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ArAmerikos interesas, kad 
valstybės departamentas
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apie rezoliuciją tylėtų?... 
W atsako konųresma- 
nas J. P. Addabbo

Po trijų konferencijų -- Azijos fron ė nieko naujo
Prezidento kelione baigiasi. Po jos entuziazmo nerodo tie, kurie norėtu JAV ka- 
pituliacijos. O taika atrodo, bus tada, kaiHanoi atsisakys agresijos
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v Maniloje, Maskvoje ir Delhi PO MAHILOS: durys paliktos Zelandijos ir Thailando. S. Viet- 
<buvo konferencijos — Ameri

kos ir jos sąjungininkų toli
muose rytuose; Sovietų ir jų sa- 25 paskelbė, kad jų kariuome- 
telitų Europoje bei Azijoje, tri- nės pasitrauks iš P. Vietnamo 
jų tariamųjų neutraliųjų. Visi 
paskelbė savo komunikatus, 
blankius, mažai ką sakančius ar 
visai nieko. Kokios išvados po 
tų konferencijų daromos kon
krečiu Vietnamo reikalu?

Kongreso priimtos rezoliuci
jos reikalu Laisvės Žiburio ra
dijo atstovai kalbėjosi su kon- 
gresmanu Joseph P. Addabbo, 

kaip informuoją Chr. Scr lfo- demokratu iš Ozone Park. Kal-
nitor, vertina, kad santykiuose bėjosi dėl rezoliucijos reikšmės 
tarp Maskvos ir Washirigiono ir kas toliau reiktų daryti tai re- 
klanatas atšilo tik Washtagtono zoliucijai įvykdyti, 
pusėje, o Maskvoje tas pats' po Klausimas. Rezoliucija N r. 

416 spalio 22, 1966, paskuti
nėm 1966 senato valandom, bu
vo priimta. Patirta, kad valsty
bės departamentas stengėsi šį 
reikalą blokuoti. Tai patvirtino 
ir New York Daily News šeš
tadienio . vedamajame. Tačiau 
senatoriaus Dodd ir keturioli
kos kitų senatorių iniciatyvos 
dėka rezoliucija senate priimta 
vieningai. Kongresmane, ko
kios reikšmės turi šios rūšies 
rezoliucija? Ar ji gali būti ver
tiname kaip tautos mandatas?

Atsakymas. Tam tikra pras
me galima sakyti,, kad Jai man
datas iš tautos, bet .paprastai 
aiškinama, kad tai Kongreso 
mintis (sense of the Congress) 
... kiekvieni rūmai yra savai
minga institucija. Šioje institu
cijoje abeji rūmai — Atstovų 
ir Senatas — priėmė rezoliu
ciją po eilės metų kovos. Tai 
nėra įstatymas, ir ji nereikalin
ga prezidento parašo. Dabar ji 
kreipiama į valstybės departa
mentą, ir valstybes departa- 
jTMąrias ąayo rųę^lu. paves am- nėm valstybėm, -r ■ 
basadoriui Goldbergui, Amern departamentas gali galvoti,

atviros? namo kariuomenės P. Vietna-
Maniloje 6 valstybės spalio me esą 40,0QO ir kas mėnuo 

prisideda po 5,000).
N. Y. Times aiškina, kad Ma- 

nilos konferencija taikos Viet
name nei priartino * nei atitoli
no — paliko atviras duris, pro 
kurias galima toliau eiti karinį 
mažinimą, karinį stiprinimą ar 
tęsti esamą padėtį. Chr. Sc. Mo- 
nitor aiškina, kad nė vienas iš 
tų trijų konferencijų nieku ne
prisidėjo Vietnamo karo galui 
priartinti. Kelionių metu patir
ti įvykiai tik sustiprinę prezi
dento tikėjimą^ kad augantis 
spaudimas ir karo nuostoliai 

čiau -maisto kainos kyla lėčiau privers Hanoi trauktis.
nei kitų dalykų. Pvz. per tuos —• 
dešimt metų medicininis patar
navimas pakilo 39.3 proc., 
transportas 24.5 proc., nuomos 
taip pat pakilo, bet tik 14,1 
proc. Kilimo tendencija labiau
siai pasireiškė per paskutinius 
dvejus metus.

per 6 mėnesius, kai š. Viet
namas pasitrauks iš karo.

(P. Vietname yra 320,000 A- 
merikos kariuomenės, 44,0 00 
Korėjos, 4,500 Australijos, 
2,000 Filipinų, keli šimtai N.

Amerikos šeimininkės protestuoja
Nuo N. Anglijos iki Hawajų pranešimu, per paskutinius de- 

spalio pabaigoje išsiplėtė šeimi- šimt metų maisto kainos paki-

krautuves. Jos piketuoja, boi
kotuoja maisto krautuves, ku
riose yra smarkiai pakilusios 
maisto kainos. U.S. News....

kieti jos sąskaita už tarpininka
vimą Vietnamo?/

Maskvos Tašs Mahilos konfe
renciją vertino kaip karo stip
rinimą Vietname. Tačiau žinios 
iš Lenkijos šaltinių Vakaruose 
skelbia, kad Maskvos konferen
cijoje numatytu švelninti reika
lavimus dėl Vietnamo. Esą nu
matyta nurodyti š. Vietnamui, 
kad jo reikalavimai laikyti “iš
laisvinimo frontą” vieninteliu P. 
Vietnamo atstovu nesą realistiš
ki ir kad susilaikymas nuo ka- * 
riuomenės siuhtimo į P. Viet
namą gali sustabdyti bombarda
vimą.

Vakarų diplomatai Maskvoje,

— WiHy Brandi, vakarų Ber
lyno burmistras, buvo įspėtas 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi - 
jos, kad Berlyne savo teises te
beturi sąjungininkai ir kad be 
jų sutikimo negali būti kei
čiama Berlyno padėtis. Ėjo gan-

lio 27 prezidentas jau Thailan- 
de poilsiavo.

bėjimo su Gromyko kaip ir 
prieš tai. Sovietai tebereikalau- 
ja dėl Vietnamo, kad Amerika 
sustabdytų bombardavimą. Tai 
pirmoji sąlyga sėsti prie dery
bų stald.

Jei Maskva sutiktų tarpinin
kauti dėl Vietnamo, tai ji, kaip 
sako tas pats šaltinis, reikalaus 
atlyginimo pirmiausia Vokieti
jos sąskaita. Būtent, rytų Vo
kietijos naudai reikalaus iš Va
karų Vokietijos politinių ir ūki
nių nuolaidų, kurios sustiprin
tų rytų Vokietijos padėti: atsi
sakyti nuo 1937 metų sienų rei
kalavimo, leistis su rytų Vo
kietija į praktinius ūkinius san
tykius; atsisakyti nuo veiksmų, 
kurie atskirtų rytų .Vokietiją 
nuo kitų Europos valstybių pri
pažinimo. (V. Vokietija dabar 
atsisako nuo diplomatinių san
tykių su tom valstybėm, kurios 
pripažįsta rytų Vokietiją).

- demokratas

Prezidentas aplankė karius ^Vietname
Prez. Johnsonas spalio 26 

nuskrido porai valandų į P. 
Vietnamą, į karo zoną, aplan
kyti karių. Jo kelionė buvo lai-

— Sovietų Luna spalio 25 pa- koma griežtoje paslaptyje. Ma- 
siekė mėąulio orbitą, bet nuo- niloje buvo nustebimo, kai į su
traukų iš ten neatsiuntė. Apie rengta priėmimą nepasirodė 
Luna anksčiau pranešė anglai, prezidentas Johnsonas — jis 
ne sovietai.

— Vietname aštriausios ko
vos eina Mekopg deltoje, į pie
tus nuo Saigono. Ten kovoja 
P. Vietnamo kariuomenė. Tek- lio >26 kilo gaisras. Nuo gaisro

— Amerikos lėktuvnešy Oris- 
cany Vietnamo vandenyse spa-

Klausimas. Kokius žingsnius 
pasiūlytumėte rezoliucijos vyk
dymui pagreitinti?

Atsakymas. Rezoliucijos vyk
dymą pagreitinti šiuo metu ga
lėtų asmeniniai laiškai valsty
bės departamentui, laiškai am
basadoriui Goldborgui, Jungti
nių Tautų šefui, o po Kongreso 
pertraukos, po 1967 sausio 10, 
ryšiai su atskirais kongresme
nais ir senatoriais, kurio siūlė 
rezoliuciją, kad jie taip pat 
šytų ar kitaip veiktų
rių Goldbergą ir valstybės sek
retorių Rusk pateikti rezoliuci
ją Jungtinėm Tautom

Klausimas. Ar manote, kad 
valstybės departamentas yra 
jautrus visuomenės opinijai?

Atsakymas. 0 taip, ypačiai 
šiuo metu, kada departamentas 
stengiasi sutvirtinti santykius 
su Sovietų Sąjunga ir vadina
mo komunistinio bloko šateiiti-

brigada (5,000) į pavasari.tuo metu buvo Vietname. Spa- 3,300 vyrų ir 70 lėktuvų.į Maskvą.

Thomas H.
pask utinėm dienom rezoliucijai dėl Baltijos valstybių priimti: ii kai rėš — Thomas J. Dodd, Conn. d., Bourke B. Htckenlooper, lowa 

Ohio d., E ve rett M. Dirksen, Illinois Kari E. Mundt, S. Dakota r. Plačiau 3 p.

«e, kad jis pateiktų klausimų -keiti (Baltijos valstybių) klausi- 
Jungtinių Tautų darbotvarkei. mą. Bet aš galvoju, kėš

diskusijose (tarp valstybės de
partamento ir komunistinių val
stybių) tai yra svarbus veiks
nys, ir, jei mos lioklame iš- 

ųuestion. Būt I think the State spręsti problemas, tai: turime

ON RESOLUTION:
..„"The State Department may 
think that it is net the most 
opportune rime to . raiše this

these discussions (State Depart- tai yra grėbtam, kuriai netsi- 
ment with Communist nations) ringai nebuvo durta dėmesio 
it is an important factor and if per visą šių moty šilų.
we are going to settle problems Kad šis klausimas turėtų bū-

IK NEW YORKAS KOVOJA: valdžia ir Tablet vedamajame. Minėtas 
laikraštis net pridėjo: 1964 bū

partijos prieš policija ir visuomene? vo 2>493 užPulti policininkai,
1 J * * eF iirnnnlimai 15 nrnr na d i-

New Yorko rinkimuose lap
kričio 8 bus balsuojamas ir 
klausimas: - panaikinti “civilinę 
tarnybą skundam prieš polici- 
ir ar nepanaikinti (no). 
Dėl šios tarnybos rinkiminė ko
va' gal aštriausia ir į ją visuo-

. gatvėse. Kai policija pajuto pi-
Tokia tarnyba skundam Mečių paramą, policijos sajun- 

prieš policiją tirti buvo sumany- pradėjo kovą prieš civilinę 
ta ir įvykdyta majoro Lindsay tarnybą skundam. Rado para- 
Joje prie 3 policijos atstovų pri- mos teisme tuo, kad teismas 
dėti 4 civiliniai Tarnyba tiria pripažino teisėtu dalyku refe- 
ir rekomenduoja, bet pati ne- rendumą. Kova prieš tarnybą 
sprendžia Policijos vado pra- . netikėtai virto pasikėsinimu 
nešimu, per 105 savo veikimo 
dienas tarnyba svarstė 113 
skundų. Tik 3 rekomendavo 
bausti.

Tie, kurie gina tarnybos rei
kalą, aiškina, kad tarnyba vei
kė ir anksčiau. Tik joje, buvo 
vieni policijos atstovai, dabar 
pridėta civilinių atstovų. Gal 
nebūtų didelio skirtumo iš es
mės. Skirtumas betgi didelis 
dėl motyvų tokiai tarnybai su
kurti. Majoras Lindsay tokia ci- 
viline tarnyba skundam priaš 
policiją norėjo apraminti tuos, 
kurio šaukė apie policijos žiau
rumus. O toki balsai vis karto
davosi, kai kildavo negrų ar 
portorikiečių riaušės. Majoras 
tikėjosi rasiąs tarp Šios nepa-

tenkintųjų grupės populiarumo.
Policija įžiūrėjo čia sau dis

kriminaciją. Piliečiai, kurie no
ri saugumo, įžiūrėjo naują pa
sikėsinimą suvaržyti policijos

tarnybą užkulisiuos dalyvauja 
Birch Society sąjūdis. Tokis 
gandas turėjo atgrasinti tuos, 
kurie nenori būti vadinami 
“birčininkais”. Bet lygos atsto
vas Bertram Halberstadt buvo

menė labiausiai įtraukta.
timus ir prieš užpuldinėjimus

1965 užpuolimai 15 proc. padi
dėjo; tegul esą tarnyba ištiria 
tuos 30 0 0 užpuldinėjimų ! 
prieš pareigas einančius polici- neatsargus pasakyti (N. Y. Ti- 
ninkus). Dabartiniu metu tarny
bos gynėjai leidžiasi į ofenzy
vą. Į ofenzyvą savotiškais meto
dais: prikalbino žydų tam tik
ras organizacija^, protestantų, 
miesto mokytojų sąjungą, kad 
skelbtų pareiškimus už skundų 
tarnybą, kokia dabar jau vei
kia. Anti-Defamation League 
ėmė skelbti, kad kovos prieš

Senatorius padės 
ar pakenks?
Kalifornijos gubernatorius E. 

Brownas pasikvietė šen. R. 
Kennedy i pagalbą prieš kon
servatyvų respublikoną Reaga- 
ną. Senatorius visur turi pasi
sekimo. Bet J. Alsop (W. J. Tri-

let us settle all problems and ti pateiktas Jungtinių tautų 
this is a problem that has un- darbotvarkei — Kongresas pa- 
justly net beari given attention 
throughtout all these years.
The Congress has spoken that Addabbo pareiškimų ištraukos 
this ųuestion should be placed
on the agenda of the United mo, kuris pilnai bus perduotas 
Nations!" Laisvės žiburio programoje spa-

lios 30.

risakė..
šios kongresmano Joseph P.

yra paimtos iš, jo pasikalbėji-

J. P. ADDABBO

mes spalio 27) ir šaltinį, iš ku
rio kilo tas gąsdinantis Birch 
Society argumentas: esą prieš 
porą savaičių kreipėsi senato- bunę), kuris lydėjo jį toje kė
piai Javits ir Kennedy, prašyda
mi, kad lyga ištirtų, kiek akci
joje prieš tarnybą dalyvauja 
Birch Society. Toks prašymas 
buvo sugestija, kokius argumen
tus paleisti į darbą.

