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Sovietų Gromyko lankėsi pas
. ■ •. ■ . . ' — w v

Tai nereiškia, kad komunizmas nustos kovojęs prieš tikėjimą ar Bažnyčia nustos 
priešinusis komunizmui. Tai greičiau siekimas laimėt savo įtakai vakafę Europą

tr su komunistais. Iš tokio dia
logo Vatikano sluoksniai tikisi 
bent kokio palengvinimo tikin
tiesiem ir dvasininkam, kurie 
yra komunistų režime. Kiek tos 
viltys pasiteisins, rodys faktai 
Negalima betgi laukti, kad so
vietinis režimas, atsisakytų ko
vos prieš tikėjimą. Rengdama
sis derybom, spaudimą sustipri
na oponento moralei palaužti 
Gromyko vyko į Romą, o prieš 
tai įsakė neleisti į Lenkiją nei 
popiežiaus nei vyskupų iš Ame
rikos. Kovos atsisakys tiek ir 
tose srityse, kiek tai bus nau
dinga tikėjimui sunaikinti kito
se sotyse, siekiant palaužti ti-

Sovietų užsienių reikalų mi- 
nisteris A. Gromyko balandžio 
27 buvo priimtas privačioje au
diencijoje popiežiau* Pauliaus 
VI.

Tai pirmas atsitikimas, kad 
kovojančio prieš tikėjimą reži
mo ministeris padarė vizitą po
piežiui. Lig šiol tik Chruščiovas 
tebuvo drįsęs leisti pas popie
žių Joną savo žentą su žmona. 
Apeinant bereikšmius tokiu at
veju diplomatinius žodžius apie 
taiką, tenka sustoti prie klausi
mo, ką tokis vizitas reiškia vie
nai ir antrai pusei, ko viena ir 
antra pusė iš to tikisi?

Priimdamas Sovietų ministerį, dcffižf^jų ir dvasininkų atsparu- 
popiežius vykdė savo paskelbtą mą ir paversti juos sovietinė* 
nusistatymą eiti į modernųjį pa- valdžios bei politikos Įrankiais, 
šaulį per dialogą su visais—net kaip tai yra jau su dauguma ru-

tačiau politiniais sumetimais ne
skelbiama. Tik valstybės de
partamento spaudos šefas pa
kartojo valstybės sekretoriaus

taikai

Washingtone pereitą savaitę' 
buvo ADA (Americans for De- 
mocratic Action) konferencijai 
Buvo verta stebėti, koki žmo
nės joje reiškiasi prieky ir ko
kiom idėjom.'
Viceprez H. H. Humphrey, 

vienas iš šio demokratų libera- 
lų-ekstremistų sąjūdžio steigėjų

daliai siekta suduoti smūgį 
Lenkijos kardinolui Wyszyns- 
kiui, demonstruojant, kad so
vietinė valdžia randanti susi
pratimą su popiežium; ji esą 
mokėtų susiprasti ir su Lenki
jos hierarchija, jei ne kardino
las Wyszynskis, kuris yra “anti- 
patriotas” ir “antivalstybinin- 
ninkas”

Gromyko atsilankymas pas yra jau pasinešusi. Pirmasis pa- 
popiežių simboliškai vainikuoją 
didesnius Sovietų užsimojimus

menkes įtakos. Chruščiovo žen
to atsilankymas pas popiežių Jo
ną davė rinkimuose komunis
tam daugiau kaip milijoną nau
jų balsų. Ministerio atsilanky
mas, Maskva tikisi, sudarys mo
ralinį klimatą vakarų Europai 
sovietinę įtaką palankiau prisi
imti. Vakarų Europa ta linkme

sisuko de Gaulle. Vokietijos 
kancleris Erhardas pasiskelbė

merika juos į Maskvą pastūmė
jusi. Amerikos atsisakymas įduo
ti lygias teises atominiuose gin
kluose, Erhardo atsisakymas dė
tis į sąjungą su Prancūzija su
daryti atominei galybei, kuri 
galėtų būti pajėgi atsvara prieš 
Sovietų Sąjungą, privertęs de 
Gaulle pačiam eiti į Maskvą. 
Vokietija, kuri tikėjosi virsti 
dalininke atominėje galybėje, 
ir pasitraukė nuo Prancūzijos, 
dabar išgirdo iš Amerikos pa
reiškimą, kad atsisakytų min
ties būti kada nors atominės jė
gos dalininke. Ir ji norinti 
dabar ieškoti susipratimo 
Sovietais.

Tokioje perspektyvoje
būti žiūrima į Gromyko atsilan
kymą Romoje ir ypačiai Vatika
ne.

mas į viceprezidentus, konfe- ] 
rencijoje dalyvavo užkalbėjo į 
balandžio 23. Stengusi rodytis 
ne tik praeitybuvęs'tarp sąjū- į 
džio priešakinių-Ssmenų, bet ir 
dabar einąs su juo. Tačiau pa-'/ 
gal N.Y. Times informaciją H. 
H.H. jautė, kad sąjūdžio palan
kumas svyra no į bet Į
šen. Robert Kennedy, kaip į bū
simą kandidatą 1972 rinkimam.. 
H.H.H. gynė prezidento LBJ po
litiką, o sąjūdžio dauguma re
zoliucijos forma pasisakė už tai, 
ką labiau buvo skelbęs R. Ken-

Senatorius R. Kennedy, su ku
riuo nori eiti ADA.

Vietname—kam tie lėktuvai priklauso?
Vietname politinis subruzdi

mas laikinai aprimęs. Daugiau 
iniciatyvos rodo katalikai, de
monstruodami prieš komunistų 
įtaką tarp budistų ir skelbdami 
dėkingumo šūkius' ' amerikie- 
čiam. -

Pietų . Vietname _ komunistai tikas spruks į Kiniją, Amerikos * 
sustiprino teroro aktus. Ameri- lėktuvas nesivaržys jį tenai per- 
kiečiai sustiprino komunistų sekioti, 
gaudymą. Bet žymiausias įvy- 
kis — š. Vietname amerikiečių 
lėktuvai susilaukė sovietinių Mi* <r 
gu-21 pasipriešinimo. Tai prasi- ■'/'- 
dėjo balandžio 23. Kovoje du ’■/ ; 
Migai buvo nušauti-Tačiau prie- '■/. 
šininkas gerai manevravęs, jei ■ 
išvengė 10 raketų. Ar tie lėktų- ■ 
vai vairuojami sovietų, ar kinų ■ 
ar vietnamiečių — klausimas ■ 
skelbiamas nesąs išaiškintas. ■ -

Gal būt, žvalgybai tai ir žinoma, ■

Ne Kinijai! 1 - ~~
— Amerikos vyriausybė bal. ■

27 paskelbė, kad nušautas š. I 
Vietname Migas turėjęs būti ■ 
valdomas vietnamiečio, apmoky- 
to Sovietuose, ne kino. Portugalijos min. pirm. Saiaza-

ras 77 metų .
— Šen. R. Kennedy bal. 27 ————————— 

kritikavo vyriausybės paskelbtą — Valstybės sekr. Rusk bal- 
nusistatymą nepripažinti nelie- 27 griežtai paneigė N.Y. Times 
čiamų vietų lėktuvam užpuoli
kam Vietname pasislėpti. Esą 
tai gresia įvelti Ameriką į ka
rą su kom. Kinija.

tad
su

gali

Galbraith, Harvardo 
kritiko* irtoleotę pSH

Popiežius—kam mokslas tarnauja
Priimdamas tarptautinę moks

lininkų grupę, popiežius Paulius 
atkreipė dėmesį — ar mokslas 
yra pats sau tikslas? Ne — bu
vo popiežiaus atsakymas. 
“Mokslas yra sukurtas žmogaus

ir žmogui... Jei jis (mokslas) 
atsisako tarnauti; jei jis nustoja 
tarnavęs žmonijos gerovei ir pa
žangai, jis gali būti bergždžias, 
nenaudingas ir, sakykim, žalin
gas”.

KAS IR KUO kaltina žydus
Prancūzijoje sukilo nemaža 

triukšmo dėl Jean Francois 
Steiner knygos, vardu “Treblin- 
ka”. Tai viena iš nacių koncen
tracijos stovyklų, 50 mylių nuo 
Varšuvos, kurioje buvo nužudy- 

| ta 700,000 žydų- Tačiau auto- 
■ rius, jaunas 28 metų žydas, ne 
I tiek rašo apie nacių žiaurumus, 

kiek apie žydų * pasipriešinimą, 
perversmą, kurį minėtoje sto
vykloje žydai surengė 1943 rug- 
piūčio 3. Nužudę 20 sargų apie

nimo įrankiais”.
Gal tokiais žodžiais norėjo 

tik iššokti kitų akyse jaunas 
egzistencialistas ir Sartre se
kėjas bei jo žurnalo bendra
darbis. Bet kitų akyse, ypačiai 
tų, kurie kentėjo stovyklose, jo 
knyga susilaukė pasipiktinimo.

paskelbtą vyriausybės nutarimą 
įspėti Vokietiją, kad ji atsisa
kytų nuo minties turėti atomi
nius ginklus.

Kiek iš kautynių nebegrįžo
Per savaitę, kuri baigėsi ba- per šiuos 1966 metus pietų 

landžio 17 amerikiečių žuvo 89, Vietname žuvo 13,000 komunis- 
sužeisti 635. Lėktuvų per savai
tę užskrido ant š. Vietnamo 
1000 ir jie numetė 10 mil. sva
rų bombų. Negrįžo lėktuvų 13, 
lakūnų 5 išgelbėti, 4 žuvę, 4 din
gę. Sovietinių Migų du kovoje 
nušauti.

Pagal jungtinio štabo virši
ninko gen. Wheeler pranešimą

tų, 1700 paimta nelaisvėn, 3,500 
perbėgo. Kas mėnuo iš š. Viet
namo infiltruojama į pietus 
4,500.

visi buvo sugauti ir sulikviduo- 
ti. Tačiau autorius skelbia: jei 
daugiau tokių perversmų būtų 
buvę, tai žydų mažiau būtų žu- 

’" vę. Jis kaltina žydus, kad jie pa
sirodę bailūs, kad žydų masė
je vyravęs vergiškas nusižemi
nimas ir pasidavimas, kuris su
kliudo pasipriešinimą. “Aš gė- 
dinuosi būti sūnus tų 6,000,000, 
kurie davėsi varomi į dujų ka
meras. Stovyklose aukos pačios, 
patys žydai virto savo sunaiki-

Vysk. P. Maželis 
ligoninėje

Telšių vyskupas Petras Maže
lis yra pervežtas į Kauno ligo
ninę. Teigama, kad serga vėžiu. 
Serga jau seniai.

nedy.. Rezoliucija smerkė vy
riausybės politiką Vietname; rei
kalavo nebebombarduoti, į de
rybas kviesti ir Vietkongą, su
daryti dar prieš rinkimus laiki
nę vyriausybę su komunistais

Vyriausybės užsienių politiką 
kritikavo John Kenneth Gal- 
braith, buvęs atstovas Indijoje, 
pritariamas Richard N. Good- 
win, buvusio patarėjo Baltuo
siuose Rūmuose, paskui valsty
bės departamente. Jie nori duo
ti sąjūdžiui- užsienių politikos 
kryptį. Salia jų buvo minimi au
toritetai — Sorensenas, Kenne- 
nas, Gavinas. Tai žmonės, kuriu 
pagrindiniai buvo prezidento J.

Johnsono metu pasijuto, anot

sons

-V-’

JAV protestas 
dėl Mott

Amerika balandžio 25 pareiš
kė Sovietam protestą dėl New- 
comb Mott mirties. Notoje sa
kė, kad Sovietų duomenys ne
įtikina, jog Mott būtų nusižu
dęs. Mott šeimos gydytojas tvir
tina, kad jis turėjo būti nužudy-

Kiek bombų
, Iš valstybės departamento at
sakymo į kongresmano Fordo 
kaltinimą dėl “nusišeimininka- 
vimo" matyt, kad Amerika nu-

buvo 'numesta
matė atpirkti iŠ 6 valstybių 18, 
000-bombų, tai esą mažiau kaip 
3 proc. Vietname pavartotų 
bombų. Tai reikštų, kad nuo

Automobiliai 
Sovietuose

Sovietų Sąjunga ir šiemet bus 
reikalinga kviečių importo. Ta
čiau Kosyginas susirūpinęs ap
rūpinti gausiau Sovietų pilie
čius automobilias. Gromyko ke
lionės Romon vienas iš tikslų 
buvo susitarti su Fiat bendro
ve, kad pastatytų Rusijoje au
tomobilių fabriką, kuris paga
mintų per metus 300,000 auto
mobilių. Pereitais metais Sovie
tuose buvę pagaminta 201,000 
automobilių. Siekia 1970 gamy
bą padidinti iki 750,000 - 800, 
000. Maskvoj esą 75,000 privati- 
mobilis “Moskvič” atsieina 4, 
000 dol. Didesnis “Volga” — 
6,000 dol. Tai astronominės kai
nos žmogui, kurio uždarbis me
tam 1,200 dol.

Fulbrightas ir McNamara — dve
jopų valdžių, dvejopų idėjų at
stovai.

TARP BULGARIJOS IR VOKIE
TIJOS

Vokietija sutarė su kom Bul
garija pasikeisti koncertais. Bul
garijos filharmonijos orkestras 
turėjo koncertuoti vakarų Vo
kietijoje Berlyne. Staiga prane
šė, kad Berlyne nekoncertuos. 
Tada Vokietija nutraukė iš viso

Valdžioje: senatoriaus ir sekretoriaus dialogas
Valdžios aukštybėse labiau

siai paskutiniu metu ryškėjo 
du vardai — senatorius J. Wil- 
liam Fulbright ir apsaugos sek
retorius Robert McNamara. Pir
masis skardenos! kaip vadina
mų liberalų ideologas, antrasis 
kaip vykdomosios politikos

-praktikas, technikas. Išeidamas 
iš savo idėjų, pirmasis reiškėsi 
vyriausybei opozicija, antrasis 
vyriausybės poziciją vykdė ir 
gynė. Susidarė lyg tarp tų 
dvejopos valdžios dvejopų 
charakterių ir dvejopų idėjų 
dialogas komitete apklausinėji
me:

Fulbrightas: Ar nėra faktas, 
kad kraštai, kada jie tampa la
bai galingi, linksta tapti aro
gantiški ir griebiasi jėgos to
kiais būdais, kurie veda į karą?

McNamara: Kai kurie taip, 
kai kurie ne.

tum nurodyti kokį pavyzdį kur 
būtų — ne.

McNamara: Aš manau, pone 
pirmininke, mūsų kraštas yra 
tokia išimtis.

