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AMERIKOS PACIFISTAI Vietname atžymėti kiaušiniais

Dirksenui pritruko 9 balsy

Kita istorija tą pat dieną to 
paties laikraščio tam pat pusla
pyje primenama John Chamber- 
laino. Istorija su rytų Europos 
valstybėm ir jų užpuoliku So
vietų Sąjunga. Sovietų Sąjunga 
atėmė ne tik žiedą ir pinigus. 
Jj pasiliko vergijoje milijonus 
pavergtųjų ir juos apiplėšia sis
temingai kasmet. Per 1964-5 
metus Sovietų Sąjunga apiplė
šė juos už 12 bfl. dol. Apiplė-

Kongrese dėl 
Vietnamo

jog pritrūko bombų Vietnamo 
karui. Spaudoje buso paskelb
ta, kad aviacijai pavesta varto
ti mažiau bombų pietų. Vietna
me. Anksčiau išmesdavo dienai 
pe 1,000, dabar po 40d. Ąfcūu-

o įtaką tuo- 
Arabijos ka

ti savo rankose visus arabus da- paliaus Faisakh pastangos iš- 
bar ištiko eilė nepasisekimų ir 
jo įtaką sumažino, frako prezi
dento mirtis, Ben Beitos iškri-

susipras paskambinti polici-

Tračia istorija apie pasaulio 
policiją — Saugumo Tarybą. 
Su ja daug blogiau nei su New 
Yorko policija. New Yorko po
licija skuba į pagalbą užpulta
jam. Pasaulio potknjosfyūstmė

įprašą. laikraštis, kaip j jie
gyli nuleisti niekais ^artimo pa
galbos šauksmą? Ar jų nesi
kišime filosofija remiasi neap
sakomu bailumu ar išplitusiu 
nejautrumu? ... Gal psichiat
ras galėtų surasti atsakymą dėl 
šio gėdingo reiškinio. Mes ne-

— Prancūzijos parlamen
tas balandžio 20 pritarė de 
Gaulle politikai dėl Nato. Min. 
pirm. Pompidou įtikinėjo parla
mentą, kad Amerikos dabarti
nė atominė politika karo atve
ju gresia sugriauti Europą, o 
pirmasis taikinys bus Prancūzi
ja. MoBet ir kitų organizuotas 
nepasitikėjimas tesurinko 137 
balsus iš 482.

f jaimnai Amaricasi baL 16-ve- nes kainas, nei už tuos pačius 
' darnųjį jtovadino ^Staubmga gaminius gauna laisvųjų valsty- 
’' istorija”. Tai istorija apie Man- bių rinkoje. Skirtumas Sovietų 
^'hattima gyventoją ’frėną Goe- Sąjungos naudai ir £ 

tsch. Ji sekmadienio rytą, ba
landžio 17, iš -savo buto išėjo 
įtarnybą Tik įėjusią į jos pa- 
čios gyvenamo namo keltą čiu
po* už gerklės užpuolikas, reika
laudamas, kad tylėtų. Ji ėmė 
spiegti, suspėjo paspausti aliar
mo lųygtuką, išsiveržė iš užpuo- prievarta apiplėšia

— Europą poMcs 30,000 tre
niruotos amerikiečių kariuome
nės. Ją paketo rudenį naujai pa
ruošta kariuomenė. Vokietijoje 
didelis nepasitenkinimas, ne 
tuo, kad kariuomenė atimama, 
bet kad vyriausybė sužinojo 
tai iŠ spaudos, nors esą ameri
kiečių daug sykių buvo užtik
rinta tartis Vokietiją liečian
čiais reikalais su Vokietijos vy

rieji nariai yra Angliją Tur- ir pietų. Iš pietų spaudžia Egip- tinus Alžirą 
kiją Persija ir Pakistanas. Or- to Nasseris, remiamas Sovie- je izoliavo N; 
ganizacija sukurta 1955 kaip tų. Nasserio svajonę sujung- se kraštuose, f 
politinė ir (carinė jėga, kuri at- 
laikytų Sovioty spaudimą Htoi* 
voržti į Partija* įlanką. O grau
džia iš dviejų pusių — šiaurės

ima sau pigesne kaina, nei jie 
parduodami laisvoje rinkoje; o 
už sovietinius gaminius; ku
riuos atgabena pavergtom -tau
tom, priešingai — ima dides-

Tai istorija — primena laik
raštis, — kaip prieš dvejus me
tus su Kitty Genovese, kurią 
užpuolikas mirtinai užbadė: 37 
kaimynai girdėjo jos pagalbos 
šauksmus, bet niekas neatsilie-

— Senate balandžio 20 šen. 
Dirksenas antru kartu pralai
mėjo balsuojant, kad būtų pa
keistas vyr. teismo aiškinimas 
dėl valstijų senatorių rinkimų. 
Teismas išaiškino, kad senato
rius renkant turi būti žiūrima 
balsuotojų skaičiaus. Dirksenas 
siūlė atsižvelgti senatorių skai
čių nustatant ne tik į gyvento
jų skaičių, bet ir į ūkinį bei 
profesinį atstovavimą. Iki drie-

Tos istorijos antra dalis, ta, 
kad, Chamberiaino teigimu, 
“Dean Rusk, mūsų pasitikėji
mo vertas valstybės sekretorius, 
esąs pasakęs: tegul tik Vietna
mo problema dingsta, tada ne
bus jokių sunkumų koegzisten
cijai su Sovietų Sąjunga —vyk
dant 'gyventi ir leisti gyventi' 
politiką".

Koegzistencija su užpuoliku, 
apiplėšusius ir apiplėšiančiu ki
tus? Kodėl ne? Nes ir namie 
vyksta tyli koegzistencija su Ma- 
fia, padugnių valdžia, kuri da
ro multimilijonines apyvartas 
iš lenktynių, naktinių barų, por
nografijos. Kremlius yra pasau
lio Mafia, išnaudojantis šimtą 
milijonų, šimtas milijonų šau-

CENTO: ar Persijos įlankai 
grėsmė sumažėjusi?
Valstybės sekr. Dean Rusk iš
vyko į Ankarą. Ten balandžio 
20-21 vadinamo Cento konfe
rencija. šioje organizacijoje A- 
merika yra tik stebėtojas. Tik-

Paulingas nenori būti laikomas 
tuo, kuo jis yra ’ »

New Yorko - valstybės vyr, 
teismas balandžio 19 atmetė dr 
Linus Pauling civilinį aiškinį— 
1 mil dol — National Re- 
view leidėjui W. F. Buckley, 
kurį Paulingas kaltino šmeiži
mu — pavadino Paulingą ko
munistų šalininku (fellow-trave-

Amerika balandžio 12 prane- pakartojo, kad savo nūsistaty 
šė Prancūzijai, kad laikas Ame- mo nekeičia. 
rikos kariuomenei pasitraukti 
iš Prancūzijos iki 1967 liepos 
pradžios esąs per trumpas; tam 
reikia bent dvejų metų. Pagal 
sutartį Prancūzįja įsipareigoju
si laikyti iki 1969. Prancūzija

bū. dol . • i;- ■’
Autorius primena, kad Jung

tinės Valstybės išdalino 13; bit 
ūkinės paramos kitiem. Suma 
panaši- Tik jos kėlias kitos 
krypties: Amerika kitiem duo
da, Sovietai iš kitę atima, juos 

_......................... _ " -> liepia
liko nagų ir iŠ kelto, pasileido jiem nešaukti arba dar ir dėko- 
šaukdama prie vienų durų, prie ti už apiplėšimą ?
kitų, spaudė skambučius. Bet 
užpuolikas ją pasivijo, atėmė 
pinigus, žiedą. Pati nukentėjusi 
išsiveržė į gatvę paskui užpuo
liką, susirado policininkus, ku
rie prisivijo užpuoliką, grąžino 
atimtus daiktus.

Laikraštis stebisi,,kad iš šim
to žmonių, kurie gyvena tame 
name, niekas neatidarė durų ir 
nepašaukė policijos, nors dau
gel girdėjo pagalbos šauksmus. 
“Aš girdėjau, — paskiau aiški
no vienas, — bet aš nenoriu 
kišti nosies į ne savo reikalą.. 
Ir aš nuėjau vėl gulti. Sekma
dienis yra vienintelė diena, ka
da gali iki vėlumos miegoti”. 
Moteris aiškino: “O ką aš ga
lėjau padaryti? Aš esu viena sa
vo bute. Maniau, kad kas nors. kia pagalbos. Ne viena Irena ir 

ne viena Kitty. Bet gera mie
goti prosperity lovoje... Gal 
kas kitas paskambins policijai..

B Kokis visų tų totoriję "mora
las"? — Nėra ko stebėtis, kad 
Irenos ir Kitty balsai nuskam
bėjo be atgarsio. Milijonai bal- 

H sų be atgarsio lieka.
B Nėra ko stebėtis, jei pilietis

I B nori būti “neutralus”; nesikiši
mo pavyzdžius jis imasi iŠ sa
vo viršūnių.

B Irena priešinosi užpuolikui ir
B pati gelbėjosi. Milijonai pa- 

vergtųjų vis labiau įsitikina, 
kad pasitikėti tegali savom pa- 

' ■ • , • stangom ir šauksmais. • šauks-
v ■ mai neras užuojautos vyriausio-

U Thant, generalinis sek- jo policininko būstinėje. Bet gal 
šauksmai bus kliūtis jam ra
miai miegoti.

Šauksmai gali išeiti į sveika
tą pačiam vyriausiam policinin
kui, nors jam operatorius, tur 
būt, labiau reikaBngas negu 
Chatnberlaino kalbamas psichi- 
atras-

kiaušiniais.
— Amerikos Revoliucijos 

Dukterys balandžio 20 konven
cijoje pasmerkė “prekybą su 
priešu”, pasmerkė “šaltinius, 
kurie perša koalicijas su komu
nistais”. ’

San. Mansfieldo siūlymas, 
kad Japonijoje ar Bunnoje de
rybose dėl Vietnamo dalyvautų 
kom. Kinija, šiaurės Vietnamas 
ir pietų Vietnamo suinteresuo
tas elementas, valstybės depar
tamentas ir prezidentas prita
rė- Tačiau manoma, kad komu
nistai jį atmes kaip ir ankstes
nius siūlymus.

Šen. Dirksenas atsiribojo nuo 
resp. vado atstovų rūmuose 
Fordo kaitinimų vyriausybei 
dėl ‘nusišeimininkavimo’ tiek

Aviacijos bombos balandžio 
19 trečiu kartu priartėjo prie 
Haiphongo per 10 mylių. Bom
bardavo tiltą

Budistų tarpe reiškiasi skili
mas. Thich Tri Quang staiga 
taktiką pakeitė — remia Ky 
vyriausybę iki rinkimų. Pasisa
ko prieš komunistus. Tuo tar
pu budistų vadas Thich Thien 
Minh Saigono mitinge balan-

lar jus 
su mumis, ar su komunistais? 
Mėginimas kalbėti prieš karą 
Vietname sutiko pasipriešinimą 
ne tik triukšmu, bet kiaušiniais 
ir pamidorais. Rytojaus dieną 
“pacifistai” mėgino piketuoti 
Amerikos atstovybę. Sutiko mi
nios pasipriešinimą Tada poli
cija nuvežė juos į lėktuvą ir lie
pė keliauti namo į San Fran- 
cisco.

Tarp tų “pacifistų” buvo jų 
vadas vienas protestantų dva-

retortos, esąs uztucrtnuB, km 
Amerika ir Sovietai sutarė pa- 
remti jį ir kitai liauencjjgi. ,

__ Bootona Šv Jono semi* 
narijoa rektorina U J. Rfley^ pa
sitraukė po klierikų demonstra
cijos, dėl kurios 8 buvo paša- 
MnH U cMninsrHm.

Saigone balandžio 20 iš sininkas, vienas iš “Catholic 
Amerikos nuvykę 6 “pacifistai” Worker” redaktorių, kolegijos 
mėgino turėti spaudos konfe- profesorius, studentas.
renciją Keli šimtai studentų Ir Amorikoja prioš "pacifistus", 
juos sutiko klausimais: “ar jūs Studentų “pacifistų” grupės 

demonstracija balandžio 20 ir 
Burlingtone, Vt, buvo sutikta

plėsti gerus santykius su Persi
ją Turkiją Jordanu ir Iraku 
dar labiau suįdmdė Nasseriuį 
svajones įvykdyti. Prestižui 
smūgis dar ir sąmokslas viduje- 
Pagaliau Persiją Turkija mėgi
no patį Nasserį prisijaukinti. 
Pagaliau ir ..valstybės sekr. D. 
Rusk pašiskelbė vyksiąs vizito 
pas Nasserį. Visa tai silpnina 
Sovietų sąjungininką, mažina 
grėsmę Cento valstybėm iš pie-

pusės nori, kad ta kariuomenė 
pasiliktų. Vdkietįja betgi mano, 
kad Prancūzija turi sudaryti su 
Vokietija sutartį, pagal kurią 
tos kariuomenės bazė būtų Vo
kietijos komandoje, kaip Vokie
tijos kariuomenės bazė Pran
cūzijoje yra atitinkamai Pran
cūzijos komandoje. Couvė de 
Murville aiškina, kad išėjimas 
iš Nato neturi nieko bendro 
su kariuomenės pasilikimu.

