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Popiežius Pautius VI per ne

sutaria: bendras Paryžiaus ir Maskvos interesas laikyti Vokietiją silpną.

Nobelio taikos premijos 1966 nebus?

18

tas. Jis nurodė, to veto.

pratinimas, pagalba jos reika-

rius. Amerikos delegacijai va
dovauja John J. McCloy. Pa
grindinis reikalas — Amerikos 
ir Anglijos kariuomenės buvi
mas Vokietijoje. Vokietija no-

Nesutaria: kancleris Erhardas ir Brandtas džl santykių su Sovietais ir 
ryty Vokietija.

— Vengrijos 1956 sukilimo 
dešimties metų sukaktis gau
siai bus minima Amerikoje 
spalio 23. Komitetų prieky yra 
Įžymūs amerikiečiai.

; Gaulle siekimą išstumti 
Europos Ameriką žurnalas

Saudi Arabijos atstovas spa
lio 18 New Yorką išvadino “val
katų ir gangsterių“ miestu ir 
ragino apsvarstyti J. Tautų iš
kėlimą iš šio miesto.

Anglijos karalienė spalio 18 net kritika, nukreipta Į save.
Tos dvasios lenkiu švystelė-

— P. Vietnamo min. pirmi
ninkui Ky pasisekė prikalbinti 
atsistatydinusius ministerius, 
kad jie pasiliktų vyriausybėje 
iki po Manilos konferencijos.

cija Baltijos valstyMv reikštais ...
1M5 prifcn* Rūmai, IMS senato bažnyčias.
užsieniu komisija, bet paskutiniu 
momentu, prie* priimant eenatui, 
susilaukusi valstybSs departamen-

LYG G
Ženklai, kurie ima rodytis vis gausiau oo Vatikano Ii 
susirinkimo. Geri ir blogi ženklai

>••?<*: - ■ ■- taraokieciai nepaten
demesiui nukrypus į Aziją, Europoje labiausiai spaudžia* 
pasijuto Vokietija, atsidūrusi tarp Maskvos ir Paryžiaus

carų Berlyno burmistras 
r. demokratų pirmininkas 
Itas lankėsi rytų Berlyne 
valandas tarėsi su Sovietų 
u P. A. Abrasimovu. Kas 
kalbėta, neskelbiama. Pas 
Itą į Berlyną buvo nuvy- 
ancleris Erhardas. Esą jis 
s Brandtą, kad iš pasikal- 
o nereikia daug ko lauk- 
s nuo Chruščiovo pašalini-

Maskvos nusistatymas 
vakarų Vokietiją griežtė- 
Vokietiįos taikingi siūly- 

is nukreipiami į šalį.
iiau tie pasikalbėjimai ro-

do kintant nuotaikas pačioje apie nacių sekėjus. Ji norinti 
Vokietijoje — labiausiai tarp išnaudoti nepasitenkinimą j 
pačių socialdemokratų. Jie esą tarp jaunimo. O nepasitenkini- 
priėję išvadą, kad reikia atsi
sakyti nuo Vokietijos greito 
susijungimo vilčių ic belieka 
pastangos pagerinti santykius 
su rytų Vokietija dabartine ba
ze. Tos prasmės buvo ir Brand- 
to pavaduotojo Wehnerio siūly
mas sudaryti rytų ir vakaru 
Vokietijos “bendrą rinką”.

Nuotaikos auga ir kita link
me. Chr. Sc. Monitor rašo apie 
Vokietijoje sukurtą “Nacionali
nę demokratų partiją” kaip

laiko grindžiamą tokiu de Gaul- 
le apskaitymu: jei. Sovietai pul
tų Europą, tai Amerika ją vis- 
tiek gins; gins ir Prancūziją, ar 
ji to prašys ar ne; jei Sovietai 
nepuls, tai Prancūzija nesuinte-

Vokietija de Gaulle politikoje
kietijos padėtis priklauso 
k nuo Amerikos, Sovietų, 
r nuo artimiausio kaimy- 
rancūzijos. De Gaulle sie- 
ominuoti Europoje, išstum- 
nerikos įtaką iš Europos ir
ti Vokietiją padalytą, ne- resuota Amerikos karine nei 
ą. Kol buvo Adenaueris, 
aulle tikėjosi galėsiąs ati- 
:ti Vokietiją nuo Amerikos 
ikyti ją savo partneriu-še-

kaip. samprotauja U. S. 
t and W. Report. Adenąu- 

pasitraukus, ši galimybė
>. Kai Vokietija tvirtai lai- 
Amerikos, tai de Gaulle 

b izoliuoti ir Vokietiją, 
damas talkos Maskvoje. 
Saulle flirtas su Sovietais 
ertina žurnalas — kyla ne 
eilės, bet iš politinio tiks
imo. čia jo ir Sovietų inte-

sutampa — mažinti Ame- 
; Įtaką ir laikyti Vokietiją 
akos.

ūkine Įtaka Europoje. Panašiai 
kaip tėvu ir vaikų santykiuose: 
vaikai maištauja prieš tėvus 
narsiai, žinodami, kad jei vai
kus kas užpultų, tai tėvai juos 
vistiek gelbės.

mas kyląs, kad senosios parti-^ 
jos nestengė atstatyti Vokieti-. įd 
jos politinių teisių. Daugelis J 
net socialdemokratų ir krikščio- 
nių demokratų narių nori, kad 1 
partijos ir vyriausybė daugiau 
rūpintųsi vokiečių nacionali- J 
niaię reikalais. Pavyzdžiu stato . 
de Gaulle, kaip jis kovoja už 
Prancūzijos interesus.

Washingtono mėginimas susi
prasti su Maskva, paaukojant 
Vokietijos interesą turėti balsą 
Nato atominėje programoje, 
daro Įspūdi Vokietijoje. Anot 
Monitor, kaitina vokiečių nacio
nalistinius jausmus.

Erhardo vyriausybė laikosi 
tradicinės politikos, kur labiau
siai atremta Į bendradarbiavi
mą su Amerika ir prisiderini
mą prie jos linijos. Erhardo vy
riausybė nepritarė socialdemo
kratų tiesioginėm derybom su 
rytų Vokietija. Tačiau pastebi
ma, kad Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybių sluoks
niai pritaria Brandto mėgini
mam. Tai esą derinasi su jų po
litine 'linija. —■

įerika dalį kariuomenės iš Vokietijos atitrauks, bet 
mnoje spalio 20 prasidėjo 
arimai tarp Amerikos, Vo- 
jos ir Anglijos. Kaip stebė- 
> Vokietijos iniciatyva pa
stas ir Nato gen. sekreto-

orvegijos Nobelio premijos — Kalifornijoje opinijoje 46 
litetas nutarė už 1966 me- proc. pasisako už resp. Reaga- 

taikos premijos neskirti, na, 39 už Browną i gubemato- 
pirmas kartas per dešimtį rius. Hearsto spauda remia 

ų. Kaip žinia, kandidatu į Browną. 
niją buvo minimas popie- 

Paulius, bet pasisakęs nei- 
nai.

šieji miršta
lizabeth Arden (Graham), 
tio salonų Įmoninkė, 81 me- 
spalio 18 New Yorke mirė, 
astian Spering Kresge, po 
olwortho didžiausių parduo
tų savininkas, 99 metų spa- 
19 mirė. Pierre Peugeot, 

ncūzų didžiausias automo- 
ų pramoninkas, 70 metų, 
lio 18 'mirė.

- Kinijoje derlius Šiemet bū- 
> menkas. Menkiausias per 
kutinius penkeris metus.
Sovietuose ir satelituose lau- 
ma gero derliaus.

— N.Y. Times pasisakė už 
’kefellerj — gubernatorių 
čiai kadencijai.

SU VAIKAIS AMERIKOJE 
BLOGAI

Senato komisija, vadovauja
ma šen. T.J. Doddo, iš apklausi
nėjimų priėjo išvadą ir paskel
bė, kad vienas iš dešimties vai
kų tarp 5-17 metų yra reikalin
gas psichiatro pagalbos, šio am
žiaus vaikų yra 46,581,000. Be 
kalbamos pagalbos jų 10 pro
centas yra kandidatai i paaug
lių nusikaltėlius. Senatorius 
nurodė, kad viena iš svarbiau
sių šio išsigimimo priežasčių— 
skurdas, kurį programa kovai 
su skurdu per lėtai naikina.

s

vyskupą. Antapto Satnorė at
siuntė po 50D ^Merių Vasario 
16 ir Saleziečiffgjn'inazijom.

Pažymėtina dar ir tai, kad 
lydimasis raštas, skirtas sale
ziečių gimnazijos direktoriui 
kun. dr. Pr. Gavėnui ir pasira
šytas kongregacijos sekreto - 
riaus arkivyskupo Antonio Sa-
more, yra parašytas lietuviš- paskatinimas jiem patiem pa- 
kai: r ? .. gerbti ir Vatikano kancefiarijo- mo nutarimus. Laiške pastebė-

Popiežiais dovaną lietuvių dmnazijom
"Esu laimingas galįs būti 

šventojo Tėvo meilės lietu
viams įrankiu. <

"Telaimina Visagalis Jūsų va
dovaujamą įstaigą!

"Nuoširdžiai Jūsų Kristuje".

Pranešama, kad perskaitytas 
laiškas mokiniam darė gilų įs- 

- pūdĮ ne tik tuo, kad tai Šv. Tė
vo dėmesio lietuviam ženklas, 
bet dar labiau tuo, kad buvo

riau, Iškilmingo Šiluvos Mari
jos koplyčios VVashmgtone pa
šventinimo proga Jo šventeny
bę Paulių Vl-ąji pasiekė dosni 
tūkstančio JAV*, dolerių auka 
labdarybės tikslams, kurią jis 
tuojau teikėsi nukreipti lietu
vių pabėgėlių reikalams.

"Įvertindamas Jūsų auklėji
mo darbo svarbą bei pasišven
timą sunkiose gyvenimo sąlygo
se, kurias dar šią vasarą pats 
mačiau, jaučiu malonumo vie
ną dali gautos sumos paskirti 
Jūsų vadovaujamai gimnazijai. 
Kitą dali pasiunčiau lietuvių 16 
Vasario gimnazijai.

ri, kad tos karuiomenės nebū
tų atitraukiamos, nes tada pro
vokuojami Sovietai, Vokietijos 
saugumas atsiduria grėsmėje. 
Bet Vokietija atsisako mokėti 
didesnius mokiesčius tom ka
riuomenėm išlaikyti. Amerika 
yra numačiusi iš savo 320,000 
vyrų atitraukti apie 80,0 0 0. 
Paguoda Vokietijai — esą A- 
merika turinti pakankamai 
transporto lėktuvų, kurie per 
2-3 dienas gali pristatyti į Vo- 
kietiją reikalingą žmonių kie
ki.

V. SIDZIKAUSKAS VYKSTĄ | 
KORĖJĄ V. Sidzikauskas spa
lio 25 išvyksta į P. Korėją. Ten 
dalyvaus Azijos antikomunisti
nės lygos kongrese kaip Pa
vergtų Europos Tautų Seimo at
stovas. Išbus ten nuo spalio 29 
iki lapkričio 6. Tuo pat metu 
ten lahkysis ir prezidentas L. 
Johnsonas. Lankysis ir Tokyo, 
kur tenykščiai antikomunisti
niai veikėjai jam rengia pri
ėmimą. Grįš pro Los Angeles, 
ten padarys pranešimą lietuvių 

- visuomenei, apie lapkričio 14- 
15.
, Iš Vliko pirmininko pareigų 
V. Sidzikauskas traukiasi. Nori 
parašyti Lietuvos diplomatijos 
istoriją.

Judėjimas reiškiasi ir stiprė- yra gyvesni spaudoje, tiek va
ja. Ne visada galima pasakyti, dinamoje konservatyvioje, tiek 

progresyvioje, 'negu pačiame 
Vokietijos katalikų gyvenime. 
Laiškas skatina laikytis vieny
bės su vyskupais ir bendradar
biavimo tarp vyskupų, kuitigų 
ir pasauliečių tiek veikiant,

ar . judėjimas eina geru keliu 
arklystkeliu. Tačiau aišku, kad 
Vatikano susirinkimas susitel
kusią tarp tikinčiųjų potencia
lią energiją suaktyvino. Lyg 
kalnuose susitvenkusiam ežerui 
būtų prakasęs kanalus lietis i tiek aiškinantis. Pažymėtina, 
slėnius. -

Registruojam atskirus to ju- 
P dėjimo reiškinius. Pora jų ver- 
įtinami kaip bėgimas klystkeliu. 
Bįn.. * 
h Klusnumo paneigimas: 
[ Popiežius Paulius pereitos sa- 
F vaitės audiencijoje pasikarto- 

damas kėlė balsą dėl vienos ju
te dėjimo krypties — dėl draus

mės, klusnumo atmetimo. Jis 
sakė, kad tai vienur tai kitur 

. ima reikštis neklusnumo dva
sia. Tai klaidos kelias. Bažny- _

r čiai esanti reikalinga “vidinė ir ei jos valdymą Spalio 1 laišku 
į gaivališka klusnumo dvasia”, 

Vatikano susirinkimo pabrėž
tos, asmens, ir asmeninės sąži
nės teisės nereiškia, kad turi 
būti atmestas klusnumas. Susi
rinkimo doktrina apie mistinę 
Bažnyčią savo esmėje turinti 
žymes klusnumo, kuriuo Kris
tus atnešė išganymą/Jo didy
sis atpirkimo veiksmas buvo 
lydimas pareiškimo apie klus
numą: tebūnie Tėvo valia, .ne 
mano...