» pasikėsinimu 
prieš majoro Lindsay prestižą. 
Tada buvo sudaryta bendra 
“sąjunga” — majoras ir abu se
natoriai (Javits ir Kennedy) sto
jo už civilinę tarnybą. Iš pra
džių ėmėsi defensyvos —aiški
no, kad tarnybos praktika pa
rodė, jog ja naudojasi ne tam
sieji, bet net daugiau baltieji, 
taigi čia nieko bendro su rasiz
mu nėra. Bet nurodydami skai
čius, kad tamsieji mažiau skun
dėsi nei baltieji, davė pagrin
dą išvadai: taigi policijos žiau
rumu skundėsi ne tamsieji, bet 
tik tam tikri tamsieji — vadai, 
riaušininkai, o dauguma tam
siųjų kaip ir šviesiųjų nori, 
kad policija saugotų tvarką ir tė vų?Tai3 kartus daugiau nei 
ramybę (Tokis argumentas pi- 1950. Daugiau kaip 40 proc. tų 
kartotas ir paskutiniame The naujagimių motinos yra paaug- rinės ligos per paskutinius ke-

AMERIKAI gresia naminis priešas
Kai visų dėmesys nukreiptas 

j Vietnamą ir į rinkimus, Carl 
T. Rowan (WJ.T.) rodo pirš
tu į naminį priešą. Ne į komu
nistus. O į tai, kas pakerta a- 
merikiečių moralinę ir fizinę 
sveikatą — degeneruoja tautą. 
Būtent:

— Savižudybės Amerikoj* 
tiek pakilo, kad yra iš eilės ket
virtoji mirimų priežastis am
žiuje tarp 18-45. Didėja skai
čius vaikų, kurie teturi tik tė
vą ar motiną dėl gausėjančių, 
divorsų. J. Valstybėse 1964 gi
mė 276,000 vaikų iš neteisėtų

liai. Vis daugiau atsiranda atsi
likusio proto vaikų dėl nepakan
kamos priežiūros prieš gimdy-

'1960 buvo 5,400,000 atsilikusio

oOo. K 10 ligonių šiame krau

lionėje, sako Kennedy pasisaky
mai prieš dabartinę Vietnamo 
politiką gali pakenkti jo paties 
karjerai 1968 metais. O. S. 
White tame pat laikrašty abejo
ja, ar šen. Kennedy nori dau
giau padėti Brownui ar sau. 
Esą senatorius siūlymai nu
traukti bombardavimą Vietna
me gali labiau atstumti nuo 
Browno balsuotojus.

....— Vyskupas Fulton J. Sheen, ~ — Ispanija spalio 2Š uždarė 
New Yorko augziliaras, paskir- susisiekimą su Anglijos koloni- 
tas Rochesterio vyskupu. ja Gibraltare. Teleidžia tik'
- Km^i. ir Pr^ūzijoj. Pės«us į“ *»'“*** 

panaikintas katalikam draudi- ^0 a™ento)am, 26,000 beliko 
mas penktadieniais valgyti mė- ^.ekimas su pasauliu tik 
są. Numatoma, kad šį klausimą Jura*
svarstys Amerikos vyskupų __ Neto 14 tūrių spalio 25 
konferencija už trejeto savai- nutarė perkelti Nato peditinę 
ūių. būstinę iš Paryžiaus į Belgijos

— Anglijos Bertrand Rus- sostinę.

te 4 ligoninės yra skirtos psi- tykius su de Gaulle keisti, 
chiniam ligoniam. Psichiatri
nėse ligoninėse 1964 buvo 
565,000 pacientų. Apskaitoma,

sėli tebesigarsina, kad teismą 
prez. Johnsonui surengsiąs pa
vasarį Paryžiuje. Iš Prancūzi
jos pranešama, kad de Gaulle 
vyriausybė surado tebeveikian
tį nuo 1881 metų įstatymą, pa
gal kurį draudžiama svetimos 
valstybės galvą įžeidinėti Pran
cūzijos teritorijoje. Tad polici- 

politiniam reikalam paskirtas ja leidimo tokiam teismui ne- 
Eugene Rostow (vietoj George 
Bali) esąs de Gaulle šalininkas. 
Jam duotos laisvos rankos san-

tu spalio 26 atleido min. pirm. 
Mulambą, panaikino min. pirm, 
pareigas ir jas perkėlė sau — 
prezidentui.

leris metus auga: 1965 buvo re
gistruota 23,000 sifilio susirgi-

Džiova nėra dingus.. Po pneumo
nijos džiova H eilės eina kaip 
amerikiečių žudikas: 1965 mirė 
džiova 8,100, suserga per me
tus džiova apie 50,000. —Vene-

mų. Ypačiai auga tarp paaug
lių. — Alkoholikų yni 5 mil.* 
Dėl jų kenčia jų artimieji — 
20 mil. Nuo alkoholio miršta 
daugiau nei nuo džiovos.—Pa
auglių nusikaltimai auga dides
ne proporcija nei gyventojų 
prieauglis.

duos.

— Indonezijos karo teismas 
spalio 5 pasmerkė dr. Suban- 
drio, buvusį užsienių reikalų 
ministerį Sukamo vyriausybė
je, mirti. Buvo kaltinamas už 
dalyvavimą komunistų samoks- 
Je pagrobti valdžią.

— Sovietų Komsomolskaja 
Pravda spalio 25 griežtai panei
gė kinų paskelbtą žinią, kad 
esą Sovietai rengiasi užpulti Ki
niją.

— Vietname iki spalio 25 A- 
merika neteko 540 lėktuvų, 216 
helikopterių.

— Australija savo karių skai
čių Vietname padidins iki 6000 
iš 2,000.

anglies kalnas steigė užgriuvo 
mokyklą. Iki spalio 24 buvo at
kasti 143 lavonai Manoma, kad 
žuvusių skaičius apie 200.

— KaNfomijsjs balsuojamas 

ir “Siūlymas M”, kuriuo siūlo* 
ma suvaržyti pornografiją. Du 

prieš vieną balsuotojai pasisako 
už siūlymą. Siūlymą resp. Rei
ganas remta, demokratas Brow-
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savo laiko nuotrupas
dirhn'mnkrini fcr tada.

fl? «rtįn» su Lietu-

žiūrėjo ne absoliutinio dievini
mo požiūriu, o atskyrė jame kū
rybinę didybę nuo žmogiško
sios. silpnybės. Kilo taip pat aš
trios polemikos, kada prof. Ere
tas (irgi aštriai) sutiko J. Dobilo 
brošiūrą “Ar paseno Tainas?”, 
kurioje autorius priėmė Taino 
pozityvistinių pažiūrų visumą. 
Prof. St Šalkauskis atkreipė dė
mesį, kaip; laikėsi pastarojoje

itų ir visą pro
vinciją, keb^įIntelektualinį al
kį, gilintų •mokslinį nusimany
mą. Tiem, kurie negalėjo suva
žiavimuose dalyvauti, skubėjo

beraliausiu žvilgsniu. Iš antros 
pusės, užuot žvelgus į jau
nimo rūpesčius, daugiau rūpin
tasi išsakyti, ką jaunoji karta 
turi pasakyti vyresniajai kar-

bendru pozityviu siekimu: paža
dinti ištikimybės Lietuvai ir 
tautai emocijas (H. Nagys); įspė
ti dėl emigracijoje įprastų ne
tikrų idealų (V. Trumpa); nukel
ti mintį prie ateities vizijos, ku
rioje “didingos bendruome
nės“ vaizde būtų prasminga vie
ta ir lietuvių tautai (A. Sužie
dėlis), grąžinti vėl prie dabar
tinės tikrovės Lietuvoje ir kon
krečiai parodyti, kuo jaunimas 
galėtų padėti tautai ir prasmin-

VUNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

gai pratęsti Lietuvos istorijos 
raidą (St. Lozoraitis Jr.).

Aidai įgalino pratęsti jauni
mo kongreso idėjinę “fermen
taciją”.

Dėmesio vertos taip pat Ai
dų kritiškos pastabos pačiai 
kongreso organizacijai:

“Nors buvo galima jaunimo 
kongresui pakankamai rasti pa
jėgių žmonių jaunojoj kartoj, 
bet kažkodėl daugiau jų telkia
si iš vidurinės kartos, nebėga

mu Baltijos jūros pakraščiu pul
kai laukinių vandens paukščių 
skrenda žiemoti į pietvakarinę 
Europą ir Afriką. Lietuvoj, — 
Nemuno žemupy ir Kuršių ma- 

tie paukščiai suloja pa-

p^^^ri^ prof. J Va- 
balu Gfedkičtu ir kt Kursai bu- 
vd atidaryti 1920 sausio 27, ir 
dr. Eretas juose ėmė dėstyti vi
suotinę literatūrą bei teatro is-_ turinį Goethę prof, Eretas; pa 
toriją dramos studijoje (jo di
sertacija buvo tos srities —apie 
Friburgo jėzuitų teatrą). Aukš
tieji Kųrsąi buvo užuomazgą 
universitetui, kuris pradėjo 
veikti nuo 1922 rudens. Dr. Ere
tas buvo pakviestas ekstraordi
nariniųprofesorium visuotinės 
literatūros katedrai teologijos- 
filosofijos fakultete. Atsidėjo 
akademiniam darbui ir net vi
sa galva į jį pasinėrė nuo 1928, 
kada pasitraukė iš darbo su pa-

JUOZAS BRUŽINSKAS. vedėja* 
Dideli* pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

iventėm* bei kitokioms progom*

WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street 
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 FiW» Avenue

mokslo vaisiam dvasinės rinkos 
didinimas. Jau nuo 1931m. 
prof. Eretas buvo vicepirminin

ku 6-67*6 
SW 8-28*8 

. Ri 3-0440

Buvo dėl to nustebimp jr kai. 
kam, pasipiktinimo (pvz., prof.J . _
Iz. Tamošaičiui), kada į sukak-* giaužš kultūrmės'puųės^sociali- 

niu, filosofiniu, etnografkūū po- “katalikų mokslininkų ir moks- 
žiūriu (pastarasis* metodas jo. lomėgėjų suvažiavimas”. Tokių 
buvo paveldėtas, iš jo mokytojo' suvažiavimų viso buvo trejetas 
J. Nadlerio). Literatūros, faktą (1933.36,39).JSe riekė įtraukti 
siejo su meno, muzikos to laiko kuo daųgąs intelektualų, besi- 
faktais, pasekdamas kaip juosė dominčių jpŽlĮsĮii, siekė sudary- 
reiškėsi ta pati epochos dvasia ti; anotDoMfo, mokslinį “blū- 
ne tik literatūroje.*"; ' " dą’r, kuris 

Ketvirta, savo dėstymo for
ma reiškėsi ne tik kaip moks
lininkas, bet ir kaip meninin
kas. Norėjo matyti faktus, iš-

I ®7 ORCHARD ST., N. Y. C. T*L GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnė*
• Specialiai žemos kotuos siunčiant audinius į užsieni
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiprėti.

“Šiaip ar taip, savo tarpe 
jaunimo dialogo buvo nedaug. 
Besikreipiant į vyresniuosius, 
žvilgiui į jaunimą lyg nebeliko 
laiko. Kongrese numatytoji 
moksleivių sekcija iš viso neį
vyko, o lituanistinio švietimo 
simpoziumas sulaukė tik 8 da
lyvių! Tai visiems kvietimas 
kongresą tęsti tolesniu jaunimo 
rūpesčių svarstymu”.

rėtų būti sunaikinta? Todėl, 
kad “didžioji pramoninė valsty- akademinio darbo. Jis buvo į- 
bė” nori įsiveržti su sa- vykdytas formaliai ranka prof.
vo naftos gaminiais į šiau- V. Krėvės Mickevičiaus, kuris

Vakarų kraštų rinką, kaip sovietinio okupanto įran-
būt, tik tada, kai Vakarų kis 1940 liepos 10 uždarė teo- 

Otufcelta į 3 pri.)

tik pametė kelią,. į kurį viskas 
veda, bet ir neteko paties cent
ro ir dėl to klaidžiojo be orien- 
tacįjos beribėje smulkmenų jū
roje. Tuo pačiu buvo sutriuš
kinta ta centralinė jėga, kuria 
savo laiku rėmėsi ir kurioje 
jungėsi pasaulėžiūra, nes nebe-

paukščių stotis, bet ir daugelio kvadratinių metrų plote. Paukš- mo atstovas, bet gyvenimo iš- 
jų ir pagrindinė lizdavietė. čiai, nenumatydami pavojaus, mėgintas ir moraliai ir intelek-

Tokios vietos yra labai svar- susiteršia plunksnas ir žūsta”. tualiai subrendęs vyras, kuris 
Irios gamtamokslininkam ir Kodėl kaip tik Lietuvoj esan- nėra veltui dirbęs, mąstęs, ko- 
gamtos saugotojam.* Jos globo- ti gamtos mokslui svarbi tarp- vojęs, kentėjęs” (židinys 1934 
jamos tam tikrų tarptautinių* tautinės reikšmės retenybė tu- Nr. 8, 208 p.).
organizacijų. rėtų būti sunaikinta? Todėl, Atėjo ir antras atleidimas iš

Sovietų Sąjunga rengiasi vie
ną iš svarbių saugotinų gam
tos vietų užnuodyti naftos lie
kanomis. J tai ypač stengėsi at
kreipti dėmesį lietuvių moksli
ninkų ir kultūrininkų grupė sa

vo kovo mėnesio memorandu
me, kuriame prašė daryti visus 
galimus žygius, kad Sovietų Są
junga atsisakytų nuo savo su
manymo įsitaisyti Jurbarke su 
savo naftos gamykla. “Nafta, 
jos produktai ir atmatos bei 
mazute vandens paviršiuje

AN 8-0068
ĖV 4-4352

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

Krautuvą* atviro* kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus ieitadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.^

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

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

■ Pafesiekdapus tyrintų su- TmBu- bĮnŠmrifc
^aaffiaia iangti m “mjs- 
tymu” ty.vertinti juos kaip da- pedantui. Kai jo seminaras ręst- ias 
lį universųm,: jis. turėjo prieš gė Taino nūnėjimą^ garbės sse- ; pas 
akis tokį kataliko mokslininko 
idealą: “Nėra abejojimo, kad 
vienintelis pageidaujamas kata- 
likp mokslininko tipas yra5 pozi- . ___ — , ..
tyriai kuriantis”. Tokis norėjo . veikalų ženklas — svarstomą Ii- kalmvb mok^ populiarinimas,

_ __  būti F. J® duodamas vie- teratūros faktą vertino kaip da- 
į Aukštųjų Kur- ną veikalą po kito, kritiškai žiū- lį visos aplinkos dvasinio bei
ūo skyriaus brau- rėdamas į tuos literatūrinio gy- soeūūinip gyvenimo Jei tuo pa
tą jam dirbti su venimo faktus, kįirie buvo vir-1 B#li-

Jaunimo-kongresą prisiminti 
yra dar viena proga — Aidų 
Nr. 7, skirtas to kongreso vaiz
dui. Labai gerai, kad žurnalui 
pavyko surinkti to kongreso me
džiagą. Tai svarbu ne tik tolimą
ją! istorijai. Svarbu ir dabarčiai, 
norint pasekti arčiau to kongre
so, taip sakant, idėjinius pa
grindus. Paprastai masiniuose 
pasirodymuose idėjos dingsta. 
Įspūdžius palieka efektai — 
veiksmai, o iš kalbų lieka at
mintyje tos mintys, kurios sa
vaime yra rėkiančios ar kurios 

Antra, jis nebuvo įaugusios bent išreikštos sutirštintais da- 
mados sekėjas. Mados, kurią žais. Bet tai esti netikras vaiz- limos jaunimui priskirti nė Ii- 
buvo sukūrę pozityvistinio ar das. Tokiais momentais atsidu- 
materialistinio nusistatymo au- >ria pavojuje ypačiai tos pas- LIETUVOJE 
toriai. Jis buvo tiek kritiškas, 
kad pozityvizmo bei materializ
mo sekėjus kaltino nubloškus pa
tį mokslą iš mokslui deramo 
kelio, kada atskirų mokslų su
rinktų faktų kalnai užstojo

Siuskite i Lietuvą ir' SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar šaknelei 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kaindm atraižų vilnones me
džiagos — importuotos ir vietinės -— trijose krautuvėse^

MU 4-1619 
PHILAOELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th SU ___  PO 3-4818
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ------HU 1-2750
8AN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street —F1 6-1571 
VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St.

