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Toki įspūdį gavo The Tablet 
spalio 27 vedamajame. Po pre
zidento kalbos New Yorke ve
damųjų rašytojam laikraščiui 
“atrodė, kad prezidentas pasira-

reikalavimų priėmimas Potsda
me. Tie reikalavimai reiškė pa
vergimą kūjui ir pjautuvui — 
rytų Vokietijos, Vengrijos, Če
koslovakijos, Lenkijos, Bulgari-

arine padėtis Vietname nėra tokia aiški, kaip sako šė mirties sprendimą aukom pa
vergtuose kraštuose”. Tokią iš
vadą laikraštis pasidarė iš pre
zidento žodžių: “Mūsų siekimas

jos ir Rumunijos, o taip pat 
sunaikinimą — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Nors ir išduotos 
šios tautos turėjo laisvės vil-

del rinkimŲ ar dėl nepilny šaltiniŲ informacija apie kari- 
padetį nesutaria. Nesutaria ir, kaip karas reiktŲ išspręsti

I Vietnamo karinės padė- 
pasisakė keli autoritetai, 
ugos sekr. McNamara kal- 
lapkričio 5 spaudai opti- 

škai. R. Nixonas jį pakal- 
tiesos nuslėpimu. Visai 

ingai nei McNamara pa
vaizdavo U. S. News and 
.eport spalio 31 paskelbtas 
ao leitenanto Norde Wil- 
aiškas, rašytas Ohio kong- 
anui W. E. Minshall. Į Viet- 
i karinį sprendimą skirtin- 
ažiūrėjo R. Nixonas ir gen. 
howeris. O N.Y. Times 
tino prezidentą Johnsoną 
s. sekr. McNamara karo 
lų sujauktu vaizdu, norint 

abejopiem balsuotojam 
rezidentas savo pareiški- 
vaizdavęs “vanagą”, o sek
us — “balandį”.
ginam tuos skirtingus pa
rmuš sutraukti.

I amerikiečių 
inės jėgos

lMARA: jau geriau, bus 
ariau
kamaros kalboje lapkri- 

spaudai buvo rodoma,

kad 1966 daug geriau nei 1965, 
kada padėtis buvo kritiška. Ki
tais metais bus lengviau: ma
žiau reikės pašaukti karo tar
nybon. Per paskutinius keturis 
mėnesius pašauktųjų vidurkis 
buvo 37,000-50,000. Artimiau
siais mėnesiais tebus 25,0 0 0. 
Karinio aktyvumo labai didinti 
nenumatoma. Pakanka dabarti
nių skridimų vidutiniškai 25, 
000 per mėnesį. Vyrų moralė 
labai aukšta, ir visur ginklų 
veiksmingumas didelis. Gen. 
Westmoreland tvirtino, kad ne
matęs istorijoje tokio puikaus 
aprūpinimo ir efektyvumo, ko
kį mes turime. Kada karas gali 
būti baigtas, McNamara vengė 
atsakymo.

LEITENANTAS VVILSONAS: 
blogai, bus dar blogiau

Laivyno leitenantas Wilsonas 
iš kovos zonos informavo, kad 
jiem labai trūko bombų. Mora
lė lakūnų ir įgulos vyrų žema, 
kada jiem tenka siųsti lėktuvą 
tik su šeštadaliu krovinio.... 
Daug sykių mes buvom paleis
ti į karinę misiją tik su ketu
riom bombom, mažom, 250 sva
rų, kada F-4B gali paimti tokių

bombų 24. Tai tokiu būdu išpu
čiamas išvykų skaičius, apie ku
rį informuojamas Washingto- 
nas. Atsarginių dalių ir papildy
mų dėl kažkokių priežasčių il
gai negaunam. Daugelis misijų 
vykdomos naktį. Tada misijos 
neefektingos nežinomoj kalnuo
toj teritorijoj. Vienoj tokioj mi
sijoje 1965 gruodžio mėn. mū
sų grupė neteko 5 vyrų, kada 
jų lėktuvas atsitrenkė į kalną .. 
Mes skaitome iš Washingtono 
gaunamoj spaudoj, kaip rūpina
masi viešąja opinija ir Hanoi 
gyventojų saugumu; bet ten ne
užsimenama apie saugumą ame
rikiečių gyvybių, kurias tenka 
sudėti dėl nepakankamo ryžtin
gumo Washingtone ir mums 
skirto aprūpinimo. Mačiau vy-

Dėl karo baigimo 
laiko ir būdų

NIXONAS: už oro ir laivyno 
veiksmus

McNamara davė suprasti, 
kad karinė, padėtis _bus tęsia
ma kaip dabar. Nixonas sakė, 
kad tai netikras vaizdas, nes 
1967 pradžioje zumatoma turė
ti Amerikos kariuomenės Viet-

rus, tikrus patriotus, kovoto
jus, ryžtingai atliekančius už
davinį, bet jiem surištos ran
kos iš Washingtono. Priešas 
naudojasi Washingtono neryž

tingumu ir jam teikiama kon
cesija žudyti mūsų vyrus. Šito
kia politika demoralizuoja vy
rus, ir padėtis bus dar bloges
nė.

— baigti kartų antrojo pasau
linio karo palikimą”. Tas “kar
tus antrojo karo palikimas”— 
sako laikraštis — iš dalies yra 
Sovietų reikalavimai Jaltoje ir

ITIKA MANILAI: ką Goldbergas sako
lomatam, apie tai
Nixonas lapkričio 3 kriti- 
Manilos konferencijos ko
ralą, kaltindamas prezi-
Johnsoną, kad jis nepa- 

tautai to, ką pasakė A. 
ergas diplomatam. John- 
niekad nesakė tautai apie 
ną tartis su Vietkongu ir 
iją su komunistais P. 
įmo vyriausybėje, o Gold- 
; J. Tautų sesijoje pareiš- 
ad Amerika pasirengusi 
su priešu, įskaitant ir 

ingą. Amerikos misija aiš- 
lavė suprasti, kad Ame-

LBJ tyli tautai . . .
rika nesipriešins Vietkongo bu
vimui vyriausybėje ir kad A- 
merika sutiks su P. Vietnamo 
koalicine su komunistais vy
riausybe. Prezidentas nutylėjo 
— sako Nixonas — Goldbergo 
siūlymus. Jis turėtų arba pa
reikšti savo sutikimą, ar Gold
bergas turėtų atšaukti savo 
siūlymus ...

Nixono kritiką prezidentas 
paėmė jautriai ir atsakė taip, 
kad jo atsakymą pasmerkė ir 
N.Y. Times, o Nixonas šypsoda
masis pavadino tai demagogija 
ir elegantiškai pareiškė prezi-

name 40 0,0 0 0, o Pentagone 
kalbama, kad visiškai pergalei
reiksią 600,000. Nixonas pasisa
kė prieš armijos didinimą Viet
name ir už oro bei laivyno 
veiksmų didinimą. Pasisakė 
prieš sąmoningą taktiką inicia
tyvą palikti priešo rankose.
EISENHOWERIS: už karo pa
greitinimą

R. Nixonas sudramatino min
tis. kurias buvo paskelbęs buv. 
prez. Eisenhovveris U. S. News 
a. W. Report lapkričio 7. Į Mc 
Namaros teigimą, kad jis su
taupė bilijoną ir numato sutau
pyti dar kitą, Eisenhoweris 
kalbėjo: Aš tikiu, kad mes tu
rime pavartoti jėgos tiek, kad 
laimėtume ir tai kiek galint
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čių. Dabar prezidentas tvirtina: 
“Mūsų tikslas nėra nuversti ki
tas vyriausybes”. Priešingai, 
jis reiškia viltį, kad bus ne tik 
“peaceful co-existence”, kaip 
Sovietai ragino, bet jis ragina 
“peaceful engagement” (taikin
gą bendradarbiavimą), kurį ve
lionis Kennedy vadino “peace
ful competition” (lenktyniavi
mu)”.

“Mums tai atrodo — baigia 
laikraštis — kaip pavergtų tau
tų išpardavimas”.

★
Taip suprasdamas prezidento 

kalbą ir politiką, laikraštis tu
rėjo pagrindo visą straipsnį pa
vadinti “Nešviesi perspekty
va”. Kad yra tam tikra politikų 
srovė, kuri siekia tokio “išpar
davimo”, netenka abejoti. Kad 
ji tebėra įtakinga, nors keičia
si prezidentai, taip pat tiesa. 
Tačiau anuose prezidento žo
džiuose nesame linkę įžiūrėti 
“išpardavimo”. Esame pratę 
matyti jo žodžiuose daugiau 
nuotaikos, kuri žodžių prasmę 
sutirština. Pastaruoju atžvilgiu 
daugiau dėmesio tenka kreipti 
į valstybės departamento žo
džius, kurie esti seikėte atseikė
ti. Norime atkreipti šiuo tarini
dėmesį į tuos valstybės depar- 

.-lemento žodžius, kuriuos Šen.
Fulbrightas pridėjo prie rezo
liucijos Baltijos valstybių reika
lu, siųsdamas rezoliuciją sena-

Dovana kongresmanui J. P. Addabbo. Iš k.: K. Miklas, D. Kezienė, K. Genevičienė, už jos Tėvas Juv. 
Liauba, O.F.M., D. Kezytė, už jos A. Sniečkus, R. Kezys, J. P. Addabbo, A. Mažeika jr., prel. J. Bal
konas, Tėvas K Bučmys, O.F.M., E. čekienė. Aprašymas 8 pusi. Nuotr. R. Kisieliaus

VOKIETIJOS VALDŽIOS KRIZE gilėja ir ateitis tamsėja
Spalio 27 subiro kanclerio 

Erhardo koalicija. Laisvieji de
mokratai pasitraukė. Lapkričio 
6 rinkimai Hesse provincijoje 
kanclerio padėties nesustipri
no. Ten paprastai daugumą gau
davo soc. dem. Dabar nauja 
staigmena: soc. dem. 1962 rin
kimuose buvo gavę 50.8 proc., 
dabar 51,01; krikšč. dem. uni
ja 28.8, dabar tik 26.4, laisvieji

puikiausias karys ir, jei jis sa
ko, kad jam reikia jėgos karo

dem. 11.5, dabar 10.4. Bet 
staigmena, kad iš 96 atstovų ga
vo 8 vadinama “nacionalinė 
partija”, kuri laikoma nacių ša
lininkais.

Kaclerio Erhardo padėtis vi
sai netvirta. Pripažįstama, kad 
jis buvo didelis ekonomistas, 
bet nedidelis politikas, ir Ade- 
naueris buvęs teisingas, kalbė
damas prieš jo kandidatūrą į 
kanclerius. Kiti daro didesnes 
išvadas: esą Amerikai sukan - 
tis Į Maskvą, turinti baigtis visa

Adenauerio sukurta era, kurio
je Vokietija buvo atsirėmus Į 
Ameriką; dabar Vokietija tu
rinti savy kelių ieškoti. Tai sa
kant, turima galvoje tiesiogi
nius santykius su Maskva, ku
riuos galįs megzti jau soc. dem. 
vadas Brandtas, jau 4 kartus 
taręsis su Sovietų atstovu rytų 
Vokietijoje.

LBJ ir Maskva

JOJE POTVYNIAI
joje spalio 4 prasidėjo ly- 
tvindė Amo upę. Buvo 
ta Florencija, Venecija; 
liestai mažiau. Florencija 
visai atkirsta nuo pasau- 
anduo pakilo 10 pėdų 
au lygio, ir žmonės gel- 
antruose aukštuose. Pa
keliai, užlieti ir sunaikin- 
'eikslai galerijų rūsyse. 
nys jau atslūgo, pasigen- 
žuvusių 118.

UTINIAI SPĖJIMAI 
UNKIMŲ
ūpo lapkričio 5 duome- 
jpinija už demokratus 
iž respublikonus 47.5.

L GAISRAS
namo vandenyse lapkri- 
kilo gaisras lėktuvnešy 
in D. Roosevelt. žuvo 8. 
0 dienų tai jau antras 
aisras. Sunku išvengti į- 
, kad tai sabotažo dar- 

lilane italų policija lap-
4 suėmė Vengrijos pre- 
misijos sekretorių ir dar 
— kaip karinių paslap- 
nipus. Kelias valandas 
tai dėl šnipinėjimo kaip 
•ėjo dingti iš Romos So- 
itstovybės pareigūnas.

dentui pagarbą, pažadėjo para
mą tolesnėje kovoje, dėl kurios 
skiriasi ne siekimai, o tik me
todai, ir aną prezidento nenu
sisekusį atsakymą palaikė pre
zidento nervų praradimu dėl il
gos kelionės ir ligos.

greičiau. Karas turi turėti pir
menybę prieš visa kita. Jei ten 
naikinamos amerikiečių gyvy
bės. tai į karą turim žvelgti 
rimčiau nei į kelionę mėnulin 
ar vidaus gerovės programas. 
Generolas Westmoreland yra

lauke, nieko nelaukdami, turi
me ją duoti. Nereikia duoti 
priešui laiko savo jėgas suorga
nizuoti ir savo karinius taiki
nius išsklaidyti. Karas per ilgai 
užtruko, ir reikia padaryti, 
kad jis garbingai būtų baigtas.

Dainavos ansamblis “Nemunas žydi” scenoje lapkričio 5 New Yorke. Aprašymas 5 psl.
Nuotrauka P. Blvalnio

Kas po Erhardo?
— Vokietijoje aštrėja klausi

mas: ar prisikalbinti vėl lais - 
vuosius demokratus į koaliciją 
ar leistis į koaliciją su soc. de
mokratais? Kitas klausimas: pa
reiškus kancleriui Erhardui 
norą pasitraukti, ar rinktis į 
kanclerius jo pavaduotoją Bar- 
zeli, ar parlamento pirmininką 
Gerstenmaier, ar užsienių rei
kalų min. Schroederi?

— Švedijoje lapkričio 5 baig
tas 20,000 mokytojų streikas. 
Kurie gaudavo mėnesiui 50 0- 
965 dol., dabar gaus 18.8 proc. 
priedą. Tarp streikuojančių bu
vo ir ministerio pirmininko 
žmona — mokytoja.

— Afrikos vienybės sąjunga 
posėdžiauja Etiopijos sostinėje. 
Bet vienybės joje nėra — Gui- 
nejos prezidentas Sekou Tou- 
re atsisakė dalyvauti, jei ten 
bus Ghanos prezidentas An- 
krah.

— Maskvos Pravda aprašė š. 
Vietnamo sostinę Hanoi kaip ap- 
gul’ą tvirtovę, kurioje pilna ra
ketų, bet trūksta maisto, jis ra- 
cionuotas. ir gyventojai evakuo
jami.

....— Maskvoje lapkričio 6 iš 
revoliucijos 49 metinių iškil
mių išdemonstravo Kinijos de
legacija. Taip pat buvo padarę 
sovietai Kinijos šventėje.

— Amerikos ir Vokietijos 
atstovai Maskvoje revoliucijos 
iškilmėse nedalyvavo. Nujautė, 
kad bus puolama Amerika ir 
Vokietija. Taip maršalas Mali- 
novskis ir darė. Kaltino “Jung
tinių Valstybių monopolistinius 
agresinius sluoksnius” dėl Viet
namo. O prezidentas buvo pa
siuntęs Maskvai sveikinimus.

— Av. Harrimanas lankėsi 
Romoje pas popiežių, lankėsi 
Bonnoje ir kitose Europos sosti
nėse, aiškindamas Amerikos po
litiką.

— Gen. Westmoreland ver
tina, kad Vietnamo karas gali 
baigtis per 3 metus, o vidaus 
pacifikacija ir atstatymas, už
truks kitus 5 metus.

— Konge prezidentas Mobu- 
tu atleido provincijų valdyto
jus, kurie turėjo ryšių su 
Tshombe Pastarasis yra nuteis
tas mirti už akių.

— Kubos baletas šoko Pary
žiuje. ir lapkričio 4 “iššoko” iŠ 
jo 10 šokėjų, prašydami azylio.

tui. “Report” š.m. rugsėjo 19 
pakartotas tokis senatoriaus pa
reiškimas: “The Department of 
State has informed Committee 
that the language of the reso- 
lution is not objected to by the 
Department of State”.

Tai panašus pareiškimas 
kaip 1965 birželio 21 Atstovų 
Rūmam priimant tą pačią rezo
liuciją. Autentiškų žinių, kad 
departamentas būtų pakeitęs 
nuomonę, neturime.

Tenka sutikti su The Tablet, 
kad “perspektyvos nėra švie
sios”, kada prezidentas LBJ 
taip siūlosi su tiltais į Maskvą 
ir jos satelitus. Bet tai ne pir

mas sykis—ir tai daro ne pir
mas prezidentas. Rooseveltas, 
Eisenhoweris, Kennedy ieš
kojo kompromisų su Maskvos 
viešpačiais. Maskva gyrė Roose- 
veltą, kuris atidavė pusę Euro
pos. Bet nei Eisenhoweris, nei 
Kennedy jau neturėjo ką duoti, 
kas galėtų patenkinti visus 
Maskvos apetitus.

Maskvos dideli apetitai ne be 
pirmas kartas grąžina Ameri
kos politikam šaltą protą ir su
laiko nuo Maskvos glėbio. Ant
ras veiksnys, kuris sulaiko nuo 
laikraščio minėto “išpardavi
mo”, tai Amerikos viešoji opi
nija. Atstovų Rūmų ir Senato 
rezoliucijos dėl Baltijos valsty
bių yra tokios opinijos ženklai, 
kurie negali būti niekais nulei
džiami ir valstybės vairuotojų. 
Trečia, pavergtų tautų faktas 
tebėra naudingas ir Amerikos 
politikai — netgi jos dialoge su 
Maskva. Tai reikšminga korta 
politiniame žaidime. Kad taip 
galvojama, rodo net ir tas ne
žymus faktelis, jog Amerikos 
politikos vairuotojam rodės 
naudinga sudaryti sąlygas, kad 
į Azijos antikomunistinę kon
ferenciją nuvyktų Europos pa
vergtų Tautų Seimo atstovas.

Nėra šviesu, bet desperatiš
ka. mums rodos, taip pat nėra.