Fulbrightas: Kiekvienas kraš
tas tiki, kad Dievas yra jo pu
sėje, kai imasi karo.

McNamara: Nemanau, kad 
mes turėtume traukti Dievą i 
savo karines operacijas.

Fulbrightas: Amerika griebia
si perdaug karinės jėgos, per
vertindama komunizmo grėsmę, 
o ji nėra tokia.

McNamara: Tai nėra taip 
Per paskutinius penkeris me- 
tus Sovietai tebesiekia ^paneigti 
mums ir mūsų sąjungininkam 
priėjimą prie Berlyno. Sovietai 
atgabeno raketas į Kubą. Rau
donoji Kinija teikia paramą š. 
Vietnamo agresijai prieš p. 
Vietnamą. Raudonoji Kinija 
ėmėsi karinių veiksmų prieš 
Indiją, ir aš galėčiau suminėti 
daugiau veiksmų iš tokių agre
sijų ..

pasirašė naują divorsų įstatymą. 
Divorsai numatomi dėl šių prie
žasčių: svetimoteriavimo, homo
seksualizmo, “žiauraus elgesio”, 
pametimo dvejus metus, buvi
mo kalėjime trejus metus, po 
dvejų metų nuo separacijos. J- 
statymas veikia nuo 1967 rugsė-

yra numesta 600,00 bombų.

— Portugalija* min. pirmi
ninkui Antonio de Oliveira Sa- 
lazarai balandžio 28 suėjo 77

kilmes jis kaip paprastai nesi-

kambary. Portugaliją valdo jau

— Taškente (kur Indija ir Pa
kistanas pasirašė sutartį) bal. 
26 buvo stiprus žemės drebėji
mas. Turėjo būti didelių nuos
tolių, jei į ten išvyko Sovietų 
Brežnevas ir Kosyginas.

— Kom. Kinijoje politinis 
švietimas nuo 7 me-

— Peru bal. 27 Andų kalnuo- praktikas politikas- Jis pasirin- 
se dingo keleivinis lėktuvas su /ko savo politikai praktiką Mc- 
49, tarp jų 5 amerikiečiai.

— Anglijo* min. pirm. Wilso- 
nas bal. 27 paskelbė, kad Ro- 
dezijos min. pirm. Smith suti
ko derėtis.

— Afrkos 36 valstybės suta
rė reikalauti .Saugumo Tarybos 
naujų represijų prieš Rodezijos 
min. pirm. Smithą-

— Belgijoj* komunistų par
tija suskilo. Persvėrė savo įta- , pats savo veikloje savo idėjų ne
ką kom. Kinijos šalininkai. Tai 
vienintelis kraštas Europoj, ku- 
kom. Kinnija tarp komunistų 
laimėjo.

Padriaktas prezidentui: praktikas ar teoretikas?
Fulbrighto veikloje ADA ra

do 36 procentus “liberalizmo”. 
Labiausiai sąjūdžiui pasitarnavo 
senatorius tokia akcija ir idė
jom: skelbė ir skelbia, kad ko
munizmas nebepavojingas, o pa
vojingi dešinieji ekstremistai; 
pirmasis pradėjo kovą prieš se-

Namarą, ne teoretiką senatorių 
Fulbrightą. Tarp prezidento ir 
senatoriaus santykiai atšalo nuo 
pernai metų, kada senatorius 
pasmerkė marinų siuntimą į Do
mininkonus. Prezidentas gerai - natorių McCarthy ir “makartiz- 
mato Fulbrighto, dirbančio Ko- 
grese jau 24 metus, pranašu
mus kaip intelektualo, bet ma
to, kad jo sprendimai gyveni
me pasirodo klaidingi arba jis

kovo mėn. dar pakilo. Kainų 
indeksas 112, palyginti su 

imami nuo 7 metų, anksčiau 1957-59 lygiu, kuris vertinamas 
buvo 9 m. 100.

silaiko. Antai 1946, kada respu
blikonai laimėjo Kongrese dau
gumą, senatorius Įtikinėję pre
zidentą Trumaną, kad jis turi 
pasitraukti ir Baltuosius Rūmus 
perleisti respublikonui. Truma
ms išvadino jį už tai “permo
kytu Oxfordo s.o.b.”

mą” ir skelbia, kad dabar gre
siąs ‘makartizmas’; įtikino 1961 
prezidentą sustabdyti kariuome
nėje politinio švietimo progra
mą; stojo ir stoja už tiltus su 
komunistais, už kom. Kinijos 
priėmimą į Jungt. Tautas.

Fulbrightas opozicijoje John- 
šonui, turėjo simpatijų Kenne
dy, bet daugiausia A. Stevenso- 
nui. Dėl šių nuopelnų vadinami 
liberalai nutyli ir Fulbrighto 
didžiausią nuodėmę liberalizmui 
— jis pats nebalsavo už '‘pilie
tinių teisių” įstatymą.



THEVOI

Tėvai daugelyje lietuvišku šei
mų sugebėjo privačiai savo vai
kams perduoti tėvynės meilę- 
Tai pozityvus reiškinys- Bet ar

Perkelta į JAV

Liet. Teisininkų Draugijos 45 metų sukakties minėjimas. Prezidiume S k. j d. V. Sidzikauskas, gen. konsu
las V. Stašinskas, J. Šlepetys, dr. D. Krivickas, A. Sodaitis. Nuotr. L. Tamošaičio.

'$bčĮV Teisininkas profesiona
las yra tinkamai paruoštas savo
sios valstybės svarbioms parei
goms, bet ne emigracijai. Todėl 
svetur tik retas tegali savo pro
fesijos darbą tęsti, prisitaiky
damas naujoms sąlygoms.

Neatsižvelgiant į svetur su
tiktus sunkumus, liet- teisinin
kų didelė dauguma, rankų ne
nuleido:

Vykstant emigracijai Ir liet, 
teisininkams sklaidantis po Va
karų pasaulį, Vokietijoje sėk* 
mingai vykdytas organizacinis 
darbas sustojo. Teisininkų 
dauguma telkėsi Jungtinėse

Draugija Lietuvoje
Susirinkimo pradžioje C- v. 

pirm. J. Šlepetys padarė prane
šimą apie LTD-jos įsteigimą 
1920 m. Lietuvoje. Draugijos 
pagrindinis tikslas: ą) tyrinėja 
Lietuvos ir kitų kraštų teisę, b) 
rengia paskaitas bei diskusijas 
teisės klausimais, c) leidžia pe- 
riodinius spausdinius ir knygas,, 
d) steigia ir išlaiko knygynus. 
Draugijos nariais gali būti kiek
vienas asmuo, baigęs juridinius 
mokslus, arba užimąs teismo or
ganizacijoje savarankišką vietą, 
arba turįs advokato vardą, ar

Po paskaitos buvo kelta visa 
eilė klausimų, kuriuos prelegen
tas plačiai išaiškino. Vėliau vi
si sukakties minėjimo dalyviai 
buvo pakviesti bendrai vakarie-

Draugijos darbai 
. LTD-jos Centro .ir skyriuj or
ganai 20-ties metų savo veikloj 
greta organizacinių darbų dėjo 
ryžtingas pastangas pagelbėti 
ištremtiems ir vargstantiems 
kolegoms ir Vokietijoje pasiti
kusiems ligoniams. Stengiasi su
daryti ryšius su kitų kraštų ko
legomis teisininkais; įsteigė 
Pabaltės Teisininkų Sąjungą, 
reziduojančią New Yorke. Lei
do tremtyje nuo pat pradžios nei. Minėjimas praėjo labai dar- 
hektagrafuotą žurnalą Teisiniu- nioje ir jaukioje nuotaikoje, 
kas, redaguojamą rašt. J. Gliau- Ry

Atkurta Vokietijoje
Antrą kartą Lietuvą okupa

vus Sovietų sąjungai, virš 400/ 
Lietuvos teisininkų, protestuo-

CMtop. valdybą bei kitus cent- 
rmte etpnusi Pakeisti ir d-jos 

, įstataiy^gal pakeistus įstatais 
S^Tremtinių Teisin. D-ja pa
vadinta Liet Teisin. D-ją šiuo 
vardu ji yeikia ir dabar. . > 

ILTDjcsveikloS, sąlygos trem- 
tyje,tiekVokietijoje, tiek ir ki
tuose kraštuose, buvo ir yra vi
sąjoagyvenimo laiką sunkios.nio masto sąskrydį.

Lietuviškoji visuomenė nega
li ir neturi pasitenkinti tik sa
vo jaunųjų pasišventėlių darbo 
stebėjimu, gali ir turi prisidėti 
prie tų žygių ir savo dalimi

Apie pagrindinius jaunimo 
kongreso tikslus informuoja jau
nimo kongreso talkos komite
tas. Stengiamasi “sutelkti išeivi
jos jaunimą- į vieną vietą pa
bendrauti ir susigyventi; išryš
kinti jaunimo laimėjimus tauti
niame ir tarptautiniame gyveni
me'; duoti-jaunimui tinkamą tau
tiškumo supratimą; uždegti 
jaunimą » jo dvasią -aaujiem 
darbam ir dar didesnei kovai už 
Lietuvos laisvę iki jos neprik
lausomybės atstatymo; parody
ti pasauliui, kad rusų komu
nizmas yra didžiausias kolonia
lizmo vykdytojas, kad pavergto
je Lietuvoje nėra tos laisvės 
apie kurią visam pasaulyje šian
dien kalbama .ir už kurią visų 
kraštų jaunimas kovoja; sujung
ti viso pasaulio visų kartų lie
tuvius bendrai vieningai tauti
nei veiklai ir kovai Už Lietuvos 
laisvę; viso pasaulio žmones (ne
lietuvius) dar daugiau ir efek
tingiau supažindinti su išeivi
jos lietuvių gyvenimu, darbais, 
įnašais ir laisvės kovomis”.

Kitame informaciniame biule
tenyje skelbiama ir konkrečiau 
— kad “dr. V. Vardys, dr. H. 
Nagys, dr. B. Mačiuika ir A 
Saulaitis, S.J., jau yra davę sa
vo sutikimą dalyvauti akademi
nėje jaunimo kongreso progra
moje”. Tas “jau” lyg ir vėlo
kai sužinotaą®^Kpngreso data 
artėja visiem49"— nė tik rėmė
jam, bet ir remiamiem- Ar au
kos nepagausėtų, kai pilnai ir 
užtikrintai būtų žinoma visa, 
kas remiama. Laiko liko ne
daug ...

ti Uetovm^ttente^^ę^te*- 
ciją Lietuvių TijiiMįiWįftym- 
tiniųDrarigiją J g

Tame suteikite/ buvo pa
keisti ir LTD-jos įstatai, atsi
žvelgiant į gyvename momen
to rakašarimus,tačiau tikslas 
visą laiką paliko tas pats: burti 
lietuvius teisininkus, esančius 
laisvame pasaulyje, į vieną šei
mą bei juos globoti; kelti jų tei
sinę kultūrą, domėtis ir rūpin
tis atkarsimos Lietuvos valsty
bės teisiniais klausimais, remti 
Lietuvos išlaisvinimo kovą, tęs
ti Lietuvos teisininkų organiza
cinę tradiciją ir ją grąžint į iš- 
silaisviniusą Lietuvą.

sunaikinti ir josaprai&as,už
darydama visas organizacijas, 
jų tarpe ir LTD-ją

Draugijos įsteigimo pradinin- 
kai ir pirmieji C. Valdybos pir
mininkai buvo:' pirmasis teisin
gumo ministeris, vėliau liėtu- 
vos Universiteto teisės mokslų 
fakulteto dekanas prof. P. Leo
nas, prof. A Kriščiukaitis, prof. 
Č. Butkys ir kt. Sovietų Rusijai 
okupavus Lietuvą, draugijai bu
vo suduotas skaudus smūgis: pa
ti organizacija uždaryta; didelė 
teisininkų dalis ištremta į Sibi
rą kančiai ir mirčiai- Hitlerio 
okupacijoje taip pat žymi dalis 
teisininkų, ypač žydų tautybės, 
buvo sunaikinta. Taigi, Lietuvos 
teisininku gretos abiejų okupa
cijų laDorbuvo labai apnaikin-

: don iki . jmr. DMtųvbmre lei- 
v ūžiamos Tibiiiliikųtintiiij. re

■ ; ‘ dag. L. Smtekžčtoir red. kotek-
S Valdybėse Tad Vo- tyva Atliko visą eilę ir kitų pa- 

Centro- trinrinių darbų naudingų mūsų 
fpiMo Chicagoje atsi- tautai. /
Arbės teteaą 1951 pra- Dabartinė LTD Centro valdy- 
tttis initetyvos suburti ba savo darbo plane numato: 
rte ir korespondenci- stiprinti ir plėsti pradėtus ry- 
11 LTTD Sius su pavergtų Europos tau

tų atstovais teisininkais, su J- 
AV-bių teisininkais ir su Tarp
tautine Teisininkų Komisija (In
ternational Comnaisston of Ju- 
rists Hagoje); užbaigti ruošti 
Lietuvos teisinės padėties ana
lizę ir ją atspausdinti. Kad mū
sų, kaip Lietuvos teisininkų, bu
vimas ir veikla užsieniuose ne
liktų be ryškesnių-teigiamų pėd
sakų, C. v-ba rado būtinu rei
kalu ir nutarė, kolegoms teisin. 
mokslininkams talkinant, pa
ruošti ir išleisti Lietuvos teisės 
metraštį, skiriamą ne tik vi
siems liet- teisininkams, esan
tiems laisvajame pasaulyje, bet 
ir teisę studijuojančiam lietuvių 
jaunimui, lietuvių organizaci
joms, įstaigoms ir bibliotekoms. 
Metraštis jau baigiamas ruošti 

tremtinių stovyklose . spaudai. C. valdyba daro žygius 
jie teikė teisinius patarimus atnaujinti Teisininkų žinių lei- 
savo tautiečiams, buvo renkami 
stovyklose į garbės teismus, 
dirba lietuviųmokyklase kaip 
mokytojai, buvo renkami ir dir
bo stovyklų komitetuose bei ki
tose lietuvių organizacijose. Žy
mi lietuvių teisininkų dalis gy
vai dalyvavo ir .tebedalyvauja 
Lietuvos laisvinimo veiksniuose: 
VLIKE, Alte, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Centriniuo
se organuose, Balfo ir kitose į- 
vairiose organizacijose. Tad ga
lima tvirtinti jog tremtyje esan
čių teisininkų tik labai mažas 
procentas negali dalyvauti Lie
tuvos laisvinimo, lietuvybės bei 
lietuvių tautinės kultūros išlai
kymo drabnose. Tačiau jie šį 
darbą pagal išgalę remia.

dimą bent 1 ar 2 kart metuo
se ir kt.