Boston 18, Mass^
SO. BOSTON 27, Mas*. 327 West Broadway 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue 
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue 
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillcnore Avenue . 
CHICAGO 22, III. — 9999 w. Chicaso Avenue_____ BR 8*966
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street----------WA 5-2737
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road — ' 
OETROIT, Mich. — 730 MicMgan Avenue —

kaitos, kurių mintys yra glaus
tos ir reikalingos didesnio ap
mąstymo. Jos yra pavojuje bū
ti netiksliai suprastos ir dar ne
tiksliau iškomentuotos. Dėl to Kiekvieną rudenį iš šiaurės, 
reikia teigiamai vertinti, kad nuo pat Baltosios jūros, ryti- 

žvilgį į jų visumą. “Mokslas ne žurnalas kongrese skaitytas pa
skaitas paskelbė ištisai ir davė 
pagrindą “korektūrom”.

Galima skirtis nuo kai kurių 
paskaitininkų optimistinio tikė
jimo , kai istorijos raida eina rioee 
pažangūs ir tobulėjimo keliu. sUsėt ir pasiganyt. Be to, Ne- sklinda labai plonu sluoksniu”, 
Bet tegul — jei tas “tikėjimas” muno deltoj ir Kuršių marių sakoma memorandume: “Krfbi- 
juos įgalina dėstyti skirtingų nendrynuose, ypač Krokų Lan- ni* centimetras naftos produk- 

siorientuojant šiai į unhrorsum, sričių mintis, bet parikiuotas koj, yra ne tik praskrendančių tų pasklinda vandenyje šimtų ne optimistiškai nusiteikęs sei- 
nebegali būti kalbos, nė apie 
unhmrthM. Kur anksčiau stovė
jo puikūs minties rūmai, dabar 
riogso skeveldros ir viešpatau
ja babiloniškas nuomonių miši
nys. Mūsų laikai išmoko tyrinė
ti, bet atprato mąstyti. Norint 
siekti esmiško patinimo reiktų 
pradėti “vertikaliai’^ tyrinėti, t. 
y. mąstyt. Bet tai nelengva, nes 
ištisos vad. mokslininkų kar
tos, materializmo ir pozityviz
mo paveiktos, jau seniai atpra-

. Mokslinis darbas ėjo trim kryp
tim—mokymo, tyrimo, populia- 
rirno. Kaip dėstytojas sąvo klau
sytojam germanistam dr. Ere
tas darė įtakos ne tik žinių per
teikimu. Mokėjo juos paskatin
ti į savarankišką mokslinį reiš
kimąsi viešais seminarais, ku
riuose buvo minimos Beethove- 
no, Goethes, Byrono, Taino ir 
pan. sukaktys ir kuriuose prog
ramą atlikdavo patys studentai. 
...-.Sukaktys, davė pfogą^ir . pa-^ 
čiam profesoriui parašyti1 eilę 
veikalų. Keletas vardų: Beetho-’ 
veno jaunyste 1927, H. Seuse 
ir Elzbieta Stagel. 1929, H. Seu
se ir jo traktatas apie tiesą 
1930, Meister Eckehartas 1930, 
Voktečių literatūros istorija — 
pirmas tomas, Jaunasis Goethe 
1932, J. W. Goethe 1933, Fre
derikas Ozanamas 1934, Katali
kai ir mokslas 1934, Quid de 
notte? 1936, Rėzos santykiai 
su Goethe 1938. Kasmet, po 
knygą. Jei norėtum žymėti, kuo 
buvo būdingi prof. Ereto veika
lai, tai geriau sakyti, kuo jie 
nebuvo. Pirmiausia, jie nebuvo 
kompilacija, t.y., iš šimto kny
gų nebuvo padaryta šimtas pir
moji knyga. Ką rašydamas, au
tores stengėsi pažinti pačius 
šaltinius; jis lankėsi vietovėse, 
kame gyveno jo svarstomas ra
šytojas, lankėsi archyvuose, 
lūir galėjo rasti dokumentinės 
medžiagos. Šiais tierioginiais 
šaltiniais grindė savo išvedtio-
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T«l. AL 44319 • 200 Ordurd $f, Nw Yorfų N.Y. 10002
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sus Sovietų Sąjungos valdomus krantus. Mes parūpiname vizas, su
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Eretas neliko 
Isavo moįdųĮių.

taraybos ša- f ui—_kitus ąggaBmvo. ir verte visuo
menine jėga. To meto vyriausy
bė 1931. neotisvdama .nasirašv- 
to konkordato, kuriame buvo į- 
sipareigota reą^Ehiąti tęolc^i- 
jos-filosofijos fakultetas, pada
rė “reformą”, iš 38 vyresniojo 
mokslo persoaalo narių tepatik
dama 19. “Kitos pasaulėžiūri
nės įtupės fibsofijos skyriuje 
matė savo ideologinį priešą. Tai 
buvo, galima sakyti, reikšmin
giausia pasaulėžiūrinė kova ne
priklausomos Lietuvos laikais” 
(J. Eretas, Stasys Šalkauskis, 
169 p.). Pažymėtina: kiti dėsty
tojai buvo patvirtinti pačiu re
formos faktu. Išimtis padaryta 
istorijos ir literatūros kated
rom: jų personalui reikėjo spe
cialaus tvirtinimo. Tokiu būdu 
germanistikos profesorius dr. 
Eretas pasijuto atleistas. Fa
kulteto pristatytas tvirtinti ne1 
sulaukė atsakymo. Valdžia savo 
pasiekė: ne tik izoliavo prof. 
Eretą iš akademinio gyveni
mo, bet ir atėmė jam duoną. O 
duonos reikėjo 6 burnom — 
profesorius nuo 1925. metų bu
vo vedęs savo buvusią studen
tę Oną Jakaitytę ir augino ket
vertą “atžalyno”. Devynis mė
nesius išbuvusį be darbo fakul
tetas pristatė prof. Eretą tvir
tinti ... vyr. asistentu, nes to
kiam titului nereikėjo vyriausy
bės tvirtinimo,, -užteko rekto
riaus. Ir tokiu-keliu, pažemini
mo ir skriaudos keliu, prof. 
Eretas buvo grąžintas į univer
sitetą.

Veltui prof. St. Šalkauskis 
1934 metais viešai apeliavo: 
“Gabus profesorius su tikru a- 
kademiniu pašaukimu, perėjęs 
visus kilimo laipsnius iki ordi- 
natūros slenksčio ir praturtinęs 
mokslinę lietuvių literatūrą to
kiu laipsniu, kad labai nedaug 
iš ordinarinių mūsų profesorių 
galėtų su juo lygintis, dirba a- 
kademinį darbą vyresniojo ju 
sistento teisėmis, kurios neduo
da jam nė galimumo tinkamai 
išlaikyti savo šeimą... Aš krei
piuos tik į džentelmenus ir sa
kau: štai garbinga 15 metų kul
tūrinės tarnybos sukaktis (1919 
X.15-1934). Ar nereikėtų jąja 
uoliau susidomėti?”

Atgarsio nebuvo ir iš džen
telmenų. 0 kaip tas “vyresny
sis asistentas”? Prof. Šalkaus
kis apie jį rašo: “Betgi tai ne
palaužė nei jo energijos, nei jo 
giedro stoiško nusiteikimo. Jis 
pasiliko iš esmės tas pats. Tik 
labiau pasimokęs iš savo pakly
dimą ir nemalonių patyrimų”. 
Šalkauskiui dr. Eretas sykį kal
bėjęs: “Kaip žinote, aš esu paty
ręs iš žmonių daug nemalony- 
Mų ir puolimų, bet nepasaky
čiau, kad visame tame nebūtų 
buvę jokio pagrindo: nė ma
žiausia mano paklaida nepraėjo 
man dykai. Tačiau tai anaiptol 
nereiškia, kad aš visu kuo kal
tas, ką man prikiša”. Prof. Šal
kauskis į anuos Ereto žodžius 
atsiliepia: “Tai galėjo pasakyti 
ne jaunas entuziastas, tikėjęsis 
rasti Kaune egzotišką įdomybių 
centrą, ne šaunus sportininkas,
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žygio darbuotojam ir so-

Kristus Karalius

Vienasiš senatorių vienam 
S Įczofiadjdm reiūtir tanMetor 
vadovybės narių kalbėjo: ^Se
natorius Mansfield nesileidžia'

(atkelta iš 2 psL) 
rinkoj, ims kasmet atsirasti po 
12 milijonų tonų pigiau siūlo
mų naftos gaminių, atsivers 
stambesiem Vakarų naftos pra
monininkam akys ir paaiškės 
net ir jiem: kokiais sumetimais 
Maskva okupavo Lietuvą ir ko
kiems tikslams ji naudojasi Lie
tuvos žemėmis bei . Klaipėdos 
uostu. Ir tarptautinėm moksli
nėm gamtos apsaugos organiza
cijom, tur bot, tik tada pa
aiškės, kokio nuoširdumo na
rių jos savo tarpe turi, kai į 
Viduržemio pajūrį nebeatskirs 
plunksnoti žiemotojai nuo Bal-

“Mes, lietuvių jaunimas, są
moninau tikime Dievą, Kristų 
ir jo Bažnyčią. Mūsų tikėjimas 
ir religinis gyvenimas yra mū
sų.pačių giliu įsitikinimu ir lais
vu apsisprendimu priimtas kaip 
esminė ir prasmingoji mūsų gy
venimo ir veikimo dalis. Mes 
savo tikėjimu didžiuojamės ir 
stengiamės juo gyventi. Mes 
laikomės Kristaus ir jo Bažny
čios paskelbtų doros dėsnių sa
vo asmeniškame, viešajame ir 
visuomeniniame gyvenime.”

Pareiškęs užuojautą ir solida
rumą pavergtos tėvynės bro
liam ir seserim, laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimas tam pa
čiam pareiškime ^skelbia:

“Mes ryžtamės vykdyti mal
dos, aukos ir veikimo planą: sa
ve krikščioniškai ugdyti ir 
krikščioniškoje moralėje užgrū
dinti; pažinti visus, įvairiai gal
vojančius lietuvius ir daryti sa
vo geru pavyzdžiu jiem Įtakos; 
stengtis visais būdais padėti pa
vergtos Lietuvos jaunimui reli-

rezoliucijos pravędimą blokuo
ja; galimybės pravesti rezųliu- 
ciją šiais metais beveik nebėra; 
jei rezoliuciją pravesime — tai 
tik stebuklo atveju.”

Reikėjo veikti skubiai ir ma
siškai. Buvo alarmuoti iš visų 
krašto kampų įtakingesnieji se
natoriai, prašant juos laimėti 
senatorių Mike Mansfield mūsų 
reikalui ir* rezoliuciją pravesti 
Senate dar šiais metais. Nebu
vo aplenktas ir pats senato
rius Mike Mansfield. Visi įta
kingesnieji senatoriai buvo 
bombarduojami telegramomis 
ar telefonu.

lietuviai neturi galimybių įspė
ti nei vienų nei kitų tarptau
tinių sluoksnių apie tai, kas 
ten rengiama. O Maskvos val
džia į jų susirūpinimą nekrei
pia dėmesio.

Veikliausieji senatoriai
"Senate' derybas su senato
rium Mike Mansfield nuolat 
vedė šie senatoriai: Thomas H. 
Kuchei (R.-Calif.), ėjęs tuo me
tu mažumos vado pareigas; 
Thomas J. Dodd (D.-Conn.); 
Frank • J.’ Lausche (D.-Ohio); ir 
Ctaiborrie Pell (D.-R.I.). Senato
rius Dodd suorganizavo 13 se
natorių grupę, kurie raštu rei
kalavo senatorių Mike Mans
field duoti eigą mūsų rezoliuci
jai; senatorius Lausche ir sena-

—Leopoldas Digrys, jaunas 
muzikas vargoninkas (jau Vil
niaus konservatorijos dėstyto
jas,) koncertavo Varšuvoj ir 
Vroclave. Ypač sėkmingas bu
vęs koncertas Vroclave, šv. 
Elžbietos bažnyčioj, garsaus 
Englerio 18-me šimtmetyje sta
tytais vargonais. Sunkiau bu-

į ao- V. Brėžtais, A. pūrnėiką KJ. 
■fcl ir Strasdas ir dr. P, Vileišis.

IHinah: — Kūn. Pr. Garšva, 
dr. P. Kutelius,Br. Nainys, dr.

ftezoliucijom remti komite
tas dėkingas tūkstančiam geros 
valios lietuvių, kurie nuo 1961 
metų pradžios prisidėjo prie re
zoliucijos pravedimo Kongrese 
darbu ar pinigine auka. Didelė 
dalis ištęsėjo per tuos beveik 
šešerius metus, kiti pavargo 
po metų ar kitų. Į pavargusių
jų vietą stojo naujos jėgos.

