
DARBININKAS HOOVERIS IR BALTIJOS VALSTYBĖS
Jis šelpė Baltijos valstybes po pirmo pasaulinio karo, 
liudijo už Baltijos valstybių laisvę po antrojo
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Lietuviai jungiasi pagarbon prezidentui Hooveriui
Dėmesys velioniui Hooveriui nustumia šešėlin naujy Sovietij 
bei Anglijos valdžių siekimus ir vidaus aitrią rinkimų kovą

Prezidentas Johnsonas pa
skelbė 30 dienų gedulą dėl bu
vusio prezidento Herbert Clark 
Hooverio mirties spalio 20.

Pagarba ir dėkingumas velio
niui priklauso iš viso pasaulio, 
kuris dar moka būti dėkingas 
už padarytą gerą. To nusipel
nė H.C. Hooveris ne kaip didis 
prezidentas, bet kaipo didis 
labdarys, šalpos vykdytojas 
pasauliniu mastu.

Pirmojo pasaulinio karo pa
baigoje prezidentas Wilsonas 
jam pavedė administruoti A- 
merikos šalpą nukentėjusiem 
nuo karo ir badaujantiem po 
karo. Milijonai buvo pamaitin-

ti ir aprengti. Hooveris išdali
no gėrybių už 3.5 bilijono 30 
kraštų.

Pačioje Amerikoje Hooveris 
didis taip pat ne kaip preziden
tas. Į Baltuosius Rūmus jis ne
siveržė. Į juos buvo greičiau 
kitų įstumtas. Jis ir konvenci
jose nesiskardeno agitacinėm 
kalbom. Išbuvo tik vieną ka
denciją (1928-32). Oponentų 
partinių šauklių buvo apšauk
tas blogu prezidentu. Jo lai
kui pasitaikė didžioji depresija. 
Oponentai jo vardu ėmė vadin
ti ir tą depresiją, nors dabar
tinėje perspektyvoje jau aiški
nama. kad pats Hooveris tebu
vo šios depresijos auka, ne

PO NIKITOS: kas
Chruščiovo nuvertimo prie

žastys tebespėliojamos. Pagal 
Londono komunistų spaudą 
trintis tarp Chruščiovo ir kitų 
politbiuro narių prasidėjo nuo 
1962. kada Chruščiovas norėjo 
partijos sekretorium padaryti 
savo žentą Adžubėjų. Kiti tam 
pasipriešino. Paskiau 1962-3 
žiemą partija sustiprino kontro
lę intelektualam prieš Chruš
čiovo norą.

Ir Sus lovas?
Ruth Montgomery (Journal 

American) protarpiais duoda 
pramatymus, kuriuos patiria iš 
VVashingtono aiškiaregės Jeane 
Dixon. Dabar ji priminė, kad 
sausio 1 laikraštyje ji rašiusi 
apie Dixon. Tada ji rašė, kad 
Dixon matanti Jungt. Valsty
bių vidaus ir užsienio reikalam 
dideli pavojų 1964-7. kuris ei
na iš naujo vado, pakeisiančio 
Sovietuose Chruščiovą per ar
timiausius 18 mėnesių.

.Aiškiaregės “rutulys” gruo
džio mėn. jau rodęs, kad nau
jas žmogus, kuris kontroliuos 
Rusiją, “sieks mus sunaikinti, 
bet jam nepasiseks". Prieš tuos 
10 mėnesių Dixon aptarė nau
ją Rusijos vadą kaip “intelek
tualo tipo, profesionalą". Jis 
būsiąs ‘ ‘mums daug kietesnis 
negu Chruščiovas".

“Jis jau veikia su Sovietų. 
Kinijos ir Vokietijos moksli
ninkais, ir jų sąmokslas ren
giasi mus sunaikinti milžiniš - 
kais ginklais, galinčiais neutra
lizuoti mūsų radarų veikimą ir 
išjungti mūsų susisiekimą dau
geliui valandų”.

Dixon sakėsi negalinti išskai
tyti Rusijos vado vardo, nes 
jis labai miegąs, bet ji pastebė
jusi pirmąja raide — S.

Dabar Ruth Montgomery 
ir atkreipia dėmesį i Michailą 
Suslovą. kuris esąs ir intelek
tualo tipo ir kuris penkias va
landas kaltino Chruščiovą cent
ro komitete.

Ta pati Dixon dar 1961 skel
bė. kad Kinija greitai bus kan
didatas į atominį klubą, o die
ną prieš prezidento Kennedy 
nužudymą ji įspėjusi, kad pre
zidentas nevažiuotų i Dalias Ji 
įspėjusi ta>p pat, kad Ed. Ken
nedy nesėstų į privatinį lėktu
vą.

Dabar Dixon griežtai atmetė 
valstybės departamento vertini
mą. kad valdžios pasikeitimas 
Maskvoje nereiškia politikos pa
sikeitimo tarp rytų ir vakarų.

buvo ir kas bus
Centro komitete, kur Suslo- 

vas kaltino Chruščiovą apie 
penkias valandas, buvęs atga
bentas ir Chruščiovas pasitei
sinti. Tačiau jo žodis neturėjęs 
reikšmės, nes viskas iš anksto 
buvo sutarta.

Kur dabar Chruščiovas, tik
rai nežinia. Esąs jis viloje ne
toli Maskvos, bet namų arešte.

Maskvos partijos nauji va
dai išsiuntinėjo agitatorius į 
provinciją aiškinti apie Chruš- 
čivo pašalinimą.

Prancūzijos komunistai spa
lio 21 paskelbė reikalavimą duo 
ti daugiau informacijų apie 
Chruščiovo nušalinimo priežas
tis.

priežastis. Buvo lengva tada at
eiti oponentui F.D. Roosevel- 
tui, visai kito tipo žmogui. Roo- 
seveltas mokėjo pagauti minią 
ir ją hipnotizuoti. Hooveris ne
buvo tokis politikierius.

Tiek prieš prezidentavimą, 
tiek ir po prezidentavimo jis 
reiškėsi kitokiu talentu — ge
ro organizatoriaus, administra
toriaus, gero humanisto, labda
rio. Pirmojo pasaulinio karo 
pradžioj prezidentas pavedė 
Hooveriui organizuoti maitini
mą. Netrukus Amerika buvo 
vadinama “suhuverinta” — 
buvo paveikta Hooverio atsisa
kyti nuo mėsos pirmadieniais 
ir šeštadieniais; buvo paragin
ta mažiau valgyti ir daugiau ga
minti sau ir sąjungininkam. To 
rezultatas — Amerikos ekspor
tas iš 6.5 mil. tonų pakilo iki 
21 mil. per metus.

Po prezidentavimo Hooverio 
talkos šaukėsi ir visi kiti pre
zidentai, kur reikėjo organi
zuoti šalpą, valstybės aparato 
perorganizavimą.

Buvo teiraujamasi jo nuo
monės ir politikos klausimais. 
Jo politinį galvojimą rodė jo 
pasisakymas prieš J. Tautų 
prievartą Katangai. prieš vy
riausio teismo sprendimą dėl 
maldos.
Ne politinis tikslingumas, bet 

teisingumas bei Įstatymas bu
vo jo kelias. Ir šiame kelyje, 
stebimas iš perspektyvos, jis 
rodos didesnis, nei jis buvo 
vertinamas savame laike.

HERBERT CLARK HOOVER

Tarp Prancūzijos ir A okietijos
De Gaulle vyriausybė spalio 

21 nutarė - partraukti iš euro
pinės bendruomenės, jei Vokie
tija nesuderins savo kviečių 
politikos su Prancūzijos kvie
čių reikalais, šiuo metu Vokie
tija kviečių augintojam dau
giausia primoka; jos kviečių 
kainos dėl to aukštos, ir Pran
cūzijos kviečiai negali įeiti į 
Vokietijos rinką.

Vokiečiai aiškina, kad Pran

cūzijos pasitraukimas iš Euro
pos ūkinės bendruomenės dau
giau pakenktų pačios Prancū
zijos pramonei. Bet jie spėja, 
kad Prancūzijos grasinimas ga
li turėti ne tiek ūkinių, kiek 
politinių priežasčių. Tai gali 
būti de Gaulle atsakymas į Er- 
hardo pastangas atsiriboti nuo 
Prancūzijos politikos ir šlietis 
ar prie Amerikos, ar prie Ang
lijos. ar ieškoti kompromiso su 
Sovietais.

— Vatikano susirinkime svars
tomos aktualios pasaulio prob
lemos: gimimų kontrolė, miš
rios vedybos, atominiai ginklai, 
taika ir kt.

— Portugalija neigiamai pa
sisakė dėl popiežiaus Pauliaus 
numatytos kelionės į Indija, 
kuri yra įvykdžiusi agresijos 
aktą prieš Goa.

— Vokietijos vyriausybė 
spaudžia savo raketų specialis
tus. kad grįžtų iš Nasserio tar
nybos.

Buv. kancleris Adenaueris 
vyksiąs vizito į Izraelį santy
kiam gerinti.

— Kova su komunistais pie
tų .Azijoje per dvejus metus 
nepadarė jokios pažangos. — 
vertino Filipinų prezidentas.

Velionies prezidento Hoove
rio ryšiai su Baltijos valstybėm 
yra didesni nei kurio kito A- 
merikos prezidento. Jo mirtis 
yra proga pakartoti jo paties 
pareiškimus apie Baltijos vals
tybes. Apie tai jis liudijo Kers- 
teno komitete 1953 gruodžio 5.
APIE BADĄ IR KOMUNISTŲ 
INVAZIJĄ

Pirmininko Kersteno klausia
mas apie patirtis Baltijos vals
tybių pradžioje, buv. preziden
tas Hooveris kalbėjo:

"Jūs atsimenate, kad prezi
dentas Wilsonas paskelbė apsi
sprendimo principą pirmo pa
saulinio karo pabaigoje ... Vi
sos šios trys Baltijos valstybės 
paskelbė tada savo nepriklau
somybę nuo Rusijos ir sudarė 
savo konstitucines vyriausy
bes.

Jų politinio gyvenimo liki
mas buvo labai trapus. Visos 
jos badavo. Bet dar blogiau — 
visos jos buvo užpultos komu
nistų tuojau, ka tiki mėgino su
sikurti savo nepriklausomybes. 
Jos suformavo savo savotiškas 
kariuomenes su tekiais ginklais, 
kokius tada sąjungininkai galė
jo jom suteikti, ir jos atliko 
stebinanti dalyką — visos jos 
atrėmė - komunistų invaziją. 
Sunkiausiai ėjosi Latvijoje, bet 
ir ji įstengė apsiginti”.
APIE SAVO RYŠĮ SU BALTI
JOS KRAŠTAIS TADA:

“Aš ten dalyvavau tuo, kad 
nukreipiau šalpą, o taip pat 
aš turėjau įpareigojimą iš są
junginių vyriausybių sustiprin
ti jų rezistenciją; mes ėmėmės 
įvairių priemonių tuo metu 
jiem padėti šalia šalpos.

To vaisius buvo, kad 1919 
pavasarį sąjunginės vyriausy
bės pripažino nepriklausomybę, 
ir jos (Baltijos valstybės) galė
jo padaryti su Rusija sutartis, 
kuriom buvo jų nepriklausomy
bės pripažintos”.

Tarp tų priemonių Hooveris 
paskiau suminėjo faktą, kad 
Amerikds laivynas užėmė vi
sus Baltijos uostus. “Tai buvo 
padaryta man reikalaujant, nes 
aš turėjau didelį amerikiečių 
štabą šiose srityse ir jo nariai 
visą laiką buvo grėsmėje . . . 
Laivynas užėmė uostus jų ap
saugai ... Mūsų štabe (šalpos 
dalinimo štabe) buvo daugiau
sia Amerikos armijos karinin
kai. Mat, paliaubų metu armi
ja neturėjo ko veikti, ir aš pa
siskolinau keletą tūkstančių ka
rininkų mūsų veiklai. . . Ame
rikos laivyno, o taip pat Ang
lijos laivyno buvimas šiuos e 
uostuose neabejotinai sustipri
no jų moralę nepriklausomy
bei _ Kai buvo padarytos pa
liaubos su Vokietija, buvo nu
matyta. kad generolas von 
Goltz su kariais iš Baltijos 
kraštų, kurie buvo jau Baltijos 
valstybių piliečiai, pasiliks šio
je srityje tvarkos palaikyti.

PRIEŠ RINKIMUS: dėl maldos K. ir K.
Šen. Keatingas pareiškė, kad 

jis nepritaria vyr. teismo spren
dimui. kuriuo malda pašalinta

— Kcm. Kinija pasiuntė pre
zidentui Johnsonui siūlymą, 
kad viršūnių konferencija susi
rinktų atominių ginklų uždraus
ti. Amerika tokią konferenciją 
su kom. Kinija atmetė.

— Sovietai spalio 21 skelbė
si pralenkę Ameriką raketų sri
tyje.

