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STAMFORD, CONK. 
STMFORDAS PRAŠNEKO 

Atsįkvietus iš Vokietijos 14 
lietuvių šeimų ir 8 viengungius-
es, lietuviška veikla Stamforde 
gerokai pagyvėjo. 

Anksčiau Naujų Metų, Vasa
rio 16-tos ir kitų švenčių švęs
ti Stamfordo susipratusieji lie
tuviai keliaudavo į New Yarką 
(60 mylių). 

šįmet BALFo skyrius nutarė 
Vasario 16-tą minėti čia pat, 
Stamforde esamomis pajėgomis. 

Sausio 21 d. įvyko. įdomus 
BALFo skyriaus susirinkimas. 
Dalyvavo 60 lietuvių. Skyriaus 
steigėjas Naikelis padarė išsa
mų 5 metų veiklos pranešimą. 
Skyrius Įsteigtas dar 1944 me
tais. Pradžioje buvo tik 9 na
riai. Kitais metais jau buvo 25, 
o pereitais metais narių skai
čius pakilo iki 38. Per 5 metus 
surinkta nario mokesčio $97.-, 
aukų $420.-, BALFo centrui pa
siųsta $519,80.-, drabužių su
rinkta ir pasiųsta 1054 svarai, 
maisto — 525 svarai. Atkviesta 
iš Vokietijos ir apgyvendinta 
Stamforde bei apylinkėse 83 
tremtiniai. BALFo skyrius su
darė ateivių pašalpos fondą, 
kurio kasoje yra $151.-. 

1950 metams BALFo skyriaus 
pirmininku išrinktas Cibulskis. 

Imant dėmesin, kad Stamfor
de gyveno apie 30 lietuviškos 
kilmės šeimų, kurių didesnioji 
dalis spėjo visiškai nutautėti, ke
letas šeimų vis tebegarbina "vi
sų išmintingiausią, gudriausią, 
šviesiausą tėvų tėvą, mokytoją 
ir tt., ir tt. ..." tenka tik pasi
džiaugti ir gėrėtis darbais ke
lių pasiryžėlių, kaip Naikelis. 
Budrys, Kliukinskai, Bortvikai, 
ir kt. Vos 14 šeimų išliko ištiki

mos savo kenčiančiai ir kovojan
čiai tėvynei, šios mielai priside
da ir remia lietuvišką darbą, su
daro sutartis atvykti tremti
niams iš Vokietijos ir atvyku
sius remia. Deja, ir čia vi
sas vietos atžalynas beviltiškai 
ištautėjęs. 

Greitu laiku laukiama dar at
vykstant 8 šeimų. BALFo sky
rius dar nutarė sudaryti darbo 
ir buto garantijas penkioms ma
žai darbingoms, bet gausingoms 
šeimoms. J. Mašiotas. 
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Duodu lietuvių kalbos 

P A M O K A S  

Kreiptis šeštadieniais, sekmadie
niais ar pirmadieniais pas 

A. Strimavičienę, 
167 Pacific Street, 

Stamford, Cotan. 
L- •• ,.,,4 

ANSONIA, CT. 
SU DIEDELIA1S LENKTY-

NIAUJAM 

Nors Ansonijos lietuvių ben
druomenė yra nedidelė, bet sa
vo veiksmu prilygsta didesnių 
miestų bendruomenėms. 

Los Angeles, California 
TAUTININKAI STIPRĖJA 

Įsisteigus ir pradėjus veiklą 
Amerikos Lietuvių Tautinei Są-
jungai, pastarųjų dviejų mėne
sių tarpe persitvarkė ir Los An
geles, Cąlif., lietuviai tautinin
kai. 

Karo metu čia įsisteigęs Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos skyrius, 
tada subūręs apie 40 narių, ga
na aktingai dirbo tiek šalpos 
srityje, tiek lygiai paremdamas 
kultūrinius ir politinius Lietu
vos laisvės gynimo reikalus. Ta
čiau dėl įvairių priežasčių per 
pastaruosius porą metų to sky
riaus veikla buvo gerokai nu
silpusi. 

