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Ltetuvoje niire Vytautas Statkus

traukti iš Viet-

Paryžiuje mirė Eduardas Turauskas
Laikraštį pradėjus spausdin

ti, gauta žinia, kad Foryfivjo 
rugsėjo 12 d. vakarą mirt 
Edvardas Turauskas, diploma
tas, paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos politinio departamen-

— Vietnamo kars, nepatik
rintom žiniom, dalyvauja ir ko
munistai S Kubos. Kubųn bu
vo parvežti eilė žuvusią ir pa
laidoti slaptai.

— New Yorko birioje rugsė
jo 12 staiga akdft vertė paki
lo iki aukščausio lygio per 14

Prez. Jefmsonas kalbėjosi su 
žydų karo veteranų atstovais. 
Pareiškė nusistebėjimą, kaip 
gali nutikti, kad žydai, kurie 
esą aukštos moralės, geriausiai 
informuoti užsienio klausimais, 
rūpestingai remią tokias mažas 
valstybes kaip Izraelis, tuo pa
čiu metu pasirodo priešingi pre- 
Wteato politikai Y. Times skelbia T io^orS

— Vietnamo rintrimp galuti
niai duomenys pasirodė net ge
resni, nei pirmą dieną rodės. 
Balsavusių skaičius pasiekė 
80.8 proc.

— Pontaponas paskelbė, kad 
spalio mėn. bus pašaukti 49, 
000 naujokų. Tai didžiausias 
skaičius nuo Korėjos laikų. Ta
da vieno mėnesio šaukimas sie
kė 80,000. Lapkričio mėn. vėl 
bus mažiau — 43,700-

‘ ‘ i”. Tačiau ją vis la
biau traukia nuo tos tradicijos 
eilė politinių veikėjų žiūrėti šio

__PitiatinlM lafatM kMvmM tik lm* matai -
kuriuo šalinama diskriminacija žvelgiant | anuos “moralinius 
dėl namų pirkimo ar mtomoji- vertinimus” tefaneanėje per- 
mo, senate sukliuvo dėl fffibus- spektyvoje taip sttriptintos, kad 
terio. Šen. Dirinenaa aiškina, įstums į sunkiai išimdamas 
kad tatatvmas eina nrieš konsti- neito*. Tai demonstruota visa aeew akruos išaušo •'u m
tuciją. pokario politika.

jos privairavo, skrido drauge- 
Kelionei skirtos trys dienos ir 
su kitais uždaviniais, tarp ku-

New Yorko švietimo valdy- 1 
ba rugpiūčio 31 nutarė parem- 1 
ti iš valstybės lėšų nepasiturin
čius mokinius tiek t valdžios, 
tiek nevaldžios mokyklose. To- J 
kių mokinių nevaldžios mokyk- '.1 
lose yra 66,000 — šeštadalis 
visų nepasiturinčių mokinių. >

— Lenkijos valdžia nedavė 
leidimo 4 jėzuitam vykti j Ro
mą, kur rugsėjo 8 buvo gene
ralinė kongregacija — 129 ats- 
stovai buvo susirinkę nuo visų 
36,000 jėzuitų.

Gemini 11, pažeistas rugsėjo 
12, savo uždarinį puikiai atli
ko. Jau pirmame rate apie že- 
mę, po 94 palei-

įųnas/kariūne niuose buvo vertinama, kad tnuėj 132 
Irtų parlamen- balsuos 50 proc., Ky vyriausy- mąf,kųriai 
’ priimti. Bal- bės vertinimas buvo optimistiš- 129-
. geresni, nei kesnis — bent 60 proc.: Rmfriwtoi
yvevo trys ket- Komunistų skelbtas rinki-. “Jungtiną.

rezulta- 
metu 51

čius. Rugsėjo 12 -prezidentas ve
tavo Kongreso priimtą įstaty
mą, kuriuo federaliniam tarnau
tojam keliama 30 proc. mirties, 
drauda -M tai sudarytų papil
domų 90 mil.

