p^arbos, bet nepatmddnl* amMdįja ir 
smuHdoa sąskaitėlės p. K. Pilėnui buvo svarbesni už 
tūkstančius savanorių gyvybių — ir jto itiiejo savo tid* 

žj lenkų laikrašty. Man buvo pavesta atsakyti. Gavau 
iš Žvalgybos skyriaus ir piliečių apsaugos departa
mento K.P. asmenines bylas, išsikalbėjau su jį paži
nojusiais pareigūnais, ypač su žvalg. skyriaus virši
ninku Mykolu Lipčium, su juo tarnavusiu.

Deja, nei asmeninėse bylose,, nei išklausęs gana 
bešališkų nuomonių, negalėjau rasti nei vieno fakto 
nei vieno veiskmo, kurie galėtų bent kiek pateisinti 
K. Pilėno gerą nuomonę apie save.

Kaip jau minėjau, Lietuva kūrė savo ministeri
jas jų padalinius — valdymo aparatą, savo valdinin
kijos neturėdama. Gerai, kad advdkata Vladas Sta
šinskas, plačiai žinomas ir jau turėjęs gerą vardi ir 
autoritetą dar rusų laikais, tapo vidaus reikalų minis- 
teriu. Jis sukūrė ministeriją, davė pagrindus jai plė
totis. Daug lietuvių rašytojų iš seniau buvo paskirti 
apskričių virsminkais. 1 aip pat Davusieji mokytojai, 
tapę karo meta karininkais, grįžę į Lietuvą, tapo karo 
komendantais. Ir tenka pasakyti, jie buvo pavys- 
(tingiausi savo vietose — jaute atsakomynę, ouvo 
pareigingi, ir tų patriotų pajėgomis kūrėsi valstybė. 
Jie pagal savo galimybes ir išgales ėjo pareigas, kol 
atėjo geriau pasiruošusieji.

Grįšiu prie piliečių apsaugos departamento ir kontr
žvalgybos. Pirmojo priešakyje buvo Jonas Novakas, 
jaunas studentas, ganos tr paarmskęs parazamnese 
kovose.



įjįoa'r

liui.

čiai padaryti mūsų bylos reika
lui? ' ''-/’ ■• •

KL: Atstovų Rūmuose vienin
gai buvo priimta pereitais me
tais rezoliucija H. 416 (už ku
rią jūs . balsavote), raginanti 
valstybės departamentą įtraukti 
Baltijos valstybių klausimą į 
darbų tvarką. Tos pačios rūšies 
įstatymas dabar yra senate už
sienių reikalų komisijoje. Kas 
reiktų padaryti, kad ši rezoliuci- 
ja būtų atiduota senatui balsuo-

H \ KI-: Ką tokios grupės kaip 
Kuotr. v. Maželio mūsų (lietuvių) galėtų konkre-

. Kitu kongresu susirūpinęs 
prašė jo pavardės ' neskelbti, 
bet pasakė savo nuomonę dėl

kinti arba atmesti, šis Mausi
mas turėtų būti rimtai pasvars
tytas šių metų LF metiniame 
narių susirinkime. Jei minėta 
prasme LF Įstatai būtų pakris
ti, tai šis naujas LF pelno skirs-

nesuinteresuotų asmenų, kad 
būtų išvengta bet kokio ir ta
riamo šališkumo. Į šią komisi
ją neturėtų Įriti tie asmenys bei 
jų šeimos nariai, kurie atsto
vauja tų prašymų komitetus, 
valdybas bei jų globą.

’ J trinas pastabas =- beliko 
reikšti vilti, kad numatyti šio
kie ar tokie kalbėtojai parodys 
daugiau takto, nei jo parodė 
juos parinkęs programos komi
tetas. Tai visuomeninis subren-

Ats.: Amerikos žmonių di
džiausias ginklas yra peticijų 
teisė — kreipimais į jų išrink
tus pareigūnus. Tie, kurie gyve
na New Yorke, turėtų parašy
ti senatoriam Javits ir Kenne- 
dy, ragindami, kad jie imtųsi 
tiesioginės akcijos. Visi laisvi 
žmonės per visas Jungtines Val- 
stybes, ar juos tas Įstatymas lie-. 
čia ar ne, turėtų kreiptis į savo 
išrinktuosius senatorius ir ra
ginti juos imtis tiesioginės ak
cijos. Tai yra vienintelis kelias, 
kad užsienių komisija rezoliuci
jai duotų eigą. Taigi visuome
nė turi raginti savo išrinktuo
sius atstovus. Kitokis kelias ne
įmanomas.

- Jaunimo kongreso idėja 
pritaria ir žavisi jaunimo 
ziazmu susivažhioti... Ne vie- 
nas betgi kraipė galvas dėl kon- būdu\vitiem- IJ^ - 
greso programos komiteto. Kai kaip kad yra* daroma d&ugrikr 
kas neslėpė įtarinėjimo, kad šio krašto fondų. Pagal teisų 
kongreso kalbėtojų neskelbtinu daugumą prašymai būtų paten- 
norima esą kažkas pridengti. 
Įtarimui atsirado pagrindo, kai 
pavardės buvo paskelbtos — 
nepaslepiamas vienos grupės 
kalbėtojų dominavimas; net to
kių, kuri yra garsėję sateliti
niais projektais, neskyrę kola- tymo būdas galėtų būti taiko- 
borantų nuo laisvės kovotojų.

■ . ..

oiažins prekės kainą mažesnę 
^eaas ir 20 dot tik doL,— 
je^ymų mė$ tai neišgelbės padėties, ka- 

ati- da Sovietai siekia atgrasint žmo- 
nes nuo siuntinių gavimo, žino- 

_. darni, jog kasdieninio vartoji- 
mo dalykai čia yra geresnės ko-

- B kybės.

BNf KL: Ar nemanote, kad krei- 
pimasis į valstybės departamen- 

padėtų?

Ats.: Tai galėtų padėti, jei pa- 
MįtąaL.. " sirodytib kad Sovietai daros 

draugiškesni Bėt nelaukite at- 
mainos iš po nakties...

mas tik ateinantiem metam.

Norėčiau pasisakyti, kaip, 
mano nuomone, šiais metais LF 
pelno skirstymo komisija galė
tų turėti mažiau tų užmetimų 
ir kaltinimų. ,

Visų pirma, LF valdyba tu
rėtų bent per spaudą paskelbti 
nariams, kokie gauti aukų pra
šymai. LF nariai, žinodami 
tuos prašymus, galėtų dėl jų 
pareikšti savo nuomonę, ši nuo
monė komisijai jau būtų pata
riamas balsas. šiuo metu tėra 
žinomi tik du prašymai — tai 
jaunimo kongreso ir Šiluvos ko
plyčios. Manau, kad šie prašy
mai turėtų būti patenkinti. Tiek 
jaunimo kongresas, tiek Šilu
vos koplyčia yra gražiausios mū
sų išeivijos kultūrinės apraiš
kos. Tai ’mūsų dabarties graži 
istorija. Sprendžiant šiuos ir ki
tus prašymus, (o jų, be abejo,- 
bus daug), LF pelno skirstymo 

noje jaunų veidų buvo daugiau komisija turėtų būti sudaryta iŠ 
nei auditorijoje. Į tą dainų puo
tą negalėjo atvykti vieni —gal 
užimti Lietuvos vadavimu, kiti 
ryšių su kraštu mezgimu, treti 
tarptikybiniu dialogu. O gal 
New Yorko visuomenei jau per 
dideli egzaminai — per didelė 
parengimų infliacija?

Skaitytojai patalkina laikraš- kos ar parrigos ne iš šykštumo, 
čiui įvairiais būdais. Kai kurie bet iš neprisirengimo. , 
atsiunčia svetimos spaudos iš
karpų, kur rašoma apie Lietu
vą, lietuvius. Kiti paskambina 
ir atkreipia dėmesį į suaktualė- 
jusį klausimą, pasakydami savo 
nuomonę. Vienas trinų pereitą 
savaitę buvo Antanas Sniečkus. 
Jis pasisakė dėl Religiniam kon
gresui skirto ženkliuko: ar jo 
įrašai turi būti lietuviškai ar 
angliškai. lietuviškai — sako 
•pirmas patriotinis impulsas. Jei 
ženklelis skirtas, kad kongreso 
dalyviai prisimintų tas kongre
so dienas, gerai — tegul bus lie
tuviškai, sako A. Sniečkus. Bet 
ženkliukas, gali atlikti didesnę 
misiją — propagandinę. Kada 
pora tūkstančių kongreso daly
vių su ženkliukais atlape rody
sis viešbučiuose, gatvėse, jie at
kreips į save dėmesį. Bet žen
kliukai kitiem nieko nebylos, 
jei juose nebus Lietuvos vardo dimo egzaminas, 
jiem suprantama kalba — ang- *
liškai. O skambintojas ir nori, . . ,
b-1 kongresas net ir jo ženk- Egzaminą laike New Yorke 
liūtes virstu langu, pro kuri Lie Elizabetho, Newarko Philadel- 
tuvrs vardas būtų rodomas pla- P11*!08- New Yorko chorai, ku- 
tesniam nelietuviškam pašau- rie ’Yks i švent? chKa- 

goję. New Yorke jie demonst
ravo savo pasiruošimą. Chorų 
dalyviai, chorų vedėjai parodė 
daug aukos. Ta prasme egzami
ną išlaikė vieni gerai, kiti ge
riau. Natūralu buvo laurus pri- 

raginimų rašytis jaunimo petį- skirti triunianriam svečiui — 
cijas, aukoti jaėnteo kongre- Philadplphijre chorui 
sui Raginimo neužtenka — jis
kalbėjo - Ar nebūtų pres- Egzrnnino, deja, neišlaikė di- 
rangiau, kad atskirų vietų jau- da°io Ne? Yorko. d*?ž,0» >“• 
nimas pasidalinęs pereitų per tuviškos visuomenės dalis. Sce- 
namus, kur gyvena lietuviai. Ne 
toki laikai, kad daug kas sava 
iniciatyva siųstų parašą, o juo 
labiau pinigą. Reikia palengvin
ti jiem tą pareigą atlikti. Rei
kia padaryti tiek, jam beliktų 
tik vieną ranką Įkišti į kišenių 
ir ištraukti pinigą, o kita padė
ti parašą, žmonės neatlieka au-

sutarties su Sorietaiądėl to fiis-
«Ge, kurijos dėl muitų realiai neį- Ats.: Jos, tautinės grupės, 
por*. manomos- Gali ape& esamą pa- turėtų jungtis ir veikti drauge, 
s L. dėtį nurodydamas siunčiamos Kiekviena tautinė grupė šioje 