Subjektyvinė išmintis:
Vokietijos vyskupai savo 

metinėje konferencijoje Puido
je, pirmininkaujant Muencheno 
kardinolui Juliui Doerfneriui, 
paskelbė laišką, kuriame Įspėjo 
dėl neteisingų ir perdėtų aiški-

kad šioje vyskupų konferenci
joje pirmu sykiu dalyvavo ir

Kiti srovės reiškiniai vertina
mi kaip pažanga, kaip priside
rinimas prie šios dienos formų.

Susipariementinimo ženklas:
Brooklyno arkivyskupas Mc- 

Entegart su amerikiniu tikslu
mu ir konkretumu pasidarė iš
vadas iš Vatikano suvažiavimo 
nutarimo įtraukti kuo plačiau 
kunigus į Bažnyčios organiza-

savo kunigam paskelbė rinki - 
mus į vyskupijos senatą. Sena
te bus' 25 nariai. Narius į se
natą išrinks 6 kunigų grupės, 
Į kurias kunigai suskirstomi pa
gal amžių. Kiekvienas kunigas 
balsuos už du savo grupės ku
nigus. Gavęs daugiausia balsų 
bus atstovas senate 3 metus, 
antras iš eilės bus atstovas dve
jus metus. Antru balsavimu 
bus renkami jau dekanatų at
stovai — tai jau lyg antrieji 
“rūmai”, šių atstovų kandenci- 
ja bus-tik vieniem metam. f

Rinkimai turi būti baigti iki 
lapkričio 5. Senatas betgi tu
rės tik patariamosios, ne pri- 
valamos reikšmės.

Amerikos vyskupai nuėjo 
■ dar toliau “susiDariamentini -niinų Vatikano susirinki- m0» keliu. Vati  ̂R- 

' tvirtino Amerikos vyskupų siū- - 
jo,—kad-^u^mkuno nutarimai 4yroą;iaa atdtirų vafetyžnų vys

kupų konferencijos pirminio-

BALTUOS REIKALAI Teherane, kur 
juos kėlė Amerikos ir Airijos atstovai

VIETNAMAS IR RINKIMAI
Rinkimų kovoje Vietnamas 

yra gausiai minimas. Pagal res
publikonų duomenis tik 12 
procentų visuomenės sutinka, 
kad Vietname Amerika padarė 
pažangos, ir tik 6 proc. mano, 
kad karo reikalas yra vedamas 
teisingu keliu. Vyrauja reikala
vimas stiprinti karinę veiklą.

Teherane, Persijos sostinėje, Baltijos valstybėse, o taip pat 
rugsėjo pabaigoje ir spalio Azijoje ir Afrikoje kai kur yra 
pradžioje buvo vėl tafpparla- tokia padėtis, kurioje asmenim 
mentinės sąjungos konferenci- yra paneigtos teisės, garantuo
ja. Sovietinei delegacijai vado
vavo vėl J. Paleckis ir organi
zavo komunistinio bloko opozi
ciją, kad nebūtų konferenci
jos pirmininku amerikietis. Ta
čiau slaptu balsavimu beveik 
trim ketvirtadaliais balsų buvo 
išrinktas Con. kongresmanas 
Emilio Q. Daddario.

Viešame posėdy lotynų Ame
rikos grupės vienas iš atstovų 
siūlė rezoliuciją, kad tarpparla
mentinės sąjungos nariai, kurių 
parlamentinis veikimas yra nu
trauktas jėga, dalyvautų ir to
liau sąjungos darbuose, nors be 
balkavimo teisės. Rezoliucijai 
buvo pritarta. Bet generalinis 
sekretorius, pasiremdamas pro
cedūriniais argumentais, išėmė 
šiuo kartu iš darbų tvarkos.

, Konferencijos komitete, skir-

tos Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių deklaracioje ir Jungti
nių Valstybių konstitucijoje. 
Jis priminė ir griežtą Airijos at
stovo pareiškimą dėl padėties 
pavergtose Lietuvoje, Latvijo
je, Estijoje.

renkami laisvu balsavimu — 
kandidato einamos pareigos ne
turi reikšti jokios pirmenybės 
rinkimuose. Amerikos kardino
lai specialiai pažymėjo, kad jie 
nenori būti kandidatais NCWC 
rinkimuose.

Sustprastinimo ir kiti ženklai:
Panamos vyskupas Daniel 

Nunez įspėjo, kad pirmai ko
munijai mokiniai būtų apren
giami savo mokykliniu drabu
žiu, nes daugeliui nepakelia
mas dalykas iškilmingi drabu-

JUNGTINĖSE TAUTOSE: 
Syrijos atstovas spalio

kaltino Washingtoną, kad jis tame reikalam teritorijų bei et- 
vartojąs Izraelį kaip “kolonializ- ninių grupiu, kurios neturi ša
mo įrankį,” o Goldbergą kalti- vivaldos, spalio 2 kalbėjo kong. 
no tarnaujant sionizmo intere- John S. Monagan. Kaip matyt 
sam. K jo laiško, paskelbto Con. Re- 

cord spalio 17, jis nesutiko su
— J. Tautose dėl Vietnamo anglo pantikitnv, kad kolonia- 

atstovai prisikalbėjo Į valias— Hnių tautų nikeles beveik bąig- 
buvo 108 kalbos. Nieko betgi 
nepasakyta, kas būtų priimtina 
abiem pusėm. Kalbų pabaigoje 
Goldbergas paklausė, ką gi pa
darys Hanoi, jei Amerika su
stabdys bombardavimą. Žino - 
ma, atsakymo jokio nebuvo.

— Argentinos vyriausybė su
tarė su Vatikanu, kad ateityje 
Vatikanas parinks kandidatus 
į vyskupus Argentinoje ir vy
riausybė teturės veto teisę. Lig 
šiol buvo priešingai — kandi
datus Į vyskupus siūlė vyriau
sybė. Vyriausybė taip pat atsi
sakė ir nuo ligšiolinės prakti
kos kontroliuoti popiežiaus 
laiškus, prieš skelbiant juos Ar
gentinoje.

— Suomijoje susidariusios 
ekumeninės sąjungos pirminin
kas liuteronų teologas Aimo T.

Šitokiais ženklais mirga da
bartiniu metu Bažnyčios gyve
nimas. Klystkelių pasitaiko daž
niau tarp pačių teologų, kada 
jie leidžias} aiškinti tikėjimo ar 
moralės tiesas. Bet masėm tosKongreso veto prekybai su komunistais

Atstovų Rūmai, spaudžiami šio banko finansuoti net Itali- jT

respublikono, spalio 18 167 bal- jos Fiat bendrovės statųpus So- 
sais prieš 12! uždraudė Export- vietuose automobilių fabrikus.' 
Import bankui tam tikras su- 11 ■ 11 ' 11 1
mas vartoti J. Valstybių preky- t 
bai su komunistiniais režimais ToWngumo klaidoc 
finansuoti. Tai buvo suprasta ' - - T
kaip pasisakymas prieš Johnso- P®sk®lhė “dovanojimą T. J.
no spalio 7 paskelbtą planą iš- Evans» j® ir pogMte Paulius, kada jh

dukters nužudymą ir prieš davė sepmti, kad numatoma pHsn prek^ ir rateli kre- ](J ptklrtM pnTOlja
ditus ypaiui Lepkijos, Bulgari- fcitas kaltininkas, ir prisie- ra pageidaujama, nea taikos 
jos, Vengrijos. Čekoslovakijos kušlųjų teismas rado, kad T.J. riekti nėra jokis jo nuopelnas, 
vyriausybėm Buvo numatyta iš Evans nusikaltimas neįrodytas, o tik tiesioginė jo pareiga.
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Juvau davęs žodį ir norėjau jį ištesėti
Salkauskis buvo išpe

rėtą — dar nevažiuoti 
, dar palaukti bent va
isią nusivylimo ... Jis 
sus, ir J. Eretas prisi- 
‘Netrukus po to susiti- 
idūriau Kaune —1919 
tėn. viduryje. Pirmas 
mane slėgte prislėgė.
— tai kietas pabudi- 

aindžiausi savo bičiu- 
buvau davęs žodį ir no- 
ištesėti ...” (Juozas 

Stasys Šalkauskis, 66

Vienas iš Apvaizdos leistųjų (2)

o aną žodį ne pažadė- 
is, bet visą gyvenimą, 
visko gyvenimo svar- 
i srityse dalyvavo, reiš- 
tai sudarė jo gyvenimo 
is periodus. Pradėjo 
ros už besikuriančios 

valstybės vardą ir 
įsaulyje su bravūrišku 
nu; susikūrusioje vals- 
covojo už lietuvių vi - 
s susiorganizavimą ir 
į kilimą; masių orato- 
;nimi pagaliau nuošalė- 
iuo visuomenės leidos 
i kūrimą bei organizavi- 
vienuolišku atsidėjimu, 
ar nesibaigė su 70 mė
tis.

lenkų karo metu atsidarė lietu
viams. Rugpjūčio mėnesyje jis 
apsilankė Vilniuje ir įsteigė 
“Eltos” skyrių, kuris gavo už
davinį tinkamai informuoti 
spaudą apie Lietuvos reikalus 
ir atsverti tą propagandą, ku
rią vedė tuo laiku dar šeimi
ninkavę Vilniuje bolševikai. 
Bet, netrukus, bolševikams iš
sikrausčius iš Vilniaus, į mūsų 
sostinę galėjo pervažiuoti ir vi
sa užsienių reikalų ministeri
ja. Tuomet ir informacijų de
partamentas sykiu su “Elta” 
galėjo įsitaisyti joje” (židinys 
1934 Nr. 7, 42 p.).

Tai išorinis veikimas — or
ganizavimas, keliavimas, kova. 
Vidaus veikimas, dvasinis pa
ties dr. Ereto pergyvenimas ar 
susigyvenimas su bendradar - 
biais bei viršininkais nebuvo 
toks herojiškai entuziastingas. 
“Pirmas mano šefas — pasako
jas dr. Eretas. — buvo prof. A. 
Voldemaras. Jis jau tuomet pa
sižymėjo tais keistumais, kurie 
1929 pačius jo vienminčius tau-

tininkus privertė jį iš valdžios 
pašalinti ir patarti jam palikti 
kraštą. Su juo dirbti buvo sun
ku. Tik 1920 birželio mėn., Pu
rickiu! ministeriją perėmus, at
mosfera pragiedrėjo. Tų pačių 
1920 metų vasarą Lietuvai ati
teko Vilnius. Gavau kartu su vi
sa ministerija persikelti i sos
tinę, kur savo departamentą lai
kinai įkūriau tuščiuose vysku
po rūmuose. Vilnius! Buvau iš
siilgęs istorinės Lietuvos sosti
nės, vykau tad su šventadienio 
džiaugsmu. Tačiau man nejau
ku darėsi tiek aplenkėjusių gy
ventojų tarpe; jaučiaus vienas 
kaip našlaitis. Koks tad buvo 
man džiaugsmas, kai visai ne
lauktai draugas Stasys (Šalkaus
kis) pasibeldė į mano duris. Jis 
ką tik buvo grįžęs iš Fribourgo, 
kur 1920 kovo 12 buvo išlai
kęs ir žodinius doktoratui gau
ti egzaminus” (J.E. Stasys Šal
kauskis, 67 p.).

“Atsimenu gerar dr. Eretą iš 
šito trumpo buvimo Vilniuje 
laikotarpio, — atsiliepia savo

ruožtu Šalkauskis, — Kelis kar
tus sutikdavau jį įvairiose ap
linkybėse, visados gyvai susi
domėjusį savo darbu ir užda
viniais. Bet reikšmingiausias 
buvo mūsų paskutinis susitiki
mas Vilniuje, kai jau slinko ne
aiškūs gandai apie tai, kad len
kai užimsią mūsų sostinę. Kai 
buvau priminęs jam šitą liūd
ną galimybę, jis man griežtai 
atkirto:

“Kaip. Mes sutiksime užleis
ti Vilnių lenkams? Tai nega
limas dalykas: o kam šitas daik
tas?” ir parodė man savo revol
verį.