Kiek visos tos priemonės su
laikys kainų kilimą, neaišku. 
Bet šiuo metu kai kurios fir
mos, užsimojusios išsiplėsti, at
sidūrė katastrofoje, kai numa
tytiem darbam negauna kredi-

Vilniuje rugpiūčio 15 mirė 1900. VH.9. IŠ Mariampolės gim- 
Vytautas Statkus, ekonomistas, ' nazijos 1919 išėjo savanoriu į 
būvąs Uethvos Banko direkto- .kariuomenę, baigė pirmą karo 
rius, atkertėjęs sovietinio kon- mokyklos laidą, buvo 1 pulko 
centraeijos lagerio kančias ir adjutantu. IŠ kariuomenės pasi- 
jame apakęs, tada grąžintas. trakęs 1927 Vienoje baigė 

V. Statkus gimė Veiveriuose ekonomijos mokslus, (firbo Lie
tuvos Banke Klaipėdoje ir Kau
ne, taip pat Klaipėdoje buvo 
prekybos instituto lektorius. De
portuotas į arktiką, į miškų dar
bus, didžiojoje trėmimų bango
je 1941 birželio mėn.

— Vatikanas' ir Jugoslavija 
pasikeitė rugsėjo 10 diploma
tais. Santykiai; buvo nutrūkę 
nuo 1952.

—- New Yorko valstybės de
mokratai į gubernatorius no
minavo Frank D. O’Connor, li
beralai Franklin D. Rooseveit, 
respublikonai Nelson Rocke- 
feHer. Demokratų pasirinkimui 
daug lėmė šen. R. Kennedy pa
rama. Rockefelierio naudai kal
ba suskilimas tarp demokratų ir 
liberalų.

tfliaeiją prezi- 
iyti pinigų me- 
Rugsėjo 8 pa
siūlymą — 16 
uoti įstatymą; 
žentus pajamų 

galėjo inves- 
otedinimą, su- 
; *namų staty- 
ūfetybės neka- 
olimesnė prie- 
lidinti asmeni- 
ajamų mokes-

Spėjimai, kad kom. • Kinija 
neatsisako derėtis su Amerika, 
iš Kinijos buvo paneigti. Ame
rikos palankūs balsai kom. Ki
nijai ten buvo įvertinti kaip 
apgaulės priemonė.

Spėjama dabar, kad š. Viet
namas sukasi nuo kom. Kini
jos į Maskvą ir iš jos laukia ne 
tik karinės paramos, bet ir dip
lomatinės naujo tarpnrinką-

Jungtinię Tautę žmogaus tei- 
sių komisija, kaip informuoja 
Chr. S. Monitor. Rio de Janei- 
ro surengė seminarą. Dalyvavo 
27 valstybių atstovai. Svarstė 
ir P. Afrikos rasinį separatiz
mą kaip grėsmę “pasaulio tai
kai ir saugumui”, kaip “rasinę 
tiraniją. •. flagrantišką žmo
gaus teisių paneigimą”.

J, Tautų atstovai po to se
minaro atrodo kaip ir rasizmo 
išpažintojai, spalvą vertindami 
labiau negu idėją, nes pasmer 
kė prievartą spalv;

to direktorius, paskutinis Lietu
vos delegatas prie Tautų Są
jungos iki 1948. Mirė nespėjęs 

sulaukti 70 metą, kurie jam 

būtų suėję spalio 90.

INEDY 
prasidėjo, o da- 
r kitose srityse tu pareiškė, kad Kongo nerems 
j for Kennedy- kom. Kinijos priėmimo į Jung
tos siekia, kad tinęs. Tautas, 
ninuotų jau 
us šen. R. Ken- 
yrightas jų nu- 
inai viceprezi- 
valstybės sekre- 
jngia prie Kėn
is esąs stipriau- 
ritikas, o išvers- 
ąs svarbiausias 
Ilona tų “pilie- 
prieky Jerome

boiko- 
... ___________ ji yra

praradusi jtaką masėse.
"“Tačiau rinlrimai vargiai turės 
įtakos karo eigai. - ?

kurte dporidjal pačioje partijo
je likviduoti. ...

galvoja amerikie^y tj^ygtima 
fcT jrtfel^dide^ pan» “garbi^m’* .'T9c ąkiftin- 
užsieniuose ir j 
uos 
iliepiajo pres- manė: 
kis tas presti- pasitraukime”; bent tokiom są- 
nd W. Report lygom kaip iš Korėjos karo- 
ėjimą su Geor- Dąlis lauktų dramatinių karo 
inkusiu visuo- - veiksmų, kurie atneštų pergalę. 