. Paskaita

mioje paskaitoje — “Lietuvos 
Sovietinės okupacijos nepripa
žinimas, jo reikšmė ir padari
niai”, pasiremdamas tarptauti
nėmis sutartimis bei atitinka
mais dokumentais, labai vaiz
džiai apibūdino dabartinę Sovie
tų okupuotos Lietuvos padėtį 
tarptautinės teisės šviesoje. Ap
žvelgė Sovietų nuolatinias pas
tangas ir bandymus Lietuvos o- 
kupaciją legalizuoti, pasire
miant “Liaudies seimo” pareikš
ta valia įsijungti į Sovietų Są
jungą 16-ja respublika. Kaip 
reikšmingas faktas paminėtas 
Sovietų nervinimosi, kad yra 
valstybių, kurios nepripažįsta 
LietuVos Okupacijos ir laiko Lie
tuvos diplomatus. Sovietam ke
lia susirūpinimą ir užsienio lie
tuvių organizuota veikla bei da
romi žygiai Lietuvą išlaisvinti.

davimų? Ar yisad sąžinė gali lik
ti rami, kai be atodairos atmeta
ma visa, kas bent kiek pareika
lauja aukos?

Beliko nepilnos aštuonios sa
vaitės iki jaunimo kongreso. 
Pramatoma, kad įvairiom išlai
dom, kaip tai parodom, prieš- 
kongresinei stovyklai, leidiniam, 
programom, salėm, informaci
jai, paštui, kitų kraštų jauni
mo bent dalinėm kelionės išlai
dom ir pan. teks išleisti apie 45, 
000 dol. Aukos teberenkamos, 
bet kartu su kongreso finansų 
komisija tenka liūdnai pripažin
ti, kad iki šiol tesurinkta ma
žiau nei trečdalis. Iš JAV lietu
viškų organizacijų Aif asmenų 
gauta 11,445.21 doL, gi iš kitų 
kraštų — 293 dol. ' ‘ :

Nors specialiu aukų vajaus 
mėnesiu buvo pasirinktas ko
vas, bet sunkies padėties aki
vaizdoje tas vajus turi būti dar 
labiau sustiprintas bent liku
siais gegužės ir birželio mėne
siais

kurisVtyyte koau t? val^
Beteko svetainėje BidgeteMy W ^advokattres > kitų teismo lanvei, 
N.Y. Sušriteime dalyvavo New darbuotojų. Draugija sėkmių- jau ryž 
Yorfco ir jeapytinkių, NevJter- jgai į veikė bgi lįteipteokupa- teitoje

kada Sovietų Sąjungų užšalau- 1945 
žūsipotitnų ūkteĮ ir kultūrinį mieste, 

. Susirinkimą pradėjo ir jį pa- gyvenimą ryžosi' vją, te
sveikino LTD New Yorko Sky
riaus pirmin. A Dažys. Susirin
kimo prezntiuman buvo .pa
kviesti: pirmininku J. Šlepetys, 
sekretorium A Sodaitis; garbės 
nariais —- Lietuvos gen. konsu
las Vyt Stašinskas, VHkoi pir
min. V. Sidzikauskas ir C- v-bos 
kviestas paskaitai prof. dr. D. 
Krivickas iš Washingtono.

Savaitės laikotarpyje, tena- jispajėgs duoti pastovių vairių,, 
ža suplaukia la&kų,, prašančių jei aplink maus draugų abejin- _ .... .......
aukų Koks būtų, mėnesio vidur- gumas? Jaunuolio įtaka jaunuo- sminkai, jų šeimos nariai 
kis? 15-20? O gal daugiau. Kiek lipi irgi svarbi Svariu ji net 
į tai atkreipiama - dėmesio ?, įstaigos, draugų rately- 
Laikraščiuose kartais pastebimi je. Ką bekalbėti aįrie teigiamą 
straipsniai ar atsišaukimai, pra- lietuvišką Įtakų, kurią- pajus mū
šą pinigų vienam ar kitam tiks- sų jaunieji, išsijudinę į pasauli- 
lui Gal net viso straipsnio ne
perskaičius akys skrieja prie ko 
naujesnio, ne taip įpareigojan
čio, sąžinę nedruiūsčiančio.

Ne paslaptis, kad labdara A- 
merikoje kai kam yra pasidariu
si atskira pramonės šaka. Dau
gelis amerikiečių šaltai ir abe
jingai tokius laiškus meta į 
šiukšlių krepšį, net voko neat
plėšę. Ir lietuviai, prie to gal 
jau pripratę, lengvai sutvarko 
tokios rūšies korespondenciją.

Bet ar visi toki laiškai ir atsi
šaukimai nusipelno to paties li
kimo? Ar neįžvelgiama ten ir

Valgykloje buvo kažkokia pora nelietuvių—jau
nuolis ir mergaitė. Anė pasirinko stalą ir kėdę veidu 
į juos, man teko kėdė nugara į, tą porą. Kol laukėm 
užsakyto valgio, Anė nuėjo rankų nusiplauti- įširdęs 
jos žingsnius grįftant, aš atsisukau. Per vėlai pažiūrė
jau ir nebuvau tikras, bet man pasirodė, kad mergaitė 
prie staliuko, ties kambarėliu, kuriame lankėsi Anė, 
turėjo rankoje degtukų dėžutę, kurią įdėjo į savo ran
kinuką. Anė fei, sugrįžus prie stalo, išsiėmė iš savo 
rankinuko ploną popierių — laišką nuo savo dėdės— 
ir skaitydama sako:

— Svarbiausia, kad jis sveikas ir nenusimena.. Jo 
giminės -labai apsidžiaugs, ir, aš džiaugiuos tavo paro
dytu draugiškumu.

— Kur padėjai dėžutę? — neiškenčiau nepaklau- 
sęs.

Jos žvilgsnis parodė nuristebėjimą, bet ji atsakė:

— O aš atsargi, sudraskiau ir numečiau.
Tuo tarpu anoji pora užsimokėjo ir išėjo.
Ir mes išėjome į kiną. Anė mažai kreipė dėmesio 

į paveikslą Jos dėmesys buvau aš — spaudė ranką, 
glaudėsi Iš kino ją palydėjau Laisvės Alėja, bet vėliau 
ji greit atsisveikino, sakydama gyvenanti su broliu ir, 
jei aš noriu jį pažinti — ji tai padarys vėliau.

Keletą dienų mes susitikdavome įprastomis valan
domis, ir ji vėl padavė man porą laiškų. Kai aš pa
klausiau paaiškinimo, pasakė: tai esą nuo kitos mo
tinos jos sūnui, negi aš atsakysiąs?

Neatsisakiau ir gavau atgal vėl degtukų dėžutę. 
Popiet pasisveikinęs su ja pamačiau netoliese jauną 
kokių 23 metų vyrą kuris apsižvalgęs priėjo — tai 
mano brolis Vladas — supažindino Anė. Visi trys nu
ėjome į valgyklą. Vladas padarė man gerą įspūdį. Už
kandus Vladas už viską sumokėjo. Anė atsisveikino 
pasakius: '

— Noriu duoti jums progą išsikalbėti, susidrau
gauti, bet aš, tave Pranai, neriu matyti rytoj, žiūrėk ne
pamiršk manęs, — ir meiliai šyptelėjo.

Vladas pasiūlė nueiti į kitą restoraną kur galima 
išgerti- Nuėjome. Nuo alaus neatsisakiau. Vladas pra
dėjo nuo to, kad jo sesuo daug gero jam pasakojo 
apie mane, jis džiaugėsi mūsų draugyste, paskiau aiš
kino, kad pradėjus nuo draugiškumo negalima taip to
liau palikti. Tai būtų jau panašu' į’ norą mane išnau
doti. Pasiūlė man savo draugystę ir pastovius ryšius. 
Vėl ėmė kalbėti apie seserį. Esą ji visą dieną tik ir 
kalbanti apie “savo” Pranutį. Jis pats dabar pamatęs, 
jog jauna mergaitė neperdėjo, apie mane kalbėdamą to
dėl jis siūlo savo draugystę. Jis labai gerai suprantąs, 
kad su mano alga toli nenueisi, taigi reikėtų pasirūpin
ti ir pasiruošti ateičiai. Jis siūlo nuolatinį atlyginimą

- penkis šimtus markių mėnesiui. Mane net'prakritas iš
pylė, maniau, sapnuoju.

,— Už ką? Kas man tai mokės?
Vladas ramiai atsakė:
— Nesijaudink, iš karto tai gal ir daug atrodo, 

tačiau pagalvok apie ateitį ir Anę. Kas mokės? Yra 
turtuolių, kurie atjaučia mus, ir jie nuo to nenuskurs. 
O kuo tu rizikuoįi, juk matei, kaip yra lengva pasi

keisti dėžutėmis. Anei irgi nieko nesakyk, ji nieko ne
žino apie tai. Su ja susitikinėsi kaip ir iki šol, o vo
ką kas mėnesį gausi iš manęs, čia štai voke pirmie- 
jf500. -

Pažiūrėjau į baltą voką, bet dar nedrįsau imti. 
Vladas davė man kiek laiko pagalvoti, ir vėl kalbėjo. 
Ar jo kalba ar suma mane suviliojo, bet aš drebančia 
ranką akis nukreipęs į šoną raudonuodamas iš gėdos, 
paėmiau nuo stalo voką. ■.

Vladas, be abejo, matė mano padėtį, bet nerodė to, 
o drąsino mane:

— Negailėk buržujų — jie ne iš paskutinių tai 
duodą žiūrėk savo interesų. Po kiek laiko galėsi pirkti 
ūkį, sukursi šeimą

Išgėrėme dar— aš dėl drąsos. Vladas nurodinė
jo:

— Viskas eis gerai, tik teks pakeisti susitikimo 
vietą ir karts nuo karto vėl keisti ją “Dėdės” nešauk 
prie langelio. Jis viduje bus atsargus — jei kameroje 
atsiras neištirtas žmogus, jis neprieis. Jei jį čiuptų, 
kuo aš abejoju, visa, kamera sugebės paslėpti. Kaip ten 
bebaigtųsi, tavęs neišduos. Gali drąsiai užginčyti —. 
“nieko nežinau”. Mes tave saugosim. O tu ir pats sau
gokis, nepradėk švaistytis pinigais, įtars...

Ir taip aš jau keli mėnesiai nešioju. Tiesą ryšinin
kės keičiasi. Tai Anė vyko pas tėvus, tai susirgo, palie
ka savo drauges, bet pinigus gaunu labai punktualiai 
Ponas, aš visus pinigus atiduosiu, tik pasigailėkite. -.

Tą ką aš čia surašiau, aišku, tebuvo oficialiame 
apklausinėjimo protokole. Mane domino ne tik forma
lioji Įrašė; norėjau pažinti psichologinę pusę, kaų> pri
eina komunistai prie savo aukų Tad ir su tuo prižiū
rėtoju — paskaitęs protokolą nuėjęs užpyliau jį klau
simais ir priverčiau jį atpasakoti savo isteriją nuo 
pradžios iki galo su visom smulkmenom. Suprantama, 
šią istorija čia atpasakodamas daug ką pralėkiau.

{ prižiūrėtojo pažadą grąžinti gautais pinigus tik 
nusijuokiau.

— Tai, tavo manymu, tie 1500 markių, kuriuos ga
vai, yra svarbiausias dalykas. Mums svarbiausias da
lykas, kad mes teisingai spėjome ir susekėm ryšius 
tarp kalėjimo ir centrinių komunistinių organų Mums 

nesvarbu tavo, Vlado ir kelių ryšininkių suėmimas. 
Mes nieko nesuimsime. Bet jei tu nori Sek tiek atpirk
ti savo nusikaltimą tai nuo šio momento vykdysi griež
tai, kas tau bus Sakyta. Su tavim komunistai žaidė 
kelius mėnesius, pakišdami mergaitę, ir tu pakliuvai į 
jų pinkles, dabar tavo eilė pažaisti su jais. Visų pirma 
štai tau tavo dėžutė, viskas sudėta atgalios ir nesu
glamžyta. Paduosi ją “dėdei”. Tavo veidas neturi iš
duoti, kad kažkas įvyko. Lygiai turi susitikinėti, kaip 
susitikinėjai Tarnyboje nebūk vilku — išmok šypso
tis. Nei komunistams, nei tarnyboje, nei geriausiems 
draugams nė žodžio, kas šiandien įvyko- Visas gautas 
iš kameros dėžutes neši ir atiduosi, bet pirma paduosi 
mūsų paskirtai tam mergaitei ir po 15 minučių gausi ją 
atgalios tokioje pat tvarkoje nunešti ją komunistų ry
šininkei Tokiu būdu tau prisidės kiek darbo, už jį su
mokės komunistai — ne mes. Bet jeigu tu nevykdysi, 
nesilaikysi instrukcijų — bus tau blogai štai mano 
pagelbininkas, kuris tave sulaikė ir tardė, susitars su 
tavim dėl smulkmenų Kas bus reikalinga — jis man 
pasakys. Klausk, kas dar neaišku.

— Viskas aišku, ponas, — jis pasilenkęs norėjo 
pabučiuoti man ranką Ačiū. Ranką išplėšiau — aš ne 
kunigas. Perdaviau savo pagelbininkui P-čiui susitarti 
su prižiūrėtoju dėl susitikimo vietų ir supažindinimo 
su mūsų ryšininke.

P-tį, kai grįžo, aš savo forduku nuvežiau į įstaigą 
Jo sekcija (keturiasdešimt išorinių seklių) jau ūžė. Visi 
baigė dienos darbus ir turi paruošti raštu dienos ra
portą Jei dirbo su partneriais, tai bendrai visų pasi
rašytas raportas. Po to gauna uždavinius sekančiai die
nai Apie dvyliktą nakties ar ir vėliau išsiskirsto na
mo. Pora vyresnių valdininkų išėję iš gabesnių seklių 
dienos metu juos kontroliuoją duoda nurodymus. Sek
cijos vedėjo gabi ir kompetentinga sdoetorė, atsida
vusi savo darbui, iš naktinių raportų papildo bylas 
ir braižo schemas. Tai kruopštus, patikimas ir pabus 
darbas- Sekcijos vedėjas brangino ją aš būdavau in
formuojamas, matydavau kiekvieną taigi ir jos kva
lifikacijas bei pajėgumą tad nebuvo gailėtųsi atitin
kamo atlyginimo ar ir piniginės dovanos.