Bet ALTS susikūrimas po 
New Yorko seimo ir Los Ange
les lietuviams tautininkams vėl 
davė naujo įkvėpimo pabusti 
ir iš naujo, jau kitais pamatais, 
pradėti veiklą. 

Prėjusių metų pabaigoje iš 
aktyvesnių buv. LVS skyriaus 
narių buvo sukurtas ALTS Los 
Angeles skyrius (Nr. 13), sau 
pirmininku išsirinkęs nuoširdų 
ir darbštų tautinės srovės vei-

Šiais metais ruošiamės iškil- kėją Petrą Žilinską. Keletas nau-
mingiau paminėti Vasario 16-os j ateivių taip pat iš karto įsi-
šventę ir įtraukti j veikimą kiek-j jungė | skyrių, nors tuo rei-
vieną lietuvį, nors jis Lietuvą j kalu dar nebuvo pravesta ne 
pažintų tik iš pasakojimų ar tik tinkamos, bet ir jokios pro-
knygų. 

Vasario 16-tos minėjimas bus 
pagandos. 

parapijos salėje. Kviečiami ir 
kaimyninių bendruomenių lietu-! 
viai. Įėjimas laisvas. Programa 
bus paįvairinta tautiniais šo
kiais. A. 

BROOKLYN. N. Y. 
NAUJA LEGIONIERIŲ 

VALDYHA 

Lietuvių Legionierių moterų 
skyrius išsirinko naują valdybą: 
pirm. Budrienė, vicepirm. Tvas-
kienė, sekretorė Vancienė, iž
dininkė Kučinskienė, valdybos 
narės — Vokietaitięnė, Wasley 
ir Marmienė. 

Naujoji valdyba pasiryžusi 
sutraukti į lietuvių legionierių 
moterų skyrių visas New Yorko' vasario programą Knapps Man-
lietuvių veteranų žmonas, mo- sion patalpose. 

. ,. _ . .. , . Na.iasis ALTS skyrius biffe-vasario 19 diena, 6 vai., lietuviu . , .. . 
Tr * Į tų platinimu jau yra parėmęs, naraniiftu smIpip Kvippisimi ir I . . * 

o reikalui esant ateityje pasiry
žęs dar daugiau paremti Dailės 
Parodos reikalus, taip pat vietos 
ir bendruosius lietuvių kultū
rinius bei politinius reikalus, ku
riuos užsibrėžė savo programoje 
siekti A.L. Tautinė Sąjunga. Ka-

įdangi darbo pradžioje skyriaus 
tinas ir seseris, o taip pat ir į» dar gana liesas, tai 
v,TU skyrių sutraukti vi»m lie-'™ldyba.lr narlai numato ru.0*" 
tuvius veteranus. tjjva.r.u pramogų, o geguži 

Šio posto narių vajus truks 
visą šį sezoną. Į lietuvių postą 
kviečiami visi abiejų pasaulinių 
karu lietuviai veteranai. Pažy
mėtina, kad lietuviai veteranai, 
priklausą į kitus postus, gali 
persikelti į šį postą. 

Primenama, kad balandžio 1$ 
dieną postas rengia didelę pa-

mėnesio pradžioje didesnę ge
gužinę naujoms lėšoms surink
ti. Skyriaus nariai aktyviai ir 
kai kur vadovaujančiai dalyvau
ja bendrame vietos lietuvių vei
kime, kaip Taryboje, SLA, 
BALFe, Los Angeles lietuvių 
namų statybos bendrovėje ir tt. 

Vietos lietuvių kolonija čia 
nėra gausi, gyvena labai išsi
blaškiusiai, naujųjų ateivių skai
čius palyginti taip pat nedidelis. 
Tačau paskutiniu metu visose 
srityse pajustas labai džiugi
nantis suaktyvėjimas. Dabar
tiniu metu yra įsikūrę visų ke
turių idėjinių srovių skyriai ir 
trigubai tiek veika kitokių drau
gijų bei klubų. Be abejo, toks 
susiskaldymas čia yra per di
delis ir nereikalingas, nes dau
gelyje draugijų ir net "politinių 
partijų" dalyvauja vis tie patys 
asmenys... 

