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NETEKO INTELEKTUALŲ PARAMOS 
Kas tie, kurie kalba intelektualų vardu ir kokie jų ke

liai išsigarsinti, oponentui likviduoti

Prezidentas perima iniciatyvą Vietna reikalu?
Pasiute naujas sąlygas derybom dėl Vietnamo — Maskva ir Hanoi jas vėl atmetė. 
Vyksiąs į Azijos konferenciją Vietnamo reikalu. O tuo tarpul>ombos sunkėja ...

Vietnamo reikalu Amerika 
mėgina perimti diplomatinę ini
ciatyvą Rugsėjo 22 A. Goldber- 
gas J Tautose pasiūlė 3 punk
tus: Amerika sustabdo bombar
davimą š. Vietname, gavusi “už
tikrinimą" viešai ar privačiai, 
kad š. Vietnamas karinę veiklą 
taip pat imsis mažinti; J. Vals
tybės atitraukia savo kariuome
nę iš P. Vietnamo, jei kiti taip 
pat atitraukia savąsias J. Tau
tų ar kitokioj kontrolėje; Viet- 
kongo įtraukimas i derybas ne
sąs neperkopiamas reikalas.

VHTAAMAS TARP TRIJŲ VALSTYBIŲ
Gallupo institutas surinko 

duomenis, kaip žiūri i Vietna
mą amerikiečiai, anglai, kana
diečiai.

Anglijoje dauguma pasisakė 
už amerikiečių pasitraukimą iš 
Vietnamo. Amerikoje dauguma 
pasisakė už karo sustiprinimą. 
(Kanadoje suskilo nuomonės 
tiek, kad tik nežymi persvara už 
pasitraukimą.

Amerikoje dauguma galvoja, 
kad sustiprintas puolimas pri
vers š. Vietnamą leistis i dery
bas. Beveik tokia pat proporci
ja persveria “vanagai” tiek tarp 
demokratų, tiek tarp respubli
konų tiek ir tarp nepriklauso
mų.

Moterys labiau linkę pasi
traukti nei vyrai. Asmens, ku-

— Atstovu Rūmai tretiem 
kovos su skurdu metam skyrė 
1.75 bil.

— Popiežius Paulius VI rug
sėjo 26 sulaukė 69 metų am
žiaus

— Romoje rugsėjo 26 prasi
dėjo teologų kongresas, kuria
me dalyvauja 1.200.

— Saigone rugsėjo 27 pradė
jo posėdžius išrinktasis parla
mentas. Jo uždavinys — paruoš
ti konstituciją. Manoma, kad 
konstitucija suteiks stiprias ga
lias vykdomajai valdžiai.

— Ešarry Goldwateris Phoe- 
nixe rugsėjo 26 Įspėjo respub-
likonus neprileisti, kad partijos 
vadovybėje įsigalėtų Birch So- 
ciety nariai.

— Š. Vietnamo prezidentas 
Ho Chi Minh japonų komunis
tam aiškino, kad š. Vietnamas 
70 procentų ginklų gauna iš Ki
nijos, 20 proc. iš Maskvos. 10 
pror iš rytų Europos.

— Lenkijos kardinolas Wy - 
szynskis, kurio valdžia neišlei
do į Amerika. Seton Hali uni
versiteto. S Orange, N. J . ap
dovanotas daktaro laipsniu lan
kuos 1OOO metu krikščionybės 
proga.

- Maskva nesijaučia laimin
ga, kari Prancūzija skubiai trau
kiasi iš Nato, nes tuo ji per
leidžia įtaką Nato viduje Vokie
tijai ir stiprina jos karinę reikš
me
- Kiny spauda aštriai puo

lė Jungtines Tautas, kam jose 
dominuoja Jungtinės Valsty
bės Pačios J. Tautos tesanti
t ik vieta Sovietam ir Amerikai 
bendradarbiauti.

Rugsėjo 23 Sovietų ministe- 
ris Gromyko Amerikos siūly
mą atmetė, kartodamas seną 
reikalavimą — Amerika turi sa-

Vokietijos reikalus išdėjo 
kancleris Erhardas prezidentui 
Johnsonui rugsėjo 26. Vertina
ma. kad reikalai turės būti 
sprendžiami kelis mėnesius. 
Prezidentas supranta kanclerio 
sunkią padėti viduje ir nenori

VOKIETIJOS REIKALAI JŠALDOMI?

rių pajamos iki 3.000. mažiau 
remia atakos stiprinimą, as
mens su 7.000 pajamom dau
giau.

Popiežius Paulius VI rugsėjo 26. 
sulaukęs 69 metų amžiaus, palai
mino teologų kongresą, kurį su
kvietė 10 dienų, kad apsvarstytų 
klaidingus tikėjimo ir Vatikano 
susirinkimo nutarimų aiškinimus.

Kongresas
Atstovų Rūmų švietimo ir 

darbo komitetas nubalsavo iš
imti eilę klausimų iš komiteto.
konkrečiai pirmininko žinios, ir 
tokiu būdu suvaldyti pirminin-

— Sovietų eksportas nuo 
1965 padidintas į š.Vietnamą, 
padidintas tais metais ir į kom. 
Kinija, nors žodžiais tiedu kraš
tai ir svaidosi. Tik Kinijos eks
portas į Sovietus sumažėjo.

— Sovietų Brežnevas rugsė
jo 25 lankėsi Vengrijoje, grįž
damas iš Jugoslavijos. Su Titu 
sutarė duoti daugiau pagalbos 
š. Vietnamui.

— Vyriausybė numato naują 
priemonę kovai su infliacija — 
pakelti mokesčius. Kada ir 
kiek — dar nenuspręsta.

— Čekoslovakijoje lankėsi 
Vienos arkivyskupas kard. Koe- 
nigas — tarėsi su valdžia, Va
tikano pavestas, dėl diplomati
nių santykių.

— Idaho kalnuose rugsėjo 
23 nukrito lėktuvas su 5 Visi 
žuvo Tarp jų šen. R Kennedy
žmonos brolis George Skakel, 
Jr.

vo kariuomenę atitraukti prieš 
derybas. Ųanoi tarp pat atmetė 
kaip propagandinę priemonę, 
siekiančią apgauti.

sudaryti įspūdžio, kad kancleris 
grįžta namo be nieko. Tad ieš
koma technikinių būdų, kurie 
klausimų sprendimą nustumtų 
ilgesniam laikui. Toki būdą pre
zidentas Johnsonas surado — 
sudaryti Amerikos, Anglijos, 
Vokietijos bendrą komisiją, ku
ri kariuomenės išlaikymą Vokie
tijoje spręstų pagal strategi
nius bendrus reikalavimus.

Konkrečiai Erhardas nenori 
mokėti metam 675 milijonų A- 
merikai už ginklus, kurie Vo
kietijai nesą reikalingi; nori, 
kad suma būtų sumažinta pu
siau: kad Vokietija galėtų pasi
rinkti ne tankus, bet lėktuvus 
ar kitus jai reikalingus daiktus.

Johnsonas nenori atleisti 
nuo mokėjimo, nes tai reikalin
ga doleriui gelbėti; sutinka, 
kad Vokietija galėtų neimti ne
norimų prekių, bet pinigus vis 
tiek turi Įmokėti.

Apsaugos sekr. McNamara 
surado būdą Vokietijos atomi
nėm pretenzijom pagerbti ir 
Maskvos nerūstinti. Rugsėjo 26, 
grąžęs iš Romos, iš Nato šešių 
konferencijos (Italijos, Vokieti
jos. Anglijos, Turkijos ir Ame
rikos apsaugos ministerių), pa
reiškė, jog sutarta, kad atomi
niame planavime dalyvautų ir 
tos valstybės, kurios atominių 
ginklų neturi. Tai pusiaukelės 
sprendimas, siekiant patenkinti 
Vokietiją. McNamara nemano, 
kad jo minimas sutarimas yra 
priešingas galimam susitarimui 
su Sovietais neduoti atomų jų 
neturintiem.

Tai vis ne klausimų sprendi
mas, bet jų Įšaldymas.

ima valvtis
ką kongresmaną Adam Clayton 
Powell, kuris įgriso savo nema
loniu Kongresui garsu: vengė
sumokėti teismo priteistą bau
dą už vienos negrės šmeižimą, 
per 1955-6 sezoną pristatė sąs
kaitas už 55 keliones Į Miami ir 
kt. — sumokėti turėjo Kongre
sas; jo žmona gyvena Puerto 
Rico. bet laikoma tarnautoja sa
vo vyro įstaigoje ir gauna iš 
Kongreso £0,578 dol. Ir tai vis 
“švietimo ir darbo”reikalai.

— Berlyne rugsėjo 30 rš 
Spandau kalėjimo bus paleisti 
du Hitlerio ministeriai: Baldur 
von Schirach, 59 metų, ir Al- 
bert Speer, 61 metų. Liks tik 
vienas kalinys — Rudolf Hess, 
kuris nuteistas iki gyvos gal
vos Ligšiolinės pastangos, kad 
paskutinis kalinys būtų taip 
pat paleistas, atsiduria į griež
tą Sovietų pasipriešinimą.

— Jugoslavijoje rugsėjo 23 
nuteistas Mihail Mihailov viene
rius metus kalėti už “melagin
gos informacijos platinimą”” a-
pie Jugoslaviją ir dar užsieniuo
se.

n O

Amerikos diplomatai Į Gro
myko ir š. Vietnamo pareiški
mus žiūri taip pat kaip Į pro
pagandos priemonę, kuri nereiš
kianti tikrosios jų nuomonės. 
Tebetiki, kad persigalvos ir lei
sis į derybas. Iš šalies Ame
rikos siūlymas vertinamas kaip

Kancleris Erhardas ir prezidentas Johnsonas

J. TAUTOS — kaip ir j u sekretorius
Pietų Afrikos atstovas rugsė

jo 26 atmetė J. Tautų preten
zijas kištis į Pietų Afrikos vi
daus reikalus. Kai jis kalbėjo, 
eilė afrikinių atstovų demon
stratyviai išėjo. Bet tie patys 
atstovai sėdi komisijose, aiškin
dami, kad “techniškai” jie čia 
nedalyvauja.

— Carl T. Rowan, buvęs A- 
merikos informacijos agentūros 
direktorius, vertina (W.J. Tribū
ne). kad JT šiuo metu yra silp
nesnės nei 1956. Tad JT su
gebėjo ginklu paremti taikos 
siekimą Konge. Kipre, Kašmire. 
Dabar Domininkonų. Vietnamo, 
Rodezijos klausimai jau pasi
lieka už JT durų Bet. sako Ro- 
wan, JT tebėra vertinga vieta 
susitikti valstybės sekretoriui 
Rusk su ministerių Gromyko.

— W. R. Hearst J r. (W.J. Tri
būne) pasisakė prieš pastan
gas prikalbinti U Thant. kad jis 
pasiliktų gen. sekr. “šis žmo
gus aiškiai nėra jokis Trygve 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus, kaip informuoja jo administratorę Gražina Norvilaitė, rengia kilno
jamas parodas, čia yra parodos vaizdas Chicagos La* n Branch bibliotekoje. St. Balzekas rodo gen. 
kons. P. Daužvandžiui 13 amžiaus ietį, iškastą Lietuvoje.

iniciatyvos perėmimas Į Ameri
kos rankas. Tos ihiciatyvos ant
ras ženklas — prezidentas John
sonas sutiko vykti į Manilą, 
kur kitą mėnesi kviečiama še
šių konferencija — Amerikos, 
Australijos, Filipinų, P. Korė
jos. N. Zelandijos, Thailando, 
Vietnamo kovos sąjungininkų.

Tuo pačiu metu Amerika su
stiprino bombardavimą š. Viet
name iš didžiųjų bombonešių.

Lie. kuris tvirtai vadovavo ir J. 
Tautų karines sankcijas pavar
tojo Korėjoje po poros dienų, 
kai prezidentas Trumanas įsa
kė imtis karinės intervencijos

Skundžia Kongas, 
skundžia Kongą
— Kongas apskundė Portu

galiją Saugumo Tarybai — kam 
ji laiko Angoloje Kongo parti
zanus. kurie treniruojami Pran
cūzijoje (Kongas nieko nekalba 
apie Angolos partizanus, kurie 
treniruojami oficialioje stovyk
loje Konge, prieš Portugaliją).