Ministeriai, nieko nesutarę, 
pertraukė derybas porai savai
čių. Vokietija turi sisitarti su 
kitais 11 Nato narių, kurie vyk
do per Vokietiją šį diplomatinį 
žaidimą su Prancūzija. Kiek 
Amerika tam žaidimui skiria 
reikšmės, rodo McCloy pasiun
timas į Europą Nato reikalais. 
Ypačiai stebimi santykiai tarp . šė tuo būdu, kad jų gaminius 
de Gaulle ir Danijos min. pir
mininku, kuris lankėsi pas de 
Gaulle ir yra jo nuomonei dėl 
Europos konfederacijos arti
mesnis.

mų nepruma.
Su ja yra dar blogiau . •. To 

paties laikraščio tos pačios die
nos numery W. F. Buckley Jr. 
svarsto to vyriausio policininko 
nutarimą dėl Rodezijos. Tikriau 
svarsto tik to sprendimo mo
tyvus sankcijom prieš Rodezi- 
ją. Sankcijas parėmė ne argu
mentu apie rasių ir kitokių ly
gybių pažeidimą, bet chartos 
VII straipsniu, kuris pateisina 
sankcijas prieš veiksmus, “gre
siančius taikai, taiką pažeidžian
čius, agresinius”. Ar Rodezija 
grėsė taikai? Buckley atsako: 
nebent tuo būdu, kad "kitos 
vyriausybės rangėsi siųsti į ją 
savo kariuomenes". Taip aiški
no ir Molotovas: esą Baltijos 
valstybių sąjunga gresia taikai, 
jei jos pasipriešins raudonajai 
armijai, užimančiai Baltijos val
stybes ...

Autorius tokį argumentavi
mą vadina veidmainiavimu, hi- 
pokrize, įsigalėjusia Saugumo 
Taryboje kaip vyriausioje pa
saulio policijos būstinėje. Galė
tum sakyti, kad joje veikia pa
saulio masto Mafią padugnių 
valdžia.

stiprėjant karinės eigos, nes 
po poros savaičių prasidės ly
tūs, kurie palankūs komunis 
tam organizuoti puolimus.

bėjo C<^umbus'(Mūo duotokratų 
politikam. IŠ jo pareiškimų Ch. 
Sc. Monitor korespondentas pa
sidarė išvadą kad valstybės de
partamentas keičia politinę lini
ją Tuo metu, kai valstybės se
kretorius Rusk Ankaroje kalbė
jo apie komunizmo agresinius 
siekimus, jo pavaduotojas Har- 
rimanas kalbėjo priešingai: 
“Komunizmas nebėra šiandien 
eksportinis produktas... Nuo 
to laiko, kai Kinija pateko ko
munistų kontrolėn 1949, įvyko 
tarp komunistų kai kurios pa
žangos ... Stalino supratimas 
apie tarptautinio komunizmo 
struktūrą su Kremlium jos cent
re sugriuvo.-. Titas palaužė 

džio 20 įspėjo, kad Ky vyriau- Kremliaus griežtą režimą rytų 
sybė siekia apgauti. Europoje.” Komunizmas silps-

TARP DEMOKRATŲ: apie naują liniją 
vx^MMBi^toto*totojas tas lotynų Amerikoje, Ąfriko-

— Jugoslavijos delegacija ab . — Kanados vyskupai numatė 
vyko Į Romą. Spėj*m», mėgins „eta,
atgaivinti santykius su Vatika- , , 
nu. Santykiai nutrūko 1952, kai pasaulio teologų kon-
Popiežius Pijus XII paskyrė kar- ferendją Dalyvausią 1,800 ka- 

0 P"**™*,, ottoMR
u kutino * KOiiftoonviinu su •
naciais. Kardinolas Stopinac nekrikščionių tikėjimų at-

Konferencijos pradžioje bet- B 
gi valstybės sekr. Rusk įspėjo, B 
kad grėsmė nėra praėjusi. Jos B ,
šaltinis komunistinis blokas, ku- B '
ris agresinių siekimų neatsiža- B-,. , x
dėjo. ■

_ .... Nasseris — sumaZėj© galia, gal
Tos sovietines agresijos šie- ir ambicijos?

TARP DE GAULLE IR NATO: Nato 
smuiku groja Vokietija

Bonnoje balandžio 17 pras i- na iš Nato, tai Vokietijai at-. 
dėjQ.~ir po pirmų pasitarimų krinta Įsipareigojimas ląikyti 
perfraflOtlą^Mfišų^puH^ Pran^, jo^ kariuontopę-^Etočiau ^todvi 
cūzijoę užsienių reikalų minis- 
terių konferencija. Konferenci
jai akstiną davė Prancūzijos nu
matytas pasitraukimas iš Nato. 
Dol pasitraukimo Vokietija iš
kėlė klausimą, kaip bus su Pran- 
cūzijos 70,000 kariuomenės, ku
ri yra dabar Vokietijoje. Vokie
tijos ministeris Schroederis aiš
kiną kad jei Prancūzija išei-

SEATO — užtvara prieš Rusijos ir komunizmo ekspansiją.

poridento, pagal Harrimaną ko
munistinis pasaulis nustojo o- 
fenzyvos ir visuose kontinentuo
se atslūgsta.

Iš tų Harrimano aiškinimų 
apie komunistinės agresijos at
slūgimą korespondentas spėja 
ir Vietnamo politiką keisiantis. 
Jei anksčiau buvo sakoma, kad 
Amerika nesitrauks, kol bus 
reikalinga, tai korespondento 
dėmesį patraukė kitokesnis Har
rimano pareiškimas: nesi
trauks, “kol vyks agresija ir kol 
tauta mūsų pagalbos norės”. 
Įvykiai kombinuojami taip, kad 
sudarytų opiniją, jog Vietna
mo tauta jau nebenori ameri
kiečių pagalbos. Taigi jąu pa
grindas pasitraukti.

į H

Ri B
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ia liberalu žodi kabutėse, tuo 
pa^jmgAfomĮ fraH fia nėra tik- 
r» Iftfiralgrn^ a t$tiber^lis- 

de- 
motaratija yrą demokratijos iš
kraipą. Pastarasis aiškinimas 
gali turėti jau užgaulias pras
mės'tam, kuris save laiko tikru 
liberalu.

Su kai kuriais amerikiečiais 
liberalais atsitinka * tas pats, 
kas atsitiko su. jų vienminčiais 
Lietuvoje — kol gyveno svajo
nėm, teorijom, buvo palankūs 
komunistam, laikydami juos hu
manistais; tai pažine arčiau kai 
patiem reikėjo valstybės 
reikalus tvarkyti ne fikcijom, o 
faktais — jie davė žingsnį at
gal Jfr ėmė kalbėti apie savo 
vienminčių pažiūrų klaidas.

Tokis atšokėlis nuo savo vien
minčių galvojimo yra John P. 
Roche, Brandeis universiteto 

' politinių mokslų profesorius, 
buvęs pirmininkas 1963-1965
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ru$ ganu jaunimo atstovus iš 
Lietuvos. Tos kalbos buvo su
kėlę daug nerimo it apkartino 
santykius.- Pagaliau buvo išsiaiš- feSįjOT tina «awly- Aišku, Laisvė norėtų, kad iš
kinta, kad kalbos apie kvietimą gra laito sąlyga pūtigsm duo- Kongreso pasidžiaugti galėtų 
neturi pagrindo. Reikalas apra- Pinigai Artini dabar “Pa
mintas, santykiai aplyginti, įtikėkime jaunimu* .- -laimimo 
Bent ta kalbų dalis nutilo.

Antra kalini dalis prasidėjo 
tylom apie kongreso programos 
neaiškumus. Garsiai jos prasi
veržė su lapkričio 13 dienos 
manifestacijos organizatorių — 
“atviru ir draugišku” laišku 
kongreso rengėjam. Laiškas lie
tė kongreso programą, kiek 
kongresas virs tribūna ir veiks
niu opinijai už Lietuvos nepri
klausomybę. Laiškas provokavo /. wy ioTĮg nepriklansoniy 
spaudoje naujas kalbas. Šaky- jggs romi/ai sudaryti laiško au 
tum, dabar tų kalbų naują toriai prisadėfel “idėjomis; jėgo 
veiksmą. mis ir fin^?ay”

dievaičiai Kremliuje- , 
Tuos žodžius parašius, atėjo 

šaukiamas ne šo- dar vipnaą jasįrįąjįsias atsihepi-

e skaitėme žinutę.. 
ttiavJnintis Jaunimo

Tame pat laikraštyje balandžio dienraštyje -skaitėme žinutę 
13 V- Rastoms kritikavo ląpkri-, prifmtt<'mhitis Jaun 
&> 13 otgsAŪ^Orių laiško Korigre^ išrinkti karalaitę 
sąlygas, siūlymus,. laikydamas ir . “Mes Lifhūania” Motyvai 
juos dar “bendrybėm”; pąsisa- amerikiečių . lą&raščiai ra 
kė prieš kalbėjimąš per spau- apiė jarmiw kongresą. Jei i 
dą — geriau “akas į akį”- Gale £aitė būtų patraukli, tūr 
betgi priėjo išvadą, kad kong- ir nuotrauką įsidėtų Jei ž

tų liberalų, kurie vadinasi “A- 
mericans for Democratic Ac- 
tion”. Jis ne tik atšoko nuo 
gnųiės galvojimo, bet viešai 
ėmė jį kritikuoti- Dėmesio ver
tos jo nurodomos politinio gal
vojimo klaidos. Apie jas rašė 
“The New Leader” laikrašty, 
kuri leidžia “American Labor 
Conference on International Af- 
fairs, Ine.” Imam jo kai ku
rias mintis iš 1965 Nr. 9, iš str_ 
^aber^af ir Vietnamą^?'? i* fes’į ir ‘>otitmės^ ; plotmės galėjo' p2d£įgŽTkad ^ain£ 

kaip jis sakė: kongrese skelb- mas išjudintas, kongresui visu 
“Kai kovos Vietname sustip- ti deklaraciją už Atlanto ketu- rimtumu rengiamasi” Priminę 

rintes ir ypačiai kai vyriausy- rias laisves — “laisvę religijai, betgi, kad “pats laikas išspręs- 
bė nusprendė bombarduoti tautiniam apsisprendimui, spau- ti pramosimu temas ir kitus 

jtaj 4. « klausimus, j tai jaunimas per
lengvai žiūri. Iš PLB cv kylą 
sugestijos jaunimui, kad kong- - 
reso pranešėjais kviestų pačius 
iškiliausius jaunuosius kartas 
atstovus, kurių yra visuose 
kraštuose”. — Tai rimtas pri
minimas, nes tų dalykų neskel- 
bimas duoda pagrindo įspū - 
džiui, kad dar neskubu — ren
gėjai neskuba su pranešimų ir 
pranešėjų paskelbimu, tai kitas 
ims neskubėti ir su pinigų siun
timu. čia gali kilti kalbom., 
trečia dalis

Prie kalbų dėl kongreso pro
gramos prisidėjo ir komunisti
nė Laisvė — balandžio 15 pa
rašė, kad, girdi, jai nesvarbu, 
kokis bus tas kongresas. Bet

Isteriką:

K® ORMAN AGEO

1MMM Jamatoa Ąvemie Richmond Hill 18, N. Y.
TeL VIrginia 6-1800

apiė jaunimo kongresą. Jei mer
gaitė būtų patraukli, tūr būt, 
ir nuobrauką padėtų Jei žinu- 
tė yra tik ainekd<rtas, tai ir mes 
kartu juoksimės, tačiau jei ją 
turėtume rūntai priimti, tai jau 
blogaL Būtų skaudu jei tokiais

ftitfr Win- jeigu W 
kosmue hutu Matit
cįja prieš Amerikos ptotfcj 
Vietname; iei nenori nariiatą- 
jos prieš Spriek Ut**#*, 
tai jau geriau tatMfert <hr>wį

kovo 30 A. Rinktinas niūrėjo 
žygininkų siūlymuose reikalą 
“praplėsti ir daugiau akcentuo
ti laisvojo pasaulio jaunimo pa
sisakymą už kovą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Gal būt, visą kon
gresą daugiau pakreiptų iš aka
deminės į politinę laisvės ko
vos plotmę”. Pats autorius siū-

tartai prisadėtiį “idėjomis; jėgo
mis ir tinsasą^*:”.
■ Tiesiogiai diskusijose kongre- . . 
so rengėjai nedalyvavo. J i 
daugiau tik informavo. Dirvoje \ 
kovo 28 finansų komisijos pir-’ <r»i •
mininkas V.- Kamantas dar. ne^V KllHUlOS U

4 ’ = W televiziją fietuvoje
mom jie kalbės Nesą dar gauft'^-- ? "■ . - . ... ,, ? . ._. . .* u-J 8 : *tLaetuvojBędabar turime ber djdekais skaičiais ja:
sutikimo atsakymai Drauge 
balandžio 5. SL Barzdųkast PLĘ \

tas “neutr^iimas”.
i « 11 -i . i» iiį^i ■ L ■■■ -hipi i»^Į^ĮyLi

SUPEBIOR PffiCE GOODS CORP.
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Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

kaip jis sakė: kongrese skelb- mas išjudintas, kongresui visu

bė nusprendė bombarduoti f 
šiaurės Vietnamą, atsirado libė- dai ir sąžinei”, 
raliniuose-sluoksniuose tam tik
ro isterikos elemento. Beveik 
kas trys dienos, sakysim, kai 
kurie ad hoc sudaryti protesto 
komitetai kviečia mane prisi
jungti prie liturginės ceremoni
jos pasirašant apmokamus pa
reiškimus New York Times”.