Tautinės minties Los Angeles 
lietuviai Jturi gerų galimybių sa
vo veiklą žymiai daugiau ir ge
riau sustprinti, rfes daug rimtų 
tautiečių ir naujų atvykėlių dar 
nesuspėta ar nesugebėta pri
traukti prie darbo. Netenka abe
joti, kad dabar susikūręs bran
duolys tą uždavinį galės atlikti. 
Tai parodė jau antrasisi sky
riaus .susirinkimas Sausio 21 
dieną, kai į skyrių vėl įsirašę 
keli nauji nariai. 

Savo tarpe skyrius turi to
kius patyrusius ir darbščius vie
tos patriotus, kaip P. Žilinskas, 
J. Uždavinys, A. Nausėdienė-
Rose ir kitus. Bet gal labiausiai 
reikėtų pabrėžti du ypačiai entu
ziastingai nusiteikusius tautinės 
srovės veikėjus, tai skyriaus sek
retorių Bronių Gediminą ir S. 
Vaitekūni.enjg, kurių iniciatyva 
fr nuolatine parama skyrius 

šiandien turi sąlygas vykdyti 
if plėsti savo organizacinį darbą. 
Ponia Vaitiekūnieinė ir B. Gedi
minas ne tik kaip nariai asme
niškai remia skyriaus veiklą, 
bet mielai leidžia naudotis jų 
Hollywoodo. restorano patalpo
mis skyriaus susirinkimams ar 
pramogoms. Jų restorano pa
talpose buvo sutikti ir Naujieji 
Metai. Tas sutikimas, suruoštas 

niai su daug didesniu susidomė
jimu klauso neseniai iš Europos 
atvykusio savo naujo draugo pa
sakojimų, negu kokio nors, kad 
ir labai garsaus profesoriaus pa
skaitos. 

LIETUVIŲ TREMTINIŲ DE
MONSTRACIJA PRIEŠ KO

MUNISTUS 

Sausio 22 dieną Los Angeles 
gyvenantieji lietuviai tremtiniai 
surengė protesto demonstraciją 
prieš komunizmą. Tam 

NASHUA, N. H. 
ILIUSTRUOTOS PASKAITOS 

davė vietos komunistuojančių 
. . , ,. . . , lietuvių, susibūrusiu i taip va-

daugiausiai tautininkų pastan- ,. . .. T *• j. • tv 
, , _ _ . . r • J dinama Amerikos Lietuviu Dar-

gomis ir dalyvaujant Lietuvos 
konsului dr. J. J. Bielskiui, senų-
ų dalyvių tvirtinimu, buvęs pats 

nuotaikingiausias ir geriausias 
Naujų Metų sutikimas Los An
geles lfetuvių istorijoj. — bj*. 

PASKAITOS APIE BOLŠE
VIKUS IR LIETUVĄ 

Jjgns Angeles, Loyolos aukštes
niojoj mokykloj mokosi lietuvis 
moksleivis Rimtautas Aleksan
dras Dabšys. šis jaunuolis, mo
kytojų jėzuitų pakviestas, viso
se mokyklos klasėse, o jų yra 
net 18, skaito paskaitas apie 
Lietuvą ir bolševizmą. Paskai
toms susidomėjimas didelis, o 
dar didesnė nauda mūsų lasvės 
bylos reikalui. 

Atsimenant, kad mokykloje 
mokosi apie apie 1,000 moks
leivių, tai po visų paskaitų apie 
Lietuvą ir jai bolševikų daromas 
skriaudas kalbės mažiausiai apie 
1,000 amerikiečių šeimų. 