- __ yį^j vaistyjjį.je atidavusi savo 
bet iš es- duoklę Amerikos didybei (Ame

rikos demokratijos supratimui, 
vyriausybei ir gyvenimo būdui). 
Kiekviena tautinė grupė turi 
šioje valstybėje sau teisėtą vie
tą. Veikdamos viduje valstybės, 
jos turi siekti daryti įtakos įs
tatymų leidimo organam, vyk
domajai valdžiai, valstybės de
partamentui. To jos turi siekti 
veikdamos drauge viena su ki
ta.ir laikydamos ryšį su išrink
taisiais atstovais. Bet taip pat 
svarbu palaikyti ryšį su gimi
nėm ir draugais anapus uždan
gos. Jei neturi giminių ir drau
gų, tepasirenka kaimyną ir pa
deda jam,— tegul jie žino, kad 
tebėra vilties spindulys; kad te
bėra tokių, kurie apie juos gal
voja; kad jie nėra užmiršti; 
kad jie nelaikomi dingę. Tačiau 
ir vėl — nematyti jokių dide
lių atmainų Sovietų elgesy, bet 
esama ženklų, kad komunistinė 
Lenkija, Rumunija, Bulgarija 
etc. pamažu traukiasi iš Sovie
tų tiesioginės kontrolės. Tai 
vyksta dėl to, kad jos žino, jog 
išorinis pasaulis jom tebesido
mi ir nelaiko jas visiškai din
gus. Turėtų būti padaryta taip 
pat pastangų Amerikos balse 
duoti svarbiąsias kalbas ir įvy
kius — tokios yra priemonės. 
Pagaliau kiekvienas asmuo J.V., 
ar jis būtų čia gimęs, ar jis bū
tų amerikietis, indėnas — turi 
domėtis šia problema, nes tai 
problema, kuri liečia ne vieną 
tautybę ar vieną valstybę. Šian
dien liečia vieną valstybę, ry
toj palies kitą, pagaliau mes vi
si pasijusime pasipriešinime, 
kada jie (komunistai) mėgins 
vykdyti subversiją ir kontro
liuoti mus čia! Dėl to mes tu
rime veikti visi drauge už tei
singus reikalus ir laisvę visų 
žmonių, nepaisydami, kokios 
tautybės jie būtų!

pasakė, kad peticija jau paduota ir tik reikia “Lie-
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kovose.
Kontržvalgybos viršininkai keitėsi per dažnai: ka-

naudojo proga man atkeršyti, žinoma, aš negalėčiau

žį lenkų laikrašty. Man buvo pavesta atsakyti. Gavau 
iš Žvalgybos skyriaus ir piliečių apsaugos departa-

litiškai už-sachariną? — Tada Purickis čia pat skubiai 
surezgė straipsnį prieš gubernatorių Budrį. Ar buvo 
sunku rasti priežasčių, kuomet atmosfera Klaipėdoje

teriu. Jis sukūrė ministeriją, davė pagrindus jai plė
totis. Daug lietuvių mokytojų iš seniau buvo paskirti

Grįšiu prie piliečių apsaugos departamento ir kontr
žvalgybos. Pirmojo priešakyje buvo Jonas Novakas,

ponijos, Kanados, Britanijos žvalgybose ir vieną Ame
rikos Mr. Smith. Pranašesnis už visus buvo britų

žmogų, kuris keliauja apie demarkacijos zoną, visur 
skelbiasi esąs “slaptas agentas”, klausinėja apie polid-

Deja, nei asmeninėse bylose,, nei išklausęs gana 
bešališkų nuomonių, negalėjau rasti nei vieno fakto 
nei vieno veiskmo, kurie galėtų bent kiek prieisinti

— Jei aš duosiu tokį laišką jūs jau ndmsite slap
tas. Jūsų uždavinys jau bus sunkiau įvykdomas. Jums 
lengviau sektis pssisakant, jog jūs iš Amerikos, ieškote

tuvos” redaktoriaus žodžio oficioze ir tuo reikalas -

policija, tai ir man įdomu kokiais motyvais, kaip ir 
kas iš jų elgiasi. Suprantate?

— Suprantu.
Susikalbėjome dėl avanso, ir jis išvyko. Galvo

jau: žmogus buvo detektyvas, turėjo kokias už-

Kaip jau minėjau, Lietuva kūrė savo ministeri
jas jų padalinius — valdymo aparatą, savo valdinin
kijos neturėdama. Gerai, kad advokatas Vladas Sta-buvo tam patogi? Vieni vietos gyventojai reikalavo 

vienų, daugumoje neįvykdomų dalykų; kiti — kitų, o

Vieną priešpietį .ateina pas mane apie 35 metų 
vyras, lietuvis, sakos buvęs Amerikoje detektyvu:

— Aš jūsų darbą puikiai žinau, esu lietuvis, grį-

nas krikščionių demokratų Seimo atstovas tiEs-kuni- 
gas dr. Vilimas. Dr. Purickis pradžioje nepasidavė 
Gabrio sugestijai, tada Gabrys pasilenkęs pašnibždė-

vyriausybė peikė mane už per griežtas priemones lik
viduojant politinį streiką. Nors ta peticija nebuvo į- 
teikta, bet vyr. redaktoriaus Purickio straipsnį kiti 
suprato, kad tai padaryta vyriausybei nurodant, ir pra
dėjo kampaniją plačiau. Bet tas su sacharino byla tie-

jei skundžiasi, tai kuo? Kaip jie sugyvena su valdi
ninkais, ypač artimesne jiems policija? Ar pasienyje 
eina koks “šmugelis”, kas juo verčiasi — vietiniai ar 
gal didesniu mastu pirkliai iš miestų? Pirmoj eilėj , 
paamsite demarkacijos ruožą — Lenkijos pasienį. Kaip 
ten siena saugojamą kaip elgiasi administracija. Čia 
aš jums ant greitųjų nusakau kelionės tikslą. Gal ir - 
patys sugalvosite ką vertą dėmesio. Po kelių savaičių 
grįžkite ir aprašykite ar papasakosite.

-

mento KP. asmenines bylas, išsikalbėjau su jį paži-

ninku Mykolu Lipčium, su juo tarnavusiu.

.. jo P-kiui:
— Ką tu užstoji? Ar tą, kuris tave sunaikino po-

K. Pilėno gerą nuomonę apie save.
Tai duokite man laišką, kad aš esu “slaptas

siog nesurišta. komendantais. Ir tenka pasakyti, jie buvo pavyz-
Vyrai ii Amerikos ir Anglijos

žau iš Amerikos, norėčiau padėti jums.
Teko padėkoti jam “už pagalbą’

skubėjo pas dr Purickį į redakciją. Redakcijoje jis

turtinti, ar jis buvo tikrai kerštingas, bet jis pasidavė 
dr. Gabrio intryboms. Gabrys norėjo tapti Klaipėdos 
gubernatorium ir darė viską, kad tiktai tą postą pa
siektų: prikalbėjo keletą vietinių veikėjų ir paruošė

tėjai šį karta mano nustebimui, atnešė tą peticiją man 
motyvuodami, jog jie dr. Gabrio nenori matyti guber
natorium. Tuo tarpu pats dr. G. taip buvo tikras jog

Pagaliau dr. Purickis tapo 
“Lietuvos” (tienraščio redaktorium. Čia tai jis pasi-

Vairagaitis ir kompanija tą jo paruoštą peticiją pa
duos, nes kartu su juo vienam traukiny vyko į Kauną, 

-kad palikęs klaipėdiškius vienus viešbutyje, pats pa

bus atliktas. Tuo metu pas dr. Purickį buvo ir vie-

siūliau:
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vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Neto Haveno Klubas

”'DaiNU 
sveNTė

< ttttOIlnĮ IrAttVjftulĮ TraKml^
--- ■-+- - * — *-- **_- A w »____ - PWH. "Jr«WUWflB UEUTin Pta®“ JEnBB Krapus. A. V1SMUS, 

pijąs — New Phūadelphia, She- 7802 Temple St,» Hyattsville, 
ninrtnah, IfinersriBe, JTamacpia, Md. 20783.
Frackville, Gatadrilte,Mata .Svarbi—"K kad kiekviena

tataęvlotouė būtų atstovau- 
•ijakeleivius. Scranton apylinkės jama religinėj hetoviųšventėj 

MarlrRi—jAifl Bcfaviam šįtta&bo dienos savaitgalį Wa- 
prelatam I. Mantai ir J. shingtone.