“Kas mane ypatingai jaudina 
— tai augantis “part-time” pa
cifizmas arba izoliacionizmas 

liberalų. Puikūs liberalai, 
šturmuotų Kragresą, 

Iz- 
pakeičia bėgius, 

ir imasi kal- 
‘neišvengiamą kinų 

dominavimą’ ir apie šiaurės

tarp liberalų. Pu 
kurie šturmuoti 
remdami paramą 
raeliui, staiga pa 
kai liečiama Azija
bėti

T- Žiburiuose balandžio 14 L. 
Tamašauskas atmetė A. Rinkū- 
no siūlomus Atlanto principus, 
kurie esą bendrybės, o pasisaky
mai turį būti sujungti konkre
čiai su Lietuva. Pasisakė už ren
gėjų planą, kurio prasmę aiš
kinosi kaip jaunimo susitelki
mą, susiartinimą ir tautinį įsisą
moninimą. “Lietuvių jaunimo 
subūrimas į vieną lietuvišką 
šeimą lietuviškiem darbam, jų 
studijos, seminarai, stovyklos 
tarnauja... įsąmoninimui, kad 
jie yra lietuviai, ir ruošiami jų 
tautiniam ir Lietuvos laisvės 
darbui”.

Dirvoje balandžio 4 F. Ei- 
dįmtas, atsiliepdamas dėl lap-

jgbf^^gK^ feyeik' 3 ?̂jjgfe

ir?eįįasa$os virši- Ta prog* 
nink^Vflniuje J. ‘J»vntis_(Tie- ba, kąd reikia ruoštis spalvinei 
sa; 1966-79) V televizijai. Tačiau spalvinės te-

Tai - naujausias ■ pavyzdys, levizijos dar nė Maskvoj nėra.
•kaip dabar t Lietuvėj prasta Numatoma turėti “šiame penk- 
: . fcggas lu. • •• — -- ' • —

izijos viršinin- 
škelbė, nepakas^T

e

vos statistikas.
Maskvoj Išleistas statistikos 

metraštis (jejgn ten duomenys 
bent ne visiškai “iš lubų”) skel
bia, kad radijo imtuvų Lietuvo
je buvo 1963.metais 412 tūks
tančių, o 1964 — 448. “Radijo

1970 mėtų. Bet Lietuvai numa
tytuose planuose apie tai dar 
nėra kalbos šiame penkmetyje.

(ELTA)

Kiek uždirba 
melžėjos

S. Reckonstaino krautuvėse kalbama rueėMcai, lenkiškai, itkrainįškaf
Važiuoti BMT4*Hpant Esaex Street, keltis elevatorium j 
vista. arba DH> traukiniu D-6 Avenue.iki Delancey St-

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

taškų” (su vietiniu mazgu su- tvarkomame žemės ūkyje išskir- 
jungtų, taigi neindividualių gar- tinai gerbiamas, nes sunkus ir 
riakalbių) 1963 m. — 175 tūks
tančiai, 1964 — 172.

tuo pačiu metu svarbus val
džiai- Melžėjos turi ne tik melž-

čūs mažėja (niekas jų nemėgs
ta). Bendras radijo imtuvų ir 
“taškų” skaičius per tuos metus 
anot statistikos, padidėjęs 33- 
mis tūkstančiais ir 1964 gale pa
siekęs 620 tūkstančių. Pagal Ja- 
nuičio informaciją per metus syklėm.
po to — imtuvų ir “taškų” skai-

fašokęs dešimteriopai il-

ni iš geriausių žemės ūkyje,

bai prašoka paprastųjų žemdir
bių atlyginimą. Tie atlyginimai 
nustatomi labai sudėtingom tai-

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

• skambinkit daugiausia patyrusiam Kelioniy biurui J Ryta Europą

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

Ugr mažiau patikimas šuolis 
totorius imtuvų skaičiuje. Sta- 
ttotifak metrašty 1963 metais

Sovchozuose atlyginimų ap
skaičiavimo pagrindas toks: jei 
melžia rankom, tai moka 2,424 
rb. (du rublius ir 42 su 4 de
šimtadaliais kapeikos!), o jri

Pati žinomiausia ir patilrimįąusia finūa Amerikoje, turinti

DOVANAS -SIUNTINIUS Į USSR.

K fe įgr metas. Bet Januitis 1965 
iį Mį sako buvus “beveik”

(tada turi melžti daugiau kar
vių), tai moka 2,733 rb. už dar-

Garantuotas skubus ir tikshs pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose musų at^rbaoee yra gausus aukštos

Spėt OtetaMĖ įmonės Lietu

vai kiekvie-

tytą pieno primeižimo planą, 
tai gauna Įtiek primokėjimų. 
Taip per metus melžėja uždir
ba nuo 1017 iki 1200 rublių, ar
ba iki 100 rublių per mėnesį.

cįjų ir nemokamų katalogų gausite iš visų musų skyrių.

geriau, bet dažniau — daug blo-

nėj rytų Lietuvoj esamos tele- per ųietns (128 rb. mėnesiui)— 
vizijos stotys imtuvų dąr nepa- apie jas stirniną, kad jos už- 
siekia, Akmenės, Mažeikių, Vii- dirbusios perdaug! — • kitame

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.



a Visos akcijos pravedmms ba
landžio, gegužės, berželio,' lie
pos ir rugpjūčio TnėnwūaM pa- 
rpikabmg Kutelių piniginių ištek
lių. Čia irgi raka visų patrioti-

jei išvystysime į juos visą gali
mą spaudimą. Reikalaudami 
skubaus ir teigiamo sprendimo 
mūsų rezoliucijų klausimu Se-

ramos/ir 
kviečiame jus visus jungtis į šį

provineijdUs kun. V. Rimšelis, aaa Senate ir . i&n 
M-LC.,ir tam. dr. J. Prenskta 'poemas!

Dr. EX Hladis, pasakodamas tai iręjĮiįa MįUt 
savo įspūdžius, pastebėjo: “Mus žygis. Čia redna vimt 
Vilniuje visą laikąjydėjo so- " ’ ~ 
vietinių pareigūnų grupė. Jų 
veidai buvo oficialūs ir šalti. 
Dar šaltesni veidai buvo vilnie
čių, kurie stebėjo mus einant 
gatvėmis. Jie matė, kas mus ly
di, todėl nieko paguodžiančio 
jie iš mūsų negalėjo tikėtis. 
Aušros Vartuose mačiau suklu
pusius ir dideliu nuoširdumu 
besimeldžiančius žmones. Nuo-

riuos galime favorizuoti, ir at
sisakyti paremti bet kurį , poli
tinį režimą, kuris turi mažiau 
liberalumo kaip buvusi Ispani
jos respublika aną krizės va
landą. Jokiu principu negali bū
ti pagrįstas “part-time” pacifiz
mas. Dėl to aš prileidžiau, kad 
ginti Pietų Vietnamo autonomi
ją yra teisėtas reikalas; kad 
mūsų įsipareigojimas pripažin
ti 17 paralelę kaip ribą mūsų 
veiklai nėra didesnis už Hanoi 
įsipareigojimą; kad... mes ne
turime pagrindo laukt ‘visuoti
nio karo’ pietų Azijoje; kad pa

galiau taktikos atžvilgiu turi pa
teisinamo pagrindo vyriausy
bės didinamos priemonės”- 1

mų. paskutinėm savaitėm. , Ta- Prof. John P. Roche plačiai 
čiau kas nėra nei pacifistas nei nagrinėja kom. Kinijos sieki- 
moralinis Hanoi ar Pekingo rė- mus, lygina karą Vietname su 
mėjas (nei izoliacionistas, kuris karu Graikijoje, kritikuoja 
mano, kad Amerikos kišimasis vyriausybę, kuri turinti takti- 
į užsieninius reikalus esąs kaž- ką, bet neturinti strategijos, ir 
kaip neetiškas), tam sunku pri
siimti tokią nesveiką pažiūrą. 
Bombarduoti š. Vietname tam 
tikras sritis nėra nemorales
nis dalykas kaip remti Vietkon- 
go teroristus Pietuose (kur jie 
nužudė nuo 20 iki 30 tūkstan
čių vietovių pareigūnų per pas
kutinius šešeris metus).”

kt. Bet tai jau kitas klausimas, 
šioje vietoje tebuvo atkreiptas 
dėmesys į jo mintis, kurios ga
li būti naudingos skaitytojui, 
sekančiam ‘didžiosios spaudos’ 
aktualią informaciją apie inte
lektualų, dvasininkų, studentų 
vardu skelbiamuose pareiški
muose vartojamus argumentus.

Su ironija autorius primena 
kai kurių dabarties filosofų iš
kreiptą moralės supratimą, tar
damas jų tos moralės suprati
mą: “Pavartoti jėgą yra mora
lu, kai aš tam pritariu, yra tam 
tikrų egzistencinių svajojimų 
principas. Bet juo vargiai gali 
vadovautis liberalai, kurie sie
kias! į principingos veiklos 
versmes.”
Išvados:

“Mes turim žinoti, kad mes

Protarpiais amerikiečių spau
doje pasirodo informacijos ir 
apie religinį persekiojimą Sovie- 
tų Sąjungoje, šiom dienom čia 
tavo informuota apie “Ame
rica** redaktorių parvežtas ži
nias iš jų kelionės Maskvoje ir 
Leningrade. Daugiau in
formacijos buvo pateik
ta ryšium su diskusijom apie 
žydų religinio ir kultūrinio gy
venimo persekiojimą Sovietų 
Sąjungoje. Diskusijos vyko New 
Yorke, Carnegie International 
Cente? patalpose. Ta proga ame
rikiečių spaudos pasisakymus 
apie religinį persekiojimą So- 

' vietų Sąjungoje suglaustai nu
šviečia Alto tauras viename iš 
paskutiniųjų biuletenių.

Nauji puolimai atnaujinami 
prieš rusų ortodoksų bažnyčią, 
kaip pastebi New York Times 
korespondentas M.S. Handler. 
Ortodoksų tikybinis atsparumas 
ypač 'jaudina komunistų parti
jos ateistinius agitatorius, kai 
jų pastangos neduoda laukiamų 
vaisių. Rusų jaunuomenės da
lis didžiuojasi vakarietiška ma
da — savo tikėjimo išpažinimu. 
Žinoma, ši nauja mada Sovie
tuose susijusi su didele rizika.

Autorius pastebi, kad religi
nes tradicijas žmonių širdyse 
labai sunku išnaikinti. Aršiau
siai prieš religiją kovoją so
vietų žurnalai “Mokslas ir re
ligija” ir “Komunistas”, oficia
lus komunistų partijos organas. 
Net ir pats žurnalas “Komu
nistas” prisipažįsta, kad ta ko
va yra labai sunki-

Pagal britų žurnalistą John 
Lawrence, kurą laikomas^ šįoą 
srities žinovu, sovietinė priešre- 
liginė politika prie Kosygino ir 
Brežnevo dar labiau sustiprin-

Visaas klausimais laiškus nu
kreipti šiuo adresu: Rezoliuci
joms Remti Komitetas, Post Of
fice Bok 77048, Los Angeles, 
California 90007. Visiems bus 
suteikiama pilniausia informaci
ja telegramų ir laiškų rašymo 
senatoriams klausimu; taip pat 

.visiems, kurie tik duos savo ad
resus, bus siuntinėjamas nemo
kamai biuletenis, kuris teikia 
informacijas visais rezoliucijos 
Senate pravedimo reikalais. Vi
sos aukos taip pat nukreiptinos 
tuo pačiu alresu.

Tikrai atsieksime laimėjimą, 
jei tik nepagailėsime šiam žy
giui savo laiko, pastangų, dar
bo ir piniginės paramos.

Rezoliucijoms remti komiteto 
ir tarybos pirmininkas — Leo
nardas Valiukas; vicepirminin
kai — A. Kalm, A.C. Reins, A. 
F. Skirtus; E. Arbas, gen. sekre
torius; B. Lembergaitė, sekreto
rė; G.A. Petrauskas, kasininkas. 
Tarybos nariai — J. Andrius, 
J- Ąžuolaitis, Ž. Brinkienė, dr. 
Z. Brinkis, R. Bureika, kun. E. 
Caune, B. Čiurlionis, Al Dab- 
šys* Ji. Lembergaitė-Enck, J. 
Gliaudą, J. Jodelė, dr. J. Jur
kūnas, V. Kazlauskas, A. Kul
nys, S. Kungys, L. Lašas, A. 
Latvėnas, A. Lauri, R. Kilmony- 
tė-Lee, K Liaudanskas, A. Mar
kevičius, L Mažeikaitė, A. Ma
žeika, J. Motiejūnas, W.E. Kir
lius, B.W. Nurmsen, N. Onyx- 
Virand, S.J. Paltus, dr. P. Pama
taitis, J. Steinbergs, A.A. Timsh 
ir G. Virand. .