šiuo gražiu R. A. Dabšio pa
vyzdžiu turėtų pasekti ir kitų 
mokyklų lietuviai mokiniai, ži
noma, gabesniųjų lietuvių moki
nių tėvai turėtų pasistengti su
daryti tokią progą, tai yra, duo
ti mokytojams mintį, kad jie to-

Inž. K. Daugėla, šiuo metu gį$; 
venąs 121 Central St., Manchea* 
ter, N. H.., turi iš Europos aj|»* 
sivežs įdomios fotografinės ml|^ 
džiagos apie DP gyvenimą. Pa# . 
kutiniu metu jis aiškino ir 
dė tas fotografijas su projekto*, 
riu ant ekrano Nashua, N. H., 
Reviehe koledžo studentėms ir 
gausiame Catholic Daughters of 
America brganzaicijos v&usirin-

progą kime. * 
Abi paskaitos 

ko po valandą. Aliem atvejais 
solistė St. Df^liene ir jų duk
relė Rūta, padainavo po kelias 
dainas. 

Sausio # vasario fti^nesiais 

bininkų Literatūros Draugiją, 
sueiga - susirinkimas, padeng
tas labai nekaltu tikslu — savo 
mirusiųjų narių paminėjimu. inž Daug§ia, jau turi apie 5 kvie-

timus skaityti paskaitas įvairiOr 
se N. Anglijos lietuvių kolo
nijose. « • .v * , 

S. BOSTON, MASS. 
PAVYKĘS LITERATŪROS 
IR MUZIIiOS VAKARAS. 

Nustatytu laiku prie sueigos 
vietos susirinko apie 200 trem
tinių (jų tarpe matėsi nemažai 
ir senųjų vietos lietuvių), su 
plakatais, kuriuose buvo įra
šai: "Milijonai, žmonių merdi 
Stalino kacetuose", "Visi komu
nistai yra akli Maskvos įran
kiai" ir tt. ir tt. 

Besirenkant sueigos kviestie-
siems svečiams, tarp jų ir trem- Neseniai susiorganizavę Lie
tinių kilo maži ginčai, apsiėję ;tuvių Kultaros Rgm§jai Bosto-
be jokio skandalo. Kai kurie ;ne^ ]yiass., sausio 22 d. surengė 
atvykusieji j sueigą - pietus irjpirmą didel( kultQros ir „„a-
pamatę 'pikietininkus" su pla-,kos vakara Tartame žcdyje or, 
kata.s, nežiūrint kad ,.e visikai j Kanizacijoa pirmininkas K. Moc-
nebuvo trukdomi Įeit. , sueigos kus pareiškė> kad L Kult Rgmf_ 
namus, gr,zo atgal. Na, ir s*-;jaiJ ia • sav0 eileg vigug 

!ė.,e esančiųjų apetitas matant žifl skirtumo Uetuvlus. ku-
uz lango demonstrantus, be riems r£|pi UetuvyWs išlaikymas. 
abejo, buvo ne geriausias į Pirmąjį L.K. R-jų literatūros 

Demonstrantai, pademonstra-1 • M , M . , . .  ,  .  . 1 1  m u z i k o s  v a k a r a  r e i k i a  s k a l 
vę apie tris valandas laiko, pri-, , . , . , . „v _ ,. .. . tyti labai pavykusiu tiek atsi
ėmė atitinkamą rezoliuciją ir 
išrinko komisiją, kuri tą rezo-

ląnkiusiųjų skaičiumi, tiek pro
gramos turiniu. Municipal Buįl-
dįng'o salė prigužėjo tiek sve-liuciją, labai griežtoje formoje 

pasisakančia prieš komunistus, , ... ., ..... 
rr i-r •• o t. i. iclŲ> kad rengejai pritrukę bilie-pasius Kalifornijos Gubernato- + ^ x 

riui, atitinkamoms valdžios įs
taigoms Washingtone, vietos 

j tų. Programoj dalyvavo rašy
tojai B. Brazdžionis, Ą. Gustai-

\M KR IKON LAIME 
Pasikalbėjimas su J. Velžiu, 
vienp iš turtingiausių Baltinio* 

. rės lietuvių. 

— Buvau 17 m. amžiaus jau
nuolis, vos mokėjau lietuviškai 
paskaityti ir parašyti, be jokio 
turto, kai atvykau Amerikon — 
pradėjo pasakoti J. Velžis (751 
W. Baltimore St.) 