Kas žino dr. Ereto tempera
mentingą veiklumą ir drąsų nu
sistatymą, tas neabejoja, kad 
tai nebuvo iš jo pusės tuščia 
frazė. Deja, jis neturėjo dar su
pratimo, su kokiu neapsiskaity- 
mu ir nepramatymu buvo gina
mas mūsų sostinės reikalas. Vil
nius atiteko lenkams be spren
džiamojo mūšio, nes stambiau
sios mūsų pajėgos buvo sukon
centruotos Augustavo miškuo-

'BBS KŪRIMO TAR-
:: kovotojas ir "našiai-

>avo darbo pradžią Kau- 
Eretas pasakoja: “Dar 
įčiame mėnesyje (1919 
buvau paskirtas užsie
nių ministerijos patarė- 
im pavesta suorganizuo- 
tvos telegramų agentū-

S & G MEAT MARKET 
ANTANAS VAITKUS, vedšjaa

84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 2I, N.Y............Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooldyn II, N.Y................. Tel. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

se ir negalėjo atskubėti gelbėti 
musų sostinės. Nieko nepadėjo, 
žinoma, ir dr. Ereto revolve
ris ...

Pasitraukęs skubotai iŠ Vil
niaus sykiu su lietuviais, dr. 
Eretas po kelių dienų grįžta į 
jį su visu traukiniu, išekspedi- 
juotu grąžinti pasilikusius ten 
valdininkus ir įstaigas su val
džios turtu. Šita misija dr. Ere
tui pavyko sėkmingai ... Su
grįžęs iš jos į Kauną, jis tačiau 
nerimsta savo departamento 
darbe: jis prašosi savo ministe- 
rio leidimo ir gavęs jį stoja į 
besiformuojantį tada I savano
rių pulką (Šveicarijoje dr. Ere
tas buvo atlikęs karo tarnybą 
leitenanto laipsniu. Red.), šita
me pulke jis dirbo organizaci
nį darbą nuo 1920 m. spalių 15 
d. iki gruodžio 6 d., eidamas 
pulko adjutanto pareigas, “pil
nas energijos ir pasišventimo, 
darbuotės Lietuvos Valstybės 
naudai”, kaip sako išduotas 
jam tarnybinis liudijimas.

Kai, tarpininkaujant Tautų 
Sąjungai, prasidėjo derybos su 
lenkais (Ženevoje ir Briusely
je) ir kai prireikė aktyvesnės 
informacinės propagandos už
sienyje, kad galima būtų pa
veikti palankiu lietuviams bū
du vakarų Europos opiniją, dr. 
Eretas savo vadovybės buvo at
šauktas iš karo tarnybos ir nu
vyko, kaipo lietuvių delegaci
jos spaudos attache į užsienį 
informuot spaudai, skaityt pa
skaitoms ir kitaip propaguoti 
sulaužytų lietuvių tautos teisių 
atstatymo reikalui. Aplankoma 
visų pirma tie kraštai, kur vy
ko derybos su lenkais (Šveica
rija, Belgija), o paskui ir tie 
kraštai, kuriuose buvo susida
rę lietuviams šiokių ar tokių in
teresų.

Bus čia vietoje pažymėti, kad 
iš vienos tokio kelionės dr. 
Eretas a tuvai pripa
žinimą de ' jure. "Būtent, atvy
kęs į Helsinkius spaudos ir pro
pagandos reikalais, jis buvo lie
tuvių bičiulio prof. Niemi para
gintas daryti diplomatinių žy
gių Lietuvos pripažinimo nau
dai. Susižinojęs ant greitųjų su 
užsienių reikalų ministerija, jis 
ėmė daryti demaršų, kurie ne
tikėtai greit apsivainikavo pa
sisekimu” (Židinys 1934 Nr. 
7 43 p.).

Eltos informacinis darbas 
1922 jau buvo suorganizuotas, 
įstatytas į vėžes. “Todėl dr. 
Eretas, gravituodamas labiau į 
kitas dar neišbandytas sritis, 
palieka tų metų pradžioje (II, 
4) savo tarnybą užsienio reika
lų ministerijoje ir apsispren
džia ieškoti pritaikymo savo 
jaunoms jėgoms kur kitur”.

Po 44 metų žiūrint į aną lai
ką. galima stebėtis, kaip teisin
gai ano meto veikėjų buvo su
prastas pirmas ir svarbiausias 
ginklas už Lietuvos teises — 
informacija, propaganda; kaip 
teisingai buvo suprasta, kad ir 
tas ginklas turi būti įduotas į 
rankas specialisto, kūrėjo, ku
ris nesitenkina rutina, nelau
kia, iki kas nors paklaus in
formacijų apie Lietuvą, bet ieš
ko vis naujų galimybių įsibrau
ti į pasaulio opiniją.

Po 44 metų tas pats gink
las tebėra pagrindinis ir dabar
tinėje kovoje.

Imi dairytis, ar šiom' mūsų 
dienom tokiam ginklui yarto- 
ti neateis naujas Eretas? (b.d.).

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

Prof. Juozas Eretas savo šeimoje po antrojo pasaulinio karo Bazelio mieste, 'štiHearijoje. 
Iš k. į d. Birutė, Laimutė (viršuje), žmona Ona Jakaitytė-Eretienė, Julytė, Juožžšį prof. J. 
Eretas, Aldona. •’ i ■

gentūros gimimo data 
1920 balandžio 1.
patį darbą plačiau pasa- 
Šalkauskis: "Informaci-

tuvos aparato sutvarky- 
ivo nelengvas dviem 
lis: visų pirma nebuvo 
i pasiruošusių žmonių, 
dėtų sėkmingai dalyvau- 
e darbe, reikalaujančia- 
nalistinio stažo ir tam 
įgebėjimų; antra vertus, 
tada dar nebuvo turė-

stoviai nustatytų santy- 
užsienio agentūromis, 

tad skubiai veikti šituo-
juose frontuose. Turėda- 
ejų su viršumi metų sta- 
5 dr. Eretas galėjo kiek 
:ti pirmuoju reikalu, 
nasis tinkamų padėjė- 
uos instruktuodamas in- 
■niame darbe; bet nuo 
reigų dažnai jam tekda- 
rūkti važinėjant i užsie- 
egsti santykių su įvairių 
agentūromis. Tais reika- 
vo tada dr. Ereto apsi-
Rygoje. Helsinkyje. Pa- 

, Berlyne, Šveicarijoje . . 
pačiu metu buvo steigia- 
tos" skyriai su bendra- 
s iš vietos žmonių. — 

direktoriaus pobūdyje
r. Eretui persikelti į Vil
ti šis 1920 m. bolševikų Kur polinkis duplikuoti?

DĖL VARŽYBŲ TARP NEW YORKO JAUNIMO
Kada kelios grupės stengiasi 

tą patį dalyką pasiekti, tada ga
lima sakyti, kad vyksta varžy
bos arba konkurencija. Ar yra 
varžybos tarp New Yorko lietu
vių jaunimo “dėl garbės pir
mauti"? Tiesa, pastebimi du 
komitetai: jaunimo veiklos kon
ferencijai šaukti komitetas ir 
L.B. jaunimo statutui paruošti 
komitetas. Abiejų pradinė kilo 
iš privačių iniciatyvų, 
planuoja naują “žygį", o 
ruošiasi apipavidalinti 
mo dalyvavimą Lietuviu

rėmuose. Taigi du 
veiksmas ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Viena 
antra 
jauni- 
Bend-

ruomenės 
skirtingi tikslai:
struktūra. Tai kur varžybos?

Š. m. rugpiūčio 30 d. įvyko 
I hoc pasitarimas Baltame 

Žirge 
nimo 
būrio 
“L.B. 
lyvių
mas redakcijai). Nebuvo prieš
taravimų tada. Susidarė ad 
hoc valdyba, kurios nariai da
lyvavo kartu su N.Y.L.B. jauni
mo komiteto žmonėmis Water- 
bury konferencijoje. Tada šis 
ad hoc vienetas neprotestavo 
nutarimui pavesti statuto pa
ruošimą N.Y. L.B. jaunimo ko
mitetui. Atvirkščiai, buvo siū

ad
svarstyti tolimesnei jau- 
akcijai. Dalyvavo Water- 
rengėjai ir vadinamas 

jaunimo komitetas” (Da- 
sąrašo originalas teikia

iu vasaros stovykloje Putnume

loma 
jams 
jie statutą pristatytų visuome
nei per jaunimo veiklos kon
ferenciją. kuri įvyks spalio 29- 
30 d.d. Maspetho Lietuvių Pi
liečių Klube, Grand Avė. Mas- 
peth, N.Y. Susidarė įspūdis, 
kad ir statuto ruošėjai bus lin
kę sumažinti vargo ir pravesti 
sekmadienio sesiją. Deja, taip 
neišėjo. Grįžę atgal į New Yor- 
ką statutui ruošti komitetas pa
rodė veiklos konferencijos ren
gėjams, kad jie nori eiti atski
ru keliu ir vėliau (gruodžio ar 
sausio mėn.) sušaukti atskirą 
suvažiavimą statuto reikalui. 
Tiesą pasakius, jų laikysena 
yra tvarkoje, nebūtinai viską 
suplakti į vieną krepšį. Suva
žiavimai įvairiais klausimais 
nebūtinai skaldo žmones. Juk, 
be abejo, “statutininkai” daly
vaus “veiklininkų” konfererci- 
joje ir atvirkščiai. Nepriversi 
žmonių apsijungti į vieną orga
ną, jei tikslai skirtingi. O be 
to, du jaunimo sąskrydžiai New 
Yorke pagyvintu jaunimo veiki
mą. kuris apsnūdęs. Tik reikia 
žvelgtelėti į veiklos kalendorių, 
matyti, kad kol kas tik Tėvai 
Pranciškonai šį rudenį parodo 
visuomenini veiklumą.

Jaunimo veiklos konferenci
jai šaukti komiteto vardu no
rima pareikšt, kad nėra blogos 
valios iš mūsų pusės, nesikėsi- 
nam pakenkti L.B. jaunimo sta
tutui paruošti komitetui. Tiki
mės, kad ir pastarieji paaiškins 
savo nustatymus ir motyvus, 
kodėl jie veikia atskirai. Tiki
mės, kad tokie pasisakymai iš
sklaidys negrįstus gandus 
New Yorke.

mintis, jog statuto ruošė- 
būtų mažiau vargo, jei

Kas gi naktį valgo . . .
Vilniaus mėsos kombinate 

Naktinės pamainos metu dar
bininkams nėra kur užkąsti. 
Viršininkai aklausti. kodėl Į- 
monėj neveikia bufetas nakti
nės pamainos metu, atsakė, 
kad niekas neprašė. Be to. esą 
“kas gi 
bininkai 
ką kita, 
ba net
landų iš eilės, o paskui parą il
sisi. Tai esą ir įstatymam prie
šinga, bet profesinė sąjunga 
nieko nesako . . . (Elta)

naktį valgo!" Bet dar- 
tuojau pareiškė visai 

Paaiškėjo, kad jie dir- 
dvi pamainas. 16 va-

Algirdas Budreckit

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma’ Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant1 • - -

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.
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• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ..
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ...
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ...
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street .
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ....
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St.,
• HARTFORD 14, Conn.
• HAMTRANCK, Mich. ... .
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė............... ES
• LAKEVVOOD, N.J. — 126 - 4th Street ......................... FO
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ...........
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 VVest 14th Street ..
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue —...............
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ..........................  GR
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street......................... MU
• PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St., ........ PO
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• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St...........................  PL
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WEISS & KATZ, INC.
I87 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-II30

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus J Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St.. New York. N.Y. 10002

j

REPUBLIC Liquor Store, Ine
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS. vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vvny. degtinių, konjakų, midų 
Šventėms bei kitokionu progoms



memunas žydės New Yorke SZZBEESEEZ_______
Kai praėjusj lapkričio mėn. 

New Yorke “Čiurlionio” kon
certo metu po ilgo nesimaty
mo susitikom su dabartiniu L 
B New Yorko apyg. kultūros 
reikalų vadovu inž. K. Miklu, 
jis pasakė, kad sekantis jo žy
gis atsikviesti “Dainavos” an
sambli | New Yorką.

Anie žodžiai nūn tapo kūnu. 
Chicagiškis “Dainavos” ansamb
lis, po gražaus pasirodymo Wa- 
shingtone, dabar pilnu tempu 
rengiasi “Nemunas žydi” spek
takliui New Yorke. Laimingas 
inž. K. Miklas ir newyorkiečiai, 
kad laiku' “Dainavą” pasigavo 
ir užsiprašė pas save. Kiek te
ko nugirsti, “Dainavos” ansam
blis dabar tiek turi kvietimų 
gastrolėms, kad jų visų negali 
patenkinti.