Portugalija savo ruožtu krei
pėsi i Saugumo Taryba, kad im
tųsi priemonių apsaugoti Portu- 
balijos diplomatam Kongo sos
tinėje Kinshase (buv. Leopold- 
ville). Ten Portugalijos diplo
matas buvo pagrobtas, sumuš
tas. o atstovybėje viskas sudau
žyta

šioje vietoje buvo informuo
ta, kaip dvasininkų vardu, “Na
cionalinės bažnyčių tarybos” 
vardu, buvo pasmerkta prezi
dento LBJ politika Vietname.
Betgi protestantų dvasininkus 
anketos keliu apklausinėj us in
dividualiai, išaiškėjo, kad dau
giau kaip 70 proc. protestantų
dvasininkų prezidento politiką 
remia. Vadinas, ana “taryba” iš 
tikrųjų tereiškė savo nusistaty
mą, o ne protetantų dvasinin
kų daugumos.

Dabar tenka sustoti prie ki
to vardo, kuriuo norima sudary
ti Įspūdį, kad auga sluoksniai, 
kurie “atšaukia pasitikėjimą” 
prezidento politikai. Tas propa
gandai paimtas vardas yra “in
telektualai”. Pasitraukęs iš Bal
tųjų Rūmų, buvęs prez. Johnso- 
no patarėjas prof. Eric Gold
man spaudoje prašneko, kad 
prezidentas netekęs “intelektua
lų” paramos, ir jis, Goldmanas, 
apie tai rašysiąs knygą . . .

Prieš Goldmaną buvęs pata
rėjas, taip pat su profesoriaus 
titulu. Schlesingeris “Times 
Magazine” atsiribojo nuo John- 
sono politikos Vietname ir pa
skelbė jau istorijos “ištarmę”: 
esą Johnsonas praradęs visas 
galimybes nueiti istorijon kaip 
didysis prezidentas . . .

Dvasininko vardo išaiškėjęs 
piktnaudojimas visuo
menei klaidinti skatina kritiš
kai žiūrėti, ar nedaroma tas pat 
ir su intelektualų vardu. Tam 
vėl stebimi faktai.

Intelektualai — tik mes:
Prof. Goldmanas nuleido nie

kais. kad jo vietoj prezidentas 
pasikvietė John P. Roche, poli
tinių mokslų profesorių, libera
lą, buvusi Americans for De- 

prieš komunistų agresiją”. “Jis 
tikrai nėra joks Dag Hammar- 
skjold, kitas veiksmo žmogus, 
kada pasireiškia grėsmė taikai 
ir teisingumui... U Thant gali 
būti geresnis sekretorius negu 
niekas, bet ne daugiau”. Tegul 
jis sau eina, sako Hearstas.

— Arabų atstovai J. Tautose 
paskelbė boikotą majoro Lind- 
say priėmimui, kurį jis rengia 
ateinantį pirmadienį J. Tautų 
delegacijų šefam. Tai atsimokė- 
jimas Lindsay už jo boikotą 
Saudi Arabijos karaliui birželio 
mėn.

— W.J. Tribūne paskelbė, 
kad valst. sekr. Rusk sutikęs 
pasilikti pareigose iki preziden
to Johnsono kadencijos galo, 
vadinas, dvejus metus. Po jo 
laikraštis mini Goldbergą, ar 
Katzenbachą valst. sekretoriaus 
pareigose.

mocrat. Action pirmininką. Bet 
jis ne toks liberalas, kaip Gold- 
manas, Schlesingeris, Morgen- 
thau. Jis prieš pusantrų metų 
pasmerkė savo draugų liberalų
“isteriką” dėl Vietnamo (žr. 
Darbininkas 196 6 balandžio 
22). Ar jis ne intelektualas ? 
Ar intelektualai tik tokie kaip 
Schlesingeris. Goldmanas, Mor- 
genthau? Ar jie monopolizavo 
intelektualo vardą?

Stebim faktus apie šių išim
tinių “intelektualų” taktiką.
Teisinga tik tai, ką mes 
sakom:

Kiek šie “intelektualai” ob
jektyvūs, nešališki savo tvirti
nimuose? Schlesingeris parašė 
knygą apie prezidento Kennedy 
nužudymą. Visoje knygoje ne
suminėjo žudiko Oswaldo pavar
dės. Lyg tai ne faktas, lyg ne 
jis, o Texas aplinka būtų nužu
džiusi prezidentą . . . VVilliam F. 
Buckley, Jr. (W.J. Tribūne 1966. 
9.25) atkreipė dėmesį, kaip 
tas pats Schlesingeris faktus 
aiškina. Esą Azijoje, lotynų A- 
merikoje įvykiai einą savai
me, be jokio Johnsono vyriau
sybės poveikio. Tam įrodyti ti
kino. kad Indonezija nusikratė 
komunistais be Amerikos poli
tikos įtakos. Buckley priminė, 
kad Filipinų prezidentas Mar- 
cos nacionaliniame spaudos klu
be pareiškė visai priešingai: jis 
asmeniškai žinąs faktą, kad A- 
merikos buvimas Vietname pa
drąsino ir parėmė tuos, kurie 
sėkmingai pasipriešino komu
nistų sąmokslui paimti valdžią 
Indonezijoje. Ar Schlesingeris 
geriau pažįsta Azijos faktus, ne
gu Azijos valstybės preziden
tas?

Tokie intelektualai kaip Sch
lesingeris per savo idėją nema
to fakto. Buckley nurodo, kad 
Schlesingerio pagrindinių idėjų 
eilėje yra ta, jog pastangos su
laikyti revoliucijas esančios pa
smerktos nueiti niekais ir di
džios istorinės galimybės atsi
veria tik susidėjus su Rusija . . 
Tam ir dirba šie intelektualai. 
Kas kitaip nei mes — 
tas naivus:

Rinkoj dabar pasirodė kny
ga “Neither Liberty nor Safe- 
ty”—kritiškas žvilgsnis į J. V. 
karinę politiką ir strategiją. 
Knygą Walter Mills (W.J. Tribū
ne 1966.9.25) sutiko pareiški
mu, kad 20 metų politikos kri
tika knygoje esanti “naiviai ak
la modernios politikos ir karo 
aktualijom”. Tokiai išvadai pa
tvirtinti vertintojas nurodo i 
knygos baigiamąjį skyrių “Atei
ties kelias”, kuriame Įspėja
ma: “Organizuotos konspiraci
jos vadai tebėra prisiekę su
naikinti Ameriką ir laisvąjį pa
saulį viena ar kita priemone, ir 
nėra jokio realaus akivaizdumo 
šiuo metu manyti, kad jų sieki
mas pasikeitė”. Tai esąs auto
riaus “kompleksas”. Tokio 
“kompleksu" ir “naivumu” ver
tintojas nekaltintų knygos au
toriaus, jei knyga aiškintų, kad 
komunizmas jau pasikeitė irt 
t. Tai kas, kad knygos autorius 
yra generolas NathanF. T\vi 
ning. buvęs aviacijos ir jungti
nio štabo viršininkas — jis vis 
tiek “naivus”, jei kalba kitaip 
nei “intelektualai”.
Skaitytojo žvilgsnis:

Amerikos karo meto ir po
karinę politiką ištiko dideli ne
pasisekimai. kad prezidentai pa 
klausė tokių “intelektualų" kaip 
Hopkins. Alger Hiss. Lattimore. 
o paskiau Morgenthau. Schle 
singeris.kurie dominavo Roo 
sevelto, Kennedy laikais Ame 
rikai gali būti tik į sveikatą, jei 
toki “intelektualai“ traukiasi 
nuo Johnsono. tikriau: Johnso
nas traukiasi nuo jų Bet. kaip 
rodo opinijos tyrimai, su John 
šonu liekasi tautos didžioji da 
lis O čia ir yra jo stiprybė



1968 metate vaaario 16 bus kitą pakaitalą; laimėtų gyvena- paą^ągmg;tej| 
Lietuvos nepriklausomybės at- mame krašte Lietuvos nepri- imhtįutadama 
statymo po pirmo pasaulinio klausomybės idėjai supratimo vtei.VieaitoKa 
karo 50 mėtų sukaktie B > tų ir paramos tarp nelietuviškai buvoVeiveriai k 
50 metų mažesnė pusė buvo ne- kalbančių ctaė yąldba ta

' Tąjp suprastas minėjimo už? 
davinys turi būti, iš anksto pa
ruoštas — ne .improvizuotas, 
kaip nutiko su 25 okupacijos 
metų sukaktimi, su 25 tautos 
sukilimo sukaktimi

Sukaktis parūpo jau ne vie
nam. Asmenys ar kolektyvai 
jau ima galvoti ir svarstyti. Juo 
daugiau bus tokių svarstančių 
— juo geriau. Tuo keliu kils vi
suotinis sąjūdis.

Kreipiamės tad į skaitytojus,* 
kviesdami būti tokio sąjūdžio 
pradininkais: pfergalvoti ir pasi
dalinti mintim, ką mes turėtu
me ir realiai pajėgtume pada-

priklausomi ir daugiau kaip pu
sė vėl okupacijoje.

-Pabėgęs iš šiaurės Vietnamo 
nelaisvės Amerikos lakūnas Die- 
ter Dengler rado reikalo paste
bėti: tik pabuvęs nelaisvėje ga
li suprasti, kas yra laisvė. Lie
tuvių tautos dalis, kuri gyveno 
savo tėvynės laisvėje, gyveno 
joje pavergtoje ir dabar yra at
sidūrusi laisvėje už savo tėvy
nės ribų gali su anuo Ameri
kos kariu laisvę įvertinti sąmo
ningiau negu tie, kurie nematė 
nelaisvės, naudojasi laisvės pa
laima ir jos nemoka įvertinti.

Tie, kurie gyveno laisvėje,
^. pažino, nelaisvę ir-vėl naudoja-, ryti šiai sukakčiai, sakysime, 

si laisve, turi visas galimybes 
šaukti laisvės už tuos, kurie tė- 

. dvynėje tegali laisvės ilgėtis, bet
kuriem užčiauptos lūpos.

Tad 50 metų sukaktis deda 
ypatingą atsakomybę laisvėje 
esantiem. Atsakomybę pavers
ti 50 metų sukakti sąjūdžio už 
laisvę nauju veiksmu, kuris 
reikštų pasipriešinimą rusų o- 
kupacijai bei komunistiniam to- 
talizmui, kovą už nepriklauso
mybės idėjos nuskaidrinimą 
kiekvieno sąmonėje ir jos at
gaivinimą valstybiniu kūnu Bal
tijos pajūry.

50 metę minėjimas bus pras-

šiose srityse:

— politinėje: kokiais žygiais 
sustiprintume diplomatinę ko
vą dėl laisvės, padėtume tėvy
nėje likusiam tautos kamienui 
išsilaikyti, išlaikyti savyje lais
vės ilgesį ir pasitikėjimą;

— kultūrinėje: kokiais žy
giais sustiprintume čia esančių- 
lietuvių, ypačiai jaunimo, tauti
nę savigarbą, kultūrinį aktyvu
mą, ryšio su praeitim pajauti
mą, valstybinės idėjos sąmonę;

— propagandinėje: kokiais 
Žygiais laimėtume gyvenamame 
krašte nelietuviškai kalbančių 
asmenų ar institucijų dėmesį 
bei paramą Lietuvos laisvės idė-

. „ jai.
mus kuo gausesniam žmonių Skaitytojai ne vienas, yra pa- 
skaičiui, ypatingai jaunimui ne- nuoširdaus kooperavimo 
laisvės nepažinusiam; su laikraščiu Tikime, ir šis

— jei jis paliks objektyvinių kvietimas bus sutiktas palan- 
pėdsakų, kurie patvariai liudys kial ir laikraščiui susiųstos ir 
tų Lietuvos nepriklausomybės paskelbtos sugestijos galės būti 
metų žengimą pažangos keliu, naudinga medžiaga visom mūsų 
stiprintų nepriklausomybės ii- vadovybėm ruošiant bendrą ir 
gesį ir nusistatymą nepriklau- suderintą minėjimo planą.
somybės idėjos neiškeisti į jokį

mingas,
— jei jis paliks pergyveni-

Iš anksto — ačiū!

ALĖ ROTA

_ ........................ lietu- rius rasas Muravjovasėmėieš-
ir va- 1853 tas pats ^KnsGodlevs-naujino bažnyčią, pa-.; vos sukilėlių vadas prieš rusų “ ““

i šbuvo kis p»tatė naują mūrinę baž- . .. ..........
M> <K-;ny&ą.
įąĮ tflc- <; *1925-31 Voverių parapijos 
tatytcs klebono pareigas ėjo Jkun. Pet- 
ąičiami ras BuivičHis, SSbūv treflitinys 
m> bei ir kankinys, danę kartų sėdė- 

kelei- jęs rusų kitėjimuose už lietu-
‘ višką žodį. Tuo pat meta kun.