Daugiau yra linkusių karą , di
dinti, negu jį mažinti; daugiau 
“vanagų”, negu “balandžių”. Jei 
karą baigtų sėkmingai, Johnso- 
no prestižas vėl atgytų. .

Apie pilietuiię teisių sąjūdį:
Dėl riaušių gatvėse žmonės 

kaltę verčia vyriausybei. Nuo
taikos dabar nepalankesnės pi
lietinių teisių sąjūdžiui nei 
prieš metus. Masė pritaria vyr. 
teismo sprendimui, kuriuo , bu
vo pasmerkta segregacija. Ne
pritaria betgi Johnsono, kaip ir 
Kennedy, vyriaušybei, kad per 
greitai vykdo integraciją. Ma
sės sentimentas esąs palankes
nis konservatyvumui.

do agresiją :ir dėl to ji netinka 
J. T. chąrtos aptarimam, kas. 
gali būti įtariai.

Nuo tekio “moralinio verti-, 
nimo” reikalaujama atsisakyti 
kaip tik tuo metu, kada Kinijo
je suorganizuota “raudonoji ap
sauga”, paauglių gaujos, terori
zuoja vietos gyventojus... Tai
gi metas atsisakyti nuo “mora
linio vertinimo” ir pripažinti, 
kad “raudonosįos a^augos” te- 
roras padidino Kinijos kvalifi
kacijas, reikalingas J, Tautų na
riui.

, — Klnliuju via gausėja pilie
čių pariprieštuiinas "raudono* 
sioe apsaugos" terorai. Teko

— Rumunija stiprina san- šauktis net kariuomenės ^san
tykius su Vokietija ir kitais va- 3<*i “raudonajai apsaugai” nuo 
karų Europos kraštais. Su Ame- minios. Vis labiau aiškėja, kad 
riks per dvejus metus santy* ***I«~'M an—n-n” ni
kiai atvėso.

r...... .
Biri rinkimai parodė nekokio
je šviesoje ne tik to; meto vals
tybės sekretoriaus padėjėją Ro- 
ger Hilsmaną b* A. Harrimaną, 
kurie siuntė. į JSaTgoną telegra
mą — pritarimą sąmokslui nu
šalėti prezidentą Džemą.

- Kas. padaryta su klaidinto
jais? O, Kudirką parafrazuo- 
jant, galima tarti, kad jie. per
kelti į tas vietas, dėl kurių vi
suomenė dar nesuklaidinta.

s 5-6 mėnesius 
iarumas suma- 
:is — streikai. 
Itimai, nesau- 
3 ypačiai Viet- 
tuliarumas vie- 
itsigavęs iš 46 
ai buvo tada, 
irduoti š. Viet- 
įkus 
šiuo

gai galvoja dėl to garbingo pa-
likvidnot satrankimo būdų,. Did^ė . dalis . Kom- Kinija'sayo^ “kultūrine 

ir ' revoHucijja?', kuriai vykdyti pa- 
siuntė “rimdcėąją apsaugą”, pa- 
augfių'būrius, praračtor pasitikė
jimą kitų komunistų akyse už 
Kinijos ribų. \ <

— PrancMja rugsėjo 11 pie- momento “interesų”. Keno to
tų Pacifike susprogdino savo teresų? Nebūtinai Amerikos, 
trečią atominę bombą, stebint Betgi visa ta “tateresų” poli- 
prezidentui de Gaulle. tika moko karčios tiesos: tote*

Tuos faktus skaitydamas, pri
simeni prezidento de Gaulle Įs
pėjimą savo trisienio reikalų mi- 
nisteriui: “Jokia valstybė, ver
ta to vardo, neturi draugų — 
tik interesus”.

Tik interesus... Tik intere
sai, sako, apsprendžia politi
nius žingsnius. Ne principai, 
ne “moraliniai vertinimai”.