— AutfrlĮoĮ* taip pat potvy
niai — žuvo 23.
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bovum mokinė prof. J. Ereto, 
kuri dąug kalbėdavęs apie lie
tuvius. Dabar ta šveicariete at
siunčia jai iškarpas iš šveicarų

rašte h& prof. Ereto vaikų je. Tą veiklą laikraštis aprašė 
dabar tarp beturiu. - . plačiau nei luti laikraščiai, ap-

Dmler Yofctfdm dienraščio, ataeštą su-
straipsnis Ogiausias. Jis orime- vėl informaci-
naTfimto^^ £ mob£ ja, kad nuo pensijos meto įsi- 
linio gyvenimo »su šv.-■■** *** tonri&a sbriijas.

Suminėjo rašomą veikalą “Bal

nas, ateidamas į Mažąją Lietu-

metus, atiduotus Lietuvai, 20 šveicarų spauda tai suprato,
metų atiduotų Šveicarijos mo- rakdama prof. J. Eretini šiltų

šveicarų spauda tai suprato,

lytinu ne sveicanjai jodžty, jo 70 metų proga, 
spauda įvertino kaip atstovavu- reiškia ne tik nag 
sj kituose k “ 
Atstovavusį

Tat VI «077 
T«LST«90 2-4329

šote apie prof. Eretą Gal jum 
bus įdomu, ką. atsiuntė mano 
mieloji Glaudinę Staub?”

linkui. Jie yra ženk- 
šveicarų tautinė suJas, kad šveicarų tautinė są

monė yra pasiekusi aukštą ly
gį. Nes juo tobulesnis organiz
mas, juo jautresnis jis yra savo

Trijų laikraščių iškarpos. Vi
suose laikraščiuose, • kalbant 
apie prof. J. Eretą minimas jo 
dvejopas indėlis — šveicaram 
ir lietuviam.

Basler Nachrichten* spalio 17, 
kai kalba apie indėlį šveica
ram, dėmesį ■ kreipia labiau
siai į jo pedagoginę įtaką moki
niam. Kantono prekybos mo- ‘ 
kykloje jis mokėnuo 1942 iki . 
1962. Iki pensijos. “Daugel ge
neracijų nuolatos dėkingos jam • 
už vertybes, kurias jis perdavė 
jom per. vokiečių ir istorijos 
pamokas, nes J. E. rūpinosi iš 
esmės formuoti charakterius;

atskirų narių veiklai ir likimui, 
džiaugsmui ir liūdesiui, nuopel
nam ir skriaudom.

žymėjo kaip karališkąjį uždavi
nį auklėjimo mene. Jo veiklos 

. įvertinimas atsispindėjo tuo, 
kad 1956 jis buvo išrinktas 
švietimo tarybos nariu; joje vei
kia ligi šiol kąip katalikų ir 
krikščionių socialų partijos at
stovas”. ...... - .......

Prof. Eretas Šveicarų ep sartoje, ludrtje NstioMi įeitu no, dėžinėje 
eina Baaefyje.
——-------- ------- — 1 ■ "■■■.n-"- "

Lietuvoje
MOKYTOJA LAUKIA TARNY

BOS KETVER1 METAI*
Bolševikinė propaganda nuo

lat didžiuojasi, kad jų santvar
koj visiškai nėra bedarbių. Ta
čiau Komjaunimo Tiesa (sp. 11) 

~ prasitarė, kad ir šioje taisyklė
je esama išimčių: Marijampo
lėj “yra kėlios mokytojos su 
specialiu viduriniu išsilavinimu 
ir praktinio darbo stažu. Pagal 
savo išsilavinimą dirbti viduri
nėje mokykloje jos negali, to
dėl jau ketvori metai kantriai 
laukia,, kol kurioje nors pradi
nėje mokykloje atsilaisvins vie-

Siųskite į Lietuvą ir- SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS

-— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar sukneleL' ' 
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 ■ 

Car. DEULNCEY, N. Y. C.
Krautuvė* atviro* kasdien ir sekmadieniai^ 
išakyrus šeštadieniue, nuo:a ryto i|ū 6:to ' .

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium } , . 
viršų, arba IND traukiniu D-S Avenue iki Deiancey St 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įoertint^sl

-S“

Šis dalykas iškilo, kai viena 
tokia bedarbė mokytoja apsi-

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 rąžykite 
. skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui i Ryto Europą

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

ipo-
Šmio dalis skirta prof. J. Ere
to veiklai Lietuvos ir lietuvių 
reikalu. Priminęs jo praeities 
darbą Lietuvoje; priminęs Lie
tuvos okupacijas ir dabartinį 
darbą Lietuvai, laikraštis infor-

Mūsų spaudoje "yra skelbia-

muo J.E. nepripažįsta pertrau-

Posėdyje tuometinis FK pirm. 
Pr. Razgaitis padarė ilgoką pra
nešimą, savaip aiškindamas P- 
LJK paruošiamuosius darbus. 
Po to konstatavęs, kad jam

aiškinimas, norįs neva “patiks- 
liriti” kai kuriuos ankstyves
nius Jaunimo Kongreso paruo
šiamuosius darbus. Jį pasirašė 
Pranas Razgaitis, Julius Smeto- darbas dėl to. yra neįmanomas, 
na, VI. Ramanauskas, Antanas pareiškė pasitraukiąs iš parei- 
Razgaitis ir Aurelija Balašaitie- gų. jam pritarė dr. V. Rama-

lėj w kįs 
jus mėtos buvusi pradinės mo
kyklos vedėja Jurbarko rajone, 
bet ištekėjusi ir grįžusi atgal 
Marijampolėn, kur vyras dirba 
ne tik.mieste, o ir rajone mo
kytojos darbo negaunanti. |

— Ką dabar daryti? Esu 
komjaunuolė, ir sąžinė man ne
leidžia sėdėti be darbo, —pa- I

■ - 'Gesmos'
• ■ - - '.r - i .•».ė ■ ' '' • - ■ • •

tam, kad labiau susitelktų misi- Sis penkių asmenų paaiškini- šaitienė (J. Smetona jau iš 
jai, kurią jis gyvai ir ištikimai yj.a neteisingas, nenuošir- anksto buvo pasirašęs pasitrau- 

---------------------- i—- _ fcimo parengimą ir jį į posėdį 
atsinešęs). Jų pareikšti pagrin
diniai pasitraukimo motyvai 
buvo tokie:

1. JAV Viceprezidento H. H. 
Humphrey kvietimas kalbėti 
Jaunimo kongrese yra lietu - 
viams nepriimtinas.

2. Jų nuomone, buvę daryti 
siūlymai ir dėtos pastangos 
kviesti jaunimą iš Lietuvos į 
Jaunimo kongresą.

3. Kai kurie Jaunimo kong
reso komiteto nariai viešai pa
sisakę apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos nuotaikas Jaunimo 
kongreso atžvilgiu ir tuo, esą, 
buvę norima pakenkti Altui.

4. Jaunimo kongreso komi-

buvo prisiėmęs Baltijos kraš
tam, prisiėmęs pareigą stiprinti 
dvasią estų, latvių ir lietuvių, 
kurių per milijoną dabar išsi-

žilai. 1961 ir 1964-65 juos lan
kė Jungtinėse Valstybėse su pa
skaitom ir kaip Lietuvių (Kata
likų) Mokslo Akademijos Romo-

je kristalizuojasi viskas, kas pa
laiko tautos viįt& ateičiai. “Bal
tų istorija gyvenimo vaizdais”, 
kurios antrą tomą dabar rašo 
gaivia ir nuotaikinga energija, 
bus literatūrinio darbo vaini
kas...”

dus ir tendencingas. Paaiškini
mą norima pristatyti kaip 
buvusios Pasaulio lietuvių jau-

jos nuomonę, nors jis išreiškia 
tik tų penkių pasirašiusių as
menų asmeniškus nusiteikimus 
bei iškraipytus faktus.

Faktai yra kitokie.
1965 metų pradžioje Pasau

lio lietuvių Bendruomenės val
dybos sekretorė Milda Lenkaus
kienė, PLB valdybos pavesta, 
sukvietė PLJK finansų komisi
ją Pirmasis FK posėdis įvyko 
1965 balandžio 13. Antrajame 
posėdyje (1965 gegužės 27) FK

dar iabtyu pabrėžia, kad prof. mininkas — Pranas Razgaitis,
X Eretas “savo kultūrine ir vicepirmininkai — dr. Vladas { j Kubiliumi 
moksline veikla yra garbingas Ramanauskas, Julius Smetona p ' ' 
savo tėvynės atstovas sveti- ir Milda Lenkauskienė. (PLB 5 Jaunimo kongresą ruošti 

pavesta jaunimui, o turėtų tvar
kyti it prižiūrėti vyresnieji.

6. Nesą aiškūs Jaunimo ko
miteto tikslai ir siekimai.Lietuvos gyvoitoty simpatijas 

ir pilietybę; kaip jis pamilo ta
da mažai jam pažįstamą kraštą, 
bet savo paskaitose ir knygose 
niekados neužmiršo pristatyti 
savo tėvynę patraukliai. Po bol
ševikų invazijos dėl kurios J. 
Eretas grįkt į Bhzelį, ir šis laik
raštis sustoja prie jo pedago
ginės veiklos. Pažymi, kad jam 
rūpėjo ne tik Žinias pateikti. 
Tai kontrastas tam, ką pati- 
riam daugely mokyklų čionai. 
J. Eretui rūpėjo “įdiegti jauni
mui atvirą plačią europinę dva
sią. “Po viso to, ką jis išgy
veno, svarbiausia jam auklėti 
laisvą sąmoningą pilietį”.

Laikraščio korespondentas 
pasisako buvęs kantono mokyk
los inspekcijos pirmininkas ir 
kartais lankydavęsis painokose.

ėmėsi politinės akcijos, kurios 
tikslas esąs ryšių ieškojimas su

kytų. Kitų FK narių siūlymu, fi
nansų komisiją pasitrankė, kad 
tokiu būdu PLB valdyba galėtų 
sudaryti naty^finansų komisi
ją

P. RazgaičkĖ, A. Balašaitie-
nef ir J. Stem£užiui pavesta su- ___ ___
tvarkyti ir perduoti bylas bei naudoja svariausią argumentą 
suredaguoti raštišką atsistatydi- bedarbė mokytoją kuris bent

Uek laikraštis ją
užstojo, nors tuo tarpu dar ir 
nieko ^laimėjo.

Iš aplinkybių tačiau atrodo, 
kad ne tiek komjaunuoliška są
žinė, kiek viena alga teparem- 
tas jannaVedžtų biudžetas ver
čia klausti, kas'dabar daryti.

(Elta)

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

cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

nes tokio pareiškimo norėjo P. 
Razgaitis.

Po posėdžio savo talką ir 
darbą PLB valdybai žadėjo V. 
Adamkavičhis; A Balašaitie- 
nė, J. Gailiušytė, J. Stempužis, 
A. šenbergas.

Atsistatydinimo pareiškimas 
buvo rašomas nuo 1965 gruo
džio 20 iki 1966 sausio 10, ka
da galutinei redakcijai aptarti 
Pr. Razgaitis sušaukė jau atsi
statydinusios finansų komisijos 
dalį narių. Bet ir iš kviestųjų

buvusios FK nariai O nekvies
tieji iš'viso nebuvo painfor
muoti apie tą pareiškimą Tad 
jis nėra buvusios finansų komi-

— Pirmajame poatostoginia- 
me susirinkime Vilniaus daili
ninkų klubo nariai spalio 13 
klausėsi įspūdžių iš artimųjų 
užsienių. Dailininkas f. Kuz- 
nrinskis pasakoja apie savo lan
kymąsi Suomijoj, o daiL P. Gu- 
dynas — apie lankymąsi Len
kijoj.

• Boston 18, Mass., —271 Shawmut Avenue_______  L!’2-175"
o SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ---- ------AN 8-OOfe
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue_______  E V 4-43S2
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue_______ OI 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...L--------TL €-2074
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue--------- BR 8-6do6
• CHICAGO ą III. — 3212 So. Halstead Street-------^ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road______TO 1-1068
• OETROIT, Midi. — 730 Michigan Avenue ______ _  V? 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge SL, N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franfciin Av, tel. 233-8030,246-0215
• HAMTRANCK, Midi. — 11333 Jos. Campau----------TO 7-1575
• IRVINGTON 11, NJ. — 762 SpringfteM Avė.--------- ES 2-4685
• LAKEWOOD, NJ. — 126 - 4th Street------------------- FO 3-8569 ,
• LOS ANGELES 22, Čalif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• NEWARK 3, NJ. — 428 Springfieid Avenue-----------Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congres* Avė.-------------LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 We*t 14th Street _ CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nrf Avenue----- -----------AL 4-5456
• PASSAIC, N J; — 17SMarket Street J------ '----------- GR 2-6387 •
• PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street------------------- MU 4-4616
• PHILAOELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St,-------PO 3-4818
• PITTSBURGH ą Pa. —- 1307 E. Carson Street-------HM 1-2750
• SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street _— Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank SL--------------------PL 6-6766
• WORCESTER,,Mas*. — 174 MIHtoury Street ------u. SW 6-2088
• YOUNGSTOWN 3, Ohto «- 21 Fifth Avenue —- ----Rl 30840

KT ORCHARD ST., N.Y.C. Tel. GR 7-1130
DlDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm vir kL
• Audiniai angliška ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės

• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti Uįjentamt. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

muose kraštuose”. Rašo, kaip v-bos atstovė finansų komisi - 
jis išmoko sunkią bet įdomią joj), iždo sek.—Andrius Sen- 
lietuvty kalbą; kaip jis laimėjo bergas, iždininkė — Aurelija 

Balašaitienė, protokolų sekreto
rius — Juozas Stempužis, ryši
ninkas su jaunimu ir jaunimo 
organizacijomis —Šarūnas Lai
dinis, atstovas Chicagai ir ryši- Lietuvos žudikais, 
ninkas su Jaunimo kongreso 
komitetu — Valdas Adamkavi- 
čius, komisijos reikalų vedėjas 
— Edvardas Kantonas, Vė
liau, 1965 rugsėjo 8, sekreto
riumi į FK pakviestas Antanas 
Razgaitis.

Paskutiniame FK posėdyje 
1965 gruodžio 20 dalyvavo 12 
asmenų: V. Adamkavičius, A. 
Balašaitie*nė, St. Barzdukas, J. 
Gailiušytė, V. Kamantus, M. 
Lenkauskienė, dr. V. Rama
nauskas, A. Razgaitis, Pr. Raz
gaitis, J. Smetona, J. Stempu- 
žis ir A. šenbergas (Nedalyva- Barzdukas, prieidamas taip pat nei PLJK komitetas) Mf«lvo|o šaukimo), 
vo E. Karnėnas ir S. Laidinis), prie išvados, kad su tokių nu- kviesti Ir nekvietė jokio jauni- (I

Taip pat pasisakyta 
prieš “šokantį jr pinigo tykan
tį” jaunimą. Prieš jaunimą, 
“kuriam svetimas valstybingu- 

“kuriuomas”. Prie* jaunimą, 
negalima pasitikėti”.

Su tokiais motyvais 
reiškimais bei kreivais 
mais nesutiko V. Adamkavi- 
čius, J. Stempužis, A. Senber- 
gas ir kiti posėdžio dalyviai. 
Plačiau dėl tų visų pareiškimų, 
nei vienam iš jų nepritarda
mas, pasisakė PLB valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas S.

ir pa- 
įtaigoji-

sų komisijos ir PLB valdybos -,. Amks tatovaja paaaubo Ba
naity iškilo principiniai nuo- tuvių jaunimo kongresą 
monių skirtumai dėl jaunimo iš (iš PLB valdybos paroiErtmo

lių;” PmmUM beturiu jaunimo me-
PLB valdyba pakartotinai ir tais, vėl pakartojo, kad . .krie-

VUNOKS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

SUPERIOR PIECF, GOODS CORP.
Ta AL 4-B3I9 • 200 Oręherd New Yorit, N.Y. 10002

aaBaįaįaes±ej.-Wig' »'.j '—'■

KEPUBUC Liguor Store, Ine.

JUOSAB ĮMRJMNSKMU radėju*
Diddii paririnkimrts jvatrių vynų, dantinių, konjaką midų



THE M

Wč~Cį - . - __ _.. __ _ r_. įserĘr* 
naąToks iškilmingas lietuvių 
kongresas visųsuvažtavimoda- 

ihėi* nut*rtas surengti, o * jo 
_______ ___________ vieta pavesta nustatyti būsimai 

tatatatrata frAMn tetom veikla §tų ir Alto valdybai 
.Suvažiavimas priėmė eilę 

arnotai* tanferamhoie. tartai reikšmingų rezoliucijų ir svei- 
^Sta| pirmininkauja ^el J. kinknų. Tai bus paskelbta at- 
HriHtana PhJH< MĖtariltmas skū-aL „-„L—------ - -

Kitiem metam Alto centro 
valdybą sudarys šie lietuvių pa
triotinių grujūųatetovai:—E. 
Bartkus, T. Blinstrubas,P. Dan
gis, dr.-P. Grigaitis, A.Rudis, 
dr. K. Šidlauskas, dr.V. šimai- 
tis, M. Vaidylą dr J: Valaitis, 
J. TalriasirJ. Suris. ■ -

Suvažiavimas praėjo lietuviš
koje patriotinėje nuotaikoje. 
Suvažiavimą uždaryti A.Ru
dis pakvietė Alto garbės pirm. 
L. Simutį. Suvažiavimas baig
tas tautos himnu pirmąją suva
žiavimo dieną — spalio 29.

Amerikos Lietuvių Taryba

Katalikai remia
ą aatoiMįį GaBu- tų P*utinfcaĮnmb,tai velkė nas Valentinas. Rezoliucijų k<> _ _k..^,v 
tamnenb i Iriau- užtvankoje^ misijon pakviesta: dr. P. Gri- žiu je yra turtinga nuveiktais koasutarinės konvencijas pam- buvo netirtai ir pa*

•«: .. ..-. . . ..
reikia dar stip- jungos ir pažadėjo dus pasUn* j Balkonas, V.

! tarp veiksnių gw iaeįtojtošto feaHį| -Ife- Alksninis. st jįį^ A ošia-
buvo — paleng- 
komunistam už- 
tnamą. Iki tada

tikos davinius pasigarsino ant
rašte: “Katalikų dauguma re
mia karą**.