SsBiffl, organkuoja dideles etas-- LRKt Komitetas

šv. Petro ir Povilo choras, 
Elizabeth, N.Y.,-31 choris- 
UB, Ulflg. — VuMB MWUita,

Acfcr M. ŠVSKAUSKIENĖ sutiko šie
no leikrMtyį* duoti paaiškinimą ir pa
tarimą teisiniais Mausimais Darbininko 
skaitytojam. <1—sisat reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klaurimai siąstini 
jos adrese: Mrs. M. S veikai įsk ar, At- 
tormy at Law, 8 Belgrado Arenus, 
Rndindale, Boston, Mest. 02131.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

— ftichard Račas. 
“Airiros” choras, Rast 5

Loute, HL, 28 choristai, durig.-

BLUE WATER MANOS 
DIAMOND POINT, N. Y. Td. (5W) MH 4-5071

Rusai kvMSami į 
Šiaulius, Alytę

Balandžio 13 dieną Vilniuje 
paskelbtame “organizuoto dar
bininkų telkimo ir perkeldini- 
mo valdybos” skelbime kviečia
mi darbininkai registruotis per- 
sikeldinti ne į Bratską, ne į 
Kazachstaną ir ne į geležinke
lių statybas Rusijos šiaurėje, o _ ___ _________ _____ ____
tik į šaulius, Naująją Akmeną ^ėrimer O boMM fcę N«vy- 
ir Alytę. '

Tačiau šį kartą skelbimas pa
sirodė tik viename tos dienos 
laikraštyje — rusiškoje “So- 
vietskaja Litva”. Tą laikraštį 
daugiausia skaito rusai, tad po 
pirmieji bus gavę žinią apie ga
limybę gauti darbo tų mažes
niųjų Lietuvos miestų įmonėse. 
Ligi šiol tuos trijuose miestuo-. 

zse rusų nuošimtis žymiai ma
žesnis, negu, pavyzdžiui, Klaipė
doje, Vilniuje ar net Kaune.

(Elta)

Antanas Bakšys.

choras, Bochester, N.Y., — 42 
choristai, dirig. — tas Ado-

ras, Los Angeles, Calif.
fctetaMai, dirig. — BM
aMunau, tariate* nutartos, pir- čtariieaiio Ansamblis, CBew-

S9 choristai, di-

principų, neiškreipto, natūra
laus tautinio nusistatymo. To
kie piliečiai didžiai brangina
mi ir vietos gyventojų ir pa
čios krašto valdžios

J. Narūnė

“Aidas” choras, Hartford, 
Conn., 36 choristai, dirig. pirm. 
— Jurgis Tetkaftis.

muo WCRK> lAC"

taroj, gyvenimą Aaneriraj.
l^BuSuoBKSS ĮIHIII IA II.

-■ - 'pagBjftetz kriNbros draugi
jom, pav., BaM, vittae pe
rengtuose ir pasta štai

stata, takia tata scena. Klubo 
ItfteTMri retata vakarais. Ir 
Štai fintai šerią Ž$dą girgždan
čiu tašu tatan^ta, smuiku 
grojtat «r ką ners juokingo 
pasakojant. Tokį juokdarį lydi 
jrista* Tijūną Lan- 
gyTOjri tataeša ^Mmšttaą, so- 
dės tatafcą Ntata me-

pinn. — Kęstutis Žulys.
Liet Bendruomenės choras,

Omaha, Neb., — 49 choristai,

' Nedarbas — tai liga, žmogus 
be lirinin j&dėjhno sensta — 
risSririda nemiga, nervuotanas, 
Ntegi savijauta, nutukimas. Pa
kitimai, atsiradę kraujo induo- 
se, širdy, maisto apykaitoj, at- 

siauri siliepia j viso organizmo veik-

jtah- Begina Brazaifienė.
LieAuvių Meno Ansamblis — 

Dainava, Chicago, — 99 dio-

čBrig. — Bronius Jonušas, pirm 
Algimantas Antanėlis.

§v. P. Marijos Gimimo para
pijos duras, Chicago, Marųuet- 
tė Park, — dirig. pirm. —An
tanas CSednStte.

§v. Cecilijos bažnytinis cho
ras, Clevėland, Ofato, — 30 cho
ristų, dirig. —■ Jtifios Kaahaas,

“Rūta” Ansamblis. Linden, 
N.J., — 60 choristą, dirig. — 
Algūdas Kačanauskas. pirm. — 
Valentas Medinis.

BERNIUKŲ VASAROS STOVYKLA veiks liepos 1 - 29. 
Pritaanii kenktai mo 8 iki 15 metų. Stovyktatojai Bau
dota šv. Astaao ginurijos pašalpomis ir vista jreagk

So. Boston, Mass., - 35 cho
ristai, dirig. — Jeronimas Ka- 
čuiskas, pirm. — Henrikas Ce-

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.

' Senstant širdies raumenyse 
pradeda augti jungiamasis audi
nys, kurs pakeičia širdies struk
tūrą. Širdies pajėgumas suma
žėja. O jei širdies indai palies
ti sklerozės, pradeda šlubuoti 
širdies mityba. Pradeda atsi
rasti širdies indų spazmo, pra
deda, reikštis angina pectoris— 
pavojinga širdies liga. .

Judėjimo, fizinės mankštos 
dėka širdies kraujo apytaka 
padidėja, pagerėja maisto įsi
siurbimas, ypač deguonio, kurs 
taip reikalingas širdies raume
nim. šir&es raumenys sustiprė- 

_ _____ jfeik fm-. ja, jų dhrbingumžs padidėja,
duria" Uto vtoBh y su- Kartu pagerėja bendra kraujo
senelė prMtai vtatas, s* piritams- Ir LtaSfrfj re&alin- apytaka. Ypač tai svarbu senat- 
jais žridžia, jiem priris pa- g> UkStą, j**tjjww, fizinis vėj, kada žmogaus organizmas 
staša. juos Tta? se- tartas . uita ■ ?jh imi vysta ir silpnėja. Tai turi prisi- 

sretafcd pa- minti kiekvienas pensininkas, 
tai, jeg dar- Tuoiflet senatvė bus linksmes- 
šritaš, gyve- nė ir sveikesnė.

žinoma, viskas turi savo ri
bas. Ir senatvėj judėjimas, fi- 
anė mankšta tori atitteti žmo
gaus sveikatos stovį. Per sma
kus fizinis veiklumas, darbas 
mankšta gali sveikatai pakenkti.

bą, kuris papildo jo tanta? rėikš&2> 
knygelę ir ryžtasi eiti mokyto- Gal neš 
jauti į fietuvišką mokyklą už jog visų i 
intatesnį atiyginimą. Tai ne- ras —sta 
savanaudžių, bet jdea&ftų sava- kuri būtų 
norių ryžtas, kuris, gal būt,' 
bus kada mūsų išeivijos istorijo
je tmkamai atžymėtas. Tai sa
vanorių auka lietuvybės itaiky- 
mui.

Ką mes darytume jeigu jų 
neturėtume, jei nebūtų atvy
kęs jau paruoštas puikus mūsų 
lietuviškų mokytojų perscmalas, 
jei neatsirastų mūsų jaunųjų jė
gų — mokytojų, nušvitusių išei
vijoje lietuvių pedagogų rolėse? 
Tai jie cfrąsiai išėjo į gyvenimą, 
įsijungdami į mūsų visuomenę 
sunkiu mokytojo darbu.

Didi garbė mūsų lietuvėm 
moterūų, kurios dosniai auko
jo pirmiesiem vadovėliam iš
leisti, bei tom, kurios buvo ši
to darbo iniciatorės ir organi
zatorės.

Tenka džiaugtis tuo, kas yra 
jau padaryta, bet taip pat ten
ka pagalvoti, kaip šiais metate 
daugiau praplėsti tą darbą. 
Gražu, kad premijos skiriamos 
mūsų romanų rašytojam, bet 
kodėl mokytojam panašių pre
mijų nesugalvojama. »Gal...tai 
būtų labai vertingas ' kultūros 
fondo žygis?

Kad praplėtus lankančių vai
kų skaičių, gal reikėtų tuos vaa- 
kųs ir tėvus labiau sudominti 
kuriom nors privilegijom? Pav., 
Kalėdų atostogas šeštad. mokyk
lų lankytojai galėtų nemokamai 
praleisti lietuviškose šeimose, 
kurios gyvena Floridoje ar Ka
lifornijoje. Tuo atveju ir išlaidų

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys'— irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Tluamaj Exžt 24, į 
Northway 87 ikj Lake George VUlage; tt tenKN lotai 7 myi. j šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daffly Wewa setoand. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

Dainę žvonlėie dalyvauti jau 
yra užsiregi^ravę 24 chorai su 
1066 nariais (sąrašas dar nėra 
pilnas).

Toronto Prisikėlimo parapi
jos choras — 48 choristai, di
rig. — kun. Bromas Jurkšas,

nelis ar senelė gafi <Hk£i te- teta.,
ATSIŲSTA PAMINĖTI d^į auklėjimo darit Vnta- tetayte.

Hlaltartę Draugijos Lietuva čius teveda į paaticą piltai, pa- .'ta J1* w
Biutafanis, 1966 m. balandžio kvėpuoti grynu era, prigrožšti ątee utiuMtaritojiir, gnvinto- 
mėn. nr. 3 (103). Redaguoja E gamta. 
Petrauskas, rotatorium atspaus- tatatakę IMia Rusą rašytojas, gydytojas Ver-
dino L. Kairys. Mteų gata^e yn tai žta- sajevas tan, jęg gyvtamas be
-------------------------------------------------------- —---------------?------------- :----------- darbo — tai sunki problema.

Be darbo galima susirgti, uždus-

*. Utarių Evangelikų Lhftero- 
nų Thvfiteto parapijos staras* 
Chicago, — dMg. -rJmgte 
Uunpsaus, jnnn. — Leonas 
Gružas.

Iv. Jnssapo balayfinte cho
ras, BtegtaMpto** N.Y., — 99

Aušros Vartų partijos cho
ras, Hamilton, Canada, — 48 
choristai, dirig. Vactovas Ve- 
rSodtis, pirm. — G. Viodatas.