— Kinų antrosios bombos 
sprogimo laukiama šiom die
nom — įspėjo valst. sekr. D. 
Rusk. Kinai galėjo pasigaminti 
plutonijų greičiau, nei Ameri
kos žvalgyba buvo spėjusi.

— Lenkijos orkestro du na
riai po koncerto Londone į 
Lenkiją nebegrįžo.

iš mokyklos. Apgailestavo, kad 
teisėjo Stewarto nuomonė ne
virto daugumos nuomone. Pri
tarė konstitucijos priedui, ku
ris rastų abi puses patenkinan
tį sprendimą.

R. Kennedy pareiškė, kad 
yra priešingas bet kokiam kon
stitucijos priedui, kuris panai
kintų vvr. teismo sprendimą.

— Prez. Johnscnas kaltino, 
kad respublikonai ėmės šmeiži
mo taktikos.

— Šen. Goldwaterij savo 
kalbose pabrėžė du svarbiau
sius kaltinimus Johnsono vy
riausybei: viduje 'korupciją, ku
ri davė Sol Estes. Bakerio. Jen- 
kinso istorijas; užsienio politi
koje “švelnumą su komunis
tais". kuris davė pralaimėjimus 
Laose. Vietname ir sustiprino 
bendrą komunistų frontą.

Bet šita armija buvo neveikli, 
iki aš buvau sąjunginių vyriau
sybių pavestas atimti Rygos 
miestą iš komunistų. Tai buvo 
pasisukimas Rygai nepriklauso

mybės link. Galiu pridėti, kad 
mes sudarėme ekspertų štabą 
kiekvienai tų vyriausybių fi - 
nansų. geležinkelių ir įvairiais 
technikiniais reikalais.”
APIE BADO METUS:

Klausiamas apie to meto ūki
nę padėtį Baltijos kraštuose, 
atsiskyrusiose nuo Rusijos aiš
kino:

"O, tai buvo baisu. Žmonės 
badavo. Vienoje Rygoje išmirė 
badu gal apie 200.000 ... Po 
eilės 'metų turėjau daug kvieti
mų atvykti į Baltijos valstybes, 
Lenkiją ir kitus kraštus. Jie 
norėjo pareikšti dėkingumą už 
mūsų patarnavimus. Bet aš bu
vau, kaip žinote, kitu kuo užim
tas. ir tegalėjau teigiamai atsa
kyti tik 1938, po 19 metų nuo 
savo patirties anuose kraštuo
se.”
APIE PATIRTIS 1938:

“Tada aš aplankiau Latviją 
ir Estiją. Aš į Lietuvą nenuvy- 
kau, bet gana išsamiau išsitei
ravau, kaip ten einasi. Aš taip 
pat surinkau daug žinių, kaip 
einasi Rusijoje, nes su Rusija 
ten buvo palaikomas tam tik
ras judėjimas, ypačiai kvalifi
kuotų mechanikų, samdomų 
pramonės darbam Rusijoje. Šie 
žmonės grįždavo ir parnešdavo 
daug smulkmenų apie gyveni
mą Rusijoje. Aš daug jų ap
klausinėjau ir galiu pateikti kai 
ką jums iš to vaizdo ir jo kon
trastų.

.... Rusijoje tuo metu buvo 
griežtai suracionuotas visas 
maistas ir danga. Ten buvo ne
pastovi valiuta, jei jų pinigus 
iš viso norėsit vadinti valiuta..

Baltijos valstybės — priešin
gai — turėjo laisvą ūkį. Jų va
liuta pastovi, paremta auksu; ji 
buvo priimama visame pasau
ly. Jų piniginė politika buvo vi
siškai sėkminga; jų biudžetas 
subalansuotas: jų pramonė kles
tėjo. Jų žemės ūkis darė stebi
nančią pažangą.

To viso rezultatas buvo tas, 
kad gyvenimo standartas Balti
jos valstybėse buvo maždaug 
tokio lygio kaip visoj Europo
je. gal būt. išskyrus Šveicarija 
ir Norvegiją. . .

Tai buvo 1938.
Kontrastas su Rusija buvo 

toks didelis, kad jis virto viena 
iš grėsmių Baltijos valstybėm. 
Rusijos gyventojai nuolat mė
gino ištrūkti iš Rusijos į Balti
jos valstybes. Rusai užtvėrė 
spygliuotų vielų tvorą pasienio 
tam tikrose vietose — per kiek 
mylių, nežinau, bet šiaip ar 
taip jie laikė sargybas, kad su
kliudytų savo žmonėm bėgti i 
Baltijos valstybes.

Kontrastas buvo milžiniškas, 
ir aš pasakyčiau, kad šios vals
tybės. pradėjusios nuo labai že
mo paveldėjimo prieš 19 metų, 
padarė daugiau pažangos, gal 
būt, kaip eilė valstybių su nor
maliu lygiu.

Jos turėjo geras valdžias. Jos 
turėjo puikią 
vadovybę. Suminėjo pavyzdžiu 
L’lmanį, kuris buvo atvykęs į 
Ameriką. į Nebraską, gyventi 
pas dėdę, turėdamas 10 metų; 
jis čia baigė mokslus, dėstė 
ekonominius dalykus aukštes
niosiose mokyklose Prieš pat 
pirmąjį pasaulinį karą jis išvy
ko parsivežti savo motinos. Jis 
pataikė į suirutę ir turėjo tar
nauti Rusijos kariuomenėj. Kai 
iš jos išėjo, virto vadu Latvijos 
revoliucijoje . . .” Ulmanis buvo 
valdžioje ir tuo metu, kada aš 
po 19 metų, 1938 nuvykau. Jis 
buvo Latvijos prezidentas, išdi
dus laimėjimais, kurie buvo jų 
nuopelnai"-. (Bd — toliau Hoo
verio pareiškimas artinasi į an
trojo pasaulinio karo laikus).
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NIKOS KAZANTZAKIS

buvau San Raffino bažnyčioje 
ir stebėjausi spalvingai nuda
žytais langų stiklais. Man atro
dė, kad aš matau atvaizduotą 
Kristaus gyvenimą. Mūsų Iš
ganytojas sutriuškino antkap
io akmenį ir kilo į dangų, lai
kydamas savo rankoje baltą 
kaspiną. Jame buvo įrašyti ty- 
driomis raidėmis žocffiai: Tai
ka ir Gėris”.

pasakiau
Masseo ir Juniperis nupynė 

iš savo rankų sėdynę, į kurią 
buvo padėtas Pranašais. Jis 
apkabino savo rankomis brolių 
sprandus. Mes išėjome.

“Ar jau naktis”, jis paklau-

Įvykiąi tenka vienas per ki
tą. Norim sustabdyti dėmesį 
prie tų, kurie reikšmingi lie
tuviam — į kuriuos patys įsi- 
piname ir kurie virsta visų mū
sų gyvenimo dalim.

Trečias iš įvykių susijęs su 
bendru Amerikos gyvenimu — 
rinkimais, šiam reikalui lietu
viai jautresni šiuo metu labiau 
nei kitados. Taip ir reikia, nes 
rinkimai yra ne tik pilietinė 
teisė, bet ir pareiga. Tur būt, 
reikia teigiamai vertinti, kad 
lietuviai nėra susiję tik su vie
na partija. Teigiama atrodo ir 
tai, kada lietuviai sėkmingai 
prasiveržia į politinio gyveni
mo priekį bent lokaliniu mas-

PrandMcus, laimindamas minią, 
“Dievas man liepė kažką jums 
pasakyti, keliotiką malonių žo
džių. Dėl meilės Kristui, leiski
te man kalbėti.”

“Būki Tu, mano Viešpatie, 
pašlovintas už visus, kurie dėl

ris galėtų paskęsti tik toms 
vienoms .pareigoms. Direkto
riaus ieškojo Kampoj ir Užjū
riuose Kr. Vaidybos pirminin
kai L ‘Rugienius ir dr. J. Avi
žą, o taip pat švietimo Komi
sijos pjrminmku tėv. A_ Ber-

“Einame, sesele Piką” ji pa
sakė. “Mudvi jau atsisveikino
me. Dabar jį globos broliai. 
Tai geras laikas, nes jau atėjo 
naktis, ir Perugijos paštiėliai 
netykos pakelyje, pasiruošę jį 
emgrobti”.

organizacijai, nes tai visuome
ninio ^solidarumo pajautimo 
ženklas. Juo organizmas tobu
lesnis, juo stipriau jis jaučia sa
vo narių tarpusavio priklauso
mybę. Nesveikas yra tas orga
nizmas, kuris savo buvusius va
dovaujančius asmenis išmeta ir 
stengiasi užmiršti, lyg jų nebū
tų buvę.

Gyvo organizmo ženklas taip 
pat, jei jame atidirbusį tuojau 
imasi kitas pavaduoti. lietu
vių gyvenime nusiskundžiama 
organizacinių pareigų vengimu. 
Tai pasenėjimo ženklas, šalpos 
veikėjai seime pasirodė prie
šingai — nepraradę atsakomy
bės prisiimti pareigas ir dar
bus.

prabilti į minią... Ne, aš ne
kalbėsiu jiem. Mudu, atsistoję 
greta viens kito, giedosime žo
džius, tik neseniai ištryškusius 
iš mūsų širdžių”.

Aš jį apkabinau, k mes per
ėjome kiemą. Atidariau vartus. 
Pašėlusi minia metėsi pirmyn, 
bandydama įeiti. Sustojo pama
čiusi Pranciškų.

“Mano vaikeliai”, pasakė

du kartu užmigda^om ir mt- 
busdavom. Dvi kregždutės bu
vo susilipdžiusios savo lizdą 
prie Ingo atbrailos. Rytui išan- į mane: 
šus, patinėlis skraidė aptiek te *Mroti Donai, mano Mamas 
čiauškėjo. Neabejotina, kad pa- Dievui dar nebaltas. Prašau 
tėtė tupėjo ant kiaušinių, o pa- paimti pKnkaaų k rašyti. Jis 
tinkite ją džiugino savo čtaftė- diktavo: 
jimu. Prancištais kreipėsi | ma*

stogai, visas miestas, o taip pat 
alyvų giraitė. Kiek toliau, že
miau miesto, gulėjo maloni, į- 
dirbta lyguma su vynuogynais 
k ramiai tekančia upe, kuri 
kaip gyvatė raitėsi per pievas. 
Dar buvo matomos San Darnia- 
no plačios apyimkės k tolumo
je, pakalnėje, gulinti Porckub 
kula.

Kitą rytą Pranciškus, atsisė
dęs lovoje te pamatęs tą regai, 
kmr| jis taip pamėgo dar savo 
jaunystės metais, įpriašarnjo.

“Taip, tėve 'Pranciškau. Jau 
pasirodė žvaigždės. Kaip malo
niai kvepia oras. Kur mes esa
me?”

z “San Damiano kieme, tėve 
Pranciškau, yra pavasaris”, at-

Vasario 41 gimnazijos mo
kytojams nustatant atlygini
mą, atsižvelgiama į išsilavini
mą, turimą pamokų skaičių, ki
tas einamas pareigas, ištarnau
tą laiką k šeimos sudėtį. Uni
versitetą baigusio etatinio mo
kytojo mėnesio atlyginimas yra universitetą. 
DM 477 brutto (119 dol.), uni
versiteto nebaigusio DM 424 
(106 dol). Etatinio mokytojo 
privalomas savaitės pamokų 
skaičius yra tarp 34 ir 28. Mo
kytojui, atliekančiam daugiau 
negu 28 pamokas per savaitę, 
už kiekvieną painoką prideda
ma DM 6 (1,5 dol). Bendrabu-

Aš atsistojau. 
“Einame — vardan Dievo’

Moksleivių elgesį vertinama 
pagal šiaurės Badeno vyr. mo
kyklų įstaigos nuostatus. Elge
sio pažymys nėra kokia nors 
moksleivio moralės — dorovės 
kvalifikacija, o viena iš auklė-

Vasario 16 gimnazija yra ly
timų nuosavybė, savinink* Mė
sėmis tvarkoma PLB Vokieti
jos krašto vaidybos. Tarimasis 
sklypas, senieji rūmai ir'bara
kai yrą įsigyti viso pasaulio 
lietuvių lėšomis. Nuosavybė 
nėra apsunkinta jokiomis sko
lomis, išskyras 1958 m. už
trauktą DM 30,009, — ipote
ką, išmokamą po ©M 300, — 
per metus. Naujieji rūmai sta
tomi sutelktinėmis lietuvių ir 
vokiečių lėšomis. Vokiečiai sa
vo paramą skiria po lygiai iš

lės taikoje kenčia neteisybę ir 
persekiojimus. Palaiminti tai
kintojai, nes TU juos Viešpa
tie, apvainikuosi.”