Mūsų visų padėka priklauso 
visiem senatoriam, nūs resoliu- 
djoepriėmimo jau visi tijos krantų, 
buvo palinkę mūsų pbsėn. Ypa
tinga padėka priklauso visiem 
rezoliucijų autoriam ar koauto- 
riam, kurių eilėse buvo 30 se
natorių. Nepaprastos iniciaty
vos ir energijos pravedant re
zoliuciją parodė šie senatoriai: 
Everett M. Dirkšen, Thomas H. 
Kuchei, Bourko B. Hickenloo- 
per, Kari E. Mundt, Frank J. 
Lausche, Thomas J. Dodd,

HMcMgan: Dr. V. Majauskas, JAV-biųKongretepatil  ̂
Urbonas, s savo užsibrėžto tikslo gerą pra-
ĮfljrrtnŽH-— Kun. kleb. Z. džią Tolimesni > darbai ir‘žy

giai: paveikti vyriausybę, 'kad 
imtųsi priemonių pravestą re
voliuciją įgyvendinti,. perke
liant Lietuvos bylą į Jungtines 
Tautas ir kitus tarptautinius 
forumus ir ten tinkamai ją ap
ginant

Visais klausimais rašyti: Re
zoliucijoms Remti Komitetas, 
Post Office Box 77048, Los An
geles, Califomia 90007. IT.

Nepaprustaidangbdko ir ener
gijos fesoihicįjoę Senate prave
dimo reikalui skyrė poros sė- 

fpįųifejįėjai? senatoriaus 
KilčteL pūdė jė jas John E. Mar- 
riam (legislative assistant) ir se
natoriaus Dodd padėjėjas De- 
vid Martin (administrative as
sistant). Juos visus turėtumėm 
prisiminti padėkos laiškučiais. 
Padėkos laiškučiai adresuotini: 
The Honorable (senatoriaus 
vardas ir pavardė),SenateOf
fice Building, Washington, D.C. 
20510.

Darbas nebaigtas
Remtineųomiemti kūrinė

tas, ■ pravesdamas • ’* - rezoliuciją

' Naw York: — Kun. dr. C. 
Bučinys, dr. J. Kazickas, A. B. 
Mažeika, J. Yurkus.

Ohio: — St Barzdukas, dr. 
V. J. Bieliauskas, F. Gudelis, P. 
Joga, V. Kamantas, S. Laniaus- 
kas, M. Lenkauskienė, J. Miko- 
nis, dr. A. Nasvytis, VI. Palu
binskas, dr. Z. Prūsas.

Pennsylvsnia: — Alg. Gečys.

Rhode Island: — Kun. kleb. 
V. Martinkus, V. Rastenis.

lietuviško jaunimo ištikimybė Kristui
Vienu širdies geismu kuria- pakelini ateta&am okupantui field tat Irijądi 

me karalystę žemėje, karalystę Iš viešojo gyvenimo tėvynėje Kurijos 
valdžios, garbės, tarto. Tam -Kristus Karatas Įšstamtas prie- buvo ifataJ 
skiriame savo jėgas ir rūpės-' varta. Anoj pusėj uždangos be- tašas ritoona 
čiuąnesmn to priklauso mū- lieka vientyH malda .ir pri- reikalu |Wbai 
sų būtis šioje žemėje. E ant- vatus ištikimybės pareiškimas. ' tusenatorium. 
tos pusės, oel ir didžiausiam Džiugu,’ kad laisvojo pasaulio 
žemės rūpėsimų kvaituly jaučiat lietuviai pasinaudoja tikėjimo 
me neaprammamą troškimą išpažinimo laisve ir nesidrovi 
aukštesnės būties ir ilgimės savo ištBumybę Kristai pareikŠ- 
gėrio, kurio neduoda vienos že- ti vięšal Štai Washingtone į- 
miškns gėrybės. Br iš labai so- vykusiam* Lietuvių religiniame 
čių lūpų dažnai išsprunka šv. . kongrese rūgs. 5 jaunimo sek- 
Augustino atsidūsėjimas: “Ne- rija paskelbė viešą pareiškimą: 
rami mano širdis, kol ras atil
sį tavyje, Viešpatie!” Tai šauki
masis dangaus karalystės, kara
lystės amžinos laimės, neišseka
mo gėrio ir dieviškojo teisin
gumo.

Jautė ir jaučia žmonija Kris
taus iškilimą, ar tai prisimintų 
jį Betliejaus prakartėlėj, ar Ta
boro kalno atsimainyme, ar 
Palmių sekmadienio procesijoje 
ar Kalvarijos aukoje. Visad jis 
tas pats Kūrėjas, pirmoji visa
tos Priežastis, karalių Karalius, 
Išganytojas. Tačiau, nors priva
čiose maldose kasdien tariama 
“teateinie tavo karalystė”, vie
šajame gyvenime dažnai ne tik 
pagarbos Kristai nėbeteikiama, 
bet dar ir priešiškai pasisako
ma.

Vieša pajuoka Kristui nepasi
baigė su kareivių išjuokimu jo 
istorinio asmens atžvilgiu kan
čios meta Pajuokos, neištikimu
mo, pasipriešinimo Kristui pa
sirodydavo ir vėlesnių laikotar
pių viešajame gyvenime. Norė
damas sugrąžinti Kristui tinka- giniuose reikaluose; aktyviai,
mą pagarbą į viešąjį gyvenimą, noriai ir darbingai jungtis į
popiežius Pijus XI 1925 ir įs- bendras visų lietuvių pastangas
teigė Kristaus Karaliaus šven- už Lietuvos ir Bažnyčios lais
tę, minimą spalio paskutinį sek- vę; būti uoliais lietuvių parapi- tor,os Kuchei viešai sesijos me-
madienį. jų partiečiais ir veikliais Ue- kvietė senatorių Mike Mans-

Lietuvią tauta Kristaus neat- tuvių bendruomenių nariais; *ieW perduoti rezoliucijos
metė. Ji net susikūrė savitą platinti svarbią informacinę svarsty’ną priėmimą visam
Kristų Karalių — Rūpintoje- knygą “The War Against God Senatui.
lį su erškėčių vainiku, šiam in Lithuania” ir visais būdais Viso to spaudimo dėka sena-
Karalhn nebėra vietos paverg- informuoti laisvą pasaulį apie torius Mike Mansfield spalio
toj tėvynėj, ir Rūpintojėlis ne- Lietuvos pavergimą.” 22 pilnai pakrypo mūsų pusėn,

W > '' '

-

-j ko.
• Kalnų upės vanduo šaltesnis

Pro spygliuotas vielas

į Šveicarijį

žodžiu, ir čia buvo skirtas tik 
pilkas lagerio gyvenimas viską 
praradusiam pabėgėliui

Pagaliau ryžomės bent kokiu 
{ ti kaip adatomis. Bet kelio at- nors būdu iš lagerio išsivaduoti. 
} gal nebuvo, turėjome priimti ir Vargais negalais, išsirūpinom 
{ tą paskutinę vonią. Beto, nebu- darbo. Policijos departamentas 
} vo kada ir pagalvoti, nes van- sutiko mus iš lagerio išleisti. 

1945 vasario 12 atvykome į 
Ziurichą Atvykę, tuojau dėjo
me pastangų kaip nors patekti 
į Universitetą kur galėtume pa
gilinti mūsų žinias. Restorane 
teko dirbti visokius darbus: bul
ves skųsti, indus plauti, grin-

už ledus, iš karto sukaustė mū
sų kūnus ir kaulus, pradėjo gel-

i duo mus pagrobė. Nespėjome 
-t nei apsidairyti,'kai buvome sro-f—

(2) , Reikia pasakyti, kad tai ne- , vės nešami. Drabužių daugiau
Lendame pro vielas. Drabu- teisybė, bet mes to nežinojome matyti nebeteko, jie grįžo at-

žiai plyšta, nės įsiveli ir išsipai- ir su baime ėjome per Uchten- gal į Vokietiją Vienintelė bai-
nioti negalūna. Jau nežiūrėda- šteino laukus ir kanalus šveka- mė buvo, kad srovė neužneštų
mi nei rūbą nei atsargumo, plė- rijos link. Vadovo nereikėjo, mūsų ant povandeninio ak-
šiamės pirmyn... Ihž. S. jau nes Šveicarijos žiburiai rodė mens, kuris galėjo kaip peiliu dis mazgoti, valyti ir t.t. Dir-
pralindo pro tvotas skylę. Jo mum tiesiausią kelią o per ka- perskrosti... Bet toji “kelio- bome nuo 7 vai. ryto iki 11 v.
kūnas jau kitoj pusėj, bet koja nalus ėjome kaip per sausumą nė” vyko labai greitai, ir mes v. už 25 dolerius per mėnesį,
įsipainiojo į viėlks, ir jis, paki- (dabar jau vonias priiminėjome laimingai atsidūrėme šveicari- Balandžio pradtioje paa^kė- 
bęs galva žemyn, begali išsiva- be baimės, nes vis tiek buvome jos pusėje. jo, kad broliai amerikiečiai sa-
duott. Jo koją šiaip taip išva- šlapi Aš buvau visai nuogas, tik vo aukomis per Balfą pabėgė
davau, ir jis stačiai galva įkri- ... .Pagaliau 3 vai. ryto priėjo- šaliku galva apsirišęs, gi mano liam Šveicarijoje studijom ski
to į vandefi|- Kad netrukdytų me Šveicarijos kalnų papėdę ir draugas St rik su apatinėmis ria po 50 dolerių mėnesį
paltą nusiėmęs permečiau per sieną kuri buvo Rheino upė. kelnėmis. Skubiai nubėgome į Kiek buvo džiaugsmo, kad bent
tvorą (S. savo pėltą pametė be- 
Šliauždamas) ir ėmiau pats 
brauta pip skylę, plėšydamas 
ne tik rūbus, bet ir kūną Vo
nią teko jr inan priimti. Pasi
rodo, kitoj pusėj tvoros buvo

Upė toj vietoj buvo apie 70-80 netoliese esančią šveicarų pasie- kiek laisviau galėsime mokytis, 
metrų platumo ir be galo sriau- nio sargybos būstinę, čia nuo Taip praėjo 3 mėnesiai va- 
ni, akmenuota. Upė navigacijai peršalimo gavome išgerti degti- saros semestro. Dėją rudenį 
netiko, tad ir valtelių niekur ne- nės ir apsirengti gavome kariš- komitetas Berne stipoadijų jau 
radome. Pavaikščioję paupiu, kus drabužius. Buvome išsigel- nebedavė, pranešdamas, kad 
nutarėme plaukti per Rheiną, bėję. Po tardymo 8 v. r. išga- Balfas 70 proc. stipendijų su- 

beno mus į Buchs miestelio a- mažino. Mes likome be para

rę Varšuvoj, kur filharmonijos 
salėje esą dabartinės lenkų ga
mybos vargonai

Krokuvos aukštosios muzi
kos mokykloje, vargonų klasės

SiaMię miestui sovietinės tę. Buvo skaičiuotą kad tik 
valdžios planuose numatyta 1970 metais Šiauliuose bus 64,
augti iki 120,000 gyventojų. 000 gyventojų, o išėjo taip, studentai pasisiūlę keistis kon- 
Tokio skaičiaus reikalaus šiau-

tytos didinti sovietinės pramo- yra tik maždaug keturiom de* 
nės apimta. Pramonės apimtis šimtim tūkstančių (tiek numaty- 
planuojama Maskvoj, o darbi- ta generaliniame plane “Senuo- 
ninkijos ir su gyventojų skai- siuose Šiauliuose”).
čium drauge augančios valdi- *He 181,000 kvadr. metrų gy-

kad jau dabar, 1966 metais, ceriais su Digrio mtririniais: 
Jkrokuviškiai nori pasirodyti

Vihriaus katedra dabar pa
versta paveikslų galerija. Bet, 
restauravus jos vargonus, ji

monės planam pirmenybė, to- daug 7,000 butų, -=— mažiukų tams visoj Europoj. (Elta)

statyba. Per septynerius metus arba po tris visai mažiukus 
Šiauliuose esą pastatyta pramo- kambariukus. Per ateinančius 
nės įmonių ,— 100,600 kvadra- penkerius metus planuoja pa
turiu metrų gamybinio ploto, o statyti dar šešis su viršum tūks- 
darMninkijai gyventi — 181, tančių tokių butų. To nepa- 
000 gyvenamojo ploto. Bet gy- kaks žmoniškai apgyvėndinti

tinius penkerius metas visam

kilo 26 milijonais, buvo įkur-

kaip gamykloje.

kama tikinčiųjų dvasiniam ap
tarnavimui

didėjo tik tūkstanfiu dviem -

Kotanstų
negu planuotojai buvo numa- 

. •. ’’ kų
išsimaudyti. vė tokia smarki, o mes išvar- dienas. Vėliau iškėlė į Baselio gerus šveicarus, kurie nors ir įtakingus šveicarus bei Planuose yra

Gal kiek ir nemaloni vonia, gę, mūsų drabužiai permirkę, mieste esantį karantiną, kur iš- patys neturtingi, bet, užjausda- Šveicarijos emigracijos Mūrą, “Naujieji Šiauliai” — jie turi 80,000 gyventojų, o dabarti
nes gruodžio mėnesyje vanduo Paabejojome, ar pajėgsime su laikė 3 savaites. Iš čia išsiuntė mi mano sunkią būklę, duoda man P®yyko g*uti vizą ernig- ggidėstyti už geležinkelio, Bu- niuose palikti tik 40,000.
nešiltas. Kiaurai sušlapome. Iš- drabužius perplaukti. Nors ir la- į Montreux į pabėgėlių lagerį,

noru neplatus, bet gilus grio- nes pradėjo jau švisti.
vys stačiu krantu. Ten ir teko Subridome į vandenį, bet sro- rešto namus, kur išbuvome 8 mos. Dabar gyvenu pas vienus 

vė tokia smarki, o mes išvar- dienas. Vėliau iškėlė į Baselio gerus šveicarus, kurie nors ir

^Lichtenšteino “karalystėje”. 
Bet tai dar nebuvo mum vis
kas, nes Vokietijoje sakė, kad

drabužius, surišome ir nutarė
me plaukti ir, jei išgalėsime, 
drabužius vilksime kartu. Jei

bet

pabėgėttri iŠ Lichtenšteino grą
žinami atgal Vokietijon.