šv. Antano parapija choras, 
Detrott, MkŽL, — 41 thortetas,

*7^ A-1



nių rėmėjų suplaukė apie 18, 
000 doL Sukelti reikia 45,000.

ir jų talkininkai be jokio poil
sio dirba, rašo, važinėja ir įvai
riais būdais stengiasi sukelti rei
kiamus pinigus. Daugiausia pa
ramos ateina iš jaunant) metų

das iš Argtete, teorite 
laiku tirt i iiri TĮ BMiiTtahJr Ste 

. vietovių, 
jis yra aplankęs QeveliMio M; 
JK finansų temsiją ta CJ3ė»-

lietuvių organizacijų ir fondų^ 
kad paremtų jaunimo kongre-

PLJK kUH tari yra Ori- 
cages jaunimo centre, atbėk* 
įvairius artėjančio knngrauj. 
darbus: ji koordinuoja įvairias 
kongreso kemisįjas, veda karto
tekas, .mota spaudai bei radi-

Chieagoje, Baleto mokyklos są- 
tae. 2515 W. 69.SL J M W 
tavi — vakarienę kviečiami vi-

Muentteo gteazijos buvę 
mokytojai ir luakiniai. Informa- 
cijes reikalu kreiptis į Ireną 
Vengrytę-Bernatavičienę adre
su: 8738 So. Utica, .Evergreen 
Purk, K. 66642. Telef — Gode 
312 GA 2-7554.

— One 2atanė, Darbininko 
skaitytoja Chicagoje, mirė ge
gužės 9, sulakusi 69 m. am
žiaus. Po gedulingų šv. Kryžiaus 
bufcyči^-pamaldų palaidota

mą atsakymą iš Lietuvių Fon
do.

Amerikos Lietuvių Taryba bu
vo paprašyta paremti pinigais 
jaunimo peticijos Jungtinėms 
Tautoms darbą. Ta peticija pra-

jai informaciją, priima aukas ir 
peticijų lapus, perduoda tadrte-

nas ta 
metus

Lazdai, S. LDonata, Jr., dr. 
B. V: Mačiofta, B. tetes, dr. 
Henrikas Jfagjs, dr. Tunas Re- 
meflds, Algis Rukšėnas, dr. 
Leonas Sabaliūnas, Resnas Sa- 
kadatekiB, dr. A. Šapokai**, An
tanas SariMtis, SJ., dr- Julius 
SanĮHtys, ir? Antanas Sužie
dėlis, Kęstutis Trimakas, S. J.,

LOS AUGELES. C ALI F.

HARTFORD. CONN.
darytų bent 25 keleiviai, tai lėk
tuvų bendrovė duotų nuolai
dą — kdšmė ten ta atgal kaš
tuotų tik 80 dol. asmeniui. Apie 
tą keleivių minimumą, bent mė
nesį anksčiau su vardais ir pa
vardėm raks pranešti lėktuvų 
bendrovei Užsirašoma lėtofcal 
o reikalas gana skubus. Galvo
jant, kad gal koks choristas ne
galės važiuoti, o čia jau ta 
taip yra 5 laisvos vietos, tai su 
čhori&ais gidės važiuoti ta ne 
choristai Hartfordo ta apylin
kių fietuvial kurie nori pigiai 
pamatyti Chicagą, jaunimo kon
gresą ir dainų šventę, prašomi 
kuo greičiausiai registruotis pas 
choto seniūną Kostą Jurkevi-

dr. Vincas įtampa, dr. Vytau-

Motmos pagerbimas čia vyko

Gegužės 8 motinai pagerbti 
buvo skirta “Tėvynės Garsų” 
lietuvių radijo valandos dalis. 
Apše motinos reikšmę kalbėjo 
p- Maslauskienė, o lituanisti
nės mokyklos mokinės padekla
mavo motinai skirtų eilėraš-

PLJK laidinio komisija pra
neša, kad medžiaga jau baigia
ma rinkti. Leidinio turiny: pil
nai išdėstytos jaunimo vadovų 
studijų savaitės, jaunimo sto

Daug platesnio masto buvo 
motinos pagerbimas gegužės

Katarina Marijošienė, o skautės 
padeklamavo keleto poetų mo
tinai skirtų eilėraščių. Svarbiau
sią šio motinos pagerbimo prog-

gramos su atitmkamais apibūdi
nimais; PLJK garbės komiteto 
pristatymas;' įvatani kraštų jau
nimo organizacijų ta veiklos pri
statymas; jaunimo kongreso ko
miteto narių pristatymas; min
tys apie jaunimo metus ta kon
gresą; įvairūs žemėlapiai- Leidi
nio komisija: Romas Šakadols- 
kis — pirm., Dalia Valatkaity- 
tė — sekr. Algirdas Kurauskas 
— meno patarėjas, Gražina Bk

Lietuvių 'turtuolių šiame 
krašte yra nedaug. Daugumas 
ateivių šankiu darbu pelnosi 
pragyvenimą, bet ' jie dosnūs Tradicinė jaunamo šventė 
žmonės- pristatė daugelį bažny- bus birželio 5 šv. Kazimiero pa
čių, rėmė Lietuvos atstatytą ta lapijos, salėje ta kieme. Progra- 
eilę kitų svarbių reikalų. Ir šiuo moję dalyvauja lietuviškų mo- 
metu daugelis lietuviškų insti> 
tucijų tos finansinės pagalbos 
reikalingos- Jos kreipiasi į savo x ' 
tautiečius ta paramos susilau
kia. Viepas iš jų yra Lietuvių 
Fondas, kuris užsibrėžęs surink
ti 1 milioną dolerių, kad gau
tais investuoto kapitalo nuošim
čiais galėtų remti svarbiausius 
lietuviškusdarbus.

Los Angeles mieste lietuvių 
Fondo vajui vadovauja inž. J. 
Motiejūnak Fondo vajaus ko
mitetas ne tik kreipiasi į kiek-

kyklų vaikučiai, jaunimo an
samblis .ta jam. tautinių šokių 
grupė. Viso apie 200 jaunuo-: 

jo iš parapijos mokyklos L 2u- h-ų Bqs p^tytas montažas, 
kaitė ir iš šeštad. mokyklos A. 
Ivanekaitė.

Jaunimo šventė

Pasirodys jaunieji dainininkai 
ir muzikai, jungtinis choras, 
baleto šokėjos, tautiniai šokiai 
ta orkestras. Šventei pravesti 
sudarytas komitetas, kuris rū - 
pinsis visais organizaciniais rei
kalais. M-

Jauniem—apsauga, seniem—paslauga
Kiekvienas kūnus susirinki- laikais išblaškytieji po svetimus 

* mas yra ta asmeniškai ta visuo- kraštus lietuviai, be abejo, ne
inertiškai naudingas. Dažnai jis liks abejingi vieningai bei lab- 

net reikalingas. daringai vefldai.
Dievo Tarnas Arkiv. JurgisBendravimų svarbą stipriai

užakcentavo įvykęs Visuotinis Matulaitis, apleisdamas šį pasau-
Bažnyčios susirinkimas. lį, prašė lietuvių rikiuotis ir pa-

Laetuviai visada buvo klusnūs sišvęsti Dievo garbei ta sielų la- 
motinos Bažnyčios ta Tėvynės būt.. .
balsui. Ir šiais daugelio pavojų

seserų auklėtinės.
Parodytas gražus montažas, 

panaudojant Vytauto Mačernio 
Vizijas. Sį vaidinimą — monta
žą atidarė Roma Zdanyte, pa
aiškindama jo turinį. Lietuvos

(Janė Tumosaitė iš Toronto) 
mato Lietuvos gamtą, žmonių

529-0906 - ~
Besirengdamas tom svar

biem kelionėm, choras rengia 
du pobūviu: balių su šokiais — 
gegužės 28, šeštadienį, 8 vaL v. 
L.A.P. klubo salėje, 227 Law- 
rence St Hartforde ta koncer
tą birželio 19, sekmadieni, 3 v.

Įvykstantis Nekaltai Pradėto
sios Marijos -seserų vienuolyno 
rėmėjų metinis suvažiavimas ge- 
gu^ės 29 Putnam, Connecticut,

. gegužės 11: Patiko liūdintį vy-, ® 
rą Liudviką, dukrą Mildred ta 

i kitus gimines, jų tarpe pranciš-.
koną T. Klemensą Žalalį, daly-; 
vavusį velkmies laidotuvėse.

— A. Kiemaiti*, dėstąs fizi- ~~- 
nį auklėjimą vienoje amerikie
čių mokykloje, vadovaus spor- * 
tinei programai prieškongresi- 
nėj studdijų savaitėje ta bend
roje jaunimo stovykloje. __

— Chicapos jaunimo matę 
komiteto valdyba: Leonas Va
laitis — pirm., Algimantas Ke
lertas — viceptam., Lakštuohė > J 
Vėžienė — sekr.

— Anglijos lietuvius jaunimo < 
kongrese atstovaus Reda Dau- 
noraitė, Irena Jakubaitytė, Rim- < 
gaudas Kalibatas; Kunigunda 
Kaminskaite, Romas Kinka, Bi
rute Lhidžiūtė, .Viktoras Loga- 
nas, Dalia Lūžaitė, Gajutė Val- 
terytė. Su jais kartu atvažiuo
ja ta daugiau Anglijos lietuvių. 
Anglijos lietuviškam jaunimui 
paremti yra paskirta 1500 doL 
Jie patys apsimoka 2500 dol.

— Austrijos lietuvius jauni- . 
mo kongrese atstovaus studen
tas Raimundas Lapšys, 22 m. 
amžiaus, ta jo brolis Kęstutis, 
18 m- Raimundui visą kelionę 
apmoka PLJK finansų komisi- 

'ja.^ '-į Ę
— Iš Belgijos į jaunimo kon

gresą ruošiasi atvykti Pranas 
Galkus, 27 m., Rymantas Gal- 
kus, 23 m. ta Sofija Olšauskai- 
tė, 20 m. Jiem finansų komisi
ja paskyrė 700 dol

— Prancūzijos lietuvių jauni
mo atstovai patys pirmieji už
sisakė kelionės bilietus. Jais rū
pinasi Prancūzijos LB pirm, ku
nigas J. Petrošius. Atvažiuoja 
Jurgis Joligardas, Antanas Liut
kus, Eglė Liutkutė, Karolina 
Masiulyte, Mykolas Pagmieris, 
Pranciška Puzynaitė, Danielius 
Vaičiekauskas. Jų kelionei PL- 
JK finansų komisija pasiuntė 
1140 dol.