— Son- MansfMas rugsėjo 
12 pakartojo .spauaąs. vyriau
sybę mažinti Amerikos kariuo
menės skaičių Eitfopąje. Atro
do, kad su tokiu siūlymu jis 
reiškiasi labiausiai dėl to, kad 
europiečiai nedaro patys pa
stangų išlaikyti Nato, taigi ne
vertina ir Amerikos ten bu
vimo.

Naujas Oswaldas?
'■ Tass paskelbė, kad Chicagos 

V’.’’, kunigas Harold Mitchell Koch, S
J ' * /7’,< 34 metų, atvyko Į Maskvą, pa- -M' ?■

prašė azylio, kuris jam suteik- B , 
tas. Žadėjo įsijungti į kovą IMVHĮĮV 
prieš Amerikos “agresiją” Viet- Gemini tTaa 
name. Iš Chicagos arkivyskupi- 
jos patirta, kad prieš trejus me- 
tus jam buvo pasiūlyta pasitar- 

rfipeaCiai. w ti su psichiatrais

Rems ir nevaldžios 
mokyklas

Hebrew Congregations, United 
Synagogues of America, Union 
of Orthodox Jewish Congrega
tions of America, National 
Councū of Jewish Women). To
kiu prezidento nusiskundimu 
susirūpino it Izraelis, kuris nau
dojasi dideliu Amerikos palan
kumu ir parama. Jis paragino 
Amerikos žydus, kad jie susi
laikytų nuo kritikos vyriausy
bei: esą žydų paramos stoka 
prezidento politikai gali pažeis
ti jų interesus...

Taigi pirmiausia — interesai.

ėdy populiaru- 
metus jis buvo 
Humphrey, da- 
>vas Johnsonui. 
ų yra “kairie- 
jrai, jaunimas, , 
riau ima sverti 
ikacijos, ne pri- 
iai. Kai Kenne- 
kyla, demokra- 

ika. Jei niekas 
s, tai respuirii- 
demokratų 25- 

už nesėkmes 
riausybei ir ją

Brazilija viešai reiškia opozi
ciją Kubos CastruL Slaptai nu
gabeno | Kubą pereitą mėnesį 
8JD00 tonų javų. To pageida
vo Sovietai. Jie savo laivu ir pa
ėmė javus. Kai prekyba iškilo 
aikštėn, Brazilijos valdžia aiški
nosi, kad tai darė *Tiumanitari- 
niais” tikslai* '

Tačiau Sos interesų (pragmati
nės) politikos atstovai lyg nesi
jaučia galį taip atvirai prisipa

žinti ka$ de Gaulle. Nors sie
kia tik “interesų”, bet juos 
stengiasi pridengti “moraliniais 
principais”: kartoja frazes^ kad 
‘laisvė yra nedaloma”, kad 
“asmens teisių diskriminacija 
yra nusikaltimas prieš žmoniš
kumą”, kad “apsisprendimo tei
sė priklauso visom tautom” ir

— Berlyno rugsėjo 11 laisvė- t-t-
je atsidūrė du vokiečiai su žmo- Amerika daugiau nei kita ku- 
nom ir vienu vaiku — jie bul- ri didžioji valstybė yra ištikima 
dozeriu pramušė sieną prie ang- tradicijai žiūrėti ir “moralinių 
lų zonos, nors į buldozerio plie- vertinimų’ 
ną krito apie 40 kulkų.

rė jų sąmok^m nušalinti pre- mo” reišk 
rių, bet Amerikos 
Pabarti- no ir dar 

Kinija nėtw tiulte mvtinfi vata-



THE WORKER vartus komuni išganymo

“Rezoliucijos Senate pravedi- Padarykime, apyskaitą 
mo žygyje skaitome jau ne die
nas, bet valandas. Kongresas iš
siskirstys spalio mėnesio pir
moje pusėje. Turime tikrai vi
si pasispausti, norėdami atsiek
ti laimėjimą ir Senate,” — pa
reiškė Rezoliucijom remti komi
teto pirm. Leonardas Valiu

kais' tremtyje, nes laisvė yra 
nedaloma. . Lietuviai krikščio
nys, kurie tragiškai nesugebėjo
me ir nesugebame įtikinamai 
pristatyti ir vykdyti Kristaus iš
ganymo evangeliją ypač socia-