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
Direktorių Taryba

slėgtos ir liūdnos. Gatvėse juo- 
kėši tik rusai atėjūnai naujieji 
Lietuvos kolonizatoriai. Kada' 
sovietinio pareigūno paklau- 
siau, kiek Vilniuje yra bažny- 
čių, tai tas vadovas šaltai pa- ■ 
aiškino: Vilniuje buvo iš viso 
šešiasdešimt dvi- bažnyčios. Da- 
bar beveikia tik dešimt...”

Platesnei informacijai apie■ 
nūdienės Lietuvos bendrąją ir 
religinę padėtį amerikiečiams 
Alto pirm. A. J. Rudis suor- 
ganizavo pasikalbėjimą tarp vys- 
kupo V- Brizgio ir Illinois sena- 
toriaus Paul H. Douglas. Pasi- 
kalbėjimas buvo perduotas Dli- ’■< U-'/ 
nois valstijoje per devynis tele- 'SHBBHHHHBB 
vizijos kanalus ir 48 radijo sto- 
tis. Kaip patirta iš amerikiečių 
spaudos, šis apie Lietuvą infor-
macinis pokalbis padaręs dide- ■ C

Alto pirm. A.J. Rudis drauge
su Lietuvos gen. konsulu dr. P. jį-,... 
Daužvardžiu, U .šimučių ir kt
kovo 16 dalyvavo pasitarime ; į 1
su valstybės gynėjo pavaduoto- 
ju, civilinių bylų dalies virsi- 
ninku dr. Edward J. Hladis dėl 
palikimo bylų, liečiančių oku- 

nyčios padėtį okupuotoje Lietu- puotoje Lietuvoje paliktus gi- 
voje kiek pateikia dr. Edvard minės. Tais klausimais proku- 
J. Hladis, Illinois valstijos pro- roro pavaduotojui dr. E.J Hla- 
kuroro pavaduotojas ir civilinės dis buvo suteikta medžiaga, 
teisės dalies viršininkas, kurs kaip okupantai palikimus iš- 
tarnybos reikalais neseniai lan- naudoja savo naudai.
kėši Vilniuje. Ta proga Chica- Tai paskutiniai konkretūs Al-
goję su dr. EJ. Hladis susitiko to darbai ir žygiai bendroje ko- aBBHHHNHBHB 
Alto pirmin. A.J. Rudis, Alto voje dėl Lietuvos. " Pirmi pavasario žiedai.

/atkeltą ii
Marmadia > -M ‘teisėtos aspiracijos’, tai na- 

. • M^naT 1 ciM nustos buvę grėsmė, taps
nekenksmingi, jaukūs”.

“Yra visiška teisė galvoti, 
kaip tai daro daugelis pacifis
tų, kad karas yra didžiausias 
blogis. Bet tokios pažiūros lo
giška išvada reiškia pateisinimą 
pasidavimui (kapituliacijai), o 
ne pervertinimą fantazijų, ku
rias esam susidarę apie priešą- 
Gali galvoti, kad nors komunis
tai bei naciai būtų ir kažin ko- negalime pasirinkti karų, ku- 
kie, geriau yra pasiduoti negu 
kariauti. Negalima betgi galvo
ti, kad. komunistai ir' naciai yra 
tiktai gauja nekaltų bernelių, 
kurie yra kitų nesuprasti; ar dar 
blogiau: kad pareiškimas, jog 
naciai ir komunistai yra laisvės 
ir teisingumo atsidėję priešai, 
tesanti tik propaganda, plati
nama karo kurstytojų ... Aš 
esu įsitikinęs, kad liberalaus 
realizmo stoka tarptautinių san
tykių analizėje, yra didžiai pa
vojinga tautos opinijai”.
Moralė:

“Johnsono vyriausybės takti
ka .. .žiauriai puolama kaip ne
morali, klaidinga, provokaci
nė daugybėje maldos susirinki-

< y-
r.-

 
• ■

Hasfordas buvo vicekonsulas, nors buvo Vokietijos pi- 
lietas, buv. vok. majoras, bet giminė (svainis) gen. S. 
Žukausko. Padaviau pranešėjai savo vizitinę kortelę, 
iš kurios H. išskaitė (taip- man vėfiau paaiškino se
kretorė ponia Milčienė), kad aš esąs “konsulų skyriaus 
viršininkas”. Tuo metu aš apie tą keistą nesusiprati
mą nieko nežinojau, ir dėl to, pasikalbėjimas irgi bu
vo keistokas.

Antrą kartą jau buvo Vytautas Gylys, bet tuo 
metu radau ten visą personalą labai užimtą. Buvo at
vykęs min. pirmininkas dr. K. Grinius ir jį vizitavo 
universiteto rektorius prof. Adalbertas Bezzenberge- 
ris, pardavęs visus savo ilgų metų -darbus mūsų uni
versitetui, rankraščius, už 5,000 markių. Senis profeso
rius su fraku ir su dlinderiu (atėjo gi pas min. pir

mininką). Kada jį dr. K. Grinius užklausė, kiek jis noris 
už tuos savo darbus, profesorius pagarbiai atsakė:

— Ar Jūsų Ekscelencija manote, kad 5000 mar
kių nebus perdaug? — Ta “suma” buvo fantastiš
kai maža, bet jis pats tiek paprašė, ir dr. K. Grinius, 
aišku, sutiko. Buvo matyt, kad mokslininkas profeso
rius Bezzenbergeris nesiorientavo, kas dedasi su mar
ke.

Grįžęs iš Karaliaučiaus, atidaviau parsivežtą me
džiagą savo padėjėjui išstudijuoti ir padaryti santrauką.

SUGRĮŽTUS IŠ SOVIETŲ RUSUOS

Namie radau telefonogramą iš Šiaulių punkto vir
šininko, jog pas jį atėjo ir “pasidavė” nuteistas mirti 
buv. kareivis — veiklus komunistas. Po teismo spren
dimo jis buvo iškeistas į nuteistą Sovietų Rusijoje 
“buržujų”. Tokie mainai tada buvo plačiai praktikuo
jami Šiaulių punkto v-kas klausia ką daryti?

Susipažinau su to buvusio komunšto byla ir nu
vykau į Šiaulius pats išsikalbėti su juo. Radau aukšto 
ūgio, petingą atletą, bet didžiai išsigandusį.

— Kas dabar bus? Nusikaltau Lietuvai, būdamas' 
kareivis, susidėjau su komunistais, dalinau jų litera
tūrą, agitavau ir su visa jaunatviška energija dirbau 
prieš savo Tėvynę. Buvau suimtas, teisiamas kaip ka
rys karo teismo. Vėliau iškeistas, buvau nugabaitas į 
Sov. Rusiją. Ten. •.— sunkiai atsiduso — susipaži
nau su tikrove. To komunizmo, apie kurį propagan
distų Lietuvoj buvo mums sakoma, kuriuo aš dėl 
savo naivumo žavėjausi, Sovietų Rusijoje neradai. Te
nai gi jiems niekas nekliudo įgyvendinti komunizmo 
idėjas, bet vieton mums skelbto komunizmo, aš pa
mačiau, kad žmonės ten užčiaupę burnas, terorizuo
ti, viens kito bijosi Pagyvenau ten pusę metų ir ma
no nervai neišlaikė; nutariau bėgti atgal į Lietuvą.- 
Gal neRdaudys, o sėdėti kalėjime geriau čia, nei gy- • 
venti “laisvai” ten. Dabar, ponas viršininke, darykite 
su manim ką norite, -7- ufiiaigė.

Kol jaunuolis pasakojo, aš jį stebėjau, steigda
mas to jam nerodyti. TurėGau ūkį — būtų gem, pu* ‘

tikimas šeimininkas. Kitam rekomenduoti negalėčiau, 
gali nesuprasti. Kad vaikinas ne provokatorius, buvau 
įsitikinęs. Ilgai nelaukiau su atsakymu, mačiau, jog 
jis sunkiai pergyvena, laukdamas sprendimo, kuris, jo 
supratimu, nuo manęs priklauso.

Klausiu jį:

— Ką pats darytum dabar, būdamas laisvas? Ar
turi kokių pageidavimų?

— Ko aš galiu norėti — mane gi baugina esamas 
teismo sprendimas.

— Užmušei ką? — juokaudamas klausiu.
-Ne- ' , , . '
— Susprogdinai kokį ginklų sandėlį? —
— Ne.
__  Tai kol kas viena užtikrinu: nesibaimink dėl 

mirties bausmės. To nebus. Ar būsi geras pilietis?

— Ne tik būsiu, bet darysiu viską, kad atidary
čiau akis kitiems pakfydusiems.

— Būsi žinioje Šiaulių viršininko. Man atrodo, 
esi truputį karštakošis. Susivaidyk. Psųmsakok viršinin
kui, kas ir kaip tave įtraukė' į bėdą; nebaltink ir sa
vęs, ką atvirta jam prMpaŽtak. Mes neturtine 
intereso tmre bausti už tą, kas buvo, bet tik nertine 
žinoti. Viršininkas bus tavo patarėjas, pflnti juo pasi
tikėk. Mes ginsime tave. Viršininkas praneš tau apie 
mano pasfktabėjfano su tefsmb organais puodus. Vi
so tau gerinutao^ ir. W nNa|r'neapvaiL Tavo 
įiiiniMir-i lr preafcųjimrt turi būti tešringi, tik tai, ką 
tikrai žinai; jokio keršto neturi būt Ar viskas aiš
ku?
/— Taip aišku, ponas viršininke, aš jūsų neapvil

siu.
Padaviau jam ranką, nusifypeojau padrąsindamas-

Ta proga lydimas punkto virštainko K Matulio,

kviestų keletą dešimčių vietos inteligentijos. Tai buvo 
J. Bražinsko pagal anuos laikus retai rodomas gestas ir 
palankumas.

Su J.B. apie atbėgėlį nekalbėjau — viena, spren
dimas buvo karo lauko teismo, kita — visais reikalais 
išsikalbėdavau su vyriausio tribunolo valstybės gynė
ju Jurgiu Kalvaičiu, o tik vėliau, su kuo dar buvo rei
kalo. Taip ir šį kartą išdėsčiau J. Kalvaičiui visą isto-
riją ir savo pažiūras: didelė bausmė už sulaužytą ka
reivio priesaiką, bet nusikaltėlis nepadarė kito krimi
nalo; dabar apgailestauja ir tikrai nuoširdžiai pasiry
žęs pradėti doro piliečio gyvenimą, — padėti mums. 
Nežiūrėjau formaliai ir nesiūliau sodinti jį į kalėji
mą, kur, kaip aš jau ne kartą prokurorui buvau sa
kęs, sąlygos apverktinos: arba priveis jį vėl paklusti « 
komunistams arba jis bus kalinių primuštas.

J. Kalvaitis sutiko su manim.

Po poros dienų Šiaulių punkto viršininkas atsiun
tė man raportą su pilna atbėgėlio išpažintimi ir jo odi
sėja Sovietų Sąjungoje. Nurodžiau kuriam laikui ap- 

- gyvendinti jį kita pavarde apylinkėje kur jo niekas 
nepažįsta. Po kelių mėnesių viskas susitvarkė ir lega
liai-

KAUNO KALCJIMAS
Redaguojama ir spausdinama Sovietų Rusijoje ko- 

mumstinė spauda rašė, kad katėjimai Lietuvoje per
pildyti komunistų; kad vien Kaune jų esą keliolika 
šūntią; kad režimas kalėjime žiaurus. Pavyzdį taip ra
šyti jie ėmė'iš sovietinės tikrovės ir pritaftė tai Ue- 
tuvaL Iš tikrųjų Kaune 1921 m. rudenį buvo 35-40 ak
tyviausių komunistų, o jau apie kalinių mušimą, nega
lėjo būti nė kalbos. Nuo lyto iki vakaro ten lankyda
vosi teismo tardytojai, prokuroro padėjėjai,-ar tardy
dami kalintas, ar kontroliuodami kalėjimą.

Mes turėjome tarp kalinių keletą informatorių, 
apie kuriuos kalėjimo administracija nežinojo. Buvo 
jų ir tarp komunistų. Juos nustatytomis lankytojams 
dienomiB ir valandomis lankydavo “seserys” ir “su
žieduotinės”. žinojome pareigūnų dorybes ir silpnybes.
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Žvilgsnis nuo aukšto kalno
Čiurlionis — vizija dailininkas (2)

Čiurlionis dailei skyrė apie 
penketą-šešetą metų. (Pradėjo 
piešti 1904, susirgo 1909 vėlų 
rudenį). Su visais škicais pali
ko su viršum tris šimtus kūri
nių.

Tuo metu vakarų pasaulyje 
vyko didis meno judėjimas. 19 
amžiaus galas davė naujas sro
ves ir naujų dailininkų. Impre
sionizmas, ekspresionizmas jau 
užleido vietą naujom srovėm. 
Kubistai ir fovistai rengėsi pir
mai parodai.

šio amžiaus pradžioje pasi
reiškė ir lietuvių dailininkų ju
dėjimas. Tai buvo patys pirmie
ji lietuviai dailininkai, baigę į-

meno raida ėjo labai pamažu, 
kur dar klestėjo realizmas.

Čiurlionis taip pat dalyvavo 
pirmoje parodoje ir iš visų la
biausiai išsiskyrė. Jis buvo sim
bolistas, išaugęs iš Varšuvos 
simbolistų. Devynioliktojo am
žiaus gale buvo žymių dailinin- 
kų simbolistų—Boeklinas, Stuc- 
kas, Munchas, Wrubelis. Jų idė
jos plito ir tarp Varšuvos švie
suolių, maišėsi su idealistine fi
losofija, su misticizmu. Visa tai 
veikė Čiurlionį.