Tuo laiku vyskupas pasirodė 
prie slenkščto. Jis buvo seny
vas, garbingas žmogus ir žiū
rėjo malontomta akteate į žmo
nes. Tuoj jis pradėjo giedoti, 
prijungdamas savo bobą prie 
mūsiškių. <r pro minią išėjo į 
priešakį miesto meras, ir atš- 
idaupė prieš vyskupą.

“fi meilės Kristai”, jis pasa
kė, "ir dėl jo tarno Pranciš
kaus, ak užmiršta, vyteupe. 
mūsų nersnteffrą te esu pūsi-

Vnrte kanb netatavbe te nėr* 
oakiąpmą TMOtosje » dideles 
aetiHsTM

. Ptokūti taikintojai, nes 
T* juos, VMpntte, apvainikue-

parama, skirti lietimų mokyk
los namų statybą! Parama ga
li viwdl itanlaikė paskola, jei 
iš esmės petokeistų namų pas
kirtis. Be to, buvusiam PLB.kr. 
v-bos piraMįMm J- Bugieniui 
ir Įtarumui atsa-
kmgm entatatarijos pareigūnas 
yra parašlMb kad tokia para
ma po 8 ąMŽų gali būti visiš
kai nerašyti^ jei per tą laiką

mai tatinii gsMNlČiais. tik ta
da, ' kai gaunamas iš Siaurinio 
Badeno vyr. mokyklų įstaigos 
patvirtinimas. Šiuo metu nėra 
nė vieno mokytojo,kuris tokio 
patvirtinimo neturėtų. Dabarti
nis gimnazijos direktorius kun. 
Bronius Dubinąs yra baigęs li
cenciato laipsniu du fakultetus. 
Nora ir turjs kitas atsakingas 
pareigas, kun. ;Br. Dubinąs 
1962 spalio mėn. buvo pripra
šytas tuometinės PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos, pirmmin-

“Kam tie ginklai?”, jis nus
tebęs paklausė. Prakeikimas 
jiems”.

‘Mes bijome, kad Perugijos 
plėšikai gali jūs pagriebti, tė
ve Pranciškau”, atsakė jų va
das. -....

“Pagrobti mane? Ir ką jie m 
manim darys?”

“Ar netiųęėę? Šventasis yra 
didelė brangenybė. Tik pagal
vokite: šventės, žvakės, smil
kalai, piligrimų tūkstančiai”.

‘’Brob I romi” suriko Pran
ciškus, taryttoū šankdamą* f*a* 
gMbos, *Mroti Leonai, kur ta 
esi? Ar ta girdėjai, ką jis pasa
kė? Ar tai teisybė?”
*9 žmonių visoko 

laukti,** aš atsakiau. “Galima 
kitą žmogų išgelbėti nuo šėto
no, tėve Prapciškau, bet nuo 
žmonių.— nięka(taM-

“O Dieve, pasiimki mane”, 
Pranciškus teivyiusiai veritė. 
Ir oeatvėrė savo lūpų iki

Mokytojų pavardės ir jų iš
silavinimas pakartotinai buvo 
skelbta spaudoje. Pabrėžtina, 
kad nuo 1864 balandžio mėn. 
pradėjus dėstyti V. Lėnertui 
ir nuo rugsėjo, dr. J, Griniui, 
Vasm*io 16 gūmazijos moky
tojai turi universiteto baigimo 
diplomus. Kiti yra lankę ir bai
gę specialias mokyklas, mokyto
jų seminariją, arba lankę uni
versitetą. Kai kurie dėsto tik 
žemesnėse klasėse, ibūdami ši
tam darbui pilnai kvalifikuoti, 
kai kurie, šalia savo pagrindi
nio dėstomo dalyko, dėsto ke
lias pamokąs ne savo srityje. 
Keletas mokytojų Vasario 16 
gimnazijoje jau dirba virš 10 
metų, kiti kiek trumpiau. PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba ir 
gimnazijos direktorius seniai 
jau stengiasi surasti visiems da
lykams galimai geriau kvalMi- 
kuotus mokytojus, tačiau tai 
nelabai sekasi PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba yra nuomonės, 
kad mokslo lygio kėlimas ne
gali būti sutapatintas su dir
bančiųjų mokytojų atleidimu. 
Atkreiptina taip pat dėmesys, sĮovumą, jų nuolatinį keitimą - 
kad dabartiniai mokytojai vis- <
tik pajėgia paruošti mokinius Abitūros egzaminai yra nė 
net tikrai Sinkiems abitūros nel^gvesm, negu kiekvie- 
egz^minams. „■ nQ^£J^)čių gimnupjoje, nes

egzaminuojama švietimo Minis
terijos autoritetu, iš tų pačių 
temų, kurios duodamos visoms 
gimnazijoms. Didysis tokios 
tvarkos pliusas yra išduodama
sis pilnavertis brandos atesta
tas, atveriąs duris į kiekvieną

“Atsiskyrimas, broli Masseo, 
labai kartim. 'Bus geriau, jei 
mes išslinksime, kaip ngys”.

Mes kopėme į Asyžių. Dvi 
moterys stovėjo šalia viemiofy- 
no po medžiu. Mums priartė
jus, viena, išskėtusi rankai, 
veržėsi prie mūsų, bet kita ją 
atitraukė. Išgirdau spiegiantį 
klyksmą. Ir visa nutfio. Mes 
žygiavome. Aš baugiai dairiau
si į visas puses, tikėdamas pa
matyti tamsoje Perugijos žmo
nes. Kryžkelėje penki ar šeši 
šešėliai Mu> prie mūsų, ir gin
klai švystelėjo žvaigždžių spin
desy. Mes pražuvome. Tokia 
puma mintis blykstelėjo mano 
sąmonėje. Aš bėgau ištirti. Bet 
ačiū Dievui, tai buvo vyskupo jau priartėž^*. 
pasiųsti kareiviai. Jie atskubė- Kambarys, kuriame paguldė nūs, ruošiasi tapti plaštake ir ‘«ikš, irti! Leonai, padėk 
jo prie Pranciškaus te pabučia- Pranciškų, turėjo platų langą, skristi į saulę. Ar mes žemės man atsistoti. Paremk mane, 
vo jo ranką. Pro $ buvo matomi Asyžiaus žmonės ne tą pMj dsurome?” 'Aš noriu, priėjęs prie Štarą,

, Gaila betgi, kai ima reikštis 
®je Srity nesėkmingai, šiuo 
kartu vienas tekis nesėkmingo 
darbo dokumentas prieš akis— 
tai demokratų nacionalinio ko
miteto vardu išleistas iš Wašh- 
ingtono “News Release”, pava
dintas “Dean Rusk kalba apie 
komunistų pavergtas tautas”. 
Rašte nėra veik jokio lietuvių 
kalbai priimtino sakinio. Dėl 
kalbos nemokėjimo blogai pasi
tarnauta ir valstybės sekreto
riui, nes jo mintys perduotos 
be jokios minties.

Gaila, jei tas nesėkmingas 
darbas priklauso lietuviui.

Sesuo Piką atsistojo, nu
braukdama ašaras.

‘Mano vaikeli” — ji pradė
jo aikčioti, bet sesuo Klara ją 
apkabino, ir drauge, svirduiio- 
jančiais žingsniais/ peržengė sakė Masseo. KAr nenori atsis- 
slenkstį. Greičiau nei buvo ga
lima laukti, aš išgirdau rėks
mingą dejavimą: dvi moterys 
balsiai raudojo.

Pranciškus atsimerkė ir nu
sišypsojo, pamatęs du brolius.

"Ar mes jau atvykome?” jis 
paklausė.

“Mes dar nepajudėjome, tė
ve Pranciškau”, atsakė Juni
peris.

“O aš tik ką buvau Asyžiu
je”, atsiduso Pranciškus. “Aš

Vienas iš jy šiuo metu yra 
Tėvų Pranciškonų užsimojimas 
sukurti centrą lietuviškajai kul
tūrai New Yorke. Žymėtina 
drąsa prisiimti atsakomybę, žy
mėtinas ir- apylinkės lietuvių 
entuziazmas dėl to. Pirmieji 
apylinkės kunigai 'pasirodė su 
parama ir padrąsinimu užsimo
jimus net padidinti. Individua
lūs asmenys atskubėjo su pir
mom tūkstantinėm ir dešimti
nėm. Įsijungė paties jaunimo 
organizacijos. Ir tai gražu, nes 
ne kas kitas naudosis tom pa
talpom kaip pirmiausia tos pa
čios jaunimo organizacijos.

Didelė statyba nėra vienos 
dienos darbas. Klausimą reikia 
palaikyti gyvą ilgesnį laiką per 
organizacijas ir asmenis. Staty
bos inieiatariai tiria pasiūly
mus. Laikraštis laikys savo pa
reiga informuoti patyręs apie 
k i e k v ieną atliktą konkretų 
žingsnį, iki New Yorko ir apy
linkės lietuvių pastangos, su
telktos vienam konkrečiam už
daviniui, duos savo vaisių —lie- 
toviškos kMtaros

grątio*. Jtaddnodė jiem per- 
že^tiM^te staukrtį”.

Praodštus giliai susijaudino.
"Kokia {Ma, tekia gėda”, 

jis sožoko ‘Mes turime su
taikinti”.

Vyskupui Bėjus, jis kreipėsi

taž raižkė tabu Melš vtaara ate iMaraavę Vasario
__ 16 gimnazijoje vte£5 metų, gau

na mėnesiui DM 50 (12.50) 
priedą. Jeigu yra vedęs ir žmo
na neetirba, mokama DM 50 
šeimos priedas mėnesiui, o už 
ktekvieną vaiką mokama DM20 
(5 doL). Visi mokytojai turi 
teisę naudotis nemokamu mais
tu. Mokesčiai atskaitomi pagal 
Vokietijoje veikiančius įstaty- 
mus.

X Mokslo lygis t r abiturmn* 
rę MCMCius

Moksleiviai į Vasario 16 gim
naziją priimami be patikrina
mųjų egzaminų. Jie priimami 
daugeliu atvejų nepaisant blo
gų vokiškos pradžios mokyklos 
pažymių, nes laikomasi nuomo
nės, kad Vasario 16 gimnazija 
turi du tikslus: a) paruošti lie
tuvių jaunimą akademinėms 
studijoms te b) auklėti ir moky
ti lietuvių jaunimą lietuviškai 
krikščioniškoje dvasioje. Tie 
abu tikslai ne kiekviename lie
tuvių vaike ar jaunuolyje yra 
įmanomi pilnai suderinti, neš 
ne visi lietuvių vaikai yra pa
kankamai gabūs, kad baigtų 
gimnaziją, tačiau visi yra verti 
būti auklėjami lietuviškai krikš
čioniškoje dvasioje. Kad įmą- 
nomiau būtų galima siekti abie
jų tikslų, į pirmąsias klases 
priimami visi besikreipią lietu
vių vaikai, o vėliau daroma at
ranka pagal tinkamumą aukš
tesniam mokslui Tai didtiąja 
dalimi iššaukia mokinių nepa-

Niėkas neatsiliepė. Pavasari
nis švelnus vėjelis įsiveržė 
pro atvertas duris. Gėlės kieme 
atidarė savo žiedus, jų kvapnu
mas pasiskleidė mažutė j e 
lūšnelėje. Prie sienkščio atsira
do oiukas, gedulingai sublio
vė ir galvotrukš&us paspruko. 
Matyti, ieškojo savo motinos. 
Niekas iš mūsų nejudėjo te ne- 
katoėjo. Visų akys buvo įsi- 
smeigusios į Pranciškų- Netikė
tai jis tapo panašus į mirusio 
Kristaus paveikslą: man atro
dė, kad mes nuėmėme jį nuo 
kryžiaus, paguldėme ant že
mės, apaugusios pavasarinėmis 
gėlėmis, ir raudojome, sulinkę 
prie jo negyvo kūno.

Sutemus sesuo Klara atsisto

jam bekabant, pasigirdo le- 
liojimas ir plūsmas gatvėje 
prieš vyskupo rūmus. Matyti su
sirinko didelė mmte ten buvo 
didelis triuteuta, tavo girdimi 
sunkus dūžiu ą vartus. Kiek 
vėliau kažka jkbpęs 1 tribūną, 
tedbėjo j mtaą. Vyskupo deka
nas įėjo į susą kambarį.