P. BuM&us ir ėjo kapeliono pa
reigas vidurinėje mokykloje.

1934-35 Veiverių parapijos
klebono pareigas ėjo prel My-

statė kleboniją, ledamaę ir var- , okupaciją, savo parodyme ra- 
goninkui gyventi atskirą na- &>: -
mą. Be to, kun. J. Šalčius para- “Mano troškimas ■ žmonėms 
šė knygą “Veiveriai”, kurią gero davė man jėgų ir galimy- 
1937 išleido. Jis Ūko budėti bės sukelti liaudį, ir ne kuriuo 
gimtoje žemėje. nors kitu tikslumo tik siekiant

• *. ją pakelti, kad ji įsisąmonintų
tu įsa „.Viii™ * pasisakytų, ar su Rusija, ar

koti priemonių atitraukti lietu
vius nuo lenkų ir juos surusin
ti Tačiau jis buvo iškeltas ' į 
.Maskvą ypatingiem darbam, o 
jo vietą užėmė generolas von 
Kaufman, kuris' jx>liatr vedė ru-. 
tinimo politiką: sugalvojo lietu
viam duoti švietimą, padaryti 
juos raštingais, ir įvesti rusišką

dviejų aukštų namą.185^61 
pravedus Kauno-Virbalio gele
žinkelį ir jį 1864 sujungus su 'kolas Krupavičius, 1905 baigęs 
Petrapūio-Varšuvos geležinke
lių plentas neteko reikšmės: 
paštą ir keleivių vežiojimą pa
veržė geležinkelis. Veiverių 
pašto stoties pastatas paliktas
tuščias, nenaudojamas. 1866 krašte (1918 kovo mėn. Voro- 
šiame pašto name įsikūrė Mo- neže rusų komunistai prel M. 
kytojų Seminarija, kuri suvai- Krupavičių už akių buvo nutei-

ten pat Mokytojų Seminariją. 
Kaip žinom, prel. Mykolas Kru
pavičius yra atšventęs 80 me
tų sukaktį ir gyvena šiame sve
tingame ir taiką mylinčiame

neš ir praradusios figūras, ko- daugiau. Dar nebadaujam, su 
dėl nepraverstų krautuvėj ši
ta grakšti, su charakteriu už-

Dri 1863 sukilimo parapijos 
bažnyčia turėjo 42 margus aria
mos žemės, 17 margų pievų ir 
sklypą daržovėm. Po sukilimo 
viskas buvo atimta. Bažnyčiai 
palikta 6 margai Nepriklauso
mybės metu dalinant dvarus, 
Veiverių parapijos bažnyčiai pa
likta apie -6 hektarai žemės.

1863 sukilimą rusų okupaci
nė valdžia užgniaužė žiauriau
siom priemonėm. Tie rusų

* • ■ v r ** *WV A A. A* A UMM >>«AA VF

žiaurumai praskambėjo Europo- ministeris pranešė Vilniaus gu-

’ su Lenkija ji nori būti susijun- 
; gusi -. Kadangi Lietuvai trūks* 

ta daugelio sąlygų savarankiš
kai revoliucijai ir tuo pačiu pa
siekimo ko nors patvaraus atei
tai,- aš ir norėjau mase padėti 
Lenkijai o B jos reikalauti pa
galbos revoliucijai Lietuvoje”. 
(Lietuvos istoriniai šaltiniai n 
tomas, Vilnius, 1965 m., 83 
psL).

• 1863 rugsėjo 12 rusų karo
— x—— ------o “

bernatoriul kad iš Lenkijos ka
ralystės atimamos Augustavo 
gubernijos Marijampolės, Kal
varijos, Seinų ir Augustavo ap
skritys ir administraciniu požiū
riu priskiriamos prie Vilniaus 
gubernijos. Tuo Įsakymu reika
lavo skubiai išvesti iš tų apsk
ričių lenkų kariuomenę, o į jos 
vietą įvesti rusų okupacinę ka
riuomenę. Visi tarnautojai pa
vedami karinės okupacinės val
džios žiniai. Tačiau teismo, fi
nansų, religinių reikalų, liau
dies švietimo ir kt. klausimai 
palikta tvarkyti Lenkijos 
lystei (Lietuvos istoriniai 
niai, n tom. 75 psl.)

Istorija turi du galus:
kurią iki 1863 tvarkė Lenkijos 
karalystė, prievarta pasiglemžė 
sau .rusai, prijungdami prie 
Vilniaus gubernijos. Ir ta sri
tis, jau vadinama Suvalkų tri- įstodavo suklastotais do-
kampiu, rusų komunistų parti- —j—r-— —
jos ir Sovietų Rusijos pirkta iš rišką” kilmę.
Hitlerio Vokietijos už ll/z mil.
aukso dolerių (Lietuva, politi- dėstoma: lietuvių kalba ir lite- 
kos žurnalas, 1954 m, Nr. 6, ratūra, matematika, gamta, geo- . 
154 psl.).

1863 sukilimas prieš rusų o- 
kupaciją stipriai pasireiškė Vei
verių apylinkėse. Veikė Leoną- 
vičiaus sukilėlių būrys, kuris * 
buvo apjungęs per 600 kovoto
jų. Sukilėliai daugiausia buvo ■

____________ ____________ _ 4 pedagoginių kursų inspekto-
< rius, pasakė, kad per 25 mt- vi-

kara- 
šalti-

sritį,

kampiu, rusų komunistų parti-

pat uždraudė spausdinti ir pla
tinti knygas, kurios atspausdin
tos lotyniškomis -lietuvištomis 
raidėmis. Lietuviam, kilutiem 
iš Suvalkų srities, ir norintiem 
studijuoti Maskvos v universite
te, buvo duota 10 stipendijų. 
Suvalkuose ir Marijampolėje į- 
steigė gimnazijas, kuriose buvo 
dėstoma ir lietuvių kalba. Sti
pendijomis ir gimnazijomis no
rėta prigaminti mokytojų ir tar
nautojų, kurių buvo didelis trū
kumas- Ir tuo pat tikslu 1866 
spalio 14 — prieš 100 metų — 
Veiveriuose atidarė ‘ pedagogi
nius kursus mokytojam ruošti.

Kursuose mokslas 
metus ir prilygo 
minarijom. Prie kursų veikė 
pavyzdinė pradžios mokykla, 
kurioje busimieji mokytojai at
likdavo praktikos darbus. Kur
suose buvo nustatytas mokinių 
skaičius, kuris negalėjo viršyti 
90, bet jis visada buvo mažes
nis. Buvo priimami tik berniu
kai ir turėjo laikyti konkursi
nius egzaminus.

1872 gruodžio 23 pedagogi- • 
niai kursai buvo paversti Mo
kytojų Seminarija ir mokslas 
pratęstas iki 3 metų. Į Mokyto
jų Seminariją įstoti pirmenybė 
buvai lietuviam, tačiau rusai ir

kumentais, rodančiais jų “lietu-

Mokytojų Seminarijoje buvo

grafija, pedagogika, tikyba, ru
sų kalba, rusų istorija ir t. t 
Be to, buvo dar dėstoma dar-

sodininkystė.
Praktikos darbai buvo atlieka
mi savam mokyklos sode. — -

Rusas Puzanovskis, pirmasis

’ j sas (lietuviškas) kraštas tansias
jok. Mūsų geri vaikai. Pietus gyvensim, prasišviesim. Čia ge-<
Daliutė pasišildys. Vakare ne- ra šalis, gali pakilti, jei tik dirb- 4 
bijos. Ko jiems čia bijoti? Gal si laiką išnaudosi 4 '   .... . , , . .
kada aš paskambinsiu. O bus Oho, kaip gudriai moki $ - 1872^Svietimo mąstėm pa- 
du čekiai vietoj vieno. Ai ge- nušnekėti! - AtSteido Lapu- 

riau moraliai jausiuosi, uždirb- tfc, garsiai susijuokdamas. Juo-' 
dama šeimai, tau padėdama.

draugų- O vaikai auga, dau- Apsirengsim, naujus baldus įsi- 
giau reikalų. Štai Daliutė vos ' taisysim, gal ir namą naujes- 
porą geresnių suknelių teturi.
Seniai skundžiasi..

Vaikai tylėjo, bet žvalgėsi į 
vienas kitą ir atydžiai sekė te

mano uždarbiu...
— Pasakė! Nebadaujam. Tik 

sienietė? Kliūtis buvo jos vy- duona žmogus negali pašten- 
ras. Kai tik moteris priešpiet 
apsiskelbė savo šeimai linksmą 
naujieną, tuoj Laputis ir kirto 
lyg kirviu:

— Dirbti neisi
— O kodėl? — Norėčiau ži

noti! — Pakėlė antakius Lapu
tienė. Iš nuostabos net drąsą 
laikniai prarado.

—- Ką veiks vaikai vieni? 
žinai gi... ■ '

Laputis peržvėlgA šyptelėjo- Spyrėsi Laputis. — Nuolat į 
sį dvylikametį Algį ir 4 brolį ’ ““ 21 
skersomis žiūrinčią Dalią, kuri 
buvo trylikos, bet atrodė pora 

vusi klasės draugė! Dar tokia metų vyresnė. ; •
silpnuoiė, seniau džiova sirgu- -; *-4 Vaikai! Atrado, mat, vai-

VISŲ
GEROVEI

kinti Inteligentui reikia ir pa
doresnio drabužio ir išeiti kar
tais į kiną, teatrą, pasikviesti

Pavasario vėjas baigė sausin- dama kojas, purią pusmetinę 
ti žemę. Kilo daigai ir medžiai atmetusi Šildyti saulei Ėjo iš 
apsipylė pumpurų puškais, ir lėto, prisišaukdama ir nuginda- 
paukščiai dažniau palavindavo ma įvairias mintis. Ir nusken-

davo, ir jo žvilgsnis stropiau dirba šeštadieniais, tai todėl ji
— Daliutei reikia . visako,

Laputienė namo ne-

ginej buvo tikę vos pora popie
rinių ir saujelė smulkių, tad 
iki sekančios tėvui mokėjimo 
dienos reikėjo pakentėti. Lapu-

- « kalbos nemokantieji buvo visai
1_____ - — j nuo tokių pamokų atleidžianti.Pietus buvo skanesni, nuirus j 

namelis nušvito. To vakaro pa-' 
šnekesy buvo daug svajonių 
ir vilčių.

Taip Lapučių šeima atsistojo 
ant geresnio gyvenimo kelio. 
Ėmė veržtis pirmyn. Pavasario

Lietuvių kalbos painokas per 
Į 37 m. vedė Tomas Ferdinandas 

Žilinskas, kuris laikomas vie- 
I nas iš didžiausių tautinio atgi- 

! vimo ugdytųjų. Jis visus moki-
< nius įkvėpdavo uolia mokytis 
; gimtosios kalbos ir mylėti gim-
< tąją žemę5 Lietavių kalbos pa- 
; mokom vartojo poeto Kristijo- 
; no Donelaičio raštus, kuriuos 
; skaitė, vertė, mokėti atminti- 
; nai. Spaudos draudimo meta 
j moksleiviai L Andriulaitis (Kal- 
; nėnas) ir K. Sakalauskas (Va-

iti... Daliutę išpuošim, kaip lė
lę! Graži auga mergaitė ar ne? 
Į tėvą panaši...

— Į mamą. — Atsiliepė Al
gis. — Tik iŠ būdo į kažinką...

Dalia patraukė pečiais, bro- ir vasaros saulė įkaitino ne vien 
liui parodė liežuvį. - jų skruostus. Širdyse ėmė ru-

— O prasigyvenus gal tu dar senti troškimai Kiekvino skir-
ir studijuoti galėti, kaip vis * '
svajoji. •.

Laputis žvilgsniu ilgiau susto-

tingl bet dideli ir vis augą, 
' kaųp visa šiame krašte. Laputis 
ėmė kasdien svajoti apie uni
versitetą, pasinėrimą į kny- 

ral Moteriška. Puoštis mėgsta Laputienė jau planavo, 
ir puošti vaikus. Geresnio gy- 
venimo trokšta. Bet ir jam ge- įpratinti sūnų
ra, « MjauSa, supnmta. O bfl- %
tų gerai dar pastudijavus, ko kuo nors ^“^^toauu. j 

nors aukštesnio pasiekusJo 
keli draugai gerokai pašoko į 
priekį. O jis — jaunas vedė, 

ir ji nortjo ufcaigti pdnekeaį tartjo palikti »

— Kaip tu čia dabar imsi ir

doresnės... Lyg aš jau būčiau 
į senatvę nurašyta? Tau reikia 
eilutės... Pataikaujančiai nu

kuo papildyti ano ir dukteriį
dralmHne. kam tratinti sū™ platintojai. 1883 balamibo mė-jas studijuoja, doktorato šie- ko iš'šaldytuvo? Pietus Badą-'. 