Kanados šimtmečio ..proga

abejingumu atsakome: ^‘Neži
nau, bene aš esu savo brolio 
sargas” (Pradž. 4,9), varome be
namių ir žmonėmis nelaikomų 
mases ateistiniam marksiz-

šioje antroje paskaitos' daly
je apie “Mūsų atsakomybę” kal
bėtojas įspėjo, kad dėl tikėjimo 
persekiojimo, dėl ateizmo atsi
radimo negalima kaltinti “tik 
ateistinio marksizmo apsėstą 
rusų tautą”. Priminė, kad Vati
kano susirinkimas, dalį atsako-

kuri kaip pirmojo žvėries^ėt& P™3® ir ant
ras pranašas sušriša m politi- gamtines jėgas. Tte, kurie -ės
ta diktatūra, ją pateisina ir 
kviečia visus jai nteilenktl Tos 
dvejopus tptalistinės diktatūros 
elementus' iliustravo nurody
mais Į senosios Romos impera
torių kultą, 17-18 amžiaus pro
to kultą ir revoliuciją, naujų 
laikų fašizmo, nacionalsocializ- 
mo, komunizmo skelbiamus val
stybės, tautos, rasės ar klasės 
bei vado ar partijos kultą su 
visom jų šventėm, apeigom, ku
rios turėtų pakeisti krikščioniš
kąsias apeigas ir sakramentus. 
Krikščioniškajam gyvenimo bū-

Rezoliudjom remti komite
tas sulaukia daug komplimentų 
ir gražių žodžių iš eilės lietu
vių ir kitų amerikiečių. Anot 
to vieneto vadovybės narių, jie 
šimtą kartų mieliau laukia kon
krečios taikės ir paramos, ne
gu kad komplimentų ir puikių 
žodžių. Paklauskime savęs po- 

Visi geros valios lietuviai ra- rą klausimų! 1) Ar esame parė- 
ginami dar kartą ir tuoj pat mę rezoliucijų žygį darbu? 2) 
parašyti trumpą laišką senato
riui Fulbright, kurio rankose 
yra visos mūsų rezoliucijos. Ra
šykime kaip galima trumpes
nius laiškus; nesibijokime tų 
laiškų rašyti ranka- Ranka ra
šyti laiškai yra visad ir svares- 

vertingesni! Laiškutis se- 
būti

ly, nr. . -___ - .
smerkia. visokius persekiojimus Lietuvoje tik dėl to, kad jie pk- 
prieš bet kurį žmogų’ (Dėklą- tyš netiki, tampa' nesąmonin- 
radja apie Bažnyčios santykį su gaiš persekiotojų sąjunginin- 
nekrikščioniškomis religijomis, 
nr. 4). Jei tačiau persekiojiifias 
ar priespauda nuodėmingųjų 
jėgų jau yra vykdomi, reikia da
ryti viską jiems sutrumpinti ir 
sustabdyti: Tr jei anos (prie-

gą Jam patikimą... Nereikia 
tačiau užsimiršti, kad patys per
sekiojimai ir Inčginimti' neky
la iš Dievo, bet iš nuodėmingo 
žmogaus pasaulio . .Dievas tik 
leidžia persekiopmus ir “mėgi- 

įvėris, reškia Mribetee 'vek nimus, kad, juos nugalėdami, 
dfefo* sankaupą totalistinėje dik- stiprėtame. Kaip šaltas vanduo 
££^e, kuriai ra tari pa- grivina kūpą j ir vis didesnių 
taūri ir. nusilenkti, i Antrasis, kliūčių nugtaįtaas stiprina it- 

y < « a*2 ♦ teta raimAnia: tampats.
Lietuviai yra tuo laimingi/ 

kad jie turi nemaža savo para
pinių katalikiškų mokyklų. Jo-- 
se dar ir lietuviškumo yra išlk 
kę. Musų pareiga tas mokyklas 
paremti ir stiprinti, savąjį atža-’ 
lyną į jas nukreipti- Dėl skir
tingų aplinkybių ne viena lie
tuviška šeima gal yra privers
ta gyventi toli nuo lietuvių pa
rapijos mokyklos. Bet ir tuo at
veju dar galima rasti išeitį.