Visi lietuviai ta organizacijos 
prašomi aukas, skirtas paremti 
kitų kraštų jaunuolių atvežimą, 
siųsti PLJK finansų komisijos 
iždininkei Birutei Juodikienei 
arba pirmininkui Vytautui Ka
mantai, 477 Cole Plaza, Willo- 
wick, Ohio, 44094. Tuo pat ad-

kreipti ta papildomom lėšom su
rinkti gegužės 28 d. 7:30 vai 
vak. šv. Kazimiero par. salėje le^'įv'aĄ
rengia parašytą mu- jtlansimų buvo svarstyta ta pini- namų statyba.

gjnp parama jaunimo - kongre- Rikiuokimes ir pasišvęskime. 
sui. Vimnntai nutarta- nes jaunimui gręsia daug pavo-

Jaunimo Kongresas: a) yra jU nutautėti ta nukatalikėti, o 
nepaprastos reikšmės įvykis vi- seneliam — baigti amželį be 
sų lietuvių gyvenime, b) labai tinkamos priežiūros bei globos, 
reikšminga kovos priemonė sie
kiant Lietuvai laisvės, c) vie
nas iš tinkamų būdų suglaudin
ti ta apjungti mūsų jaunimo gre
tas dėl Lietuvos laisvės kovą 
tęsti ta ją laimėti

Todėl Alto Norwoodo sky
riaus valdyba nutarė kongresą 
remti ta, to tikrio riekdama, 
nueštadžiri prašo: 1. Visų Nor- 
woode ta apylinkėje gyvenančių 
lietuvių asmeniškai skirti kong
resui piniginę ataką ta ją pa
siųsti adresu: Lithuanian Youth 
Congress, c/o Mrs. B. Juodi
kis, 1794 East 227-th Street, 
Clevekmd, Otee 44117.

2. Tie, kuriem susidarytų 
sunkumų siųsti atskirai savo

Amerikos Lietuvių Tarybos bandys-konkrečiai pagelbėti 
jaunimui stovyklavietės ir 
santmui Matulaičio poilsio

— nariai

LietuviBcą operą "Lokys" ma
tysime jaunime kongreso antrą
ją dieną, liepos 1 penktadienį, 
7:30 v. v^ Maria aukšt. mokyk-____________ t ______
los salėje, šios naujos operos jau žinomu scenos darbuotopjų 

popiet taip pat klubo salėje, kompozitorius yra Darius La - 
Šių abiejų parengimų pelnas pinskas, o žodžiai (libreto) Vi

talijos Bogutaitės —Keblienės. 
Operoje dalyvaus solistai: Sta-remti, šiam reikalui “Tėvynės

Garsų” lietuvių radijo valanda sys Baras — Baranauskas, Ladi-
selių auklėtinės. jau paaukojo 50 doL, pažadėjo “ “

Mergaitės (kitos persirengu- paramą LA.P. klubas, o gal ta 
sios berniukais) puikiai pašoko daugiau atsiras geradarių. Į

Washingtoną numatoma organi
zuoti autobusą.

J. Bernotas

nas... O visa tai pagal jaunuo
lio vizijas atliko Putnamo se

šiuos tautinius šokius: Sadutę, 
Landutę, Blezdingėlę, Kepurinę,

čius ta kt Akordeonu ta pianinu 
pritarė sesuo Bernarda.

Mergaičių choro dainas tvar
kė sesuo Igne. Padainuoto: 
Tėviškėle, tėviškėle, Saulute 
linksmai šviečia, Nors vėtros 
ūžia aplink mus, Namo, brole
liai, Yra šalis, kur upė teka

Naujoji LB Hartfordo 
linkės vaidyba savo veiklos nu
matytą pianą jau paskelbė. 
Tarp įvairių užsimojimų Svar-

apy-

Norwood skyriaus valdybos po-

įtraukta ta eilė visai naujų, čia 
dalyvauja: J. Kaributas (jis 
kartu ta režisorius), J. Pėterie- 
nė, J. Paplauskas, P- Marciuška,

Šiuo montažu, kaip matome, 
pagerbta ne tik mūsų motina 
močiutė sengalvėlė, bet ta 
brangioji motina Lietuva.

šiais jaunimo metais šį pasi
rodymą, pasak v-s. K. Marijo-

gos suartinti vietos lietuvius su 
LB kultūrine veikia ta lituanis-

kiant glaudžiau apjungti anks-

pagerbiant vielos lietuviškos vi-

karta tik joms padėjo. Garbė 
jaunuomenei

tos veikėjus. Bendrom Conn. ir

Hartfordo “Aido” mišrus 
choras visu atsidėjimu ruošiasi janauskas prautšt, kad LB apy-

rugsėjo 3-5 į lietuvių koplyčios tuviam paskatos prieinamo®

“Aido” chorą sudaro 35 as-

dona Stempužienė ta Algiman
tas Grigas- lietuvių tautinis 
meno ansamblis “Čiurlionis”, 
vadovaujamas maestro A Mi
kulskio, dalyvaus operoje su į- 
vairiais liaudies instrumentais. 
Be to, dalyvaus' Ghicagos sim-

mitetas tiki, kad šis įvykis tu
rės didelės tautinės reikšmės 
ne tik tam šimtui jaunuolių at
vykstančių iš viso laisvojo pa
saulio, bet ta tiem šimtam, ku
rie į Chicagą atvyks iš įvai
rių J.A.V. ta Kanados vietovių. 
Duokime progos jaunimui pa
matyti lietuvišką operą (penkta-

nų šventę. Jaunuolių dalyvavi
mas Šiuose įvykiuose ta ypatin-

naitė, H. Paškevičius, A. Vosy
lius, D. Kojelytė, R. Motiejūnai
tė, R. Jodelytė. Dekoratorium 
pakviestas R. Kalvaitis, muzika 
— G. Gudauskienės, choras — 
A. Narbuto, kartūnų eskizai — 
J. Leškienės, šokiai — G. Rad- 
venio vadovaujamos LB tauti
nių šokių grupės.

Vajus vykdomas šūkiu: Tap
kime Lietuvių Fondo nariais.

Motinos Diena gegužės 8 pra
dėta pamaldomis šv- Kazimie
ro bažnyčioje mišiomis ta kun.

mokslu. Motinų pagerbimas bu
vo salėje, kur šeštadieninės mo
kyklas ta parapijos mokyklos 
lietuviai vaikučiai savo mokyto
jų paruošti padeklamavo eilė 
raščių, atliko keletą vaizdelių, 
pašoko ta padainavo. Gale pasi
rodė jungtinis choras, vado
vaujamas O. Razutienės. Akom-

NEW KRHAIN, CONN.
tv. Rožančiau* draugija ba

landžio 17 buvo surengusi mar-

riam skyriaus valdybos narini, 
arba iždininkui B- Kovui.

3. Visi nariai prašomi tuoj

Sovažiavimas įvyks:
gegužės 29 Nekaltai Pradėto

sios Marijos Seserų Vienuoly
ne, Putnam, Connecticut.

11:00 vai. šv. mišios, 12:09 
vai. pietūs, jų metu pasitari
mai ir meninė programa.

Jei negalėtumėt asmeniškai 
dalyvauti suvažiavime, prašom 
atsiųsti savo “įgaliotinį” —^au
ką. Jis Tamstą atstovaus ta gal 
net Seseris įpareigos atskirą 
kambarį Tamstos vardu įrengti, 

.kad jis amžinai liudytų Tams
tos dosnią auką- Iki pasimaty
mo suvažiavime. Melskimės, 
kad jis būtų gausus dalyviais ta 
našus paramai

timnosius pažįstamus. Surink

pranešta vėliau.
4. čekius išrašyti Lithuanian 

Youth Congress vardu. .
3? Kiekviena -tam reikalu 

skirta aukai bus nuoširdžiai pri-

Apie du šimtus. Pietum vadovu- ’ 
vbus apylinkės lietuvius novo Elena Tamošaitienė. Fttes - • 

pakirta iMŽnyao. ” Ne IT flSILVNSnleie LMfMfllP
_________________ _____  _________ ____________ ___ --- dartatt- Taip pat buvo 

kaitis, seniūnas Kostas Jurkevi- 25 m. tetigystae ju^iltajlii tos ta štaip iiponėm. Kelionė dinta lįntana tenedija apie
čius, seniūųe pudėjėja Zita Dtp- bankete Ameriaum viešbutyje, te ta dtgtf — 18 M. Kas no- girtą Tadą. Vaidino tik be- «
kienė ir kamtakė Aizšra T -VW-- veikla *^S^H i MmMnn Vnrhv. ammmL VUS-IUZU, VU^ei PL,

vi&ų ta kitus buv. valdybos na- Chicagoje. Repeticijos vyksta 
rius. Trip yat nutarta dalyviu- Hetertaną iw km nlhinį Važiuos 

Choro valdyba: muz. Jurgis Pet- ti fcleboao te. X J. Matučio aut u basa, tate* dar liks vie-
savaitę, o kartais ta* du kartu.

Informacijos re&alta kreipk*

resu prašom pranešti kas galė
tų pagloboti iš kitų kraštų at
vykusius lietuvius jaunuolius.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTCROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
> PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI v

KĄ PASIRY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAIUS VRANCISKONAM8 BROOKLYNK (SUtLDtNG FUNO) 
aus nuemviCK avc, brooklyn, n. y. itai

ziulytė. pat Stengiamai įtraul
Kelionei į Chicagą jau užsa- galint dengtam jaunimo, 

kyląs 40 vietų lėktuvas. Jei susi- labai patiko. < Vridyta
s
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WMB 6ADEN TAVEM

NIJOLĖ VALAITIENE yra 
vienos agentūros ‘‘sales repre- 
sentative”. Per ją galima už
sakyti lėktuvo bei laivo ke
liones, viešbučių rezervacijas,

tų gėrimų . , .Jtidtil 
I03-5S LĖftBtTS BLVD.

ir Kultūros vadovui Kęstučiui teik
iat, 71 Farmera Avė, Plainview, 
N. Y. 11803; teL 516 WE 5-0696.

pristatytas-’» tašomi (pas' mus 
tas teismas vadinamas Prdbate 
Court, New Yorko valstijoje -r- 
jis vadinasi Surrogate Court). 
Kokiame Surrogate Court? Tai 
priklauso nuo to, kur miręs as
muo gyvena Kai testamentas

riKttetoT: W^ta; k^i 
gali kreiptis į teismą, prašyda
ma, kad Tamsta būtum paskir
ta “Adnrimštratrn”. (Jei yra

WLYN —1360 kHocyctes
- Ir FM 101.7 banga 

Sektnadieniaii nuo 1 -1:30 vai. pųa.