Ida. Bei Laputienė mąsto, štai ma paruošiu. —Atgavau drąsą, 
pavyzdys. Ir ko jai pačiai tuno- stipresniu balsu porino Laputie- 
ti dienų dienas senoj, paplėku- nė. — Lyg maži? Ar namie ne- 
sioj virtuvėj? Dar kada ir nau-

pūtis pasakė griežčiau ir nutilo. 
Nebuvo įpratęs su žmona su

siremti. Iki tioi gyveno sutarti
nai ramybėj ir meilėj. Laputie
nė stebėjo vyro veidą. Jau ji 

dirbtum, kaip ir aš. Dabar abu permatė? tos dėjosi ano širdy.
tų vaisių. Bus Daliutei šilkinės sprendė. Dabar tik vykdyti Ji išrisim -- J J _ . “ ‘ 1

( Lapučio balsas žemėjo, o žmo- geruoju, bet atsiekti savo. Ar
_ :_Z_. i ne visada taip būdavo? Jei ne

naujas lūpų pieštukas ir prie- kėio labai susitelkti nes ii už- — Baisus daiktas! Užsirakins, gelbėdavo žodfiai, padėdavo pradėsi vyrą išlaikyti, į moks- 
___ « > • •• . ... 1 •___ -j________ T i Ine lalefi j__ T.amitie

r______ __ ____ _____  bučiavo vyrą kelis kartus, links- mintyse verčiantis vyriškai am-
Telefonas yra. Kas jau čia atsi- mu balsu, primenančiu ją visiš- bicijai ir svajonėms, • pareigos 
tiks? ’ ' — -

— Ar nepragyvenam? — Ty
liau tarė Laputis. — Reikalam 
galo nėra. Bus daugiau, reikės

ho ir šeštadienį, čekis pareis
namo didesnis. Bus vėl spinte- j? namelį nusipirktų.. * 
lėj saldainių, medaus, džiovin- Ha namų Laputienė apsi-

pabus? Neapsitvarkys? Juokas.
— Kad • bore ne po pietų dama autobusu akimis ieškojo; 

ramios ir Švarios gatvės, kinio-;

nesį moksleivis I. Andriulaitis, 
19 m. amžiaus, į seminariją at
vežė pirmąjį “Aušros” nr. Tas 
pats L Andriulaitis buvo pasku
tinis “Aušros” r edaktorius 
1883 seminarijos trečio kurso 
moksleiviai ėmė leisti ranka ra-

kojinės, kurių jau antrą savai- savo sumanymus vykdydavo
tę kaulija. Bus jai, Laputienel energingai. Bet šiuo atveju rei- nos

kliuvo ant rimtos kliūties^ Tai Daliutė vakarais niekad nebijo- bučiniai Ir dabar Laputienė pa- Įus leisti. —- Laputis šypsojos, 
nebuvo darbo gavimo klausi- j® pasilikti. O dabar dviese. I 
mas. Sis dailiai ir apyjaunei mo- ~ * 
teriai išsisprendė be painiavų 
Maloniai šyptelėjo prieš bosą, 
pakreipė galvą, atmetė atgal 
plaukus; jei priimamos senes-

einama kaina neblogas namais, 
gal net mūrinis. Vaikai mažai

monės plaukams pasišviesinti 
Bus gerai.

Papūtė vėjas į Laputienės dar 
jauną veidą. Švelnus, glostan
tis, gaivinantis pavasario vėjas.
Augšti bateliai nesikraipė į ša
lis Ji ėjo tiesi dailiai dėlio

kai jauną ir Žėvią, čiauškėda- jausmui ir aukštesnio intelekto 
ma: ; troškuliui-

— Taip ir bus, branguti. Vai- — Visų gerovei brangusis, 
kai iš mokyklos parsiras, nebi- Visų! Vaikų, tavo, mano. Prasi-

mesto į pasikeitimus. Tik Algis! 
tą vakarą eidamas gulti pasakė! 
seseriai:

— O boy, mamos kasdien; 
nebus namie! ]

dos”, kur buvo dedami pačių 
mokinių rašinėliai ir tautosaka.

Po 1907, pasitraukus mokyto

(Bus daugiau)

bą toliau dėstė mokytojas An
tanas Matulevičius. Lietuvišku
mui stiprinti daug nusipelnė ir 
seminarijos kapelionai kan.

fmdkelta į 4 psL) -



KUN. ANT. STANIUKYNAS-NEGĘSTANTIS ŽIBURYS
Praeitų metų gale lietuviškų 

knygų rinkoje pasirodė dr. An
tano Kučo parašyta kun. An
tano Staniukyno, seserų kazi- 
mieriečių vienuolijos įkūrėjo, 
monografija. Knyga išleista Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos leidinių serijoje “Negęs- 
tantieji Žiburiai” 2-ju tomu. 
Turi 210 psl. Išleidimą finansa
vo preL L. Mendelis. Tai rimta, 
šaltiniais pagrįsta, studija, nu
šviečianti kilnaus idealisto lie
tuvio kunigo darbus ir gyve
nimą Lietuvoje ir JAV.

Po įvadinių “Negęstančių ži
burių” serijos redaktoriaus — 
A- Liuimos, S. J., vysk. V. 
Brizgio ir paties autoriaus žo
džių, turinio ir trumputės vei
kalo santraukos angliškai, kny
ga padalyta į tris dalis. Gale 
pridėta bibliografija, kurią su
daro paties kun. A. Staniuky
no originalieji raštai, vertimai, 
rinkiniai, rankraščiai, kiti šal
tiniai ir autoriaus panaudota 
literatūra. Po šių dar pridėta 
asmenvardžių ir vietovardžių 
rodyklė.

Kun. A. Staniukyno 
pasiruošimas

Autorius, kuris yra parašęs 
šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone (1956) ir Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimo A- 
merikoje (1956) istorijas, žino
vo tikslumu trupame įvade 
nušviečia lietuvio ateivio veidą 
JAV, lietuvių emigracijos prie
žastis, spaudą, parapijas, orga
nizacijas ir lietuviškų mokyklų 
reikalą. Kadangi privačios mo
kyklos geriausia galėjo veikti 
tik prie parapijų, dėl to iški
lo seserų mokytojų vienuolijos 
steigimo reikalas, šiam uždavi
niui atlikti Apvaizdos pašaukia
mas kun. A. Staniukynas.

Jis gimė Suvalkijoje, dzūkų 
krašte, Krosnos parapijoje, Sal- 
tininkų kaime, vidutinio ūki
ninko šeimoje, 1865 m. gegu
žės 4. Iš pat kūdikystės Anta
nukas buvo labai rimtas, nors 
mėgo dainas ir veržėsi į moks
lą- Paaugęs lankė Krosnos pra
džios mokyklą (1872-76), kur 
mokytojavo susipratęs lietuvis 
Tomas Žičkus. Krosnos vikaras 
Staugaitis ir klebonas Valavi
čius irgi buvo susipratę lietu
viai. To paties mokytojo pa
ruoštas, berniukas įstojo į ant
rą Suvalkų gimnazijos klasę ir, 
baigęs penkias klases, jausda
mas pašaukimą, 1884 m. įstojo 
į Seinų kunigų seminariją.

Išaugęs lietuviškoje aplinko
je, klierikas Staniukynas ir se
minarijoje reiškėsi kaip susi
pratęs lietuvis, nors seminarija 
kaip ir vyskupija buvo dvilypė 
— lenkiška ir lietuviška. Jis 
perskaitė visas tuo metu išleis
tas knygas ir dalino jas skai
tyti kitiems klierikams. Klieri-

Veiveriy seminarija
(atkelta iš 3 psl.)

Vincas Aleksandravičius ir kun. 
Pijus Andziulis.

1866-1918 bėgyje Mokytojų 
Seminarija išleido 1024 moky
tojus, iš jų 800 lietuvių. 1914 
buvo išleista 24 mokytojai. 
1915 Mokytojų Seminarija iš 
Veiverių buvo iškelta į Vilnių, 
o vėliau į Rusijos gilumą.

1918 kovo 1 Mokytojų Semi
narija būdama kažkur apie 
Charkovą, išleido paskutinę lai
dą. Ir tuojau rusų komunistų 
partijos įsakymu ta Veiverių 
Mokytojų Seminarija buvo už
daryta.

1919 spalio 1, jau nepriklau
somai Lietuvai įsikūrus, Veive
riuose buvo atidaryta vidurinė 
4 klasių mokykla, kuri 1925 sau
sio 1 suvalstybinta ir pavadinta 
Tomo F Žilinsko vardu.

Veiverių Mokytojų Seminari
ja, davusi Lietuvai apie 10 0 0 

mokytų šviesuolių, suvaidino 
didelį vaidmenį tautinio atgimi
mo metu. Kai kurie iš tų švie
suolių atliko didelius žygius 
laisvės kovų metu ir padarė di
delius darbus nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo laiku.

K. Telga

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

kas Antanas davė pradžią lie
tuviškam klierikų judėjimui,
1888 m. suburdamas juos į 
slaptą draugiją. Tos draugijos 
uždaviniai buvo: palaikyti žmo
nėse lietuvišką sąmonę, platin
ti lietuvišką spaudą ir gerai 
taisyklingai išmokti lietuviškai 
kalbėti. Klierikas Staniukynas 
susirašinėjo su draudžiamosios 
spaudos leidėjais Prūsuose, 
knygnešiais Seinų ir Vilniaus 
vyskupijose, su Varšuvos ir 
Maskvos studentais, su kuriais 
kartu dirbo didelį lietuvišką 
darbą.

Kunigu jis buvo įšventintas
1889 m. birželio 15. Atlaikęs 
primicijas Krosnos bažnyčioje, 
kun. Staniukynas buvo paskir
tas vikaru į Slucz, prasčiausią 
Seinų vyskupijos parapiją Mo- 
zūrijoje. Susipratusiam lietu
viui aplinkA buvo svetima, kle
bonas suvaikėjęs senis, klebo
nija po vienu stogu su tvar-

tais, šeimininkė nešvari, kurčia 
ir girtuoklė. Paskyrimas len- 
kiškon parapijon pasiruošu
siam Lietuvoje apaštalauti ku
nigui buvo skaudus, bet jis ne
palūžo ir uoliai darbavosi sie
lų išganymui. Po sunkaus die
nos darbo vakare paguodos ieš- 
kodavęs maldoje ir studijose- 
Po trijų metų jis buvo perkel
tas į kiek geresnę Szczepanko- 
wo parapiją taip pat Mozūrijo- 
je. Tik po 9 metų nusilpęs, bet 
šiek tiek susitaupęs pinigo, gy
dymosi pretekstu gavo leidimą 
išvykti į užsienius, kur tuoj pat 
pradėjo studijas.

Pasiekęs Šveicariją 1898 m. 
įstojo į Fribourgo universitetą, 
įsiregistruodamas . Augustino 
Gerulio vardu, nes rusai tuo
met neleido kunigams užsieny 
studijuoti. Vėliau teologijos ir 
šv. Rašto studijoms gilinti per
sikėlė į Romą, o iš ten į Šv. 
Žemę, Jeruzalę, kur 1901 m. 
liepos 14 gavo teologijos dak
taro laipsnį ir grįžo Lietuvon.

Šv. Kazimiero karalaičio 
tarnyboje

Grįžęs į Lietuvą tikėjosi ga
lėsiąs dėstyti Seinų kunigų se
minarijoje, bet kaip “litvoma- 
nas” tos laimės nesulaukė. Jis 
buvo mėtomas iš vienos para
pijos į kitą, nors šį kartą Lie
tuvoje, bet per pora metų per
ėjo 7 parapijas. Šiose aplinky
bėse jis buvo galvojęs stoti į 
domininkonus, bet paklausęs 
lietuvių kunigų kvietimo 1904 
m. liepos 18 atvyko į Ameri
ką. Vykti Amerikon jį skatino 
ir noras darbuotis savųjų tar
pe. Čia atvykus jam ilsėtis il
gai neteko, nes liepos 31 Har
risburgo vyskupas paskyrė jį 
Mt Carmei, Pa., lietuvių para
pijos klebonu ir pavedė jam 
globoti be kunigo esančią She- 
mokino lietuvių parapija

Dar nespėjęs apsiprasti su 
naujo krašto sąlygomis, kun. 
Miluko ir kun. Kaupo para
gintas, kun. Staniukynas ima 
rūpintis lietuvaičių vienuolijos 
įsteigimu. Atvirai savo planus 
išdėstęs Harrisburgo vyskupui 
John W. Shanahan ir gavęs jo 
nuoširdų pritarimą, net su pa
žadu su steigimu surištus for
malumus sutvarkyti Romos Ku
rijoje. Steigiamosios vienuoli
jos mintis ir net vardas jam 
jau buvo ryškus 1905-1906 m., 
nes tų metų jo užrašų knyge
lėje pažymėta: “Visa ką turiu, 
ar galiu turėti, bus lietuvaičių 
šv. Kazimiero seserų nuosavy
bė”.