Praėjusi sausio mėn., minint 
“Dainavos” ansamblio dvide
šimtmeti Chicagoje, “Dainava” 
chicagiečiams pasirodė gan 
šykšti. Atnaujinto muzikinio 
veikalo “Nemunas žydi“, kuri 
palydi simfoninis orkestras, te
davė vos du spektaklius. Nors 
tų spektaklių metu buvo šal
ta ir žvarbi žiema, bet žmonių 
antplūdis buvo milžiniškas, ir 
toli gražu ne visi norintieji pa
teko į koncertinę Marijos aukš. 
m-los salę. Ar nepasikartos tas 
pats ir New Yorke, kur, kaip 
iš “Darbininko” puslapių maty
ti, šis veikalas kelia dideli susi
domėjimą.

Kodėl? Visų pirmą, kad vei
kalas yra savas — lietuviškas, 
liaudinis, folklorinis, su visa ei
le characterių ir draminiu 
vyksmu. Antra — jis muzikinis: 
nuo įžanginės uvertiūros, kurią

— Vienuolika vadovaujančiu 
Vilniaus architektę ir kultūri
ninkę paskelbė griežtą protes
tą prieš ryšių (pašto, telegrafo, 
telefono) ministerijos užsi
mojimą statyti keturių aukštų 
priestatą (telegrafo reikalams) 
Stuokos Gucevičiaus gatvėje, 
ties Bonifratrų bažnyčia ir Ge
dimino (Katedros) aikšte. Ta 
proga aštriai kritikuoja visą tos 
maskvinės ministerijos šeimi
ninkavimą Vilniuje — savotiš
ką ekonomiją “siuvant švarką 
prie sagos” ir nesiskaitant su 
miesto stiliaus išlaikymo reika
lavimais.
lavimais. (Elta)

Dainavos ansamblis po “Nemunas žydi” spektaklio. Nuotr. V. Račkausko

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGSCI AUSTOS KOKYBES PRODUKTAI 

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

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

KRAUTUVES 6
Franklin Square, L. I.: 981 Hcmpstead Tpke. — 

, 437-7677
Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552

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

(Reportaias iš Chicagos)

groją simfoninis orkestras, iki 
užbaigiamosios jaudinančios 
dainos “šiaurės pašvaistė”, ku
ri savo didybe ir giliais tauti
niais niuansais tiesiog užburia 
žiūrovus. Tarp viso to dar ke
liolika chorinių ir solo dainų, 
keturi tautiniai šokiai meniškų 
dali. J. Daugvilos dekoracijų 
fone, ir tos neužmirštamos pa
vienės ar masinės scenos, ku- 
riosna Įsirikiuoja per 100 an
sambliečių. Taip, kad dviejų va
landų laikotarpyje kiekviena 
akimirka alsuoja gyvąja Lietu
va, nors ir senovės — vysk. A. 
Baranausko laikų, bet tokia ta- 
patingą ir mūsų dienomis.

Atnaujintą “Nemunas žydi” 
Chicagoje stebėjo ir Įvairių 
sričių intelektualai ir plačioji 
visuomenė. Visiems jis darė Įs
pūdi. Muzikos žmonės vertino 
naujojo “Daivanos” vadovo 
muz. P. Arniono rinitą Įnašą Į 
atnaujintą veikalą, o toks "kie
tasprandis” (taip jis pats save 
vadina) publicistas ir meno kri
tikas Bronys Raila ne kartą vie
šai yra atidavęs pagarbą G. Ve
ličkai, kaip nepamainomam liau- 
dinių-folklorinių veikalų kūrė
jui. O “Nemunas žydi” juk ir 
yra a. a. Gasparo Veličkos kūri
nys, nors dabar dalinai ir pa
keistas.

Taip pat nevvyorkiečiai šiuo 
“Dainavos” pasirodymu nori 
atžymėti ansamblio 20 metų su
kaktį. Miela ir šaunu, tik kad 
taš minėjimas neišsilietų Į ilgą 
kalbų grandinę, kaip kad Įvyko 
pernai, ten minint “Čiurlio
nio” ansamblio 25 metų sukak
ti. Bent Chicagoje prieš sukak
tuvini spektakli ir po jo nebu
vo jokios kalbelės. Kalbėjo tik 
pats menas, išplaukęs iš sukak
tuvininkų krūtinių. O jis kal
bėjo ir galingai ir stebuklingai.

Dar keletas bruožų iš “Daina
vos” ansamblio 20 metų kelio. 
Vokietijoje per penkerius me
tus “Dainava” davė 174 koncer
tus, gi JAV per 15 metų, po 
sunkaus darbo darbovietėse, 
laisvalaikius aukodami ansam
bliečiai dar pasirodė 98 kartus 
(tai praėjusio sausio mėn. sta
tistika, dabar ji padidėjusi). 
Per ansamblį perėjo 438 cho
ristai, 37 abipusių “dainavie - 
čių” poros sukūrė šeimas ir Į

si jungė Į lietuvišką bendruome
nę.

Tad “Dainavos” sukaktuvi
niame leidinyje teisingai kelia
mas klausimas: “ .. .Kuriuo ke
liu būtų pasukusi jaunoji kar
ta, jei nebūtų egzistavęs “Dai
navos” ansamblis ir kiti meno 
vienetai, jei išeiviško gyvenimo 
tėkmėje neturėtumėm lituanis
tinių mokyklų ir jaunimo an
samblių . . .”

Tikiu, kad daugelis newyor- 
kiečių, scenoje stebėdami “dai- 
naviečius” ir gėrėdamiesi jais, 
prisimins ir du ansamblio kū
rėjus, kurie jau ilsisi kapuose 
— muz. Steponą Sodeiką, mi
rusi 1964 m. Chicagoje ir rež. 
Gasparą Veličką, mirusi 1962 
m. Los Angeles. Jie buvo tie 
stulpai, pastatę stiprią ir gają 
“Dainavą”. Nors jų nebėra šio
je žemėje, bet “Nemunas žydi” 
veikale jie abu kalba Į gyvuo
sius: Gasparas Velička žodine 
veikalo dalimi, o Steponas So
deika paskutine daina — “Šiau
rės pašvaistė”, kuriai muziką 
jis parašė drauge su komp. V. 
Jakubėnu.

Geriausios sėkmės “Daina
vai” New Yorke!

... . Scena iš “Nemunas žydi” spektaklio, kurį New Yorke matysime lapkričio 5.VI. Ramojus Nuotr. V. Račkausko

DAINAVOS ANSAMBLIO DVIDEŠIMTMEČIO PROGA
Kas galėjo tikėti tada Vokie

tijoj, kad Dainavos ansamblis 
sulauks 20 metų sukakties, štai 
jis ne tik savo jubiliejaus su
laukė, bet dar lapkričio 5 at
vyksta į New Yorką su “Ne
munas žydi” spektakliu.

Dainavos ansamblio gimtinė 
— Hanau, nedidelis V. Vokieti
jos miestas prie Maino upės, 
kur po karo 1945 buvo įkurta 
tremtinių stovykla.

Buvusiose vokiečių kariuo
menės kareivinėse gyvenimas 
buvo vargingas, čia 1945 va
sarą susirinko' apie 4000 lietu
vių. Pradėta organizuoti cho
rai, tautinių šokių grupės. Taip 
atsirado R. Gustaitienės vado
vaujama tautinių šokių grupė. 
Vėliau iš to išsivystė rimtesnis 
vienetas — St. Radzevičiūtės 
tautinių šokių grupė ir choras 
kartu. Tai buvo pirmieji žings
niai. Gi 1946 pradžioje kilo są
jūdis — kultūrinei veiklai iško-

1016 SCHLEIFER ROAD
H ĮLĮSID E . NJ- O7205 - -----------

: 289-6878 . COD€ 201

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9 - 10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

JUOZO MISIŪNO

RAY'S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance ■ Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. VIrginia 6-1800

Lilija Lukoševičiūtė-Milukienė 
buvusi dainavietė

voti geresnes sąlygas. Sąjūdžio 
organizatoriaus Edvardo Danie: 
liūno pastangomis kolektyvas 
buvo suvienytas ir perorgani - 
zuotas. Per Arumpą laiką prisi
jungė apie 100 dainininkų ir 
šokėjų. Kolektyvo vadovu bu
vo J. Žemaitis. Jam atsisakius 
chorui vadovauti, nauju dirigen
tu buvo pakviestas muz. Bro - 
nius Jonušas, o tautinių šokių 
vadove. Liuda Valiukaitė, 
šokiams ‘dar vadovavo Juozas 
Žygas, o jiems grojo ir kartu 
padėjo dirigentui muz. Adomai
tis, dabartinis Rochesterio cho
ro dirigentas. Daug sielos Į cho
rą Įdėjo Vladas Adomavičius, 
dirbdamas kaip dirigento padė
jėjas.

Po kelię mėnesiu darbo 1946 
birželio 9 buvo pirmas iškilmin
gas koncertas ir to kolektyvo 
krikštynos. Ansamblis pavadin
tas Dainavos vardu. Pasirinktas 
šūkis — su daina į laisvę.

Ansamblis tiek sustiprėjo, 
kad buvo kviečiamas dainuoti 
amerikiečiams kariams, vokie
čiams. koncertuoti radijofo- 
ne, lankyti lietuvių stovyklas.

Naujoji Dainavos valdyba, 
kuriai pirmininkavo Albinas 
Dzirvonas. pastebėjo, kad an
sambli reikia perorganizuoti 
profesiniais pagrindais ir paieš
koti kitų kelių. Ansamblio ad
ministratoriumi buvo pakvies
tas Kęstutis Miklas-Miklaševi- 
čius. patyręs administratorius, 
prieš tai administravęs Liau
dies Ansambli Vilniuje, Lietu
vių Karių Fronto teatrą ir 
Wiesbadeno Lietuvių Tautini 

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečiu gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

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

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

iki 6 v. vak

Ansamblį. Jis ir pakeitė bei 
stiprino . ansamblį. - Į ansamblio 
koncertus buvo įvestas vaidy
binis elementas. Taip 1948 bu
vo pastatyta A. Škėmos monta
žas “Kryžkelėje”, režisuojant ir 
vaidinant pačiam autoriui.

Tada buvo rengiamos gastro
lės Į tolimiausias lietuvių sto
vyklas, pasiekiant net Alpes.

Prasidėjus emigracijai
Prasidėjus emigracijai ir di

rigentui Broniui Jonušui pasi
traukus, administratorius Kęs
tutis Miklas pakvietė meno va
dovu muz. Stepą Sodeiką ir re
žisierium Gasparą Veličką, me
no vadovus iš beirsiančio dėl 
emigracijos Lietuvių Tautinio 
Ansamblio.

Naujų vadovų rankose Dai
nava iš naujo atgijo. Pastato
ma A. Merkelio “Vestuvės be 
piršlybų”, M. Steikūnienės — 
“Perkūno žinyčioje”, ^Krumino 
“Pabaigtuvės”. Buvo planuoja
ma atnaujinti G. Veličkos “Ne
munas žydi”, prieš tai statytas 
Lietuvių Tautinio Ansamblio.

Išsikelia i JAV
Emigracija palietė ir Daina

vos ansamblį. Likviduojant Ha
nau stovyklą, Stepas Sodeika 
su ansamblio likučiais persikė
lė į Kempteną, iš ten Į Mem- 
mingeną. Čia ir užbaigė kultū
rinę veiklą Vokietijoje.

Beveik visi dainaviečiai persi
kėlė į JAV. A. Dzirvonui pade
dant. dauguma ansamblio na
riu atsirado Chicagoje. Jo pa
stangomis čia vėl suburiami 
dainaviečiai. Vadovauja tie pa
tys vadovai — Stepas Sodeika, 
Gasparas Velička.

(nukelta į 5 psl.)

Mg-FM

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89+h Avė., Richmond Hill, N.Y.; HI 1-6799 
6755 S. Wes+ern Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
jos reikalais prašom kreiptis j Nevv Yorko arba Chicagos įstaigas.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. V/oodhaven, N.Y. II42I

- Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Esta+e • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų Ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. VIrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

WINTER GARDEH TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkai

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami poladdo- 
tuviniai pietas. Pirmos rūilea Me- 
tuvlškas maistas prieinama kaina.