(Bus daugiau)



mete. Prfriafrtyi: per trumpas 
tekąa pasatoošti gula didžiuliai 
J.Karnavtains “Gražmos”pa- 
strtymo reikalai (ji bus pastaty
to 1967 gegužte 26 ir 21 Chi- 
cagos Operos rūmuose), staigus 

i^ižimas magintų būsi-s.
mostas “Gražinos” premjeros

Mac ja akvarelių paroda 
bus gegužės 7-3 Angelų Karalie
nės parapijos salėje BrooUyne 
ir gegužės 14-15 Etinbethe,
Laisvės salėje.

suomenei, kad būtų atkreiptas

simų, į kūrinos jis teikės atsa- VokteUfeje.

Kokiua darbu* tetatysHa šio- Todėl nutariau surengti, kaip 
sakoma, jubiliejinę ir indivi-

iš Lietuvos? Iš keio^ kitų kraš
to?

Angelų Karalienės parapijos realinę mokyklą, įstojau į įsteig- 
salėje gegužės 7-8 dienomis ren- paišybos kursus, vėliau pa
pu apžvalginę akvarelių paro
dą. Iš Lietuvos atsivežtų dar
bų turiu nedaug, todėl išstaty
siu apie perą Vokietijos 
virš dešimties. Visi kiti darbai 
padaryti jau Amerikoje.

Gimiau Suvalkijoje. Baigęs

choras, įsijungęs į “Lokio” pa
statymo repeticijas, nebegalėtų

Išstatysiu virš 30 darbų.

Ar tai jūaę pirmoji paroda A- 
merikofO? Kur esate anksčiau

Amerikoje savo individualinę 
parodą rengiu pirmą kartą Ko
lektyvinėse parodose dalyvavau 
Brooklyne dvejose, vienoj New 
Yorke, vienoj Chicagoje ir vie
noj Elizabethe, NJ. Nuo 1927 
metų dalyvavau beveik visose 
Lietuvoje rengtose Liet Daili-

vadintus meno mokykla. Baigęs 
meno mokyklą mokytojavau 
Šiaulių mergaičių gunnazijoje- 
Tris kartasbuvannuvykęs į 
Prachą Čekoslovakiją kur pri
vačiai studijavau tapybą pas 
akademikus dailininkus. Atlie
kamu nuo studijų laiku lankiau 
meno galerijas ir muziejus. Taip 
pat teko aplankyti Dresdeno, 
Berlyno, Karaliaučiaus ir kitų 
miestų galerijas ir mušėjus. 
Vertingiausios ir įdomiausios 
Cvinger gglerija Dresdene ir 
Fridrich Wilhehn muziejus Ber
lyne. 1942-43 buvau ■ Šiaulių 
miesto ir apylinkės dailininkų

burgo dailininkų sąjungos na
riu.

Šiaulių valstybiniam teatrui 
pagaminau dekoracijų eskizus

jungos parodose ir vienoje Liet 
Dail. Sąjungos parodoje Rygoje.

Ką veikėt Lietuvoje, rodos, 
mokytojavo* šiaulię margaičių 
gimnazijoje?

Šiemet man sueeina 70 m.

Angerman’•, ’ 
Galvojau ir anksčiau sureng-

tą numatyta pastatyti Studeba- 
kerio teatre, kur tapą 120 0 Apie Lapinsko operą spaudo

je kol kas žinių dar nesimatė. 
Bet kai aną žinią per “Margu
tį” paskelbęs P. Petrutis atvy
ko į “Draugą”, jo dar kartą pa
klausiau, ar “Lokys” bus stato
mas- Jis pakartojo, kad taip, 
kad D. Tapinskas gali pasikvies
ti ir amerikiečius choristus, o 
tos operos rengėjai būsią jau
nimo kongreso komitetas.

Jei taip įvyks, tai neišvengia
mas jėgų skaldymas ir kartu 
smūgis dainų šventei Antra ver
tus, juk to savaitgalio progra
ma tokia plati ir įvairi, kad tie
siog ir laikas neleis visur su
spėti Puiku būtų naująją La
pinsko operą išgirsti kada nors 
po “Gražinos” su savomis jėgo
mis. "Juk jaunimo kongresas, 

vairaus turinio bei nuotaiku ke- ^lii -Ju^: i^l-uul'A►. ^.kąip^.iš anksto suplanuota,_ir ^7
-i™. Toi “i ioKochnt. reprezentuojamas su ketunom Jų dainos buvo perduotos su bus užbaigtas milžiniška vokali

ne dalimi — dainų švente, ku
rioje bus gausu ne tik vyres
niųjų,, bet ir vaikų chorų. 0 da
bar nei iš šio, nei iš to dar ir 
opera staiga įsprausta. Jauno 
kompozitoriaus kūrinys jauni
mo kongresui tikrai didelė do
vaną bet šį kartą ji pavėluota. 
Nežinau, kaip reikalai 'toliau 
klostysis, bet čia remiuosi tuo, 
ką oficialiai paskelbė “Margu
čio” radijo valandėlė.

VI. Rmjs

batai ar ju 

narni? A*

dainų šven- kyti“Dainatvą” ir Operą. Čia 
teSf. Obi- pajutau, kad praėjusį rudau A.

Pužauskui duotą -žodį išlaikysiu, 
nes tai, choruose pulsuoja gy
voji medžiaga. Turėtų Imti ap
rašyti ir viri kiti chorai, kurie

ir administracijom dėl propa - ruošiasi šventėj dainuoti. Etanų

sa Vyt Radžaap, P. Armėnu ar kia susirūpinti, nes jau pats lai-

per du mėnesius paruošti nau
ją nors ir trumpą lietuvišką o- 
perą

žinau, tuoj po “Traviatos” 
lietuvių Operos pirm. Vyt Ra
džiui buvo pasiūlyta toji idėja: 
pastatyti “Lokį”, diriguojant D. 
Lapinskui; dalyvaujant solis

JANIS VALDINŠ BALTUOS KONCERTE BOSTONE
Baltijos koncertų dešimtoji 

serija buvo uždaryta penktadie
nį balandžio 1 latvių bas-bari- 
toao Janis Valdinš rečitaliu- Tai 
buvo įdomus ir išskirtinas va
karas. Janis Valdinš nesužavė
jo savo balsu. Mažiau negu vi-

sausokas savo spalvą aukštose 
gaidose kiek rėžiantis, bendrai 
gerai apvaldytas bei išlygintas. 
Klausytojas, įpratęs girdėti pa
gos rinktiniausius balsus, tuo
jau nusprendžia: “bebalsis dai
nininkas”. Bet įdomiausią šis 
“bebalsis” dainininkas daina-

ir davė pavydėtinai gerą prog
ramą, kurią pavyzdžiu galėtų 
sau statyti ir didžiausios įžymy
bės.

Jo programą sudarė dvi da
lys. Firmoj! — 50 min. trukęs

“Gulbės

latvių kompozitorių Arnold 
Sturms ir Haralds Berino dai
nos. Tai reto skonio programa, 
kuri leido pajusti Šuberto kū
rybos gelmes ir latviškąją kūry-

Šuberto ciklą sudaro labai į- *

tams. Ir net populiarioji sere
nada praskambėjo tiek klasiškai, 
esu tikras, kad daugumas, ku
rie pažįsta Šubertą tik iš jo se
renados, galėjo jos neatpažinti

Buvo įdomu pažinti latvių 
kūrėjus. Arnold Sturms buvo

plačiom šiltom kantilėnom. Bet 
jų kūryboje netrūksta ir mo
dernaus elemento — dažnas 
harmoninis disonansas nudažo 
ne vieną vietą bendros formi
nės linijos nutolsta nuo tradi
cinių, nemažai vietų dinami
niams efektams. Sturms moder
nesnis, Berino konservatyves
nis.

turiolika dainų. Tai “Liebesbot- 
schaft” — Meilės žinia, “Krie- 
gers Ahnung” — Kario nujau
timas, “Fruehlingssensucht” — 
Pavasario ilgesys, “Staend- 
chen” — Serenada, “Aufent- 
halt” — Sustojimas, “In der 
Ferne” — Tolumoje, “Ab- 
schied” — Atsisveikinimas, - 
“Der Atlas” — Atlasas, “Ihr 
Bild” — Jos paveikslas, “Das 
Fischermaedchen” — žvejo 
mergaitė, “Dfe Stadt” — Mies
tas, “Am Meefr” — Pajūry, “Der 
noppęlffipnger” — Gyvavaiz
dis, “Die Taubenpost” — Kar- 
vėlių paštas. ‘

Savo išlyginto balsu Janis nnc miglą bet daugiau dėl 
Valdinš jas pradėjo labai šveL tirštos imponuojančios harmo- 
niu. dinaminiu laipsniu, ramiai, - ninės spalvos bei dažnai varto-

dainom: “Migla” — Migloje, 
“Majestates ierasanas” — At
vykimas, “Misterija” — Miste
riją “Svetcelnieki” — Pilgri- 
mai Haralds Berino buvo trys 
dainos: “Žiemas saule” — Žie- daugiau spalvingumo 
mos saulė, liaudišką su varija-' — - -
cija fortepijone, “Kalųa kapejs” 
Kalnų kopėjas,' dramatinio pa
kilimo, “Ceia jųtis” — Ant ke
bo, elegišką pamaldžia pabaiga

tuo pačiu tikslumu, atitinkama 
charakteristika, smulkia detali- 
zacija ir gal dar šiltesniu įsigi
linimu, o tų dainų platesnis 
vokalinis diapazonas sudarė

Jei reiktų rasti šiems kompo
zitoriams istorinius atitikmenis, 
Arnold Sturms aš rasčiau Res- 
pighi įtakos- Ir tai ne vien dėl 
to paties turinio

Koncerto akompaniatorė Ilse 
Sass nepaprastu tikslumu sekė 
kiekvieną solisto frazę. Jos 
skambinimas pasižymėjo tirštu 
spalvingumu ir buvo ryškiu 
faktorių veikalam perduoti

Visas koncertas paliko malo
nų įspūdį. Tai buvo muzika dėl 
muzikos. Interpretatorius savo 
kukliu balsiniu resursu, bet gi
lia kultūra atsidūrė antrame _____________ ______________
plane, į pirmąjį planą iškelda- ir savo paties ir visuomenės kili
mas pačią muziką. Gryna muzi- tūringumą.
kine .kultūrą rinktinės, nenu- Priedui dainininkas davė Ži-

resursų — štai interpretato - 
tariaus idealas, kuris brandina

ti savo individualią parodą, bet Vienoje kitoje vietoje sureng- patogiai, gilindamas kiekvie- jamų ostinato tiek bosuose bei dainuotos dainos (neišskiriant linskio “Majas” — Namie ir
neleido įvairios aplinkybės ir Ii- siu tik Vi^jetįjos vaizdų paro- 006 dainos turinį, tiek muziki- viršutiniame balse. Haralds Be- savų kompozitorių), subordina- Bruno Skultę “Sapnų žeme”—
gos. šiais metais tad ir noriu das, nes turiu atsivežęs neima- tiek žodinį. Čia nebuvo vie- rino (gimęs 1906) kiek artimes- vimas muzikinim turiniui ne Sapnų kraštas
surengti bent kelias parodas, žai darbų. (p) tos jokiems virtuoziniams efek- nis Čaikovskio kūrybai savo tik technikos, bet ir vokalinių —Izidorius Vasylivnas(p) tos jokiems virtuoziniams efek- nis Čaikovskio kūrybai savo tik technikos, bet ir vokalinių

PRANAS J. NAUMIESTIŠKIS

LAURINCIUKAS Apseis be pazvanų. Gana tos smarvės.

MOTIEJUKAS O pęr tas dienas tai mums tu tikrai 
kvepiantis pasidarei

LAURINCIUKAS Et, aklas kvailys, (Nueina prie' dė
žės)

MOTIEJUKAS Ir žmogus buvo, ir laidoti reikia.

LAURINCIUKAS Tik labai gaila puikių batų.

MOTIEJUKAS Kieno batų?
J-. -. i .

LAURINCIUKAS Gerai, kad tu aklas vakarą ir ne
matei koki puikūs to vyruko batai

MOTIEJUKAS Tai jau ne bandito, bet vyruko botai?

LAURINCIUKAS Puikūs batai, užsieniniai toki, nepa
pratai gražiai padaryti, palaidos, supus, ir žmo
nijai jokia naudą

MOTIEJUKAS Kokiai žmonijai nauda iš negyvėlio ba
tų?

LAURINCIUKAS Proleterijato žmonija keliasi

MOTIEJUKAS O Lietuva miršta

LAURINCIUKAS Dar ryt anksti iš pat ryto aš tave 
vairiniai įskųsiu.

MOTIEJUKAS Kibiai valdžiai, ar burliokų, ar varia
gų ar rusų?

LAURINCIUKAS Liaudies valdžiai

MOTIEJUKAS Ar tu rusiškai moki?

LAURINCIUKAS Aš tik dėl to čia esu, kad rusiškai 
moku.

MOTIEJUKAS Už rusus tu savo kraštą išmainei

LAURINCIUKAS Eik lauk iš čia.

MOTIEJUKAS Aš kelio nematau.

LAURINCIUKAS Visai nesvarbu, eik lauk iš čia. Tu 
čia nereikalingas. Tu ir aklas būdamas perdaug 
matai, eik

MOTIEJUKAS, (keliasi, jam ramentus paduoda LAU-
* RINCIUKAS, nuo žemės paėmęs jam užkabiną 

tartą ir su automatiniu ginklu jį išstumia pro di
džiuosius vartus.)

LAURINCIUKAS (Prie dėžės) (Jis bando ją atidaryti, 
purtosi, uždengtą ir vėl grįžta)

ZIGMAS (Ateina pro mažuosius vartelius)

LAURINCIUKAS (Jį sustabdo savo ginklu) Ko tau 
reikia?

ZIGMAS Aš atėjau.

LAURINCIUKAS Ko tu atėjai?
1 ■ i

ZIGMAS Aš atėjau Motiejuko paraivesti.

LAURINCIUKAS O, to durniaus. Jis pats vienas išsi
rioglino namo.

ZIGMAS Jisai aklas naktį.

LAURINCIUKAS Ot, pasidarė taip ir išėjo.

ZIGMASO kuriuo keliu, aš jo pajieškočia.

LAURINCIUKAS O kas tu, toksai?

ZIGMAS Aš Zigmas. Mama mane atsiununtė.

LAURINCIUKAS Tu geras berniukas?

ZIGMAS Na, aš nežinau.

LAURINCIUKAS Tu norėjai padėti neregiui

ZIGMAS Naje, bet gal aš eičia.

ZIGMAS O kas čia toje dėžėje?

LAURINCIUKAS Gal tu man norėtum pagalbėti?

ZIGMAS Ną aš nežinau. O kas čia padėta?