‘ <Nesarūįtok, tėve Pranciš
kau”, įht sakė “Asyžiaus meras 
yra pmarodp tetraukti kardą 
prieš vyskupą. Kasdien jis su

traukęs akis, — Balto seimas. 
Apyskaitos kalbėjo apie su
mas ir sušelptųjų skaičius per 
20 metų. Kalbėti betgi, reikia 
ir apie tuos, kurie šalpą orga
nizavo ir jai dirbo. Gerai, kad 
Balfo seimo dalyviai specialiai 
atkreipė dėmesį į juos — ilga
metį pirmininką išraiko garbės 
pirmininku, ilgamečius narius 
garbės nariais. Ar ta pagarba 
jiem kelia džiaugsmo, tai jų 
reikalas. Bet tai svarbu pačiai



Rosubdale, Boston, Mms. 02131.
Šiaip* jau šiose diskusijose 

daug ir viltį keliančių dalykų 
laivo galima išgirsti. Jaunimo

čia ir sustota. (Gyvenimo

ių vyresniųjų pasisa-

RASYTOJA ALĖ ROTA vadovauja Los Angele* lietuvių jaunimo diskusi-
JAUNŲJŲ ir vyresniųjų auditorija seka Los Angeles jaunimo diskusija* joms. H k. j d. inž. V. Jusionis, A. Rūta, mokyt. M. Matulionis, stud. A. 

Abi nuotraukos L. Briedžio. Karalius.

Los Angeles jaunimo žodis

«nė, šalia lietuvybės išlaikymo, 
buvo taip pat “laisva ir nepri
sakomi žodžiai rodė rūpestį Lie
tuvos laisvinimo klausimais ir 
reiškė jaunimo interesą konk
rečiu įnašu į tą kovą įsijungti.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVBKAUSKIENt wHbo šū

Pirmąjį spalio savaitgalį gau
siai prakalbo Los Angeles jau
nimas. Kai kalbėdavo vyresnie
ji, jie patys ir klausydavosi. 
Jaunimo kalbų rinkosi klausy
tis ir vieni ir kiti.

Šeštadienį (X.3) LB kultūros 
klubas Lietuvių namuose prave
dė diskusinio kolektyvo pasisa
kymus “antrosios kartos var
du”. Diskusijų ratelį sudarė 
Lietuvoje gimę, bet jau šiame 
krašte mokslus baigę ir profe
sijas įsigiję jaunosios kartos 
atstovai: mokyt D. Polikaitie- 
nė, dr. A. Avižienis, inž. L. 
Grinius ir inž. R. Kalvaitis.

Sekmadienį (X.4) Sv. Kazi
miero parapijos salėje LB apy
linkės suorganizuotose diskusi-

jose jaunimas pasisakė jauni
mo organizuotumo klausimais. 
Diskusijų ratelį sudarė inž. R. 
Dabšys, inž. J. Jusionis, stud. 
A Karalius, mokyt. M. Matu
lionis ir inž. J. Raulinaitis.

Iš pirmųjų diskusijų klausy
tojas išsinešė įspūdį, kad lietu
vybės išlaikymo klausimu ši 
karta gilesnių generacinių skir
tumų nejaučia. Jų rūpesčiai tie 
patys, kaip ir vyresniųjų:

— Kokiomis priemonėmis iš
laikysime lietuvybę savo vai
kuose? Patys dėl savęs jie abe
jojimų neturi. Tie, kurie iš lie
tuviškos visuomenės dezertyra
vo, tai padarė ne dėl “dvilypu
mo skausmo”.

‘^Bendradarbiavimas su kraš-

miršta pasisakyti Lietuvos lais
vės atstatymo klausimu.

Antrųjų diskusijų^ ratelio są
statas įvairesnis: du kiek vy-

tu” klausimas, kaip ir plačiuo
siuose vandenyse, taip ir šiose 
diskusijose pasirodė esąs įstri
gęs semantiniuose neaiškumuo
se. Vieni tą bendradarbiavimą resni (pirmojo sąstato vienam- 
supranta vienaip, kiti — kitaip. 
Tik vienas dalykas visiems, ro
dos, turėtų būti aiškus, kad 
sąmoningas lietuvis tūri atmes
ti tokį “bendradarbiavimą”, iš 
kurio daugiau naudos turės pa
vergėjas, negu pavergtasis. -

Pasisakymuose dėl lietuvy
bės išlaikymo priemonių atei
nančioje kartoje buvo realesni 
tie kalbėtojai, kurie patys prak
tiškai yra su ta problema susi
dūrę.

Charakteringa, kad ‘ ‘antro
sios kartos vardu” buvo pa-

žiai), kįti trys jaunesni — vie
nas studentas, kiti du ką tik 
baigę u-tus.

šiose diskusijose gerai buvo

rodys pastangų savo pasisaky
mus pratęsti į konkrečias veik
los formas, 1964 m spalių 3-4 
d.d. įvykiai kolonijai turės is
torinės reikšmės, s

Kultūros klubo organizuoto
mis diskusijomis vadovavo to 
klubo pirmininkas rašytojas 
Jurgis Gliaudą, antrosioms— 
JAV LB Tarybos narė rašytoja 
Alė Rūta-Arbienė. J. Vn.

“Laimingesnis dalykas duoti, kaip imti (Apd. 20,35)

DŽIAUGSMAS SESELEMS

LIETUVIŲ KALBOS NAUJOSIOS 
LITURGIJOS KLAUSIMU

Lietuvių Liturginės Komisi
jos nariai, esantieji Amerikoje, 
prel. P. Juras, T. Bruno Mer- 
kaitis, jėzuitų provincijolas, ir 
kun. prof. P. Dambrauskas bu
vo susirinkę tėvų jėzuitų na
muose spalio 14. Pasitarimuose 
pasiekta sekančių informacinių 
išvadų:

1. Tėvai jėzuitai rūpinasi lie
tuviško mišiolo kunigams išlei
dimu. Mišiolas bus perfoto
grafuotas ir reikiamai padidin
tas iš “Būk Mums Malonus”, 
su jau gauto Vatikano Liturgi
nės Kongregacijos patvirtini -

vių Liturginės Komisijos vardu 
per vysk. V. Brizgi bus prista
tytas Liturginės Vatikano Kon
gregacijos patvirtinimui. Gavus 
patvirtinimą, ritualas bus grei-

Vysk. V. Brizgio pavesta Lie
tuvių Lėtiu^nė Komisija infor
muoja lietuvius visame pasau
lyje pranešdama, kas dabar da
roma liturginių reformų reika
lu lietuvių kalboje.

PAGUODA SENELIAMS

LAIMĖJIMAS AUKOTOJAMS

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS
SESERŲ VIENUOLYNAS

Our Lady of Sorrows Convent
261 Thatcher Street, Brockton, Mass. 02402

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 1950 metais perdirbo senus pastatus į senelių namus. 
Tačiau tie namai dabar per maži — talpina tik 25 asmenis ir nebeatitinka senelių prie
žiūros naujausiem reikalavimam. Kardinolo Cushingo rūpesčiu ir valdžios remiamos 
seselės dabar stato naujus, didesnius namus su moderniais gydymo įrengimais. Jos 
labai kviečia į talką padėti aprūpinti mūsų senelius ligonius.

PRAŠOME DIEVO GARBEI IR TAMSTOS DŽIAUGSMUI LIKTI GARBĖS AUKOTO
JU. FUNDATORIUMI, RĖMĖJU, STATYTOJU, BENDRADARBIU.

Seselės amžinai bus dėkingos. Aukos už jus šv. Mišias, novenas ir gerus darbus. “Tai
gi, būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas” (Luk. 6,36), sako Jėzus.

Siunčiant auką, prašom pasinaudoti pridėta atkarpa

OUR LADY OF SORROWS CONVENT

Didžiai Gerbiamoji Motina Elžbieta, prašau įrašyti mane į:

G ARBES AUKOTOJUS 
$1000

STATYTOJUS 
$100

RĖMĖJUS 
$200

AUKSO KNYGĄ 
mažiau kaip $50

KAMBARIO GARBES AUKOTOJAI gali aukas skirti atminimui savo artimųjų — gy
vųjų ir mirusiųjų. Jų vardai bus įrašyti atskirose lentelėse prie kambario.
STATYBOS FUNDATORIŲ IR REMEJų vardai bus įrašyti specialioje lentoje naujuo
se namuose.
STATYTOJAI IR BENDRADARBIAI gaus atitinkamus pažymėjimus.
AUKSO KNYGOJE bus įrašyti vardai visų asmenų, kurie aukojo bent kokią auką 
naujų namų statybai. Nukryžiuotojo Jėzaus seserys visados prisimins savo geradarius 
maldomis ir gerais darbais.
Pažadėtoji auka galima įteikti dalimis: per dvidešimt mėnesių, įmokant kas du mė
nesiu po atitinkamą dalį.

dam Constitutionem de Sacra 
Liturgia, Prot. 286/ 64, 1964 
kovo 23). . Dedamos pastangos, 
nes darbas Ridens ir kompli
kuotas, kad ‘šis mišiolas išeitų 
iš spaudos apie šių metų galą. 
Jo spausdinama 500 egzemplio
riai.

2. Tėvai jėzuitai sutinka pa
rūpinti tikintiesiems pastovių 
mišių dalių -tekstą lietuviškai 
pagal Amerikos episkopato Li
turginės Komisijos normas. 
Tekstas bus atspausdintas ant 
kieto (laminated) popieriaus, 
10,00 0 egzempliorių. Tikimasi 
tai padaryti 4-6 savaičių bėgy
je.

2. Kun. P. Dambrauskas su
tiko išversti bei suredaguo
ti lietuvišką ritualą pastoraci
niam parapijų reikalam. Ritua
las 4-6 savaičių bėgyje lietu-

VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 

REIKALU
(atkelta iš 2 psL)

,jimo priemonių. Normaliai ge
ras elgesys vertinamas pažymiu 
2. Pažymys 3 rašomas tada, 
kai mokytojai pastebi kokius 
nors menkus elgesio trūkumus, 
pav., mandagumo srityje. Ra
šant 2 ir 3 mokytojų taryboje 
neprotokoluojama, kadangi tai 
neskaitoma elgesio sumažinimu 
Lietuvos mokyklų tvarka. Elge
sio sumažinimas išreiškiamas 
pažymiu , tačiau ir tas pažy
mys anaiptol dar neatestuoja 
mokinio nemoralumo. Gauti eL

mobihs. Aš esu žmogus ryžtin
gas. Sakau: perku. Išėmė “con- 
ditional sales contract”, rašo 
sutartį; aš pasirašau, jis pasira
šo.

Tai buvo ketvirtadienį. Dar 
reikėjo keletą mažmožių patai
syti; sako, turi automobilį, bė
dos tau nėra. Pataisysime, ką 
reikia, nuvalysime gražiai, pir
madienį ateik atritinti.
' Pirmadienį ateinu mašinos 
atsiimti, randu visą “trouble” 
(vargą). Sako, pardavėjas pada
ręs klaidą, paskaitęs man 250 
dolerių pigiau, negu reikėjo. 
Sakau, kas man, taip sulygome 
ir pasirašėme. Sako, aš nesu 
“bosas” (savininkas) šio biznio. 
Jis sutarties nepasirašė. Jie at
sisako man duoti automobilį su
tarta kaina ir prašo pridėti 
250 dolerių prie sutartos su
mos. Aš jau nustojau kantry
bės. Pasakyk tamsta man tie
siai: ar aš galiu juos patraukti 

rodo — tik 31,0 0 0. Sakau; U teismą? Juk taip negalima 
žmogaus apgauti.

Apsivylęs pirkėjas, Mass.

Aš skaitau “Darbininką” ir 
visi mano draugai skaito “Dar
bininką”. Tikiuosi, kad Tamsta 
neatsisakysi man atsakyti į 
šį klausimą: Prieš mėnesį, kai 
pasirodė nauji automobiliai, nu
tariau pirkti naują arba kiek 
vartotą. Mano automobilis yra 
8 metų senumo. Užėjau į tekią 
biznio įmonę, kur parduoda ir 
naujus ir vartotus automobi
lius. Aš jau buvau kitur teira- 
vesis naujų mašinų kainų. Pa-, 
klausiau ir Čia. Jie man pasakė 
kainą, kuri buvo dar keletą de- 
šimeČių dolerių pigesnė, negu 
'kitur.

Paskui aš pamačiau jų kie
me vieną automobilį, kuris man 
atrodė kaip naujas. Salesman- 
as (pardavėjas) man sako: ši
tas yra vartotas automobilis. 
Apžiūrėjau automobilį, man jis 
labai patiko. Atrodė, kad gerai 
užlaikytas. Žiūriu mylių, pari-

kiek tas kainuoja, norėčiau 
mainyti savo seną automobilį į 
šitą, jei kainą bus gera. Nu
ėjome į “office’ą”, pasižiūrėjo 
ir pasakė, kad prie mano auto
mobilio man reikėtų pridėti 
apie 1100 dolerių. Pasiderėjo
me ir sutikome, kad man rei
kės tik pridėti vieną tūkstantį. 
Sako, šis yra 1961 metų auto-

LIETUVIŲ LITURGINĖS KOMISIJOS nariai pasitarime tėvų jėzuitų 
muose Chicagoje spalio 14. Ii k. į d. kun. prof. p. Dambrauskas, prel. P. 
Juras — Kunigų Vienybės pirmininkas ir Bruno Markaitis, jėzuitų provin
cijolas.

ooaąoooeceoaecc ioooocooooc oeooooooooocoooooocoocoooooooooocacoooooocoocoooooecoc

na-

Afsakymas
Taip. Tamsta gali patraukti 

. juos į teisiną “for breach of
■ contract” (nesilaikymą sutar-
■ ties) ir reikalauti atlyginti už 

tamstai padarytus nuostolius.
■ Žinoma, Tamstai teks įrodyti, 

kad tamsta turėjai nuostolių,
- kaip pav. kad tamsta nustojai 

progos kitą gerą automobilį į- 
sigyti, arba kad tamstai teks 
už tokį pat automobilį kitur 
brangiau užmokėti, ir pan.