■>Tai klaidinanti antraštė. 
Klausimas nebuvo: už karą ar

John-
■ šonui rūpi nė karhūti ar neka

riauti, bet priešintis komunis
tų karinei agresijai Logiškai ir 

, garbingai elgdamasis, anas laik
raštis būtų galėjęs dėtl antraš- 
tę: “Katalikai už pasipriešini
mą agresijai”.

prie 17 paralelės tebuvo tik 60 
mylių saugotina siena. 'Po pa
liaubų tai prasiplėtė iki 40 0 
mylių, Amerikos erelis tada 
pralaimėjo, triumfuojant ba
landžiam, stručiam ir klaidin
gos taikos gynėjam. Tai nebu
vo teisinga taika, apie kurią kal
ba Paulius VI. Tai nebuvo tai
ka, atnešanti žmogiškąsias tei
ses ir laisvę, kurią popiežius 
aiškiai pabrėžia.

Vietnamo reikaluose prityręs 
kolumnistas tėvas Daniel Ly- 
ons, SJ., vienam iš paskutinių 
straipsnių paštetu: jei jau Viet
namo politikai rūšiuojami pa
gal paukščius, tai vietoj vana
gų ir balandžių ar nebūtų ver
čiau vartojamas arelio ir stru
čio palyginimas. Erelis pagal 
tikrąją Amerikos tradiciją vaiz
duoja laisvės simbolį. Gi stru-

vokai vadinamųjų pacifistų, pa-

_ Vengiama 4 padėtį realiai pa
žvelgti ir šiuo metu. Štai Dear- 
borne, Mich., piliečiai kviečia
mi slaptu balsavimu pasisakyti 
klausimu: “Ar jūs pritariate be
tarpiškai karą užbaigti ir JAV 
kariuomenę atitraukt, kad Viet
namo gyventojai patys: galėtų 
susitvarkyti su savo problemo
mis?”

Ir vėl sąmoningas klaidini
mas paties klausimo antra da
lim: sudaromas įspūdis, kad kai 
Amerika atitrauks savo kariuo
menę, tai vietos gyventojai 
tvarkys savo reikalus; nutyli
ma, kad komunistai turėtų ati
traukti savo kariuomenes ir sa-»i»r:uuuiumį iiuv iccuyucs n gv- . _ .

- • . . vo infiltruotus agentus. Tokisvenamojo momento atsakomy- . 6
bės.

gaitis, J. Jurkūnas, K. Kleiva darbais, tači 
irM-Vaidyta. . atsieto, to

Pagal vardošaukį patikrinus resnes .V1€n 
suvažiavimo dalyvius, paaiške- s 
jo, kad dalyvavo 28 Tarybos ^ 
nariai ir 15 Tarybos narių įga
liotinių. 3 neatvyko ir nieko 
neįgaliojo juos atstovauti.

Pirmasis suvažiavimą pasvei- - 
kino vysk. V. Brizgys. Savo žo
dyje giliai įvertinęs Tarybos 
nuveiktus darbus Lietuvos lais-

• vės atstatymo reikalui, pasi
džiaugė jos vieninga veikla. Sa
vo kalboje tarp kitko jis pa
reiškė: “šiandien mes esame 
viena šeima, ryžtingai kovojan
ti už Lietuvos laisvę, už 
tautos išlikimą. Ir toji 
šeima neprivalo kovoti tarp 
savęs ar stengtis įnešti kokį ne
vieningumą, bet vieningai ir 
ryžtingai kovoti su Lietuvos ir 
mūsų tautos laisvės priešais”.

Vliko atstovas ir vicepirmi
ninkas St. Lūšys, atvykęs iš 
New Yorko į suvažiavimą, jį 
pasveikino, tardamas ypač,apie 
lietuvių vienybės reikalingumą,

Lietuvos išlaisvinimas įvyktų tems unžimną įteikėTary- brikos uetųrfį Kongre- 
kuogreičiau. bai 300 dd čeką au. tauSJit tapti-

Sveikinimus raštu perskaitė Antanas J. Rudis suvažiavi- 50 metųntaėji-
A itz, ccin-ofr»i-Ti»c I? Kartinis S»». rnifi nafęilrfr ižsamft praeitų ro**- t . ■ _

tol Alto velto pmetona* Tokį
dedamas: “Ameto Lietinių »^.i
Tarybos valdybos pirmininku; 
buvau išrinktas 1965 gruodžio 
30. Per tuos dešimt pirminin
kavimo mėnesių teko dėti 
daug pastangų, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbas, vyk
domas per 26 metus, būtų vi-

Alto sekretorius E. Bartkus. Su
važiavimą pasveikino: Illinois 
gubernatorius Otto Kerner, la
bai nuoširdų sveikinimą pri
siuntė Illinois senatorius Paul 
H. ‘ Douglas, Laisvės Studijų 
Centro direktorius John M. Fis- 
her, Lietuvos Laisvės. Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas, Lietuvos 
gėn. konsulas New Yorke V.

Martinkus, Chicagos lietuvių naudojama kiekviena' proga 
Tarybos vardu J. Pakalka ir A. Lietuvos laisvės reikalą kelti ir 
žemaitis, Alto valdybos vice- ryškinti Lietuvos okupanto

• veiksmus pavergtame krašte— 
lietuvių tautos rusifikaciją bei 
krašto ir žmonių naikinimą”

Alto finansinio sekretoriaus 
J. Talalo apyskaita apie Tary
bos praeitų metų finansinę pa

pirm. dr. J. Valaitis iš Japoni
jos, prel. M. Krupavičius ir Lie
tuvos Vyčiu atstovė iš Water- 
burio Marcelė Andrikytė.

Atvykę i pietinę sesiją, laike 
bendrų pietų Suvažiavimą nuo-

siūlymas gyventojam tvarkyti 
savo reikalus praktiškai reiškia 
tą patį išmėgintą metodą, ku- 

1956 m., tada dar senatorius, ris buvo vartojamas Lietuvoje, 
John Kennedy paraškė: “Bur- Latvijoje, Estijoje, Tibete: ir 
mos, Thailando, Indijos, Japo- čia buvo skelbiama, kad gyven- 
nijos, Laos ir Cambodijos sau-, tojai tvarkė savo reikalus ir pri- 
gumas būtų pavojuje, jei rau- sijungė prie Maskvos (per ne- 
donoji komunizmo banga už- apsižiūrėjimą tik buvo prasitar- 
lietų Vietnamą Vietnamas tai ta: “raudonajai armijai pade- 
kampinis laisvojo pasaulio ak- dant”). Taip apgaudinėjami 
muo pietryčių Azijoje, tai var- žmonės Amerikoje.

III dainų šventės apžvalga, pabaigtuvės
ANTANAS GINTNERIS

Kuo ši dainų švontt sky^nĮ _ 
nuo kitų? - ...

Buvo nusistatyta nerinkti au
kų ir išsiversti savo lėšomis.

Pajamos buvo geros — apie 
43,000 dol Išmokėjus visas iš
laidas, pasiliko gryno pelno 
daugiau-10,000 dol. Smulkesnė 
apyskaita bus paskelbta atski
rai. Ateityje rengėjai vėl turi 
pradinį kapitalą — apie 3000 
dol

Specialiai sukurtoji muz. B. 
Budriūno kantata — “Tėviškės 
namai” — buvo naujas kūry
binis įvykis. Didelis vaikų cho
ras, sudarytas iš lituanistinių 
mokinių, labai gerai pasirodė 
ir susilaukė stiprių ovacijų ir 
gero įvertinimo. Vaikų choras 
išlygino žmonių nuotaikas, ir 
ateityje jaunimas turėtų būti 
nepamirštas.
Kaip buvo ruošiamasi šventei?

* Visi paruošiamieji darbai vy
ko sklandžiai Kiekvienas įsipa
reigojęs savo darbus atliko rū
pestingai ir sąžiningai Tai pa
darė vykdomasis komitetas, ko
misijos ir talkininkai. Muzikai, 
spaudos žmonės, bilietų paren
gėjai ir platintojai, choristai ir

Spalio 23r baleto salėje, daly
vaujant apie šimtinei svečių, į- 
vyko m dainų šventės vykdo
mojo komiteto viešas atsiskai
tymas. Buvo paskelbtos apy
skaitos. Apie tai platokai kal
bėjo pirmininkas ir kiti as
mens. Pasidžiaugta šventės pa
sisekimu ir numatyti tobulesni 
pasirengimai ateičiai

Viešpatie”. Jie įsakyti 1683 m. ro metus. Paprastai maras pra- nes užėję švedai apgrobė žmo- 
! giedoti visose Lietuvos bažny- sidėdavo miestuose. 1531 m. nes ar sunaikino pasėlius. Pa

čiose. Čia maras yra paminė- Vilniuje ėmė siausti tokia smar- 
tas pirmoje vietoje, nes jis bu- ki maro eĮndemija, kad žmo- 

| vo pati didžioji nelaimė, nuo nės išbėgiojo iš miesto. XVI a. 
♦ kurios gelbėti prašyta dangaus gale Vilniuje per 17 metų ži- 
♦ Viešpats. O tačiau maras daž- nomi 3 dideli marai; kurie išsi- 
| niausiai ateidavo po kitų nelai- plėtė po visą kraštą. 1571-2 m. 
* mių: karo, kurio metu karino- maras išplovė apie 20,000 gy- 
j menė atimdavo gyvulius ir ventojų. Yra žinių ir apie 1580 

maistą sunaikindavo pasėlius, m.' marą kuris vien Vilniuje
MARAS buvo pati baisiausia vojingiausias — mirtingumas Dėl to prasidėdavo badas. O iš- paimdavo kasdien po 30-40 au- ___ ____ ____

epidemija laikais. Ne siekia beveik 100 procentų. badėję žmonės tapdavo įvairių kų. Po bado mėnesių 1588 m. po jo ir maras smurikinęs dau- 
kartą jis siautė Europoje, ne odos maras — kada susirgti- epideminių ligų aukomis. maras, prasidėjęs Vilniuje, ki- gybę Lietuvos gyventojų. Vysk. 
kartą pabete fr Lietuvą prida- šioje odoje atsiranda pūslės ir Lietuvą maras naikino ne vie- tais metais nusiaubė visą Lietu- Valančius rašo (žetn. Vy^upys-

J* “ kirkšnių limfinių ną kartą Kiek marų buvo Lie- vą Kai vilniečiai bėgo nuo Ii- tė I, 173), kad 1660 m žmonės 
j» ir JAV: 1900 San liaukų patinimai Odoje vėliau tuvoje nuo istorinių laikų pra- gos slėptis kur kitur, sostinę džiaugdamiesi, kad maras jau 

atsėda juodi lopai. E čia ir džios, sunku suskaityti. Yra ži- užplūdo išalkusieji, kurie mirė baigėm, grasiai sasirinko | Že- 
nongoa didžiausi žadiniai yra j^jo pavadinimas “juodoji mir- norim, kad 1213 m. Livonijo- gatvėse. Lavonų niekas nelaido- nudčnį Kalvarija ^džiuoaius 
Indija ir kiti Azijos miestai. tis”: je ir Prūsuose siautęs maras pa- jo atlaidus ir čia jmd^o *^aU» la-

Maro tacfla surasta tik 1894 Dabartinės medicinos moder- lietė ir Lietuvą 1348 m. ž Azi- Kaimiečiai, palikę ūkio dar- pai kristi nuo maro Ilgos” Juos

J. VAIŠNORA, MIC

ROKITAI
našiai po nederliaus ir bado 
1653 m. Lietuvoje vėl.kilo ma
ras. Jis dar siautė ir 1655 m., 
kai Lietuvą užplūdo Maskvos

Dar didesnis maras kūe Mas
kvos ir švedų okupacijos me
tu (1657-59), kai kariuomenė iš

liūs. Tada prasidėjo badas, o

pmirūso bakteriologo A. Yer- nks priemonės marą sustabdė, jos atėjo “juodoji mirtis”, & bus, slapstėsi miškuose. Neuž- laidojo prie koptyčų, o fiftėgio-
«no k japono Ktasato. Liga ners visai jo neišnaikino, šio plitusi visoje Europoje ir nužu- gėjus jaukų, 1589 m. vasarą ki- ję gyvieji vėl H© tingiojo po
perduodama tiesiogtata koutak- amžiaus pirmam ketvirtyje In- džiusi ketvirtadalį jos, gyvento- j0 badas, o tada ir maras rin- kraštą
tu sveiko su tigoniu, palytėjus dijąje kasmet maru mirdavo jų; ji siekė ir Lietuvą žinomas ko sau aukas. Tik 1590 m. tie- Ano meto sąlygose priemo-
aerganfio vartotus daiktus, bal- apfe pusė milijono žmonių. Da- ir 1410 m. maras, kada mirė ir mos šalčiai sustabdė šią nelai- irių apsiginti nuo mauro ligos

-tintus, nešvarumus. Didžiausias bar ir ten ligą sėkmingai ap- daug kunigų. Dėl 1427 m. maro mę. Po poros nederliaus me- nežinota. Higtaitassąlygos bu-
Hgos platintojas J™ tarkės ir valdė. Vytautas ir Jogaila slapstėsi tų, 1602-3 m., maras siautė vi- vo labai skurdžia, nebūta jo-’
jų Mūsos. Todėl maro Židiniai , Senaisiais laikais kai Lietu- mištaose. Dėl nederliaus ir ba- soje Lietuvoje ir pareikalavo Irios sanitarinės priefiūros, to* 
dažniaotai buvo uostuose, kur voje buvo do 1427 m. žemaičiuose maras daugybės aukų. Padėtį dar pa*, dėl ep^earijoc paimdavo labai

Maras reiškiasi įvairiomis noros, MIC, straipsnis plačiai nail“no javus ir žolę, ėmė ba- prašytų Dievo pasigailėjimo, mi juos palikdavo, o lavonų Re
formomis. Dažniausiai pastai* nušviečia marus ir rokitų veik- du gyvumai ir mirti 1603 m. surengė įspūdingą pro- kas nelaidodavo. Tai sudarė są- 
ta tabotiiDė~— taukinė for- u Lietuvoje. (Red.) nės* Sveikieji maitinosi medžių Cesiją iš Vilniaus į Tratas pas lygas mani dar labiau plisti, 
ma, kada sutinsta kirkfatių, pa- . žievėmis ir nepajėgė lavonų stebuklingąjį Dievo Motinos pa* žmonės paprastai nuo maro
tatai ir kaklo limfinės liaukos. w laidoti. Lygiai smarkiai Lietu- veikslą 1620 ir 1625 m. Lie* slėpdavosi girtose, bet tas ne

va nukentėjo nuo 1474 m. ma- tuvoje vėd pasirodė maras, atė- daug ką padėdavo. Viešasis gy*Mos Šaukitas formos vidutinis !• MARAI LIETUVOJE 
mirtingumas sislta tarp* 20*70 Lietuvos bažnyčiose 
procentų, Indijoje — 60*90 pro* bėdavo graudūs maldavimai ir Prūsuose, 
centų (suplikacijos): “Nuo maro, ba- Vėliau įvairūs rašyti šaltiniai

Plaučių maras yra pute pa- do ugnies ir karo gelbėk mus, sumini tik svarbesniuosius ma-

jęs iš Mozūrų- Tada smarkiai vsnbnas vMtad pakrikdavo, 
nukentėjo Varniai Kražiuose Todėl mana ii ttaą buvo baisi

se tada maras ypač paaitrėjo,

"GAUDEAMUS" REIKALU

1966 metų Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos suyafiavimas 
tavo nutaręs panaikinti “Gau- 
deamus” toje formoje ir tokiu 
turiniu kaip jis buvo leidžia
mas (ar neMdžiamas) per pas
kutinius dvejus metus. Tiesą 
Kūrio pobūdžio “Gaudeamus” 
nėra reikalingas — jo medžia
gą galima buvo įdėti į “Ateitį” 
ir į Centro Valdybos aplinkraš
čius.

Kada “Gaudeamus” buvo į- 
tartas, jo tikslai tavo informa
cija ir kritika. Jis yra tam, kad 
sąjungos nariai galėtų laisvai 
pareikšti savo nuomones apie 
sąjungą ir jos veiklą Šie pasi
sakymai npie problemas, lie
čiančias Studentų Attitininkų 
Sąjungą dažnai būna kontro
versiniai fr todėl neturėtų išei
ti už sąjungos ribų. Todėl “Gau
deamus” yra grynai sąjungos 
vidaus informacinis leidinys, 
štai kodėl “Gaudeamus” yra 
reikalingas Centro Valdybai 
Bet jis yra reikalingas tik to
kios formos ir turinio, kaip pa
čioje pradžioje buvo numatytas 
leisti

“Gaudeamus” stanfiamas 
SAS nariam ir tiem ASS na
riam, taria turi ryžių su stu
dentais. šiemet jis tas tadfia- 
mas maždaug kas du mėnsstii

SAS Centro VaMyta

■visi kiti asmens atliko visus 
darbus be jokio atlyginimo.

Todėl šventė pavyko gerai 
Spauda ją įvertino gerai 
2vi Igsnis į ateitį — ta retiritų?

Žiūrint į ateitį, atrodo, kad 
šventės didės ir plėsis. Svarbu 
parinkti gerą repertuarą ir jį 
laiku perduoti choram, kad tu
rėtų pakankamai laiko gerai iš
mokti ir vieningai išpūdyti. Pa
čios dainos turėtų būti visiem 
suprantamos, jautrios ir stipri
nančios lietuvio dvasią viltį ir 
ryžtą.