LAURINCIUKAS Tai šias dienas tu čia nebuvai?

ZIGMAS Aš buvau gimnazijoje.

LAURINCIUKAS Kada ta atsiradai?

ZIGMAS šiandien, bulvekashri mus paleido iš mokyk- 
- los-

LAURINCIUKAS O jeigu tu man čia dangtį palaiky
tum.

ZIGMAS Aš nežinau, čia lyg į karstą panašu.

LAURINCIUKAS BMvonas toks, banditas Ale jo labai 
geri batai Tu man palaikyk, aš nwiu tiktai jo 
batus..

ZIGMAS Ar jk negyvas?
y ’■ - - t

. LAURINCIUKAS Senai

ZIGMAS Iš negyvo negalimą Klebonas sakė.

LAURINCIUKAS Dabar komjaunuolių taikai visai ne
svarbu klebonas. Viskas kas partijai gerai kom- 

■’ jaunuoliams...

ZIGMAS Aš einu jieškoti Motiejuko.

LAURBfČIUKAS (Ginklu į Zigtaą* 70 !>•*&

ZIGMAS Ponuti tik nešauk, ponuti tik nešauk...

LAURINCIUKAS Pakelk dangtį.

ZIGMAS Aš bijau- - ' .
LAURINCIUKAS Kelk!

ZIGMAS (Pamažu atveria dangtį) Baisiai dvokia.

LAURINCIUKAS Aukščiau.

ZIGMAS (kelia)

LAURINCIUKAS (Puolasi prie dėžės ir neilgai užtru
kęs ištraukia vieną aulinį batą)

ZIGMAS (Tuojau paleidžia dangtį) Aš daugiau negaliu.
Man bloga.

LAURINCIUKAS Kelk, dar vienas batas, kelk.

ZIGMAS Aš jokiu būdu daugiau...

LAURINCIUKAS Kelk, tu rupūže, kelk, nušausiu, jei 
nekelsi

ZIGMAS Man negerai...

LAURINCIUKAS Pastosi kad ir nustipsi visvien pa
kelsi (Griebiasi vėl ginklo)

ZIGMAS (Nubėga iki paties kampo šventoriaus tvo
roje) Aš negaliu. Apiplėšti numirėlį baisiausia 
nuodėmė.

LAURINCIUKAS Vėpla ta, įtaigiau nieko, jokią nuo
dėmių nėra. Viskas, kas komunistų partijai tarnau
ją viskas yra gerai- • « -- —. * -

ZIGMAS O tenai numiręs žmogus-

LAURINCIUKAS Koks tenai Žmogus, tai banditas, jis 
prieš tarybinę Lietuvą kovojo.

ZIGMAS >Ar jisai tas, kuris norėjo Lietuvai Iritvės?

LAURINCIUKAS Žtopty ta smaguriuotaą jisai, kuris 
prieš liaudį kovojo, jis niekam nevertas, jis su
puvęs.

(Bus (taupau) *

\ r
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Ruoškimės jaunimo stovyklom
Pagal neoficialų suskaičiavi- 

mą, jaunimo metais turėtų vyk
ti apie 40 lietuvių jaunimo va
saros stovyklų: Kanadoje (apie 
10), Jungt. Amerikos Valstybė
se (apie 25) ir kituose laisvojo 
pasaulio kraštuose. Galima sa
kyti, kad šalia šeimos stovyklo
je daugiausia ilgesniam laikui 
(negu lituanistinėje mokykloje 
ar organizacijos sueigoje) išgy
venama lietuviškoji bendruome
nė, lietuvių kultūra, įgyjami as
meniniai ir tautiniai 
Lietuvos atžvilgiu.

Stovyklauja nemažas 
įvairose vietovėse. Bet
kad stovyklautų du kart tiek, 
jeigu stovyklaują ir stovyklom 
besidomi sugebėtų įtraukti šei
mas, kurios yra atitolusios, ne
turtingos, toli gyvenančios, ne
turinčios žinių apie stovyklų lai
ką, programas, tikslus, vietoves. 
Norį tokių žinių 
kreiptis į Jūratę

siekimai

skaičius 
sakoma,

gauti gali 
Vebiaitytę,

982 Tovvnley Avė., Union, New 
Jersey, 07083, kuri ruošia bro- 
žiūrėlę apie jaunimo stovyklas.
Stovyklas rengia 14 įstaigų bei 

organizacijų: Lietuvių Skautų 
Sąjunga (12), Lietuvių Jūrų 
Skautija (6), Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjunga (6), Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserys (3), Tė
vai Pranciškonai, Tėvai Marijo
nai, šv. Jono parapija (Toron
te), Aušros sporto klubas (To
ronte), Lietuvos Vyčiai, Lietu
vių Bendruomenė. Rengėjai ir
gi ruošiasi stovyklom, iš anks
to planuodami programas, tobu
lindami stovyklavietes, įtrauk
dami vadovus- šiais jaunimo 
metais jaučiamas reikalais ir 
bendrai pasitarti. Gegužės 14- 
15 Toronte kviečiamas lietuvių 
jaunimo vasaros stovyklų rengė
jų ir vadovų pasitarimas (kreip
tis į Dalią Skrinskaitę, 25 Glen- 
holme Avė., Toronto 4, Ontario 
Canada).

Yra stovyklų, kurios jaučia 
vadovų trūkumą, yra ir vietovių, 
kuriose nė viena organizacija 
nepajėgia suruošti vasaros sto
vyklos. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės stovyklų skyrius, ben
dradarbiaudamas su JAV Lietu
vių Studentų Sąjunga, stengia
si šiais metais pradėti stovyklų 
vadovų talką, kurios nariai už
pildytų šias spragas. Ieškodama 
studentų ir kitų, kurie vasarą 
prastovyklautų už užmokesti į- 
vairiose stovyklose, prisidėdami 
sava specialybe (laužavedyba, 
lituanistika, sportu, taut. šo
kiais, žaidimais ir kt.). Šiuo rei
kalu kreiptis į Gediminą Naujo
kaitį, 243 Monroe Avė., Union, 
New Jersey 07661. Stovyklos 
šiais metais turėtų būti dar įdo
mesnės, nes daug kur stovy
klaus iš 18 kitų kraštų svečiai, 
atvykę į jaunimo kongresą.

Rochesteryje pensininkas pulk. Reimundas Locmanas įteikia savo likusią 75 dol. duoklę dr. A. Razmai, 
Lietuvių Fondo pirmininkui. Nuotr. J. Karklio.
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PIRMASIS PAVASARIO KONCERTAS PHILADELPHIJOJ
balan- 
lietu- 

ne tik 
bet ir

Atvelykio šeštadienį, 
džio 16, Priladelphijos 
viška visuomenė turėjo 
gražų pavasario vakarą,
gražų, ne eilinio lygio, pirmąjį 
pavasario koncertą, kurį suruo
šė vietos ateitininkai.

Programai atlikti buvo 
kviesti jaunieji menininkai: so
listė Aušra Vedeckaitė iš Bosto
no ir baleto solistai Violeta Ka
rosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas 
iš Chicagos.

Koncertą pradėjo solistė Auš
ra Vedeckaitė. Per keturis išėji
mus ji padainavo aštuonius da
lykus, iš kurių keturi buvo lie
tuvių kompozitorių kūriniai. Tai 
mielas ir solistei garbę darantis 
žestas.

Aušra Vedeckaitė jauna, dar 
bręstanti vokalinė pajėga.

Turi malonu lyrinį sopraną 
su kolaratūros atspalviu ir bal
so apvaldyme jau gerokai pa
žengusi pirmyn, nors dar stip
riai jaučiamas nedrąsumas pe
rėjimuose ir forte. Turėtų taip 
pat atkreipti rimtą dėmesį ir į 
vaidybinę pusę: žestą, žvilgs
nį, judesį.

Jaunoji solistė Aušra Vedec
kaitė publikos buvo labai šiltai 
priimta, gausiais aplodismen
tais apdovanota ir bisui išpra
šyta.

Tenka tik jai palinkėti rū - 
pestingu ir ištvermingu 
siekti meninių aukštumų, 
davinių tikrai ji turi.

Baleto solistai Violeta 
saite ir Jaunutis Puodžiūnas 
pašoko keturis šokius — visi 
duetai.

Pradėjo šokiu Camello. to
liau ėjo Rapsodija, Kas berne
lio sumislyta — parodija ir už
baigė Lietuviška idile pagal Hof
meklerio lietuviškų dainų popu
ri muziką

Su pirmu išėjimu abu šokė
jai užsirekomendavo kaip pro-

pa-

darbu 
o tam

K a ne

fesivio lygio menininkai: plas
tiškas judesys, drąsus ir tiks
lus žingsnis, gana lengvas šuo
lis. figūriniai judesiai išlyginti. 
Gal tik tie taškai, kuriuose dau
giau akrobatiško elemento, ne
buvo pilnai sukontroliuoti. Vai
dybinė pusė lygiaverčiai įsijun
gė į šokio temą ir sudarė gana 
įtikinančią visumą.

Tenka su džiaugsmu atskirai 
staptelti tiek ketvirtu šokiu— 
Lietuviška idile.

Tai jų pačių kūrinys, pritai
kintas Hofmeklerio lietuviškų 
dainų popuri muzikos minčiai. 
Ir reikia pasakyti, kad šokis, ju
desys, vaidyba pilnai atitiko 
muzikos minčiai: tai paskęsda
mas meilės lyrikoj, tai prasi
verždamas audringu džiaugsmu 
ar išdykaujančia vylione ir vėl 
grįždamas į ramią idilišką 
taiką.

Už šį kūrinį-šokį jiem 
klauso nuoširdi padėka ir 
ka tik palinkėti sėkmės
mesniam kultūriniam-meniniam 
darbe.

Šio vakaro pranešėja buvo 
Teresė Gečienė, kuri trumpu, 
bet įdomiu sakiniu škicavo visą 
programą, ir tai jai puikiai se
kėsi.

Aušrai Vedeckaitei ir Violetai 
Karosaitei buvo Įteikta po rau
donų rožių puokštę.

Koncertas baigėsi. Į sceną iš
ėjo visi programos dalyviai, o 
publika griausmingais aplodis
mentais jiems dėkojo. Tai liudi
jo. kad menininkai pasiekė žiū
rovų širdis.

Tai buvo pirmas šio pavasa
rio koncertas ir graži kultūrinė 
dovana lietuvių visuomenei. Ga
lime būti tikri, kad panašios 
vertės dovanų lietuviška visuo
mene visad gausiai susirinks pa
siimti.

Jaunimo metų pavasaris. Jau
nimas programą išpildė, jauni-

mo pilna salė net su svečiais iš 
Washingtono, Baltimorės 
New Yorko apylinkių.

Ir visa tai sudarė jaukią ma
lonią nuotaiką, kuri lydėjo vi
są pramoginę dalį.

Šio koncerto surengimo dar
bo naštą daugiausiai pajuto Phi
ladelphijos ateitininkų pirm. 
Juozas Gaila, kuris nei laiko, 
nei triūso negailėjo, kad tik 
koncertas pavyktų- Koncertas 
pavyko ir jam priklauso nuo - 
širdus padėkos žodis. A.G.

ir

Lietuvių Fondo vakarienė
Jonas Juška, senesnės kartos 

lietuvis, buvo Petrapily besi
organizuojančio Lietuvos kon - 
sulato pirmasis tarnautojas. 
Dabar jis ir jo žmona Ona, yra 
aktyvūs L. Fondo nariai. Kovo 
19 Lietuvių Fondo narių ir 
svečių vakarienėje, atsakyda
mas į klausimą, kodėl Roches
terio lietuviai pirmieji taip gau
siai stojo į Fondą, J- Juška at
sakė, kad tai gražus palikimas 
bei nuopelnas buvusio klebono 
kun. Jono Bakšio. Jis karšto
mis patriotinėmis kalbomis ra
gino parapiečius dosniai remti 
lietuviškus reikalus. Ir dabarti
nis klebonas, kun. Pranas Va
liukevičius, čia gimęs ir augęs, 
pasisavino pirmojo klebono 
tradicijas: jis stojo nariu į L. 
Fondą su 750 dol. įnašu, kartu 
vadovauja visam vajui.

Rochesterio lietuviai pirmie
ji parėmė L.F. idėją, suaukota 
apie 12,000 dol., L.B. apylinkė 
įstojo nariu su 1000 dol. įnašu.

Vakarienę savo atsilafikymu 
pagerbė L.F. steigėjas ir pirmi
ninkas dr. Antanas Razma, ku
ris pasidžiaugė Rochesterio lie
tuvių dosnumu ir pareiškė, kad 
milijono dolerių fondas 
tik laiko klausimas-

Ir šioje vakarienėje 
ve pensininkai pirmieji

ROCHESTER, N.Y.

stojo nariais, arba padidino sa
vo įnašus: Juzė Lenavičienė, 
Juozas ir Bronė Batisai, pulk. 
R. Liormanas, Ona Pranckūnai- 
tė, Marcelė Valikonis, o Sofija 
ir Kl. Baltušiai savo įnašą padi
dino antru šimtu dolerių. Prof. 
dr. A. Klimo sūnus Tadas jau 
baigiąs taupyti, kad galėtų tap
ti pilnu L. Fondo nariu.

Vakarienę atidarė dabartinis 
L. Fondo reikalų vedėjas Br. 
Krokys, maldą už mirusius Fon
do narius sukalbėjo pirminin
kas, klb. kun. Pranas Valiuke
vičius, vakarienei vadovavo pro
fesorius dr. A. Klimas.

Vakarienėje buvo prisiminti 
ir mirusieji L. Fondo nariai: 
Obalis, Mykolas Ventys, kuris 
prieš pat mirtį, pasikvietęs ra
šytoją Jurgį Jankų ir apyl- pir
mininką K. Sabalį, paprašė pri
imti nariu su 1,000 dol. įnašu 
ir, jam mirus, jį atstovauti pa-

vedė Rochesterio Liet. B-nės 
Valdybą. Tai buvo senosios 
kartos labai veiklus- ir susipra
tęs lietuvis patriotas. Vakarie
nėje Buffalo lietuvius atstova
vo prof. dr. A. Musteikis ir R. 
Masiulioniai. sb.-

— iv. Jurgio lietuvių kat. pa
rapijos apyskaitofe pranešama, 
kad 1965 būta pajamų 46,855. 
04 dol. ir išlaidų 38,877 dol. Sau
sio 1 likutis grynais pinigais ir 
šlakais — 7,978.04 dol- Stam
besnės įplaukos: 24,486.80 dol. 
įvairios parapijiečių aukos; ki
tos bažnytinės aukos, misijos ir 
kt. — 1,076.57 dol.; Bingo 
žaidimai ir procentai — 
9,664-88 dol.; vyskupijos rei
kalam surinkta 1,959.25 dol. 
Stambesnės išlaidos: parapijos 
- 14,888.67 dol.; bažnyčios— 
5,659.30 dol.; mokyklos ir salės 
-7,059.99 dol.; klebonijos— 

5,576.47 dol.; vienuolyno — 
1,027.56 dol- ir kt.