1843 MADI8ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgeu-ood)
Tel. EVsrgreen 2-6440



Darbingas L R. K. S. suvažiavimas
VVaterbury, Šv. Juozapo lietu- 
i parapijos mokyklos patai
sė, spalio 2 įvyko Lietuvių 
Katalikų S-mo connecucuiu 

skr. kuopų atstovų suvažiavi- 
is. Prasidėjo 2 vai. popiet, 
uvaziavuną pradėjo u. Bar - 
uskiene. Sukalbėjęs maldą, 
n. P. Sabutis visiem palinke- 
sėkmingo darbo. Be to, jis 

anese, xad Vvacerbury, sv. 
ozapo bažnyčioje, nuo šios 
mos sekmadieniais 11:30 vai. 
;ą bus lietuviškos pamaldos, 
igliškai per tas pamaldas bus 
iitoma antrą kartą tik evan- 
lija.
Į darbo prezidiumą išrinkti: 
Grinius — pirmininku, M. 
kutis -— sekretore ir M. Pet- 
tskas — vicepirmininku.
Mandatų komisijon išrinkti: 
Barkauskienė ir V. Sitkus.

misija, patikrinusi suvažiavi- 
i dalyvaujančius, rado kad su- 
žiavime dalyvauja trijų kuo- 

(Hartfordo. viena ir \Vater- 
rio dvi) 17 atstovų. Suvažiavi- 
is labai apgailestavo, kad dar 
.uonių kuopų atstovų iš šios 
skrities nėra.
Praeitų metų suvažiavimo 
otokolą perskaitė M. Bakutis. 
>rs Marija yra gimusi ir au
si Amerikoje, kalba ir rašo 
na taisyklingai ir lietuviškai. 
Apie kuopų narių skaičių, iž- 
stovį ir apie kuopų veiklą 

anešimus padarė kuopų atsto- 
i. Iš Hartfordo pranešė J. Leo- 
itis. 89 kuopoj yra 35 vyrai, 
moteris ir 5 jaunuoliai; viso 
narys. Apie Waterburio abi 

topas pranešima padarė E. 
žuvienė. 91 kuopoje yra 48 
iriai, o 11-joje — 72 suaugę ir 
i jaunuolių; viso 92 nariai. 
Hegatai taip pat pranešė, kad 
4 narių verbavimo buvę kreip
si ir į vietos klebonus.
Apie šio L.R.K.S.-mo praei-

VVATERBURY, CONN.

ties veiklą pranešimą padarė 
prof. A. Aleksis. Jis pažymėjo, 
kad seniau, ypač 1926-28 m., 
šios organizacijos susirinkimai 
ir atstovų suvažiavimai buvę 
gausūs. Suruošdavę šaunias ge
gužines (piknikus), šventes ir k. 
Gaudavę. gražaus pelno. Dabar- 
gi viskas eina silpnyn.

Delegatai iš Pittsburgho, Pa., 
seimo taip pat padarė plačius 
pranešimus. Seimas praėjęs la
bai puikiai ir darbingai. Delega
tai buvę ne tik pavaišinti, bet 
ir pavežioti. Buvę nuvežti į 
universitetą, vienuolyną ir ki
tur. L.R.K.S.-mo kapitalas sie
kiąs netoli trijų milijonų dole
rių. Tik, gaila, narių skaičius 
mažėja. Iš 45 kuopų dalyvavę 
174 atstovai.

Buvo pranešta ir apie šiais 
metais Waterbury suruoštą ge
gužinę, kuri praėjusi labai pui
kiai. Kitais metais L.R.K.S.-mo 
Connecticuto apskrities geguži
nė nutarta suruošti Hartforde. 

Į naują apskrities valdybą 
išrinkti: J. Grinius — pirm., 
J. Baneckis — vicepirm., M. 
Bakutis — sekr., V. Vyturys — 
iždininkas, V. Balčiūnas ir St. 
šriupšas — iždo globėjai.

Ateinančiais metais L. R. K. 
S-mo Connecticuto apsk. su
važiavimą nutarta šaukti taip 
pat spalio pirmąjį sekmadienį. 
Suvažiavimo vieta paliekama 
parinkti valdybai.

Po darbingo suvažiavimo po
sėdžio delegatai ir svečiai buvo 
pakviesti vakarienės, kurią pa
ruošė V. Vyturys ir darbščios 
šeimininkės — O. šmotienė ir 
A. Vasiliauskienė. Vakarienės 
metu kalbėjo kun. P. Sabulis, J. 
Grinius, prof. A. Aleksis. šių ei
lučių autorius. E. Vytuvienė, O. 
Barkauskienė. S. šriupšas ir k.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Liet. Tautini Ansambli šv. 
ndriejaus parapijos klebonas 
m. J. čepukaitis pakvietė gie- 
>ti bažnyčioje lietuviškų pa-' 
aidų metu. Ansambliui vado- 
iuja Leonas Kaulinis.
Kristaus Valdovo šventė ren- 
ama spalio 30 šv. Andriejaus 
tžnyčioje. Tą dieną bus Phila- 
ilphijos ateitininkų šventė su 
kilmingu posėdžiu parapijos 
Įėję.
parengimu kalendoriaus
Spalio 23 d. nuo 2 iki 4 v. 
)piet Maldos Apaš. draugijos 
etūs parapijos salėje Šv. And- 
ejaus parapijos naudai.
Lapkričio 5 d.. 6 v.v. L. Bend- 

lomenės banketas ir madų 
aroda. Vieta — The Inn at 
Iden Park. prie Wissahickon 
ve., ir School House La.
Lapkričio 13 d. — Metropo- 

tan Operos solistės Lilijos Šu- 
ytės koncertas Academy of 
luzik salėje. Rengia L. Tauti- 
ės Sąjungos rytų apygarda.

Lapkričio 26. .d. L. kariuome
nės šventės minėjimas Liet, 
muzikos salėje. Rengia Phila- 
delphijos ramovėnai. K. Č.

Pietūs parapijos naudai
Šv. Andriejaus parapijos nau

dai spalio 2 d. L. Bendruome
nė surengė pobūvi-vakarienę . 
Jos metu JAV L. Bendruome
nės tarybos pirmininkas Vytau
tas Volertas pasakė kalbą, ku
rioje kėlė savos lietuviškos pa
rapijos reikšmę, ir pabrėžė lie
tuvio kataliko pareigą dalyvau
ti lietuviškose pamaldose, stip
riau prisidėti prie savos para
pijos išlaikymo. Kalbėtojas pa
žymėjo, kad šiuo metu šv. And
riejaus parapija, yra virtusi Phi- 
ladelphijos lietuvių centru, nes 
jos patalpose yra prisiglaudusi 
šeštadieninė mokykla, čia vie
tos randa savo veiklai ir kitos 
organizacijos. Jis taip pat pa
brėžė klebono kun. Juozo Če- 
pukaičio nuoširdžia parama lie- 
•tuviškai veiklai ir palinkėjo 
jam sveikatos.

Philadelphijoje lietuviu būrelis, kuris remia Ray Shafer kandidatūrą j Pennsylvanijos gubernatorius. Iš k. 
i d. priklaupę A. W. Novasaitis, A. E. Bernosky, Br. Buinys; stovi: M. J. Bigenis, Vyt. Volertas, R. J. Bro- 
derick <kandidatas j Leut. Govcrn.j, J. Švedas, St. F. Mankas, Ch. J. Roman, R. P. Shafer (kandidatas j 
gubernatorius), A. Pcštenis, S. Jurskytė-Gcmblc, L. Jurskis, Ch. S. Cheleden, J. Stikliorius, R- Bačkauskas.

Visi kalbėtojai linkėjo L. R. K. 
S-mui geriausios sėkmės, o 
vakarienes šefui ir šeiminin
kėm dėkojo už puikią vakarie
nę.

įdomiausią kalbą pasakė pro- 
fes. A. Aleksis. Jis, šalia šios 
dienos įvykių ir linkėjimų, pa
pasakojo ir apie lietuvių Šilu
vos koplyčią Washingtone. Pa
sak jo, tai didžiausias lietuvių 
laimėjimas, kokį iki šiol yra tu
rėję. Ragino visus aplankyti tą 
nepaprastos reikšmės religinį ir 
tautinį meno paminklą.

J. Bernotas.

DAINAVOS 
ANSAMBLIS

(atkelta iš 4 psl.)
Naujame krašte, naujose są

lygose darbo pradžia buvo la
bai sunki. Dainaviečiai tačiau 
nepalūžta. Jie dirba ir toliau. 
Nepasitenkina savo pasirody - 
mais Chicagoje. Keliauja ir į 
Kanadą. 1952 balandžio 30 at
vyksta į New Yorką ir koncer
tuoja Carnegie salėje. Antrą 
kartą į New Yorką atvyksta 
1958 kai buvo pasaulinis lietu
vių seimas. Dalyvavo seimo 
koncerte, kuris taip pat buvo 
Carnegie salėje.

. Dainava vėl suklestėjo, reng
dama naujus koncertus, staty
dama veikalus.

1962 prie Ramiojo vandeny
no Les Angeles mieste mirė 
Gasparas Velička, o 1964 Chi
cagoje — Stepas Sodeika. An
sambliui vadovauti pakvietė 
Petrą Amoną, kuris ir dabar 
sėkmingai Dainavai vadovau
ja.

"Nemunas žydi" dainaviečių 
buvo pastatytas 1951 gegužės 
13 Chicagoje. Režisavo G. Ve
lička. Atnaujintas yra visai per
tvarkytas, sumodernintas, sta- 

. tomas su simfoniniu orkestru.
New Yorkui tai tikra reteny

bė, kad galimas toks didelis pa
statymas. Už drąsą reikia svei
kinti LB New Yorko apygardos 
valdyba. Kaip visur skelbiama, 
spektaklis bus lapkričio 5 Broo- 
klyn College Walt Whitman sa
lėje.

NORI APJUNGTI VISUS LIE
TUVIŠKOS KILMĖS 

AMERIKIEČIUS
Philadelphijoje buvo sudary

tas Amerikos Lietuvių Komi
tetas, kuris tikisi artimoje atei
tyje apjungti visus lietuviškos 
kilmės amerikiečius. Numato
ma. kad Pennsylvanijoje bus 
galima sudaryti sąrašus iki 
200.000. o per visas JV gali pa
siekti apie 1 milijoną. Sąjūdžio 
tikslas — lietuvių vardu jung
tis į JAV politinį gyvenimą ir 
rinkimų metu vesti propagan
dą už lietuviams palankų asme
nį, remti ir pačius lietuvius 
k a n d i d a t us. Philadelphijoje 
toks lietuvių komitetas pasisa
kė už Ray Shafer kandidatūrą 
į Pennsylvanijos gubernatorius.

Portlando vyskupas P. Gerety lanko šv. Antano gimn iziją Kennebunkporte, Maine.

Po jvilktuvių brolis Bernardas Masionis, antras iš k., provinciolas T. Leonardas Andriekus, šalyse kiti du 
kandidatai, kurie gaus pranciškonišką abitą per Nekalto Prasidėjimo šventę. Dabar jie lanko šv. Antano 
gimnaziją.

ŠV. PRANCIŠKAUS ŠVENTE KENNEBUNKPORTE, ME.
Lietuvių pranciškonų centri

niame vienuolyne šiemet šv. 
Pranciškaus diena buvo labai 
iškilminga. Ji liks tiek vienuo
lyno gyventojų, tiek gimnazijos 
mokinių atminty.

Vyskupo vizitas
8 vai. ryto į vienuolyną at

vyko naujasis Portlando diece
zijos vyskupas-koadjutorius P. 
Gerety. Jis buvo konsekruotas 
šią vasarą, ir pirmam savo vi
zitui pas lietuvius pranciškonus 
pasirinko šv. Pranciškaus . iškil
mę. Vyskupas naujojoj vienuo
lyno koplyčioj atlaikė mišias 
ir pasakė jautrų pamokslą, gi
liai įvertindamas lietuvių pran
ciškonų kultūrinį darbą. Mišio
se dalyvavo vienuoliai ir gim
nazijos mokiniai. Po pusryčiu 
vyskupas aplankė vienuolyno 
pastatus ir šv. Antano gimna
ziją. Mokiniai ji priėmė, išsiri
kiavę prie didžiųjų durų. Jie 
vyskupui įteikė dovaną lietu
višką koplytėlę ir Sibiro lietu
vaičių maldaknygę anglų kal
ba. Svečias labai domėjosi šia 
ypatinga gimnaziją, į kurią 

vyksta lietuvių vaikai iš visos 
Amerikos ir Kanados. Jis džiau
gėsi jų gražiom uniformom, el
gesiu ir pačios gimnazijos įren
gimu.

Vienuoliškos įvilktuvės
Tą pačią šv. Pranciškaus die

ną, vakarinių pamaldų metu, 
pranciškonišką abitą priėmė 
lietuvis jaunuolis Ričardas Ma
sionis. Prieš pusmetį jis atvy
ko pas pranciškonus iš Cumbu- 
los miestelio Pennsylvanijoje. 
Nuo pat pradžios buvo paskir
tas į Kennebunkporte vienuo
lyną. Čia pasižymėjo pamal
dumu ir darbštumu. Įvilktuvių 
apeigose, kurias atliko provin
cijolas, taip pat dalyvavo visi 
gimnazijos mokiniai. Pamoks
las ir įspūdingos apeigos jaudi
no visus.

Ričardas Masionis yra gimęs 
1946 m. Gimnaziją baigė Patts- 
villėje. Apie lietuvius pranciš
konus sužinojo iš apylinkės ku
nigų. Šv. Pranciškaus dieną tap
damas vienuoliu, gavo Bernar
do vardą.