Vienuolijai steigti jau buvo 
šiokia tokia užuomazga, nes 
Ingenbohly, Šveicarijoje, šv. 
Kryžiaus seserų vienuolyno nau
jokyne buvo įstojusi kun. Kau
po sesuo Kazimiera ir tų pačių 
seserų mokykloje mokėsi ke
lios lietuvaitės, norinčios tapti 
vienuolėm. Amerikos kunigams

Reikalingos Žemaitijos 
vietovių nuotraukos
“Mūsų Lietuvos” — serijinio 

apie Lietuvos vietoves veikalo 
— autorius šiuo metu intensy
viai ruošia IV tomo — Žemaiti
jos vietovių aprašymus. Jam 
reikalingos šių miestelių ir vie
tovių nuotraukos: Adakavo, Al
sių, Balsių, Budrių, Dabikinės, 
Didkiemio, Endriejavo, Garda
mo, Gardų, Gaurės, Gegrėnų, 
Girėnų, Gimtališkės, Girdiškės, 
Girdžių, Janapolio — Viržuvė- 
nų, Jokūbavo, Juozapavos. Juo
daičių, Juodeikių —. šaltinių, 
Kalnalio, Kantaučių, Karklėnų, 
Ketūnų, Karšuvos, Klykolių, 
Laukžemės, Lenkimų, Lykšelio, 
Lomių, Luobos, Medemrodės, 
Micaičių, Milašaičių, Nagarbos, 
Nevarėnų, Notėnų, Pabalvės, 
Padubysio, Pakėvės, Pajūralio, 
Pajūrio, Pagramančio, Pašilio, 
Paupio, Renavos, Sartininkų, 
Stakių, Stalgėnų, Šačių. Šimkai
čių, Tenenių, Tūbinių, Upynos, 
Varnių (buv. katedros), Vaigu
vos, Varsėdžių. Vaičaičių, Vaiti
mėnų, Vegerių, Ventos gelž. 
stoties. Viešvėnų. Vitsodžio, Vė
žaičių. Žaiginio. Žalpių, Žygai
čių, Žvingių: praverstų ir kitų 
vietovių. Nuotraukų temos ga
li būti įvairios: kraštovaizdžiai, 
miesteliu vaizdai, atskiri pasta
tai (mokyklos, bažnyčios), pilia
kalniai. vietos organizacijų gru
pės ir t.t.

Gerb. šio laikraščio skaityto
jai prašomi peržiūrėti savo nuo
traukų rinkinius ar jų iš savo 
pažįstamų bei giminių paprašy
ti. Reikalingos ir žinios apie Že
maitijos vietoves. Bendradar
bių* — talkininkų pavardės įra
šomos knygoje. Visais klausi
mais rašyti Broniui Kvikliui 
adresu: 5747 South Campbell 
Avė., Chicago. 111. 60629. USA

nutarus steigti lietuvaičių vie
nuoliją ir kun. Staniukynui su
radus pirmosioms seserims pa
ruošti Nekalčiausios Marijos 
širdies Tarnaičių vienuolyną 
Scrantone, Kazimiera Kaupaitė 
su dviem kandidatėm — Judita 
Dvaranauskaite ir Antanina Un- 
guraite 1905 m. lapkričio 2 at
vyko į šį vienuolyną.

Dabar kun. Staniukynui pra
sidėjo sunkiausios darbo die
nos; reikėjo rinkti pinigus se
serų išlaikymui, įrengti joms 
pirmąjį vienuolyną su mokyk
la Mt Carmely, pirkti Chicago- 
je motiniškiesiems namams 
sklypą ir juos statyti, parūpin
ti kapelianiją, jieškoti seserims 
kandidačių, jas auklėti, paruoš
ti dvasinės literatūros, parašy
ti pirmąsias vienuolijos kons
titucijas ir mokyti lietuvių kal
bos.

Kaip kiekvienam kūrėjui, 
taip ir kun. Staniukynui teko 
pergyventi ir nusivylimų, kai 
kuriamosios vienuolijos dvasia, 
jai augant, ėmė krypti jam ne-
pageidaujama linkme. Skau
džiausia jis, išgyveno faktą, kai, 
jam pasiūlius, seserų dauguma 
atsisakė nešioti tautinėmis spal
vomis pažymėtus vienuolinius 
drabužius. Kai kelios seserys, 
supratusios jo skausmą, atbėgo 
į kapelianiją jo paguosti, tai 
jos atrado jį balsu raudantį: 
“Ar tai tam, ar tai tam aš pa
švenčiau visą savo gyvenimą”.

(Bus daugiau)

SPAUDOS
Didžiajame Statler Hilton 

viešbučio koridoriuje buvo iš
statyti bent keli spaudos kios
kai. Tai ir sudarė savotišką 
spaudos parodą, kuri oficialiai 
buvo atidaryta šeštadienį, rug
sėjo 3, 12 v. Buvo pasakytos 
kalbos. Kalbėjo kongresui 
rengti komiteto pirm. prel. J. 
Balkūnas ir lietuvių pranciško
nų provincijolas Tėv. Leonar
das Andriekus, O.F.M., kuris 
kaip tik pabrėžė dabarties kny
gų sunkią būklę. .

Darbininko spaudos kioskas, 
kurį tvarkė administratorius 
Tėv. Petras Baniūnas ir brolis 
Antanas Trumpa, užėmė dau
giausia vietos, čia buvo išsta
tyta turbūt visos dabar knygų 
rinkoje gaunamos knygos, vi - 
sos plokštelės ir daugybė lietu
viškų medžio drožinių — kry
želių. lėkščių. Tie medžio dro
žiniai pirmiausia ir buvo išpirk
ti. Išsivežta kaip suvenyrai į ki
tus kraštus.

Didelio pasisekimo turėjo ir 
Plokštelės.

Kaikurių plokštelių parduo
ta visi egzemplioriai, kiek bu
vo atsivežta. Daug pirkta ir kny
gų-

Antrąjį stalą sudarė Putna- 
mo seselės, išstačiusios savo 
leidinius. Prie trečiojo stalo bu
vo Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla. Pats šeimininkas J. Ka
počius čia nuolat budėjo ir 
skleidė savo leidinius, ragino

Spaudos kioskas Statler'Hilton viešbutyje VVashingtone religinio kongreso metu. Nuotr. R. Kisieliaus

Siluvos koplyčios paiventinimo bankete kalba Lietuvos atstovas Washingtone J. Kajeckas.
Nuotr. R. Kisieliaus

ŠILUVOS KOPLYČIOS PAŠVENTINIMO BANKETAS
Po ilgų iškilmių Washingto- 

no šventovėje, universiteto 
sporto salėje ir po sunkios tvan-’ 
kios dienos buvo labai miela 
grįžti į vėsias viešbučio sales. 
Jos buvo išpuoštos, pakaišytos 
gėlėm banketui. Banketas buvo 
Šiluvos koplyčios dedikacijos 
baigimas. Tai puota, kurioje pa-

KIOSKAI
užsirašyti lituanistinę enciklo
pediją, leidžiamą anglų kalba.

Romuvos knygų leidykla ant 
savo stalo turėjo naujai ir la-i 
bai patraukliai išleistą Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę. Tai di
delio formato puošnus Jeidinys. 
Buvo išstatytos ir kitos šios 
leidyklos knygos.

Savo stendus dar turėjo šv. 
Kazimiero seserys, Nekaltai 
Pradėtos Marijos seserys, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys, ma
rijonai, ..pfaųciškoųai. Ten bu-, 
vo supažin,dfnama su vienuoli- 

-jų gyvenimu. Atskiras stendas 
pavaizdavo kaikuriuos įvykius 
iš Romoje veikiančios šv. Kazi- 

-miero kolegijos gyvenimo. Lie
tuvoje persekiojamos Bažnyčios 
vaizdai buvo išstatyti netoli in
formacijų stalo.

Koridorius buvo gana platus, 
buvo lengva visiem praeiti, su
stoti ir apsidairyti, kas naujo 
išdėta ant stalų. Žmonės mėgo 
stovyniuoti, mėgo apžiūrėti lei
dinius. Pagal savo išgales jų 
Įsigijo.

Šia prasme didesnių susibū
rimų proga kioskai turi didelės 
reikšmės. Žmonės pamato kny
gas. gana lengvai gali jas įsi
gyti. Tai vienas iš konkrečiau
sių būdų knygas patinti. Gal 
reikėtų daugiau pasiūlyti, pri
minti, kurie leidiniai nauji, ku
rie geresni. Pavyzdžiai rodo, 
kad taip siūlant galima kur kas 
daugiau parduoti, ypač galima 
išleisti naujus leidinius, (p.) 

sidžiaugta baigtu darbu.
Viešbučio sujungtos dvi sa

lės talpino tik 1200 žmonių.
Pateko tik tie, kurie iš anks

to buvo užsisakę bilietus. Ki
tiem teko poilsiauti ir užkan
džiauti viešbučio valgyklose ir 
kavinėse.

Iškilmingos puotos turi savo 
stilių ir savo tvarką. Garbės 
stalas apkrautas gėlėm, apstaty
tas gražiom žvakėm. Ten susė
do dignitoriai, Bažnyčios hiera- 
rarchai, diplomatai, svetimų že
mių pasiuntiniai, dailininkai ir 
tie, kurie daugiausia plūšė, 
rengdami šią šventę. Atokiau 
už garbės stalo buvo Amerikos, 
Lietuvos ir Vatikano vėliavos.

Pradedant vaišes, buvo sukal
bėtos maldos ir sugiedoti Ame
rikos bei Lietuvos himnai. In- 
vokaciją sukalbėjo vysk. C. Sa- 
latka.

Pasibaigus vakarienei, kun. 
Antanas Zakarauskas, vadova
vęs banketui, pristatė garbės 
svečius. Jų tarpe buvo: Chica- 
gos arkivyskupas J. P. Cody, at
vykęs specialiai šios koplyčios 
dedikacijoje dalyvauti, Bolivi
jos ambasadorius de Medina su 
žmona (lietuvaite), Lietuvos at
stovas J. Kajeckas su žmona, 
vysk. V. Brizgys, vysk. P. Bra
zys, vysk. Ch. Salatka, Marijos 
šventovės direktorius prel. Gra- 
dy, Apaštalų Sosto delegatūros 
atstovas prel. Silvinskas, amba
sadorius Henderson, Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas dr. S. 
Bačkis su žmona, prel. L. Tu- 
laba, prel. P. Juras, prel. L. 
Mendelis iš Baltimorės (bene 
stambiausias koplyčios rėmė
jas), Religinio kongreso organi
zatorius prel. J. Balkūnas, Vals
tybės departamento Pabaltijo 
skyriaus vedėjas Jenkins (lietu
vių kilmės) su žmona, Moterų 
federacijos atstovė Miss Dono- 
hue, Alto pirm. A. Rudis, Vil
ko pirm. V. Sidzikauskas, Al
to garbės pirm. L. šimutis, Lie
tuvos gen. konsulas New Yor- 

ke V. Stašinskas, kun. K. Pū- 
gevičius, Šiluvos iškilmių Wa- 
shingtone talkos komiteto pir- 
min. A. Vasaitis, banketo komi
teto pirm. Laučkienė, Ateitinin
kų Federacijos vado įgaliotinis 
dr. V. Vygantas, prel. P. Raga- 
žinskas iš Brazilijos, skulpto
rius V. Kašuba, padaręs Šiluvos 
koplyčios statulą, dail. A. Els- 
kus, atlikęs koplyčios lubų mo
zaikų projektus. Dail. V. K 
Jonynas, sukūręs koplyčios mo
zaikų panelius, nors ir dalyva
vo iškilmėse bažnyčioje, bet 
banketan neatsilankė.

Sveikino
Ilgesnę sveikinimo kalbą pa

sakė Chicagos arkivysk. J. P. 
Cody. Jis įpynė keletą sakinių 
ir lietuviškai. Pagrindiniu kal
bėtoju buvo Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas.

Atstovas ypačiai ryškino min
tis, kurios glūdi šiuose jo saki
niuose: “Šiluvos koplyčioj at
vaizduota lietuvių tautos krikš
čioniška praeitis, jos ilgametė 
skriauda ir dabartinių dienų 
kančia. Ta šventovė mūsų šių 
dienų ir Aušros Vartai ir Liur- 
das ir Fatima”.