Machinibts2nd<3rdClass 
Good Pay Ptaa Beneffis. Steady Job 
- Overtime. Ftoe Work Conditiona. 
Weekends and Eve. intervtews ar- 
ranged — 914 YO 5-0816 

8TEWART 6TAMP1NG CORP 
680 Central Paric Avė.

Yonkers, N. T.

gaSfen* tuoj įsigyti. Prt* 
feSMB tfaftkyiHUB pMib* 
tyt! pirirtjo pug* 
advtmus ant mūsą arta 
pirioSjo lemia Statybą 
atfietam sąžiningai pagli 
■mtterimą už labai piž* 
einamų kainų. Vito to

OTagg 2-5043

MbMkw P. Balu 
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air condittoned

WIG8, Haod Mada K»% Hnman 
Halr all ooloea, 630 — Hand-made, 
100% European deiure vrigs, made 
in Špatu, 20 ta. long; aU cotors; $65. 
Hand made WigKs 14 ta. long all 
cotors $18.

- AH State Beauty Colloge 
89 Broad SU EHžabeth . 351-4300

Moderniška koplyčia su 
AirComfitfou

123 E. 7th 8L, New York 9, N.Y.
GRamercy 5-1437

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS V ATIKUS

jtemų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais rešta- 
laa taeipkitos į ' 7’"'

JOHN OftMAN AGENCY
- ■' - . ” • •-•■ ■ X . ' ?•- .-r - '

Insurance. RealEstate
110-04 Jamaica Avenue Ridiinbnd Hffl 18, N. Y.

TeL Vlrginia 6-1800

VYT. MAŽELIS 
TeLHYaont 74677 

422 Menahan SHvat, l&dguuOod, BtoOtiyn, N. Y.

BOSTON, MASU. 
Vedėjas 

JONAS X ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1430 ML Medford, Mane. 
Sekmadieniais nuo 11 Ud 12 v*.

> a*1

LIUDOS MlKULSKYTRS 
įvairių moteriškų drabnių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui. _
9504 JAMAICA AVĖ. ' Woodhaven. N.Y. 11421

. ■_______ -r. Tel, 849-7240 — ___________

GOlNG Vd /FHE CATSKILL8? 
■ tatofitarbur Serriee Z 

Myjpofr toitoor\ 
_ _ SULįUVAN COUNTY 

LfMOUsnrS ŠERVtCE
- Ofc 7-7850 

‘A4w«FM — EV 8-4017

tebalsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų tenaktį. Mo
demiška koplyčia šėi tnuntais dy
kai* Aptarnauji Cambridge ir 
Bostono kotonijas Noriausiomis 
kainomis. Kainos, tos pačios te į 
kitus miestas — TeL TR 64434

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, 
Vedėja & VU&NIS 

i Arthta’ SL, BSdcfcttal 18, Ma 
TH. ATf-TSm 

FMbaląpMMs 185,7 MC 
B WKOX, Ekaudagbam, 31 

gTtlJnadNataN 8-9 wd. ryte

YOCH/ ifc lM3E tAjlTuit 

2ud Ąttt, B imm wfth

fi» fr Gmrnmtte ftovykhi gy- 
jftžgB-. asmeniškos 

ir gd>ėjo 
nuotai- 

1^. !)Š Mų br'Mhf jo.būdo sa- 
ji^B| j| ‘pažinojo ir

sunkių die
nų bemferų šbmtykfli draugai vi- 
M-tMHfiriMbMi jtengėsi tam ge-

MIESKOHMAS
Paieškomas Ernestas Kybu- 

rys, Osvaldo sūnus, gyvenęs 
New Yurke ir tarnavęs Ameri
kos kariuomenėje kaipo vyr. 
gydytojas. Prašom rašyti adre
su: Rokas - Petkevičius, 54 Pi
ne St, Lęviston, Maine, nes* 
jam yra gaida žinių iš Lietuvos.

Suteikiam gazMągas. laidotuves. 
KdptyCtos nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia WTitnterf>.

TeL Vlrginia 7-4499

BiriMto 5—- Lapkričio 13 mani
festacijos fflmas Atsimainymo pa
rapijos salėje, Ma^>ethe. Seansų testamentas, jame dažnai būna 
S,'»'5»‘yta, tos turiL# v^djti).

Tamsta gali nueiti į atitinka- 
mą teismą ir pasiteirauti, ar Mairotuo -muKyiuos ącnunentQ ta- 

leistuvės, ukrainiečių parapijos sa- 
įėję, 1^ No. 5tk Street, Brooklyne. 
Pradžia 6 vai. vak. Rengia Maironio^ 
mokyk^SB komitetas.

LITAS: Investing Co. Ine.
[ 'kviečia

Pirkti akcijas su garttH&ot* dividendu ir tntganžia verte
Taupyti — aiidaraKt sukatą (Ugi 5^%J
Skolintis auiomaSinoms, namų raaumitrl, akcijų piricHMd 

"Dė* pėnuykto te kilni* rriiralailt-
V. VEBELI0NAS, 1964FM^h Ava, Richmond HfflN.Y.; HI,14799 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vaL vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

CHICAGO, iU*: 6775 So. VFestem Ave« teL C3t 6-Ž342 
Darbo valandos trečiadienį ir penktadienį vakaram 

.-ry šeštadienį buo JO iki 3 vaL pqpteL ?. -.-y

— HAVEN REALTY—
Real Estai, • JOSEPH ANDRUSIS • hsuranca 
Apdraudimas gyvybės, namų, autamobiiių, baldų te k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos. - ,•«

Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šeštadieniais iki 6 vąL popiet.
87-09 Jamaiea Ava, WoocHmvm 21, N. Y. • TeL Vi /4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA'te ALBERTAS RADŽIŪNAS, Sav.
36-36-40 STAGG STREET BRUOKLYN, N. V. TM06

Telefonai STagt 2 MM

Ignui^wb08M3tų>Beft^ 
kuris būvu žR^bĮMb JbflBBjhnbra, 
dali < W TRtflflr
cijas, kurios papuošė salę ir su
darė šviesos efektos, soL L. 
Juodytei už (paaukotos 5 plokš
teles, kurios buvo išleistos lai
mėjimam, N. Valaitienei — už 
gėlių ir vaisių dekoracijas, A 
Liuobienei už paaukotą didelį 
kidų kepsnių bufetui, Sidab
rinio Varpo kepyklai už paau
kotą toną bufetai, pnadėju- 
siom■ jįtaf pagaminimo^
— Ajksnntoei, Butkienei, D»-! Wmh Ym4a
niynūuMM O-ajRetki^npi, Šie- lvCW • UIEC
maškienei, Milnkienei, Nakuta- 
vktoei, Ivašauskienei ir Vyta- 
vienei, skatdtaFstaratam už dar
bo talką bahaus metu — V. Ali- 
Uonytei, E- Gerunkštytm, J. 
Strazdytei, V. Strazdui ir M. Mi-

(ARMAKAUSKAS) 
(teabectas-fealėBmiMtojeB ♦«. 
MOBEtaK KOPLYČIA 

423: METROPOLITAN AVĖ. 
s Srooldyn, N. Y. .

Wh«b good pegr, steedy eommer- 
cial bustness snd benefits wbich 
lead the inetaetry add tų) to a 
good job. Some of our eurrent 
openings are for:

Teises patarimai 
'(aA^taUdgAJ < 

galėjo ir kitaip paskirstyti tu
rimą tartą. B kitos' pusės, jei 
testamento iš viso nebuvo, da-' 
lis palikto tarto įstatymo keliu 
teko dėdei, kuns vėlhu mirė ir 
ta dalis bus paveldėta ne tetos, 
bet dėdės giminių

_ Dabar jei Tamstų giminės pa- 
VtofiE ir ftuflto įyventi.- Be. liko testamentą, ję tarės būti 
sustojimo fasavo ir kūrė. H- 
^Mait IMMii negalavo, 
IŠĘgė aplastžne anemija. Kai tik 
jb'Stos jėgos atsigaudavo, jis 
Vėl būdavo pilnas energijos, pa
siryžimo dirbti, kurti Jis vi
suomet buvo linksmos nuotai
kos, nieku nesiskųsdavo. Da
bar, išsiski^datoas iš gyvųjų tar- anas reikataają, kad apie tai bū- 
po, paliko' tuštumą, kurią arti- paskelbta vietiniame laikraš- 
mieji draugai ir pažįstami ilgai tyje- ®® to, žinomi giminės yra 
jaus. , paonftamūojraii atsknu raštu-

Ilsėkis mielas drauge, mielas Jei testamento nebuvo, tada 
bičiuli! K. Šimėnas vienas iš giminių, jam arta jai

"■ . prašant, bus paskirtas “Adai-

Appfy Smpioymeta Offiee 
8^0 to < JO dafiy 

Saturday 8-12 aioon

Labo Ibinkonkoma, L- I, pite 
duotiMnas n nuirai iš 5 kamba
rių sb vasarmėm verandom, ar
ti prttačits mmidyidOB ežero pa- 
Krante). ranMOBuBa uz getą 
kainą ir prieinainom sagota 
Namttkao gferam štovy ir m<to 
ma žemi ntokesfiat Infortnafr 
jaiteL'SV 7-«57a2. ■ • -

CAtROL 
FUNERAL M0ME 

PETRAS KAkAllUb, MM.

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
286 CHEOTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN. 