— tai

dalyva- 
arba i-

Parengimu kalendorius gegu
žės mėnesiui.

nuo-

pri- 
ten- 
toli-

Žilvino šokėjai TV programo
je šoka lenciūgėlį. Pixanne vai
kų programos žiūrovai matys 
juos gegužės 10 d., 9 vai. rytą 
10 kanale. Toje pat programo
je Pixanne lietuviškai dainuo
ja “Linksmumas eina per gi
rias, paukšteliai kelia vestu
ves”. Gegužės 15 d. 2 vai. die
ną, žilviniečiai šoks Conven- 
tion Hali, Folk Fair ruošiamo
je programoje.

Gegužės 1 d., 3:30 vai. po
piet Lietuvių Banke (202 N. 
Broad St.) Balfo metinis susi
rinkimas-

7 d. L. Muzikinio Klubo salė
je, 2715 E. Allegheny Avė., L. 
Bendruomenės Balso pavasari
nis parengimas — vakaras.

8 d. po pamaldų, Motinos die
nos minėjimas. Rengia — šešta
dieninė mokykla, šv. Andrie
jaus parapijos salėje.

14 d., 7:30 vai. vak. Moya- 
mensing — Neptūne salėje, L. 
Tautinio Ansamblio pavasari
nis koncertas.

28 d. Philadelphijos jaunimo 
metų komiteto parengimas Mc 
Callister salėje, 1811 Spring 
Garden St. KČ.

HARTFORD, CONN.
Ramovėnų vakarienė buvo 

balandžio 16 L.A.P. klubo salė
je. Vakarienę pradėjo skyriaus 
pirmininkas Vaclovas Nenortas- 
Po vakarienės buvo šokiai. Gro
jo Ed. Radionovo orkestras/

"Tėvynės garsų" vakarienė- 
balius bus balandžio 30, 7:30 v. 
v.. A.L.P. klubo salėje. Bus pa
minėta dešimties metų sukak
tis. Šokiams groja Ed. Radiono
vo orkestras. Įėjimas 2-50 dol.

Lituanistinės mokyklos vaka
ras bus gegužės 1 d. 3.30 v. po
piet L.AP. klubo salėje. Bosto
no Lietuvių Dramos sambūris 
suvaidins L. Fordo trijų veiks
mų pjesę “Brandos atestatą”. 
Režisuoja akt. A. Gustaitienė. 
Dainuos J. Gaidelio vedamo 
choro moterų balsai. Visi Hart
fordo ir apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir paremti litua
nistinę mokyklą.

L.A.P. klubo Įstatai rengiama
si pakeisti. Sudaryta komisija, 
kuri savo darbą baigs birželio 
pradžioje ir to mėnesio susirin
kime visi bus supažindinti su 
naujais pakeitimais.

Susirinkimų dieną pakeista. 
Pagal įstatus klubo narių mėne
siniai susirinkimai šaukiami pir
madienio vakare 7 v. Žiemos 
metu jie atkeliami į sekmadie
nio popietę. Dabar nuo gegužės 
mėn. susirinkimai 
nūdieniais- Kitas, 
susirinkimas bus 
pirmadienį, 7 v.v. 
pose.

Didžiosios salės
racijos buvo jau nusidėvėjusios, 
tad pradėta remontuoti scena 
Scenos remontam reikės išleis 
tiapie 1000 dol. J. Bernotas

jau bus pir- 
klubo narių 
gegužės 16, 
klubo patal-

scenos deko-

PUTNAMO SESELIŲ RĖMĖJŲ 
ŠVENTĖ HARTFORDE

Philadelphijos ateitininkų koncerte programą iipildė iš k. Į d. pianistas Marco Franeze, solistė Aušra 
Vedeckaitė ir baletininkai — Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas. Nuotr. K. Cikoto.

Labdaros pietų rengėjai po 
kruopštaus darbo balandžio 17 
lengvai atsikvėpė, kai į puikų 
America viešbutį prisirinko 
apie 300 seselių rėmėjų. Di
džiumą sudarė lietuviai. Tos 
vietos, kurias atsisakė užimti 
kviestieji lietuviai ir net asme
niškai seselių prašyti, neliko 
tuščios. Jas užpildė kitataučiai. 
Įvertindami labdarybės idėją ir 
seserų darbą. Buvo susirinkę 
jaunimo ir iki 80-90 metų. Pie
tų kaina buvo 50 dol. Tokią su
mą sumokėti ne visiem buvo 
lengva. Tai buvo auka, auka 
Matulaičio namų statybai

Pietų dalyviai pirmiausiai su
sirinko į poilsio salę kokteiliui. 
Paskui perėjo į pietų salę. Pie
tų rengimo komiteto vadovė N. 
Gailiūnienė paprašė Hartfordo 
kleboną kun. J. Matuti sukalbė
ti invokaciją. Taip pat pasvei
kino rengimo komiteto pirmi
ninkė Šimkienė ir tolimesnį 
programos vadovavimą pavedė 
teisėjui F. Mončiui. Po jo trum
pos ir linksmos Įžangos ir val
džios 
kino 
mėjų 
kas.

Gubernatoriaus John Demp-

atstovų pristatymo svei- 
prel. P. Juras, seselių rė- 
centro komiteto pirminin-

— ALRK Vargonininkų Są
jungos centro valdybos posėdy
je, Chicagoje nutarta įgalioti 
valdybos vicepirmininką V. Ma- 
maitį rūpintis visais organizaci
niais reikalais, rengiant Varg. 
Sąj. seimą Washingtone. Todėl 
visų vargonininkų, kurie nori 
dalyvauti rugsėjo 3-5 d. seime, 
prašoma užsiregistruoti pas V. 
Mamaitį (adresas: 209 Clark PI., 
Elizabeth, N.J., 07206), nuro
dant kada ketina atvykti ir kiek 
laiko nakvos. J. Bertulis, ALRK 
Varg. Sąj. Sekretorius

— Dainų šventės programo
je įvyko mažas pakeitimas. Vie
toj J. Bertulio “Broliai” bus 
dainuojama to paties autoriaus 
“Tau brangi Tėvyne” (žodžiai 
St. Džiugo).

— Buvę Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti Komiteto ko
ordinatoriai, kurių globoje yra 
po lapkričio 13 manifestacijos 
susidaręs pinigų likutis, savo 
paskutiniame posėdy nutarė da
lį to likučio paskirstyti sekan
čiai: jaunimo kongreso rengimo 
komitetui 1000 dol., rezoliuci
joms remti komitetui 1000 dol. 
ir Lituanus žurnalui 1000 dol.

— Lietuvės plaukikės sėk
mingai pasirodė visoje Kanado
je praėjusį savaitgalį tuo pačiu 
laiku pravestose “Operation 
Mexico” plaukimo pirmenybėse. 
A. Kučinskaitė 50 jardų rungty
je išsikovojo I vietą Ontario 
provincijoj ir II vietą visoj Ka
nadoj; J. Glanertaitė — 10 0 
jardų laisvu stilium rungtyje— 
I v. Ontario prov. ir IV v- Ka
nadoj. “Operation Mexilo” pir
menybių tikslas — atrinkti ge
riausius plaukikus būsimai O- 
limpįjadai.

— Lietuvių Studentų Sąjun
gos nauja centro valdyba pasi
skirstė pareigomis sekančiai: 
pirm. — Kęstutis Paulius Žy- 
gas; vicepirmininkai — Bostone 
Antanas Saulaitis, S.J., New 
Yorke Petras Vainius, Clevelan- 
de Rimas Gulbinas, Chicagoje 
Algis Rukšėnas; ižd. — Kazys 
Snieška; sekret. — Stasys Ras
tenis. Lietuvių Studentų Są
jungos reikalais kreipiamasi į 
centro valdybą šiuo adresu: 
Kęstutis P. Žygas, Robinson 
Hali, Graduate School of De- 
sign, Harvard University, €am- 
bridge, Mass.

— Fotografų kursai pradėti 
jaunimo namuose Chicagoje 
balandžio 15. Kursus surengė 
Žurnalistų sąjungos Chicagos 
skyriaus valdyba. Pirmą pa
skaitą skaitė teis. Vytautas Rač
kauskas. Kursuose teoretinių 
paskaitų bus apie 10. Po to bus 
praktikos darbai fotografavime 
ir laboratorijoje.

— Pasaulio Lietuvių archy
vui reikalingos knygos: A. Kau
po “Amerikos lietuvių mokyk
los" (1914 m.) ir T Žilinsko 
“Amerikos Lietuviai” (1913 m.). 
Šias knygas turinčius prašoma 
jas paskolinti ar padovanoti. 
Archyvo adresas: 5620 So. Cla- 
remont Avė., Chicago, Illinois, 
60636.

sey sveikinimą perdavė pulkn. 
Edward O'Meara.

Meninę programą atliko so
listė Zuzana Griškaitė ir muz. 
prof. Vytautas Marijošius. Po 
koncertinės dalies ilgesnę kal
bą pasakė prel. J Balkūnas. 
Kalbėdamas lietuviškai, jis lie
tė tik Matulaičio namų statybą, 
angliškai gi nupasakojo visą vie
nuolijos istoriją.

Motinėlė Augusta visiem nuo
širdžiai padėkojo, 
padėkojo motina 
tūs baigti malda

Pietų rengėjai
labdaros darbą, nes Matulaičio 
namų statybai — senelių poil
sio namam dar reikia daug ir 
labai daug pinigų Laukiama 
kiekvieno auka. P.K-

Anglų kalba
Aloyza. Pie-

atliko gražu
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@ SPORTAS
WEST NY:LAK 2:2 (1:1)

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Atletų klubo pirmoji komanda 
nelauktai parsivežė vieną pir
menybių tašką iš New Jersey, 
sužaisdama su West N.Y. 2:2. 
Pasekmė nelaukta, nes mū
siškiai žaidė nepilnos sudėties 
— visas rungtynes su 10 žmo
nių. LAK sudėtis atrodė šitaip: 
Šileikis; Bileris, Vainius, Bud- 
reckas, Česnauskas, Remėza; 
Daukša, Kreicas; Klivečka I, 
Anina. Didelėje ir šlapioje 
Schuetzenparko aikštėje, mūsiš
kiai pastatė penkis gynikus, du 
saugus, o priekyje palikę tik du 
puolikus. Taktiškai teisingai 
žaisdami, išpešė vieną tašką, 
kuris šiose apystovose prilygsta 
pergalei. Visas darbas krito ant 
gynimo pečių. Stipriai sužaidė 
Remėza. Budreckas viduryje 
vietomis veik akrobatiškai ka
muolį pašalindavo iš pavojaus 
zonos. Silpniau pradėjęs Krei
cas, vėliau įsismagino ir dirbo 
už du. Mūsiškiai pradėjo devy
niese — Bileris atsirado kėli
niui įpusėjus ir West NY vedė 
1:0. Pažymėtina šį kartą mūsiš
kių kovos moralė, nenusime
nant ir kovojant iki rungtynių 
pabaigos. Priešininkas sunkiai 
tegalėjo prasimušti pro tankų 
mūsiškių gynimą. Priekyje Kli- 
večka nutykojęs progą prasmun
ka pro du priešininko gynikus 
ir nelaikomai šauna išlyginamą
jį įvartį.

Antrame kėlinyje vaizdas ne
sikeičia. Mūsiškiai atkakliai gi
nasi, o priešininkas mūsų gyni
mo negali pralaužti. Viduryje 
kėlinio Anina, kairiame krašte 
išsikovojęs kamuolį, permeta 
Klivečkai, kurio gerą padavimą 
Daukša įšauna į žemutinį var
tų kampą ir visų nustebimui 
mūsiškiai veda 2:1. Rungtynių 
gale mūsų gynikai vienu metu 
negali iškabintį pjie yąrhpį pur
vyne esantį kamuolį, ir prieši
ninkai išlygina. LAK ir toliau 
lentelėje laikosi 4 vietoje, nors 
ant kulnų lipa Bridgeportas ir 
Kingstonas- Rezervinės rungti- 
nės atšauktos.

š. Amerikos lietuvių sportinės žaidynės įvyko balandžio 16-17 Cnicagoje. Krepšinio rungtynes stebi ii k. 
į d. — V. Grybauskas, S. Krašauskas ir P. Mickevičius Nuotr. Z. Degučio.

šeštadienį žaidę jaunieji pra
laimėjo. Jaunučiai nusileido 
Gjoa 0:3, o mažučiai pralaimė
jo pirmenybių rungtynes prieš 
bavarus 1:6. Mūsų mažučių ko
mandą (iki 13 m.), kuriai vado
vauja veteranas Steponis, suda
ro sekantys žaidikai: Volskis, 
Norvilą, Beleckas, Mikalauskas 
II, Vainius n, Modzeliauskas, 
Birutis, Labutis, Ivašauskas, Čes
nauskas 11, Powell, Kidolis, 
Riauba II, Kerekes.

Ateinantį savaitgalį numaty
tos pirmenybių rungtynės 4 
LAK komandoms. Sekmadienį 
pirmoji ir rezervinė žaidžia 
prieš Shamrock Van Cortlandt 
parke, aikštė nr. 1, Bronx N Y. 
Priešininkas yra pirmenybių ly
deris ir pirmame rate mūsiš
kius sudorojęs net 6:0. Pirmo
sios komandos pradeda 3:15 v., 
o rezervinės 1:30.

šeštadienį mažučiai Kissena

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merki*

Dvikova dėl pasaulio karūnos 
tarp didmeistrių Petrosjan - Spas- 
sky, po šešių partijų 3:3. Visos jos 
pasibaigė lygiomis.

M.I.T. nugriebė pirmą vietą tarp- 
koleginėse Rytų pirmenybėse, prie
šaky Fordham ir Pennsylvania uni
versitetų.

štai palyginimas: Bostono tarp- 
klubinėse, So. Bostono lietuvių pil. 
dr-jos šachmatininkai įveikė M.I.T. 
vienose rungtynėse ir kitose — su
žaidė lygiomis; M.I.T. liko ketvirtoj 
vietoj.