Koncertas
Iškilmei užbaigti vakare gim

nazijos salėje buvo suruoštas 
koncertas. Programą smuikais 
išpildė Izidorius Vasyliūnas ir 
kun. Vincas Valkavičius. pia
nu akomponavo Vytenis Vasy
liūnas. Programa buvo pritaiky
ta jaunimui. Išpildyta Pur- 
celio, Telemano, Bacho ir Ran
delio sonatos. Dalyvavo visi 
gimnazijos mokiniai, mokyto
jai, taip pat apylinkės gimna i- 
jos direktoriai bei mokytojai ir 
šv. Juozapo mergaičių gimna i- 
jos mokinės iš Berwicko, Mai
ne.

Šv. Antano gimnazijos mu
zikinėje programoje šis koncer
tas yra pirmas. Nutarta kas 
mėnesį ruošti gerus koncertus, 
kviečiant žymius lietuvius mu
zikus bei solistus. Tuo nori
ma pakelti mokinių muzikinį 
išsilavinimą. T. J.

J MATULAIČIO NAMŲ STATYBAI | 
į REMTI $

į
i LABDAROS PIETŪS * į

Programoje sol. L. JUODYTE su dukra JANINA $

$ $
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A
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v 1 $
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— Komp. Antanas Budnū- 
nas, Lietuvos konservatorijos 
profesorius ir plačiai žinomas 
chorų dirigentas ir muzikas, po 
sunkios ir ilgos ligos spalio 4 
mirė Vilniuje. Antanas Budriū- 
nas gimė 1902 rugsėjo 20, Pa
biržėje. Kauno muzikos mokyk
loje studijavo dainavimo, for
tepijono ir vargonų klasėse. Vė
liau įstojo i prof. J. Gruodžio 
vedamą kompozicijos klasę, ku
rią baigė 1938. A. Budriūnas, o- 
riginalus ir savitas kompozito
rius. savo kūriniais labai pra
turtino lietuviškos dainos loby
ną. Nors A. Budriūnas yra su
kūręs ir instrumentinių kūrinių- 
simfoninę poemą ‘‘Vizijos ant 
piliakalnio”,styginį kvartetą or
kestrui, bet pagrindinį dėmesį 
savo kūryboje skyrė chorinei 
dainai.

— Kun. Antanas Bendzevi- 
čius iš Braintree. Mass., atkel
tas į Lavvrence. Mass.. šv. Pran
ciškaus parapiją. Pustrečių me
tų čia vikaravęs kun. Joseph 
Fratic perkeltas į Malden, Mass., 
šv. Jėzaus Širdies parapija.

— Vladas Baršauskas, buvęs 
Lietuvos kariuomenės majo
ras, bolševikų 1941 ištremtas į 
Sibirą ir ten apie dešimti me
tu kalintas, mirė šiais metais 
vėžio liga Lietuvoje. Grįžęs iš 
Sibiro, gyveno Kaune ir buvo 
nepilnamečių pataisos namų ve
dėju Žaliajame kalne.

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje suorganizuotas komi
tetas “Friends of Lithuanian 
Culture”. Komitetą sudaro: C. 
V. Baltramaitis, V. Ramonis ir 
P. Žumbakis.

— Kunigundos Kodaitienės 
dailės darbų paroda Detroito 
šauliai ruošia Lietuvių namuo
se lapkričio 13-20.

— Hamiltono dramos teatras 
atvyksta į Detroitą ir spalio 29 
Lietuvių namuose suvaidins J. 
Girniaus 5 veiksmų veikalą 
“Gulbės giesmė”. Režisuoja E. 
Dauguvietytė-Kudabienė. Vaka- 
ra rengia LB Detroito apylinkė.
— Alės Rūtos nauja baletristi- 

nė knyga “Žemės šauksmas” 
apie lietuvių išvežimus Sibiran 
ir tenykštį jų gyvenimą surink
ta “Žiburių” spaustuvėje ir 
jau atspausdinta. Viršelį piešė 
dail. J. Paukštienė. Išleido A. 
Lukas-Lukoševičius, gyvenąs 
Oakville, Ont. Kanadoje.

— Konstantino Kasparo Vau- 
ro Įpėdiniam. Prieš metus mi
ręs Konstantinas Kasparas Vau- 
rus, sūnus Prano ir Barboros 
Balsevičiūtės Vaurų, kilęs iš 
Plungės, yra palikęs šiek tiek 
turto. Kalbama, kad turėjo bro
lį Povilą ir dvi seseris — Elz
bietą ir Justiną Bernotienę. Pa
tys ieškomieji arba apie juos 
žinantieji malonėkit kreiptis į 
Lietuvos Generalinį Konsulatą 
New Yorke: Consulate General 
of Lithuania. 41 West 82nd. St., 
New York, N.Y. 10024.

x <♦> <♦> <«• <♦>

Marianapolio Remejiį Seimas
Šiemet 33-tasis Marianapolio tėvų marijonų seimas — 
bendras tėvų marijonų geradarių. pricteliu ir draugų me
tinis suvažiavimas— kviečiamas Kristaus Karaliaus šven
tes proga, sekmadieni. spalio 30 d.. Marianapoluje. Thomp
son, Conn.

D i e n o t r a r 1: e :
ll:0() vai. rytu šv. Mišios ir pamokslas 
12:3'1 ral. po pieta — pietūs

1.30 ra!. po pietų — Seimo posėdžiai.

Mai Kiniymln) marijonai ir bendradarbiu organizaci
jos vadovybe mielai kviečia visus gausiai atvykti i Maria- 
napolį bendram pasitarimui. draugiškam paviešėjimui ir 
pasisvečiavimui.
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NURSES

EV 3-1133We

914 MO 7-2133

NURSES-RN N.J. (201) 379-6170

WXNTEO EXF. OPERATORS

914-769-110^

NOOBUGATiON

SERVICE

NNOUNCING

KURSE RN

on wig matomės steady work nice 
working conditions many fringe bnf. 
Gloria Wig Company, 5-06 51st. Ave^

on ladies dresses, complete garment, 
Union Shop, piecework, Newport 
Dresses, 2033 Fifth Avenue, N.Y.C.

WANTED EXP. 
DOCK FOREMAN

Emest vun Wextem Hagen 71-28 
Cooper Avenue near Myrtte Avė. 
Glendate CaJl HY 7-9229

Excellent salary. Free hospitalization 
group Insurance and other benefits. 
Reg. ©vertime. 5-day wk. Ali levels 

of exp. Call (516) WA 2-5660.

VVANTED CHOCOLATE PAN MAN 
ALSO HARD CANDY MAN

no down payment • years to pay!
METROPOLITAN HOME 

IMPROVEMENT 00.

VVANTED EXP. OPERATORS 
ON SINGER MACHINES J

HIGH SCHOOL GRAOS earn white 
you leam, interesting vinyi plastie 
heat sealing plant, air conditione<L 
all benefits, day and night shift, 
openings. Apply Major Pool Equ»p. 
Corp. 60 Jacobus Avė. South Kear- 
ny.NJ. ' į

BAYRIDGE HOSPITAL
437 Ovington Avė., Bklyn

OUR LADYOF MOUNT CARMEL 
1S Camdy RmC Tenaf!y, N J. 

CaB><2M) 368-6545 
Ato for Father Doyie

Steady Work, Nice Workhag Oendi- 
tions Bonlis Plas, Vacations and

can you spare a week? 
we’II make your home

MARINERS INN direct on North
port Bay beauttful view of water 
German cooking imported A domen- 
tic winea and ltquors. Lobater fresh 
daily — Bayv1ew Avė A James St. 
Northport, UI. Tel. (516) AN 1-8111 
- 9756

CABINETMAKER 
Exp, Veneer and Inlay 

Preferably Antiąue 
English not necessary 

WiU consider boy willing to leam 
N.Y. Midtown — Call 752-4232

FRANRLOUiSi/INC, 
308 Ctaaham Afoų, Bkly* 

EV 7-8883 ,

PAPPAGALLO
- Sth-AtoMA 2LY.G.
TetoC hr tat ta a—CH 84000

on Dresses section work, Steady 
work, nice working cond. Motįera- 
line Dresses, Ine. 62 Ryle Avė. Pater- 

son, NJ. 201 523-3474

D 4 FCOAL 
COMPANY

A home away trom home Hotel Lu- 
cerne 201 W 79U1 N.Y.C. Va MocK 
from Broathray A 79th Street % 
bJock from subway. Convenient to 
everythinf in the heart of N.Y.C. 
Newly furntehed 1-2-3 room sukės 
with kttehenettes under new man* 
agement. Nederate rstee KN 2-7190

GIRLS, mušt have exp. on fine jew- 
elry operatiosis. Ught factory work, 
jewelry assembly and soldertng. Ali 
benefits fnctedtng hospitalization. St. 
work. Grossman-Blake Ine., 44 Brown 
Avė., (Industrial Park) Springfield,

. Esperienced — Apply 
AUTOMATIC TOLL SYSTEM

3920 Merritt Avė.
^onx. N. Y. ■ 

CaH Mr^kaftes —329^7773

Nice Woridng Coodttions 
MEL’S FURNITURE DELIVERY 

SERVICE

Skirt operators pressers & folders 
experience preferred. Will train in- 
experienced dependable girls desir- 
ing steady employment. Union be
nefits. Apply in person — SPRING 
VALLEY LAUNDRY 46-48 Church 
St., Spring Valley 914 EL 6-2900

WANTED EXP. SPREADER 
on childrens sportwear, steady work, 
nice working conditions, work wbere 
you live. Many fringe benefits. 
Stretchini Company, Irvington, New 

York, Call 419 LY 1-9300.

LEARN TO SHOOT at N.YTs newest 
and largest Indoor Pistol & Rifle 
Range. Free target practice with 
this Ad. Individual A Club member-
ship. Hunter Safety Course. Hunt- 
ing trips now being organized. West 
Side Rifle A Pistol Ran^e 20 West 
20 Street, NYC — 989-8905

Excellent Luncheons Dinners Cock- 
tails. Open 7 days a week. We spe- 
cialize in Take Out Orders

Banąuete our speciatty Privatc par
ties Weddings A other Sočiai func- 
tions in Old World atmosphere. — 
Luncheons and Dinners daily Open 
7 days a week — 712 Main St IsUp 
Cali 516 JU 1-9651 or JU 1-5540.

BcneCR of church. Men, women and 
chlldnofs apparel. The Prayer Centor 
173 Brook Aw, Brome. 991-2304 et 
2M-IM1. Open t:38 am to 12 noon 
Tueedey and Thiirs. gnd Šat, open 

12:30 to 5 PM. Rev. NU Thomas

FREEDESIGN 
FREE ESTI MATE 

CALLNOW 
¥194998

' ŠTAFF $6208. ,
Are you interested ina challenging 
position in a New Progressive State 
School t Openings f or Qualified 
Nurses. All shifts, full benefit pro- 
gram. Contact Mr. Logsdon, Per
šonytei Dept. Suffolk State School, 
MelviUę, U L 516 - 271-3900

4421 NEW UTRECHT AVĖ. 
BROOKLYN

BAYRIDGE HOSPITAL 
437 Ovington Ave^ Bklya

PHARMACIST 
immediate opening for pharmacist 
with New Jersey registration. Excel- 
lent starting salary with periodic Pro
gressive inereases. Excellent com
pany, paid benefits. Write or call Mr. 
Leo Selwyn, 3 Commerce Drive, Cran 
ford, New Jersey, 201 272 1000 ExL

t *295

BERNIES PASTRY 8HOP — 217 
Post Avė. Weštixn!y, UI. For the 
finest of bakery produets. Open 6 
days a week — exce1Tent wed<fing 
cakes and pirty cakes. Order now 
for Thanksgiving and Christmas. 
CaD 516 ED 3-0497 ask for MR. 
STEVE MATUSAK

James Lovose Ctathinp Store
213 W. 35 St.. N.Y.C. New Address 

now wlll be Z57 W. 35 St.
We cater to the entire family Open 
6 Days a Week - Late Nite Frtdays 
For Reai Values, come in and see us 

Call OX 5-3043

GEORGE CONNELLY 
Dance Studios of Dance and Drama 
Dance instruction at its finest, two 
studios located in Queens. 123-15 Li- 
jerty Avė., Richmond Hill, 103-15 
lOlst. Street, Ozone Park. Call VI 8- 
9550.

WANTED EXP. 
CABINET MAKERS 

Steady work. nice working condi
tions. many fringe benefits

JEFFERSON TRAVIS, INC. 
32 Ross St., Brooklyn 

855-0050

■ IMKANSRtr ; 
EXPERIENCED

Nice Wtorkfc< CeadiUonB 
GoodBnląty — Steady

ALICE A MARY ZOTTA 
2 West 45th Street. Neer York City 

MU 7-0867

CHINA GUARTER 
Finest of CMnese Food

£ s295
Ho 4own pMjreOCflt

2 Auto Bocfy &Fesrier Męn
1 rnmhmytiAn Man

1 Painter and H^per 
stMAy W<wk 

Nice Woridng Condttions

Btaff and Bar Dtam 74 and 3-11
- General duty. New Salary acale. 