Reikėtų kokią vieną dainą 
Stati pritarti visai audtanjai. 
Juk tai būtų bendras choras ir 
jautriausias momentas, tad vi
si galėjo dalyvauti pašoj šven
tėj. Reikia duoti ką nors nau
jo ir patrauktam.' ? \

dMustam ' --
Lietuvių Bendruomenė su sa

vo padaliniai yra atitari di
džiausią darbą Ji Chicagoje sti
priai reiškiasi kultūriniuose dar
buose. Visuomenė tai įvertina 
ir dėkoją

Darbas yra baigtas. Apyskai
ta tuoj bus pMtaHta Ji rodo 
gražius rezultatu. Tri tisų lie
tuvių darbo patektai. Todėl 
m dainų žveutte vykdomojo 
Komiteto k tisų jo komisijų 
vardu nuoiMtei takojo ta. S. . g 
Keži, krip buvus jo ptrminin- į* 
kas, JAV ir Kanate Itatatių 
Bcndruomarių vardu, už pa- 
Mtaą pasitikėjimą draugiš
ką palankumą tai bendnriar- 
U- S--------  ' >1

f



DARBININKAS
I

1964 m., lapkričio 8 d., n r. 73

Čia įsikūrė pirmieji Amerikos lietuviai
Už kalnų besileidžiančios sau

lės spinduliai veržėsi pro vitra
žus į bažnyčios vidų, kuris bu
vo visas nušviestas gausiomis 
elektros šviesomis. Dievo ir 
žmogaus sukurta šviesa užtvin
dė puošnią bažnyčią tokiu gra
žiu deriniu, koks tik galėjo tik
ti šia didinga proga, kada She
nandoah, Pa., lietuviai susikau
pė maldai, padėkoti Viešpačiui 
už globą šios bažnyčios ir jų 
pačių per ištisus septyniasde
šimt penkerius metus.

Iškilmingas šv. mišias Kris
taus Karaliaus šventėje, spalio 
30 d., 4 vaL popiet, aukojo 
AHentowno diecezijos vysk. Jo- 
seph McShea, D.D., o lietuviš
ką pamokslą pasakė kun. Ka
zimieras Klevinskas, Minersvil- 
le, Pa, lietuvių parapijos kle
bonas. Dvasiškių procesiją atly
dėjo bažnyčios varpų muzika. 
Besiklausant gražių choro gies
mių, gaubiant švelniai rimčiai, 
mintyse klaidžiojo neįtikėtini 
vaizdai, kad kitados šioje baž
nyčioje siautėjo rūstūs ir kerš
tingi balsai, nutildę varpus ir 
vargonus, ir išjunginėję švie
są bei šilimą...

Marga ir spalvinga Shenan- 
doah lietuvių praeitis. Beveik 
pirmieji iš atvykusių Amerikon 
lietuvių susimetė čia prie ang
lies kasyklų. 1872 jau Įsisteigė 
savo parapiją ir po dviejų me
tų pasistatė kuklią bažnytėlę, 
pašvęstą Lietuvos karalaičiui 
šv. Kazimierui. Prie lietuvių 
prisiglaudė ir lenkai, kurie čia 
pasielgė kaip lietuviškoje pasa
koje ežys, kuris išstūmė iš nuo
savos gūžtos žaltį...

Praradę lietuvi kleboną kun. 
Andrių Strupinską, šenandorie- 
čiai gavo klebonu į šv. Kazimie
ro bažnyčią lenką,— kun. A- 
leksandrą Lenarkevičių, kuris 
nemokėjo lietuviškai ir visai: 
nepaisė lietuvių prašymų bei 
pageidavimų. Lietuviai tada 
pradėjo organizuoti vienų lietu
vių šv. Jurgio draugiją 1877 
m. Jos tikru vadovu buvo pran
ciškonas brolis Augustinas Zai- 
cas. Tai buvo pradžia lietuvių 
sąjūdžio nesidėti į bendras 
draugijas nė parapijas su len
kais.

Netrukus kilo sumanymas 
trauktis iš šv. Kazimiero pa
rapijos ir steigti savą, lietu
višką. Tekias lietuvių užmačias 
smarkiai kritikavo kun. Lenar- 
kevičiaus remiamas ir jo vargo
nininko Domininko Bačkausko 
redaguojamas lietuviškas laik
raštis Saulė. Ji sėjo tarp lietu
vių nesantaiką, kurią dar la
biau drumstė visokio plauko 
laisvamaniai. Tai lietuvių para
pijos steigimą nudelsė ligi 
1891 m.

Gavę Philadelphijos arkivys
kupo pritarimą ir leidimą, lie
tuviai tuojau ėmė statydintis 
savo bažnyčią. Pirmuoju para
pijos organizatorium ir klebo
nu buvo kun. Petras Abromai
tis. Jam talkino pačių parapie-

Shenandoah, Pa., lietuviu sv. Jurgio 
parapijos sukaktis

Prel. J. Karalius, šv. Jurgio parapijos klebonas

čių išrinktas komitetas, kurio 
didžiausiu rūpesčiu buvo rink
ti aukas ir prie statybos su- 
traukt kuo daugiau talkinin
kų. Taip netrukus atsirado da- 
bortinio pavidalo šv. Jurgio 
bažnyčia. Dalis lietuvių pasiliko 
prie senosios šv. Kazimiero pa
rapijos ir aplenkėjo.

Parapija augo ir tarpo ligi 
1908 m. Tada kun. Abromaitis 
buvo iškeltas iš Shenandoah, o 
jo vieton paskirtas klebonu 
kun. Antanas Milukas, buvęs 
vikaras. Tai sukėlė didelį žmo
nių nepasitenkinimą, nes jie 
buvo labai prisirišę prie kun. 
Abromaičio ir suprato, kad čia 
buvusios kažkokios kun. Milu
ko susuktos pinklės. Į kleboni
ją ir bažnyčią kun. Milukas įė
jo su policijos pagalba. Aišku, 
po kelių mėnesių jam teko atsi
sveikinti su Shenandoah.

Nauju klebonu buvo atkeltas 
kun. Albinas Kaminskas. Prieš 
jam atvykstant, prapijcs komi
teto atstovai nuvažiavo pasitar
ti ir pasižadėjo laikytis tcs pa
čios tvarkos, kaip prie kun. Ab
romaičio. Komitetas pasirūpi
no naujai išdažyti kleboniją ir 
įtaisė naujus baldus. Viskas se
kėsi gerai, kol atėjo laikas iš
rinkti kun. Kaminską komite
to iždininku, kaip juo yra bu
vęs per paskutinius 12 metų 

kun. Abromaitis. Dabar pats 
komitetas panoro vienas globo
ti visą parapijos turtą ir pini
gus. Toki komiteto norai išau
go kiek pakitėjus jo narių sąs
tatui ir laimėjimui prieš kun. 
Miluką. Kai klebonui nepavyko 
rasti bendros kalbos su komi
tetu, prasidėjo bylos teisme. 
Nors teismas ir palaikė klebo
no reikalavimus, betgi senieji 
Pennsylvanijos įstatymai baž
nytinio turto administravimą 
tvarkė pagal protestantų baž
nyčių įpročius.

Įtampa išaugo tiek, kad 1911 
m. kun. Kaminskas pasitraukė 
iš klebonų, o bažnyčiai buvo 
uždėtas interdiktas. To pasėko
je buvo leista steigtis naujai lie
tuvių parapijai, Aušros Vartų 
vardu. Kai žymi dalis parapie- 
čių nesidėjo į naująją, vėl bu
vo atgaivinta Jurgine, kurios 
klebonu buvo paskirtas patyręs 
administratorius kun. Simanas 
Pautienius. Komitetas susideri
no su nauja padėtimi. Kun. 
Pautieniaus laikais nesusiprati
mai sumažėjo. Po jo mirties, 
1923 m., klebonu buvo atkel
tas kun. Jonas Dumčius. Jo ra
mus būdas, senyvas amžius, 
atgaivino komiteto apetitus. Jis 
vėl pasijuto parapijos šeimi
ninku ir kleboną traktavo kaip 
samdinį. Žinoma, to gal būtų 

ir nebuvę, jei komitetą nebūtų 
užviešpatavę laisvamaniai, ku
rie nepripažino dvasinio autori
teto ir parapiją valdė kaip jiem 
priklausomą įmonę. Skolos di
dėjo, ir pats klebonas neapsi
kentęs atsisakė iš pareigų ir iš
važiavo 1929 m. į Lietuvą. Ko
mitetas tai laikė dideliu savo 
laimėjimu ir nekantriai laukė 
sekančios aukos ...

Shenandoah miestas tuo me
tu buvo pasiekęs apie 30,0 0 0 
gyventojų, kurių gerą ketvirta
dalį sudarė lietuviai Jie čia tu
rėjo daug visokių draugijų, iš
sirinkdavo lietuvį burmistrą, 
savo rankose -turėjo pašto ir po
licijos pareigūnus, įvairių 
krautuvių ir apie 60 smuklių. 
Shenandoah senesnėje lietuviš
koje spaudoje dažnai buvo va
dinama lietuviška “stalyčįą” — 
sostine. Tai visai nenuostabu, 
nes lietuviai sugebėjo miestą 
valdyti ištisus 24 metus. Kultū
rinis gyvenimas buvo judrus ir 
įvairus.

Bet parapijon buvo įsimetęs 
“vėžys”. Įsigalėjo prekiauto
jai. Jie smaugė gyvąją dvasią, 
bažnyčia liovėsi buvus Dievo 
namais. Tai skaudžiai jautė 
nuoširdžiai tikintieji, ir gerai 
žinojo Philadelphijos arkivys
kupas. Reikėjo surasti kleboną, 
kuris būtų gerai susipažinę su 
Bažnyčios įstatymais-kanonais, 
ir uolus kunigas bei administra
torius. Arkivyskupas parinko 
kun. Juozą A. Karalių, kuris 
čia jau anksčiau trumpai buvo 
vikaravęs ir administravęs pa
rapiją.

Komitetas, aišku, nebuvo pa
tenkintas ir labai susirūpino. 
Nei bažnyčios, nei klebonijos 
nesigriebė užrakinti. Kai pasi
kvietė kleboną į pirmąjį komi
teto posėdį kun. Karalius prieš 
pradedant susirinkimą pasiūlė 
sukalbėti maldą? Jam tuojau bu
vo pareikšta, kad užtektinai 
prisimeldžiama bažnyčioje

Allentovvn vyskupas Joseph McShea atvyksta j parapijos jubiliejines iškil
mes. Priekyje prel. V. Martusevičius ir kun. P. čėsna. Nuotr. R. Toborowsky

atstovus kreipėsi į Pennsylva- 
nijoe legislatūrą, kad pataisytų 
1855 m. įstatymą, tvarkantį 
bažnyčių ir religinių organiza-
cijų reikalus, įdedant naują 
poskyrį, kuris leistų katalikų 
parapijom tvarkytis pagal Baž
nyčios įstatymus. Legislatūra 
abiejuose rūmuose tokią patai
są priėmė 1935 m. Komitetas 
apskundė legislatūros įstatymo 
pakeitimą Vyriausiam Pennsyl
vanijos teismui, kaip nekonsti- 
tucinį. Teismas skundą atmetė 
ir tuo baigėsi senojo komite
to dienos. Sis įstatymo papildy
mas padėjo visom katalikų pa
rapijom, kurios tik turėjo pa
našius komitetus.

Kun. Karalius 1935 m. įstei
gė parapijos mokyklą, kuriai 
vadovauja seserys Kazimierie- 
tės. Gražiai atnaujino ir išdeko- 
ravo bažnyčią, išpuošė kapi
nes, kurių jau yra ketverios, į- 
steigė visą eilę naujų draugijų, 
visus parapiečius traukė į lab
darybę ir visokiariopą pagalbą 
Lietuvai. Parapijoje įsiviešpa
tavo ramybė, krikščioniška dva
sia ir religinė praktika. Kun. 
Karalius nesiribojo vien para
pijos darbu. Jis jungėsi į di
džiąsias lietuviškas organizaci
jas, buvo Katalikų Susivieniji
mo dvasios vadu ir Kunigų 
Vienybės pirmininku. Jis uoliai 
bendradarbiavo lietuviškoje ir 
angliškoje spaudoje, vis sielo- 
damasis lietuvių ir Lietuvos rei
kalais. Jis rašė knygas, vertė iš 
svetimų kalbų, ir savo lėšomis 
išleido visą eilę vertingų lietu
viškų knygų. Už nuopelnus 
Bažnyčiai ir apaštališką dvasią 
popiežius Paulius VI jį paaukš
tino į. prelatus.

Deimantinis jubiliejus pra
slinko su švelniomis rimties iš
kilmėmis, su tradicinėmis gie
dotinėmis lotyniškomis mišio- 
mis ir lietuvišku pamokslu. An
gliškai teprabilo tik vysk. Mc 
Shea, pabaigęs padėkos šv. mi
šias. Viską, atrodo, gąubė lietu
viškas—nuoširdumas ir kuklu
mas. Saulė jau buvo nuslinku- 
si už kalnų, tik paskutiniai jos

Iškilmingos pamaldos šv. Jurgio bažnyčioje sukakties proga
Nuotr. R. Toborowsky

spinduliai dar apšvietė d u 
grakščius šv. Jurgio bažnyčios 
bokštus, kurie daug aukščiau 
iškilę už kitus šiame slėnio 
mieste.

SUKAKTUVIŲ IŠKILMES
Kristaus Karaliaus šventėje, 

spalio 30, šv. Jurgio lietuvių 
parapija Shenandoah, Pa., pa
minėjo 75 m. sukaktį. Iškilmin
gas pontifikalines mišias auko
jo Allentowno diecezijos vys
kupas Joseph McShea. Arkidi- 
jakonu buvo šios parapijos kle
bonas prel. Juozas A. Karalius, 
dijakonu — kun. Stasys Luk
šys, ‘šv. Petro ir Povilo liet, pa
rapijos, Tamaųua, Pa., klebo
nas, subdijakonu — kun. Pa
skalis Sabas iš šv. Patriko, 
Pottsville, Pa., parapijos. Vys
kupui dar asistavo prel. V. Mar
tusevičius, šv. Jurgio parapijos, 
Philadelphia, Pa., klebonas ir 
kun. Pijus čėsna, šv. Juozapo 
parapijos, Mahanoy City, Pa., 
klebonas.

Mišių metu choras gražiai 
giedojo lotyniškas mišias. Lek
cija ir evangelija buvo pagiedo
ta lietuviškai.

Pamokslą lietuviškai pasakė 
kun. Kazimieras Klevinskas, 
šv. Pranciškaus liet, parapijos 
Minersville, Pa., klebonas. Pa
mokslininkas prieš metų eilę 
pats pradėjęs savo kunigišką 
veiklą šioje parapijoje kaip jau
nas vikaras, nesileisdamas į pa
rapijos ilgos istorijos detales, 
trumpai ir brandžiai iškėlė lie
tuvių emigrantų prisirišimą 
prie savo parapijos ir ištikimu
mą Dievui ir tėvynei. Tai sim
boliškai buvo pavaizduota ir lie
tuvių vežamame gyvajame pa
veiksle, dalyvaujant Shenan - 
doah, Pa., miesto šimto metų 
sukakties minėjimo parade.

Po mišių vysk. J. McShea 
perskaitė per apaštališką dele
gatą atsiųstą popiežiaus Pau
liaus VI pasveikinimą ir palai
minimą. Po to vyskupas savo 

Už trijų metų parapija džiaug
sis prelato Karaliaus auksiniu 
kunigystės jubiliejum.

Antanas Kučas

trumpame žodyje taip pat iš
reiškė pasitenkinimą lietuviais 
ir jungėsi į bendrą jubiliejaus 
džiaugsmą.

Iškilmėse dalyvavo daug lie
tuvių. Erdvi parapijos bažnyčia 
buvo pripildyta tikinčiųjų. Da
lyvavo apie 30 lietuvių kunigų 
ir virš 100 lietuvių seselių vie
nuolių. Po pamaldų parapijos 
salėj vyskupui, prelatam, kuni
gam ir vienuolėm buvo suruoš
ta vakarienė. Bendras parapie- 
čių sukaktuvinis banketas įvy
ko lapkričio 6 Melrose resto
rane.

Minint parapijos deimantinę 
sukaktį, metines parapijos misi
jas nuo spalio 31 iki lapkričio 
6 pravedė lietuvis pranciško
nas tėv. Kazimieras Venslovas, 
O.F.M.

— Kelionė taksiu iš Šiaulių 
į Radviliškį (22 km.) pagal tari
fą turinti kaštuoti pustrečio 
rublio. Bet komjaunimo CK 
narys iš Vilniaus susidūrė su 
tokiu šoferiu, kuris kategoriš
kai pareiškė: “Keturi rubliai, o 
jei nenori mokėt, tai taksi už
imtas!”, ir įjungė raudoną švie
są ... (E)

Pasėliai dabar ir seniau
Šį rudenį Lietuvoj pasėta ru

gių ir žieminių kviečių 4 7 5 
tūkstančiai hektarų. Paskutinio 
Lietuvos nepriklausomybės de
šimtmečio vidurkis (beveik 15 
proc. mažesnėj teritorijoj, be 
Vilniaus krašto) buvo 666,700 
ha, o paskutinio penkmečio 
(1936-40) — 676,800 ha. 1937 
metais rugių ir kviečių (žiem
kenčių) 15 proc. mažesnėje ne
gu dabar teritorijoje buvo pasė
ta 716 tūkstančių hektarų.

(Elta)

Lietuviu parapijoa motery* mieeto įimto meto sukaktie* minėjime Nuotr. R. Toborovvsky

Kai paprašė raktų į parapijos 
svetainę, jų negavo, nes visi 
raktai buvo komiteto rankose. 
Ir komitetas sprendė, kada 
skambinti varpais, duoti ar ne
duoti bažnyčiai šviesą' bei šili
mą, leisti ar neleisti bažnyčios 
svetainėje turėti susirinkimus 
parapijos draugijom, atrakinti 
ar ne kapinių vartus, kai kuni
gas atlydėdavo nabašninką. Kai 
klebonas norėjo gražumu su 
jais susikalbėti, jį užgauliuo- 
davo ir net apstumdydavo ...

Komitetas vis rinkdavo savo 
šalininkų parašus ir su jais bil- 
dėdavo pas arkivyskupą, kardi
nolą Dougherty, kad iškeltų ku
nigą Karalių. Pagaliau klebonui 
įgriso tąsytis po teismus ir lau
žyt! įvairius komiteto užraktus. 
Jis susikvietė parapiečių susi
rinkimą ir jame išrinko naują 
komitetą. Senasis jo nepripaži
no ir toliau valdė visus užrak
tus. Beliko imtis dar didesnių 
priemonių. Kun. Karalius per Llėtuvfu parapijos papuošti sunkvežimiai dalyvavo Shenandoah, Pa., mie* to sukaktie* 100 metų minėjime.