Bostono un-tas, praeito penkta
dienio rungtynėse, įveikė Lietuvių 
B komandą 5:0(1) ir laimėjęs porą 
atidėtų rungtynių, iškopė į pirmą 
vietą B lygoje su 9 taškais. Lietuvių 
B turi 8 taškus ir vienas nebaigtas 
rungtynes su Tufts A komanda.

parke Flushing LI žaidžia prieš -
DSC Brooklyn 3 vai., o jaunu
čiai vyksta į Hempstead State 
parką, kur 2:30 vai. žaidžia 
prieš Ali Star Dynamo.

Atletas

š. A. Lietuvių šachmatų š. metų 
pirmenybės pavestos Dr. Algirdui 
Nasvyčiui surengti Clevelande. Chi- 
caga žada pasiųsti į tas pirmenybes 
desėtką savo dalyvių, priešaky su 
Amerikos meistrų klasės dalyviais: 
Povilu Tautvaiša ir Viktoru Pal- 
čiaūšku.

Mašsachusetts - Rhode Island vals
tijų komandos, ge'gužės 1 d. rungiasi 
Providence, ant 30 lentų. Connecti- 
eut komanda (40 lentų), gegužės 22 
atvyksta į Bostoną, rungtynėms su 
Massachusetts vyrais.

SERVICE

We Don't Give Up! — TR1-BORO 
Sevver Cleaning Specialiste. Let us 
solve your drainage problem. Drains 
& Sewers electrically cleaned from 
$20. Residential-Commercial. Guar- 
anteed fast Service. — We go any- 
where Call 585-8477 bet. 7:30 AM - 
10 PM.

TO PLACfi
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SERVICE

Ridzvanavičius; Vilniaus 4 atstovai: 
Vistaneckis, Lapienis, Rubinas, Bra
žinskas; Kauno — Ciukajevas, Mas- 
lovas, Ambrozaitis, Ostrauskas; 
Šiaulių — Petraitis, Nemuno drau
gijos — G. Plungė, Klaipėdos — 2 
ir Panevėžio 1 atstovas, ir meistras 
Česnauskas iš Plungės. Pirmenybės 
užsibaigs gegužės 12 d.

SERVICE

SLOANES HOUSE of Prime Ribs 
871 Cypress Avė cor. Church Avė 
Bklyn IN 9-2130 Daily Lunch and 
Dinner specials Sauerbraten Roast 
Pork Leg of Lamb Corned Beef and 
Cabbage Boiled Beef — Catering up 
to 40 people. Open 7 days.

FRED WlLKINS
MOVERS & STORAGE
Local and Long Distance 

Licensed, Insured and Bonded 
96 Atlantic Avė Brooklyn

Call 625-3583

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKU I

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją ? Jums geromis sąlygomis 
padarys — . .

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

‘ 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Maskvos un-tete įvestas šachma
tų teorijos ir istorijos kursas. Dėsto 
didmeistriai: Petrosjan, Botvinik, 
Korčnoj, Bronštein. Tai ir Kotov. 
Kurso paskaitas lanko arti 2000 
klausytojų.

Vilniuj, balandžio 20 d., prasidėjo 
Lietuvos šachmatų pirmenybės. Da
lyvauja pirmieji trys iš praeitų pir7 
menybių: V. Mikėnas, A. Uogelė, J.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR .
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDĖLYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
A D O L F S C H R A G E R F U R N I T U R E, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tol. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, cotor ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
TeJefunken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Otympia, Royai etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

iki 6 v. vak

CALISE
Beauty School

Beauty Culture for Beginners FREE 
Trial Lesson. Low rates, easy terms. 
Under the direction of MARY J. 
CALISE. Latest eąuipment, very 
pleasant surroundings, many good 
positions available at excellent sal- 
aries with leading Salons, Stores, 
Steamship Lines, etc. Licensed by 
the State of N.Y.

CALISE BEAUTY SCHOOL 
aeross from Robert Hali 

169 Livingston St., Brooklyn 
Phone: 875-9060

CARPETS CLEANING
Carpets — Picked up Cleaned and 
Relaid $1.75 a sąuare yard — Free 
Re Dye with every order For fast 
prompt Service call 672-8686

FASHION FLOORS 
9610 Northern Blvd Queens.

MIKĖS COIN SHOP 
Open 6 Days a Week 

We specialize in Foreign and 
U.S. Coins 

We Buy and Sėli 
109 W 45th Street N. Y. C. 

Call 582-0665

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta-.- 
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-^864

D1SPLAY
Colonial on Washington Lake, Yul- 
an, NY, tel. 914-956-4251 — Private 
dock, spacious rooms, usual summer 
sports. new recreation room, only 30 
min. to Monticello Rače Track, Ger- 
man American cuisine, near churches 
and Roller rink. Rates $52 to $56 
wk. Write for booklet Mrs. J. Hensel.

PORTO HOME 
SPRAYING SERVICE

You Name It—We Spray It
Refrigerators - Cabinets

Work done on prerpises. Reliable
Service — 9 AM - 10 PM.

Phone 589-8420

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y

VI 7-2573

ATTENTION!
A new Religious Article Store — 
centrally located in front of Bloom- 
ingdale, Rosaries, Medai, Statues, 
Prayerbooks, Religious Pictures, 
Missals, Bibles, Plaųues

THE GIFT BOX
752 Lexington Avė Tel. 421-9419

(Subway entrance) bet. 59 - 60th St.
“FREE” No purchase necessary, 
magnificent religious calendar in 
Severai languages.

“Ask and you shail receive”
Layaway Plan Cordially Invited

TONY LABRUZZO 
Painting & Decorating

General contracting, Interior, Ex- 
terior, Residential, Commercial — 
Gusto m work, full Insurance cover- 
age 516 TA 6-0158 if no ans call 
516 SU 1-3638, — 3483 Island Rd. 
Wantagh.

LIETUVIŲ ADVOKATAI

H. W. MALĖ
Machinists 2nd & 3rd Class

Good Pay Plūs Benefits. Steady Job 
- Overtime. Fine Work Conditions. 
Weekends and Eve. interviews ar- 
ranged — 914 YO 5-0816

STEWART STAMPING CORP 
630 Central Park Avė. 

Yonkers, N. Y.

MERCURY GIFT SHOP, INC
101 Ist AVENUE, NEW YORK CITY • Tel. OR 4-3930 

reprezentuoja

Globė Parcel Service,' Ine.
Siuntiniai į: Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus 

; Siuntinių pristatymas garantuojamas
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesalai ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kąlbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. 
Atidarą nuo 8:30 ryto iki 8:00 vakaro; sekmad. nuo 8:30 iki 4 popiet. 
Mūsų firmos geriausia rekomendacija—tūkstančiai klijentų visose JAV-se
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Savininkas —- Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

206 East 86th StreetC f (tarp 2 ir 3 Avė.)Q J New York, N. Y.
t/ Tek RE 4-4428
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PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite/

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke: 1654 2nd Avenue — TR 9-3647 

(Tarp 85 -86 gatvių) 
Rid*ewoode: 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068

Hempsteade: 310 Front Street — IV 3-5540
Flushinre: 41-06 Main Street — HI 5-2552

ALRI DGE. CONSTRUCTION 
"CORP.

GENERAL CONTRACTORS 
Brick Tile and Cement Work 

Plastering Carpentry 
437’New Jersey Avė Brooklyn 

Dl 6-42'44

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heightš, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

Yacht to Canoe Auto Home & You 
INSURANCE FOR ALL low down 
payments, convenient monthly pay- 
ments Home or Office visits Walter 
A Skoglund Associates 672 Forest 
Avė Staten Island N.Y. Tel. days 
GI 2-5050 — eves and weekends — 
SA 7-9509.

MARINERS INN
For the Finest of Food
Come bring the family 

for Sunday Dinner 
Bayvievv Avė & James St North
port L.I. N.Y. Call 516 AN 1-8111 
or 9756 ask for Mr. Williar» Kari.

ORTHOPEDIC SHOES 
Made To Order

Open 6 days a week all day Sunday 
Custom shoes molded shoes & high 
boots for ladies and gentlemen Gen
eral shoe repairs Andrew Rakossy 
780 Madison Avė (bet. . fį£-67.(Sts) 

Call RH 4-9061

EINAR EDVARDSEN
725 56th St., Brooklyn, N.Y.
Basement — Tel. 871-6370 

Radio, Transistor Radio, Color TV, 
Hi-Fi Stereo, Phonographs, Tapė 
Recorders, Sound Amplifier and 
Speaker System, Film Projectors.

19 years experience

JOHNIES WINDOW CLEANING
Home Window and Floor Cleaning

Fast and Reliable
All work guaranteed 
1689 Madison Avenue

New York City
Call 876-3471

SELF DEFENSE Free Exhibition 
by and for children 6-13 accompanied 
by parents — Sat. 1:30

UNITED DO JO 
School of Self Defense

For Men Women and Children 
78 W. 3rd St (opp. N. YU)

Call 677-9777

JEAN BLANDING Dressmaker
Open 6 days a week 

Styles for Stout Women 
Dress Making Alterations 

Hats made to order 
539 Clinton Avė Nevvark N.J.

Call 201 -243-3145

FITZPATRICK & COLEMAN 
General Contractors 

Specializing in Masonry and Con- 
crete work. Ali work done at rea- 
sonable rates. All work guaranteed 

970 Jamaica Avė Brooklyn 
Call TA 7-8305

DISPLAY

DON McKEE
48 W 70th Street N. Y. C.

General Contracting
Painting Plastering and General 
Repairs — All work done at reason- 
able rates Call E N 2-3495

CLINTON TRAVEL BUREAU 
Travel Is Our Business 

Special Rates for Churches 
and Religious Groups. 

127 Clinton St. N. Y. C. 
New York 
OR 3-9820

VENEZIA ITALIAN RĘST
Catering to Showers Engagements 
Anniversaries Sweet 16 Parties and 
other occasions — Free parking 
Entertainment every Sat Night — 
3128 Avė U Bklyn. Call TW 1-9693

ROCHESTER FLORIST INC.
Opposite Saint Barnabas Hospital 
Flovvers for every occasion for Wed- 
ding Communlon and ConfirmaUons 
& Funerals. Congratulatory plants 
Member of Florist Telcgraph Ser
vice — 4529 Third Avenue Bronx

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
•Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aronriskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Šalinskas
LĄIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su 
Air Condition

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

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165
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NAUJOSIOS

Jonui Valaičiui pristačius sve
čius ir perskaičius sveikinimus 
raštu, dar sveikino kons. A. Si-

‘ Jubiliejinės iškilmės baigtos 
koncertu Webster salėje sekma
dienį, 4:00 vaL popiet. Po A. 

/Kačanausko atidarymo žodžio 
gausią programą grakščiai pra-

leškomas sąžiningas sargas, 
kuris nakties metu pasaugotų 
krautuvę. Yra kambarys per
miegoti. Dienos meta gali eiti į 
darbą. Skambinti: 849-7240.

vadovauja ir koncerte akompo- 
navo Liudas Stukas. Visiem ki
tiem solistam, duetui ir chorui 
akomponavo muz. Aleksas Mro- 
zinskas.

mutis, o programos išpildyto- 
jam ir dalyviam padėkojo “Lie
tuvos atsiminimų” radijo direk
torius dr. J.J. Stukas. Po prog
ramos dalyviai turėjo progos pa
sišokti.

-MKIN BRUOER JOROA" 
r Vaidina: i

W. Ktetaaa, £ AndHt, K. Spencer

oktetas. Po programos šokiai. Ren
gia Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų rėmėjų New Yorko skyrius. 
Pradžia 3:30 vai. p.p.

Birželio 11 — Jaunimo šventė ir 
Maironio mokyklos abiturientų iš
leistuvės ukrainiečių parapijos sa
lėje, 152 No. 5th Street, Brooklyne. 
Pradžia 6 vai. vak. Reniga Maironio 
mokyklos Tė"ų komitetas.

Gegužės 21 — Pavasario šokiai 
Maspetho Piliečių klube. Rengia 
Moterų Vienybė.

Benjaminas Černiauskas (ba
landžio 26) 73 m. amžiaus. Ve
iklūs gyveno 260 Bolton gat
vė, So. Boston. Nuliūdime pa
liko žmoną. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Margarita Sibitienė (balandžio 
27) 82 m. amžiaus. Velionė gy
veno 265 Bolton gatvė, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko dvi duk
teris ir du sūnus. Palaidota Fair- 
view kapinėse, Dedham, Mass.

> Gegužinė* pamaldoMv. Pet- 
'ro parapijos bažnyčioje^ gegu
tėlės mėnesį bus. vakarais 7.30 
Sekmadieniais — 2:30 v. po
piet. Pamaldos pradedamos ba
landžio 30,7:30 v.v.

Vakariniai kurtai So. Boston 
aukštesniosios mokyklos patal
pose baigti balandžio 25 Kursai 
vėl bus pradedami ateinantį ru-

Knuomojamas 4 kambarių 
butas Great Neck, N.Y., lietu
vių apgyventame rajone. Tele
fonas HN 6-9384

Mažoji dainų švento rengiama' 
gegužės 22 Franklin K. Lane 
mokyklos salėje. Dalyvaus Phi- 
ladelphijos choras, vadovauja
mas L. Kaulinio, Elizabetho cho
ras, vad. V. Mamaičio, Rūtos 
choras, vad. Alg- Kačanausko, 
Operetės choras, vad. V. Stro- 
lios. Bus išpildyta dainų šven
tės programa. Pradžia 4 v. no-

Gegužės 22 — Dainų šventė
Franklin K. Lane High School sa
lėje, dalyvaujant — Philadelphijos, 
Elizabetho, Rūtos Ansamblio ir 
Brooklyno Operetės chorams. Ren
gia Brookiyno Operetės choras. 
Pradžia 4 vai. p.p.

AldiMM ^ ICtaalaMe. nunis- '
tės, koncertas bos gegužės 7 AtoHta laldrtfa, vadovai 
Town Hali salėje. Pradžia 5:15. įritate V. Drožto, aeM 
Programoje- Bacho,- Sdramano, Ctojtetaį flStan —- šveota 
Beethoveno, Cbopino, Katate-. Augustinas. BštahĮkaBMBV 
ko, Ddbussy, Bi- tė-,4hr.;B. ŽttčMs.; Elfidimą
lietus į koncertą platina: V. Les- Mnrttoja pret Kehbefis,u 
kaitienė, JA 38268,M. Žukaite* nėdRHMįs savo kųnigystės SŪ 
kienė, EV 4-2823, N. Ulėnie- sukaktį. Knygą spausdina Oę 
nė (516) WB 8-0260.

N.Y. LB. Kmoa.(WilfiMmbur- 
go) apylinkės susirinkimas bos 
šį šeštadienį, balandžio 30,7 v. 
v. Angelu Karalienės parapijos 
salėje. Bus rodomas filmas. Pra
šomi visi atsilankyti.