į lagerį. Ir taip perėjome 10 
lagerių. Tai be galo įgriso, nes nelengvas. Darbo gauti pabė- sūnėną Balfą, kurio šalpa pasi- mals ir pavadinta Draugystės sulaukti ne tik vyresnioji, bet

pritruks jėgų, paleisime nes vis visur ta pati belaisvė, ta pati gėliui yra neįmanoma - už- naudojo, . ar prisimena var- prospektu. (B MtterikMa kai- ir puti jauniausioji škauHeaų
tiek iš jų naudos nedaug beti* tvarka ir tie patys trukumai drausta. gan patekusius lietuvius? bos tą pavadinimą įtvertus kas- karta. (Elta)
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N. Mazalaites
legendos
“Miestelyje

knygų pavyz- 
jaununui. Čia 

išsireiškimų, 
pernaturalis-

Palyginus, nedaug mūsų spau
doje kalbama apie naujai iš
leistas knygas, apie įdomias 
knygas; gal nedaug jų ir skai
toma. Tai liūdni dalykai, bet jie 
nesustabdo rūpestingųjų redak
torių ieškoti recenzijų ir, jas 
spausdinant, nuolatos priminti 
skaitytojam, kad lietuviška kny
ga yra viena iš didžiųjų mūsų 
tautos išsilaikymo ir kultūri
nio augimo vilčių.

Perskaičius net nesinori už- 
skleist “Aidų” pernai premijuo
tos ir šiemet išleistos Nelės Ma- 
zalaitės-Gabienės knygos “Mies
telis, kuris buvo mano”. Tai 
šiltai ir talentingai atpasakotų 
legendų pluoštas, pilnas lietu
viško charakterio ir paprastojo 
žmogaus vidinių paslapčių. Tos 
legendos autorei, rodos, birte 
byra; ir paskutiniame knygos 
puslapyje užsibaigia tokiu saki
niu: “Vieną kartą jis išėjo į 
mišką ...” Tai nauji žodžiai 
naujos legendos, keliauninkam 
žadant iš miestelio pasukti pės
čiųjų keliu per mišką ... Taip 
ir norisi tikėti, kad rašytoja Ne
lė Mazalaitė netrukus duet, 
mums antrąją šios knygos dali:

aaugiau legendų, daugiau apra
šytų mūsų išsiilgto krašto ta
kų, daugiau lietuvio žmogaus 
dvasinių labirintų atskleidimo. 
Gal tas tikėjimas ir nėra be pa
grindo? —

Tai būtų tik užuomina apie 
šio veikalo kompoziciją- Pasa
kojimas, kuriame sudėta devy- 
zi įdomūs atskiri pasakojimai, 
lyg nebaigtas; nesužinojom, "ko
dėl neatvažiavo į stoti jų pasi
tikti, nesužinojom, kaip atrodo 
tėviškė tos, kuri nuostabiai 
myli savo miestelio žmones, 
nes jos lūpose kiekvienas virs
ta legenda ir simboliu, vistiek, 
mažas ar didelis, šventas ar nu
sidėjėlis.

Tuo užsiminimu nekritikuo
jame veikalo kompozicijos, tik 
spėjame. Gal būt, autorė sąmo
ningai norėjo šioje “keliavimo 
ir laukimo” knygoje aprašyti 
vien tuos takus, kurie jos nos
talgijoje labiausiai švyti. Ir. gal 
būt, norėjo mums parodyti, 
kad visas gyvenimas yra kelio
nė. užsibaigianti paprastai ir 
natūraliai, tik dažniausiai neti
kėtu laiku ir neatsiekus visų 
tikslų, nors jie ir labai atrodė

ne- 
at- 
pa- 
jai

Nelė Mazalaitė, knygos “Miestelis, kuris buvo mano” autorė
Nuotr. V. Maželio

Baigiama LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA

netru- 
Baigęs 
J. Gir- 
L. En- 
nuo š. 
dienos 
redak-

Lietuvių Enciklopedijos 35- 
as ir paskutinis tomas jau at
spausdintas, įrišamas ir 
kus bus išsiuntinėtas, 
suredaguoti šį tomą dr. 
nius, baigia savo darbą 
ciklopedijos redakcijoje 
m. lapkričio 1. Nuo tos 
baigia savo darbą ir LE
cijoje dirbęs A. Mažiulis. Išlei
dus paskutini tomą LE redak
cija nebeveikia.

Dr. J. Girnius, kaip anksčiau 
darbo plane buvo numatyta at
skiru susitarimu, suredaguos pa
pildymų tomą. Dalis medžiagos 
jau surinkta. Bet tomas bus iš
leistas 1967 gale ar 1968 pra-

džioje.Bus stengiamasi, kiek 
tik sąlygos leis^surinkti. kas 
buvo praleista, papildyt pasikei
timus bei patikslinti anksčiau 
dėl medžiagos stokos nepilnai 
duotas biografijas ir kt

Praleistąjį Lietuvos tomą nu
matoma išleisti 1967 pradžioje. 
Jį redaguoja dr. V. Maciūnas 
pagal atskirą susitarimą.

L. Enciklopedijos leidykla 
lieka veikti ir toliau. Pradėti ar 
numatyti nauji darbai tęsiami.

Tarp tų numatytų darbų, 
kaip teko patirti, yra ir encik
lopedija anglų kalba, nors pre
numeratorių skaičius dar nedi
delis.

vaizdinėmis priemonėmis, kad 
skaitant lengviausiai praplau
kia, palikdamas pasigėrėjimą ir 
tikrą vaizdą.

“Miestelis, kuris buvo ma
no” yra gerųjų 
džiu, taip pai, ir 
nerasi vulgarių 
dviprasmiškų ar
tinių- Sunkesnius žodžius su vy
resniais išsiaiškinus, jaunimas 
galėtų daug sužinoti apie Lie
tuvos provincijos gyvenimą, 
apie lietuvį žmogų apskritai, 
ypač apie socialinį, religinį gy
venimą anais laikais, kai auto
rė pati ten bėgiojo basa ar su 
naginaitėmis. Suaugusiems gi 
ši knyga yra mielas, estetinio 
pasigėrėjimo daug duodąs pasi
skaitymas.

Atskirai reikia paminėti Pau
liaus Jurkaus iliustracijas. Vir
šelis labai skoningas ir vaizdus. 
Dviejų keliautojų siluetai, pu
siau grafiniu būdu išgautas vy
kęs miestelio pakraščio vaiz
das. Pavyzdingas raudona spal
va autorės vardo ir knygos titu
lo užrašas. Be to, kiekvieno au
torės atskiro pasakojimo pra
džia ar minties užbaiga daili
ninko atskirta puslapyje nedi
deliu, prasmingu lyg raižiniu, 
lyg piešiniu. Tie piešiniai dar 
labiau sugestionuoja knygą 
esant jaunatviška ir jaunimui 
tinkama; be to, leidiniui priduo
da daugiau estetiškumo ir pa
sakojimams — vaizdo. Taigi, 
iliustracijos gražiai derinasi su 
autorės kūrybiniais užsimoji
mais.

Knyga labai skoningai išleis
ta “Darbininko”, 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn, N. Y- Kaina 
nepažymėta. Karių kapai Kaune Vėlinių vakarą nepriklausomos Lietuvos laikais

Ale Rūta Nuotr. V. Maželio

gy- 
ar 

žy-

siektini bei užbaigtini.

Knyga nepavadinta romanu, 
nei apysaka, novelėmis ar kito
kiu įspūdingu vardu; pradėta 
baltųjų eilių lyrika ir visuose 
pasakojimuose talpinanti daug 
nerimuotos poezijos.

Tačiau, autorė pasakoja apie 
realius, kasdieninius dalykus, 
apie mažo Lietuvos miestelio 
paprasčiausius žmones. Papras
tus padėtimi, nepasižyminčius 
intelektu nei talentais, o, vis
tiek, labai turtingu vidumi, 
turtingu žmogiškomis dorybė
mis, ydomis, nuodėmingais nu
klydimais ir stebinančiais atsi
tiesimais, kuriuos pasiekia tik 
didvyriškos dvasios žmonės.

Įdomi kiekvieno tų devynių 
N. Mazalaites pasakojimų struk
tūra. Ji nepradeda nuo tam 
tikro laiko ar atsitikimo ir 
sudėlioja į pasakojimą visų 
sitikusių faktų. Ne, ji tik 
keliui užeina kurį nežymų,
vienai, ar tik tam miesteliui te
žinomą ženklą gyvenusio žmo
gaus ir tą žmogų atskleidžia, 
leisdama jam pačiam vėl kalbė
ti, vėl gyventi, kentėti, kovoti 
su savim pačiu, su gyvenimo 
aplinkybėmis ir, kaip legendo
se priimta, dažnai-su nežemiš
komis būtybėmis, čia ir yra ra
šytojo kūrybos esmė: atskleisti 
žmogaus vidų, atskleisti jo 
venimą, atskleisti epochos 
tautos charakteringiausias 
mes estetiniu pasakojimu
dialogu. Ne aprašyti, o atskleis
ti Ne už kitą kalbėti, o lyg leis
ti knygos veikėjui prakalbėti ir 
išsisakyti pačiam. Nelė Mazalai
tė to siekia “Miestelyje”.

Lyginant šią knygą su anks
tesne Nelės Mazalaites kūryba, 
reikia pasidžiaugti, kad autorė 
tobulėja paprastumo linkme. 
Anksčiau ji mėgdavo vaizduoti 
legendose beveik šventuosius, 
beveik karžygius, romanuose- 
nepaprastas moteris, nepapras
tus ilgesius ir meiles. Jos kny
gos ar novelės turėdavo beveik 
egzotiškus vardus, šioje knygo
je mintimis ji vaikšto tik savo
sios Žemaitijos takais, glostyte 
glosto pasiilgtą žemę, surenka 
atminime išsibarsčiusius žmo
nes: paprastučius žmones, rea
lius, su dorybėm ir nuodėmėm, 
su Dievo palaima ir kartais — 
prakeikimu. Autorė visus tuos 
žmones atskleidžia su meile ir 
atlaidumu, įrodydama, kad ir 
paprastume yra didybė, kad ir 
lūšnelėse bei dulkėtuose keliu
kuose kartais žydi legenda.

N. Mazalaites sakinys yra 
dažniausiai periodinis, kalbiniu 
atžvilgiu kartais supintas ir sun
kus. Bet autorės pasakojimas 
tiek sugestyvus ir taip gražus

>
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GASPARAS VELIČKA — “.Nemunas žydi” autorius

Gasparas Velička, Nemunas 
žydi autorius, reiškėsi bent ke
liose srityse. Jis buvo aktorius, 
režisierius, rašytojas.

Jo tėviškė ’— Nemuno pa
krantės, Antkalnės kaimas, Ve
liones valsčius, Kauno apskri
tis. Ten jis gimė 1907 sausio 
18.

Iš pat mažens traukė jį teat
ras. Jau lankydamas gimnaziją, 
1924-25 Įstojo į A. Sutkaus tau
tos teatro vaidybos studiją. 
Gimnaziją baigė 1928, gi 1932- 
34 vaidybos meną studijavo 
A. Olekos-Žilinsko valstybinio 
teatro dramos mokykloje.

1933 debiutavo jaunųjų teat
re, suvaidindamas “Dėdės To
mo trobelėje” pagrindinį vaid
menį. 1934 buvo išvykęs į Pie
tų Ameriką, grįždamas susi
pažino su V. Europos teatrais. 
Nuo 1935 dirbo Klaipėdos 
teatre. Vokiečiams užėmus Klai
pėdą. persikėlė į Vilniaus vals
tybinį teatrą. Tuo pačiu metu 
buvo lektoriumi ir Vilniaus pe
dagoginiame institute.

1941 Vilniuje įkurtas liau
dies ansamblis. Direktorius J. 
Kardelis to ansamblio režisie
rium pakvietė G. Veličką. Tai 
buvo vokiečių okupacijos me - 
tai. Okupantam nepatiko an-

samblis ir jį uždarė. Sumanių 
lietuvių pastangomis, ansamb
li atgaivino Liet. Karių Fron
to Teatro vardu. Tas ansamblis 
plačiai gastroliavo v Lietuvoje , 
kol vokiečiai uždarė ir šį teat-

Gasparas Velička, “Nemunas žydi 
autorius

■S* -.V. .
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Scena >t "Nemunai žydi”

' : S
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Nuotrauka V. Noreikos

ra. Tada ansamblis buvo suor
ganizuotas prie profesinių są - 
jungų kaip lietuvių muzikinis 
teatras.

Kai antrą kartą artėjo rusų 
kariuomenė į Lietuvą, ansamb
lis buvo priverstas pasitraukti. 
Pasitraukė po G.Veličkos prem
jeres — “Žmonės prie vieške
lio”, 1944 rudenį jau buvo Ber
lyne, kur vėl mėginta atkur
ti ansamblį. Bet Berlynas bu
vo nuolat bombarduojamas. Tai 
ansamblio branduolys — G. Ve
lička. St. Sodeika, administra
torius K. Miklas-Miklaševičius 
— pasitraukė Bavarijon, kur 
kalnuose prie Virzehnheiligen, 
netoli Lichtenfelso, sulaukė ka
ro pabaigos. Tada ansamblis 
persikėlė į Bambergą, pasivadi
no Lietuvių Tautiniu Ansamb
liu. Turėjo didelį pasisekimą 
tarp amerikiečių, kariuomenės 
buvo perkeltas į Wiesbadeną, 
kur 1946 vasario 16 proga pa
statė "Nemunas žydi". G. Ve
lička ši veikalą parašė, pats re-

bandė 
dainas, 

jis ma- 
lietuvių

žisavo ir pats vaidino.
Su šiuo veikalu gastroliavo 

lietuviškose kolonijose, vaidino 
prancūzų, amerikiečių kariam, 
kitų tautybių pabėgėliam.

Emigracija išsklaidė ansamb
lį. G. Velička nuo 1949 pradė
jo dirbti su Dainavos ansamb
liu. Kai Dainava išemigravo, 
išemigravo ir G. Velička. Chica- 
goje pastatė M. Petrausko-Sar- 
paliaus “Sienapiūtę,” o 1951 
gegužės 13 atnaujino “Nemu
nas žydi”.

“Nemunas žydi” G. Velička 
parašė būdamas Berlyne. Auto
rius jį laikė geriausiu savo vei
kalu.

G. Velička ieškojo naujų ir 
savitų vaidinimo formų, ieškojo 
lietuviškos sielos scenoje. Su 
dramos elementu jis 
jungti lietuvių liaudies 
šokius,papročius. Taip 
nė išugdyti pastovų 
tautini teatrą.

Tas jo bandymas susilaukė ir 
nemaža kritikos, bet Velička 
nepaisė. Jis tobulino savo vei
kalą ir ieškojo naujų būdų savo 
idėjai pravesti.

Paskutiniais metais buvo nu- 
sikėlęs į Los Angeles, Calif., 
kur ir mirė savo darbo pajėgu
me 1962 rugpiūčio 7.