TeL BA B-11B1

outomobSio nuomavimą bei 
pirkimą Europoj. Užsakant 
povestuvinę kelionę, jaunieji 
gauna dovaną sampano bu
telį arba g^ą korsažą. Skam
binti —

914

LY 1-9244

LAIDOTUVIŲ DUŪfiL'lURIUS 
84-02 JAMAIGA AV^

LB New Yorko apygardos švietimo- dėl VI

SU giminių giminystės laipsnio 
ir kitą jam reikallingą infor
maciją, galės Tamstą painfor
muoti, ar Tamsta B viso tari' 
ar neturį teisės į palikimą arta 
jo dalį.

toks testamentas buvo įteiktas 
teismui Tačiau be advokato 
Tamsta nieko nepadarysi šito
kiu atveju. Patarčiau nedelsiant 
pasitarti su advokatu. Pirmoje

IHUfTSMEN 
A B or C Detail Men 

MEt&ODB MEN 
With 3 years experi- 
ence in įbėtiiods and 
tittae stahdards and 
the formai theory.

BBOWN k SBAKPE MEN 
Set-itp and operate, 
3rd shift, 3 years 
ezperience.

4-SUDE MACHINE MEN 
2 men, 3td ahift^ oet- 
up and operete, 2 
ycufls. expemnee.

TOOL * DIE MAEERS 
7'toen; 3M aliift, 
tave tapete and ex-

Norite geros meniškos fotografijos —
PCNtlRKTO - 6ED6OS - VAIKŲ

teatetų progų: vestuvių, krikštynų, gimtadientų, pobOvtų te kL nuo
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sųlygcnMs 
padarys

1688 MAINBON BTMET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(RJdgewood)
ToL EVorgreen 24WM



1966 m. gegužės 29 d., sekmadienį
Putliam, Connecticut

vo sutikimą ir dėl platesnių in
formacijų skambinti A. Šimuko- 
niui, teL VI6-6715.

Račkauskas ir žinomi tęisin. dr. 
S. Paltus, S. Baltūsis, B. Masiu
lis, J. Bražinskas, R. Skipitis ir 
kiti.: Knyga baigiama 1 parengti,

Išnuomojamas kambarys ar 
du vienam ar dviem asmenim 
Fairfield, Conn., apie 55 my
lios nuo New Yorko. Vieta la-

Muzūco Juliaus Gaidelio mo- 
kinių koncertas buvo gegužės 
15 Tautinės s-gos namuose So. 
Bostone. Dalyvavo 31 mokinys

Parduodamas 2 šeimų namas 
Woodhavene. Butai iš 6 kamba
rių, gerame stovyje. Abu bu
tai bus laisvi sutarties dieną. 
Skambinti: Ax 6-8344.

Woodhaveno išnuomojamas 
būtas iš 5 kambarių pirmame 
aukšte netoli Jamaka linijos. 
Skambinti: 441-9437.

vės salę, Eteabeth, NJ. šios 
apylinkės kūrimąsi, jos veiklą 
pasidžiaugti susirinko per 150 
senosios ir naujosios emigraci
jos lietuvių. Ilgesnį žodį apie 
apylinkės kūrimąsi*, jps veiklą 
ir energinguosius bendruomeni- 
ninkus pasakė kuKCrininkas ir 
visuomenės veikėjas Balys Vy- 
liaudas- Vaišes patriotine mal
da pradėjo Jeraey City lietu
vių šv. Onos parapijos klebonas 
kun. Pocius. Meninei progra
mai vadovavo ir Maironio Jūra
tę ir Kąstytį jautriai padeklama
vo dramos studente B. VaiSu- 
naite, pianu Rachnantnovo te

liko programą): A. Šukys, L 
Šimkutė, T. Girnius, G. Plonytė, 
V. Starinskas, A Baltušis, V. 
čepkauskaitė, A Ambraziejus, 
I C&niutė, R. Šukytė, R. Pe
čiulis, R. Cibaitė, L. Dabrila, V. 
Dabrila, P. Bizinkauskas, V. Ei- 
kinritė, K. Baltaitė, M. Dačytė, 
D. Eivaitė, B. Račkauskaitė, D. 
Monkus, S. Cibas, J. Lendraitis, 
B. Adomavičiūtė, R. Beržins- 
kas, A. Senuta, A. Gineitytė, V. 
Sabaitis, L. Baltušytė, A. Dab- 
rilaitė ir B. Vaičjurgytė. Mo
kinių amžius: mažieji apie 10 ar 
mažiau ir iki 15-16 m. Dalis jų 
yra tikri talentai, net ir iš ma
žųjų. Kai kurie dalyvavo ir pra
eitį metų tokiame koncerte. 
Dauguma yra padarę didelę pa
žangą per tuos metus.

‘Lietuvos tei- viams, Lietuvos buv. pareigū- 
>rinio moksli- nams, bet, ypač pravartus bus 
įIA Jame bus priaugančtai.-jaunajai^ ,-kartaš, 
* ” ’ norinčiai pagrindinai susipažin

ti su Lietuvoje veikusia teise.
Metraščiui straipsnius yra pa-

Parduodamas vienos - Šeimos 
mūrinis namas iš 7 kambarių, 
gerame stovyje, prie gero susi
siekimo, Flatbush sekcijoje. Te
lef. UL 6-2699.

Sol. St. Baro su Stuttgardto 
simfoniniu orkestru, diriguo - 
jant D. Lapinskui, įdainuota 
nauja arijų plokštelė gaunama 
Darbininke. Kaina H FT 6 dol., 
Stereo — 7 dot, pridedama 50 
et persiuntimui

butas su baldais ir galimybe 
naudotis virtuve, pageidaujama Lietuva buvo padariusi teisės 
East New Yorke ar Woodhave- jr jos mokslo srityje.

Parduodamas 2 šeimų mūri
nis namas su krautuve, mėsine 
Williamsburge. Skambinti vaka
rais po 7 v. TA 7-5908.

-i-----VW filmai gaminiai. spatvoU----------- ,
Kviečiame visuomenę atsilankyti

"LAISVES ŽIBURIO"

Nedidelė yra lietuvių koloni
ja šitame niūriame, New Yor
ko dangoraižių šešėlyje pasken- 
dusiame mieste, dar mažesnė 
yra šio miesto LB apylinkė, — 
turi tik per 30 narių- Tačiau 
tai yra viena iŠ. veikliųjų apy
linkių. Visi 
lanko susirinkimus ir visi iki 
vieno reguliariai moka solidaru
mo mokestį. Todėl nenuostabu,

bieirios ir J. Žilionis. Po susi
rinkimo V. Leskaitienė kalbėjo 
apie senąsias lietuvių liaudies 
dainas, jų grožį bei prasmę, ke
letą dainų net padainavo. Susi
rinkimo dalyviai vaišinosi kava 
ir punšu, kuriuos paruošė R. 
Mainelytė. Gi Jurgis Zabielskis 
parodė įdomius filmus apie pre
zidentą Kennedy, žmones erd
vėje ir spalvotą sporto ištrauką. 
Visiem buvo tikrai malonu ir vi
si laukia kito susirinkimo. '

(Dalyvis)

MASKTHO LIETUVIŲ PARAFUOS SALĖJE 
•4-14 54 RA, Maspeth, N. Y.

Įžanga — suaugusiems 2 doL; valkams 1 doL

Centor Mariches, Ll. prie 
Fire Island, A Mačionio vasar
vietėje išnuomojami pavieniam 
asmenim vasaros sezonui kam
bariai Tinkama vieta atosto
gom, savaitgaliam ir žuvavi- 
mui Nuo New Yorko 62 my
lios.

' Dėl sąlygų kreiptis šiokiom 
vienom vakarais telef. VI 6-45- 
52, savaitgaliais, 207 OM Neck 
Rd., Cėntėr Moriches, prie 
Old Neck Marine. ’

ruomenės idėja mieste prigijo 
ir tvirtai' Įšipifietino. šiai apy
linkei ir dabar tebevadovauja 
tas pats darbštusis Jonas Avi
žienis,talkinamas A Andriuš- 
kevičiūtės, M. Barausko, A. 
Gražulio ir A? Žukausko. Rei- 

priklausą kia pažymėti, kad Mąi apylinkei 
priklauso ir dalis, senosios emi
graciją? lietuvių ■į£ ;
t. Tai tfsai'nėtea&abu, kad 

kad ir NJ apygardos valdybose gegužės 14 d. j Lietuvių Lais- 
visuomet dalyvauja vienas ar 
kitas Sos apylinkės narys.

Kaip ir visur šitame krašte, 
apylinkės steigimo dienos nebu
vo lengvos: regėjo daug kalbė
ti, daug aiškinti ir įtikinėti Ir 
kas žino, ar iš viso bendruome
nės idėja čia būtų įsigalėjusi, 
jei nebūtų buvę Jono Avižienio 
pastangų. Atsiradęs šitame 
krašte su paskutine tremtinių 
banga, jis ryžosi suburti visus 
šiame mieste gyvenančius lietu
vius | bendruomenės eitos. Ga
vęs iš vietinės tetariu parapi
jų klebono pritarimą ir para-

Rengiamasi išleisti liet, teisės metraštį
Lietuvių Teisininkų Draugija ninkams, bet ir visiems lietu- 

pasiryžo išleisti “Lietuvos tei- viams, Lietuvos buv. pareigū- 
sės metraštį”- 
nio pobūdžiu: 
atvaizduota 
Lietuvoje veikusi teisė, prade
dant konstitucijų nagrinėjimu 
ir baigiant įstatymų, teismų san- ruošę teisės mokslų profesoriai: 
tvarkos bei adųppLstapdjos nu- C. Butkys, prof. <fr. DtKrivic- 
švietimu. Metraštis ryškiai pa- kas, dr. S. Flateris, prof- dr. K. 
rodys, kokią didelę pažangą

Laisvės žiburio radijo progra
ma, kuri yra girdima kiekvie
ną sekmadienį New Yorko, New 
Jersey, Connecticut ir Pennsyl- 
vanijos valstybėse, pradedant 
gegužės 29, bus girdima nauju 
laiku — nuo 9 iki 10 vai. ryto. 
Stotis — WHBI 105.9 FM ban-

na 
prenumeratą' užsimokėjusiems 
iš anksto, iki š.m. lapkričio 1 
d. — 7 dol

Prenumeratą ir aukas prašo
me siųsti lėšų telkimo komisi
jai: dr. B. Nemickas — 71-67 
58 Rd. Maspeth, N.Y. 11378; 
arba Alb. Ošlapas — 39-99 48 
St. Sunnyside, N.Y. 11377; ar
ba A Senikas — 24 North Rd. 
Great Neck, N. Y. Kiekviena au
ka bus pakvituota.