Nuotr. R. Toboroxvsky



Pagerbtas Stasys Barzdukas
Šiais metais Ohio Lietuvių 

Gydytojų Draugijos 1,000 dol. 
kultūrinė premija buvo paskir
ta PLB valdybos vykdomajam 
vicepirmininkui Stasiui Barzdu- 
kui. Sprendimą darė šios sudė
ties Ohio Liet. Gydytojų D-jos 
valdyba: pirm. E. Lenkauskas, 
vicepirm. D. Degesys, sekr. V. 
Ramanauskas, inž. A. Aželis, 
narys A. Martus. Premija bu
vo įteikta visuotiniame draugi
jos susirinkime spalio 29.

Premijos įteikimo proga d-jos 
pirmininkas dr. E. Lenkauskas 
pareiškė:

“Ohio Lietuvių Gydytojų D- 
ja šiemet skiria savo dešimtąją 
kultūrinę premiją. Praeityje 
dauguma premijų skyrėme įvai
rių kultūrinių sričių specialis
tam: muzikos, literatūros, ra
dijo, mokslo, vadovėlių lei
dimui. Šių metų dešimtąją kul
tūrinę premiją Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos valdyba 
vienbalsiai nutarė skirti ne ku
rios srities specialistui, o, mū
sų manymu, geriausiam bend
rosios praktikos kultūrininkui.

Kaip kad bendrosios prakti

Rengiamasi liet, studentų suvažiavimui
Lietuvių Studentų Sąjunga 

XVI visuotiniam suvažiavimui 
pasirinko naują vietą: šimtai 
Kanados ir Ja V studentų su
plauks į Torontą lapkričio 24- 
26. Visi suvažiavimai buvo kvie
čiami Amerikoje, net šeši Chi- 
cagoje, bet Jaunimo metų šiau
rės Amerikoje uždarymo proga 
ir gyvesnio bendravimo pasėko
je išnuomotos patalpos Toron
to Royal York viešbutyje.

Pernai Clevelando suvažiavi
me ir užpernai Detroite dalyva
vo virš 400 lietuvių studentų, 
atstovaujančių beveik visas vie
toves. Šių metų rengimo komi
sija, sudaryta Toronte, numato 
gal net įdomesnę ir įvairesnę 
programą, įskaitant tris pagrin
dines paskaitas, eilę diskusijų 
organizaciniais ir kitais klausi
mais ir vakarus su šokiais bei 
programa. Rengimo komisijos 
nariai yra Audrius Šileika (in
formacija ir ryšiai su viešbu
čiu), Aldona Sapokaitė (regist- 
tracija); vakarinės programos 
patikėtos Giedrei Rinkūnaitei, 
Laimai Švegždaitei, Daliai 
Skrinskaitei ir Vidai Tamulai- 
tytei; kiti nariai — Arūnas Dai
lidė ir Algis Rukšėnas (iš Cle
velando).

Suvažiavimo techninė orga
nizacija sumoderninta, kad 
sklandžiau vyktų programos da
lykai, seniau delsę programą. 
Suvažiavimo rengimo komite
tas atliks ir suvažiavimo prezi
diumo pareigas, o kontrolės ko
misija iš anksto sudaryta iš na
rių Eglės Augustinavičiūtės, Ra
munės Kubiliūnaitės ir Rimo 
Vaitėno (visi iš Clevelando). Jie 
atliks buvusios mandatų komi
sijos pareigas. Kad studentų 
suvažiavimo nutarimai būtų iš 
anksto aptarti ir apimtų visus 
skyrius, rezoliucijų komisija su
daroma taip pat iš anksto: 
kiekvienas skyrius siūlo narius 
į rezoliucijų komisiją iki lap
kričio 15. o užsiregistruodami 
suvažiavimo dalyviai išrinks 

Scena ii J. Griniau* "Gulbės giesmės”. Veikalą pastatė Hamiltono lietuvių 
teatras ir gastroliavo Rocesteryje, N.Y.

kos gydytojas rūpinasi viso or
ganizmo fiziniu ir dvasiniu sti
prumu, taip ir šis mūsų išrink 
tas asmuo dirba ir rūpinasi vi
sa mūsų tautos išeivija, visa jos 
fizine ir dvasine stiprybe.

Po karo sunykusią, pasime
tusią, nuo kamieno atplėštą 
mūsų tautos dalį jis slaugė ir 
tvarkė, nė valandėlei nenulei- 
dęs akių, kol subūrė visus po 
pasaulį išsiblaškiusius lietuvius 
į vieną bendruomenę.

Šiam tikslui jis paaukojo vi
sas savo jėgas, visą laiką ir vi
są rūpestį, šio tikslo siekda
mas, jis taip pat rašė straips
nius, redagavo leidinius, rūpi
nosi lietuvių jaunimo ateitimi, 
žodžiu, ėjo plačiu visuomeni
niu — kultūriniu keliu.

Taip bedirbdamas, jis žilste
lėjo, truputį linktelėjo, ir susi
laukė 60 metų.

Mieli kolegos ir svečiai, Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
dešimtoji kultūrinė tūkstanties 
dolerių premija skiriama Sta
siui Barzdukui.”

Stasio Barzduko padėkos žo
dis po premijos įteikimo: 

septynis asmenis, kurie suda
rys komisiją. Per registraciją 
ir pirmąją suvažiavimo parą 
bus siūlomos rezoliucijos. Kol 
rezoliucijų ruoša vyksta jau 
aišku, kad vienas svarbiausių 
reikalų yra pakelti sąjungos na
rio mokestį, kuriuo remiasi pe
riodinė studentų spauda. Pagal 
statutą, tai gali atlikti tik vi
suotinis suvažiavimas.

Ryšium su naujų narių vaju
mi, visi studentai dalyviai ragi
nami užsimokėti mokestį ir į- 
sigyti nario korteles, kurios į- 
galina savininką pasinaudoti 
studentam nuolaidomis suvažia
vime ir parengimuose, pirkti 
Sąjungos metraštį papiginta kai
na, gauti Studentų Gaires, bal
suoti suvažiavime, kandidatuo
ti į pareigas skyriuose ir kt. 
Prie registracijos numatoma 
rinkti visų lietuvių studentų 
kartoteką su pagrindinėmis ži
niomis, ir informaciniai lapai, 
liečia Sąjungos esamą ir būsi
mą veiklą.

Skelbdama suvažiavimo pro
gramą, sąjunga skelbia ir nu
matytas kainas studentam ir 
svečiam:

Sąjungos nario mokestis 2 
dol., suvažiavimo registracija 3 
dol. (reikalinga viešbučio nuo
laidai gauti — kambariai vie
nam 7.50 dol., dviem 10.50 
dol., trim 13,50 dol. parai), 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
1966 Metraštis 1.50 dol., o bilie
tai už tris vakarines progra
mas nuo ketvirtadienio ligi šeš
tadienio kainuos 1.50, 2 ir 3 
dol. Įsigydamas visus bilietus, 
studentas gali iš karto sumo
kėti 10 dol., tuo būdu gauda
mas dar didesnę nuolaidą.

Svečiam kainos šiek tiek di
desnės: registracija 3 dol., met
raštis 2 dol.. ketvirtadienio va
karas 3 dol., penktadienio — 
4 dol., šeštadienio — 5 dol.

(Suvažiavimo programa ir 
diskusijų dalyviai — kitame 
Darbininko numeryje).

“E mielojo Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos pirmininko 
dr. Edmundo Lenkausko čia gir
dėjom, kad man premija skiria
ma už mano darbą ryšium su 
mano amžiaus 60 metų sukak
timi. Kai žvelgiu į šiuos savo 
nueitus metus, neatsimenu, kad 
mane būtų ištikusi kokia di
desnė staigmena. Savo gyveni
mo įvykius, jei jiem nereikėda
vo kokiu nors būdu iš anksto 
rengtis, bent jauste nujausda
vau.

Ohio Lietuvių Gydytojų D- 
jos man suteikta kultūrinė pre
mija iš tikrųjų yra staigmena 
tikrąja šio žodžio prasme. Apie 
tokį daiktą, kaip premiją, ne 
tik nepagalvodavau, bet net ne
pasvajodavau. Niekados apie 
tai nebuvo kokios kalbos ma
no namuose ar kur kitur. At
virai prisipažinsiu, man visai 
neaišku, kaip ir Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos valdybai a- 
tėjo mintis kultūrinę Draugijos 
premiją skirti man.

Pasakyta, kad, Valdybos ma
nymu, premija paskirta geriau
siam bendrosios praktikos kul
tūrininkui. Taigi Draugija šiuo 
atveju išskiria ir pagerbia tau
tinės lietuvių kultūros vykdyto
ją, susijusį su savo kalba, su 
lietuviška mokykla, spauda, 
draugija, bet, svarbiausia, su 
Lietuvių Bendruomene, čia iš 
tikrųjų, tur būt, tinka man ži
nomo posakio žodžiai: pada
riau, ką galėjau. Atidaviau iš 
Visagalio gautą išmintį, pasky
riau savo laiką ir jėgas.

Štai kodėl man tokia maloni 
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
gijos staigmena: pasijutau pas
tebėtas, suprastas, įvertintas ir 
pagerbtas. Tai didžiausia dva
sinė ir moralinė dovana, kurią 
savo gyvenime gaunu iš visuo
menės institucijos. Juo la
biau ji šildo, kad ją teikia lie
tuvių šviesuolių draugija, pasi
stačiusi savo tikslu tautinės 
lietuvių dvasios gaivinimą ir ug
dymą svetur. Kartu ji rodo 
kad einu teisingu, nes tiesiu ir 
plačiu lietuvišku keliu.

Nenorėčiau, kad šiuose žo
džiuose įžiūrėtumėte suvalkie
tišką mano pasigyrimą ar pui
kybę. Ne dėl to dirbu, ne dėl 
to ir premija esu atžymėtas. 
Tai tik pasiguodimas tiem, ku
rie ieškojo motyvų šios dienos 
premijos šventei. Radote, kad 
dariau gerai. Bet baigdamas ly
giai nuoširdžiai pastebiu, kad 
tepadaro geriau kiti, kas tik 
gali.

Nuoširdus lietuviškas dėkui 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugi
jai už parodytą man tokį dide
lį dėmesį ir šiuo dėmesiu pa
žymėtą dešimtąją 1966 Jauni
mo metų kultūrinę premiją!”

LOS ANGELES, CALIF.
Vaclovas Sidzikauskas, Vil

ko ir Lietuvos Laisvės komite
to pirm., grįždamas iš diploma
tinės misijos tolimuosiuose Ry
tuose, trumpai sustos Los An
geles mieste ir čia padarys svar
bų pranešimą “Kitėjanti tarp
tautinė padėtis ir Lietuvos 
laisvė”. Pranešimas bus padary
tas lapkričio 13, sekmadienį, 
tuojau po pamaldų, 12 v. šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Lie
tuvos kariuomenės šventę mi
nint. Pranešimą ruošia Alto 
Los Angeles skyr. valdyba su 
Lietuvių veteranų sąjungos Ra
movės skyr. valdyba.

Meninėje dalyje buvęs Vene- 
cuelos sostinės operos solistas 
Antanas Pavasaris padainuos 
kelias dainas, akomponuojamas 
pianistės Raimondos Apeiky- 
tės. Be to, Šv. Kazimiero para
pijos reguliarios ir šeštadieni- 
tysis choras, vedamas mokyto- 
nės mokyklų jungtinis kalban- 
jos Onos Razutienės, atliks iš
trauką “Miško broliams kanki
niams" iš kompozitoriaus Juo
zo Bertulio kantatos “Mes iš- 
arsim aukso skrynią". Kanta
tos ištrauka baigiama daina, ir

Ohio lietuvių gydytojų draugijos pirmininkas dr. Edmundas Lenkauskas, dešinėje — PLB valdybos vicepir
mininkas Stasys Barzdukas. Nuotr. V. Pliodzinsko

CHICAGOS DAINAVA NEW YORKO SCENOJE
Brooklyno kolegijos Walt 

Whitman salėje lapkričio 5 , 
šeštadienio vakare, Chicagos 
Dainavos ansamblis statė “Ne
munas žydi” — Gasparo Velič
kos dviejų veiksmų muzikinę 
pjesę. Tuo pačiu buvo paminė
ta ir Dainavos ansamblio 20 
metų sukaktis. Publikos pri
sirinko gerokai per du tūkstan
čius. Žmonių buvo iš visos New 
Yorko apylinkės. Buvo net iš 
Washingtono, Baltimorės, Phi- 
ladelphijos. Specialūs autobu
sai atvyko iš Waterburio, Hart
fordo, New Haveno, New Jer- 
sey. Nes tai buvo tikrai reta 
proga — koncertavo ne eilinis 
ansamblis su simfoniniu orkest
ru.

Veikalas
Pasirinktas Gasparo Velič

kos veikalas ansambliui pastatė 
gana sunkiai-išaprendžiamus už
davinius. Veikalas yra gana sen
timentalus, dažnai primityviai 
spręstas, pridėta skambios poe
zijos apie Nemuną, Lietuvą, 
pavasarį. Veikalas turi šiek tiek 
epochos dyąsios. bet neturi cha
rakterių, draminio didesnio 
konflikto nei didesnių užsimo
jimų.

Toki veikalą užkelti ant sce
nos reikia nepaprastai stiprių 
“rankų” — gero režisieriaus, 
aktorių, choro, muzikos.

Režisūra
Labiausiai pasigesta režisū

ros. Tiesa, sunku tvarkyti ma
sines scenas, sunku iš jų iš
gauti ritmą, sunku jas išmoky
ti, kad jos reaguotų ir gyventų 
scenoje. Masinės scenos visu - 
moję nebuvo blogai išspręstos. 
Jom tik trūko vienos kitos de
talės, kad būtų gyvesnės.

po to dar bus padainuotos trys 
kitų kompozitorių dainos. Cho
rą muzika lydės pianistė Ona 
Barauskienė.

Minėjimui vadovaus Ramo - 
vės skyr. pirm. Kostas Liau- 
danskas. Kalbėtoją pristatys Al
to skyr. pirm. Stasys J. Pal
tus. Meninėje dalyje praneši
nės Danguolė Razutytė.

Lietuvių tautos vadavimo 
prieky stovėdamas, Vaclovas 
Sidzikauskas atsidėjęs seka po
litinius įvykius ir palaiko kon
taktą su mums draugingomis 
valstybėmis bei tarptautinėmis 
organizacijomis. Tad ir jo pra
nešimas bus paremtas aktua
liais duomenimis ir visiem lie
tuviam Įdomus. Losangeliečiai 
turės retą proga pirmieji ši sva
rų pranešimą išgirsti — ir nie
kas neturėtų tokios progos pra
leisti. S. J. Paltus

šv. Kazimiero lietuviu para
pijos bazaras ruošiamas lapkri
čio 20. Visas pelnas skiriamas 
naujos, erdvios ir moderniškos 
salės statybai

Kazys ir Salomėja šakiai spa
lio 18 sulaukė 25 m. vedybi
nio gyvenimo jubiliejaus. Su-

Dainavos ansamblio valdyba: pirm. Aleksas Smilga (antroje eilėje vidury
je), I vicepirrn. — Pranas Kavaliauskas, II vicepirm. — Dalia Viržinaitė, 
sekretorė — Sigutė Paulauskaitė, kasininkas — Zigmas Urbanavičius, fi
nansų sekr. — Aldona Gudaitytė, valdybos nariai: Jonas Paštukas ir Eu
genijus Slavinskas.

Labiausiai pasigesta pateisini
mo, įvedant naujus šokius, dai
nas, vieną sceną perjungiant į 
kitą. Buvo net tokių momentų, 
kada scena likdavo visai tuš
čia.

Pirmam veiksme nesiderino 
regėjimas — motinos šokis. Ta 
motina buvo per jauna, gi pats 
šokis ir drabužis priminė dau
giau arabus ar gruzinus. Reži
sierius nepadavė nė gražiausio 
šokio Sadutės, visai praleisda - 
mas to šokio prasmę, kuri taip 
gerai derinasi prie veikalo 
minties.

kaktuvinės mišios bus lapkričio 
24 8 vai. šv. Kazimiero bažny
čioje.

Dr. Jurgio ir Žibutės (Balsy
tės) Brinkių dukra spalio 29 pa
krikštyta Nidos Adelės vardais. 
Krikšto tėvais buvo Leonardas 
Valiukas ir Evangelina Kungie- 
nė. Krikšto apeigas atliko 
kun. A. Valiuška.

L.K. Susivienijimo sukaktu
vinis koncertas — vakaras į- 
vyks ne lapkričio 5, bet lapkri
čio 12, šeštadienį, 7:30 v. v. 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje. Parengimas nukeltas 
dėl suderinimo su įvykstančiom 
vestuvėm.

Rūta Skiriutė lapkričio 10 
8 30 vai. vak. dalyvaus ABC te
levizijos stoties programoje 
“The Dating Game”. ABC yra 
7 kanalo stotis.

“Lietuviai Amerikos Vaka
ruose" tik išėjusiame lapkričio 
numeryje plačiai rašo apie Se
nate priimtą Baltijos tautų re
zoliuciją. Patalpinta daug žinių 
iš vietos lietuvių organizacijų 
veiklos. “LA.V." išeina kiek
vieną mėnesi. Leidžia ir reda
guoja A. Skirius. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles. Ca- 
lif.

Labiausiai netinkama scena 
buvo antrame veiksme, kai 
Nastutė, besirengdama bažny
čion važiuoti susituokti, uždai
nuoja Vilija (žodžiai Mickevi
čiaus, muzika A. Kačanausko). 
Kam režisierius tokią vietą pra
leido? Scena, kai mergaitės 
nuotakai pina kasas, turi gra
žių, jaudinančių dainų. ko - 
dėl jų nepaieškota, kodėl priri- 
reikė romantinės Mickevičiaus 
Vilijos.

Jei veikalui prisireikė šoklų 
ir muzikos ir dainų, tai tie visi 
dalykai turi ryškinti veikalo pa
grindinę mintį. Režisieriaus dar
bas tuos elementus prijungti 
prie vedamosios minties. O šia
me spektaklyje kaip tik ir bu
vo pasigesta tos ištisinės lini
jos. Buvo atskiri momentai, at
skiri gabalai, kurių niekas ne
jungė vienumon.