Veikė jį ir šv. Rašto, astro
nomijos, indų filosofijos studi
jos: gilino jo žvilgsni, aštrino 
mintį, ryškino simbolinius į-

Ką vaizduoja jo paveikslai?
Savo paveikslam Čiurlionis 

ėmė universalias temas — ko
vą gėrio su blogiu, šviesos su 
tamsa, liūdesio su džiaugsmu. 
Du pradai, kaip dvi muzikinės 
temos, eina per visą kūrybą. 
Kartais tame pačiame paveiksle 
abi temos pasirodo drauge, 
kartais jos išsiskiria.

Kūrybos pradžioje, kada bu
vo jaučiama Boeklino ir Mun- 
cho įtaka, dominuoja niūrūs ir 
tamsūs tonai, tamsios ir ny
kios mintys. (Kas pvz. matė 
Munchno parodą New Yorke, 
tas lengvai pastebėjo ir kai ku
rių paveikslų idėjinį panašumą.

M. K. Čiurlionis — Pirimidžių sonata
r

vairias mokyklas. Jie 1906 su
rengė pirmąją lietuvių dailės 
parodą Vilniuje. Naujosiom to 
meto srovėm jie neatstovavo, 
nes visi daugumoje buvo bai
gę Rusijos meno mokyklas, kur

vaizdžios. Simbolistų pagrin
duose jau glūdi platesnis mos
tas, gilesnis visatos supratimas, 
gamtos sudvasinimas. Čiurlio - 
nis tuo simbolizmu gilino ir iš
vystė savitą kūrybinį pasaulį-

PROF. K. V. BANAIČIO “TRIO”
VYTAUTAS RASTOMIS

Praėjusių Kalėdų metu suėjo 
2 metai kaip mirė prof. K.V. 
Banaitis, mūsų muzikinei kultū
rai pašventęs savo visą gyveni
mą. Brooklyno kapuose stovi 
giminių pastatytas paminklas, 
liudijąs jo gyvenimo galą. Bet 
jis, anot dr. V. Kudirkos — ne
nuėjo į kapą be likusio ženklo, 
kad žmogumi buvęs. Jo žmo
giškajam gyvenimui mažai ko 
tereikėjo. Nežiūrint jo silpnos 
sveikatos, jis dirbo, rašė, anali
zavo liaudies dainas, jas atrin
ko nuo svetimybių, kurios kaip 
kokios dirsės mūsų kraštą bu
vo užplūdę.

Iš pat jaunystės prof. K- V. 
Banaitis paskyrė savo gyveni
mą lietuviškai dainai, lietuviš
kai muzikai. Daugumai prof. K. 
V. Banaičio dainos ir šiandien 
dar nesuprantamos, bet čia ne 
jo kaltė. Banaičio dainos buvo 
dainuojamos mūsų protėvių. 
Svetimoms kultūroms nioko - 
jant mūsų kraštą ir svetimų dai
nų meliodijos buvo pradėję 
skverbtis ne tik į mūsų mies
tus, bet ir į kaimus. Daugelis 
galvojo, kad — “Plaukia sau 
laivelis”, “Karvelėli mėlynasis”, 
rusiškos kalinių dainos, lenkiš
ki romansai — tai yra lietu
viškos, savos dainos. Mūsų tau
tosakos rinkėjams, to laiko mu
zikams ir ypatingai prof. K. V. 
Banaičiui tai buvo skaudu, kad 
tauta pati nežino, kokios dai
nos savos ir kokios svetimos.

Prof. K.V. Banaitis buvo vie
nintelis tokio masto lietuviškos 
dainos analizuotojas, šis atran
kos darbas buvo nelengvas. Jo 
harmonizuotų lietuviškų dainų 
beveik visos meliodijos yra ori
ginalios ir nekeistos Formos 
atžvilgiu kiek pakeistos, pra
plėstos, harmonija gana papras
ta, naudojant graikų tonacijas, 
kurios, jo nuomone, buvo labai 
artimos ir net atitiko origina
liai — dorines, frygines ir lydi
nes graikų tonacijas. Net yra 
atrasta dainų, kurios visiškai 
giminingos kiniečių pentatoni- 
kai.

Reikia paminėti, kad ir kiti 
kompozitoriai atkreipė dėmesį 
į lietuvišką dainą, bet prof. K. 
V. Banaitis atliko originaliau
sią ir didžiausią darbą lietuviš
koje dainoje. Darbas, kurį jis 
atliko, lietuviškas dainas har
monizuodamas ir kurdamas, 
profesionalų akimis žiūrint, yra 
neįkainuojamas turtas. Tačiau 
mūsų visuomenės liko nesupras
tas ir nepakankamai įvertintas. 
Kodėl taip yra? čia jau būtų ki
ta plati tema, gal ir studija 
geros apimtis knygai.

Jis rašė ir individualias dai
nas solo balsui ir chorui.

šalia dainų prof. K.V. Banai
tis rašė ir instrumentalinę mu
ziką. Dalis jo muzikinių kūri-
nių buvo atspausdinta Lietuvo-

je. Arti 150 dainų buvo atspaus
ta jau Amerikoje, didelės pagar
bos verto, gerb. protonotaro P. 
Juro- Prof. K.V. Banaitis labai 
sielojosi, kad, sveikatai visai 
nykstant, dar jo porą geriau
sių veikalų ir apie 30 solo dainų 
liko neatspausdinta. Smuiko so
nata neilgai trukus po jo mir
ties buvo atspausdinta mūsų 
smuikininko L Vasyliūno pa
stangomis.

Liko neatspausdintos “Lietu
viškos idilijos”, trio harfai, 
smuikui ir klarnetui. Kaip buvęs 
jo mokinys ir tremtyje bi
čiulis, pažadėjau kaip nors “Lie
tuviškas idilijas” atspausdinti. 
Savo pažadą stengiausi įgyven
dinti, kreipdamasis į geros šir
dies lietuvius, prašydamas rem
ti šį darbą.

Šiuo metu turiu malonumą 
pranešti visuomenei, kad veika
las atiduotas spaudai dėka šių 
asmenų, kurie prof. K. V. Ba
naičio “Lietuviškoms idilijoms” 
išleisti aukojo: po 50 dol.: A. 
Bagdonas, dr. V.P. Rastas, dr. 
I. Alis, inž. J.A- Rygelis, dr. Č. 
Kuras, B.T. Tamašauskai, dr. G. 
A. Čekas, Z.M. Merkevičius, J. 
Lieponis, inž. A. Ivaška, dr. K. 
Ambrozaitis, inž. V. Dabrila,A. 
M Armonai, V.P. Dubauskai, J. 
O. Baužiai, kun. M. Vaitkus, ku
nigas V. Martinkus, V.G. Belec
kas, A.L Tumai, dr. P. D. Jaras; 
25 dol.: J. Butkus; 15 dol.: V. 
Maželis; po 10 dol.: inž. J. Va- 
sys, dr P.V. Vygantas, inž. A. 
Lapšys.

Aukojusiems labai nuošir
džiai dėkoju. Atsiprašau tuos, 
kurių buvau nesuprastas. Ta 
pačia proga norėčiau paraginti 
tuos, kurie, gavę ar gaus laiš
kus, atsakytų man teigiamai ar 
neigiamai. Jūsų atsakymas pa
lengvins ir pagreitins darbą, nes 
dar trūksta vieno trečdalio rei
kiamos sumos. Visas darbas 
kainuos 1580 dol.

Knygų išleidžiama daug ir jų 
autoriai gauna premijas, bet lie
tuvių kompozitoriams premijos 
neskiriamos. Ypač instrumenta- 
linės muzikos kompozitoriai vi
suomenės, atrodo, visai neįver
tinti ir jų muzika lyg ir nerei
kalinga. Atrodytų, kad lietu
viai tesupranta ir domisi tik 
dainomis. Kiekvieno lietuvio 
kompozitoriaus kūriniai turėtų 
būti visuomenės lėšomis at
spausdinti; tai būtų lyg ir “at
lyginimas” kompozitoriui. Prof 
K.V. Banaičio likusias kompozi
cijas reikalinga tuoj pat at
spausdinti, nes jo jau neturime 
gyvųjų tarpe. Vėliau reiktų at
spausdinti kamerinės ir simfo
ninės muzikos veikalus, kurių 
apsčiai ir gana gerų turime. Ži
noma, šiems darbams reikia vi
suomenės pasitikėjimo ir aukų. 
Aukas siųsti šiuo adresu: Vy
tautas Rastonis, 735 Smith St.

Čiurlionis greit išsivadavo iš tų 
įtakų ir nuėjo savitais keliais). 
Visur dailininkas jaučia blogio 
pradą, kuris neša audrą (Aud
ros ciklas), sėja mirtį (Laidotu
vių ciklas). Tamsioji galybė sie
kia net pavasarį (Pavasario so
nata), ji net saulę užgesins 
(Saulės sonata). Pagaliau blogis 
pasirodo demono, juodasparnio 
angelo pavidalu. Blogis jau ko
voja prieš Dievą.

Visoje Čiurlionio kūryboje 
jaučiamas Dievas — Rex.' Jis 
toks didis, toks nepaprastas. 
Jam lenkiasi planetos, žvaigž
dės, angelai. Tokį begalinį Die- 
vą matome diptike (dvily - 
piuose paveiksluose) Preliude ir 
Fugoje. Preliudas vaizduoja de
moną. Jis ant aukšto kalno, juo
dais sparnais, priklupęs šaudo 
strėles į Dievą. Palyginus su 
medžiais, demonas yra labai 
didelis. Antrame paveiksle ma
tome suklupusias būtybes,
suklupusios prieš Dievą, kuris 
yra labai didelis, paveiksle įna

Providence, RI. 02908.

tome jo koją, padėtą ant že-
mės rutulio-

Dievo — Rexo — ieško žmo
gus, ieško ir dailininkas. Ir ka
da jį giliau pajaučia, tada skai
drėja jo spalvos, skaidrėja ir 
mintys. Paskutinė jo kūryba 
yra apimta didelio džiaugsmo 
ir ekstazės.

Žvilgsnis nuo aukšto kalno
Romain Rolland, žymus pran

cūzių rašytojas, aprašęs mono
grafijas apie Mykolą Angelą ir 
Beethoveną, susipažinęs su Čiur
lionio kūryba, taikliai pastebė
jo, kad tai žvilgsnis iš aukšto 
bokšto ar kalno. šiandien 
mes galėtume pasakyti: kad 
tai žvilgsnis iš astronautų- pa
dangių, žvilgsnis iš didelių aukš
čių į milžiniška visatą.

Paveikslų ciklai
Čiurlionis mėgo piešti pa-

12 pav., Pasaulio sutvėrimas—

veiksiu ciklus. Turime visą ei
lę diptikų, triptikų (du, trys pa

jos veikslai), sonatas sudaro trys ar
keturi paveikslai, Laidotuvių 
ciklas 7 pav., Zodiako ženklai—

13 pav., (norėjo nupiešti 100). 
Gal iš muzikos atėjo jam idė
ja, kad temą reikia vystyti bent 
keliose dalyse. Pirmame pa
veiksle jis supažindina su te
ma, toliau ryškina, stiprina, į- 
veda kontrastų. Baigdamas jis 
mėgsta susumuoti pagrindinius 
jausmus, idėjas.
Charakteringa tiem cikliniam 
paveikslam, kad jie parodo 
nuostabiai lakią dailininko fan
taziją, minties aštrumą ir pa
jėgumą išlaikyti įtampą.

Lietuviškas lyrizmas
Sudėjęs tokį universalų turi

nį Čiurlionis išliko vis dėlto lie
tuviškas. Lietuviškumu dvelkia 
jo skaidrus lyrizmas, kuris gau
bia jo daugelį paveikslų. Čiur
lionis turėjo ir daug meilės sa
vo kraštui. Nutapė Vyties pre
liudą, lyg pranašaudamas, kad 
iškils laisvė, iškils lietuviškoji 
kūryba. Kokiu ilgesiu ir nostal
gija kalba žemaičių kapinaičių 
paveikslas. Zodiakų ženkluose 
randame mergaitę — tokią be

tuvišką, einančią per darželio
gėles ir žiūrinčią į dangų. Ro
jaus paveiksle, kur angelai lei
džiasi laiptais pajūrin, rodos 
matai Palangos pakrantę.

Čiurlionis pasireiškė mūsų 
dailėje tokiu laiku, kad lietuviš
kosios dailės dar beveik nebu
vo. Tai buvo tik mūsų dailės 
pradžia. Pasireiškė tokia jėga, 
kad iš karto savo kūrybą iškėlė 
į viršūnes. Prieš save jis netu
rėjo jokių pavyzdžių, jokių tau
tinių mokyklų, nepaliko ir po 
savęs jokių mokyklų bei meno' 
sąjūdžių. Neturėjo nė sekėjų, 
Jis buvo pirmatakas abstrakti
nio meno, kuris dabar įsigalėjo 
moderniojoj dailėj. Jo kūrybo
je yra labai daug abstrakčių ele
mentų, bet visa savo esme jis 
nebuvo abstraktinis dailininkas. 
Jam rūpėjo ne kokia abstrakti 
forma, bet idėja, didesnis ir gi
lesnis žmogaus įžvelgimas į vi
satą. (P: J.)