“Šiluvos koplyčia lietuvių so
lidarumo ir meilės Dievui ir Tė
vynei išraiška. Jį įrengta nepri
klausomos Lietuvos mokyklos 
išugdytų menininkų. Tai jų ta
lento vaisius ir auka. Ta pras
me dedikuotoji koplyčia lais
vosios Lietuvos stambus religi
nis ir kultūrinis įnašas į JAV 
Bažnyčios ir lietuvių išeivijos is
torijos lobyną. Tai kartu ir liu- 
dymas nepriklausomybės reikš
mės kultūros ir meno vystimui- 
si. Toje koplyčioje atvaizduoti 
svarbieji Lietuvos istorijos mo
mentai, pradedant Lietuvos ka
raliumi Mindaugu ir baigiant 
Sibiro tremtiniais. Toje koply
čioje du didingi paneliai atvaiz
duoja, kokią iš praeities Lie
tuvos sūnūs stiprybę sėmė. Ji 
liudija apie jų ištvermę ir tikė
jimą Lietuvos prisikėlimu ...”

“Šios dienos didinga lietuvių 
laisvame pasaulyje manifesta
cija — religinės laisvės pasėka. 
Tebūnie, tad, man leista iškil
mingai ir viešai pareikšti padė
ką JAV Vyriausybei. Kongre
sui ir žmonėms už gausias lais
vės palaimas, o ypač už Lietu
vos okupacijos nepripažinimą''.

Paskaitytas arkivysk. Anto- 
nio Samore laiškas, parašytas 
lietuviškai.

Vysk. V. Brizgys kalbėjo ang
liškai ir lietuviškai, apžvelgda
mas visą koplyčios įrengimo 
darbą, jo Įvykdymą, dėkoda
mas aukotojam ir visiem prisi- 
dėjusiem prie iškilmių.

Banketas baigtas koncertu . 
apie kurį jau rašėme Darbinin
ke. (p)

1967 Montrealio pasaulinės 
parodos lankytojam iš kitų 
miestų teks ieškoti nakvynės 
tolokai nuo Montrealio. Dau
gelis artimesnių viešbučių jau 
užpildyti visam sezonui.



nariai G.

certavo

PUTNAM, CONN

baigsime 4:30 vai.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

BALTIMORĖS LB apylnkė kviečia dalyvauti

RUDENS VAKARE

PROGRAMOJE:

Prie įėjimo aukojama 2 dol,

Baltimorės LB apylinkė

hės suruoštoje lietuvių dienoje 
rugsėjo 11, Los Angeles, Calif. 
Ta pačia proga įvyko ir dail. 
Petro Luko darbų bei tėv. A. 
Kazio, SJ., foto parodos.

vykti su vaikučiais, kuriuos pa
globos seselės, o tėveliai galės 
laisvai dalyvauti dienos progra-

spalio 1, 7:30 v. v. lietuvių salėje, 851 Hollins St., Balti* 
more, Md. -' .

. — Los Angeles Jūros Skau
tų balius bus spalio 1, šeštadie
nį, šv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėje.

pradėta 
lietuvių 
parapi-

kon- 
tome-

KĄ PAS1RYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

los tautinių šokių grupė Sukti
nis, vad. mokytojų J. Kavaliū
naitės ir M. Leknicko.

prie Ramiojo ' vandenyno, toli 
nuo Baltijos krantų..

Santa Monikos Lietuvių klu
bas, kuriam energingai pirmi
ninkauja Albinas Markevičius, 
šio tradicinio baliaus metu pa
rodytu gestu lyg sakyte sako, 
kad lietuvišką jaunimą lietuviš
kai galvoti ir veikti geriau ga
lima paskatinti ne tiek aštriom 
kritikom, kiek pagal galimy-

Ne tik lietuviškoje, bet ir nei, programos vedėjas V- R.net,dėkojant už atsidavimą lie- 
oerikiečių spaudoje bei tele- Pinkas apibūdino šio baliaus tuviškam jaunimui, už jaunimo 

yra į^^nainimas tpjniuosins tikslus ir pakvietė mokymą lietuviškai kalbėti, 
""*** ---------— 1------------------” šokti ir dainuoti, už visą įdė

tą darbą jaunimui ir pasišven
timą virš įsipareigojimo.

Visi šie momentai gausios 
publikos palydėti audriu - 
gom ovacijom. Išreiškiant pa
dėką šiem veikėjam, per juos 
padėkota visam jaunimui, ku
ris taip nuoširdžiai dirba ir dar

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PIANAI RUOŠIAMI

— Raimondos Apeikyiėspia* 
no rečitalis ruošiamas spalio 1 
Immaculate Heart Colegijos au
ditorijoje. R. Apeikytė, beveik 
nuolatinė Los Angeles lietuviš
kų parengimų ir koncertų a- 
kompaniatorė, šią vasarą a- 
komponavo ir dainų šventėje, 
Chicagoje. Rečitalio metu ši 
jauna pianistė atliks Schubert, 
Bach, Liszt, M. K. Čiurlionio ir 
B. Budrumo kūrinius.

Sao Paulo lietuvių yra r* 
mažai, yra apia 15X100. Prie 
bažnyčios gyvena apie 4,000 
lietuvių. Parapijoje veikia mo
terų ir vyrų katalikiškos drau
gijos, Liet Kat Bendruomenė, 
ateitininkai, sporto komanda. 
Parapija turi savo chorą, kuris 
gyvuoja jau 30 metų. Turi ir 
savo salę ir kitas reikalingas 
patalpas.

Antruoju kunigu dabar para
pijoje yra kun. dr. Antanas Mi
lius, buvęs Vilkaviškio kunigų 
seminarijos profesorius. Anks
čiau buvo kun. J. Šeškevičius, 
bet jis išėjo iš lietuvių parapi
jos, kurį laiką dėstė kunigų se
minarijoje, „dabar dirba, vietinė: 
je brazilų parapijoje. . £

Lietuviai kunigai dar lankė 
savo parapiečius ir 7 vietose lai
kė pamaldas sekmadieniais. Da
bar šį darbą perėmė tėvai jėzui
tai, kurie čia Įsikūrė prieš ke
letą metų- Jėzuitų yra: Tėv. 
Jonas Kidykas, Tėv. Jonas Bru- 
žikas, Tėv. Jonas Giedrys. Jie 
apsigyveno lietuvių namuose, 
kuriuos buvo beužvaldą japo
nai Senuosius šeimininkus iš- 
kraustę, jie čia kuria jaunimo 
centrą, tačiau dėl namų'nuosa
vybės dar galutinai neišsiaiškin-

Nauja Lietuviu 
Fondo vadovybe

« Jaącjrcyrafegsibtem Ma> 
ris,betpsU«ia^ga-

Dabartinė revolincįnė vyriau
sybė yra lietuviam palanki ir 
yra vBties atstovavimo reikalą 
sutvarkyti, atšaukti buvusio 
prezidento sprendimą.

Svečias dar papasakęjo įdo
mių smulkmenų apie naująją 
Brazilijos sostinę Braziliją, ku- 
rios nei pati valdžia, neį žmo
nės nemėgsta. Ji pastatyta kon
tinente, turi gražius pastatus, 
neblogas ten klimatas, bet visi 

^mieliau gyvena prie jūros — 
Rk> de Janeiro mieste. Vyriau
sybė gyvena perpus senojoje 
sostinėj ir naujoje.

Prel. P. Ragažinskas šį pir
madienį, rugsėjo 26, išskrenda 
atgal į Braziliją.

Praeitoj kadencijoj Fondo ta
rybos ir valdybos vadovavimo 
pareigos ibuvo sujungtos viena-

Bielskį įteikti meniškai Santa 
Monikos Lietuvių klubo pa
ruoštus ir įrėmintus tekstus 
tokia tvarka kaip matosi nuo
traukoje:

1. Hollywoodo kino ir televi
zijos aktorei Rūtai Lee Kilmo- 
nyteį, kaip padėką už gražaus 
pavyzdžio rodymą lietuviškam lyvauja lietuviškame gyvenime 
jaunimui if nnoširdų darbą lie-   *   •■
tuviškoje veikloje.

2. Dr. Arvydui Klįorei, įver
tinant jo aukštus mokslus erd
vių tyrinėjime. Lietuviai gali di
džiuotis turėdami tokį gabų ir 
lietuvybės neatsižadantį sūnų.

3. Inž. Egidijui N. Radveniui, 
dėkojant už nuoširdžią veiklą 
ne tik lietuviško jaunimo tar
pe, bet ir bendroje lietuvių ko

dėl pavergtos Lietuvos lais- bes atitinkamu pagerbimu ir pa-
. * '•••••V*;- dėkojimu.
Mokytojai ‘ Onai Razutie-' — Leonas Kančanauricra

Alkoholinių gėrimų įstaty
mai Ontario provincijoje yra 
senoviskiausi visoje Kanadoje. 
Sekmadieniais važiuojant trau
kiniu iš Montrealio į Torontą, 
Kvebeko pusėje traukinio res
torane dar galima užsisakyti vy
no ar panašių gėrimų, bet pri
važiavus Ontario sieną baras

vęųoje dažną*.; .... .
ipnariuai aagįs mestas prie Ra- , Lietuvos gen. konsulą dr. J.J. 
miojo vandenyno.. Tai Santa 
Monikos miestas, čia smarkiai 
auga tvirta lietuviška kolonija, 
čia gyvena daug* filmų žvaigž
džių ir šiaip žymių žmonių! čia 
puikus paplūdymiai ilgosios va
saros metu sutraukia šimtus 
tūkstančių sūraus vandens ir 
smėliomėgėjų...

Lietuviai smarkesniu tempu! 
pradėjo čia kurtis vos prieš ke
letą metų ir nei vienas neap
siriko įsigijęs nuosavybę, nes 
nuosavybių kainos smarkiai ky
la šiame puikiame mieste, vi
siškai artį» Los Angeles. Pažy
mėtina, kad daugelis čia gyve
nančių lietuvių yra aukšto išsi
lavinimo ir pilni energijos lie
tuviškai veiklai. Jau keli metai 
čia veikią, Santa Monikos Lie- voje 
tūrių kluį)as,. paskutiniais me- vės. 
tais įsisteigė sporto klubas ir 4. 
jau antri metai gražiai veikia 
lietuvių vaikam šeštadieninė 
mokyklą.

Jaunimo metais Santa Moni
kos gyventojai daug prisidėjo 
prie jaunimo kongreso talkos. 
Visą veiklųjį jaunimą Santa 
Monikos Lietuvių klubas nuta
rė pagerbti, šių metų tradici
nis balius surengtas jaunimo 
metų nuotaikoje ir baliaus me
tu ne tik kultūringai pasilinks
minta, bet viešai atžymėti ketu
ri lietuvybei nusipelnę asme
nys: trys jaunimo atstovai ir 
viena jaunimo auklėjimui nusi
pelniusi mokytoja.

Baigiantis baliaus vakarienei, 
po solisto Polikaičio dainų, a- 
komp. muzikei G. Gudauskie-

pianistė — J.ŲLIJA RAJAUSKAITE-ŠUSIENE iŠ 
New!Bnmswįck, N. J.
So^ątaą —•_ fįjSjKIS POVILĄVIČIUS, baritonas, iš Bos-

Solistė — JįWį£ KRIŠTOLAITYTE-DAUGELIENE, 
sopranus, ii cįvelando,, Ohio.
Soįžrtąm akompanuoja pianistė ELENA JUŠKAUS- 
KĄFTB-BUSgH.

Ęo koncerto šokiai, grojant JONO LEKEVIČIAUS orkes
trui.

TtVAMS FRANCIBltONAMS BROOKLYHC (BUILDINO FU N D) 
BBO >USHWICK AVt, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auk* u......statyto? fondui ir piliau Irstyti mane / mOsų
Betai* / mftsų mirusiuosius j:

O Gartoto fundatorius (>*1000)
□..Fundatorius (>100)

— Juozas Tininis, dėstąs lie
tuvių kalbą Kalifornijos univer
sitete, praleidęs vasarą Europo
je, sugrįžo £ Los Angeles, Calif.