Generous .fringe benefits. JOfty 
Mrs. K- Georgtou, Director of Nurs-

ing — MvNone: (516) VA 5-8800
FRANKLIN . GENERAL 

HOSPITAL
906 Frankttn Avė. Vai. Stream, LX

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radiocon- 
soles, color ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš.

MACHINE OPERATCMtS
Aluminum caĄ.Rifr. impac. estrusion 
press operaioas, coaters and printer 
<^)erators. Good. oppty. fcir^advance- 
ment. The Awnhnim Can Col, P. O. 
Box 291, CaSbury, Cona. 203-744-

MIDWOOD HOSPITAL
19 Winthr0R St. — Brooklyn, N.T. 

IN 2-7100

Wanted exp. FINISHERS POLISH- 
ERS TOUCH-UP BURNING - RE- 
PAIRS GLAZING ON WOOD good 
pay many fringe benefits. Steady 
work all year round

Calt LE 4-1416

ERNE8T3
Private rooms tor Wedctags, Par
ties and Sočiai business mans lunch 
11:30 AM — Your geniai Host

LABORERS - GARDENER
Good Pay 

Good Conditions

ments arradged. Call or write 
ROGENE BROKER8 INC.

109-35 Farmers Blvd.
HolHs, Queens, N.Y.

479-0707 or 939-5151

Wc specialiae in the sale of mixers 
for Pizza from $300. We repair 
mixera. comptetely rebuilt. Work 
completed in 24 hours. Absolutely 
guaranteed, ReasonaMe prices. We 
also sėli ovens and eguipment for 
bakeries and pastry skops. State 
Bakers Maohlne A Oven Corp. 69 
Warren St Bklyn. ST 3-7300 ask 
for Michaei Šofia or George Pearie.

Do you need a Home for 696 aged 
parent or relative? We are offering 
our gueat rooms for a few guests at 
our etegant Georgian mansien in 
Putnam County, sitvated on a. take. 
Reg. Nune in attendance 24 hn a 
day, not nuratng tame guest mušt 
be ambulatory. 914 MA 8-2914. St 
Anthony’s Church witMn the arės.

WANTED OPERATORS
Ladies dresses section work or full 
garment steady work nice working 
conditions work wfcere you live Aqual 
Dreas Company, 111-37 Lefferts Blv.
Ozone Park, New . York, Call 845- 

7M5 '■

AUTOMATIC TOLL SYSTEM
2920 Merritt Avė. 

Bronx, N.Y. 
Call Mr. Loftus — 325-7773

visomis kalbom^. Visi gammiai 
Tetefimken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus Ir infonnacijąs gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr. 
E Northport, N.Y.. 11731.

Ocean Grove - St Elmo. Gracious 
living for senior citizens, living quar- 
ters, 3 meals/day. laundry & spečial 
Services. Shopping area, post Office, 
banking facilities, churches A ocean 
boardwalk all within walking dis- 
tance. 77 Main Avė. or 201-774-9679

įį-’Flb - ■ ■ - - -

ibMorera-tor 
toe. <488 COR»UTKR • ■ 

toli

with refrigeration license, ateamfitter 
welder, refrigeration Engineer, Car- 
penter. Liberal benefits and retire- 
ment plan. Send nesame: Fordham 
untversity. Physical Pta&t Dept „ Bx,

custom kitehen
A magazine kitehen can be 
yonrs! New cabinetsJ New 
iighting! New ftoonng. Your 
dMice d colors, apptiances.

Burros sens No. 200, checking 
acceunt exp., excellent salary, 
paid benefits. Merchants Bank 
of NY 434 Bvay.

WO 6-5500 ext 244

fintshed basentont
Tum wa$ted Space toto fun 
space. A nite-ciub styte play- 
room wfth buiR-in bar, paneL 
<np wund condaktod ceifcng. 
Even a fireplace!

ea Dresses sectien work steady work 
nice working conditions many fringe 
benefits Cathy Dress 263 Hataey St

Nevrark, N. J. Call 201 622 6338

įdėsi tecaticn 2 Motos from any 

sutovay. Spedal attention given to 
New Liceneed Drivers, AH Benefits. 
New 1967 Forte, Aim Service Corp-»

Uor Ar Dftan. Pleasant msfktog 
tondRMu. Phone 471-2601 — 
CONVALESCKNT HOME OF H. T.

EARNXMAS M0NEY 
Top Pay — Any Hours 

SARAH coventry jewelry 
DOROTHY MAGRONE 

1433 77th gtieet Brooklyn 
Call BE 6-0008 or SH 5-4589

full time J PM to H PM 
RN326, LPN $20 per dtaM 

GtEN GARIFF 
mmsnvG home

(516) OR 6-7330

LAKiWHnB RJUNS$<
; i.-

Pereitas SEyaitgriis mūsų fut
bolininkams pradžioje suėdė 
prastas — šeštadimų mažuliai 
praiaim^o ltatEa$hti& o jaur 
nu&ai Brocklyn BSG, abeji po 
0:4. Sekmadienį rezervinė 
priešžaismyje gavo nuo White 
Piains 1:3. Savaitgalį i^elb^o 
betgi pirmoji Lietuvių Atletų 
klubo komanda. Pirmą kartą 
žaidžiant naujoje Franklin K. 
Lane mokyklos aikštėje Wood- 
havene, su White Plains baigta 
lygiomis 1:1. LAK žaidė šios su
dėties: Žadvydas; Palys, Šilei
kis, Krekąs, Daukša, Remeza: 
Vaičiulis, Vainius; Mrozinskaš, 
Budreckas, Kerekes. Kaip ma
tome, mūsiškiai vėl neperstip- 
riausios sudėties. Vaičiulis ir 
Kerekes tą dieną jau žaidė ant
ras rungtynes. Mrozin.skas su
žeistas rungtynėse prieš Yon- 
kersą, ir vadovas Klivečka tik 
reikalo verčiamas, nenoromis, 
turėjo jį išleisti. į aikštę. Šito
kiose sąlygose pasiektos lygio
sios veik prilygsta pergalei Mū
siškiai, užleidę vidurį aikštės 
priešininkui, koncentravosi gy
nime. Priekyje vienų vienas 
Budreckas, padedant Vainiui 
Už pasiektas lygiąsias tenka 
dėkoti vartininkui Žadvydui, su
laikiusiam keletą sunkių, ašt
riųšūvių, ir Šileikiui, vidurio 
gyniko Opozicijoje, visus malo
niai šį kartą savo žaidimu nu
stebinusi Antro kėlinio vidury
je priešininkas vedė 1:0. Lai
ke vieno reto mūsiškių antpuo
lio baudos aikštelėje išverčia
mas Mrozinskas. Priteista Hm. 
baudinį Kreicas nelaikomai 
trenkia į vartus.

Ateinantį savaitgalį žaidžia 
ketverios mūsų komandos pir
menybių rungtynes, šeštadienį 
mažučiai — 2:30 vaL prieš 
Gotschee A, o jaunučiai taip 
pat prieš Gotschee 3:30 vaL A- 
bejos rungtynės įvyksta mūsų 
aikštėje, ty. Atlantic Avė ir 
Fountain St., East N. Y. Sek
madienį abi seniorų komandos 
žaidžia pas čekoslovakus Cent
ral parke Manhattane. Rezervi
nės pradeda 12:45, o pirmosios 
2:30 vai. Priešininkas pirmeny
bių lentelėje stovi dviem vie
tom už mus žemiau. Atletas

NEWELL 
FUEL CO.
<HL BURNERS 

FUEL O1L 
SERVICEMAJOR OIL CO.

SERVICE STATION 
ATTENDANTS 

immediate employment 
Cos Cob, Conn. Area. 

train, all benefits, good 
record. Call day or evenings:

Prevailing Salary Kates 
SMALL HOSPITAL PLŪS 
VACATTON and EXTRA3

_____ _____ _____ ____ ______ _____ ___ and Ufe to oto’a ytota”. Our 
Mghly refined aeėurity system glves added peače of Mint to toveėoftes. Yow 
Inspertion ta invlted. Please telepbone for appoliiUaeK.
Ifor thoee perams requiring personai and intenslve tore, we continue to offer 
the moet modem nurring home faciHUes in the East, Under constant super- 
viston of Registered Nurses, you are assured of the ultbnate in care and 
rtoabitttaUon.

steMy worfc Nice worMng cmmB- 
tions Many fringe benefits 

MORNING DRESS SHOP, INC.
969 Bay SL, Staten Istant 
Tele. GI 2-5524 9-5 PM

Bankrotuojančig firmg skai
čius Kanadoje vis didėja. Onta- 
rio provincija stovi pirmoje vie
toje. 1965 m. Ontario provinci
joje bankrotavo net 1250 ben
drovių. Visų bankrotavusių fir
mų nuostoliai siekia virš 500 
milionų dol. Tikimasi, kad bus 
pagriežtinti įstatymai bankro- 
tavimo pareiškimam įtiekti.

SECTTON PIBCE WORK 
Steady Worfc 

Nice Woridng' Conditions 
FENE GARMENTS, INCt 

2100 Summit Avė. Union City, NJ. 
Can (201) 867-1415

WANTED exp. Operators on Polo 
Blouses Merrow Overiock $65 to $90 
oa Singer $65 to $120 steady work, 
nice working conditions, union shop. 
324 Lafayette St., N.Y.C. CA 6-2554 
ask for Juanita Embraceable — 324 
Lafayette St. N.Y.C.

PAPER BOXES, asst. meto, on Quad. 
and S.S. wrapper. Brilliant Paper 
Box, ,184 Kert Avė. Bklyn. Ask for

* Teddy Tempro EV 7:9030.



LIETUVIŲ ADVOKATAI

srityje. Jtedrąsiai kelia b 
prieš mūsų tarpe kylančias 
geroves ir remia teigiamas 
raiškas. Salia to, jie nesilū

G A. VOKEI

kuriam
vadovauja komp. Jeronimas Ka-

. ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jųckaon Heighto, N. T.
TeL NEwton 9-6620

? t iĮfoėt Zfcurio programoje 
Sekmadienį bus: kongr. Emilio 
Q. Daddario ir Connecticut gu- 
bernat. J. N. Dempsey pareiški
mai. ' r‘ •

laisvės kovai Tokio prasmingu 
ir vaisingo darbo parama turit 
tų būti kiekvieno lietuvio gar-

Paskutmių savaičių bėgyje

žiesto ir solistas bosas Benedflc- žymą parauti šią radijo prog-

Aš todėl ir kreipiuosi į Jus, 
New Yorko, New Jersey, Pena^ 
sylvania ir Connecticut lietu-

v de&i pasisekimą koncertavo vis ilgėjantį ritėjų ’ R*®šą ir 
Battimbrėje. New Yorko meno džiaugiamės, nes “Laisvės žibu- 
mėgėjai turės progos juos iš- rys” tikrai jra.vertosparąmos. 
ginti lapkričio 26 Carnegie Re
čiui HalL Koncertą rengia LM 
KF New Yorko klubas.

| Motimnę žurnalo literatū
ros vakarą bilietą galima gauti 
Jono Galmino ir Jono Pakike
nto knygų parduotuvėse.

Jo vedėjai, pasižymėję savo su
gebėjimais organizuojant Žygius 
už Lietuvos laisvę, tęsia pana
šų darbą ir toliau, tik kiek skir
tinga forma. Jie radijo bango
mis kiekvieną sekmadienį pri
mena saviems ir svetimiems

Bilietai į Dainavos spektaklį
6. A. Vakselis, 1124)9 95th. 

St, Richmond Hill, N.Y.
VI 6-3246.

7. V> Padvarietis, 87-40 
St, Richmond Hill, 
847-5619.

8. V. Kalytis, 25

“Nemunas žydi” spektakliu 
susidomėjimas didelis. Vos tik 
paskelbus, kad bilietai jau pla
tinami, užsakymai bilietam pra
dėjo plaukti K visur. Bilietai 
yra numeruoti ir visos vietos 
rezervuotos. Įsigijant bilietus
iš anksto, galima pasirinkti pa- Great Neck, N.Y.

N.Y.

TeL

127
TeL

Rd.,North 
Tel. (516)

111 Grot' £ Milūkienė,
mans La., Plainview, N.Y. Tel. 
(516) OV1-6Į72.

10. K. Miklas, 71 Fanners 
Avė., Plainview, N.Y.
(516) WE 50896.

spūsties prie salės ir kad nepa
vėluotų į spektakli, kuris pra
sidės punktualiai, visi turėtų 
įsigyti bilietus iš anksto ir ne
delsiant Bilietus platina:

New York* —
1. Z. Dičpinigaitis 73 Hem 

lock St, Brooklyn, N.Y.
2. Cosmos Parcels, 370 Uni- zabeth Avė., Elizabeth, N J.