PETRO VAŠKIO KERAMIKOS PARODA NEWARKE
šiuo metu vyksta gana daug 

parodų, — daugiausia tapybos, 
grafikos. Skulptūros paroda — 
retenybė, dar labiau keramikos^

Toks retas paukštis buvo pa
roda skulptoriaus Petro Vaškio 
iš Philadelphijos, kur jis dėsto 
skulptūrą meno muziejaus kole
gijoje (nuo 1956).

Skulptorių į Newarką pa
kvietė New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės apygardos val
dyba, kuri balandžio 16-17 su
rengė jo parodą Švč. Trejybės 
parapijos salėje (žemutinėje)- 
Viršutinėje salėje balandžio 16 
buvo jaunųjų talentų vakaras.

Skulptorius įdėjo daug dar
bo. kol suvežė eksponatus. Rei
kėjo atsargiai pakuoti vazas, 
vazeles, puodus, puodelius, žva
kides; reikėjo bent kelių maši
nų, kol atgabeno apie 80 eks
ponatų. Dar daugiau Įdėjo triū
so, tuos eksponatus išstatyda- 
mas salėje.

Salė turi neaukštas lubas, ne
blogą šviesą. Šiaip švari ir pa
togi susirinkimam, bet parodai 
reikia ją “perdirbinėti”. P. 
Vaškys pastatė kolonas, išdėstė

visaip staliukus: vieni buvo 
normalaus aukščio, kiti nuleis
ti per pėdą nuo žemės. Stalai 
apdengti drobe, net dviejų 
spalvų. Savotiškas dekoratyvias 
“klombas” įrengė ant grindų, 
apdėdamas tam tikrą plotą laz
delėmis ir pripildamas akmenu
kų. Ten sustatė savo ekspona
tus.

Visa buvo sudėta skoningai 
ir apgalvotai. Jei būtų buvę 
bent keli taškai su šonine švie
sa, būtų dar geriau atrodę.

Išstatyta buvo 11 skulptūros 
ir 68 keramikos darbai ir pluoš
telis piešinių.
Bendri P. Vaškio kūrybos bruo
žai — tai paprastumas ir jau
kumas.

Dažnai jo keramikos siluetuo
se matai praeities laikus, tolimą 
romaninę gadynę, su asketi
nėm formom, su aiškiu tvirtu
mu- Tačiau formos taip per
teiktos. kad jos sudaro jaukią 
atmosferą. Charakteringa jo 
viena skulptūra pavadinta “Pa
prastumas”, o jo “Išdidumas” 
(irgi skulptūra)’ neturi nei pui
kybės, nei tuštybės, o tik tvir

Petro Vaškio— Paprastumas ir Išdidumas, skulptūra.

tas asketines linijas. 5
Savo formom Tl" Vaškys ne

nori nieko nustebinti, priglu- 
šinti. Jis leidžia formom ramiai 
ilsėtis prieš žiūrovo akis. Jo 
sukurti puodai daugiau mąsto, 
inegu žvilgčioja patraukliu 
žvilgsniu; indai atsiveria lyg 
senovės taurės, ir tartum kalba: 
pažvelkite į mus, mes paprasti, 
mes tvirti ir draugiški.

Tą forminį paprastumą stip
rina ir pilkas ar pilkai žalsvas 
glazūros tonas. Daugumas jo 
darbų pilkai rudi, žalsvai pilki, 
glazūruoti matiniai ar pusiau 
matiniai. Spalva įvedama labai 
šykščiai, tik kur ne kur.

Keramika visokiausios pa
skirties, daugiausia buvo vazų. 
Vienos vazos išsuktos tradici
niu būdu, suteikiant įvairiau
sius siluetus, o kitos sulipdytos 
iš atskirų dalių. Tokios vazos 
primena kartais šakotus auga
lus, pav. kaktusus, gėles, ar 
medžius. Ant tų atskirų sulip
dytų skydų įbrėžta įvairios or
namentikos, kuri primena net 
Babilono graviūras.

Buvo kelios vazos, kurios su
jungė abu būdus, sujungė įdo
miai ir patraukliai. Pagrinde 
yra paimta iš molio išsukta 
aukšta vaza, ant jos šonų už
dėtos dvi ar trys plokštės su 
gausia ornamentika. Tokia va
za atrodo “sparnuota”-

Kai kur vazų pilkuose tonuo
se buvo priklijuoti lyg kokie 
vaško senoviniai antspaudai, ku
riuose galėjai įžiūrėti Gedimi
no stulpus.

Buvo išstatyta ornamentuotų, 
stilizuotų, kabančių vazų, inde
lių su dangčiais, ąsotėlių, dube
nėlių, alučio ąsotis, midučio 
komplektas? penkių žvakių žva
kidė, septynių žvakių žvakidė, 
kokteilio komplektas. Skulp
tūros skyriuje matėme vieną di
delę. už žmogų didesnę figūros 
kompoziciją, kompozicijų su ab
strakčiais elementais ir visą ei
lę tokių formų, kurios priminė 
puodus. Buvo išstatytas ir vie
nas portretas, padarytas iš kaž
kokios naujos medžiagos, kuri
lengva, nedūžtanti ir patinuo-

ATSIUSTA PAMINĖTI
Petras Maldeikis — MODER

NIOSIOS PAŽANGOS PROBLE
MOS, atspaudas iš L.K. M. A- 
kademijos Metraščio II Tomo, 
1-143 psl. Išleista Romoje, Ita
lijoje, 1966.

Vysk. P. P. Bučio ATSIMI
NIMAI, I dalis, pasiruošimas 
darbui: Surašė prof. Z. Ivins
kis, redagavo J. Vaišnora, MIC. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas Chicagoje 196 6 Aplanką 
piešė P. Jurkus. 320 psl. kaina 
3.50 dol.

Jurgis Gliaudą — DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas roma
nas, išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Chicagoje 1966. Aplan
ką piešė P. Jurkus, 234 psl., 
kaina 2.50 dol.

Mykolas Vaitkus, PER GIE- 
,DRĄ IR AUDRĄ, 1909-1918 at
siminimai, IV knyga.

Išleido Nidos Knygų Klubas 
Londone, Anglijoje, 1965 m. 
272 psl., kaina 2.50 dol.

Antanas Tulys — INICIALAI 
PO TILTU, novelės, išleido Ni
dos Knygų Klubas Londone, An
glijoje, 1965, 156 psl., kaina 2 
dol.

THE WAR AGAINST GOD 
IN LITHUANIA by Dr. J- Sava- 
ris, įžangą parašė vysk. Ed- 
ward E. Swanstrom, Viršelį pie
šė P. Jurkus, išleido Manyland 
Books, Ine., 134 psl., minkštais 
viršeliais 1.25 dol.

LITUANUS, 1965 m. ruduo. 
Numeris skirtas V. Krėvės kū
rybai pristatyti. Rašo Br. Vaš
kelis ir dr. V. Mačiūnas, spaus
dinamos Skirgailos, Dangaus ir 
žemės sūnų ištraukos. Redaguo
ja T. Remeikis.

KNYGŲ LENTYNA, 1965 
m nr. 4. Lietuvių bibliografi
nės tarnybos biuletenis. Reda
guoja A. Ružaucovas.

Petro Vaškio skulptūros ir keramikos grupė.

ta sudaro bronzos įspūdį. Port
retas padarytas su puikia teks
tūra, jautria forma.

Paroda atidaryta balandžio 
16, šeštadienį, apie 4:30 v. po
piet. Pradžioje žodį tarė LB 
apygardos valdybos vardu inž. 
L. Šimkus. Apie keramikos me
ną kalbėjo P. Jurkus. Buvo pri
statytas ir pats skulptorius. 
Svečiai pavaišinti kava ir pyra

gaičiais. Žmonių tuo metu bu
vo nedaug, bet vėliau atsilan
kė nemažai. Skulptorius parda
vė keliolika darbų, taip pat ga
vo naujų užsakymų. Nusipir
kusių eilėse matėme ir parapi
jos šeimininką prel. Ig- Kelme
lį. Nupirko vazą vaisiam.

Lietuvių Bendruomenė gerai 
daro, kad rengia parodas. Vie
tos žmonės turi progos susipa-

(nukelta i 8 psl.)

Petro Vaškio keramika.



MINĖJO AUKSINĘ SUKAKTI

SCRANTON, PA.

Mieli Svečiai,

Kovo 25-27 j Putnamo Sese
lių vienuolyną ir tėvų marijonų

Po 20 dot: A. CirkeBenė, Woodhaven, N. Y.
J. Tamošauskas, Paterson, N J.
N. N. latvių būrelis, Brooklyn, N. Y.

Hartfordo lietuvių parapija 
neturėjo vietinio kunigo klebo
no. Iš New Britain atvažiuoda
vo a.a. kun. J. Zebrys aptarnau
ti lietuvių dvasinių reikalų. 
1912 m. vyskupas paskyrė kle-

Motinų diena minima gegu
žės antrą sekmadienį. Tą dieną 
šv. Alfonso bažnyčioje beveik 
visos parapijos šeimos bendrai 
priima komuniją per 8:30 mi
šias. Po pietų 4 vaL Įvairios pa
rapijos organizacijos ir parapie- 
čiai dalyvauja procesijoje Mari
jos garbei

Po fOOdot: A Petraitis, Great Neck, L.LN.Y. 
P. Jankūnas, Eizabeth, N. J. 
N.N., Elizabeth, NJ.

metais prasidėjo parapijoj gy 
vas veikimas. Naujas klebonas 
pirmiausia suorganizavo jauni
mo draugiją. Jubiliatai Kostan- 
tas ir Veronika Tamošiūnai vie
ni iš pirmųjų Įsirašė. Jiedu ne 
tik daug veikė parapijos organi
zacijoje, bet taip pat ir kitose 
lietuvių katalikų organizacijo
se. Priklausė §v. Juozapo Lie
tuvių Darbininkų Sąjungai, Lie
tuvos vyčiam, Susivienijimui , 
Moterų Sąjungai, šv. Elzbietos 
ir kitokiom draugijom, pirmie
ji vaidinimuose ir įvairiuose 
parengimuose.

Kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės jiedu

Wtnnip©go lietuvių grupė; 
L.B. apylinkės valdybos inicia
tyva, kovo 27 antrą kartą sėk
mingai pasirodė televizijos pr- 
gramoj, kuri buvo transliuoja
ma Winnipege, Vankuveryje ir 
Moose Jaw. Tautinius šokius 
paruošė Jadvyga Krįščnmienė, 
chorą — Danguolė Januškaitė.

Po 5 dpi.: P. Williams, Fjirlavvn, N.J.
M. Gailius, East Weymouth, Mass.
A. Koncė, Brooklyn, N.Y.

Rekolekcijų dalyviai ir SAS 
New Yorko draugovė yra labai 
dėkingi tėv. J. Liaubai, O.F.M., 
ir kun. dr. A. Paskui už malonų 
sutikimą pasitraukti nuo svar
bių kasdieninių pareigą ir su
tvirtinti mus dvasiniuose reika
luose. _

miero Maey«« 
apylinkės narių 
jau priskaitė 30 aktyvių narių, 
nepatingėjusių atvykti meti
nės veiklos apžvalgai ir naujos 
valdybos rinkimams. Pernykš
čių metų susirinkime tedalyva
vo vos 20 žmonių.

Tylos minute pagerbęs miru
sius apylinkės ir visos lietuvių 
kolonijos narius, susirinkimas 
išklausė apyL valdybos pirm. A 
Rugio pateiktą metinės veiktos 
apyskaitą, taip pat ir kontrolės 
komisijos pirm. Kažukausko 
pranešimą Pasidžiaugta, kad š- 
m. Vasario 16 šventės progra
ma buvo jaunųjų b-nės jėgų 
vadovauta ir didžiausia dalimi 
atlikta, ir kad šventės minėji
mo dalyvių, dosnumas politi
nei kovai už tautos laisvę ne
susvyravo ir rodė linkimą.kilti. 
Po nežįgų diskusijų apyskaita ir 

buvo
komis.

Mieliem Jubiliatam linkime 
geriausios sveikatos ir gausių 
Dievo malonių. A.

Kostantas Tamašiūnas atvy
ko į šį kraštą iš Vabalninku pa
rapijos (Lietuvos) 1911 rugsėjo 
13 d. pas savo brolį, gyv. North 
Adams, MassKiek pagyvenęs benu aaprel. J -Ambotą Tais 
ten, persikėlė į Hartford; Conn. 
ir sustojo pas savo pusbrolį Juo
zą Manika

Veronika Salaveičikaitė atvy
ko iš Lietuvos, Skirsnemunės 
parapijos 1913 rugpjūčio 5, pas 
brolį Benediktą Salaveičiką, gy- 
ven. New Britain, Conn., ir ap
sigyveno pas savo tetą Elzbietą 
Jakaitienę. Ji taip pat trumpai 
pabuvus New Britaine persikė
lė gyventi į Hartfordą.

Konstantas ir Veronika, gy
vendami Hartforde, tuojau į- 
sijungėį parapijos ir jos orga
nizacijų veikimą. Beveikdami 
susipažino ir apsivedė.