Solo ir vaidyba
Nerija Linkevičiūtė vaidinu

si pagrindnį vaidmenį — Nas
tę — turi gražų ir sodrų balsą, 
gražiai išdainavo savo solo dai
nas, gražiai ir įtikinančiai sce
noje judėjo. Toki pat vokalinė 
jėga yra ir Vytas Radys, vaidi
nęs Minkų. Savo vaidybine jė
ga labiausiai prasimušė Irena 
Radienė, vaidinus Marcę.

Reikia pasidžiaugti visų gra
žia lietuviu kalba. Visi gražiai 
ir aiškiai tarė ir žodi “atidavė”. 
Visi žodžiai buvo aiškiai girdi
mi. Tos kalbos skambumas bu
vo be priekaištų.

Choras
Ansamblis yra gerai susidai

navęs ir gana lankstus. — nuo 
tylaus pianisimo gražiai perei
na i forte Šiaip labiau mėgsta 
forte. Gražiai skambėjo jų cho
rinės dainos, dainos su solis • 
tais (N. Linkevičiūtės — Tu 
mano, motinėle), vyrų choras 
gerai padainavo Anei rašto, a-

(Nukelta į 8 psl.)

— Kun. Adolfas Paukštys mi
rė spalio 29 Chicagoje, šv. Kry
žiaus ligoninėje po sunkaus 
antro širdies smūgio. Buvo gi
męs 1902 m., kunigu įšvęstas 
1930. Lietuvoje pastoracinį dar
bą dirbo Nemakščiuose Plun
gėje, Pašaltonyse, Mažeikiuose, 
Stulgiuose ir Žvinkliuose, Vo
kietijoj—Schwaebische Gmuen- 
de, Kasselyje ir Wiesbadene. 
Po iškilmingų pamaldų šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos bažny
čioje lapkričio 3 palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

— Architektas Arvydas A. 
Bertulis, muziko J. Bertulio 
sūnus, studijų reikalais buvo 
nuvykęs į Pietų Afriką. Iš Kai
ro nuskrido į Graikiją, paskui 
per Jugoslaviją ir Austriją nu
vyko į Vokietiją. Berghtesgade- 
no kalnuose su dviem inžinie
riais daro kalno Untersberg 
matavimus, norint pravesti pa
saulyje ilgiausią keltą. Lapkri
čio mėn. vyksta į Muencheną 
ir papildys jam reikalingas ži
nias.

— Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai kartu su latvių gim
nazijos moksleiviais dalyvavo 
Vengrijos sukilimo 10 metų su
kakties minėjime Vokietijos 
vengrų gimnazijoje.
....— Dail. Leonas Urbonas, gy
venąs Sydnėjaus mieste, Aust
ralijoje, spalio 14 atskrido į 
San Francisco, Calif. Jo 140 
meno kūrinių paroda lapkri
čio 5-12 vyksta Chicagoje, Čiur
lionio galerijoje. Pramatyta 
dail. L. Urbono parodas su
ruošti Clevelande, New Yorke 
ir kituose miestuose. .

— Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybės metiniame susirinki
me spalio 12 Toronte naujon 
valdybon išrinkti: prel. dr. J.. 
Tadarauskas, kun. A. Sabas, tė
vas Ambrozijus Prakapas. O. 
F.M.

— Čiurlionio monografijai 
anglų kalba išleisti šiomis die
nomis Chicagoje iniciatorių bū
relio sudarytas komitetas: P. 
Čepėnas, E. Vilkas, J. Jurkū
nas, K. Bradūnas, K. Varnelis, 
P. Gaučys.

— Atlanto rajono skautų- 
skaučių vadovų visuotinis suva
žiavimas šaukiamas lapkričio 
12 d. 2 vai. popiet New Britain, 
Conn., Lietuvių Piliečių klubo 
“Varpas” patalpose, 352 Park 
St. Prašoma visus skautus va
dovus, skautus vyčius, skautes 
vadoves ir vyr. skautes šiame 
suvažiavime dalyvauti. Bus 
svarstomos tolimesnės veiklos 
gairės ir nuveikti darbai. Re
gistracija 3 dol. Po sueigos pa
silinksminimas ir šokiai. —At
lanto Rajono Skautų-čių Vadi- 
jos.

— ALRK Vargoninkų Sąjun
gos naujai išrinkta centro val
dyba spalio 15 Elizabethe, N.J., 
tuTėjo posėdį, kuriame buvo 
svarstomi sąjungoš organo “Mu
zikos Žinių” leidimo ir kiti są
jungos reikalai. Buvusiam “Mu
zikos Žinių" redaktoriui J. 
Kreivėnui iš pareigų atsisakius, 
nauju redaktorium pakviestas 
muz. Alg. Kačanauskas. Pra
dedant 1967 m., “Muzikes Ži
nios" bus leidžiamos regulia
riai kas trys mėnesiai. Kartu 
bus tęsiamas ir Muzikų Var
dyno leidimas.

— Prel. dr. Audrys Bačkis, 
Costa Ricoje. San -Jose nūn rug- 
piūčio 27 laikinai eina Chargc 
d’Affaires pareigas Sv. Sosto 
nunciatūroje.

— Lietuvių grafikų reproduk
cijas sveikinimo atvirukų for
ma išleido Gabija. Tinka šven
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei kasdieniniam susira
šinėjimui 12 skirtingų atviru
kų komplektas su vokais — 
1 10 dol. Gabija. 87-85. 95 St., 
\Voodhaven. N.Y. 11421

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



Spalio 16 įvyko Tylos Bažny
čios minėjimas, kurį surengė 
Pasaulio Lietuviu Katalikių Or-
ganūacijų Sąjungos vaidyba. Tą 
dieną 11 vaL Apreiškimo para- 

; pijos bažnyčioje tikintieji da- 
“ lyvavo mišiose, kurias laikė ir 

pamokslą pasakė parapijos kle- 
. tonas kun. N. Pakalnis. Trum

pai paminėjo kenčiančią Baž- 
.nyčią ir suaktyvintą dabartinę 
,kovą> prieš tikėjimą pavergtoj 
- Lietuvoj. Pamaldose dalyvavo 
" PLKO Sąjungos ir ALK Mote

rų Sąjungos 29 kuopos vėlia- 
, vos ir organizuotai studentės a- 

teitininkės.

panūnėjimas. Tos dalies prave- pavergtas ta 
dhnu rūpioa A. R«to*nie- Lietuva. L» 
nė. Po trumpo atidarymožo- per mažai J 
džio maidą j Ty tos Bažny čią niiąeM&d 
skaitė K. BaltrušaitytėsProgra- rimuotus Ja 
mą pradėjot Barausku ra- metekaipl 
■Smėliu apie btžoyčių uždarymą persekiojimu 
ir tikinčiųjų peraaridojinaą Lie- būtijautrūs 
tuvoje caro lakais 19 am- jSaj, todėl i 
fiaus pabaigoje.- Beveik šimt- žmonių, g£g 

aukščiau W
fiaus pabaigoje. Beveik šimt
mečiu vėliau vėl pasikartojo
todtoyčių miknnnMs ir uždary- gaus taūsvę Lėetavoje. 
mas, liętuvH| tautos naikinimas, ■'>-»—--
tik dabar dar žiauriau, barba-

A? ti, kad jai “pakenkė” pervė^is 
jos traukimas atsakomybėn. 
Teisiškai tai sakoma: “no pre- 
judice”. Draudimo kompanija

» f LIETUVIŲ FONDO SUSIRIN
KIMAS DETROITE

Detroito Lietuvių namuose 
lapkričio 13 d, 12:30 vaL įvyks 
Lietuvių Fondo susirinkimas. 
Kviečiami Detroite ir apylinkė
se gyveną LF nariai, rinkėjai ir 
pritariantieji.

Susirinkusieji bus painfor
muoti apie LF stovį, vadovybę, 
narių skaičių ir ateities veiklos 
planus. Bus pranešta apie Det
roitu! paskirtą kvotą, kiek jau 
surinkto, kiek yra narių ir kiek 
dar reikia surinkti, kad 1968 
LF pasiektų savo tikslo — mi
lijono dol.

LF pagrindinis uždavinys — 
finansiškai paremti pastangas 
tautinės kultūros, švietimo ir 

-- lietuvybės išlaikymo baruose. 
Dar nėržT nei penkių metų, o 
jau 20,000 dol. iš LF kapitalo 
nuošimčių paskirta gyvybiniam 
lietuviškiem reikalam paremti, 
įvairios rinkliavos ir fondai pra
deda kantriem lietuviam įkyrė
ti. Tikėkimės, kad šis LF, at
siekęs užsibrėžtą tikslą, tų rink- 
'iavų skaičių sumažins.

šiame susirinkime taip pat 
bus renkamas LF Detroito va
jaus komitetas. Būtų labai gra
žu, kad tie Detroito lietuviai, 

: kurie jau seniai ruošiasi įsi- 
-* jungti i LF narių gretas, -tai’ 
- padarytų šio susirinkimo metu.

munistų. _ 
šiuos Banuskaitės žodžius

papildė pasikalbėjimas su ŠRii- trumnai tarė apie šios konfe- muose. Pmname aakŠte gyveno . mė. 
rencijos iškėlė : 8 ' ----- - - - -
klausimi*, kurių bendroji nūn-' 
tis — ko visuomenė pagedautų 
iš katalikės moters. Į tai savo 
paskaitoj atsakė dr. O. Laba
nauskaitė. Prelegentė savo ašt
rius, bet kartu ir seseriškus žo- 

padėti. dvasiškiu ir tikinčiųjų džius taikė katalikei moteriai, 
persekiojimus tėnmėie. Slaptas 
vaikų krikštus, slaptos sutuok
tuvės bažnyčioje parodo, kaip 
komunizmas n atsilikęs nuo 
kultūringo nasau’ir*. kur re’itn- 
jos laisvė vra pilnai garantuo
jama ne tik popieriuje, bet ir 
praktikoje.

Tylos Bažnyčios minėjimas 
vyksta visam pasaulyje. Nese^ 
nai Romoje ta proga už Tylos 
Bažnyčią buvo atlaikytos pa - 
maldos ir atidaryta speciali a-

iš Lietuvos. Susirinkusieji gir- 
dėjo pasakotojos pergyveni
mus, išvežant ją iš Lietuvos į 
Sibirą ir vėliau grąžintą į su
naikinta Lietuva. Ypač liūdnai 
atvaizdavo Martine Bažnyčios

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9 -10 vai. ryto 
VVHBI Wx9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15«9th PL, Middle Viilage, N.Y. 11379 "
Ve dėjai: . - .

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332patys namų savininkai, antra- Pagrindinė i- ir . svarbiausia 

me aukšte gyveno tokia senu- problema yra ši: ar yra Tams- 
tė, u mes trečiame aukšta Tą 
dieną snigo, laiptai buvo aple
dėję ir nevalyti. 10 vai. ryto 
išeidama pastebėjau, kad laip
tai slidūs ir aš pati vos nepa- 
virtau. Dukrelė išėjo iš buto 
pirmą kartą apie 3-čią valandą 
po pietų. Lipdama žemyn laip
tais, paslydo ant suledėjusio 
sniego ir nuvirto visais laiptais 
žemyn. Mūsų jaunesnioji duk
relė ir kitas vaikas matė ją 
griūnant ir juokėsi, manydami, 
kad ji neužsigavo. Deja, ji bu
vo sunkiai sukrėsta. Kaimynai 
pašaukė “ambulance” ir ji bu
vo nuvežta j vietinę ligoninę.

tų atveju “teisinės” atsakomy
bės (legal liability). Tas'faktas, 
kad dukrelė nukrito nuo laiptų 
ir susižeidė, nereiškia, kad yra 
pagrindo namų savininkam by
lą (ieškinį) iškelti. Priklausys 
nuo to, ar Tamstos galėsite įro
dyti, kad tuo laiku, kai nuomo
jote butą, savininkas “apsi
ėmė” laiptus valyti. Tai galėjo 
būti padaroma ir žodžiu. Vien 
tik tos faktas, kad žmogus yra 
namų savininkas, nereiškia, 
kad jis turi prievolę laiptus va
lyti. Įstatymai tokios prievolės 
namų savininkam neuždeda 
“savaime”. Faktas, kad namų 
savininkas pats Tamstų nuomo
jamuose namuose gyveno, gali 
Tamstom kiek padėti, nes iš šio 
fakto galima būtų “daleisti”, 
kad namų savininkas galėjo 
“apsiimti” laiptus valyti. Ta
čiau tai yra tik vienas “punk
tas”, ne daugiau. Jei namų sa
vininkas apsiėmė laiptus valy
ti tuo metu, kai Tamstos nuo
mojote butą, jūsų teisinė padė
tis būtų gerą. Jūsų kaimynė, 
senutė, galėtų šiuo atveju pa
dėti jums “įrodyti”, kad toks 
pažadas įgalėjo būti jųn^; duo; 
tas. jei ir jai buvo panašiai pri
žadėta. Patariu nedelsiant nu-

JUOZO MISIŪNO

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

x Telefonas: Vlrginia 3-3544
Ji esanti per daug paskendusi 
savo asmeniškame gyvenime, 
siaurame rately. Tuo tarpu ka
talikė moteris turėtų dalyvauti 
tiek visuomeniniame, tiek poli
tiniame gyvenime. Ypač Liet. 
Bendruomenei atneštų daug 
naudos, pav., švietimo srity. 
Vieningai dirbdamos, palaikytų 
tą pusiauvyrą, kuri šiandien 
mums taip reikalinga. - : - - ?

Po šių dr. O. Labanauskaitės Ten jai teko išgulėti apie 10 
dienų. Grįžusi namo, dar pras
tai jautėsi ir į mokyklą grįžo 
tik maždaug po mėnesio. Mes 
nuvežėme mergaitę pas kaulų 
specialistą ir jis pastebėjo, kad 
ji negali pirštais paliesti grin
dų, kaip ji anksčiau galėdavo 
padaryti.

Tuoj po nelaimės namų savi
ninkė užpylė smėlio ant laiptų, 
bet tai jau buvo pervėlu. Po 
nelaimės, grįžę iš ligoninės, 
mes tuoj nuėjome, pas namų

fimMta i S nsl.)

mas Kristaus Karaliaus šventės 
prasmę ir pabrėždamas, kad a-

VORCESTEB. MASS.
Kristaus Karaliaus šventės 

minėjimą surengė ateitininkai 
pakviesdami ir L vyčių 29 kuo- tęitinininkų tikslas yra plėsti
pa. Rytą 10 v. visi organizuo- Kristaus karalystę šioje žemėje, 
tai dalyvavo pamaldose. Po pa- Po to pakvietė kleboną tarti žo- 
maldų parapijos salėje prie gra- 
žiai paruoštų stalų įvyko bend
ri pusryčiai, kuriuose dalyvavo 
kleb<.kunį J. Jutkevičius, sese
lės iš Putnamo, IB vietos pirm. 
P. Stanelis ir tėveliai

Pr. Pauliukonis pasveikino

dį. Klebonas pasidžiaugė, kad 
šventę rengia drauge vyčiai ir 
ateitininkai. Skatino visus dirb
ti Lietuvos ir . Bažnyčios labui. 
Jaunučiai atliko programėlę. 
Pabaigoje sugiedoto O Kristau, 
Pasaulio Valdove.

Turime būti dėkingi Pr. Pau- 
Ūukoniui, kuris, turėdamas 
iaug darbo, dar randa laiko 
lirbti su jaunučiais.

Parengimas statybos fondui. 
Lapkričio 14 8 v.v. šv. Kazi- 
niero parapijos salėje bus kor- 
:avimo vakaras. Visas pelnas 
skiriamas statybos fondui, ku
ris didėja labai pamažu. Parapi- 
ios remontai ei didelį ir reika
lauja nemaža lėšų.

L. Bendruomenės vakarienė 
jus lapkričio 19 d. 7 v. Mairo- 
lio parko salėje. Koncertinę da
li atliks solistas K. Jakutis.

3 Tautinių šokių grupės vei- _ 
da mūsų kolonijoje: skautų ir 
ivi mokyklinio amžiaus vaikų 
— mažųjų ir didesniųjų. Šiom 
grupėm vadovauja prityrusi šo
kėja stud. Saulutė Stačkutė. 
^aikų repeticijos būna pirma
dienių vakarais šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

šv. Kazimiero parapijos treti
ninku susirinkimas būna kiek
vieno mėnesio pirmą sekmadie
nį po pamaldų bažnyčioje. J-M.

Tvi oslo* Bažnyčios minėjime kalba M. Galdikienė, šalia G. Kaneb i* XVor- ______________ 1________________

. Vytautas Kutkus,
z LF Tarybos narys visus susirinkusius, priminda-

Ni:otr. P. .Ąžuolo

A. A.

ELENAI POVILANSKIENEI

mirus, jos šeimą ir brolius kun. StasĮ Valiušait; ir Juozą 

Valiušaitį su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Fclicijus ir'Stasė PRE KERI AI

VVATEPBURY, CONN.
Soliste* L. šukytės koncertas
Lapkričio 20, sekmadienį, 3 

v. popiet, šv. Juozapo mokyk
los salėje rengiama* Metropoli
tan operos solistės L:’ijos Saky
tės koncertas. Programoje—iš- 

oneru. Akomuonuo- 
Mrozinskas. Koncer- 
Lietuvių Bendruo-

traukos iŠ 
ja Aleksas 
tą rengia 
menė.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės j \

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue _ Richmond Hill 18, N Y^
' ' '■ '■ Tel. "Vlrgihia mfiT'* " r

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

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89fh Avė.. Richmond Hi«, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Westem Avė., Chicago, IB.; GR 6-2242 

LITAIS 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 New Yorko arba Chicagos Įstaiga*.