Scenai jis parašė visą eilę 
veikalų:Minija išsilieja, Šiena- 
piūtė,Lėk mano sakalėli, Vaka
rykščių dienų pasaka, Medžioto
jai, Slunkius ir pelėda, Žmonės 
prie vieškelio, Plėšomos širdys, 
Kūčių vakaras, Atsisveikinimas, 
Pelų sėja, Aleliuja, Sutemo Al- 
sos kaime, Krinta mūsų paukš
čiai, Plienas gaidžio kulnyje, 
Šuolis į laimę, Lunatikai ,Buš- 
manas, Dėdė nuo Pacifiko, Sky
lės Balfo lopiniuose, Magužė 
ir eilė mažesnių kūrinių.

Visi Gasparo Veličkos veika
lai liko rankraščiuose. Būtų gai
la, kad jie taip žūtų. Reikėtų 
juos visus surinkti ir išleisti.

Kęstutis K. Miklas

Jurgis Daugvila, dekoravęs “Ne
munas žydi” pastatymą

Bilietai j Dainavos spektaklį
N.Y.“Nemunas žydi” spektakliu 

susidomėjimas didelis. Vos tik 
paskelbus, kad bilietai jau pla
tinami, užsakymai bilietam pra
dėjo plaukti iš visur. Bilietai 
yra numeruoti ir visos vietos 
rezervuotos. Įsigijant bilietus 
iš anksto, galima pasirinkti pa
gal planą sau pageidaujamą vie
tą. Kad išvengtų bereikalingos 
spūsties prie salės ir kad nepa
vėluotų į spektaklį, kuris pra
sidės punktualiai, visi 
įsigyti bilietus iš anksto 
delsiant. Bilietus platina:

87-40

Tel.

127 
Tel.

Rd.,

turėtų
ir ne-

Hem-

Lm-
Tel.

New Yorke —
1 Z. Dičpinigaitis 73 

lock St.. Brooklyn, N.Y.
2. (’osmos Parcels. 370 

on Avė. Brooklyn. N.Y. 
EV 4-4952

3 J. Pašukoms. 94-17 Jainai- 
ca Avė.. Woodhaven, N Y.

4. J. Andriušis. 87-09 Janiai- 
ca Avė.. \Voodhaven. N Y.

5. A Reventas. 87-66 ‘5 t h. 
St.. Woodhaven. N. Y. Tel. 441-

6. A. V akselis, 112-09 95th.

North 
Tel. (516)

111 Groh-

St., Richmond Hill,
VI 6-3246.

7. V. Padvarietis,
St., Richmond Hill, 
847-5619.

8. V. Kalytis, 25 
Great Neck, N.Y. 
HU 2-1896.

9. L. Milukienė,
mans La., Plainview, N.Y. Tel. 
(516) OV 1-6172.

10. K. Miklas, 71 Farmers 
Avė., Plainview, N.Y. telef. 
(516) WE 5-0896.

New Jersey — ,
1. A. Rugys, 212 Laurence 

PI., Paterson, N.J.
2. P. Lukoševičius, 531 Eli- 

zabeth Avė., Elizabeth, N.J.
3. J. Švedas, 1248 Waverly 

PI.. Elizabeth. N.J.
4 B Macijauskienė, 429 High- 

land Avė., Kearny, N.J., telef. 
(201) 998-6797.

Connecficut —
1. V. Vaitkus. 10 John St . 

Waterbury. Conn.
2. Z Dapkienė, 75 Amherst 

St.. Hardford, Conn.
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Cariyle Avė., Stafpde, Florida, 
telef. 865-2678.'.-

angoje sezono pradžioje). Mis
4763 S.W. 82nd. St, Miami, 
Florida, tetef. MO 1-1463.

Baltimorės žinios
Kaukię balių, arba Hallow- 

sen vakarą, rengia suaugusių 
dubas spalio 29 šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Pradžia 9 v. v. 
Jus skiriamos premijos už ge
dausiąs kaukes ir kostiumus.

Lietuvių postas 154 spalio 
10, sekmadienį, nuo 1 iki 6 v. 
z. rengia jautienos kepsnio už
kandžius. šokiam gros orkest
ras. Kviečiami visi atsilankyti. 
?arengimas bus The Eastem 
?enter, 7940 Eastem Avė., at

Vasario 16 žuonteL Miami mo
kytoja - Ona Kaulakienė, pra
lėkdama Chicagoje savo atosto
gas, iš muziko prof. Juozo Ži
levičiaus gavo gaidas, reikalin
gas Lietuvos himnui atlikti. Ge
rasis profesorius, aukodamas 
savo laiką ir jėgas, iš Muziko
logijos i 
das dūdų orkestrui ir kruopš
čiai atžymėjo kuriam instru
mentui kuri eilutė priklauso.

Ona Kaulakienė gaidas parsi
vežė į Miami ir, jos energin
gam vyrui Alfonsui Kaulakiui

tino gai-
tęnfci kiekriewi erkestrantoi 
atskirai išrašyt po gaidų piuekš- 
tą. Tas didehs darbas kaštuos

Šiai draugijai priklauso be
veik visi naujieji ateiviaUr di
delė dalis senųjų ateiviųyDrau- 
gijos pirmininkas K. Adomavi
čius pasveikino susirinkusius.apie 2B8 dot Tačiau Miami lie

tuviai dėl šių išlaidų nenuleis Jis skatino, kad tiek daug susi
renku ir tikimasi Vasario 16 
proga Miami miesto parke su-

o_. ___________ ______ laukti viešo ir gražaus koncer-
s. Tai nauja ir graži vie- padedant, gaidos jau pasiekė ' to. - J; Narūne,

a.
Kun. Antaną Dranginį, šv.

Alfonso vikarą ir lietuvių pos
to kapelioną, Marylando valsty
bės legionas paskyrė į komite
tą, kuris rūpinasi grąžinti Die- 
/ą 1 gyvenimą (Back to God). 
Paskutiniame posto posėdyje 
kunigas buvo pagerbtas ir apdo
vanotas.
.Maldininkę kelionę Į Wash- 
ngtoną lapkričio 6 rengia pa
rapijos klebonas prel. L. Men- 
ielis. Autobusas išvažiuos nuo 
iv. Alfonso mokyklos 8:30 v.
f. Maldininkai aplankys prez. J.
P. Kennedy kapą, dalyvaus mi

LIETUVIAM KONSERVATORIAM
jgįęvelando burmistras Ralph josią naująja piliete 1966 m. S. 

S. Locher spalio 21 Lietuvių Knistautienė, iš Australijos į 
konservatorių klube skaitė pa- JAV atvykusi prieš penkis me- 
skaitą apie “Clevelando atei-

4 ? '

WOBCESTEB, MASS.
Moterę sąjungos 69 kumpos 

pirm. Antonia Vaškelevičienė 
savo namuose, kuriuose dar ne
seniai įsikūrė, rugsėjo 17 su
kvietė kuopos valdybą. Posė
dyje padaryta pereitų metų 
veiklos apyskaita ir aptarta to
limesnė veikla. Pirmininkė pa
dėkojo valdybai už dar
bą. šeimininkai pakvietė prie 
vaišių stalo, gi viešnios palin
kėjo gražaus ir sėkmingo gyve
nimo naujuose namuose. S. Vaš- 
kelevičiui, neseniai grįžusiamšiose Marijos šventovėje, pasi-.................. . . - .

mels Šiluvos Marijos koplyčio- ligoninės, palinkėta stiprios
įe, aplankys pranciškonų vie
nuolyną ir melsis, prašydami 
pasauliui taikos.

lietuvišką aplinką. Tad visi lie
tuviai jauskime pareigą parem
ti seselių kilnų darbą. Kas nori 
dalyvauti pietuose, prašomi iš 
anksto pranešti: M. Dagilienei, 
44 Penn. Avė., arba Giraitienei, 
60 Harrison St., Worcester, 
Mass. Pr.

Labdaros draugijos pietūs
Spalio 23 Maironio parke į- 

vyko Labdaros draugijos tradi
ciniai pietūs. Nariam jie buvo 
duodami nemokamai, o svečiam

sveikatos. Dalyvių vardu padė
kojo vicepirm. L Sprindžiuvie- 
nė. Koresp.

jaaa išleido Gabija. Tinka šven- 
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei kasdieniniam susira- 
šin£jinui. 12 skirtingų atviru- 
kų komplektas su vokais, — ‘ 
1.40 dol. Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421.

. — Knygų išpardavimas — 
nuolaida iki 90 proc. Sąrašai 
išsiunčiami parašius šiuo adre
su: Gabija, 87-85, 95 St, Wood- 
haven, N.Y. 11421T

— Juozas Laučka iš Voice of 
Amerika lietuviško skyriaus 
perkeliamas į JAV atstovybę 
Berlyne. Is Washingtono į nau
ją paskyrimo vielą išvyks už 
poros Savaičių.

tašytojo St. Būdavo, mi- 
rusio Floridoje rugsėjo 9, lite- 
ratūriniu palikimu susirūpinus 
Lietuvių rašytojų draugijai, su 
J. Narūnės talka paliktuose 
rankraščiuose rasta pora lietu
viškų romanų ir vienas roma
nas anglų kalba.

- — Waat>ingtoM Lietuvių mo
torų Įdubas, kurio valdybą su
daro pirmininkė B. Tautvilie- 
nė ir narės: E. Kačinskienė, L. 
Eurkienė, S. Offrosimovienė, 
R. Viliamienė, L Laučkienė, L. 
Platerienė, šį rudenį savo vei
kią- pradės, .tradiciniu rudens 
balium. Balius įvyks lapkričio 
12, 7:30 vaL vakaro, Washing- 
ton Hotel (15th. St. ir Pennsyl- 
vania Avė.) patalpose. Progra
mą atliks vietinio lietuviško 
jaunimo meninės pajėgos. Ba
lius bus puiki proga susitikti 
Washingtono lietuviam ir tiki
masi, kad gausiai dalyvaus ne 
tik vietiniai, bet ir Svečiai iš 
Baltimorės ir kitų vietovių.

—"Actą Baltica" V tome Vo
kietijoje leidžiamame vokiečių 
kalba metraštyje, pirmuoju 
■straipsniu atsjpaūs3mfa dr. A. 
Geručio ilga studija apie rusi
fikaciją Baltijos valstybėse.

tus, plačiai reiškiasi visuomeni
nėje veikloje. Šiuo metu ji yra 
D. L. Kunigaikštienės Birutės 
karių šeimų draugijos Clevelan- 
do skyriaus pirmininkė. Aviaci
jos mėgėjam ji yra žinoma kaip

rinktų ir tada, kai sprendžiami
draugijos svarbūs reikalai. __ ______  _ ______ _
_ Kazys Adomavičius jau tre- burmistras pasakė, buvo aišku, 
jus metus pirmininkauja šiai kad išlaikyti aukštą Clevelando,

kaip kultūros ir mokslo centro, pirmoji lietuvaitė lakūnė, turin- 
lygį nebus lengva, nes senieji 
Clevelando gyventojai bėga į 
priemiesčius, o į jų vietą atsi- 
krausto necivilizuotas gaivalas. 
“Šito akivaizdoje Clevelandas 
bus reikalingas jūsų visų pagal
bos”, — baigė savo kalbą bur
mistras. ' '

Ta pačia proga buvo pagerb
ta Salomėja Knistautienė, kuri 
iš visų naujųjų Clevelando pi- tėvų ir reikalu kovoti prieš ko- 
liečių atitinkamos komisijos bu- monizmą”.

jvo išrinkta labiausiai pasižymė-

draugijai, pavyzdingai tvarkyda
mas visus reikalus, kiekvienais 
metais mažindamas salės sko
las. Skolas padarė naujos salės 
statyba. Salė gi graži ir patogi. 
Ja džiaugiasi visi, kas tik pasi- 

. naudoja. Draugijos valdyba ne
mokamai duoda naudotis sale 

' visiem kultūriniam parengi - 
’ mam. Draugija laikosi gerai Ji 
’ turi tokias pajamas, kad gali su

mokėti visą skolą.
Kai buvo pranciškonų rėmė

jų pietūs, draugija taip pat ne
mokamai davė salę. Labdaros 
draugijos pirm. K. Adomavičius 
ir vadovavo patiem pietum. I. M.

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H
Parapijos vakari šiemet • Ubalare. pietūs Matulio « n "r“"’

- - tekci|os, kurias vede .Tavas Ge- gyv. 57 E. Pearl Street,
raidas, pasionistas, šv. Kazimie- Edvardas jau treti metai 
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je užbaigtos spalio 16. Misijo- 
nierius Tėvas Geraidas per visą 
savaitę 9 vai. rytais aukojo mi
šias ir sakė pamokslus lietu
viškai, o vakarais buvo pamal- yra pasiryžusi 
dos ir pamokslai, angliškai 40 
valandų atlaidų užbaigoje daly
vavo svečių kunigų: iš So. Bos
tono šv. Petro lietuvių parapi
jos — kleb. kun. A. Baltrušiū- 
nas, kun. J. Klimas, kun. J. 
Svirskas ir kun. prof. Kontau- 
tas; iš Lowell — šv. Juozapo 
lietuvių par. kleb. kun. J. 
Žuromskis; iš Brocktono —ku
nigas M. Vembrė ir kun. A. 
Klimas, Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų vienuolyno kapelionas.

šiemet Lietuvių filatelistų d- Taip pat dalyvavo ir vietines 
ja švenčia 20 m. veiklos sukak
tį. Draugijai dabar vadovauja 
I. Sakalas. Sukakčiai ir parodai 
atžymėti išleidžiamas specialus 
leidinys. A.R.

namę statybaibus lapkričio 13 šv. Alfonso
mokyklos salėje. Parengimui Lapkričio 6 d. 2 vai. popiet 
pirmininkauja kun.— J. Anto- Maironio parke Putnamo sese- 
szewski ir kun. A. Dranginis. rų rėmėjų skyriai rengia pie- 
Jie kviečia moteris prisidėti tus Matulaičio namų statybos 
prie rengėjų. Reikės pagaminti reikalam. Meninę programą at

liks solistė Lionė Juodytė su sa
vo dukrele Janina.

Visiems yra žinomi Putnamo 
seserų darbai lietuvių tautai ir 
kultūrai. Jos pasiryžo pastatyti 
namus seneliam. Namai turės

valgius ir paruošti stalus. Va
karienės pradžia 5 vai. šokiam 
gros orkestras. Visi parapiečiai 
kviečiami dalyvauti šioje meti
nėje vakarienėje.