Ne tik didelio dėmesio nusi
pelno, bet ir į tėvų tautinio at- 
sakomingumo pareigą apeliuo
ja beveik visose kolonijose vei
kiančios šeštadieninės lituanis
tikos mokyklos.šeštadienius 
šiame kitište įprasta laikyti po
ilsio bei privačių reikalų diena, 
ir ne vienam tėvui ar motinai 
gal maloniau būtų apie namus 
apsiruošti, o nė jaunuosius į 
mokyklą vežti. Ypač jei ji ne 
arti. Ir jaunieji gal su pavydu 
žiūri Į savo bendraklasius ame
rikiečius, kurie šeštadienį gali 
apsieiti be papildomos mokyk
los ir laisvai siausti. Bet argi 
laikas, skirtas šeštadieninei mo
kyklai tikrai “prarastas”? Ar 
čia neįžvelgiama ta svarbi tau
tinio susipratimo ir lietuvybės- 
išlaikymo sėja; kuri gali atneš-, 
ti ir atneša gausių vaisių?

Los Angeles lietuvių parapi
jos laikraštėly teko skaityti, 
kad viena šeima kiekvieną 
mokslo metų šeštadienį nesua
bejoja atvežti savąjį atžalyną į

My dear Senator;
Please expedite H. Con. Res. 

416, conceming the Baltįc 
States, and send it to the Sena
te for adoption. Please do that 
without delay. Make it a mušt 
legislation this year! Thank you.

Sincerely,

pintos, neišsigelbėtų nė vtemas 
žmogus’(ML 24,22)”- <<

Stoję vietoje kalbėtojas? ir 
sustojo prie dabartinio žmo- 

ti lepinam ir saugomi nuo bet 8aus nebūti r ubejin-
kokių pavojų, 'greitai suglemba, ga^Pą^g^ ^ktyvmprisidė- 
išsigema toapsnūsta.. Tačiau ** pne < sutruinpini-
persekiojimai to bandymai yri m0 f
ir pavojingi, Tas pavojus nėra Tikinčtyfc kaltės data: 
iš Dievo pusės. Dievas nelei- 
daa per didelių-bandymų ir vi
suomet palieka iš jų išeitį.. 
Pavojus yra iš laisvo žmogaus 
pusės. Žmogus gali nepasinau
doti Dievo malonei ir bandymo 
neatlaikyti. Persekiojimai ir 
bandymai yra kaip raktas, ku
ris gali užrakinti ir atrakinti du- mybės priskyrė ir patiem tikin- 
ris. Stiprų jiė gali dar labiau tiesiem. Dėl pačios Lietuvos 
sustiprinti, bet silpną gali su- kalbėtojas irgi sakė: “Lietuviai, 

dui sunaikinti griebiasi ir smur- gniuždyti ir palaužti •.. Todėl 'kurie kūrė religinę tuštumą lais-

ni ir 
natoriui Fulbright galėtų 
maždaug tokio turinio: —

The Honorable J. William
Fulbright

Chairman
Senate Committee on Foreign 

Relations
Senate Office Building .... 
Washington, D.C. 20510 4

- -tw to ji' Ltoturiai krikš&mys,
ir dar nau- tremtyje, yra maristeitoto ateiz- a®*“® Pakankamai “reti- 

vienas kitam neapkęsti, 
bet nepakankamai — mylėtis, 
esame papiktinimas netttintie- 
stems ir stumiame juos nuo 
Kristaus; kurto medės evangeli
jos rimtai nelmame ir visiems

Kultūringam krašte viskas 
taip jau žengia į priekį, kad ne
mokytam žmogui šunini orien
tuotis daugely padė&ų. Daugu
ma pasaulio valstybių įstaty
mais reikalauja, kad vaikai bū
tų į mokyklas siunčiami ir iki 
tam tikro amžiaus mokomi. Tik
tai labai atsilikę kraštai dar tu
ri analfabetų. Ypač Amerikoje, 
vadinamame pažangos kraštu, 
analfabetui gana liūdnos atei
ties perspektyvos. Tad čia bent 
pradinis mokslas yra nėišven- 
giamas-