Mirus

ELENAI POVILANSKIENEI,

gilią užuojautą giminėms ir artimiesiems reiškia

. BIRUTĖ GALMINAS ir

JONAS GALMINAS

Daug Mrfaupval pirkdamas 
per “Sparta” radiją, radio-mn- 

eolor ir kt. TV. Tapė 
recorderiai nafpfnnai. fonogra- 
’ai Iv «kajčlavimn mašinos 
cash regisleriai. rašomos tnaš. 
vi«wnis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenith, 
Ruroughs. Olvmpia. RoyM etc. 
Kalbingus ir informacijas gau- 
•Hp tiir nrsneše savn adresą: 
IL Giedraitis. 10 Barry Dr., 
F Northport, N.Y., 11731.

kad juos laikome atsakingais 
už dukters susižeidimą. Jie _ 
mus užtikrino, kad nėra kuo 
rūpintis, tegu tik mergaitė iš
gyja. Jie turį pilną namų drau
dimą ir draudimo bendrovė 
mums už viską apmokės. Kal
bėjome su vyru apie advokatą, 
bet nutarėme, kad nėra reika
lo advokato samdyti, nes juk 
reikalas labai aiškus — susižei- 
dimas yra, laiptai nenuvalyti, 
šeimininkai turi draudimą, tai 
ko dar mokėti dalį pinigų ad
vokatui. Už poros dienų atėjo 
bendrovės agentas ir surašė iri
sus duomenis. Sako, atsiųskit 
visas sąskaitas, kai mergaitės 
gydymas bus baigtos ir susisie- 
kit su mumis, kai mergaitė jau 
bus pasveikusE Skambinome 
jiem daug kartų ir jie vis ati
dėliojo. O mūsų mergaitė vis 
skundžiasi nugara. Praeitą sa
vaitę gauname laišką iš drau
dimo bendrovės. Praneša, kad 
jie neturi jokios atsakomybės 
ir už nieką neatsako, bet kad 
jie iš savo geros širdies sutinka 
mums apmokėti už* turėtos gy
dymo išlaidas. Ar Tamsta su
pranti, koks tai mums buvo 
smūgis? Dabar, kai jau viskas 
pervėlu, jie, vilkinę ir atidėję 
reikalą, mums praneša, kad nie
ko neduoda. Labai Tamstą pra
šome neatidėliojant pasakyti, 
ar dar yra laiko traukti savi
ninkus atsakomybėn, ar ne. Jei 
pavėluoto, mes nebenorime iš
teisti pinigų advokatui samdy
ti Jei Tamsta patarsi, tuoj nu
eisime pas vietini advokatą. 
Juk be pinigo niekas mums ne
patars, o turėję tiek išlaidų, ne
norime be reikalo išteisti pas
kutinį centą. Būsime labai dė
kingi už patarimą.

Tėvai, Maasaeh-jrotto

♦ 
eiti pas savo advokatą. Ištyręs 
reikalą vietoje, jis galės daug 
smulkiau ir nuodugniau pain
formuoti.

COSMOS
PARCELS EXPRESS 

CORPORATION 
108 West 14th Street 

(2-as aukStas) 
New York, N.Y. 10011 

Tel. CH 3-3005
Mes siunčiame dovanų siuntinius 
LIETUVĄ ir visas U SSR Resputn 
likas. . •
Kiekvieno siuntinio įteikimas adre
satui garantuotas — gavėjas neturi 
nieko mokėti.
Jūsų patogumui — mes sandėlyje 
turime didelį pasirinkimą prekių žė- 
momis kainomis.________
Atidaryta: nuo 9:30 ryto iki 7 vak. 
kasdien ir sekmadieniais nuo 10 ry
to iki 4 p. p. Kitu laiku susitarus.

Cosznos Pareels Express Corp. 
14-tos gatvės skyrius

i

H. W. MALĖ & FEMALE
WANTED EXP. OPERATORS 
ON DRESSES A BLOUSES 

Also Man to do all around work 
DUPONT SPORTSWEAR 

2121 Broadway 
Room 302 Srd Floor

FREDERICKS
Beau+y School

Classes now forrrung featuring bas
te beauty culture malė and fe mala 
individualized instruction easy pay- 
ment plans day and evening classes 
free placement Service — send for 
brochure or come for personai visit.

2169 GRAND AVĖ.
Opp. RR. Station Baldwin

CaB 516 BA 3-0868

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

. — Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Rėal Ęs+^fe • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos. IncomeTax užpildymas. Mutual Fundr — Pi
nigu investacijos

n»w> 9 i Iri « vsl.: llrl K vp’
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WHITE HORSE TAVERN
PRANAS BRUČAS. savininkas

86-16 JAMATCA AVĖ. Woodhaven. N Y. 11421
Tel. Vlrglnia 6-9519

SALft VESTltVfiM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - SKIMOS - VAIKŲ

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobCvlų ir kt. nuo
traukų: norite atnaujinu seną fotografiją? Jubm geromia aglygoato 
tmdarvs —

VYT. MAŽELIS
TM. 1-W7

427 M*m*lw*n Sfrool Ridgevood. Brootiyn. N Y

SID/tBRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiŠka duona h* pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA Irr A T.BERTAS RADETONAK eav. 
(EET • BROOKLVN, N. Y. 11296 
Telefoną* BTagę M0SB

Atsakymas
Ne, nėra pervėlu. Tamstos 

turite dar maždaug 14 mėne
sių per kuriuos galima traukti 
atsakomybėn. Taip vadinama
sis Statute of Limitotions to
kiem atvejam yra dveji metai. 
Kadangi draudimo bendrovė 
buvo painformuota apie akci- 
dentą, jie negali dabar pasaky-

H. W. FEMALE
OPERATORS

Experienced on Sincer & Mcrrovv 
Machines

Steady • Gord vrorįsin- ronditions
W. F. kNttwear
3033 Atlantic A Ve.

Brooklyn (Sepherd Comer)

WANTED EXP. OPERATORS 
ON 8TNGER MACHINES 

Steadv Work. Ntee Workfn» CondV 
tlons Eonus Pirm. Vacatfons and

MONROE PRODUCTS SI Grempolnt 
Avė.. Bklyn. KV 3-2128

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininku

įsas mambom rn»«r» 
•rooklvn ar, m * ‘ 

<RMr?wnod*



DISPLAY

THORNE KELLOGG

N.J. (201) 379-6170 236-4600

NEW AMERICAN TEMPER
PAYS ’IOO WEEKLY

SENO FOR YOUR POLICY NOWBEFQRE1T’STOO

PUNCH PRESS 
OPERATORS 
WELDERS

SCHEER PRINTING COMPANY 
One Stop for all your Printing 
Needs, personai commercial and

- CABINET MAKERS
Experienced, Steady work 

Nice vrorking concfitions 
Many Fringe Benefits 

JEFFERSON TRAVIS, INC.
32 Ross SL Brooklyn, N.Y.

nice working r nnrW»ĮniMĮ many fe* 
benefits Cathy Drena 268-.Tftlfegr Į 

Neaa^ f/. J. Cafi 201 622 CO8

ExceBent peraonnel poileies. Apfty 
ez_, *-'S į - - i.
DIRECTOR NURSING
PH YRUKAMS HOSPITAL

Y. - -

SUPREME STEEL CORP. 
50th Street A 2nd Avenue 

s Brooklyn, N. Y.WANTEO exp. Operatore cm Polo 
Blousea Merrow Overlock $65 to $90 
on Singer $65 to $120 steady work, 
nice working conditions, union shop. 
324 Lafayette SL, N.Y.C. CA 6-2554 
ask for Juanžta EmbraceaUe — 324

PAINT FOREMAN 
GENERAL FOREMAN 

DIE REPAIR MECHANIC
,4. - Sheet.Metal Die

Grinding, Repairing, Broken Parts 
Sheet Metai Mąchtnery

WANTED EXP. OPERATORS
Section Work. on l>adies Coats, Also 
ėxp? Edge ' Cutter and Collaf' s^tfer, 
Steady Work, nice wbrking coridl- 
tiems, Marume Coats and Suits, 
1943 Pitkin Avenue, Brooklyn, New 

York, Call DI 2-4490.

KT**t Hem MAMUČ AUT
304 E. 45 Street. N. Y. C 

Mr. Ramaay MU 4-0715

A1$O KABO CAND< MAN "

Steady Wotfc Ntee vrarking ctmdtt. 
Bonemo Candy Ccrp W. 8th. SL 

Brooklyn, N.Y.

WANTED EXP. SPREADER 

cm childrens sportwear, steady vrork, 
nice vrorking conditions, work where 
you live. Many fringe benefits.
Stretchini Company, irvtagton, New 

York, Call 419 L.Y 1-9300.

I 1III I|l I itamėė^ĮįmŪM^^ 
KBYPOftt AMT* UtiNMY

Spffolk County*8 complete Pipe A 
Tobacco Shop We do pipe repairing 
and carry all smoker's accessories 
Open 6 days a week — 100 S. Well- 
wood Ava Undenhurst L.I. Call 
516 TU 8-9666

For Curtains— Steady Work — Nic* 
Working Conditions— Many Fringe 
Benefits call N.Y.C. MU 5-5800 n» 

N. J. (201) TE 3-1600

Soundview Nursing Home

Cardiacs convalescents chronic 
aged infirm diets spacious suites 
private semi private.

Sympathetic care imder supervision 
<4# Rfegtstered Nutse& 1n at graežous 
atmospbere fireproof inspectfcm in- 
vited reasonable rates — Landing 
Avė Smithtown Call AN 516 5-1134

No experience necessary
c.,-j;

Good Truck Orivere;'
Apply Today! .

PRECISION UGHTTNG INC
US Rt. 22- Green Brook, NJ. .

WANTED EXP 
OPERATORS ON SPORTSWEAR

Steady work 
Nice working conditions 

CHELLY SPORTSWEAR 
_ 151 E. 126 Street;■MIC

Z.‘7‘ 343^89 . ,-rį

Call (201) 678-0052 
or (201) 722-3022

for information and easy directions 
to ENCYCLOPEDIA ESCHANGE, 

272 Central Av^.
Orangfe, N. J.

Wanted Exp. latClass MACHINIST 
Steady work, nice working condi- 
tkms jrtus ovectinae

J. P. ROTELLA CO.
20 Edst Barbour SL 

Haledon, N J. <Csa 201 - 271-9869

LA PERVUAE, featvring catering with a 
new concept in elegance, cordially invites you to visit 
ow new hoine. Chcice eurrent and įuture daAes availdble 
for 100 to 700 guosta.

LA PERVILLE cateren ątl315 65th Stroot, 
B-ncM,yn. When you call aA for Mr, Frank 
fomer general,director of DeauviUė čaierers and čabana' 
Club. Organizations uote: our faeilUies are availdble for 
New Year^s Ėve. 
R.S.VJP.

MR. RUSSEi. HARR1S — South 
Kortright, N.Y. Betty Brook Boad 
Ideal bome for vetMėd. peopte 500 
aotea private —- refined. Cathohc 
chiirch near by cmly $356. naonth 
A Bome away frpm Hoqįe 

607-538-6962

and
Horme JjupnnįgtfKk Co, 

5Ą01 «h Aveiuie, Rraeklyp, N.Y. 
TeL 8714300-01, E. Sommer, ftop.

8torm WJndow» and Dpore 
Pieture WKMoww. Alūnu Windew» 

Carpentry—Alteretiova

---------------- State.
ABdlirtli_

readerswhoknowthat 
DRINKING AND SMOKING ARE HARMFUL!

WANTED 
‘ COUNTER GIRL 

WAITRESS
Woodside Area — Steady Work 

~ Call Ml 1-1796 
till 1 PM.

WANTED EXP. OPERATORS 

on wig machines steacty vrork nice 
woridng eonditiems many fringe bnf. 
Gloria Wig Company, 5-06 51st; Ave^

L.I.C. Call 361^8181

Here at lastisa
and nonrsmdken onįy/The ratesai^fEmtastiea^ |
"poor risk” drinkers and smdcers are earcluded. AmTbeemise yo»r 
Health is superior...there is absciutdyno age temt, no pkyaittd 
examinatkm, no waiting period. Only you can cancd your pelicy.«e |

/ and no salesman will ęver call! Startiogfroa 
L day you enta: any hospital.-

BOYS - BOYS
ST U O ENTS

Large firm has Severai positions a- 
vailable for students to work 3 or 4 
houra per day, after school & SaL 
$1.50-$3 per bour. CaU Miss Scbayes 
at 875-2628 between 2:30-9 PM only

benefits including hospitalization. St. 
worit. Grossman-Blake Ine., 44 Brown 
Avė., (Industrial Park) Springfleki,

CARLYN Stables — <^>eu aH year g 
Horses boarded. Bought sold private 
group riding lessons ponies for birth- 
day celebrations expert instructors 
we spedalize in day ęamps snug 
clean stalls for boarded horses. 555 
Jericho Tpke Jericho 516 WE1-9603

VACATION and EETRAS 
; . s . - ■; ■ •,

BAYRIDGE HOSPITAL
437 Ovington Ave^ Bklyn V AUTO BODY MEN 

Tools reąnired — Steady vrork 
129-11 Atlantic Avė., Richmand Hill

fmUet nedfy uHątne it 
dbn. Thuų tfftrao nusen at 
aU you are ant 190% satiffifd, 

jnmt Bocik B* bb 
tattinOO degė ami■*'«* 
uteHaM^ nfand your eutOe fto* 
mCmi. JVb OBtod. r««

boapitM in the waH. Ctmom yaar Here’a aH you cfo.
owq! We pey in addition to any otber FiH out the applicatton at the right. 
insorance yoe carry. And we pey Notke the amatinsiy knr rate*! Endose 

____  _____________ direct to you in cam...tax tree! it m an enveiope and mail to Arnericah 
nūd'mare erideaiče that drinkmg and jy*,*”* oqr rr«pPg?n<?eĄ?oci*te*’ Bar 131, Liberty-
■moktaa can diorten life. Because they MaB Special aoyoa tave reta m tand viBe, lUtnom. Upon appraval, you wiB get mamfAmerica’atadiiKtaBlthprS- ***** *** "”**• y<w pofry prompdy^maJ, and cover-
Jeo*-4eading to cancer mūat trouble, 5er of tanea you can cooecL aye begina at noon on the effective date

.. _. -- ------------------z ’ CTTkS
peopie cnt ar taepitah. Any dhtjf, tat of 
them oould ta you. Protoct yonrarif ta- 
fore it’e too late!

OPĮEBATORS .
Ėtepfcrienąed efaBdrei^s coats - com-: 
plėtė garmettt — PATTERSON 
OUTEKWEAR APPAREL CO. 56

no*, a* 91 Mtaa. fhįt on wMwvabiy n Othor bsRoAte for Iom wfthfa» 
Jmrbatam tbey re taeed on yoar good ' am 
heiMk ae a ndbSriatar emi nomemoker. BAjra 0*

*»erib«! in poHcjr)UnMcn wTir w riMva 0KBUR yovDvw 
oider or tave too many daina. Only a 
gebertdmte adjanitant ap or down couid 
Mffect your loa rato*! And oeiy you can 
caacei yopr poNcy. Wa caanoU

KERE ARE YOUR AMERICAN 
TEMFERANCE PLAK BENEFITS
1> YMLrKatoSINaMHy-.

•pm forlifo

CBAIMVStA DRIVKN
WKDDINGS 
SOOUU. OCCASSONS 
GROUP RIDCNG 
PROMS 
Anywhere —Any Time

į jį. -*• ‘_*L-;
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C. A.VOKET
.J * > ■- X į

ADVOKATĖ
- m*’*JpCKBOO sMkIIKB* ••

' TOL NERon >66»

rlsjbfen : pagarbinus La|svėsŠ- 
burio radijo iniciatyva įvyto 
pereitą ketvirtadienį. Šią pro& 
kougresmanui buvo įteiktas iš

darotnalapkričio 13. 
apkrimto2 jhhmHiiA 
visiem Bostone gyvo-

medžio išdrožinėtas totoriško 
.stiliaus kryžius.: Pobūvis gi
lėjo jaukioje, Šeimyniškoje 
nuotaikoje. Buvo atstovaujami: 
Ūsorių Bendruomenė, tėvai

23, parapijos saMto- tep 
nnpoB praeiną mto jwr 

'jasas ' švedės apykaita. Pasi
džiaugta įspūdingai ptafoMja 
švente, padaryti pianai • MmĮk 
nei veiklai Po sasbinknne i* 
vyko vaišės dvasios vado fcBR.;
A. Račtoitoco gimtadienio P1* į 
ga. Po to kun. Ra^tonstos pa-1 
rodė filmus i$ Klovos koptyfiar J 
šventinimo iškūipių Washiių0Įh| 
ne ir iš kuopųp jubūiejlnbR ] 
šventės banketo. ' 1

Atitaisymas. Ą>alįo 25, Darbi- I 
ninko 70 nr. straįpsnyje “Vasa- I 
rio 16 Gimnazijos temomis” , 
tarpe kitų dailininkų, padova
nojusių savo paveikslus Vasa- ' 
rio 16 gimnazijos naudai, nepa
minėtas daik J. Bagdonas. At
siprašome.
“ Jonas Suvis, gyv. Woodha- 
ven, N.Y., yra pirmas, taip jau
triai reagavęs į prašymą padė
ti Vasario 16 gimnazijos mo
kiniam įsigyti patalynės. Jis 
prisiuntė 10 dok, už kuriuos 
bus nupirkta antklodžių. Lau
kiama ir daugiau tam tikslui

""tėvų pranciškonų koplyčioje, Baltrušaitienei 86-36 .108 St, 
910 Willoughby Avė., Brook- Richmond Hill, N.Y. 11418. 
lyn, N.Y. šeštadienį, lapkričio .* 
12 8 vaL ryto. Kviečiami daly
vauti visi nariai Tą patį vaka
rą 7:30 vai įvyks Korp! Nep- 
Lkthuania metinė šventė —ba
lius Crystal Ballroom, Sheraton 
Tenney Inn., 90-10 Grand Cen
tral Pkwy., East Elmhurst, N. 
Y. Važiuoti Grand Central Pkw.

vos laikraščiai. Laisvės žiburio 
radijas. Taip pat dalyvavo Long 
Island Press korespondentas. 
Padėka priklauso preL Jonui 
Balkūnui, kurio rezidencijoje 
šis pobūvis įvyko. Laisvės žibu
rio radijo vadovybė planuo
ja ir ateityje organizuoti pana
šaus pobūdžio susitikimus su į- 
takingais JAV politinio gyveni
mo vairuotojais. Tuo būdu ga
lima susidaryti būrį nuoširdžių 

, draugų Washingtone. Būtų ge
ra, kad ir kitose kolonijose lie
tuviai bendrautų su savo atsto
vais Kongrese.