3. J: švedas, 1248 Waverly 
PI., Elizabeth, NJ.

4. B. Macijauskienė, 429 Is- 
land Avė., Kearny, N.J.

telef.

1. A. Rugys, 212 Lawrence 
PL, Paterson, N.J.

2. P. Lukoševičius, 531 Eli-

on Avė, Brooklyn, N.Y. TeL
EV 4-4952.

3. J. Pašukonis, 94-17 Jamai- 
ca Avė., Woodhaven, N.Y.

< J. Andriušis, 87-09 Jaffiai-
ca Avė., Woodhaven, N.Y. V; Vaitkus,: 10 John

5.A. Reventas, 87-66 ‘5 th. Waterbury,Conn.
st.

St, Woodhaven, N.Y. Tel. 441- 2. Z. Dapkienė, 75 Amherst
9725. St, Hartford, Conn.

“Laisvės žiburio” vedėjai kvie
čia visus stoti nariais į Lietuvių^ 
Radijo Klubą, tuo paremiant šią" 
programą ir tuo pačiu gaunatg 
teisę dalyvauti jos administra
ciniame aparate. Nario metinis^ 
mokestis — 10 doL Aukas ir 
narto mokestį siųsti Lithuanian 
Radto Club vardu šiuo adresui 
62-15 69 Place, Middle Village, 
N.Y. 11379.

PreL Jonas Balkūnas

PADĖKA
Artimam savo prieteliui P. 

Petrui Beleckui, jo žmonai So
fijai ir sūnui Jonui už didelį 
mano bėdos supratimą ir užjau
timą manęs, mano ligos me
tu, lankymą ir rūpinimąsi ma
nimi, būnant man ligoninėje, 
ir visą kitą padarytą man gerą 
savo ir savo šeimos vardu reiš
kiu didį lietuvišką ačiū.

Jūsų Antanas Budrikis

Kas nori išsikalti iš miesto 
ir įsikurti gražiuose Catskill kal
nuose? Dabar yra gera proga. 
Ten reikalingas ^privačios ligo
ninės raštinės vedėjas (Busi
ness Office manager) ir rašti
nės tarnautojas ar tarnautoja. 
Amžius nesvarbu. Geros sąly
gos. Reikia žinoti šiek tiek bu
halterijos. Kreiptis: dr. V. Sla
vinskas, 352 Broadway, Monti- 
celto, N.Y., 12701, tel. ($14) 
7946660. •

Scena iš “Mūsų miestelio”, kurį suvaidino Bostono Modernusis Teatras spa
lio 9 šv. Tomo salėje Woodhavene. Nuotr. V. Maželio

BOSTONO TEATRO VIEŠNAGE
Bostone ilga laiką .veikia vai

dintojų grupė, kuriai vadovau
ja A. Gustaitienė. Ji kelis kar
tus lankėsi New Yorke ir Dar
bininko vakaruose suvaidino vi-

rMass. davė koncertą T.T.A. or- 
kygsnizacijai. Programoje buvo 
r išpildyti religiniai ir pasaulieti- 
F niai kūriniai
h. ' Beriti** muziko* mokykla 
į pasiūlė lietuviams sudaryti pil- 
L’ną lietuvių kompozitorių kūn
inių programą ir atlikti ją mo- 
r takios patalpose. Programoje 
r Ms Lapinsko, Gaidelio; Kačins- 
| ko, Gruodžio ir Banaičio kūri- 
| niai. Be amerikiečių instrumen- 
L talistų dalyvaus smuikininkas 
L lz. Vasyliūnas, buvęs operos 
k. solistas St Liepas ir šv. Petro 
į parapijos choras, komp. Jero- 
[ nimo Kačinsko vadovaujamas, 
į Koncertas bus vasario 10.
r Melrose simfoninis orkestras, 
| komp. Jeronimo Kačinsko va- 
I dovaujamas, ruošiasi pirmam 
į šio sezono koncertui, kuris į- 
| vyks lapkričio 18 d. 8 v.v. Mel- 
I rose Memorial salėje. Bus pa- 
Į, statytos aštuonios ištraukos iš 
| Verdi operos “Traviata” su kal- 
I bėtoju. Orkestras dar atliks R. 
I Wagnerio preliudą iš operos 
j “Die Meistersinger von Nuern- 

berg” ir Haydno simfoniją
F No. 2 (London).
L Bostone pasklido netikri 
I 10 dol. Juos galima atpažinti tik 
U iš spalvos, nešėjų žalia spalva 

yra truputį tamsesnė ir blan
ki Abejojantiems patariama 
dešimtinių krautuvėse neimti.

šv. Petro parapijos bažny
čioje šį mėnesį rožančius kalba
mas po 8 v. mišių, o parapijos 
koplyčioje prie E. 7tos gatvės 
rožančius kalbamas kasdien po 
7 v. mišių.

Whist Party ir Blitz rengia
ma spalio 22 d. šv. Petro para
pijos salėje prie E. 7-tos gat
vės. Parengimą rengia Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių rėmėjų 
Bostono skyrius. Vadovauja 
Nellie Grabol. Pradžia 7:30 v.v.

Tretininkų brolijos pamal
dos ir susirinkimas bus spalio 
23 d. 2:30 vaL po pietų para
pijos bažnyčioje.

Naujos Anglijos Liet, vyčiai 
turėjo savo pusmetinį suvažia
vimą šv. Jurgio parapijoje spa- 
lios 2. Jie išsirinko naują val
dybą: kun. Albinas Janiūnas — 
dvasios vadu (išrinktas antram 
terminui), Albertas • Jaritis iš 
So. Bostono — pirmininkas, Pa- 
tricia Miškinis iš Brocktono — 
1 vicepirm., Irena Adomaitis iš 
Worcester — 2 vice pirm., p. 
Mary Minkus iŠ Athol, prot. se
kretorė, Sylvįa Shukis iš Brock
tono—sekretorė, - Jurgis Barto-

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8,. N. Y.
Telef. — APplegate 7-7089

LAtDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cantbridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Slėptai AromtskĖ
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Balau
FUNERAL HOME ‘

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

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

EVerųreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

riau, sklandžiau. Geriausias gal 
buvo paskutinis veiksmas —ka
pinės.

Iš veikėjų pažymėtini: Jurgis 
Jalinskas /Scenos vedėjas, 

' Kažys_,B<trfbttri Dr. Gibbs, 
Giedrė Karosaitė — Ponia 
Gibbs. G. Karosaitės balsas 
ypač gražus ir visur girdimas.

Gera, kad režisierė Beatri
čė Kerbelienė subūrė tokį bū
rį jaunimo. Tai proga jiem pa- 
silavinti. pamėginti savo jėgas. 
Proga išmokti ir lietuvių kal
bos, nes scena reikalauja ge
ro ir aiškaus tarimo. Ta spek
taklio jaunystė ir labiausiai ža
vėjo visus.

Veikale dalyvavo: Jurgis Ja
linskas, Kazys Barimas, Gytis 
Gavelis, Algis Makaitis, Giedrė 
Karosaitė, Valė Vakauzaitė, Ra
munė Kerbelytė, Norbertas Lin- 
gertaitis, Nijolė Garlaitė-2ygie-

J. B. Shafins-SafiRskds
Šalia tos grupės Beatričė Ker

belienė suorganizavo ir kitą, 
kurią pavadino 'Bostono Moder
niuoju Teatru. Savo darbo pra
džiai pasirinko rThornton Wil- 
der trijų veiksmų dramą “Mū
sų miestelis”. Su šiuo veikalu 

ątremontuotas erdvus kamba- grupė lankėsi New Yorke ir 
spalio 9 jį suvaidino šv. Tomo 
salėje Woodhavene. žmonių at
silankė trys-ketųri šimtai.

. Veikalas yra į pasaulinio gar
so, ypač plačiai^ vaidintas Euro
poje po antrojd pasaulinio ka
ro. Žiūrovą patraukia savo pa
prastais žmonėmis, kuriuose au
torius surado ? daug šilumos, 
meilės ir prasmės. Ieškodamas 
tos žmogaus prasmės, autorius 
sukūrė gražų tekstą, kuriame 
jauti amžinybės ilgesį, savotis- tė, Algis Starinskas, Danguolė 
ką poeziją. Narkevičiūtė, Gintaras Karosas,

Belaukiant spektaklio, bu- R°mas Bričkus, Kęstutis Makai- 
vo nemaža baimintasi: ar mė- ^is» Juozas Venckus. Dar buvo 

pasitelkta jaunimo ir iš New 
Yorko.

Šviesos ir garsų efektus tvar
kė Romas Šležas.

Po spektaklio režisierei įteik- 
---------------------- ---------  kontakto su publika. Bet nuo u Sėu>t VėUau M Salinskie- 

ReRcaRngi siuvėjai- dėl mote- antrojo veiksmo išsijudino, su- nės namuose vyko svečiam vai
rų paltų. EV 4-1408.------------------šilo. Pradėjo eiti kur kas ge- šės.

New Yorke, galima naudotis 
virtuve. AP 7-2996.

Woodhaven, N. Y. prie gero

vietoje išnuomojamas naujai

; rys su baldais ir patarnavimu. 
! Kaina prieinama. Pageidauja- 
1 mas rimtas asmuo. Skambinti 
! VI 9-5524.

Brooklyn* parduodamas 1 šei- 
; mos namas su 6 kambariais ir 
; 2 vonios kambariais. Gazo šildy- 
; mas, arti mokykla ir St Micha- 
; ei bažnyčia. 12, 50 0 dol. Tel. 
; TA 7-0058.

Moteris ieško dviejų ir pu- 
; sės kambarių buto. Skambinti 
; 647-5016 kasdien nuo 4 iki 6 v. 
; popiet

Namas pardavimui
; Dviejų šeimų, iš visų 4 pusių 
! nėapstatytas, gerame stovyje, 
!. didelis pastogės kambarys, du 
! priebučiai žemai, vienas aukš- 
! tai -19,000. TA 7-6819.

Ambraziejus, Teresė Durickai-

OPERATORS WANTED

vo nemaža baimintasi: ar mė
gėjai sugebės * suvaidinti tokį 
veikalą, kuris reikalauja gerų 
prityrusių aktorių. Tačiau spek
taklio rezultatai buvo geresni, 
nei tikėtasi Tiesa, pirmas veiks
mas praėjo gana sunkiai, be

Povilas Žukas iš Norwood ir 
Ona Benderis iš Worcester—iž
do globėjai.

Komitetų pirmininkais iš
rinkti: ritualo — Carol Grigas 
iš Worcester; Lietuvos reikalų 
— Alex Kartokas iš Worcester; 
sporto — Ona Milleraitė iš 
Worcester, kultūros komisija— 
AL Martišauskas iš Cambridge 
ir Birutė Bardulytė iš Worces-

DAINAVOS ANSAMBLIS IŠ ČIKAGOS

savo 20 mėty jubiliejaus proga stato .

GASPARO VELIČKOS

2 veiksmų muzikinę pjesę

"NEMUNAS ŽYDI"
su simfoniniu orkestru

Dirigentas muz. PETRAS ARMONAS

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

TIbamAmm Mf-|e—t-- 
iiicOiiore womimr

Ine.
E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition

GRamercy 5-1437

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREEJT 

NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

Laidotuvių direktorius

WORCE8TER, MASO. 
PL 4-6757 PL 4-1165

M- •

B’klyn College WALT WHITMAN auditorijoj
BROOKLYNE

1 blokas j pietvakarius nuo Flatbush Avė. ir Nostrand Avė. kampo

šeštadienį, lapkričio 5, 1966
7:30 vai. vak. punktualiai

Bilietai tik po 6. 5. 4 ir 3 dolerius. Vietos numeruotos — įsigykite iš anksto!

Rengia

JAV Liet. Bendruomenes New Yorko apygarda

Naujai išrinktas Bostono lie
tuviuos mokyklos tėvę komite
tą* 19664J7 m. pasiskirstė pa
reigomis taip: pirmininkas — 
Adomas Tumas, kasininkas — 
Kymantas Ivaška, sekretorė — 
Ceslava Aleksonienė, ūkio rei
kalams — Liuda Waingortin.

, Tėvų komitetas intensyviai 
$ rengiasi artėjančiam banketui, 
I kuris įvyks lapkričio 13 d. Jau 
I yra gautas garsus savo euro- 
i pietiška muzika Edo Radionovo 
* orkestras iš Hartfordo.

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kiniuos

tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą

susitarimą ui labai pri-

kaisis kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

Tei. 516 AN 1-2864

Construction Co
100 Boytaten Street

LAIKRODININKAS
StatytaN* atliekami prairta 
vidiniai ir išoriniai darbai. 
Mūsų kainos negali bOU nu
konkuruoto*. Dėl veltui atlie
kamo apekaičiavimo skambin
ti telef.: 338-7700.

Aukaoa - Mdabrae - deimantai 
laikrodžiai 

•408 Jamatoa Avė. 
Wee*hav«n tl, N. V. 

VI 7-2873