Jonas Obelinis

PAŠTO ŽENKLU PARODA
. Lietuvių filatelistų draugija 

spalio 28-30 Chicagoje, Balzeko 
liet, muziejaus patalpose ruo
šia didžiulę pašto ženklų paro
dą. Šia paroda norima atžymė-

Daužvardis.
Spalio 29 įvyks Lietuvos paš

to ženklų varžytynės. Jom vado
vaus .E. Petrauskas.

Burmistro paskaita buvo la
bai įdomi ir išsami. Iš to, ką

ti piloto leidimą.
Išvykus klubo pirmininkui dr. 

Vladui Ramanauskui, susirinki
mui pirmininkavo klubo sekre
torius adv. Julius Smetona. Pri
statydamas burmistrą jis tarp 
kitko pastebėjo: “Mes, konser
vatoriai, esame nemodernūs— 
vis dar tebetikime patriotizmo 
grožiu, vaikų prievole klausyti

giją. Bronius Pivariūnas 
kirpyklą (Charlie’s 
shop). ' ;

Tufts universitetą, Medford, 
Mass., kur studijuoja biologiją, 
o duktė Joana pradėjo 
sius metus studijuoti Mt. 
oke akademijoje. Ji taip

vęs vysk. K. Paltaroko sekreto
rius, apie tą didįjį vyskupą ra
šo knygą. Per 10 metų kun. J. 
Gasiūnas yrą surinkęs daug me
džiagos.

— Dr. Joana Vastoktenė šį 
semestrą Toronto universitete 

r skaito meno istorijos kursą. į 
' tą kursą įeina ir M«^K. Čiurlio

nis, apie kurį ji yra surinkusi 
L daug medžiagos.

žmonės. Pęlno gauta 752 dol.
L. Bendruomenės banketas ir

šiais metais sueina 25 m. kai 
sukilimo pasėkoje pasirodė ant 
rusiškų ženklų užspausdinti lie
tuviški užrašai: Nepriklausoma 
Lietuva, Laisvi Telšiai, Rasei
niai, Vilnius, Rokiškis, Alsė
džiai, Išlaisvinta Ukmergė, Za
rasai. Šie ženklai rinkėjų tarpe 
labai vertinami.

lenkų parapijos kunigai: kleb, 
Jonas Pickowitz, M.S., ir vika
ras Jonas Nally, M.S. Parapie- 
čiai dėkoja Tėvui Geraldui už 
turiningus pamokslus.

šiam įvykiui atžymėti išlei
džiami specialūs vokai, pa - 
ruošti A. Beieškos Chicagoje. 
Vokai bus antspauduojami spe
cialiu airtspMldu. Šį darbą at
liks speciali JAV pašto agentū
ra. Tai pirmas toks įvykis lie
tuvių Marijoje.

Parodos metu veiks 35 pre-

ma įėgyti retų lietuviškų pašto 
ženklų. Parodoje dalyvauja ir 
New Ydrko lietuviai filatelistai

Parodos teisėjais pakviesti 
dr. W. Eisin, J. Lubinskas ir A. 
Ruzgas. Garbės teisėju pakvies
tas Lietuvos konsulas dr. P. -Palto ženklų parodos proga meletas vokas

Katrina Kerplukienė, 82 me
tų amžiaus, gyv. 33 Lincoln 
avė., mirė spalio 9. Velionė bu
vo pašarvota Kazio F. Kazlaus
ko šermenynėje, 8 E. Pearl St. 
Palaidota iškilmingai iš Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčios spalio 12 šv. Kryžiaus 
(parapijos) kapinėse. Gedulo 
mišias aukojo kleb. kun. Juo
zas Bucevičius, M.S.; asistavo 
kun. A. Vainauskas ir Tėvas 
Geraidas Motejūnas, pasionis- 
tas. Vrg. Jonas Tamulionis gro
jo ir giedojo. Kapinėse maldas 
atkalbėjo tam. A. Vainauskas, 
dalyvaujant kleb. kun. Juozui 
Bucetfčiui, ILS., kun. Jonui Bhk _ ____
zevičiui ir targ. J. Tamufionini. galo parašytą specialų montažą.

motina Kilmonienėl L. Kamandulienė, senutė, į JAV buvo atvykusi prieš 
porą metų. Nuotr. L. Kaniausko

Kristaus Karaliaus šventėje 
šv. Andriejaus bažnyčioje pa
mokslą pasakys kun. Kazimie
ras Pūgevičius, iš Baltimorės. 
Tą dieną bus ateitininkų meti
nė šventė. Po lietuviškų pamal
dų salėje bus iškilmingas posė
dis. Kalbės iš Washingtono at
vykęs Arvydas Barzdukas. Išva
karėse per Bendruomenės Bal
so radi ją moksleiviai ir studen
tai ateitininkai atliks A. Gai-

tinis ansamblis, tautinių šokių 
grupė Žilvinas. Iniciatyvos va
karienę surengt ėmėsi Lietuvių 
Bendruomenė, nes ši parapija 
priglaudžia visa lietuvišką veiki
mą. Vakarienėje dalyvavo 195

Apie 20 jau įsirašė demonstruo
ti savo drabužius.

Vasario 16 minėti komitetas, 
sukviestas Liet. Bendruomenės, > 
posėdžiavo spalio 14. Aptarti 
pirmieji pasirengimo darbai.

Liet. Tautinis ansamblis kvie
čia naujus dainininkus. Visi pra
šomi įsijungti, nes ansamblis - 
labai praturtina Philadelphijos 
lietuvių gyvenimą. K.C

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS 2IDINJ NEW YORKE

mus Lietuvoje, 1883 lapkričio dai vakarienę rengė šios orga- 
25, Nashua pragyveno 62 me- nizacijos: šeštadieninės mokyk- 
tus. Buvo našlė. Priklausė Ay. fe tėvų komitetas, L. Tautinės 
Kazimiero Sėtuvių parapijai-ir Sąjungos skyrius, ateitininkai 
Maldos A n* šlavimo draugijai. sendraugiai, ramovėnai, L. Tau- 
šios dr-jos narės velionę paly- ----------
dėjo amžinybėn. Liūdesyje liko 
dvi dukros *- Paulina ir Berni- 
ce (abi ištekėjusios), du anūkai 
ir giminės. Ilsėkis ramybėje!

Adv. Alponsas J. Raudonis

nio gyvenimo ir 25 metų teisių 
praktikavimo Nashua mieste. 
Spalio 17 minėjo savo gimta
dienį. Adv. Alponsas gimęs Na
shua mieste. Jo tėvelis Antanas

yra miręs, o motinėlė Valerija 
(Kešėtaitė) dar gyva ir jis ją at
veža į lietuvių bažnyčią. Pra
džios mokslą išėjo vietinėse 
mokyklose. Po to mokėsi New 
Hampshire universitete ir Bos
tono universitete gavo A.B. ir 
L. L. B. laipsnius. Dar mokėsi- 
Bentley School of Accounting 
ir Suffolk Law School Bostone.

(nukelta į 6 pal.)

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

K4 PASIRYŽOTE — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAG REIKALINGA JCSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCIŠKONAMS 8ROOKLYNE (BUILDING FUNO) 
680 BUSHWICK-^VE„ BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ._.........statybų fondui ir praiau pralyti mane / mūsų
•eimų / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbė* fundatorius ($1000)

Fundatorius (8100)
□ Amžinuosius nariu* (8500)
□ Rtmtju* (malaanl auka)

Paaįtadu ii viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

( Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductibls)



Atletas

(atkelta iš 6 psl.) SERVICE

CHARLES WARD, Director

HOUSES

Forest Hills Condominium

COUNTRY BOARD

NURSES-RN

WANTED EXP. CARBON

SCHALLER&WEBER

6 DIDŽIULES

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

INSURANCE for caru, motorcyae, 
Trucks, Home ar Life. Time pay- 
mente arranged.CaU orwrito 

ROGENE BROKER8 INC. 
lto-35 Farmera Bhrd. 
Hoflfa, Queens, N.Y. 

479-0707 or 939-5151

11:30 AM Your geniai Hoet 
Ernest von Western Hagen 71-28 
Cooper Avenue near Myrtle Avė. 
(lendate CaB HY 7-9229

MARINERS INN direct on North- 
port Bay beatttiful view of *ater 
German cooMng imported A domes
ne winee and Dguon. Lobeter freaft 
dally — Buyrte* Are A James 8t. 
Northport,LX TeL (516) AN1-8111 
• rrao

PAINT FOREMAN 
GENERAL FOREMAN 

DIE REPAIR MECHANIC
Sheet Metai Die Exp. - 

Grtading, Repairing, BrokenParts 
Sheet Metai Machinery 

Electrical Wiring A Phimbing Exp. 
SUPREME STEEL CORP. 

50th Street A 2nd Avenue
* Brooklyn, N. Y.

GEORGE CONNELLY 
Dance Studios of Dance and Drama 
Dance tastruction at its finest, two 
studios located ta Queens, 123-15 Li
berty A ve., Richmond Hill. 103-15 
lOlst. Street, Ozone Park. Call VI 8- 
9550.

WANTEO EXP. R. N. 
For DeHvery Room

3 PW to 11PM Emali Hoepttal 
Many Fringe Benefits 

VICTOrtY ME4KNUAL 
9036 7th Avenue. Brooklyn 
' ~' CąH TE 9-2S90

Shfcrt operatore pressere A folders 
experience preferred. Will trata ta- 
experienced dependabie girls desir- 
ing steady employmenL Union be- 
nefita. Apply ta person — SPRING 
VALLEY LAUNDRY 46-48 Church 
St, Sprtag Valley 914 EL 6-2900

WANTED EXP. 
' CABINĘT MAKERS - 

Steady work, nice vrarktag condi- 
tiems, many fringe benefits

JEFFERSON TRAVIS, INC. 
32 Ross SL, Brooklyn 

855-0050

CTVIC OPERA SOCIETY 
Concert and Operatic Music 

Hotel Theresa 
UN 6-3300, Ext. 101

2 blocks to subway — 2 bedrooms 
$20.250 $42 mo.; 3 bedrms, 2 baths, 
full dtaing room, utility room terr. 
$33,40(5, $73 mo.

1 Bdrm $15,000; $33 Mo.
Only $3800 Down. Bal. easy mtg. 
paymenta. You own your own ApL 
94-10 64th Road ILlinois 9-3900

Blouaea Meno* Oratodr >88 to $90 
on Singer gtiB steedy *ork, 

.... -•-** MUienf shon.
'JC.CA8AK4

maudai. Taškai pasekme (HJ te-< 
ko^čekam. Pirmoji komanda,, 
žaidusi pirmenybių rungtynes 
pas čekoslovakus, pralaimėjo 
0:2 (0:2), LAK žaidė šios sudė
ties: Šileikis; Palys, Budreckas, 
Kreicas, Daukša; Kerekes, Vai
čiulis; Anina, Mrozinskas, Re- 
mėza, Vasiliauskas (nesumaišy
ti su Vasiliausku, esančiu Ame
rikos Laivyno Akademijoje). 
Tiesiog katastrofinė mūsiškių 
sudėtis ir davė čekams perga
lę. Vartuose nebuvo Žadvydo. 
Jo vietą užėmęs Šileikis sužai
dė visai gerai — abiejų atsitik
tinių įvarčių, pasiektų galvos 
smūgiais, negalėjo laikyti. Bet 
jo pasigesta aikštėje. Negalėjo 
žaisti prieš White Plains susižei
dęs Vainius, taip kad teko po 
ilgesnės pertraukos siųsti Re- 
mėzą puolimam Visai neturint 
kraštinių puolikų jis ten buvo 
vienų vienas. Budreckas dirbo 
už du, bet vienas visko atlikti 
negalėjo, nes viduryje aikštės 
mūsų taip vadinamieji saugai 
dar persilpni šiam uždaviniui. 
Geriausiai dar atrodė gynimas, 
kuris vežė visą rungtynių naš-

SINGERŠand DANCERS 
ĮtoR FALL

WANTED EXP LINOTYPE 
OPERATOR

Nice working conditlons union shop 
plūs overtime Grand Central vietaity 

STERLING GRAPHIC ART
304 E. 45 Street, N. Y. C.

Mr. Ramsay MU 4-0715

Wanted Exp. 1st Class MACHINIST 
Steady work, nice working condi- 
tions plūs overtime

J. P. ROTELLA CO. 
20 East Barbour SL

Haledon, N J. CaU 201 - 271-9869

with refrigeration license, steamfitter 
welder, refrigeration Engineer, Car- 
penter. Liberal benefits and retire- 
ment plan. Send resume: Fordham 
univereity, Physical Plaut Dept., Bx, 
N«w York.

THE CASTLE INN
Banguets our R>ecialty Prtvate par
ties We<Mlngs A other Sodai func- 
tions ta OM World atmosphere. — 
Luncheoos aad Dtaners dally Open 
7 days a — 712 Mota St UKp 
Call 516 JU 1-9651 or JU 1-5540.

LABORERS - G ARDENER
Good Pay 

Good Conditlons 
PLEASANTVILLE, N. Y. 

914-76D-1106

Steady Worfc, Nloe Waektajr £M- 
tiona Bonus Plan, VseatitoM and 

Fringe Benefits '
MONROK PROBUCT3 61 Greenpotat 

Avė. Bklyn, KY 3-2128

MR. RUSSEL HARRIS — South 
Kortright, N.Y. Betty Brook Road 
Ideal home for retired people 500 
aeres private — refined. Catholic 
church near by only $350. month 
A Home away from Home

607 - 538-C962

W ANTEP EXP OFFSET 
PRESSMAN 

For Super Chief 
Steady work Nice working condi- 
tions. Many fringe benefits plūs 

overtūne^-■■■ - ■ ------
Can CH 2-1604

WANTED EXP. 
DOCK FOREMAN

Steady Worit r 
Nice worktag conditlons 

Strickland Transportation 
333 North Henry SL, Bklyn

Call 389-9110 ask for Miss DeMarco

BAYRIDGE HO6PITAL
437 Ovtagton Avė., Bklyn

CHINA OUARTER 
FlneseėPChtneae Food

Excellen£. Luncheonu Dtaners Cock- 
tails. Open 7 days a week. We spe- 
dalize ta Tslae Oot Orders

Ptermont Road, Tenafly, N J. - 
Dial .291 - 567-8183

NIIBSKS^KAD^irm

Are yvu internet*! te a. nholleaMng 
position ta iiRe* Prqgraigtfve Kate 
School? Openings for Qualffied 
Nurses. AŪ ėhifta, full beaeflt nro- 
gram. Contact Mr. Logadon, Per- 
sonnel Dept. SufftMk State School, 
MeMDe, L. L 516-271-3900

HIGH SCHOOL GRADS eam wtūle 
you learn, interesting vtayl plastic 
heat sealing planL air conditioned, 
all benefits, day and night shifL 
openings. Apply Major Pool Equip. 
Corp. 60 Jacobus Avė. South Kear- 
ny, NJ.