Kerpi Neo-Uthuania valdyba 
New Yorke praneša, kad mi
šios už mirusius ir žuvusius kor-

Btvainio

CHICAGOS DAINAVA NEW YORKE
(atkelta iš 5 psl.) 

nei druko .
Vaidinimas baigiamas šiau

rės pašvaistė (žodžiai B. Braz
džionio, muzika St Sodeikos, a- 
ranžiruota VI. Jakubėno). Dai
na geriausiai choro atlikta. Ji ve_ _dainaviečiai, ^atsilankę į

7 spektaklį . .s. Dainavos vardu

Miklas, pats buvęs Dainavos 
administratorius, dabar vienas 
iš pagrindinių šios viešnagės 
rengėjų. Žodį tarė LB NY apy
gardos pirmininkas J. Šlepe
tys. Scenon buvo-pakviesti bu-

ŽINIOS

išsukti “94 ŠL -j- La Guardia 
Airport”. Atvažiuojant iŠ pie
tų pusės reikia išsukus perva
žiuoti tiltu virš Grand. Central 
Pkw., į kairę pusę. Važiuoti tie
siai 94 St du Mokus iki 23 Ąv., 
sukti į dešinę. Pravažiavus du 
blokus — trečiame yra Stora, 
ton Tenney parking aikšte Vi
si korporantai-ės primenu, daly
vauti šventėje su spalvomis.1

A. a. arch. Vlado Švipo pa
minklo pašventinimas įvyks lap
kričio 13, sekmadienį, 3 vaL p. 
p. St Charles kapinėse. - ’

Tylos Bažnyčios-
(atkelta iš 6 p®L) r

Antanas Gudoms, 2-25 33 St 
Fair Lawn, New Jersey, sutiko 
būti “Laisvės žiburio” radio 
programos atstovu Patėrsono, 
N.J., apylinkėje.

Elena Kepalaitė. rengiasi sa
vo skulptūros ir piešinių paro
dai, .kuri bus gruodžio 3-4 Mas- 
pėlto lietuvių parapijos salėje, 
64-M 58th. Rd, Maspeth, N.Y.

Atohintokp sendrauęiy susi
rinkimas bus lapkričio 18 penk
tadienį, 8 v.v. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Programoje A. 
Masionio paskaita — Auklėjimo 
sunkumai ir pasisekimai, Ą. 
Vainius. — Tėvų atsakingumas 
vaikų auklėjune. Po paskaitų 
— diskusijos. Paskaitos yra vie
šos; Visuomenė kviečiama gau
siai * atsilankyti. Kviečia sky
riaus valdyba.'
AproŠkimo parapijos Amži

nojo rožančiaus draugija ren
gia laimėjimų vakarą lap
kričio 19 d.. 4 vaL pp. Apreiš
kimo parapijos salėj. Pelnas 
skiriamas Seselių Matulaičio na
mų statybai Putname. '

išsivysto į graudų-•šauksmą, 
tremties skundą ir galingais 
forte užbaigia spektaklį.
t Orkestras ir muzika

spektaklį 
trumpą žodelį tarė jos pirmi
ninkas A. Smilga.

Leidinys
Spektaklio ir Dainavos an

samblio sukakties proga išleis
tas didelis leidinys — progra
ma. Sudėta jame visa eilė svei
kinimų, skelbimų ir šie straips
niai: Lilija Lukoševičiūtė-Milu- 
kienė — Dainavos Ansamblio 
dvidešimtmetis, J. Šlepetys — 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardas rūpesčiai ir 
vargai, Kęstutis ‘Miklas — Gas
paras Velička. ?

VaiUs
Po spektaklio dainaviečiam 

vaišės ir jų pa^rbimas sureng
tas Maspetho lietuvių piliečių 
klube. Klubas buyo gana toli 
nuo salės, bet vistiek šiaip taip 
visi susirinko. , Vaišių metų 
sveikinimo kalbas pasakė Lie
tuvos gėct konsulas V. Stašins
kas, LB ' Tarybos pirmininkas

įsijungti į parapiją ir aukomis 
paremti kai kurių parapijos pa- 
statų remontą.

p Ufuenirtinėi mokyklos So. 
L Bostone tėvų komitetą sudaro: 
r pirm. A. Tumas, seto. č. Alek- 
. sonienė, ižd. R. Ivaška, narė 

L. Waingortienė.
[;■’ — Karolis žitetis ir žmona

Į* lapkričio 19 minėjo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jų Intencija mišias aukojo kle- 
btm. kun. A. Baltnišunas. Vai
šės buvo Lįęt Piliečių klube. 
Svečių atsilankė apie 200.

šilaliai abu gimė Lietuvoje. 
1913 atvyko į Ameriką, gyve
no Bostono apylinkėje. Išaugi
no tris sūnus, dvi dukteris, ku
rių viena yra Jėzaus Nukryžiuo
tojo vienuolyne ir mokytojauja 
šv, Kazimiero parapijoje. Tai 
sesuo Mary-John.

Linkime kuo geriausios sėk
mės sukaktuvininkam ir’jų vi
sai šeimai M. Kįas.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas įvyks lapkričio 
20, sekmadienį. 10 vaL mišios 
už . žuvusius dėl Lietuvos lais
vės šv. Petrb lietovių parapijos 
bažnyčioje, So. Bostone. Orga-

ADVOEATAS
37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webgter Avenue 
PRANAS VAITKUS

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieni ir naktj. Ifo- 
danriika koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono koksiijM Bemfausiomia 
frjritirinnin Ki»Itvw pačios i 
kitus miestus - Tat TR 6-0434

sijos. Daugiau ar mažiau -Šuo

nė, K Keblinskienė, G.. Janu
ta, A. Vainius, B. Badrivanas,

zivanienė ir kt Beveik visi pa
reiškė pageidavimą, kad. visa 
katalikiška visuomenė vieniu-

remti bureliui už 1966 m., su
mokėjo taip pat ir už 1967 m. 
Taip pat naujais nariais i L. 
Baltrušaitienės būrelį įsirašė in- 
žin. A. Snieginis ir P. Kondro-

me, tiek visuomeniniame lietu
viškame gyvenime.

Visa tos dienos programa 
baigta L Andriekaus eilėraščiu 
“žemės sauja”, kurį labai jaut
riai detiamavo B. Barauskaitė.

Katalikię Motery i-pos 24 kp. 
lapkričio 13, po 8 vaL mišių 
šaukia susirinkimą Angelų Ka
ralienės parapijos salėje.

OS Fondo apyskaitos praneši
mas, kurio tikslą apibudino A. 
Dumbrienė. Konferenciją pra
vedė G. Kaneb, PLKOS valdy-

terų CV atstovė. Iš toliau buvo 
atvykusios viešnios M. Wat- 
kins ALK Moterų CV II-jį 
vicepirmininkė ir K. Keblins- 
kieiiė — ALK Moterų Sąjungos 
Maine ir N. H. direktorė.

organizavo Vytautas Strolia. Jis 
pats dažnai groja įvairiuose or
kestruose, tai ir' sukvietė sa
vo pažįstamus jaunus muzikan
tus, ir pats V. Strolia grojo fo- 
gotu. Veikalo palydos muzika 
nebuvo sunki, tai ją orkestras 
išgrojo gerai Maestro P. Armo- 
nas tortais per daug garsiai 
paleisdavo orkestrą. -

Muziką parašė Jonas Zda
nius, pasinaudodamas liaudies 
motyvais, prisiderindamas prie 
veikalo užmanymo.

Vaidino
^Veikale vaidino: Parulis, tur

tingas ūkininkas — ' Albertas 
Stočkus, Nastė, jo duktė — 
Nerija Linkevičiūtė, Nastės te
ta — Emilija Gėpneriene, Jo
nas, Nastės sužadėtinis — Ri
mas Cibavičius, Onytė, Nastės Vytautas Volertas, dr. P. Vilei- 
pusseserė — Joana Stoškutė, šis. Dirigentui P. Armonui įteik- 
Marcė Parulio samdinė— Irę- ta spektaklio garsinė juostelė, 
na Radienė, Jurgis, Nastės kai- Dainaviečių vardu padėkojo jų 
inynas —- Julius Sirka, Pranas, pirmininkas A. Smilga. Svečia- 
Jono brolis — Juozas Zaruba, vimasis užsitęsė iki vėlumos. 
Kaiys," valsčiaus raštininkas— ' . 'Dainavos ansamblis tikrai

Naujostos Anglijos vyčiai 
lapkričio 13 renkasi Broadway 
Bolladrome patalpose, So. Bos
tone. Ten vyks varžybos tarp į- 
vairių skyrių. Pradžia 3 vaL po
piet šios varžybos vyksta kar
tą mėnesyje ir į jas susirenka 
daug jaunimo. Pereitą mėnesį 
šio sporto'iškyla įvyko Worces- . .. - 
tery. 17 kuopa metinius šokius. pamaldose dalyvauja
ruošia lapkričio 26 vakare, Lie
tuvių piliečių draugijoj audito
rijoje.

šv. Petro parapijos kleboni
jos remonto darbai pradėti spa
lio 31. Pirmiausia nuardami su
skilę pamatai ir garažas, kurto 
sienos taip pat suskilusios. Ga
ražas pavojingas tolimesniam 
naudojimui nes po juo yra pa
kastas didžiulis aliejaus tankas, 
kuris aptarnauja parapijos baž-

su vėliavomis. 3 vaL popiet Lie
tuvių Piliečių d-jos 3-čto aukš^- 
to auditorijoj iškilmingas šven
tės minėjimas.1 Kalbės Lietuves 
konsiilas A^' Sunutis iš New 
Yorko. Meninę programos dalį

vflius iš Watertown, Corm., 
Dainų ir humore pyųė — ^ir 
komp. Jut Gaidelio vadovau
jamas vyrų sekstetas. Po prog
ramos šokiai, grojant orkestrui. 
Veiks bufetas.

BOSTONO LIET. PILIEČIŲ KLUBAS
So. Bostono Lietuvię piliečię 

dr-jos valdyba laužo draugijos 
įstatus. Draugijos valdyba nu
tarė nusikratyti kontrolės ko
misija. Tačiau toks valdybos 
veiksmas surištas su draugijos 
įstatų pakeitimu n* čia valdyba 
turi tik rekomendacijos galią 
(įst. paragr. 101). Tokia valdy-

jo. Kyla klausimas tokių prie
monių reikėtų imtis, kad pri
vertus draugijos valdybą laiky-. 
tis draugijos įstatų ir pildyti

nius turėtų padaryti dabartinė 
kontrolės - komisija, kuriai pa
gal draugijos įstatų paragr. 80

TH. ĖVerereM 7-4335

jrepncn atorbiis
(ARMAKAUSKAS)

Grabelius-Baisanmotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, n. y, -s

STŠM 2-5043

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condfttoned 

A. J. BALTON-BAL.TKŪNAS 
Licensed Manąger 
& Notary PubUc 

060 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

EVetgreen 00770

JosephGarszva
GRABORIUS 
BALBAMUOTOJAS 

Ž312BEOFOROAVE..
fį iroifciyn,N«y.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Pway Station)

wiv* Y •
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Stoplyčioe nemokamai visose 
miešto dalyse; veikia ventffiacija 

Tei. Vlrginia 7-4499

Laidotuvių dnktortaa 
koptyt^tai iū 

Air Condttioa
123 E. 7» SU N«w York 8, N. Y. 

GRamercy 5-1437

KARLONAS

4;
 I

— Bernardas Vindašius, Min- 
kus, kaimynas — Vytas Radys, 
Jeronimas, Prano draugas — 
Alfonas Alčiauskas.

Solo šoko Kristina žebraus-
- kaitė.

Scenos talkininkai
Reikia paminėti ir tuos, ku

rių scenoje nebuvo matyti, bet 
kurie savo dalį įnešė į spektak
lį. .Tai aktorius Leonas Baraus-

galiiiia įsigyti ne tik naujų kny- vaizdį (buvo atvykęs), tautinių 
gų ir lietuviškos muzikos plokš- šokių mokė Nijolė Pupienė, 
telių, bet taip pat ir kalėdinių choreografija — Kristina 2eb- 
atvinikų. Pašto siunčiant vieną rauskaitė, scenos apšvietimas— 
dėžutę, kainuoja 1 doL Darbi- Kazys Cijūtohs, Česlovas Ru- 
ninko administracija, 910 Wfl- kuiža, pastatymui talkininkavo 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. Vytas Badys, veikalą Sara vaka- 
11221. ’ rui pritaikė Kazys Veselka,

Ateitininkę (jaunučię, jauno*- chormeisteriai -- Petras Vac-

vaišių, nes jų didelis žygis. At
vykti iš Chicagos į New Yorką 
ir čia* beveik nemiegojus suvai
dinti tokį spektaklį — tai nėra 
lengva. Tai reiKa drąsos ir ryž
to, reikia ir fanatiškai prisiriš
ti prie lietuviškos dainos. O jie, 
tie dainaviečiai^ visas Šias do
rybes ir turi.

^oncertą rengė LB New Yor- 
ko apygardos valdyba. Dau
giausia darbų teko jos kultūros 
reikalų tvarkytojui Kęstučiui 
Mikliu. Talkino jiem ir kitos 
apylinkės. (p.j.)

tvirtinta specialaus draugijos 
susirinkimo, dviejų trečdalių 
balsų dauguma. Draugijos val
dyba, laužydama įstatų paragr. 
100, savo rekomendaciją pa
vedė svarstyti eiliniam susirin
kimui ir ten pravedė savo su
manymą — panaikinti kontro
lės komisiją. Į nurodymus, kad

efektingiausias kelias, bet, rei
kia pripažinti, kad ir kontrolės 
komisija ne be kaltės. Į šią ko
misiją pradėjo skverbtis asme
nys, neturį supratimo apie sa
vo pareigas (net neskiria debi
to irao kredito). Čia gi reikia 
kontroliuoti ** šimtatūkstantinė

kad kontrolės komisija nors 
šiame reikale atliks savo parai-

ri teisės svarstyti įstatų paki
timo, nebuvo kripta dėmesio. 
Keista,: tod draugijos valdybo
je esą teisininkai, aiškiai maty
dami įstatymų laužymą, tylė- mą. Būtų sveikiausia, jei pati 
—......   - draugijos valdyba Šį savo neap-

tų savo pareigose, tai liktų pa
tiem nariam, ginant draugijos 
įstatus, sudaryti trečiųjų teis-

Dirigavo Petru Armonas.
lapkričio 12, šeštadienį, 1 vak UBaigtonaste momentas 
popiet Apreiškimo parapijos pa- ■ Publika nesigailėjo plojimų, 
talpose. Bus svarstomi aktai- Įteikta gėlių, šiam pabaigos 
lūs reikalai bei retdeamas nau- momentui vadovavo Kęstutis

Kofderendjos dalyvės pri- jas tėvų komitetas. Visi minė
tų organizacijų vaikučių tėvai 
maloniai kvfe&ami dalyvauti. 
Indivfchialūs kvietimai nebus 
shm&Mnk —N.Y, moksleivių 
ateitininkų tėvų komitetas. r

teMi rezoliuciją, kurtoje krei
ptasi į katalikes moteris, ypač 
jaunesnUsias, neužsidaryti siau
ruose rateliuose, bet įsijungti į 
organfcuotą katriikifl^ veiklą, 
nors kartą į metas rengti mū
sų tėvynės tragedijos minėjimą, kin, kuris gyveno 105 Cook SL 
Kvietė visas prisidėti prie PL Brooklyne, prašom paskam* 
KOS fondo narių ar rėmėjų. binti GL 2-2923. Paieško glmi- 

(AR) nės.

draugtę skyriai rengia N. Me-

Svč. Trejybės parapijos salėje 
Newarke, NJ. Kainos — 7:50 
dd, studentam — 5 doL, moks- 
toviam — 3 doL Švediškas sta
las paruoštas M. Šaulienės, šo
kiam gros orkestras. Pelnas ski-

For sale very large 'home, 
facing stream, 13 aeres of land, 
good condition, all convenien- 
ces. 16 miles from Amsterdam, 
32 miles from Albany, 3 miles 
from Amsterdam, 26 miles 
from Saratoga. Mušt sėli due 
to death in family. Write S. N. 
Saldis Box 42, Amsterdam, 

' New York or call Amsterdam 
VI 2-5920.

Parduodamas labai didelis na
mas, prie upelio, 13 akrų že
mės, geros sąlygos, visi patogu
mai. 16 mylių nuo Amsterda
mo, 32 mylios nuo Albany, 3 
mylios nuo Amsterdamo, 26 
mylios nuo Saratoga. Būtina 
parduoti dėl mirimo- šeimoje. 
Rašyti S.N. Saldis Box 42, Ams
terdam, NevvYork, arba 
skambinti Amsterdam VI 2-59 
20.

..Išnuomojamas nedidelis kam
barys su vonia ir gaso apšildy
mu. Skambinti vakarais po 4 
vaL telef. EV 4-2079.

Ave., prie St Martin bažnyčios, 
išnuomojami 5 kambariai ant
rame aukšte. Garinis šildymas. 
60 doL mėnesiui Skambinti po 
6 vaL vak. VI3-6545.

Bart Nmv.Yorfca išnuomoj*-

tombariaL Taip pat kiti 2 kam
bariai su baldais grąžto atre
montuotame rūsyje. Teirautia 
AP 7-5377.

reikalingas nedidelis ir neper- 
brangus butas Ridgevrood, Rfch- 
mond Hm ar Woodhaven prie

881-7437.

Draugijos narys.

tone — City Point, netoli “L” 
gatvės maudynių, pinname 
aukšte 3 kambariai su vonia, 
nauja balta krosnis (virti fr šil
dyti), karštas vanduo, ąžuolinės 
grindys ir kt įrentimaL Telef. 
AN 8-2814.

Construction Co.

NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA Mirt

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, MTV.

. WORCE«TER, MABB. 
bL 4-6767 PV 4-1145

statome įvairus dydžio

galima tuoj įsigyti. Pri-

davimus ant mūsų arba

atliekam aąžintogai pagal

LAIRROOININRAB 
-JUVELYRĄ*

VI T-