— Nors labai buvo gaila pa
liki savo gimtąjį kraštą — Pas
valio lygumas šiaurės Lietuvoje, 
bet leidausi tolimojon Amerikon 
laimės ieškoti. Ar aš ją radau? 

— Jeigu turtą galima būtų 
laikyti laime — gal būt radau. 

kiekvienos šeimos norus. Mano 
dabartiniame biznyje padeda ir 
sūnus, kuris studijuoja teisę, 
Baltimorės universitete. 

— Ar su tremtiniais turėjote 
kokių nors reikalų? — užklau
siau Velžį. 

— Taip, kur gi neturėsiu. Kas 
tik prašė, visiems padėjau ir 
popierius sudariau. O atvažia
vusius apgyvendinau savo na
muose, nupirkau baldus ir kelios 
šeimos jau neblogiausiai gyvena. 
Pradžioje nei nuomos neėmiau, 
kad tik jiems lengvu būtų įsi
kurti. 

.—- Daug turiu darbo ir vi-
Atvažiavęs Amerikon tuo-|suomeninėje veikloje. Pav., pe-

jau stvėriausi darbo pas bat-jreitą savaitę turėjau net 6 po 
siuvius. Dirbau ne tik ištisas sėdžius. Juk tam viskam reikiž 
dienas, bet ir naktis. Pirštų ne 
galėjau ištiesti nuo ilgų da^bo 
valandų. 

— Po šešių mėnesių, su ke
liomis dešimtimis dolerių kiše
nėje, šj darbą mečiau ir pradė
jau dirbti pianinų pramonėje. 
Išdirbęs čia dvejus metus ir tu
rėdamas daugiau $1,000 "kapifa-
lo" mečiau šį darbą ir pradėjau 
bizniauti. Įėjau į lenkų tarpą, 
nors jų kalbos ir nemokėjau. 

— Pradėjau mėginti savo biz
nieriškus gabumus fotografijos 
srityje, šiamę biznyje išdirbau 
37 metus. Ir čia dirbau ne tik 
dienomis, bet ir naktimis. 

-į!? Dabar jau galiu atsikvėpti j nuopelnų, nes ji buvo ir yra 
.ir ihkjniau leisti savo gyvenimo visuose darbuose sumani padė-

reikia 
skirti nemaža laiko. 

Esu girdėjęs iš kitų vietos 
lietuvių, kad Velžiai yra turėję 
apie 100 nuosavų namų Baltimo-
rėje. Dabar jų dalį jau yra par
davę ir sumažinę kasdieninius 
rūpesčius. 

Tas, buvęs 17 mefų jaunuolis, 
nerimo kupinu veidu slinkęs 
miesto gatvėmis, nežinodamas, 
kur eiti, ką klausti ir kur nak
vynės prašyti, — dabar jau yra 
gražiai pražilęs, malonaus veido, 
rimtas ir tylus vyras. Jis yra 
vienas iš veikliausių ir seniausių 
tautinės srovės veikėjų. 

P. Velžienė taip pat turi daug 

dienas. Turiu dabar 72 šeimas, 
gyvenančias manp pąmuose, ku
rios nemažai sudaro rūpesčių 
ir jyairių reikalų, kol patenkini 

jėja. Jį stipriai padėjo ieškoti 
tos laimės, kurią, tiesą, Yelžis 
kiek svyruodamas laime vadina. 

A. česonis 

kias paskaitas rengtų. Juk ga-jSFaudai, taip pat ir Amerikos1?8.1' S£ 
Įima jiems tiesiog nurodyti čia lietuvių spaudai. . ' . *°rma": .Iįfn^ta8 'r s.ol.ls*' 
paminėtą Loyolos mokyklos pa- Nors vietoje nebuvo nei vleijo ,-ll)llnln al . * a"fc'e !en(~' ir . 
vyzdį Pažymėtina, kad moki-! 

policlninko, demonstracija- pra-|K^enas> !»**»»•. 
ejo be jokių incidentų. 