. Tamsta sakai, kad ‘ ‘sales- 
man” — pardavėjas sakosi, jog 
jis o ne savininkas pasirašęs 
sutartį. Tai nesudaro jokio 
skirtumo, nes pardavėjas pasi
rašo, kaip savininko “agentas” 
(agent) ir pagal įstatymus, sa
vininkas (principai) yra atsa
kingas už visus agento padary
tus pasižadėjimus. Tamstos vie
toje, aš nueičiau pas vietinį 
advokatą ir pasitarčiau su juo. 
Tamsta turi gerą pagrindą pa
traukti biznio savininką į teis
mą.

PADEKITE PRANCIŠKONAMS PASTATYTI 
LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRĄ 

NEW YORKE
VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

JAU ATIDARYTAS STATYBŲ FONDAS
Aukos siunčiamos adresui

BUILDING FUND
FRANC1SCAN MONASTERY 

680 BUSHWICK AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

Dėkinga girdim priimama kiekviena auka

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais, 500 — amžinais nariais, 100— fundatoriais; 
aukojusieji mažiau — rėmėjais. Galima įrašyti ir mirusitis (memorial). Aukotojų vardai bus į- 
amžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių maldose bei mišiose.

ĮAM2INKIT SAVE IR SAVO MIRUSIUS LIETUVIŲ ŠIRDYSE, KURIE NAUDOSIS LIETUVIŲ
A KULTŪROS CENTRU

laiku iš -gimnazijos ribų, boti
nuolat nepaklusniu, užgaulioti —
mokytojus ir Lt Kiekvienas el
gesio sumažinimas iki 4 atiie- _. ' .___ t ... *
kainas mokytojų teisų daužo- SiunHu *uk» tondal ’

į protokolų knygų. Bgerio pa*

atvejais, kai norima kurį nors 
mokinių už ką nors ypatingai Siuntėjas 
atžymėti. Elgesio vienetas nu
tariamas mokytojų balsų daugu- Adresas . 
ma, papindą įrašant į protoko
lą-



Atgaivino
Šv.

šios parapijos įkūrimas, pa- nyčta ir ti 
našiu kaip ir kitų lietuviškų marti Po 
parapijų Amerikoje, priklausė metų parai 
nuo vyskupo malonės. Auris bevittžškk -

rasdavo lengvai darbo anglių

parapie- primotas, kaip jo pirope čių 
[ų. eajkuBri gėdinta rinktis | ma- 

žalą, senąja bažnytėle pėmri-

darbo metai
Posėdy dalyvavo pirm. J. Ba- 

čiūnas, SL Bandukes, dr. A 
Nasvytis, V. Kanantas, M. Len-

atstatydamas šv. Domi jono baž- 
nraktaška1 vaiutmam šv. Mvko- kurį bebaigianti

griūti, išgirsta Dievo balsą: 
‘‘Eik, k atitaisyk”

Nors greitu laiku didžioji A- 
merikos krizė siautė lyg baisus 
viesulas, naujasis kunigas, ku- 

lietuviains, kad tvirta valia ga- P““® energijos, pradėjo atsta- 
ftinnjg bekmisuit šią anais lai- Įima daug ką padaryti. Jis vi- 
kais menką parapiją, pati baž- sokeriopa atgairinio parapiją.

. dėjo įsteigti vakarinėje miesto 
dalyje dar rteną lietuvišką pa
rapiją. Vyskupui J. Hoban lei
dus, 1914 m. Scrantcme buvo 
suorganizuotas šios parapijos 
branduolys, kuris. parapijos is
torijoje yra tampriai susėjęs 
su dabartiniu klebonu, prelatu 
J.F. Baltusevičium (Boll). Pra-

lo parapijos uždarinuii. Tą die
ną prasidėjo stebuklingoji pa
rapijos istorijos dalis, čia jau

būrelio parapiečių, parodė vys- PREL. j. F. RALTUSEVI 
CIUS-eOLL

NAUJOJI SV. MYKOLO bažnyčia Scranton, Pa.

timo darbą. Pirmoji rinkliava 
tikrai sujaudino kun. Joną, — 
surinkta buvo maždaug apie 
tris dolerius, o parapijos išlai
kymui reikėjo šimtų, šv. Pran
ciškus ėjo pas kunigaikštį Odo- 
riko, kurs jam suteikė daug 
pagalbos, gi kun. Baltusevičius 
kreipėsi į Scrantono miestą, su
keldamas bazarus Scrantono 
sporto stadijone, organizavo į- 
vairiausius parengimus net iš
kabindamas miesto autobusuo
se savo reklamas, žodžiu kun. 
Baltusevičius nesigailėjo nei 
nemigo naktų, nei energijos, ir, 
ačiū Dievui, Jo suteiktus ga
lingus talentus jis pilnai išvys
tė. 1942 naujoji bažnyčia bu
vo pašventinta. Nustebino ir 
Scrantono diecezijos kunigus, 
ir bendrai, po visas lietuviškas 
kolonijas buvo girdimas nusi
stebėjimas, iš kur atsirado tas 
stebuklingas kunigas. Kiek vė
liau jis pakvietė Nukryžiuotojo 
Jėzaus seseris ir 1956 m. ati-

kaaskienė (posėdis vyko jos 
bute), J. Staniškis, reikalų ve
dėjas E. Kantonas, taip pat iš 
Philade^ihijos buvo atvykęs ir 
PLB Kultūros Tarybos pirm, 
dr. J. Puziaas. Dėl ligos negalė
jo dalyvauti A. Mikulskis.

Buvo svarstomi šie klausi
mai ir reikalai: pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas (ref. 
Kamantas), PLB-nės ryšiai su 
apsijungusiu Vliku (ref. dr. Pu- 
zinas), tolimesnis Pasaulio Lie
tuvio leidimas (ref. Barzdu- 
kas), PLB Valdybos bendradar
biavimo plėtimas su kraštų 
bendruomenėmis (ref. Barzdu- 
kas), PLB Kultūros Tarybos at
einančių metų planai ir darbai 
(ref. dr. Puzinas), ižd. Staniš- 
kis pateikė metinę finansinę 
PLB Valdybos apyskaitą ir kt.

Vaidyba išreiškė nuoširdžią 
padėką ‘Birželio 22 komisijos’ 
pirmininkui dr. Puzinui už jo 
pastangas ir darbą Vliką kon
soliduojant Jis pakviestas ir

1963 jataimo metate. Visti kraštų ne
turiu bendruomenės, organlza- 
dtos (ypačiai jaunimo) ir pla
čioji visuomenė prašoma jau 
iš anksto ruoštis ir riša daryti, 
kad lietuvių jaunimo judėji
mas įgautų reikiamą mastą ir 
įtampą.

Posėdy taip pat buvo ap
žvelgti gautieji ir išsiųstieji raš
tai ir įvairūs einamieji reika
lai V-bos inf.

darė parapijinę pradžios mo
kyklą. t

Jo pastangomis buvo sukel
ta didelės sumos pinigų, pasta
tyta nauja barnyčia, atnaujin
ta klebonija, įtaisytas seselių 
vienuolynas^' įkurta graži mo- 
kykla, tiesiog stebuklas vyda
mas stebuklą, išaugo nepapras
tai graži Šv. Mykolo parapija.

Vyskupas, įvertindamas kun. 
J. Bartusevičiaus statybiųius ta
lentus, jo stebuklingą energi
ją ir jo pasigėrėjantį malonų 
būdą, paskyrė vyskupijos staty
bos komisijos/ pirmininku. Da
bar jis vadovauja visom Scran
tono diecezijos statybom. 1959, sutiko būti laikinuoju PLB Val- 
pakeltas į prelatus.

Prelatas sutvarkė šią parapi
ją, čia jis atšventė savo kuni
gystės sidabrinį jubiliejų, ir 
spalio 25, per Kristaus Kara
liaus šventę, kartu su savo ge
raisiais parapiečiais švenčių pa
rapijos auksinį jubiliejų. Ilgiau
sių metų visiems! G.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro vaidyba bendraraščiu 
paragino apylinkių valdybas, 
dėti daugiau pastangų solidaru- 

" mo įnašams išrinkti. Iš surink
tų solidarumo įnašų dalis ten
ka centro valdybai.

Solidarumo įnašai sudaro pa
grindines pajamas, * kuriomis 
padengiama plati ir šakota cen
tro valdybos veikla. Centro 
valdybos veiklai finansuoti lau
kiama ir iš visuomenės para-, 
mos. Aukas siųsti centro valdy
bos iždininkui: Mečys 
40/24 So. Maplewood 
Chicago 32, Illinois.

Šimkus
Avė.,

BALTIMORES ŽINIOS
Baltimorės Motorų Piliečių 

klubas spalio 17 svetainės kle
vų kambaryje surengė našlių 
balių. Šokiams grojo geras or
kestras. Vakaro pelnas paskir
tas Balfui ir labdarai.

40 valandų atlaidai šv. Alfon
so bažnyčioje vyko spalio 18, 
19 ir 20 d. Pamokslus sakė 
pranciškonas Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, giedojo didysis cho
ras, parapijos mokyklos vaikai 
dalyvavo procesijoje. Altoriai 
buvo skoningai ir gražiai pa
puošti gėlėmis.

Prekybininkas Jonas Jaku
bauskas, atžymėdamas savo 
prekybos 5 metų sukaktį spa
lio 24 lietuvių svetainės didžio
je salėje rengia koncertą, ku
rio programą išpildys New Yor- 
ko vyrų choras, vadovaujamas 
muziko Vlado Baltrušaičio. Pro
gramai vadovaus aktorius hu

moristas Vitalis Žukauskas, šo
kiams gros geras orkestras.

Jautienos kepsnio vakarienę 
surengė lietuvių veteranų pos
tas 154 spalio 18 Town Hali 
patalpose, Baltimorės priemies
tyje. Tokią jautienos puotą lie
tuviai rengia du kartu, vieną 
pavasarį, kitą — rudenį. Visi 
žino lietuvių vaišingumą, tad 
žmonių susirenka labai daug.

Suaugusių klubas spalio 31 
rengia Halloween Party lietu
vių svetainės klevų kambaryje, 
žmonės kviečiami ateiti su 
kaukėmis ir maskarado kostiu
mais. Už tai bus skiriamos pre
mijos.

Parapijos vakarienė šiemet 
bus lapkričio 8 šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Visi parapiečiai 
raginami dalyvauti Po vakarie
nės bus šokiai grojant Jono 
Lekevičiaus orkestrui.

Jonas Obelims

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
N«warfc, NJ. — Lietuvos 

Vyčių centro valdyba spalio 17 
posėdžiavo Sv. Trejybės parapi
jos salėje, pirmininkavo Elena 
Shields iš Ptaiadelphijos. 'Mal
dą sukalbėjo Ntararko kuopos 
kapelionas kun. P. Totoraitis; 
taip pat prel. - Ig. Kelmelis ta 
proga irgi kalbėjo.

įvairūs pranešimai buvo dis
kutuojami, ypačiai plačiai bu
vo kalbama apie naują rjbtaą 
E. Shields pareiškė, kad Cice
ro ir Youngstoffn vyčių kuo
pos yra atgaivinamos. Buvo 
daug diskutuojama apie mažų
jų vyčių veiklą ir reikalą ragin
ti tėvus, kad jie prikalbintų sa
vo vaikus dalyvauti vyčiuose. 
■Plačiai buvo paliesta naujų na
rių verbavimas ir propaganda. 
Kitas centro valdybos posėdis 
įvyks Clevelande sausio 16.

Siame posėdy dalyvavo: pir
mininkė — Bena Shields, vi
cepirmininkė — Marija Stonis

sekretorė — Eleonora Sakevi- 
čienė ir Joną Jakūnaitė iš Chi- 
cagos. Taip pat Walter Vekla, 
Juozas Drumstas,. K. Patronis, 
Kazys šipaila, F. Vaškas.

Linden, NJ. — 113 kuopa 
surengė pasilinksminimo ir šo
kių vakarą špilio 17 d. Lietu
vių Laisvės parke. Nežiūrint 
blogo oro, Žmonių gana gausiai 
susirinko. Programai vadovavo 
E. Pribusb, o maldą sukalbėjo 
vyčių pirmininkė Elena 
Shields. Dalyvavo vyčiai iš 
Worcester ir net iš Chicagos. 
Kalbas pasakė kun. P. žemei- 
kis ir E. Shields. Taip pat kal
bėjo P. Miftžūis, apibūdinda
mas kuopos 40 istorinį išgėri
mą. Vaišėmis rūpinosi Adelė 
Leraitis ir J. Sable.