Kostantas Tamašiūnas yra

Hartford, Conn. — Kovo 7 kais, taip pat gavo daug dova- 
Kostantas ir Veronika vWi8iii 
(Tamošiūnai) minėjo 50 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį, šia 
proga kovo 6 švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje jubi- 
liatų intencija buvo mišios. Mi
šias aukojo ir sveikinimo žodį 
pasakė kleb. kun. J. Matutis.

roms rekolekcijoms suvažiavo 
36 studentės ir studentai ateiti
ninkai iš New Jersey, Brockto- 
no, Bostono, Worcesterio ir 
New Yorko. Studentam rekolek
cijas pravedė tėv. J. Liauba, O. 
F.M., — pranciškonų vienuoly
no virlininkas Brooklyne, o 
studentėm — kun. dr. A Pas
kųs, profesoriaująs šv. Jono U- 
niversitete New Yorke. Kun. A. 
Paskųs ir Tėv. J. Liauba, O.F. 
M., pravedė konferencijas rea
liai ir įdomiai; apibūdino mirtį, 
mirtiną nuodėmę, išpažintį, mei
lę ir vedybinį gyvenimą. Be 
to, privačiai atsakinėjo į įvai
rius rekolektantų klausimus. 
Drąsiai galima sakyti, kad ra

jonas Obelims kolekcijos kiekvienam dalyviui

Paskubinti planų realizavimą malonėkite prisidėti nebeati- 
dėliojant, kad ir nedidele auka- Tai Dievo garbei, Tėvynės labui! 
Aukas siųsti: Building Fund, Ftanciscan Monastery, 680 Bustnrick 
Avė., Brooklyn, N. Y., 11221. '

jon išrinkti: j. Laukaitis, A. Liri- 
gė ir J. Stankaitis. Krašto tary
bai atstovauti švietimo komisi-

ro mokykloje Worcester, Mass., 
M. Bruno, Bound Bruok, N. J., 
O. Colacci, MidcHesez, N. J-, sū
nus Tomas Scrantone. šeima šir
dingai dėkoja kunigam, vienuo
liam, giminėm, draugam ir pa
žįstamiem už gėlių vainikus, už
prašytas mišias, maldas, pa
reikštas užuojautas šioje liūde-

Ktapšienė ir J. Jackūnas. Susi
rinkimas nutarė pMūrti 5 valdy
bes'.badų sąstatą su dviem li
kusiais kandidatais. Kontrolės 
Komisija palikta senojo sąsta
to: Kašukauskas ir Keraitienė.

Acadeiny, Annapolis, Md. Mi
šios už jo sielą buvo šv. Alfon
so bažnyčioje balandžio 12. Pa
laidotas Baltimore National ka
pinėse. Liko nuaudusios trys 
dukros.

Pirmoji šv. komunija šv. Al
fonso parapijoje bus sekmadie
nį gegužės 1 d. Tą dieną 7. ber
niukai ir 6 mergaitės, priims vienuolyną Marianapolyje užda- 
pirmąją komuniją. 8:30 mišias 
aukos klebonas prel. L. Men- 
delis.

Misijas šv. Alfonso bažnyčio
je šiemet ves tėvas domininko
nas— kun dr. Tomas Žiūrai
tis. Misijos prasidės gegužės 1d. 
ir baigsis gegužės 8 d. Visi lie
tuviai raginami gausiai dalyvau-

vo siuvyklą Hartforde. Po to 
pradėjo dirbti pas kitus ir iki 
šiol nepameta adatos iš savo 
rankų.

Jauninto 
centrui

— Vokietijos L.B- Krašto nau
joji taryba kovo 31 išrinko 
valdybą: inž. J. K Valiūnas — 
pirm. E. Simonaitis — vicepir- 
min., mok CF. J. Skėrys — 
ižd., Itn. J. Barasas — sekr., 
kun. A. Banga — narys. Gar
bės teisman išrinkti: dr. P- Kar
velis— pirm., A. Jasinskas ir

Po 25 ckrt S. ir A. Zupkai, Watertown, Conn.
0. Sniečkus, Brooklyn, N.Y., įrašo Ievą ir Pranciškų Gi
lius.

Atvažiuokite praleisti kelias valandas gražioje nuo
taikoje. Bus progos susipažinti su kitais geraširdžiais, 
dosniais lietuviais.

šventės pragrama Buflėjo 3 d. 
bus keturi didesni subūrimai;ją h prugrama& jteflcia užskky-- Kunigų^ienybės stirnas, kat ti šventės ženkietins.

Fed. Kongresas, altoriaus kon- Visai šventei paderian pm- 
sekracija ir muzikos vakaras vesti, reįkia. bettt 25,000 dote? 
(šventės dalyviams proga susi- v - .r*—*
tikti).. Rugsėjo 4 d. planuojama 
vieša eisena į koplyčios, pašven- 
tinimą (2 v. popiet). Po koply
čios pašventinimo įvyks viešas 
prisiminimas tikėjimo persekio
jimo Lietuvoj ir vakare — iš
kilminga vakarienė -

Rugsėjo 5 d. pramatomi įvai
rūs posėdžiai ir iškilmingas 
šventės užbaigimas vidurdienio 
laiku, kad dalyviai patogesniu 
laiku galėtų grįžti namo.

Jau pakviesti kalbėtojai, pro
gramų vedėjai, solistai, muzikai 
ir geriausieji chorai. Programos 
vytadyA^di^ransarti lakstan
čio stipriausiųjų pajėgų, svečių 
laukiama per 15-20,000. 
, Religiniam kongresui rengti 
komitetas planuoja išleisti kon
greso ženklelį, programą, kurio
je be programos atlikėjų, tilptų 
ir giesmių bei liturgijos tekstai. 
Taip pat bus išleista ir Šiluvos 
monografija. Visą šventę pla
nuojama užrekorduoti ir nufil
muoti.

šventės rengėjai turi du di-

apylinkė įžengė*pf2tiufe’ Tti-
kK metus, {žengė kiek pagan- lat-K^pšaitė, A šaulys, V. Gru
še jusi naujais nariais irpagyvė- žas, A Rugys, V. CtHūnna, E. 
jusi jaunimo dėmesin bendruo
meniniams reikalams. Pažanga 
jau ir tūo atžymėtina, kad ba
landžio ^salėje po šv. Kazi- 

jfcęr metinis 
smarinkimas

Susirinkimui pirmininkavo 
KaŽukanskienė, sekretoriavo K 
Jankūnas

Baiandho 15 ’ A: Rugio Imte 
posėdžiavo naujoji valdyba. E. 
Klupšienei ir V. čižiūnui išsi
prašius palikti juos kandidatais, p© pamaldų parapijos salėje 
likusieji penki valdybos nariai . įvyko šaunus pobūvis, kurį su- 
pasiskirstė pareigomis, slaptu ruošė jubiliatų artimieji gkni- 
balsavimu išrinktas pirmininku nes. Dalyvavo kleb. kun. J. 
A. Rugys, susitarimu sutartas Matutis, kun. Karalius ir misi- 
viceĮurmininkas A Šaulys, iždi- jonierius Tėvas Klemensas, 
ninkė V. Tallat-Kelpšaitė, sek- daug giminių ir artimųjų bičiu- 
retorius J- Jackūnas ir narys lių, kurie pasakė sveikinimo ir 
ypatingiems reikalams V. Gru- linkėjimo kalbas. Gauta daug 
žas. V. sveikinimų ir linkėjimų laiš-

iki susirgo kasyklų darbinin
kams būdinga astma, kurią jis 
kantriai pakėlė. Balandžio 19 iš 
šv. Juozapo bažnyčios iškihnin- žymėjo, kad Patersono lietuviai 
gai palaidotas parapijos kapinė- dosnūs visiesos opesniems rei
se. Mišias aukojo klebonas pre
latas J.V. Miliauskas, asistuo
jant diakonui kun. J. Stalavicz 
(šv. Juozapo parap. vikarui) ir 
subdijakonu kun. M. Tamulevi-

kalam, tik reikalinga mokes
čiams ir aukoms rinkti pasto
vesnė sistema. Nutarta šalia v- 
bos iždininko turėti eilę sava
norių talkininkų. Pagrindiniu 

čiui (Athol, Mass. liet parapijos talkininku apsiėmė V. Gružas.
dalyvavo Ant Gudonis iškėlė klausi- 

seselės karimierietės iš New- mą, kodėl Lietuvos pasrantiny- 
ton, Pa. ir Worcester, Mass., bės namai Washiagtone taip la- 
taip pat vaikučiai iš parapijos bai apleisti. Esą ir Lietuvos val- 
mokyklos. . sfybės ženklas Vytis prie namų

Nuliūdime liko žmona Mary- durų apšepęs, nusfiupęs. Dau- 
tė, 3 dukros, seselė M. Rober- gtiim ptiersocMkių, atsilan-
ta, mokytojaujanti šv. Kazimie- kinsŪĮ pasšuntto^ybėje Ameri

kos lietuvių kofigreso metu, šis 
reiškinys kėlęs susirūpinimo- 
Pageidavo ieškoti pasiteiravimo 
formų ir, jei tikrai reikėtų ku
rios pagalbos, mėginti būdus 
jai suteikti. Susirinkimas prita
rė klausimui ir pavedė naujos 
valdybos dėmesiui

Padėkojus genai valdybai už 
šio valandoje, o taip pat Serme- atliktus darbus, pereita prie 
ninės vedėjui Juozui Noreikai naujos valdybos rinkimų. Gu- 
už malonų patarnavimą Br. J.P. doniui, Mationiui ir Eitmanui

New Yorko Studentų 
Ateitininkų Draugovė

Pasisavinkite, brangieji, mūsų rūpesčius ir paleng
vinkite mums atstatyti mergaičių bendrabutį ir mažinti 
sunkią Senelių prieglaudos skola.

Nuoširdžiai dėkingos,
ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS

^gbą^ų virtuvės projektą kurį 
JąpraŠfe Home žurnalas, einąs 
'priedu prie Los Angeles Times 
dienraščio- Spalvota virtuvės 
nuotrauka buvo patalpinta žur- 
nalo viršelyje; b dar keletas 
nuotraukų, planas ir paties A 
J., žaliūno fotografija tilpo ki
biose puslapiuose. — „ .

— Antanės A Rudis, Alto ir 
Rockwell Engineering bendro
vės pirmininkas, vienbalsiai iš
rinktas Tarptautinės Prekybos 
klubo prezidentu biudžetiniam 
metam, prasidedantiem š. m. 
liepos 1.

——. Rimantas Pauliukonis iš 
Wbreester, Mass., tarnybos rei
kalais Buenos - Aires praleido 
dvi savaites. Jaunimo kongreso 
finansų komisijos pirm., V. Ka- 
manto pavedimu suėjo į kon
taktą su vietos lietuviais, ypač 
jaunimo organizacijomis. Ar=. 
gentinos lietuvių jaunimas uo
liai ruošiasi jaunimo kongresui, 
tačiau didžiausią problemą su
daro lėšų klausimas.

Taip pat esame ttidžiai dė
kingi Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselėm Putname ir tė
vam marijonam Marianapolyje 
už jaukią prieglaudą ir nuošir
dų patarnavimą rekolekcijų me
tu. Kurie dėl įvairių kliūčių ne
galėjo dalyvauti rekolekcijose, 
nenusiminkite, — kitais metais 
vėl rengsime. ' .

16 Sy. Alfonso salėje turėjo 
y^kari^ftę ir šokius-' 

Klubo nariai su . savo draugais 
bei pažįstamais maloniai pralei
do laiką

6v. Vardo Draugijos metinis 
seimas buvo Lord Baltimore 
viešbutyje sekmadienį balan
džio 17. Pradėjo seimą su iškil
mingomis mišiomis, kurias au
kojo vysk T. Austin Murphy. 
Seimo sesijos buvo viešbutyje. 
Seimas baigtas iškilminga vaka
riene, kurioje dalyvavo ir šv. 
Alfonso parapijos vyrai, klebo
nas preL L. Mendelis ir kun. J. 
AntoszewskL

Antanas Kilkis, senos kartos 
lietuvis, ilgai gyvenęs Baltimo- 
rėje, staigiai mirė balandžio 7. 
Velionis ilgus metus dirbo siu
vykloje. Buvo susipratęs lietu
vis, dalyvavo įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose. Gedulin
gos mišios už jo sielą šv. Alfon
so bažnyčioje buvo balandrio 
11. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdusi sesu
tė Petronė Adomaitienė.

Antanas Sakavičius « Saki© 
gimęs ir augęs Baltimorėje, pir
mojo pasaulinio karo vetera-

Pranas Kazokas, sulaukęs 63 
m. amžiaus ir daug metų sirgu- 
liavęs, mirė< bąlandžio 15.f Gi- . . 
męs ir augęsSėranton, Pa., konfron 
sunkiai dirbo anglių kasyklose priimta.