Pastaba, padarytina tokių de-

Cia lietuviškas lobis! 
Leidyklos PATRIA leidiniai: 

Grožine literatūra. 
1. Jurgis Jankus 
2. L. R. Tremtyje Metraštis 
3. Petrė Orentaitė 
4. Vincas Ramonas 
5. Stasys Santvaras 
6. Antanas Škėma Nuodėguliai ir kibirkštys 
7. Stepas Zobarškas Savame krašte 

Įvairūš leidiniai 

Naktis ant morų $ 2.50 
Tremties metai 3-00 
Marti iš miesto 0.75 
Kryžiai 2.00 
Laivai palaužtom burėm 1.25 

1.50 
2.25 

1. Dr. J. Balys 
2. Viktoras Gailius ... 
3. Vik. Kamantauskas . 
4. Vik. Kamantauskas . 
5. Dr. M. Gimbutienė ... 
6. Dr. Pranas Skardžius 
7. Arch. Sk. šlapelis ... 

Tautosakos skaitymąi 1 - II dalis S.00 
Vokiškai - lietuviškas žodynas' 3.00 
Prancūzų kalbos vadovėlis 0.50 
Ispanų kalbos vadovėlis . 0.50 
Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą 0.25 
Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymas 0.25 
Lietuvos žemėlapis 0.50 

8. Pranas Naujokaitis • Lietuvių literatūros istorija 
9. Dr. A. 

Jaunimo literatūra. 
1. Stasys Laucius 
2. Jonas ir Adolfas Mekai 
3. Vytė Nemunėlis 
4. Vytė Nemunėlis 
5. Vytautas Tamulaitis .. 
6. Stepas Zobarskas 
7. Stepas Zobarskas 
8. Stepas Zobarskas 
9. Stepas Zobarskas 
10. Stepas Zobarstas 

Lietuvos istorija (iš anksto užsisakant ir priskai-
tant pašto išlaidas) 

2.00 

3.30 

Po pilkais debesėliais 0.50 
Knyga apie karalius ir žmones 0.40 
Tėvų nameliai 0.50 
Mažoji abėcėlė 1.10 
Sugrįžimas 1.10 
Aušrelė I dalis 1.50 

'Brolių ieškotoja 0.50 
Ganyklų vaikai 0.8,0 
Riestaūsio sūnus 0.70 
Per šaltį ir vėją 0.40 

Knygos svetimomis kalbomlis. 
1. Prof. Dr. V. Jungfer Litauen, Antlitz eines Volkes 
2. Prof. Dr. V. Jungfęr - Litauischer Liederschrein *. 
3. Juozas Pašilaitis Hearken • then Judge 
4. Maurice Scherer Petras Kiaulėnas 
5. Stepas Zobarskas Das Lied der Sensen 

Derinant leidyklos PATRIA knygų platinimo darbą pasaulyje, knygų kainos pa-'**' 
keičiamom ir galutinai nustatomos aukščiau pažymėtos nuo paskelbimo dienos. 

TAVQ OICtŲtA KNYGA! 
Reikalaukime.fg pinigus arba vardinius pašto Money orderius aiųski^s. leidyklai 

PATRIA, 45 St. Johns Pk, Stamtyrcl* Conn. 

Leidyklos PATRIA įgalioti: Vyt. Mazoliauskas, Jonas Rutkauskas. 

nimo Kačinsko. 
Visų rašytoju kūryba per-

monstracijų rengėjams, — kad|Sun^a tėvynės ilgesiu ir jos beį 
apie tai būtų informuota angliš-l ios vaikų kančių pavaizdavimu, 
koji spauda, šioje demonstraci- Į ^an^va^° žodžiais Lietuva ^ai 
joje nebuvo matyti nei vieno į Pa^rante, -iau" 
angliškosios spaudos atstovo. žvelgdamas i šiaurę, kŲj 
Per tai tokios demonstracijos ios. šir|iis Plaka' kurjr "uovar-
ne visiškai pasiekia savo tikslo. Ky'e sy™- Brazdžionis savo 

kūryboj taria pranašiškus žo
džius: "Tu sulauksi laisvės ryto, 
Tu kelsies kenčianti tauta". O 
tėvynės pavergėjams Vaidijįąs 
Valiūno žodžiais pagrasina: -i 