Laisvės žiburio radijo pro
gramoje šį sekmadienį bus pa
sikalbėjimas su Christopher Em- 
met, kuris yra Freedom House 
vykdomasis direktorius, Paverg
tų tautų bičiulis amerikiečių pir
mininkas ir kitose organizacijo
se kovai dėl laisvės aktyviai da
lyvauja.

Sekmadienį, 10:30 vaL rytą 
šv. Trejybės lietuvių bažnyčio
je, Newarke, N.J. prel. J. Bal
konas aukojo padėkos mišias 
už “Lietuvos atsiminimų” radi
jo ir “Rūtos” rėmėjų organiza
cijos gyvus ir mirusius narius. 
Tautiniais motyvais perpintą pa
mokslą pasakė T.. Juvenalis Dau
ba, O.F.M. Mišių metu giedojo 
svečias Algirdas Brazys, Šv. Ce
cilijos choras, vad. Klemenso 
Bagdanavičiaus ir Rūtos ansam
blis, dirig. Algirdui Kačanaus- 
kui. ’

Po Algirdo Kačanausko atida
rymo žodžio ir kun. dr. Stasio 
Valiušaičio invokacijos, vakarie
nės metu visa eilė menininkų 
savo dainomis maloniai nutei
kė gausią publiką. Porą dainų 
sudainavo populiarus dviejų 
mamyčių ir dviejų dukryčių 
kvartetas- Atskirai pasirodė E. 
Kidžiūtė su gitara, dar solo dai
navo F. Schinn—ir L Stukas. 
Šiedu išpildė ir.,“Cukrinio avi
nėlio” duetą. - <

Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis, prel. 
Jonas Ralkūnte Won Hali 
universiteto dekanas dr. R. Sen- 
kier. Jonui Valaičiui perskai
čius sveikinimus raštu ir prista
čius garbės svečius, prieš už
baigiant vakarienę visiems pa
dėkojo sukaktuvininkas J. Stu-

Motinos Dienos minėjimą Eli- 
zabethe šiais metais rengia jau
nimo metų komitetas. Meninę 
minėjimo dalį išpildys vien tik 
jaunosios meninės jėgos. Visuo
menė kviečiama šiame minėji
me dalyvauti, nes savo atsilan
kymu paremsite mūsų jaunimo 
pastangas. Minėjimas įvyks ge
gužės 7 d. 6 v.v. Elizabethe, lie
tuvių Laisvės Salėje (269 Se- 
cond St). Po minėjimo bus šo
kiai ir veiks užkandžių bei gėri
mų bufetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB Nęw Yorko apygardos švietimo 
ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik
lu!, 71 Farmers Avė, Pfainview, 
N. Y. 11803; teL 516 WE 5-0896.

Juozo Bražinsko laidotuvių 
metu susirinkusieji giminės, 
draugai ir artimieji vietoje gė
lių suaukojo 155 doL, kurie bu
vo paskirstyti šitaip: 50 doL Bal- 
ftti, 50 doL Vasario 16 gimna
zijai ir -55 doL Lietuvos Teisi
ninkų Metraščiui išleisti.

Pereitą savaitgalį prof. dr. Jo
kūbas J. Stukas minėjo savo ra
dijo programos “Lietuvos atsi
minimai” sidabrinę sukaktį. Iš
kilmės, pradėtos balandžio 23, 
šeštadienį banketu šv. Trejybės vedė Irena Veblaitienė, pristaty- 
lietuvių parapijos salėje, New- dama ne vien tik išpildomuo- 
arke, N.J. sius dalykus, bet apibūdindama

Gegužės 7 — Skautams remti tė
vą) komiteto balius Maspetho para
pijos salėje.

Gegužės 7 — Aldonos Kepelattės 
fortepijono rečitalis Town Hali sa
lėje, 43 Street (tarp 6 ir 7 Avė.), 
New Yorke. Pradžia 5:15 vaL p.p.

davimo marinoms, o kitą — už 
skysčio ir popieriaus padavimo 
reguliavimą elektra magnetiniu 
būdu foto kopijavimo maši
noms.

Apie inž. Kęstutį Miklą ir 
jo veiklą buvo paminėta ir ame
rikiečių spaudoje — Long Is- 
land didžiausiam dienraštyje 
Nevvsday, Continental News ir 
Bethpage Educational Bulletin. 
Kiek sąlygos leidžia, jis visuo
met amerikiečius supažindina 
su Lietuvos okupacija ir išlais
vinimo problemomis.

Reikia dar prisiminti, kad jis 
veikė ir lapkričio 13 manifesta
cijos komitete- Jis organizavo 
programą Madison Souare Gar- 
den salėje ir tai programai va
dovavo.

ANGLUOS 
ŠVENTĘ

Nukryžiuotojo Jėzaus šašelių 
rėmėjų draugijos metinis sei
melis įvyks gegužės 1 motiniš
kame name Brockton, Mass. Bos 
tono Rėmėjų skyrius balandžio 
23 buvo suruošęs vadinamą 
Whist ir Blitz parengimą, ku
riam vadovavo Anelė Grabijolie- 
nė. Gautą pelną bostoniečiai se
selėms įteiks seimelio metu.

Pirmoji komunija šv. Petro 
parapijos vaikučiam bus gegu
žės 7 8 v.r.

Dainų koncertas bus gegužės 
8 d. 4 v. popiet liet, piliečių 
draugijos salėje. Programą iš
pildys Janina Liustikaitė ir B- 
Povilavičiuš. Solistams akom- 
ponuos komp. Jeronimas Ka
činskas. Po koncerto vaišės._-ir 
šokiai. Koncerto pelnas skiria
mas Putnam jaunimo stovyklos 
statybai.________________ • _

Bendros maldos, kurios kal
bamos kartu su kunigu mišių 
metu, pradedamos spausdinti 
lietuvių ir anglų kalba parapi
jos biuletenyje. Biuletenis gau
namas, įeinant į bažnyčią. Visi 
prašomi tas maldas bendrai kal
bėti.
Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmens:

čia -į programą įsijungė “Do
minykas ir Motiejus” — akt Vi
talis Žukauskas ir Alfonsas Pet- 
rutis. Muz. A. Mrozinskui pa- 
gelbstint pianino pritarimu,' su 
deramu orumu linksmai pako
mentuoti ne vien sukaktuvini- 
ko pergyvenimai, bet taip pat ir 
kai kurie aktualesni New Yorko 
lietuvių visuomenės įvykiai

Programos pabaigoje pasiro
dė naujas moterų sekstetas “Ži
buoklės”, išpildęs J. Čižausko, 
harm. V. Budrevičiaus, J. Of- 
fenbach, harm. L. Štoko ir E- 
Balsio dainas. Iš seksteto atski
rom progom išsiskyrė Macke
vičiūtės ir F. Schirm duetas bei 

A. Pitkunigtonės solo. Sekstetui

Kmu utMtora: PndrtaMnriaM • vai. p. 
Ori fflRMC mMm: 
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Batencttto 29 — Iki g^užM 4

Inž. Kęstutis Miklas, LB New 
Yorko apygardos švietimo ir 
kultūros vadovas, plačiai reiškia 
si ir amerikiečių visuomeninėje 
veikloje, šiais metais jis vėl iš
rinktas Long Island mokyklų 
21-mos apylinkės (districto) biu- 
biudžeto komiteto pirmininku. 
Šioms atsakingoms pareigoms 
jis išrenkamas jau treti metai iš 
eilės- Jo vadovaujamas komite
tas tikrina apylinkės mokyklų 
biudžetą, sutvarko jį, pataiso 
ir paruošia bei pristato piliečių 
balsavimui, kuris nustatys ne
kilnojamo turto savininkų mo
kesčius mokyklų išlaikymo rei- 
^altens. Reikia pažymėti, kad 
jam vadovaujant toje apylinkė
je biudžetas niekad balsuotojų 
nebuvo atmestas ir mokesčiai, 
palyginus su kitom apylinkėm, 
yra gana žemi 1966-1967 metų 
biudžetas siekia virš 8,5 miL 
dol. biudžetas jau dabar baigia
mas paruošti.

Šalia to inž. Kęstutis Miklas 
veikia ir kitose srityse. Jis dar 
yra tos pačios apylinkės nau
jų mokyklų statybos patariamo
jo komiteto vicepirmininkas, 
suaugusių švietimo komiteto 
narys, kovai prieš narkotikus 
ir prieš vandalizmą komiteto 
narys, Nassau County Grand 
Jury Association narys, North 
Bethpage Civic Association val
dybos narys ir šiuo metu pa
kviestas kandidatuoti į Com- 
mittee-Man postą respublikonų 
partijoje.

Prieš tris metus jis kandi
datavo į Oyster Bay miesto pa
tarėjo vietą, bet pirminiuose 
rinkimuose 156 balsais turėjo 
užleisti tą vietą italų kilmės 
kandklataL šiais metais jis vėl 
kviečiamas kandidatuoti į tą 
pačią vietą.

Savo tiesioginiame darbe jis 
irgi pasiekė nemaža. Dabar jis 
dirba vienoje didžiulėje bend
rovėje kaip projektų inžinie
rius ir turi savo žinioje 14 in
žinierių. Yra jau-gavęs net du 
patentus. Vieną už automatinį 
kontrolės centrą cigarečių par-

Eate New York išnuomoja
mas erdvus baldais apstatytas 
kambarys. Galima naudotis vir
tuve. Pageidaujamas vyras. 
Skambinti po 6 vai- vakarais 
647-7365.

jimas nrganmwjamas New Yor
ke. Balandžio 22 bendrame var
pininkų ir valstiečių liaudinin
kų susirinkime New Yorke, 
pagrindinin klaustam buvo 
svarstomas buv. Lietuvos Prezi- 
dento dr. Kazio Griniaus šimt
mečio minėjimas. Gruodžio 17 
sueina 100 metų nuo šio iy~ 
maus visuomeninko, politiko ir 
gydytojo gimimo. Tam reikalui 
sudaryta varpininkų iniciatorių 
komisija iš Vacio Steponio, pir- 
mnh. B. Mačiūnienės ir A. Ma
čiusio. Komisijai pavesta sudary- 
ti ądatesaės visuomeninės apim
ties komitetą, kuris jau tiesiogi
niai rūpinsis minėjimo organiza
vimo.

Kat. Mbterp «ąiUn9°» 24 kuo
pa gegužės 1 mini 50 m- sukak
tį. Ta proga bus mišios 11 v. 
Angelų Karalienės _ parapijos 
bažnyčioje, 1 v. tos parapijos sa- 

Jėje iškilmingi pietūs, 2 vaL — 
minėjimo aktas. Meninę dalį iš
pildys soL .A. Kizienė, akompo- 
nuos M. Liuberskis, deklamuos 
R. Novickaitė ir R. Kregždytė.

BaNo Centro Valdybos posė
dis bus gegužės 3 Balfo centro 
patalpose.

Dr. E. Armonienė, Balfo di
rektorė, svarbiais Balfo reika
lais šį savaitgalį išskrenda į Los 
Angeles, Calif.

Koncertas-šokiai ruošiami ge
gužės 15 d., 3:30 vaL popiet 
Maspetho parapijos salėje (64- 
14 56th Road). Koncerto pro
gramą atliks Lionė Juodytė ir 
dukrytė Janina bei New Yo 
ko vyrų oktetas, vad. Alekso

- Mrozinske. Linksmąją progra
mą praves Vitalis Žukauskas.

Parengimai New Yorke
Balandžio 30 —'Brooklyno Centro 

LRKSA 115 kuopa rengia .80 metų 
sukakties minėjimų. Banketas ir šo
kiai šv. Jurgio par. salėje, 207 York 
St, Brooklyn. N.Y. Pradžia 8 v. v.

ir pačius išpildytojus.

Pirmąją koncerto dalį pradė
jo ir baigė “Rūtos” ansamblis, 
diriguojamas Algirdo Kačanaus
ko. Ansamblis išpildė S. Šim
kaus, V. Klovos, J. Starkus, B. 
Būdriūno, G. Donizetti, G. Ver
di kūrinius- Išpildant G7 Bizet, 
J. Karnavičiaus, V. Baumūo o- 
perų ištraukas, prie ansamblio 
atskirai solo partijose prisijun
gė Lionė Juodytė, Algirdas Bra
zys ir Florencija Schirm. Ypač 
galingai nuskambėjo ištrauka iš 
B. Būdriūno naujosios kan
tatos “Tėviškės namai”. Pirmo
je koncerto dalyje Licmė Juo
dytė ir Algirdas Brazys dar pa
dainavo po ketvertą dainų-

Po pertraukos Lionė Juocfytė 
padainavo ketetą lietuvių liau
dies dainų, pati pritardama gi
tara. Po Algirdo Brazio naujų 
solo dainų, abu išpildė pora due-

Pranas Antanovich (balan
džio 18) 74 m. amžiaus. Velio
nis gyveno 183 D gatvė, So. 
Boston. Palaidota Cedar Grave 
kapinėse, Dorchester, Mass.

Jurgis Balukonis (balandžio 
18) 84 m. amžiaus. Velionis gy
veno 204 I gatvė, So. Boston. 
Nuliūdime paliko dukterį ir sū-

NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS 
gegužes 7 d.

8 vai. vak.
MASPETH’O PARAPIJOS SALEJE 

64-14 56th Rd. Mespeth, N. Y.
rengia

PAVASARIO BALIŲ
Programoje akordeonistas Charles Daubaras su specialiai 
baliui paruošta lengva muzika. Namuose pagaminti už
kandžiai. Veiks bufetas. Šokiams gros Joe Thcmas or
kestras. Įėjimas asmeniui 8750.

Užsakymus Ir pinigus siųsti Iki gegužės 1 d. Kais adresais 
Irena Garunkštienė 16 Oakwood St. Jericho UI. N.Y. 516 WE 8-7046

Gegužės 15 — Koncertas Putna- 
mo Jaunimo stovyklos statybai pa
remti Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Programoje sol. Lionė Juody
tė su dukra Janina ir N.Y. Vyrų kapinėse.

Juozas Bernatonis (balandžio 
19) 75 m. amžiaus. Velionis gy
veno 68 Thomas Park, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko tris sū
nus, kurių vienas yra kun. Jo
nas Bernatonis. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Jonas Brasiskis (balandžio 
25) 84 m. amžiaus. Velionis gy
veno 821 Dorchester Avė., 
Dorchester, Mass. Nuliūdime pa
liko žmoną. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Ieva Jankauskienė (balandžio 
25) 87 m. amžiaus. Velionė gy
veno 101 Baxter gatvė, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko 4 dukte
ris, kurių dvi yra seselės kazi- 
mierietės ir tris sūnus- Vienas