Diskusijose aptartas sėkmin
gesnis solidarumo mokesčio iš
rinkimas. Kun. V. Dabušis pa-
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$ SPORTAS
PRASTAS SAVAITGALIS

Pereitą savaitgalį žaidė ketu
rios Lietuvių Auetų Klubo fut
bolo koiųanaos ir visos pralai
mėjo. Pirmoji komanda žaidy
nes Connecucute pralaimėjo 
Bridgeport City 1:3 (1:2) ir pa
liko aou pirmenybių taškus. 
LAK žaidė sekančios sudėties: 
Stoopack; Bileris, Budreckas, 
Vainius, Remėza; Šileikis, Šu
kys (Česnauskas); Anina, Kli
večka II, Klivečka I, Kreicas. 
Trūko kariuomenėn pašaukto 
Malinausko, taip kad skylėtame 
mūsų gynime atsirado dar vie
na spraga. Puolime patenkina
mi tik broliai Klivečkos. Kraš
tinių puolikų nėra, o taip pat 
ir aikštės viduryje neturime žai- 
diko, sugebančio vesti žaidimą. 
Priešininkas — Bridgeport — 
pirmame rate pralaimėjęs mum, 
įsigijo keletą pajėgių žaidikų ir 
pasirodė žymiai tvirčiau. Jų fi
ziniai ir techniškai pajėgesni 
žaidikai laimėdavo veik visas 
dvikovas prieš nepasiruošusius 
rimtesnei pirmenybių kovai 
mūsiškius. Priešininko eilėse 
žaidė veik 50 metų sulaukęs
Chacurian, kuris mums pažįsta
mas, prieš virš 15 metų žaidęs 
Swiss SC eilėse. Rungtynės pra
dedamos daug žadančiu mūsiš
kių įvarčiu. Klivečka n gerą 
brolio padavimą paverčia mū
sų, deja, vieninteliu įvarčiu. Be
je, esant pasekmei 1:2 mūsiš
kiai du kart iš eilės sukerta į 
virpstą ir skersinį. Varguose 
teko vaduotis iš rezervinės Stoo
pack, kuris sužaidė visai neblo
gai, sulaikęs net 11 m. baudi
ni. Pirmas ir trečias įvartis ne
laikomi, o antrą mūsiškiai susi
kombinavo ir įsimušė patys. 
Mūsiškiai po rungtynių padavė 
protestą, nes priešininko ko
manda vilkėjo marškinėlius be 
lygos nustatytų numerių-

Priešžaisniyje rezervinė, pa
dedant keliems pirmosios ko
mandos žaidikams pralaimėjo 
2:3. Mūsiškių nuolatinis įvar
čių medžiotojas čia ir vėl buvo 
vidurio puoliku žaidęs juodukas, 
bent šiuo momentu daug geres
nis už eilę mūsų taip vadina
mų pirmosios komandos žaidi
kų.

Jauniai pralaimėjo State tau
rės rungtynes prieš Greek-Ame- 
ricans 0:4. Jaunučiai šeštadienį 
tą pačia pasekme prakišo prieš 
Gjoa.

Ateinantį sekmadienį mūsų 
pirmoji komanda žaidžia pir
menybių rungtynes prieš West 
N. Y. 1:45 vai, Schuetzenpark 
North Bergen, N.J. Rezervinės 
žaidžia ten pat 10:30.

šeštadienį žaidžia jaunieji 
pirmenybių rungtynes. Mažu-

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

^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, Brooldyn, N. Y.

Aukštos kokybės lietuviški gaminiai: dešros, skilandžiai, 
duona, sūriai ir kiti maisto produktai gaunami

Benedikto Žilinsko

B & B MAISTO KRAUTUVĖJE
91-15 JAMAICA AVĖ. • Woodhaven, N.Y. 11421 • Tel. 441-4554 

Visi užsakymai pristatomi J namus veltui.
a iv nriMlvioma duadArriA. minia irta

Prie Niagaros krioklio.

čiai 3 vai. prieš bavarus, o jau
nučiai 4 vai. prieš Gjoa. Abejos 
rungtynės įvyksta Kissena par
ke Flushing L.I.

LAK pirmoji ir jaunių ko
mandos šią vasarą numatę sve
čiuotis Chicagoje. Jauniai lie
pos 4 d. savaitgalį jaunimo kon
greso proga žais prieš Chicagos 
Lituanicos jaunius. Pirmoji ko
manda numačiusi susitikimą

Šv. Kazimiero lietuviu para
pijos radijo choras, vadovauja
mas varg. Jono Tamulionio, 
1935 metais.

Priklupusios iš k. į d. — A. 
Jezukevičiūtė ir Ona Skirkevi- 
čienė; stovi pirmoje eilėje iš k. 
į d. — A. šaka, Malevičiutė, 
Grauslytė, muzikas ir choro va
das Jonas Tamuhonis, J. Gaidy
tė, radijo stoties pranešėjas, An
tanas F. Kneižys — radijo ži-

dėl Š. Amerikos lietuvių futbo
lo meisterio vardo su Chicagos 
Lituanica Darbo Dienos savait
galį rugsėjo mėn- pradžioje. Ar 
newyorkiečiai į žaidynes vyks 
nepasiruošę kaip ir pereitais 
metais — parodys ateitis. Da
bartinėse apystovose apie lai
mėjimą nėra ko ir galvoti, o tik 
tikėtis galimai švelnesnio pra
laimėjimo. Atletas.

nių pranešėjas; antroje eilėje— 
J. Utkiutė, A. Malevičius, mu
zikas Rapolas Juška, meninės 
radijo programos vedėjas, O. 
Virkauskaitė ir J. Karauskas.

Darbininko radijo programo
je, kuri pradėta transliuoti Bos
tone 1934 gruodžio 14, minimas 
choras savo gražiais balsais iš
pildė meninę programos dalį 
1935 m. Programa buvo trans
liuojama ilgomis bangomis, bet 
radijo stoties vadovybė darė 
bandymą transliuoti ir trumpo
mis bangomis į Europą. Tik pa
sibaigus programai, radijo sto
ties pranešėjas pasakė, kad mū
sų programą girdėjo ir nepri
klausomoji Lietuva. Vėliau gau
ta žinių ir iš Lietuvos. A.

Ir labdarybė kaštuoja. Kai I- 
talijos radijo centras paskelbė, 
kad priima aukas badaujančiai 
Indijai, gausūs geradariai virš 
įteiktos aukos sumokėjo dar po 
1000 lyrų policininkui už auto
mobilio pastatymą draustoje 
vietoje (prieš radijo centro du
ris).

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YOBKE 
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 Avenne — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 gatvių)
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje: 28-28 Steinaay St. — AS 4-3210

Hempsteade: 310 Front Street — IV 3-5540 

Flusbinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avė. — DE 5-1154

Kaip gintis nuo šuni^. Kažin- 
kodėl šunes labai nemėgsta paš
tininkų. Vokietijoje vien tik 
per 1964 metus virš 2000 paš
tininkų buvo šunų įkąsti. Da
bar pašto administracija aprū
pino paštininkus specialiu gink
lu, kuris iššauna į puolantį šu
nį specialų skystį, sumaišytą su 
pipirais. Jų gavęs šuo daugiau 
nieko nepuola — nepavojingas 
ne tik paštininkams, bet ir va
gims.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, cotorj ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash .registeriai, rašomos maš. 
visomSF ka^ūmsTVisf gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E Northport, N.Y., 11731.

SERVICE

JEAN BLANDING Dressmaker
Open 6 days a week 

Styles for Stout Women 
Dress Making Alterations 

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

Call 201 - 243-3145

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
ADOLF SCHRAGER FURNITURE, Ine.

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

Tel. TR 9-0400
Adata kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

^ŠACHMATAI 
Vada K. Merkis

Pasaulio meistras T. Petrosjan, 
kuris rungiasi šiuo metu Maskvoj, 
dėl pasaulio karūnos su didmeistriu 
B. Spassky, dvi pirmąsias partijas 
baigė lygiomis, trečioj turi persva
ros.

Ignas Žalys iš Montrealio, New 
Yorko žurnale Chess Revievv, ba
landžio nr. yra įkeltas į Postai Chess 
garbės sąrašą, devintuoju JAV žai- 
diku su įvertinimu 1770. Kiti lietu
viai su žymesniais įvertinimais: 
Viktoras Palčiauskas 1576, Mindau
gas Milas 1516, Algis Makaitis 1494, 
J. Stonkus 1438, J. Starinskas 1436, 
P. Kontautas 1412, J. Karalaitis 
1324 ir J. Paransevičius 1300.

So. Boston Tribūne, balandžio 14 
d. atžymėjo Lietuvių B komandos 
laimėjimą prieš lygos pirmūną —L- 
Boylston klubą 3:2. Įvardinti pelniję 
pergalę Jonas Starinskas, Ramūnas 
ir Saulius Girniai.

šiandieną Lietuvių B rungiasi su 
stipria A grupės komanda Tufts 
universitetu. Balandžio 29 d. mūsiš
kiai turės paskutines rungtynes su 
Bostono universitetu, šiuo metu lie
tuviai pirmauja priešaky Boylston 
ir Harvardo universiteto.

šachmatų veterano Vlado Mikėno 
laimėtą partiją, Sovietų Sąjungoj, 
prieš Uusi 1965 m., įsidėjo žurnalas 
Chess Review 4/66, pabrėždamas, 
kad Mikėnas tebėra aktyvus, nežiū
rint šeštosios dešimties metų (g. 
1910), kad jis laimi daugelį partijų 
savo drąsaus stiliaus dėka, kaip ir 
šioj su valdovės auka. Baltieji: Uusi, 
juodieji: Mikėnas. Retti atidarymas. 
1. Žf3 d5 2. e3 Žf6 3. b3 Rf5 4. Rb2 
e6 5. Re2 h6 6. 0-0 Zbd7 7. c4 Rd6 
8. Žc3 c6 9. d3 Ve7 10. Bei 0-0 11. 
h3 Bad8 12. Rfl Rh7 13. a3 Rb8 14. 
d4 d:c4 15. bc4 e5 16. Vb3 b6 17. 
Badl e4 18. Žd2 Rf5! 19,g3 h5 20. 
Rg2 Bfe8 21. a4 Žf8 22. a5 h4 23. 
Žfl Vd7 24. Kh2 Žg6 25. a:b6 a:b6 
26. Za4 2h5 27. 2:b6 h:g3+ 28. f:g3 
R:g3-į- 29. Kgl Vc7 30. Be2 Žh4 31. 
d5 Žf3-r 32. Khl Rh4 33. R:2f3 e:f3 
34. Bed2 Žg3-r 35. 2:2 V:Ž 36. Bgl 
12! 37. B:V flV-j- 38,Kh2 R:B-(- 39. 
K:R Vel-j- 40. Kf4 V:B 41. K:R 
B:e3 ir baltieji pasidavė.

FUKERAL HOME

McCALLUM - RICE 
FUNERAL HOME

48 Giffords Lane, at Great Kilis RR 
Station Great Kilis, Staten Island 
NY Completely modem, air condi- 
tioned ample parking — a superior 
Service Minimam cost. Y U 4-6277

DISPLAY

DON'McKEĖ
48 W 70th Street N. Y. C. 

General Contracting 
Painting Plastering and General 
Repairs — Ali work done at reason- 
able rates Gali EN 2-3495

CLINTON TRAVEL BUREAU
Travel Is Our Business 

Special Rates for Churches 
and Religious Groups.

127 Clinton St. N. Y. C. 
New York
O R 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. CaU TW 1-9693

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SERVICE

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

FASHION FLOORS 
9610 Northern Blvd Queens.

MIKE’S 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

PORTO HOME 
SPRAYING SERVICE

YouName It—We Spray It 
Refrigerators - Cabinets 

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

Phone 589-8420

TONY LABRUZZO 
Painting <&. Decorating

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

ALRIDGE CONSTRUCTION 
CORP.

GENERAL CONTRACTORS 
Brick Tile and Cement Work 

Plastering Carpentry 
437 New Jersey Avė Brooklyn 

Dl 6-4244

Organization Presidents! Looking 
for a different activity for your 
group? Try a Springtime weekend 
in the beautiful Northern Catskills. 
Trips to Auriesville can be arranged. 
Special Group Rates. For informa- 
tion call: (212) AP 7-1934

MARINERS INN
For the Finest of Food
Come bring the family 

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

C. H. VVILLIAMS
GENERAL CONTRACTORS

Alterations and Remodeling, Home
Improvements — 1408 Prospect Avė.
Bronx N.Y. Kl 2-2710 ’>

Easy payments up. t© 7.yęars,

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 WIND0W CLEANING 
Home Window and Floor Cleaning 

Fast and Reliable 
Ali 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

We Don’t Give Up! — TRI-BORO 
Sewer Cleaning Specialists. 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.

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. 66-67 Sts) 

Call RH 4-9061

CALISE
Beauty School

Beauty Culture for Beginners FREE 
Trial Lesson. LovV rates, easy terms. 
Under the direction of MARY J. 
CALISE. Latest eųuipment, very 
pleasant surroundings, many good 
positions available at excellent sal- 
aries vvith 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

Have your EARS
PIERCED FREE

by Mr. Harry Marshall
The only professional Ear Piermng 
Jeweler vvith a medical education.

WHY TAKE CHANCES
Buy a pair of 14kt. gold earrings 
ears pierced at no extra chargc. No 
pain. No fuss. No threads. Hundreds 
of pairs to choose from. Complete 
responslbility for one month.

ERASMUS JEWELERS
For Fine Jewelry and Service 
876 Flatbuth Avė. BU 4-1717 

Off Church Avė. Opp. Garfields

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 1-2864

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
VVoodhaven 21, N.Y

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Ir.
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.7/ Aptarnauja Cambridge ir į 

: Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Salias
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Šalinskas
LAIDOTUVIŲ 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 St., New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence SL 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165