Iš anksto dėkodami už Jūsų 
paramą, tikime, kad šį uždari
ni bendromis jėgomis įgyven
dinsime. .

LTD-jos Centro Valdyba:

• Marinis lietuvių pasirodymas 1964 m. pasaulinėje parodoje;
• Didinga lietuvių diena 1939 m. pasaulinėje parodoje — ppudingi paro

dos vaizdai, ano meto žymus asmenys;
• Laisvės sąskrydis Madison Sųuare Garden ir žygis i Jungtines Tautas 

— dokumentinis filmas, perduodąs tos dienos neužmirštamus įspūdžius.

Martynas Kničiūnas savo tes
tamente kun. prel. Pr. Virmaus- 
kui paskyrė 1000 doL kaipo as
meninę dovaną, šią dovaną prel. 
Pr. Virmauskis perdavė šv. Pet-

dabar rūpinamasi jos išleidimu. 
Tačiau teisininkų šeima laisva
jame pasaulyje yra negausi. 
Teisininkų Draugijos centro 
valdyba jaučia, kad to svarbaus 
veikalo be lietuvių visuome
nės paramos'nebus galima išleis
ti, todėl kreipiamės į mūsų 
visuomenę, kviesdami šį vertin
gą leidinį užsiprenumeruoti iš 
anksto ir prjsriėti^ąųko^į^prie 
jo išleidimo. ' <

Metraštis bus: 350:400 pusla
pių. Formatas 6x9 c. dydžio, ripažinęs su jų gyvenimu. Savo 
gerame popieriuje, kietais vir- kalboje palies kaip amerikie- 
šeliais. Tiražas 500 egz. Kai- «ai gali padėti atstatyti paverg- 
nuos arti 3,000 doL 1 egz. kai- Baltijos kraštų laisvę. Po gu-

8 dol- Užsisakiusiem ir bematoriaus kalbos bus meni
nė dalis. Minėjimą rengia pabal- 
tiečių draugija.

Nepaprastas filmų vakaras

KOMITETAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI ATSTATYTI rodo

Valentinas Galdikas mirė ge- 
gužės 19, ištiktas širdies smū
gio. Nepriklausomoje Lietuvoje 
jis buvo teisėjas. Palaidotas ge
gužės 21 iš šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios Forest Kilis 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na, dvi dukterys ir eilė kitų gi
minių.

Kardinolas Cushing pasirašė 
jaunimo peticiją Jungtinėm 
Tautom.

ma 4 v. ir 7 v. šalia manifesta
cijos filmo bus rodomi filmai 
iš lietuvių pasirodymų 1939 ir 
J.964 ™' Parodose. ne ^,„1^ dienos GL jį. bus įdomus ne tik teisi-
Visi filmai trunka apie 2 valan- 2-2923 
dos. Filmų rodymą organizuoja 
“Laisvės žiburio” radijo štabas. Išnuomojama kambario 
Visuomenė kviečiama gausiai butas trečiam aukšte’Ariington 
atsilankyti. Įvadinį žodį prieš sekcijoje Broklyne, arti BMT 
filmų rodymą tars buv. žygio Jamaica linijos. Telef. AP 7-27 
į Jungtines Tautas garbės pir
mininkas prel. J. Balkūnas.

Organizacijos, norinčios šių 
filmų rodymą organizuoti kito
se kolonuose prašomos kreip
tis į Vincą Padvarietį, 24^4 Ten 
Eyck Str. Brookiyn, N.Y-

kalbės biržely) išvežimo minėji
me biržefib 19. Jis yra daug ke
liavęs po Sovietų Rusiją ir su-

-> driyje Daiva Mongirdritė - 
Rjcbanison padainuos keturias 
Vlado Jakūbėno damas: “Eže- 
xėUs”, “Daug turėta mylimųjų’’, 
-Itelyni varpeliai” ir “Spindu- 
Mte Prie fortęąujono
Vytenis M. Vasyliūnas- Giedrė 
Karosaitė paskambins Juozo Ka
roso- “Tris preliudus”. Bus iK 
statyti Vytauto Dilbos pavriks- 
lai. Po to tais iždininko Juozo 
Vembrės metinė klubo apyskai
ta. Vicepirmininkių Rimos Brič
kutės ir Heton šarienės pager
bimas. Naujo pirmininko rinki
mas. Senojo pirmininko Izido
riaus Vasyliūno paskutinis žo
dis. Sezonas uždaromas Bernar
do Brazdžionio eilėraščiu “Bena
mių daina”, kurį padeklamuos 
Birutė Adomavičiūtė. Pabaigai 
kavutė.* šiam susirinkimui ne
bus siunčiami pakvietimo atvir
laiškiai. šiuo pranešimu visi su
interesuoti nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti su draugais ir pa
žįstamais. (Klubo valdyba).

Pavasario šokius rengia Bos
tono jaunimo metų komitetas 
gegužės 28, šeštadienį, 8 v.v. 
Liet Tautinės Sąjungos namuo- 
se. Bus puiki muzika, jaunų me
nininkų programa. Visi Bosto
no ir apylinkės lietuviai, ypač 
jaunimas, maloniai prašomi at
silankyta. *

Amerikos legiono, Stepono 
Dariaus postas gegužės 15 pa
minėjo savo žuvusius kovos 
draugus. Ta incencija buvo mi
šios, kurias aukojo kun. Alber
tas Kontautas, Mėlynosios Armi
jos dvasios vadas- Jis pasakė pa
mokslą apie Fatimos pranašys
tes, nes tą dieną buvo švenčia
ma maldos ir atgailos diena.

Man. gubomatorius Volpe

J- Šlepetys, V. Sidzikauskas, M.
Brokas, Dr. B. Namickai, A 
Ošlapas, A Sodaitis, A Senikas ro parapijai.

aįtaceštas Imn Jonas Tarnu- tenis. Senoji valdyba snsfffajD- ĮPza-
llooiš, ,6a'• gteęs •;ir augęs, ‘ New
jįįįįtaHmoįii laiku vikaravęs w kadenciją. fTualrinkimoi vėl Haveno ir te. Kas aerėšų va-
šv. Bernadetos parapijoje. Kun. vfieabsdriri išrinko tą paiSų vai- Jteofi, prašom kr^ūs j Dartn-
J. Tamulkmis atariančią savai- dybą. naujai kadencijai. Valdy- 2-

Mkž^o 1 tyliai ir knlrliai bą sudaro: V. Leskaitienė, R. 2923, vakarais GL 5-7008, pas
ŠVenčia kunigystės 15 metų ju- '■Mainelytė,- A Ošlapas, J. “ ..................
biliejų. - ........... * ” ’ ~

— A a. gan. Jonui Budriui pa
minklas Chicagos tautinėse ka
pinėse jau pastatytas. Pamink
lą suprojektavo architektas J. 
Mulokas^ Paminklo - atidengi
mas bus gegužės 30 —per Vai
nikų dieną. Iš New Yorko vyks
ta našlė R. Budrienė.

Jauninto šventės proga dail. 
Ricina Matuzonytė-Ingelevičie- 
Uė Maironio mokyklai padova
nojo savo paveikslą, kurį šven
tės vakaro metu bus galima lai
mėti loterijoje. Taip pat šven
tėje dalyvaus J. Matulaitienės 
New Yorko tautinių šokių gru
pė, o mokyklos mokiniai pasi
rodys su savo tautinių šokių 
pyne, šventės vakaras įvyks 
birželio 11 d. 6 vai. vak. uk
rainiečių šv. Dvasios parapijos 
salėje, 152 Nbrth 5th St., tarp 
Bedford ir Driggs Avė.

80 lietuvių jaunuolių, iš įvai
rių pasaulio kraštų vykdami į 
jaunimo kongresą Chicagoje, 
pinntei pramato sustoti NbW 
Yorke. Iki šiol nedaug teatsira-

Lapkričio 13 manifestacijos 
filmas yra jau pagamintas. Fil
mas spalvotas, garsas pritaiky
tas iš manifestacijos metu užre- 
korduotų kalbų ir muzikos- Fil
mą susuko Kazys Matūzas, re
žisavo Juozas Bolevičius. Įžan
gą sudaro vaizdai iš praėjusią 
vasarą organizuoto žygio į Wa- 
shingtoną, toliau eina progra
ma Madison Sųuare Garden,' žy
gis skersai New Yorko miesto 
ir užbaigiama su programa prie 
Jungtinių Tautų pastato. Filmo 
komėntartis lietuvių kalba para- bai rami, tytas oras tarp. Ata
šė ir įkalbėjo Juozas Bolevičius. džių ir gėlių, dvi minutės iki 

do šeimų, apsiimančių paglobo- Filmo premiera įvyks birže- autobuso. Ideali vieta pensinin- 
ti pravažiuojančius jaunuolius, lio 5 Maspetho lietuvių parapi- kam. Telef. Area code 203,
Visi New Yorko ir apylinkių lie- jos salėje, 64-14 56 Rd. Mas- 374-3503.
tuviai prašomi prisidėti prie peth, N.Y. Tą dieną bus rodo- rrilralinaM

-bendros talkos ir pranešti kiek n ~ ««««
jaunuolių (berniukų ar mergai
čių) ir kiek dienų galėtų paglo-