"Dievo teismo bals$ jums 
džiu" ... Į 

A. Gustaitis savo jumoristi-
«*.iQ u „ , ... iniais eilėraščiais smagiai nutei-pne Ingeneer Hall, kurioie ivy-1, . , , , . . .v . ., v i,„ i, _ . j,. - ... ke klausytojus, savaip įssireikš-ko komunistines organizacnos , . , lv. . . . 
"Lietuviu Literatūros Draugi- ""T* " palygim, 
jos" susirinkimas, padarėme de- ™'S '5™turtlndamas Patektas 

.. , i , . . v į temas. Kas nenusisypsos, įsgir-monstraciją su plakatais prieš L . „ ... „T . . ' 
šios organizacijos išdavikišką "ęS-,0 ^dz,US: Ir •'ei kada te
veikia USA ir Lietuvos Vy"e Vel ma"e pamiltl}' sum' 
giu ir nutarėme: 

V. Bs. 

DEMONSTRANTŲ REZO
LIUCIJA 

1950 sausio mėn. 22 d. mes, 
Los Angeles lietuviai, susirinkę 
apie 200 asmenų 1438 Oak St., 

1. Kadangi $i organizacija, 

šiu Garliavon pavidale # salietros 
miltų" ... 
H. Kačinskas meistriškai Pt&te

būdama komunistinė, 'tarnaujame Pulgio Andriušio "Anoj pušej 
tiesioginiu ir netiesioginiu bū-j ežero" ištrauką ir Gustaičio f«l-
du Sovietų Sąjungos imperializ- jetoną "Ne taip, kaip kiti'\.. 

Paklausė jo interpretacijos, dau
guma jsitikino, kad ten, kur H. 
Kačinskas nutupia, turi atsirasti 
ir lietuvių teatras. 

Malonus paįvairinimas — abi* 

mui, stengdamasi silpninti, kiek 
imanoma, USA vedamą kovą 
prieš komunistinį totalizma ir 
visokiais būdais padeda naikin
ti Lietuvių Tautą, užgirdama 
dabartinio okupanto kruviniau- solistai, kurie palydėti muz. J. 
sius veiksmus Lietuvoje ir Kačinsko, padainavo skambių 

lietuvių kompozitorių dainelių. 
Tokios programos paklausius, 

rašytojams tikrai nereikės pa
sekti A. Gustaičio žodžių: "Dai
nuokit giriose .poetai, sutūpę 
medžių šakose"... « 

Koncerto pelnas numatytįp 
Liet. Teatrui ir Lituanistikos 
Mokyklai paremti. K. Dft. 

stengdamosi apgauti amerikie
čius suklastotais daviniais iš 
okupuotos Lietuvos, mes pro
testuojame prieš veiklą ir 
darbą ir stojame aktyvion kovon 
sų, šia draugija. 

2. Prisidengdama nekaltu mi
rusiųjų draugų paminėjimu, ši 
draugija remia Andriulio padė
tį, kad USA valdžia atsisakytų 

^nuo ištrėmimo, kurio jisai tikrai WĄTBPPIIDV f*"f* 
užsitarnavo. Męs dėsim visas 6i\."MI\T| 
pastangas, kad pą^reitintumę . MIRĖ MAKARVIČIUS L 

ne tik šio žmogaus, 'bet ir jo M Tr . . w 

sėbru T sotinį mM^'C,yS f 
"rojų". • m" mire sausio ^5 d. Buvo. iU 

nomas Waterbuyy įr apylipkė^e, 
Demonstrantų įgaliotiniai: K. kaip mokytas žmogus. Anksčiau 

Barauskas, V. Kazlauskas, A. gyveno New Haven ir Anion tą, 
R?gis,. SL Tiknick, M. J. Aftukie- Conn. Amerikoj išgyveno, 50 me* 
nė, J. Sveiteris, O. Draugelienė, tų. Paliko žmoną, se 
B. Draugelis. teris ir du sūnus. 