Apie Šį susibūrimą paminė
jo Newarko diecezijos laikraš
tis — Advoeate ir Newark 
Evening Netrs bei Elizabeth 
Daily Journal F. V.

dybos ryšininku prie apsijun
gusio Vilko.

PLB Valdybos reikalų vedė
ju ir ateinantiems metams pa
kviestas ir sutiko būti E. Karė- 
nas.

Ryšium su pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresu, kreipiant 
visą galimą dėmesį į laisvojo 
pasaulio lietuvių išeivijos jau-

Balys Brazdžionis, Sophie 
Barčus radijo šeimos valandė
lės pranešėjas ir jo žmona Juo- 
zapina, turėdami savo radijo ir 
televizijos parduotuvėje pašto 
skyrių, nežiūrėdami pašto ad
ministracijos nustatytų darbo 
valandų, talkininkauja JAV. 

/Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybai išsiunčiant įvairius 
siuntinius. Naujos centro val
dybos kadencijoje jau išmušta: 
knygų, sesijos pranešimų ir kt. 
vkš dviejų šimtų siuntinių. K J.

mokslo metams sudaro: Algis 
Zaparaekas — pirm i n inkas, 
4120 Yorba Linda Drive, Rou- 
al Oak, Michigaa 48072; Algi
mantas V. Bublys — vicepir
mininkas, Jūra Gailiušytė — 
sekretorė, 645 Marrick Apt 21 
Detroit 2, Michigan; Algis Al
antas — iždininkas, Birutė Au- 
gustinavičiūtė — tarptautinio 
skyriaus reikalams; Rimantas 
Griškelis — spaudos ir informa
cijos reikalams ir ‘ ‘Studentų 
Gairių” redaktorius.

— Visuotinis lietuvių studen
tų suvažiavimas įvyks lapkričio 
26-30, Detroite, Mich.

— Lietuvių Motorų Klu
bo WatoriMM*y|O, Conn., tradi
cinis parengimas — vakaras su 
programa, vaišėmis, bufetu or
kestru, šokiais ir p. įvyks spa
lių 24 d., šeštadienį, šv. Juoza- 
<po parapijos mokyklos salėje. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Pelnas, 
kaip visada, skiriamas lietuvių 
kultūriniams ir labdaringiems 
reikalams. Visi maloniai kvie
čiami.

— Lux Christi redakcijos ad- • 
resas nuo spalio 25 bus teks: 
2718 St. George St., Los An
geles 27, Calif., 90027. Žurna
lą redaguoja kun. dr. P. Celie- - 
šius, kuris buvo kapelionu se
nelių namuose Putname, o da
bar persikelia į šv. Kazimiero 
parapiją, Los Angeles, Calif.

Ieškoma. Stasė Pilkauskienė- 
Stasiūnaitytė, duktė Ulijonos 
<Stasiūnaitienės -Mockevičiūtės, 
gyvenanti Jurbarko apylinkėje, 
Lietuvoje, ieško: Adomo Vel- 
.muso ir Onos Velmusienės -

Rinkime BARRY GOLDWATER
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ PREZIDENTU! .

WILLIAM E. MILLER viceprezidentu!
Tai vyrai, kurie ves kovę prieš komunizmą visame pasaulyje. Jie sieks iš
laisvinti pavergtus kraštus, žinoma, ir visomis priemonėmis spaus Sovietą 
Sąjungą, kad ši pasitrauktų ir iš Lietuvos. Jie sieks Jungtinių Amerikos 
Valstybių ūkinės gerovės, sudarydami tam tinkamas ir palankias sąlygas.

Respublikonų partijos 

konvencijos 
San Francisco 

1964 liepos mėnesį 
priimtoje platformoje 

tarp kitko sakoma:

LAISVĖ PAVERGTOM 
TAUTOM

Už žmonių laisvę

Žmoniškumas vėl kamuojamas 
seno klausimo: ar žmogus tu
ri gyventi garbingai ir laisvai 
paklusdamas Dievui, ar jis turi 
būti pavergtas: ar žmonės val
džioje yra tam, kad kitiem tar
nautų, ar dėl to. kad savuosius 
slėgtų valdydami? Šis klausi
mas prašosi mūsų naujo spren
dimo.

Mockevičiūtės, taip pat jų sū
naus Adomo Velmuso, gyvenu- ■ 
šių 1923 metais Brooklyn, New 
York. Rašyti: John J. Butkus, 
34 Park Terr. Bridgeport, Con- 
necticut .06604. 4
J,-------- L

Laisvė užsienyje
Amerika privalo siekti laisvės 
visame pasaulyje, nes tai gyvy
binė sąlyga tikrajai žmonišku
mo pažangai, visuotiniam tei
singumui ir Amerikos žmonių 
saugumui. V
Tokiai politikai didžiausiu iš
šūkiu yra ateistinė imperializ
mas—komunizmas.
Mūsų tautos vadovybė turi 
būti vertinama pagal jos nusi
statymą komunizmo atžvilgiu, 
nuo ko priklauso ^nerikos ne
priklausomumas ir net išliki
mas.

Tasai nusistatymas — laisvės 
pergalė. Negali būti nei taikos 
nei saugumo, kol šis tikslas 
nepasiektas.
Kol komunistų vadai savo 
ideologija yra nusikreipę val
dyti pasaulį, negali būti ko 
nors mažesnio už aną tikslą. 
Tai pats didžiausias Amerikos 
užsienio politikos bandymas. 
Jis turi būti atlaikytas. Čia ant 
svarstyklių statoma žmogiškoji 
laisvė bet kurioje žemės vie
toje.

Karo pavojaus 
sumažinimas
Tiktai dinamiška strategija, 
siekianti pergalės, kada imasi 
iniciatyvos kovoje už laisvę 
atmeta nuolaidas ir nesutinka 
trauktis, mažina branduolinio 
karo pavojų (risk). Karui už
puoliką sugundo tautos svyra
vimas, bet ne jos tvirtumas. 
Prisitaikymas, bet ne priešta
ravimas padrąsina priešą liktis 
priešišku ir agresyviu.

Komunizmo pavergtieji
Respublikonai iš naujo pabrė
žia jau seniai žinomą savo nu
sistatymą. vedantį į eventualų 
išlaisvinimą komunistų domi
nuojamų tautų Rytų Europo
je, Azijoje ir Lotynų Ameriko
je, kaip Vengrijos, Lenkijos, 
Rytų Vokietijos, Čekoslovaki
jos, Rumunijos, Bulgarijos, Al
banijos, Latvijos, Lietuvos, Es
tijos, Armėnijos, Ukrainos, Ju
goslavijos (su jos serbais, kro
atais, slovėnais), Kubos, Ki
nijos žemyno ir daugelio kitų. 
Mes smerkiame mažumų per
sekiojimą anapus komunistinės 
sienos.

/Mes galime pasitikėti, kad BARRY GOLDWATER ir William E. MILLER įgyvendins teisingumą mūsų valdžioje, 
kad jie išlaikys taiką tautiniu budrumu. Grąžins valdžios kontrolę žmonėms. Užtikrins kiekvienam darbo žmo
gui teisingą atlyginimą. Taip pat įves mokesčių sistemą, pagal kurią kiekvienas mokės tik tiek, kiek jis iš tikrųjų 
turėtų mokėti. Balsuokime už x

BARRY GOLDWATER į prezidentus WM. E. MILLER i viceprezidentus
Balsuokime už visus Respublikonų partijos kandidatus, nes tik respublikonai teisingai supranta šios šalies ūkinius 
bei politinius ir taip pat pavergtųjų reikalus. Visi respublikonai pasižymi ilgalaike kova prieš komunizmą, už žmo
nių laisvę ir gerovę.

LAPKRIČIO 3 BALSUOKIME Ut RESPUBLIKONU KANDIDATUS.

BALSUOKIME EILEJE A

NEW YORK STATI RtPURLICAN PARTY — ALL AMERICAN COMMITTEE, LITHUANIAN DIVISION

•ATSIUSTA PAMINĖTI į
Lietuvių Katalikų Mokslo

Akademija — SUVAŽIAVIMO 
DARBAI V tomas. Istorinė 
krikščionių atsakomybė, 647 di
delio formato psl., kaina 10 
dol. Turinyje: Stasys Yla — 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija, Juozas Girnius — Isto
rinė krikščionių atsakomybė, 
Juozas Eretas — Krikščionis 
ir kultūra, Vincentas Brizgys 
—Pasauliečių dalyvavimas Baž
nyčios misijoje, Ladas Tulaba 
— Šv. Rašto aiškinimas pagal 
Bažnyčios nurodymus, Andrius 
Baltinis — Modernusis žmogus 
ir tikėjimas į Dievą, Petras Ce- 
liešius — Egsistencializmas kri
kščioniškoje šviesoje, Justinas 
Pikūnas — Žmogaus uždaviniai 
mokslo šviesoje, Vytautas Bag
donavičius —- Santykiai tarp 
žmonių komunizme, Antanas 
šerkšnas — Amerikos ir Sovie
tų mokykla, Raimundas Jan- 
čauskas — Tautinės kultūros 
galimumai JAV mokyklose, 
Juozas Meškauskas — Gimdy
mų kontrolės klausimas, Aldo
na Balčytė-Gravrogkienė —An
tibiotikai moderniojoje medici
noje, Česlovas Masaitis —De
terminizmas ir atsitiktinumas, 
Jonas Rugis — Ar atomo ty
rinėjimai pradėjo naują erą? 
Arūnas Liulevičius — Matema
tika ir realybė, Vladas Litas — 
Evoliucijos teorija ir krikščio
niškoji pasaulėžiūra, Adolfas 
Damušis — Poimerų struktūra 
sintetikuose ir gyvoji ląstelė, 
Antanas Kučas — Amerikos 
lietuvių ryšiai su tėvyne. Kari- 
mieras Matulaitis — Lietuvių 
vienuolijų įnašas mūsų išeivi- 
jai, Kostas Jurgėla — Lietuviai -Jį 
Amerikoje prieš masinę imigra- ' 
ciją ir tautinį atgimimą, Zeno- 'į 
nas Ivinskis — Lietuvos istori- -3 
ja naujų šaltinių ir pokario ty- j 
rinėjimų šviesoje. Česlovas 
Grincevičius — Penktojo L.K. . 
M. Akademijos suvažiavimo 
ga, Antanas Liuima — Asmenį 
vardžių ir vietovardžių rodyk- JĮ 
lė. <3

/
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HAVEN REALTY

MEI TING RESTAURANT

DISPLAY

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
RESTAURANTS

VMB 6ARDEM TAVERN

CHelsea 2-1079

*JĄU22MFTAH

Ramo Valanda

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

For Better Weddings 
and Weekend Danctng

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili-

Pirmasis rusų įsakymas imti 
rekrutus buvo išteistas 1794 
m. rugsėjo 1d. Vieną rekrutą 
reikėjo duoti nuo 200 žmonių. 
Pirkliai ir lydai galėjo išsipirk
ti, mokėdami po 500 rublių 
nuo kiekvieno pristatyto rekru-

LietuviŠka ir europietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

(stols). Gante paririnkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitą dirbintą.

vardai bus įrašyti į Lietuvių dovaną 
(Lithuanian Trophy), kurią Bosto
no p-bėms yrą paskyrusi So. Bos
tono Liet. Piliečių Draugija.

GENE BURACAITS IR KAZYS VA8AIT1S, i—ltuokę spalio 1O Baitūno- 
rėje. Nuotr. V. Maželio.

Norite geros meniškos fotografijos

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749X0

‘ Vedėjas: Hetaut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI 4 vai. p.p.

Išnuomojami 2 arba 1 kamba
rys apstatytas baldais. Kiekvie
nas kambarys turi atskirą šal
dytuvą ir elektrinę plytelę. 
Kreiptis VI 7-5834.

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

OYSTER BAY RESTAURANT
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai ' 

Banketo stalo specialistai. Nuo 25 
iki 500 žmonių. Spaho - lapkričio - 
gruodžio rezervacijoms skambinti 
banketo bedėjui: LH 5-8402.

31-01 Broadway, Astoria, L. L

206 East Mtb Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 

New York. N. Y.
Tek RE 4-4428

ApdraadtaMH gyvybės, namų, automoUią, baldą ir k. Namą parda
vimu, apdraudoe, Jncome Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigą 

inveetactjoa.

1795 m. reikėjo duoti vieną 
rekrutą nuo 500 žmonių, 1796 
metais — penkis, *1797 metais

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 86th SL and 3rd Avė. 