WANTSX> EXP. OP8RAT(»8 

on wig maehfnrg OteMj *ork nice 
working conditlons many fringe bnf. 
Gtaria^ng Cotnpaųy,JK* Ave^

LJ.C. CaU 361-8181

SEKMADIENį FUTBOLAS
Ateinantį sekmadienį abi mū- 
seniorų futbolo vienuolikės 

įdžia pirmenybių rungtynes 
mie, t.y. Franklin K Lane 
jkyklos aikštėje Jamaica Av. 
ie Elderts Lane, Woodhaye- 
>. Priešininku yra SC Schwa- 
;n, vienetas pereitą sezoną at- 
itęs mūsų klasėn iš aukštes- 
s lygos. Dabar jie lentelėje 
ri tą patį taškų skaičių kaip 
ūsiškfoi: Rezervinės pradeda 
L45,*o pirmosios 2:30 vai. 
šeštadienį mažučiai žaidžia 
imie, t.y. East NY aikštėje 
rieš ukrainiečius 3 vai. Taip 
at 3val. žaidžia jaunučiai pas 
lue Star.
Tikėsimės šį kartą geresnio 

ivaitgalio, nes pereitas tikrai 
ietuvių Atletų Klubo futboli- 
inkam buvo liūdnas — visos 
omandos pralaimėjo. Mažučiai 
avo nuo Gottschee 0:9, o jau- 
učiai 0:5. -Rezervinės koman- 
os rungtynės prieš čekolova- 
us sekmadienį teko atšaukti, 
ęs neužteko žmonių pirmai‘ko-

Ezp. ta EtedrŪty A Ptambing and 
all phases of BBintenance Bkcdlent 
salary. Mušt be aNe to supėrvise 
perspnnel
OUR LADY OF MOUNT CARMEL 

10 Cteunty Męod, Tenafly, NJ.
CaB (261) 568-0645 

Ask for Father Doyle

Aleksiejunas, Chig. UI., S. Bu- 
janauskas, Ansonia, Conn., V; 
Tomkus, Elė. N.J., S. Kungys, 
Newark, N.J. 
Bois, Pa.

MACHINE OPERATORS
Alumtaum can mfr. impac. extrusion 
press operatore, coaters and printer 
operatore. Good. oppty; for advance- 
ment. The Aluminum Can Co^ P. O. 
Box ,291, Canfmry, Ctmn. 203-744- 

2710

Flushing. Brick and Cement Work, 
Boilermaker Enclosure. Violations 
Removed. All Wofk Guaranteed, Call 

445-4315

Wanted exp. FINISHERS POUSH- 
ERS TOUCH-UP BURNING - RE- 
PAIRS GLAZING ON WOOD good 
pay many frtag^e benefits. Steady 
work aH year round .

Call LE 4-1416

fiTvi.FEMALE
- ysf.ygr* * — •

. WANTW> 6P$RATDR8
on Dr4aM» MOUotf oteody work 
ntoe yrocktag cooditfata* >»9ąy Mpge 
benąflte Cgtny 2Q$ HMmy SL

Newark, J. CaU 201 622 6388

LA PERVILLE, featuring catering with a 
new coneept m el^cmce, conBally mviter ^db to vUit 
our new kome. Chdce cuneM «nd ftętert date* avaUabte 
for 100 to 700 ffuests.

LA PERVILLE cauren at 1915 65th Stnet, 
Brooklyn. When you call ask for Mr. Frank Pemkr, 
former peneraž director of DeauniUe caterers and čabane 
club. Organizatione uote: our fac^ti^ ats froaitable for 
New Year’t Eve. 
RS.VJ>.

TFr ■mlnir tnlito'J 
kmtoee bnvo rdMda dalyvių 
kaičius — 116! L. JAV didmeistris 
Lany Evans 9:1, 2-3. Jugoslavijos 
didmeistris Boris Ivkov ir amerikie
tis W. Lombardy po 8*3. 4. Sher- 
vrin, N.Y. 8 tA. 5-6. kanadietis Fox 
ir didmeistris Paul Benko H N.Y. 
po 7% ŪL

JAV komanda Kuboje. State De
partment, pr. savaitę, gana nelauk
tai, davė leidimų JAV komandai da
lyvauti XVII šachmatų olimpiadoj, 
Havanoje, kuri prasidėjo spalio 25 
ir truks iki lapkričio 20. Viso daly
vauja apaę50valstybių. JAV ko
mandą sudaro didmeistriai: Bobby 
Fischer, Robert Byrne. Paul Benko, 
Larry Evans; atsargoj: William Ad- 
dison ir didmeistris N. Rossolimo. 
Komandos kapitonas Donald Byrne. 
Kanados komandoj dalyvauja: Joy- 
ner. Macskacy, Suttles, Vranesič, 
Witt ir didmeistris A. Yanofski.

Bostono miesto pirmenybės, turė
jusios įvykti spalio 28-29 d.d., nu
keltos nenustatytai datai. Jose Bos
tono šachmatininkai rungiasi dėl ti
tulo ir Lietuvių taurės, kurią šioms 
p-bėms yra paskyrusi So. Bostono 
Lietuvių PU. Draugija. 1964 m. p- 
bes laimėjo Gediminas Šveikauskas 
ir Alex Keyes. .

Brazilijos čempionas — 14-metis 
Enrique Mecking, laimėjo P. Ame
rikos zonines p-bes (!), įvykusias 
Buenos Aires mieste ir kvalifikavosi 
į tftrpzonines pirmenybes, kuries j- 
vyks kitų metų pradžioje. Ar nebus 
tai naujas Pietų Amerikos Bobby 
Fischer; pastarasis 15 metų būda
mas gavo tarptautinio didmeistrio 
titulą, kaip niekas iki šiol pasauly.

A home away from home Hotel Lu- 
cerne 201 W 79th N.Y.C. Mock 
from Broadway A 79th Street % 
Mock from subway. Convenient to 
evmytaing ta the heart of N.Y.C 
Newly furnished 1-2-3 room suites 
with kitčhenettes under ne* man- 
agemenL Moderate rates EN 2-7100

Ne* Yorka: 1654 2nd Avenoa — TB 9-3047, 
<Tarp 86 - 86 gatvių)

RMge*oo8«: 56-54 Myrtla Avė. — VA 1-7668
Astortjoje: 28-28 ęteta*ay 8L — A8 4-3216

Po 1 dd.— J. Matulaitienė, 
P. Stripeikis, G. Bartkus, J. Pet- 
rėnas, J. Staskuš, K Morris, A. 
Cinikas, B’klyn, N.Y., A. Dumb- 
rys, I. Skeivys? MD., V. Mordas, 
V. Biefevkh, Richmond Hill, N.

V. Glaser, B. Karmazinas, 
A. Malinauskas, Woodhaven, 
N.Y., F. Yasus, Flushing, N.Y. 
Dr. N. Bražėnas, N.Y., J. Zul- 
pa, Cortland, N.Y., A. Krance- 
vičius, Utica, N.Y., A. Jony
nas, Middle Village, N.Y., A. 
Kens, Great Neck, N.Y., S. Pri- 
bush, R. Šlepetys, S. Strazdas, 
Linden, N.J., J. Laitušis, Uni- padengimo prisėdėjusiems, nuoširdžiai 
on, N.J., A. Asevičius, A. Juš- mos ir i£ neatsiliepusių, 
kys, EHz., N.J., J. Liubins- 
kas, A. Shatas, Colonia, N. J.,

Reikalingi siuvėjai dėl mote

rų paltų. EV 4-1408.

HIGHLAND MANOR
Excellent Cuisine T.V. Special dieta 
Homey atmosphere lovely porches 
and grounds Catholic Church near 
by — 31 North ML Avenue, Mont- 
clair, NJ.

■ Call 201 PI 4-9783

lTPRB 
fietien work « fun 

garm*k . oteadjf wcarfc aiėė wųridng 
ėogMiUoiia *wk iAera yoa Hve Alpiai 
Dnos Company, 111-87 Uftats Bhr. 
Qaona Bark, Ne* Tortų Cųn 345- 

'■> ‘7*285 "■ ■? ■

GHtIJS, mušt have exp. vai fine je*- 
elry operatfons. Light factory *ork, 
jewelry assembly and solderiųg. AU 
benefits taciuding hospitalizątion. St. 
work. Grossman-Blake Ine., 44 Brown 
Avė., (Industrtal Park) Sprtagfield,

NJ. (201) 379-6170

WANTED EXP. OPKRATOfB 
on SINGtR mšdtoe on Dreaeeę— 
rteody *ork Nice vrarktag coadk- 
ttooa Many fringe benefits ?

MORNING DRBB8 SHOP, INC. 
969 Bay SL, States bland ' 
Teie. GI 2-5W4 9-5 FM *

NUR8E8-RN *rLPN 
fttM time 3 FM to 11 PM 

RN$36, Um itoMrdtem 
ouNOMtrr 

NtnmkNG HOMK 
GtenCovo (516)pR 6-7339

Aukos Darbininkui J Ąidukas, eufton, n j., p. za- 
pasnikas, So. Orange, N. J., A. 
Valatka, Paterson, N. J*., J. 
Žvirblis, Vineland, NJ. J. Be- 
nušis, J. Radzevičius, F. Jenu- 

tf. Ridikas, B’klyn, JN-. Y., J. šonis, New Britain, Conn., M. 
Stfįjąuskas, Richmond Hill, N.’* Pakštys, Waterford, Conn., D. 
f.7 P. Braška, W. Chuz&, Brock Skrabutėnas, Waterbury. Conn. 
ton, Mass., J. Stupis, Sharon, Z. Gavėnas, W. Hartford, Conn. 
Masš., A. Melaika, Athol, V. Tamos, Hartford, Conn., A. 
Mass., J. Starenas, Holden, Bemins, Stratford, Conn., P. 
Mass., J. Bradunas, Balt. Md., Ulčinskas, Warehouse Pt. 
J. Kibartas, Amsterdam, N. Y., Conn., E. Marsin, Pgh. Pa., J. 
M. Laukus, Wallkill, N. Y. A. Zansitis, Easton, Pa., K Valai

tis, Phila. Pa. J. Zansitis, Eas
ton, Pa., K. Valaitis, Phila, Pa., 
S. Liepas, S. Smidtas, A. Sku- 
dzinskienė, Dorchester, Mass., 
V. Ruskėnas, E. Lolis, Brock- 
ton, Mass., E. Navickas, Wor- 
cester, Mass., M. Minikauskas, 
Grafton, Mass., O. Lapenas, At- 
hoi, Mass., V. Kubilius, West- 
wood, Mass., A. Jankun, V. 
Montvila, J. Petraus - 
kas, A. Tilenis, I. Grubins- 
kas, J. Venckus, A. Baika, M. 
Žilinskienė, So. Boston, Mass., 
K. Barzdukas, K. Marcinkus, 
Kun. A. Stanevičius, Chic., KL, 
A. Aitches, Granville, BĮ, A. 
Zizminskas, Ratine, Wisc., M. 
Šimkus, Balt Md., V. Kasparas, 
E. Hiram, Me., A. Vaskas, N. 
H., V. Jakštas, Miami, Fla., S. 
Tiknis, Yucaipa, Calif.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų

OPERATORS t
Experienced on. Singer M^rro* 

•. Machines
Steady - Good ivoridng cdcMfitfons 

W. F. KNTTVEAR 
3038 Atlantic Avė. 

Brooklyn (Sepherd Corner)

WELDERS SHEET METAL MEN 
AUTO BODY MEN 

Tools reguired — Steady work 
129-11 Atlantic Avė., Richmond Hill

We spedaHze ta the sale of mfccers 
for Fina frųtn $300. We repair 
mhcere, completely rehuilL Work 
completed ta 24 hours. Absohrtely 
guanoteed. Reasonaide prices. We 
also sėli ovens and eąuipment for 
bakeries and pastry shope. State 
Baker* Machine A Oven Corp. 69 
Warren SL Bklyn. ST 3-7300 ask 
for Michael Sofia or George Pearie.

Jame* Loucas Clothing Store
213 W. 35 St, N.Y.Č. New Address 
' ’ no* *ffl. be 257 V7 . 35 SL . _ 
We cater to the entire family—Open 
6 Days a Week —Late Nite Fridays 
For Real Values, come ta and see us

Call OX 5-3043

McKNIGHT MOVING & STORAGB 
Agent for Shamrock Van Lines 

Local — Long Distance 
Houerly or Fiat Rate. Fully Insured. 
Free Estimates. Storage. Fast Courte 

ous Service 
Dfal 374-3743 

256 S. 19th. St. Newark

SPECIAL BARGAINS 
Benefit of church. Men, women and 
children’s apparel. The Prayer Center 
173 Brook Avė, Brome. 991-2204 or 
292-5241. Open 0:30 am to 12 noon 
Tuesday and Thurs. and Sat. open 

12:30 to 5 P.M. Rev. NJ* UtonSs

8AVEUSPECIAL OFFER 
Furniture fini^ed, refinished and 
upholsterad. Specialiste ta gold and 
silver leafing. Any color. Free pick- 
up and delivery. — (212) 429-2244. 

PABLO*S REFINISHING SHOP

KEY PORT AUTO LAUNDRY 
We specialize ta Stavmizing

and Glaztag 
Motore steamed and cleaned 
and washing and pohsbtag

110 Front SL, NewporL NJ, ,; 
201 - 264-9767 ask for Robert Crosby

DISPLAY

D&FCOAL
COMPANY

4421 NEW UTRECHT AVĖ . 
BROOKLYN

BUCK $I7. PEA $I8.

Service Is Our Motto 
The Key to Our Success is You 

Our Satisfied Customers

CaB TB 1-8500
*

BERNIES PASTRY SHOP — 217
Post Avė. Westbury, L.L For the 
finest of bakęry produete. Open 6
days.a *eek — exceBest *edding 
cakes and party cakes. Order no* 
for Th^nlr^glvtng and Christmas. 
CU1 516 ED 3-0497 ask for MR. 
STBVE MATUSAK

THORNE KELLOGG

Decoration wttlr Imagination for any 

cefebration *ith baltais call anytime

WA 7-1831 EXT 11OA

PETER3 JEWELKRS 
For the Finest of Jewelry 

Open late Frfday Nite 
Shop no* and save for Christmas. 

We Cater to the Family 
195 N. Well*ood Undenhurst U NY 

516 TV 4-5570
-r - *