—r Toronto Lietuvių Akade
mikų Draugija trejų .metų lai
kotarpyje surengė 14 paskaitų. 
Draugija Toronto lietuvius su
pažindina su įvairiais mokslo, 
meno, literatūros bei visuome
niniais klausimais akademinėje 
plotmėje. Taipgi jie sudaro 
progą lietuviškam jaunimui aki
vaizdžiai pažinti iškiliausius mū
sų intelektualus. *• Naują 1966- 
67 m. valdybą sudaro: E. Čiup- 
linskas. ir S. Butkevičienė. M. 
Sinkienė sutiko laikinai eiti sa
vo buvusias iždininkės pareigas 
iki rudens.

me asąmyje. Nors tai teigia- '■ ■■■ - ..", ' .r -
mai veikė darbo sklandumui
bei jo tašumui, bet kartu taip dr. Antanas PuMnA lpam pri- 
pat parodė, kad tom pareigom statė tarybai naujės vadybos 
atlikti reikia paaukoti perdaug sitalą: Antaną Rėklaitį vykdo- 
laiko bei energijos. Fondui au- muoju vicepirmininką' ir reika- 
gant ir (darbam vis plečiantis jų vedėju, dr. Zenoną Ašoklį 
bei didėjant, nusistatyta tary- -selafetoĮtaa, dr. Vladą šfimanitį 
bos ir valdybos pirmininkų pos- HrttointoH h* StmĮ Rwjrįra fi- 
tus išskirti, pavedant juos aįt- nansn ■Jrtloiiirfn Taryba M 
skiriem asmenim. vadybos sąstatą patvirtino.

Lietuvių Fondo tarybos šuva- iMnob buvu-
žiavime rugsėjo 12 Chicagoje U1»’r-. ,L11,1flr„„n 
Fondo tarybos pirmininku ».
rinktas dr. Gediminas Batukas -ir sekretorium Stasys Raucki- ^Z-s^T^T

Mljiilt praeito metmio narai 
viai, tai jiem Tėviškės namų suvažiavimo įvertinimą; pavedė 
kantata bus gražus ir mielas naujai valdybai sudaryti meti- 
meno kūrinys! Be to, jie pama- nę fondo administravimo sumė
tys pirmą kartą naujausius tau- tą, atsižvelgiant į suvažiavimo 
tiškus šokius ir Aukuro ansam- priimtus nutarimas ir aptarė 
blį su kanklių muzika. kitus aktualiuosius fondo reika-

P. Takotas his.

Lietuvių diena bus 
pamaldom abiejose 
bažnyčiose. Naujosios 
jos bažnyčioje per pamaldas 
giedos šcd. Stankaitytė, o šv. 
Jurgio — soL Verikaitis.

Koncertų salė graži ir didelė 
— 540 sėdimų vietų. Vietos nu
meruotos. Todėl jau dabar val
dyba maloniai prašo visus lie
tuvius užsisakyti vietas ir įsigy
ti bilietus pas valdybos na
rius: pirm. P. Mikšys', vkepirm. 
M. Aukštuolis ir V. Benokrai- 
tis, ižd. D. Stamškis, sekr. A. 
Kazėnienė, šviet reik. vad. B 
Pautienytė ir jaunimo reik, va
dovas D. Kižys.

Mus jau pasiekė žinios iš Ka
nados, kad ten šių metų lietu
vių dienoje ta pati muz. Budriū- 
no kantata Tėviškės namai taip 
labai pątiko ir giliai sujaudino 

kulst®,-ir kanklių vadovės mo- Hausytojus. Kantatą baigus , 
uždaromas, nes čia sekmadie- kytojos Onos Mikulskienės, šv. P® Tisi sustoję tol plojo, kol ji 
niais tokie gėrimai draudžiami. Karimfero šeštadieninės mokyk- vėl buvo pakartota. Tas rodo, 

•<- k*1 Bndriūnas yra sukū-................ .................—į ręs £delį, naują meno šedevrą 
(kantatos žodžiai poeto Bern. 
Brazdžionio). Jau pats kantatos 
vaidas mum sako, ši kantata 
liečia kiekvieną fi mūsų, mūsų 
ten patiktus namus, ar jie buvo 
dideii ir gražūs, ar tik prastu
tės dūminės pirkelės.

Nors mes čia Clevelande tu
rime daug daugiau ankstesnės 
kaip naujosios kartos ateivių, 
deji kaip gaila, kad jų tiek 
mažai bematom ir įdomiausiuo
se parengimuose. Paklausti? ko
dėl jie'nelanka savų, lietuviškų 
parengimiL dažnai atsako, kad 
jų vaikai savo vaikus savaitga- 
liaš suvežą ir juos turi prižiū
rėti. O kaip būtų gražu, kad jie 
įtikintų savo paikus, kad ir jie 
kartu atvyktų pamatyti ir iš
girsti savo tėvų namų... Jei 
kurių marti ar žentas nelietu-

nigo B. Suginto. Buvo ięškota ilgai 8&jo ;-
vienuolio, bet tokio nesura^K Prisakė MytąMą
per Draugiją Užsienio Lieta- A-
viam Remti buvo susitarta su nperitoje '
tam. Piju Ragažinsku. Jis ir pa- Dariš^ redritah jb išlaė- 
siryžo pamatyti Pietų Amerftos tavos tavo a££s 4-rių »e- 
kraštus ir ten veikti tarp lieta- tn feiriHime:teą »i- 
vin- . s sirir mokslus

Keliaudamas į Urugvajų, su- kalta'tatai gerŽ :
stojo Sao Paulo mieste jįar*1

ku ri išmck^ . ąmaėp ir aioka j 
varstis. Yra visa eilė baigsiu 
aukštąjį inokrią, nėt lietuvių 
profesorę, yra daktarų, inžmie- į 
rių. ;

Bet to neužtenka, kad būtų

Lietuvių dienos proga LB 
Clevelando 2-ros apylinkės val
dyba spalio 9, sekmadienį, 4 v. 
popiet, Muzikes instituto salė-* 
je, 11921 East Blvd. (ten kur 
buvo Čiurlionio ansamblio 25 
m. jubiliejus), stato muz. Br. 
Budriūno kantatą Tėviškės na
mai. Atliks Čiurlionio ansamb
lis, vad. muz. Alf. Mikulskio ir 
Toronto Varpo choras, vad. 
muz. St. Gailevičiaus. Kantatoje 
dalyvaujančių solistų partijas 
atliks solistai D. Stankaitytė 
ir V. Verikaitis!

Didžiulis choristų jungtinis 
vienetas — Čiurlionio ansam
blis ir Varpo choras — be kan
tatos dar atliks keletą dainų iš 
buvusios Damų šventės reper
tuaro. Solistai Stankaitytė ir 
Verikaitis dar padainuos solo 
po kelias dainas.

Pirmąją meninės programos 
dalį atliks Vysk. Valančiaus 
šeštadieninėsv mokyklos Auku
ro ansamblis, vad. muz. A. Mi*

kūrinių paroda ruošiama Det
roite, Lietuvių namuose. Pa- /t 
rodą, kurią globoja LB Detroi
to apylinkė, bus galima lanky- . 
ti spalio 3-15.

moję.
Šeimų Dieną praves prel. V.

Balčiūnas. Pradėsime 10:30 v.

— Zigmas Dailidka, JAV LB 
Kultūros . Fondo pirmininkas, . 
savo bute buvo sukvietęs Chi
cagoje gyvenančius lietuviškos 
spaudos ir radijo valandų atsto
vus pasitarti Kultūros Fondo 
piniginio vajaus reikalais. Taip 
pat buvo pranešta, kad be pini
ginio vajaus dar vyksta dovanų 
paskirstymas. Yra padovanotos. 
4 vertingos dovanos: televizijos 
aparatas, kurį padovanojo J- 
Lieponis, radijo* aparatas, pado
vanotas J. Gradinsko bei daili
ninkų J. Pautieniaus ir A. Pet- 
rikonio padovanoti paveikslai. 
Dovanų paskirstymo bilietai 
platinami per LB apylinkių val
dybas.
— Studentų Ateitininkų Są

jungos 196^67 m. dvasios va
das yra kun. Kazimieras Puge- 
vičius. Jo adresas: 110 W. La- 
fayette Avė., Baltimore, Md., 
21217. Telef. (301) 669-5567.

Šeimų Dienos reikalu spau
doje buvo skelbta, kad šeimų 
diena Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos Seserų sodyboje bus spa
lio 2. ši šeimų Diena nukelta 
trim savaitėm vėliau — spalio

g.

i



EVergreen 8-9770

MAIOR OIL CO

Draftsmen
Juniors

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL

MFIRA8 KABAMOS,

EV3-1133

UNIOUE CARINES

C. F. Young Secretarial 8cbool ex- 
ecutive secretarial tra&dng. Privalė 
seereterial A stenogrephie eoursesz 
Legal and medfcal secretarial ap- 
proved for foreign studente Day A 
ėve. sfešsions,' exėeBeht ptaeement 
Cataiog. 130 CUnton St Ma 4-0793, 
1 Mock from. Court St, Brookiyn

Sept 12th, 1966 
593 Lafayette Avenue 

(Near Npstrand Avenue) 
Brookiyn, New York 11216

FUNERAL DMECTORS 
i»i 11 " Kilt. «■,

Nauji Darbininko 
skaitytojai

Nice 
MEL’S Fi

T.fTnoTuyry TvnygKTYffiiny 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest P’srey Stetta) 
Woodhaven, N. Y.

MEN TEMPORARY 
GENERAL LABOR

If you really want your car to go 
aee Mario Marino’s Auto Inspection 
Service. Mario de Šautis prop. Com- 
plete brake repairs, fmat end vorfc, 
electrical work, tune-upe oar ^pe- 
dalty Auto repairs—skflled mecba- 
nic. Shell Bay Rd., Mayville. Phone 
609-465-5607 Cape May Court House

Joseph J. Staudt, Director 
'233 Someraet St. 

New Brunmrfck, N J.
Phone: Kllmer 5-1344

Warrted Exp Operatore on Sfrnger 
machines Steady work nice working 
conditions Hours to suit you Day 
or 'night ddft

ShitpjIriam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiMja.

TeL Vfrgtoia 7-4469

■ & Notary Public 
660 Grand SU Brookiyn 11, N.Y.

NCR .3180 OPERATOR
Exp. PayroŪs A’ Accounts payable 

Good salary and liberal benefits 
Nice working conditions 

24tfa St - 11 th Avenue
MR. DRUCKMAN 

WA 4-2220

pirkėjo lemta Statybą 
atviram ■ąHniiįįtf pipl 
sogftariia* nt tatai 
eitam taitah Vista> 
kal» krepas pM mty* 
btatata Stakta Aibe 

UaijHfMM.

EXP OPERATORS 
On Singer Seudng. Maciūne 

Week work steady work nice work-

RENT A TYPEWRITER &U makes 
toly 315 mėnifaly eteetrto- manual 
JU» motoW.AU typea rf offlce 

c4NP4aMnt^expert repairs on type- 
, writex»A addttng machines. Crown

GOWEN 
FUNERAL HOME

HARDY BthrON RACHINE CO. 
■•■-■‘••S89 49th Ave^ Woodside 
Vr : TtlfrMOO •'

RRBls'įtjĮEĮZ '.IV.'

Stamferd 5% Mortagage 
Avaflahle only on this one. Owner 
built Ranch (ūl needof repairs). 
If you have 814,000 oaah.and are 
lookingfor 3 bedrocshs, 2 baths, 
living rootn with firepiaee, dining 
rootn, eat-in-kiichen, fųll cellar, 2 
car garage. AB this on. a level acre 
of land. — Owner asking 340.500 
Jane Cypress. Realtor 906 High 
Ridge Road (203) 322-1675. Sun A 
Eves. call (203) 322-5451.

MEN - W0MEN 
Handteappod Persona Only 

Immedlate epeaings for typists, 
packcrs, shippers. telephone A Of
fice work. — Alno hovnework for 
handicapped persona. For personai 
lnterview call; 479-0200

A Dainis, Chariotte, N. C.» 
J- Smetona, Cleveland, Ohk>, 
J. Stelmokas, Me4ta> Pa., M. 
ŠalčiūBas, Great Neck, N. Y.y 
A. Račkauskas, Brooldyii, N. 
Y., R. Lenkaitis, Wobdbury, 
Conn., A. Tamulionis, Cleve
land, Ohio, A. Jonaitis, Cleve- 
land, OhioxV. Raugas, Ntewark, 
N. 5., Vr Grasska, Los Angies, 
Calif., 0. Andrijauskas, Youngs- 
town, Ohio, A. Saulaitis, S. J., 
Westoiį Mass., V. Ardzavich, 
Tunkhannock, Pa., A. Semi, Ba
la Cynwyd, Pa, S. Raila, Sr, 
Amsterdam, N.Y-, P. Dirkis, 
Ohicago, UI, J,S. Vazalis, Balti- 
more, Md, B. Jaras, Kenosha, 
Wisconsin. JACK CLEMENTE'S PRO 8HOP 

Member of Pro. Bovlers Assoc. — 
Carry full line of bowling balls, tro- 
pMes, bowhng shirts, shoes. E2xpert 
drilhDg while-u-wait. AMF, Man
hattan Jubilee — 297 Wyckoff Avė. 
Ridgewood, Qns., N.Y.-^ EV 1-5304

- We care for your dog 
“Free Ufo Insurance f ori Year”

Pickup delivery Service available
SCHNAUZS1S FOR SALE

N Y.; V.ŽL ffa^tatatai, kRQcta 
ester, N.Y, gimtadienio proga 
sūnui Mečiui Vasiliauskui,

KINGSTON, New York State ap- 
proved Home for Adutts, specializ- 
ing in care of a^ed A Irandicapped. 
Private and-send-private accommo- 
dations. Ręst Haven, (914) FĘ8- 
8664. St. Joseph Church within tbe 
area.