New York City 
RE 4-7335

windows our specialty, screens and 
venetians. “Bear my price”—Free 
estimates. The very best for lesa 
Call: OL 5-5195. ’

at itš‘ super best ■ 
ResAkabte Prices

REX RESTAURANT
147 East 60th Street — TE 8-9739

1. e4 c5 2. 2f3 2f6 3. e5 2d5 4. 
d4 c:d 5. V:d4 e6 6. Rc4 2c6 7. Ve4 

d6 8. e:d 2f6 9. Vh4 R:d6 10. Rg5 
a6 11. 2bd2 bo 12. 0-0-0 Re7 13 Ze4 
Rd7 14. Rd3 h6 15. Bhel 2:e4 16. 
R:e7 V:e7 17. V:e4 Bc8 18. a3 Bc7 
19. Kbl Rc8 20. 2h4 gS 21. g3 0-0 
22. Ve3 Kg7 23. f4 Bd8 24. 2f3 Bcd7 
25. b4 h5 26. Bd2 Rb7 27. Bedi Vf6 
28. Vb6 e5 29. Re4 B:d2 30. B:d2 
e:f 31. g:f B:d2 32. 2:d2 2d8 33. 
Vf2 Rc8 34. Rd5 2e6 remizas.

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
prodUKtai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kieibassy”. 1927 Washington Avė, 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

Parduodamas vienos šeimos 
namas iš 7 kambarių su moder
niškai įrengtu rūsiu. Vieta: 159 
Higfiland Blvd. Brooklyne, N. 
Y. Informacijom kreiptis tarp 
5-8 vai. vakarais AP 7-2343.

WAKEFIELD TERRACE 
Under the personai supervision of 
Al Ciardullo, Mgr. Complete cater- 
ing Service — Clubs, Societies, Re- 
ligious Groups. Two new Ballrooms 
for Weddings - Banąuets - Parties. 
Call FA 4-7733; 692 East 241st St. 
(cor. White Plains Rd.), Bronx, NY

WORLO WIDE AUTO SERVICE 
Seventh Avė, Cor. 65th Street 

Bay Ridge, Brookiyn 
"Winterize‘' your car now! With 
Mobil produets. Very moderato 
charges, work guaranteed. Pick-up 
and oeiivery, Road Service. Foreign 
car specialiste. — Call SH 5-9751

Išnuomojamas nedidelis na
mas lietuvių apgyventame rajo
ne vienam arba dviem senes
nio amžiaus žmonėms. Kreiptis 
Great Neck, N.Y., teL HU 2- 
1316.

322 Union Avenue, Brookiyn II, N.Y. 
Telefonas EV 7-2089 

JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventom bei kitokioms progoms

36-38-40 STAGG S 
ir .z>

BROOKLYN 6, N. Y.
STan 2-5938

YOUR OU) FUR COAT 
Made into Latest Style 

Cape or 3tcde with new lining 
allfor $25.

Fur Coats experUy restyled 
at the lowest prices 

Call OR 5-7895

CMstsaa^ Greetmg Cards
Boxed Assortments Sohd Packs & 
Bulk doseoutš at very k>w prices. 
Case lots only. Ne samples please.

CASNER A SOMER
622 Broadway — Call AL 4-7850.

ARE REKRUTUS 
LIETUVOJE

IIIIII ■ ■ ->

Oąr l*4y oC

LAKsKOLMNG S|C (fcU 1

Pereitą sekmadienį parmenu 
bių rungtynėse Lietuvių Atle
tų Klubo pirmoji fu^olo ko
manda netikėtai bet pelnytai 
išplėšė pirmenybių tašką iš (šr- 
maujančio Kdpipgo. Priešinm- 
kas iki šiol buvo laimėjęs vį 
sus penkis susitikimus, pase
kęs net 24 įvarčius. Mūsiškiai 
į tai atitinkamai reagavo. Vy
rai smarkiai pasitempė, tirštas 
šhstiprintas gynimas neleido 
priešininko puolimams per 
daug pasireikšti. LAK žaidė se
kančios sudėties: Malinauskas; 
Vainius, Remėza I; Trampas, 
Remėza 11, Kalina; Gennaro 
(Baudraitis), Bileris, Bianchi, 
Masso, Budreckas.

Karo metu paprastai būdavo 
imamą Bangiar» rrikmti^ taikos 
mažiau ar net visai neimdavo.

Bendra metinė tvota Veta
vai buvo nustatyta 1300 rekru
tų, bet karo metu tos normos 
nebūdavo paisoma.

SSKVICCS

Mito IkCURtTV

progos — pirkite tuojau pat! pM*us matą 
kaina tik SKLOO. TUoj pat uKteama nooeavyMi

Tbree Land OCfieea^ 7» Jeri^o Tui ■Mkn, 
Smttktmm, sad 286S Jertcho Tuap&A i 
the Smttktown Ky-pam, and STB JBtfcka 
dęn. Hurry out — OtBee omb evmy daar 
firty yvu> to tke land *—*----

RYGOS KAILINIŲ SIUVftJAI

150 WEST 2Stti STREET 
NEW YORK, M. Y. 

RoOm 492

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVY YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES /

SCHALLER&WEBER

Mautoar o< NąttoStol IVat Coatrol 
Aaaoototton. — 388 Raktodn Ava, 
Jersey City, N.“ 3. (201) OL 6-8852 

------- Free Estimates-------

86-1S JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519 ______

SALK VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

š. Amerikos lietuvių šachmatų 
(individ.) p-bės įvyks Čikagoje per 
Padėkos savaitgalį, praneša tų p- 
bių vadovas Vladas Karpuška. Lie
tuviai šachmatininkai yra raginami 
ruoštis <■tomą pūrmen^šmą.
* Sfttr^hsRlKS ži
nia. kad Toronto šachmatininkai 
visai pakriko. Vytis nei Aušra ne
rodo jokio gyvumo.

Rygoje per profsąjungų varžybas 
Krimeris baigė šeštuoju ir meistras 
Vistaneckis — septintuoju. Lietuvos 
koresp. p-bes laimėjo A. Uogelė ir 
J. Butkys.

Partija iš pasaulio koresp. p-bių 
baigmės. Baltieji: P. Dubinin (Sov), 
juodie^ — Arlauskas.

Salė vestuvėms Ir kitokioms pcar 
mogoms. Be to, duodami poūd»> 
turiniai pietūs. Pirmos rfUttea 
tnviškas maistas prieinama kąton

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(R14gewood)
TeL EVergroen 2-6440 '

Kaip minėta, mūsiškiai prieš 
žaidybiniai daug pajėgesnį sa
vo priešininką sužaidė gerai ir 
taktiškai teisingai. Egzaminą 
pirmai komandai išlaikė Bile
ris. Nustatytą uždavinį — ne
leisti stipriausiam priešininko 
golamušiui pasireikšti — jis 
atliko gerai. Geroj formoje pa
sirodė Remėza B su visais ki
tais gynikais. Malinauskas var
tuose šaltas ir poziciniai užtik
rintas. Puolime mūsų pavojin- 
giausieji Masso ir Budreckas. 
Jie ir pasiekė abu įvarčius. 
Ypač antrasis įvartis vertas pa
minėjimo. Budrecko tolima 
bomba nelaikomai atsirado po 
virpstu. Tikrai reto grožio įvar
tis. Antrame kėlinyje mūsiš
kiai visai užspaudžiami, bet gi
nasi sumaniai ir teprileidžia 
vieną išlyginamąjį įvartį. Šiaip 
jau mūsų gynikai 'galėtų žaisti 
pirmenybių rungtynėse kiečiau.

-Rezervinė priešžaismyje ga
vo 2:9 (0:6). Kai kurie žaidi- 
*kai atrodo dar gyveno šeštadie
ninio vakarojjmn nuotaikomis

Sekmadienį abi mūsų koman
dos žaidžia prieš Bavarian SC, 
Brennan Field, Middle Village 
U. Rezervinės pradeda jau 10 
vaL ryto, o pirmosios 12:45 vaL 
Mažučiai žaidžia šeštadienį 3 
vaL pas Minerva-Pfaelzer.

Atletas

2 East Jericho Tpke.
Huntington Statton, L L

CHINESE-AMERICAN CUISINE 
at ita very best 

Wtoes and Lfcjuors 
Facilities for small private Parties 

Members of Diners* Club 
For reservatioos call HA 3-5937

Galima gauti įuairiattsios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . ■.Didžiaiisias pasirinkimas degtinės ir vyno.

RICHMOND HILU N. Y.

Chinese Garden Reztaurant Hfllside —----- ------------------------------------------ -*
-Gunhill area serving luncheon, din- 
ners, supper. Authentic Cantonese 
cuisine, newiy decorated, air-condi- 
tioned. Special attention to religi- 
ous groups, societies, clubs, parties. 
Mr. Chm your host; near Post Road 
Theater, free parking; outgoing or- 
ders accepted by phone, call OL 5- 
0281. 3483 Boston Rd., Bronx, N. Y.

Romanas Arlauskas, kuriam ne
seniai suteiktas tarptautinio meist
ro vardas, sužaidė lygiomis su did
meistriu Dubininu (Sov), pasaulio 
koresp. p-bių baigmėje. Arlauską^ 
iki šiol eina be pralaimėjimo! Jis 
pirmauja p-bių lentelėje: Arlauskas 
6:3. Zagarovskij 5^:1%. Borisenko 
5%:3*£, Dubinin 5:3. Bergaser 4:4, 
Lundųuist 4:6. didmeistris Toluš 
3^:4^ ir kL mažiau.

Ignas Žalys laimėjo Quebeco pro
vincijos atviras p-bes, įvykusias 
Quebeco mieste, spalio 10 - 12 d.<L, 
surinkęs 5:1 taškų. Drumond. Ru- 
bin ir Pinkus po 4 į tš. Baikovičius, 
buv. Lietuvos rinktinės narys, bai
gė su 4 tš.

Didžiojo Bostono p-bes laimėjo 
Alexanedr Keyes ir Ged. Šveikaus
kas. abu surinkę po 6:1 taškų. Jie
du pasidalino titulą (co-čempionai) 
ir piniginį prizą — 120 dol. Latvis 
Ezerinš šeštas su tš.. Algis Ma- 
kaitis — aštuntas su 4 tš. Abiejų 
laimėtojų (Keyes ir Šveikausko)

WILSON FLOOR WAXING CO.

123 W. 142 Street, N. Y. C. 
GENERAL HOUSE CLEANING 

Reasonable Rates 
Very ReUable 

Fast — Prompt Service 
- Call AD 4-1395 -------

STUKAS
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DARBININKAS
KAIUIENOSL

Kristaus Karaliaus pagerbi
mas rengiamas A.L.K. Federa
cijos New Yorko ir New Jer- 
sey apskr. valdybos ši sekma
dienį, spalio 25 d., 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Kun. A. Paškus trumpai ir įdo
miai paskaitys tai dienai pa
ruoštą paskaitą; meninę dalį at
liks mūsų jaunimas. Valdyba 
maloniai kviečia visus New Yor
ko ir New Jersey lietuvius vie
ningai dalyvauti 11 vai. mišio
se, po- to paskaitoje ir meninė
je dalyje. Organizacijos prašo
mos dalyvauti mišiose su savo 
•vėliavomis.

New Yorko Filatelistu drau
gija išleido savo biuletenio 
naują numerį, kuriame patei
kiama medžiagos apie Lietuvos 
pašto ženklus. Redaguoja K. 
Matuzas, 107-33 117 St.. Rich- 
mond Hill 19, N. Y.

Pasitarimas nauju statybų 
reikalu pas tėvus pranciškonus 
bus ši penktadieni, spalio 23, 
8 v.v. vienuolyno patalpose. Vi
su liet, organizacijų atstovai 
kviečiami dalyvauti. Bus su
teikta informacijų apie naujas 
statybas ir kultūrinio židinio 
steigimą. Informacijų reikalu 
skambinti: GL 2-2923, vakarais 
BL 5-7068.

KUN. J. ALEKSIŪNAS. Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, pir
mas paaukojęs 1000 dol. pranciš
konų naujų statybų fondui Brook- 
lyne.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, b) sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams. santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St.. B’klvn. N. "Y. 
11207; tel. TA 7-9518. LA 4-6484

Pirmą kartą New Jersey —

šeštadienį, spalio (Oct.) 31
Lithuanian Liberty Hali

269 Second Street 
ELIZABETH. N. J.

Brooklyno vaidintoju trupe suvaidins 
ANATOLIJAUS KAIRIO

3 veiksmų komediją

“POPIEČIO DIAGNOZĖ”
Vaidinimo pradžia 7 vai. vak.

Režisuoja VITALIS ŽUKAUSKAS
Šokiams gros Romo Butrimo orkestras

Veikalas daug kur statomas ir kartojamas, visur mielai laukiamas 
ir žiūrimas. Veikale pamatysime save, draugus, šeimas, jaunimą ir 
senimą visus ryškius išeivijos tipus su satyriškai vaizduojamomis 

| ydomis . . . Matysime pamokančių ir šiurpą keliančių pavyzdžių.
verčiančių susimąstyti ir pagalvoti . . . Juokai iki ašarų.

ĮĖJIMAS $2.00 • Studentams ir moksleiviams $1.00 

KVIEČIAME V I S U S l

PELNAS SKIRIAMAS STIPENDIJOS FONDUI
Rengia
Lietuviu Bendruomenės N. J Apygarda Iš •■DIAGNOZĖS" vaidinimo spalio 18 Apreiškimo parapijos salėje. Kalba (k.) veikalo autoriui Anatolijų* 

Kairys, specialai atvykęs iš Chicagos. toliau j dešinę— M. Žukauskienė, V. Gintautaitė, St. Dėdinas, St. 
Vaškys Nuotr. P. Ąžuolo

Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė ....
Vjenuolyna* ...

LIETUVIŠKO ŽIDINIO NEW 
YORKE FONDAS AUGA

Prel. Vyt. Balčiūnas Putnam 
Conn., 50 dol., Vytautas ir 
Giedrė Kulpai, Richmond Hill, 
N.Y. 100 dol., Algirdas ir Da
na šilbajoriai. Richmond Hill, 
N.Y. 100 dol. Jokūbas Stukas 
— 100 dol. ir maloniai sutiko 
leisti savo vedamosios radi- 
jos valanda naudotis kada tik 
bus reikalinga iki išaugs Lietu
viškas kultūros centras New 
Yorko kolonijoje.

Kad greičiau galėtume įgy
vendinti užsimotus planus, vi
siems aukojusiems maloni pa
dėka. gi kitus visus kviečiame 
siųsti aukas: Building Fund, 
Franciscan Monastery, 680 
Bushtvick Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Antrasis kaimas —Chicagos 
lietuvių satyros teatras, už
kviestas New Yorko studentų 
skautų, vaidins lapkričio 21 d. 
7 vai. vak. Show Boat restora
ne (814 Jamaica Avė.), šokiam 
gros R. Butrimo orkestras. Pel
nas skiriamas lietuvių kultūros 
židinio statybai. Kas norėtų 
gauti geresnes vietas ir staliu
kus, kreipiasi į Seldą Nemickie- 
nę. 86-02 76 Str., Woodhaven, 
N. Y.. telef. MI 2-2117.

Amerikos partijų nusistaty
mai dėl santykių Sovietais, su 
pavergtąja Europa ir su Lietu
va specialiai? Tai vienas iš 
klausimų, kuriuos svarstys ko
lektyvinė paskaita — simposi- 
umas. rengiamas L.F. bičiu
lių lapkričio 1 d. 4 vai. pp. Ap
reiškimo parapijos salėje.

Provincijolų suvažiavimas. 
Amerikos tautinių provincijų 
pranciškonų vadovų metinis su
važiavimas įvyko spalio 20-21 d. 
Canaan vietovėje prie Ne\v 
Yorko. Dalyvavo lietuvių slo
vėnų. vengrų, kroatų, slovakų, 
transilvaniečių ir Rytų apeigų 
pranciškonų provincijolai.

Kapitonui Petrui Jurgėlai 
lapkričio 7 Apreiškimo parapi
jos salėje pagerbimą rengia A- 
merikos Lietuvių Legiono I-sis 
Dariaus-Girėno ir Amerikos lie
tuvių Memorial postai. L.R.S. 
Ramovė, skautai. Pradžia 7 v.v.

Už a.a. Joną Veršeli, prisi
menant jo mirties sukaktį, mi
šios bus spalio 29 d. 9 v. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Giminės ir pažįstami prašomi 
pasimelsti.

LMA NY klubo numatyta 
arbatėlė spalio 26 Carnegie En- 
dotvment neįvyks, nes neat
vyksta iš Vokietijos laukiamos 
viešnios.

A.L.R.K. Moterų S-gos 12 
kuopos sergančią pirm. Rože 
Kondrotienę giliai užjaučia ir 
linki greitu laiku pasveikti.

BALFO jubilėjiniame seime. Kalba Balto reikalų vedėjas kun. L. Jankus. Už stalo prezidiumas: A. Dzirvo- 
nas, dr. A. Noakas, L. šulas. M. Virbickienė. Nuotr. V. Maželio.

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

IRENA STANKŪNAITE DAINUOS OPEROJE
Irena Stankūnaitė, laimingai 

prasiveržusi per trijų dienų kie
tus egzaminus ir sukirtus! dau
gelį New Yorko dainininkų, pa
teko į Manhattano muzikos mo
kyklos operos teatrą. Varžybo
se dalyvavo arti šimto kandida
tų; iš jų parinkta 23. Atrinko 
baigusius konservatoriją, muzi
kalius, talentingus, su tinkamu 
balsu, gražios figūros, mokan
čius kalbų, turinčius stipendi
jas toliau lavintis. Irena Stan
kūnaitė atatiko visoms toms 
kvalifikacijoms.

Manhattano muziko mokyk
la, be akademinių skyrių, turi 
gerai organizuotą jaunų meni
ninkų operos klasę. Per metus 
pastato lengvesnio žanro šešias 
operas. Pereitais metais, tarp 
kitų, pastatytą Donizetti ko
miška opera ‘ 'Don Pasąua- 
le”, romantinės — Gounodo 
“Mireille” ir Delibes "Lakine". 
Šiais metais numatyta pastatyti 
Mczarto "Pagrobimas iš Sera
lio" ir Ravelio impresionistinė

Balfo seimą, įvykusį spalio 
17-18 dienomis Nevv Ycrke, 
sveikino žodžiu: Kunigų Vieny
bės pirm. prel. P. Juras. Viiko 
vardu K. Bielinis. Lietuvių 
Bendruomenės vardu J. Šlepe
tys. Vilniaus Krašto S-gos ir po
litinių kalinių vaidu — V. Šim
kus, žurnalistų — A. Gintneris. 
L.K. Moterų S-gos vardu ' A. 
Radzivanienė. Lietuvos vyčių 
vardu J. Boley. konsulas V. 
Stašinskas. LMA vardu — V. 
Leskaitienė.

Labai daug sveikinimu gau
ta raštu. Iš jų pažymėtini: šv. 
Tėvo. vysk. Brizgio. New Yor
ko gubernatoriaus Rockefelle- 
rio. New Yorko miesto burmis
tro Wagnerio ir k.

Atvažiuodami delegatai. Bai- 
fo centrui atvežė ir aukų. Iš 
viso aukų gauta 2325 dol.

"L Heure Espagnole”. Pirma
jai operai reikalinga du aukš
ti. lengvi, koloratūriniai sopra
nai. Čia Irena turi savo rolę.

Mokyklos tikslas — jauną
sias meno jėgas lavinti praktiš
kam scenos darbui. Supažindi
nama su įvairaus stiliaus bei 
epochos vokaliniais kūriniais. 
Studijuojama operos istorija, 
literatūra, išsivystimas. inter
pretacija. atskiros rolės, libre
to analizė, vaidyba. Mokoma 

PASKUTINĖ DIENA, spalio 18. pasaulinėje parodoje. Paroda vėl bus 
atidaryta kitu metų balandžio mėn. Nuotr. R. Kisieliaus.

gestikulacijos, artistinės laiky
senos, judėsiu išraiškos. Daug 
laiko skiriama anglų, prancūzų, 
vokiečių ir italų tarsenai.

Irena Stankūnaitė šioje mo
kykloje mokosi ir akademinių 
dalykų, siekdama muzikos ma
gistro laipsnio.

Netrukus Ireną Stankūnaitę 
pamatysime mokyklos operos 
teatre dainuojant New Yorko 
visuomenei su choru ir orkest
ru. Lidenietis

Bostono skaučių židinys ren
giasi savo kaukių baliui mas
karadui. kuris bus spalio 24 d. 
7:30 v.v. Piliečių klubo salėje. 
Originaliausios kaukės bus ap
dovanotos. Jų teisėjai bus: A. 
Gustaitienė, T. Vasyliauskienė 
ir St. Santvaras. Programą at
lieka Babuškinaitės baleto stu
dija. Numatomos Įžangos dova
nos. Šokiams gros Ali Woods 
orkestras. Salę puošia J. špake- 
vičius.

LSS Vyriausio Skautininko 
Krivūlės daviniais lietuvių ber
niukų skautų, neįskaitant mer
gaičių, yra laisvame pasaulyje 
1433. Kiekvienais metais lap
kričio 1 d. pravedama nauja 
skautų registracija ir surenka
mas registracijos mokestis.

Kanados lietuviai skautai tu
ri įsigiję savo stovyklavietę ir
ją pavadinę Romuvos vardu. 
Liepos 26 toje stovyklavietėje 
įvyko lietuvių jūros skautų va
dovų ir vadovių suvažiavimas. 
Priimta rezoliucija kurioje su
važiavimas išreiškė lojalumą 
Lietuvių Skautų Sąjungai ir jos 
vadovybei ir lietuviškai skau
tiškai vienybei. Kartu pareiškė 
apgailestavimą dėl buvusių jū
rų skautų vadovų ‘pastangų, ne
suderinamų su skautiškais ir 
tautiniais įsipareigojimais, su
skaldyti broliją ir seseriją. Pa
sisakė prieš lietuviško jaunimo 
vienybės paneigimą, skleidžia
mą atsiskyrimo dvasią ir jūros 
kaipo stabo garbinimą.

Bostono Žalgirio tuntas po 
vasaros atostogų pradėjo savo 
veiklą. Pasikeitė ir kai kurie 
vienetų vadovai. Kęstučio drau
govės vadovavimą perėmė Gin
tas Vaičaitis, Bostono Univer
siteto studentas, o skautų vy
čių Geležinio Vilko būrelio va
dovu išrinktas aeronautikos in
žinierius Gediminas Juozapai- 
tis.

Skautu būklo remonto darbai 
eina į pabaigą. Šiluma ir elekt
ra jau sutvarkyta. Dabar vyk
domi dažymo darbai. Dažymą 
atlieka skautai vyčiai. Abu tun
tai ruošiasi viešam būklo atida
rymui. kuris numatomas lap
kričio pradžioje.

Misijos angly kalba šv. Pet
ro bažnyčioje vedamos spalio 
13-24. Pamokslai sakomi rytais 
7 vai. ir vakarais 7:30 vai. Mi
sijas veda jėzuitas kun. Paul 
R. Power. Misijos užbaigiamos 
spalio 24 d. 7:30 v.v.

CYO savaitė. Spalio 25 d. 9 
v.r. šv. Petro parapijos bažny
čioje bus aukojamos mišios 
CYO organizacijos intencija. 
Pamaldose dalyvaus parapijos 
CYO nariai, kurie bendrai pri
ims komuniją, o po pamaldų 
turės pusryčius salėje po baž
nyčia. Šiomis pamaldomis pa
rapijos CYO įsijungs į bendrą 
visos Amerikos CYO savaitę.

Skaučių vadovių ir skauti
ninkų suvažiavimas įvyko rug- 
piūčio 19-20 Cleveland. Ohio. 
Bostono skautes suvažiavime 
atstovavo L. Jakutytė. G. Ka- 
rosaitė. I. Nenortienė. Delega
cijai vadovavo tuntininkė S. 
Subatkevičienė. Šiame suvažia
vime dalyvavo apie 170 vado
vių iš.visų lietuviu kolonijų A- 
merikcje ir Kanadoje.

Ku'tūros Klubo valdyba šia- 
met sudaro: pirm. Z. Gavelis, vi- 
cepirm. Danutė Eikinienė ir 
Nijolė Šležienė, sekr. B. Pa
liulis. ižd. C. Mickūnas.

WAGNER THEATER
Kasa atidara Penktadieniais 6 vai p p 

šeštadieniais iki filmo** pabaitf .>s 
Trečiadieniais — 12 vai dienos 
Penktadienj, spalio 23 d. — iki 
Trečiadienio, spalio 28. 1964

Linksma spalvota filmą
"WAS MACHT PAPA

DENN IN ITALIEN"
V a i <1 i n n

W. Fritsch. J. Tilden. M. Dnhlbcrg 
Priedinč filmą

"Die Fastnachtsbeichte"
Ir naujausia Vokietijoj aavaft. apžvalga

A. ANDRIUŠKEVIČIUS Į
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue

Brooklyn 8, N. Y.
Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

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

Tel. NEvvton 9-6620
__

SKALBIMO MAŠINŲ 
(Washing Machines) 

ir 
ŠALDYTUVŲ 
(Refrigerator) 

mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atlieka darbus.

JONAS BLAŽEVIČIUS
87-83 97th Street 
Woodhaven, N. Y. 
Skambinti vakarais

VI 7-3195

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ, 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public J

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

I. B. S H ALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie F'oreat Parkway Station) 
WOODHAVEN. N V

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN. CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
notary pubi ic 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cain- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir Į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434