Enroll now! Broadway Mušte Centsr 
432 Broadvray, cor. Delafield, W.B.' 
Private lessons taught on ^11 inriru- 
mentš. Guitar instruction phis ren- 
tals. Drum studente—free practiee 
pad and stieks uptm enroilment. 
Tnaupet instfuctions available. —• 
Sales and Service. GI 7-8791

WANTED OPERATORS 
ON SEWING MACHINES 

Steady work aH year round No exp. 
necessary — Willing to train tor 
piastic cushions

PATIO PADS
148 Albany Avė., Lindenhurst, N.Y. 

516-893-1110

Waited Exp BfĮler Typmt also giris 
wtth genend d^foal beckgnmiid— 
win trafcn fbr.cur apectfle derteal 
work. Steady work nice Vorikizig 
conditions Interstate Container Corp 
70-27 80th Street Oendale — CaD 
DA 6-1000 ask for Mr. Gitfifo.

WANTED DRIVERS
^eady Work 

pricfog' Conditions 
tNITURE DELIVERY
SERVICE -

268- Morgan Avė. Brookiyn 4 
/ . : 3873H83

NURSE 
REFRESHER COURSE

NIGHT 8UPERVI8OR8
Steel Warehouse, supervising small 
crew. A BandUng jpaper work,.L<earn 
on day aMft ftcceUent opportuntty 
with grovring Mamaroneck Cornp.

(914) DW 8-3260

holstered. Specialistą in eold A 
silver leafing. Any color. Free pick
up A deitvery. Pablo's Refinishing 
Shop (212) 429-2244.

(2) GIRLS (2) 
GOOD AT FIGURES 

Steady Work 
Nice working conditions — Salary 
conunensurate with experience 

VOLU M MDS
75 Ninth Avė, N. Y. C. WA 4-6585

BANK TELLER
Prefer Trainee - Recent H.S. Grad - 
Alert. weū groomed, pleasant sur- 
roundings. Salary open 4- all frtnge 
benefits inchiding merit inereases. 
Ctosed evenings. Also need

FEMALE CLERK TYPISTS 
EDISON SAVING8 

A LOAN ASS'N
129 East 14th Street — Mr. Fair

Sėli Orte* Fabrics
Liberal 40% Commission Spare 
Time in your wn area to your 
Neighters Family. A Friends caB 
in Brooklyii, Brome A Manhattau

BRONXCO-OP 
BEAUTIFUL 20* TERRACE 

APARTMENTS '
3 short blocks from Brome Park 

1 - 2 - 3 Bedrooms
L0W DOWN PAYMENTS 

Low Monthly Carrying Charges 
Utilities included.

ExeeUent yearly tax savings. 
Men*s Club, Women’s Club, 

Community Affairs Program. 
Dennis Lane Apartments 

(212) Vfettington 3-3393

tais kreiptis į Darbininko admi- 
nistraciją, 910 Willoughby Avė, 
Brookiyn, N.Y. 11221.

T0Y DEMON8TRATOR8 jota Mew 
England's oldest and largaat Toy 
Pirty Pten. Highest ccmunfsMons. 
No investment, no collecting, no de- 
Hvering. Call or write SantM Toy 
Parties — Barbara Pully, 467 Onk 
Neck Rd.. W«ot Mp. 698 8608

; <MPER ATORS '
ON Šmotai MACHINES

For Hmmeoats
SteadF wotfc# -Rice4.wu»E&s confi- 
tfom. Many frfR»B *eneflta

• HARI M
435 - 9th Avenue, Bklyn. 7884148

T0NY SCOTTO 
86»C9aayTslani1 Avė, Bklyn, N.Y. 

871-5880

■y. y

. PARATORg 
sęsoiOL oc Music

Private am! class lessoas on aD 
instrumentą. Advance guttar tech
nike ta»«ht *y EBWARD cari.

1672 Vfctory Bfod. GI 2-6983
. , Other studio at 82, Lake Avė.

.. VaBey 8treme, N. Y.
-’s i jųuji"" X|1

■ -

Sbatt aoA Per 7-3 and 3-11
Genenal deity. Nevv Rajėty sealę. 

‘ Gerierous tringe beneOta. ; Apply 
Mri. E. Gecrgimt, Dtreetor od Nurs- 

fog — jaM^iona: YA4^88Q0
FRAMJCUN GJCNERAL

AUTOMATIC TRAN8MIS8ION re- 
builder* and tnataDara needed im- 
mediateiy. Hlgh vrages, paid vaca- 
Uona, secure future natfonal orga- 
nizatkm. Call Mr. Moaer 

614-636-8470

(ARMAKAUSKAS)
Graborins - Balaamaotoiu 

MOIMBRNT^KCM’LiYCIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

j Broeklyn, N. Y.

OPERATORS
Exp. <m JUMPERS 

Section -work, Nice vrorfcing condi
tions. Steady work

G AO SPORTSWEAR , 
353 39th Street, Bklyn. 5th Floor 

CaU 788-5819

For application • contact 
Maria Edmund, RN., Director c£ 
Nursing Service, St. John’s Queens 
Hospital 90-02 Queens Blvd. Ehn- 
hurst, N.Y. 11373. ,TeL 457-1300

FOR WORK ON INJECTION
MOLOS ON PLAfiTIC

- . Steady Work
Nice WOTidng O>nditi<His

J A S TObL ahd MOLD CORP.
. 473 Wežtman Ave~ Bklyn

. Gali 272-9210

COL_DWELL’S Auto Driving Schools 
82 W. Fordham Road Tel. 933-1999 
Main Office 1057 E. Gunhill Road - 
547-1674 Free pitir. up Service Full 
1 Jkut private lessons Low ^ate»į- 
pay as you go plan Free class room 
instruction. Call bęįB*' Munbers now 
ask ft^. MR, DUFkY. ‘ t

WONDERVIEW HOUSE for Senior 
Citirene — Home in the beautttal 
Catskills. RestfuU, jdeasant atmo- 
sphere, escellent food. 340 weekly. 
Open all year. Catholic Church 
near by 

------- 518 - 966-5378

NEWELL 
- FUEL OPc 

OILBURitaRS 
pųtactalb;:

AJL J. Burtoriewfcs

P ftsJbc
FŲNERAL HOME • 

Moderni koplyčia - Air contjttkned 
A. J. BALTON-BAIZTRC1US

For N.Y. State Licensed Nurses 
6 Weeks beginning 

October. 17

Užsakė kitiem: K Pranckonis^ 
Baltimore Md. - užsakė dukrai 
R.M. Morris, Chevy Chase, Md.; 
G. Pajonas Jr- savo tėvui G.

Sveikindami naujus skaityto
jos,' dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 doL Prenumeratos reika-

HOURLY 
OR FLĄT RATE 

LARGR OR SMALL VANS 
UtERTY MOVING 

/ ASTORAGE

OPERATORE 
Experience - GoodOppoctunity 

Appty BBCHAIT 
18E^55Ch8trwCNew' York Ctty

DRESSES Mušt do a cmnplete gar- 
ment Steady work . Nice woridng 
conditions

TERRY MFG.
6109 14th Avenue Brookiyn 

Call BE 6-2300

SOLOMOITS 
FLOOR WAXiNG COMPANY

Huntington Nursing Home 
“Operated under the latest Nursing 
Home standazdsT — AfTIHated vrtth 
Mariau Manor Nursing Home

NEW FIREPROOF 
CONSTRUCTION

24 hour licensed nurses, rehabilitat- 
ing care, special diėts; eotivalesceatą, 
terminai, chronics, ntiried gueste; 
private and send^rivate rooms (aD 
wtth batk), etevator Service, rooč 
garden; conveniently focated 4 bL 
Nassau Rd. Huntington, New York 
from RJL station Woodhull Rd. A

AR 1-6660

No eocperience neo«eMry._Sbow Su
ėst American made toy Caa earn 35 
Jmur No inrtoUMM Frse Tįaye to 
Hostesses. No coUecttA* and no de- 
Hvsring Call FL 9-6550 aak for Mra. 
Schult — Mutual Home Palty Plan

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-eon- 
sotes, cotor ir kt. TV, Tapė 
rėcorderiai, patefonai, fonogra
fai, jv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš, 
visomis katromis. Visi gaminiai 
Teiefunfcen, Grundig, Zemtb, 
Boroi^ta, Oiympia, Royai ete. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L Giedraitis, 10 Bany Dr, 
E Northport, N.Y., 1173L

UNl-CARD SERVICE
Open Sundays 

Closed Mondays 
4502 Avė. L, B’klyn 

. 377-9448
Full Daily Pay 

Report 6 fo8AM Beady for Work

JOHNMY ON TH< SPOT 
TEMPDRARY HELP, INC. 

558 JĮtaįme St., N. Y .C. 
Rėar Hoiiand Tunnel

Naujai užsisaką ir prisiunčią 
7 dol, laikraštį gaus nuo da
bar iki 1967 m. galo.

and cometive gymna uties. CHnical 
practiee in leadtag hospttals. Any 
age. Free placement servtce. Cata- 
log ‘C on reguesL Ėst. 1916. N. Y. 
State license. Tbe 8wecHeh Institute 
750 8th AT. (cor. 46 St) CI6-3191

INTER COUNTY 
BARBER SCHOOL

Finest Sehool on Long Island Free 
placement'for our gradoates Classes 
are open all year round

101 Deer Park Av/e Babylmi 
Call 516 JU 7-4040

SERVICE STATION 
ATTENDANTS 

imniėdiate employment 
Cos Cob, Conn. Area. 

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

ATTENTION
IidematiotMliy knuwn coiayany 
wants Men and Won»en over 18 

turn spare hours Into doOare 
Full Time Available 

Call YU 7-1600 — WATKIN8

Founded in 1923 Tele. ULster 7-1615 
(43 years of successful 

music teaching) 
REG3STER NOW I ! ! 

Fall term begins Monday,

WOMEN 
TELEPHONE 
SOUOTORS 

Interesting vrork.. Part-time
1 PMtoSPMDaily

Steady Job. Good pay. Advancement 
Prefer Mature Women.

Apply aB week 
SEARS, ROEBUCK & CO. 
Inter-County Shopptng Center 

AMiTYVILLE, L. L 
Phone: (516) 598-2200

Do you need a Home for <Hd aged 
puent or teiative? We are offering 
our gue^ rooms for. a few gueste at 
our efegant Georgian numsion in 
Putnam County, sttuated on a lake. 
Reg. Nune in attendance 24 hrs a 
day, not nursing tome guest mušt 
be ambulatory. 914 MA- 8*2014. St. 
Antbony's Church wtthin the area.

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ
Brookiyn, N. Y.

ST. JOHN’S QUEENS
- HOSPITAL

Sister

SUBJECTS:
Piano, Organ, Votce Harmony, 

Counterpoint, Composrtion
Dr. Dudley M. Archer — A-A.G.O.

Director

WANTED POWER PRESS 
OPERATOR

5 Day Week 8 to 4:30 
WH1 trata 

DAVIS AZBCRAFT 
Woodbtoe A Scudder Avė., North
port UI. Contact Mr. Joeeph Moore 

AM 1-1000

Work in Midtown New York 
with Project Engineers on ar- 
chitectural A mechanical design 
of new construction. Prefer 
night ^įgineering studente. 
Liberal company paid benefits. 
For interviev appointments call 

0X 5-7500, Ext. 289
UNITED PARCEL SERVICE 
643 .West 43rd Street, N. Y. C.

PRESS OPERATORS 
HYDROFORM

Esperieneed operator to operete 
hydroforta r presą. Good wuriUng 
conditions: Salary open. Apply or 
call ARROW LOCK CORP. — 4900 
Gtanmod Bd. Bklyn. 253-6560 Mr. 
SklooL x '

Bunos 6»s No. 20(L ehe<±iE^ 
account ,exp., ezceūeht salary, 
paid benefita- Meręhants Bank 
of NY -£J4 Bway. ,

WO 6-5500 ex+ 244

•- FVNfflAL HOME . 
197 Websimr Avenue 
.PRANASVATTKU8 

Laidotuvių Direktoriui 
;■ trlM|eaatoetajM^ ' 
Cambririge, Maeir 

NOTARY BmUG

motoW.AU