Tačiau vienas mokslas dar 
nėra viskas. Yra mokytų žmo
nių, bet tikrų dvasios analfabe
tų, kuriuos savo natūraliu žmo
giškumu toli pralenkia ir ma
žiau išsimokslinę. Kai mokykla 
neduoda tvirtos atramos vaiko 
charakteriui išugdyti, jo dorai 
ir tikėjimui sustiprinti, veltui 
ji kalbėtų apie demokratiją ir 
laisvę. Ne kartą žinių kroniko
se pastebimos žinutės, kaip iš 
mokyklos suolo išeina nepilna
mečiai nusikaltėliai, nes jie nei 
knygose, nei nto^ytojų lūpose 
neišgirdo nei Dievo vardo, nei 
jo įstatymo.

planuojama įsteigti dar dvi Ka
nados provincijas: Yukono ir 
North West Territories. Tai 
Kanados šiaurėje esą plotai, 
šiuo metu neturį provincijos tei- 

(Parašas ir adresas) šių, bet tvarkomi betarpiškai iš 
Otawos. North West teritorija 

Ir tie, kurie -senatoriui Fui- turi 3,5 milijonus kvadr. mylių 
bright yra rašę praeityje ar ir ir 26,000 gyventojų. Yukono te- 
visąi neseniai, kviečiami dar ritorija plotu mažesnė ir turi 20 
kartą jam parašyti. 000 gyventojų-

persė
ti reli- 

gija fariB atospyris prieš dabar 
Jbėkolek-

• ^yvžtoib To
’ todtibtyvtoio totatizm^ du ele- 

IniA ; pavaizdavo
ApreMkimo dviejų žvė- 

Praridėjūs nanjian inokdto dytis ir paisyti Dievo įstatymų. jūrų
metam, šimtai tėkstabčių jau- Jei vMiau ir pasitaiko nuklysti, 
nų štodfią vH sulakė mokyk- tai gerai nusimano, kad ne tie 
lų suoluose, akys susmego į įstatymai buvo kalti, bet jis. 
mokytojus to knygas. Mokslo lo
biai to vėl atsiveria jauntom 
Įmonėm, kad jie geriau tiesą 
pažmtų ir gyvenimui pastouoš-

Ar esame prisidėję savo^jūnįgi- 
ne auka prie šio taip svarbaus 
Lietuvos vadavimo darbo šiais 
metais? Jei negalime atsakyti 
teigiamai į abu klausimus, mū
sų sąžinė turėtų būti nerami ir 
turėtumėm tą reikalą atstatyti į 
tinkamas vėžes.

Rezoliucijom x remti komite
tas laukia iš visų geros valios 
lietuvių konkrečios talkos ir pa
ramos. Visais reikalais rašyti: 
Rezoliucijom remti komitetas, 
Post Office Box 77048, Les An
geles, California 90007.

Paskubėkime su talka to pa
rauto! Po savaitės ar kitos bus 
j’ab* pavėluotas reikalas!

Nenuostabu tad, kad Ameri
koje privačios katalikų mokyk
los yra perpildytos ir negali 
priimti visų, kurto.nori jas lan
kyti. Net nekatalikai to netikto- lietuvišką mokyklą, nors gyve- 
tieji rūpinasi savo vaikus patai- na už 60 mylių. Gi ne vienam 
pinti katahkiškon mokyklon, tėvui gal to 6 mylios jau ątro- 
Jie jaučia, kad tos katalikų mo- do per tolimas kelias. Sunku 
kyklos ne tiktai moko, bet ir būtų rasti proporciją tarp įde- 
auklėja: stengiasi jauną žmogų damo vargo bei išlaidų lituanis- 
įstatyti į doros to Dievo kelią, tinės šeštadieninės mokyklos 
Niekas dar nėra gailėjęsis, kad, lankyme ir tautinio išsilavtoi- 
jaunas būdamas, mokėsi tvar- mo vaisių.

DumtoSivK minė
MSI mimui AMERIRA.LM>gėm OARBIHIMICĄ ir UET. JSMtA* . būsi^aosius 
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ŠILUVA l
į Kun. L. Jankaus prisiminimai j

(7)

Nuo įsteigimo pradžios Būdoje buvo iškilmingai 
švenčiama Marijos gimimo diena. Kiek vėliau ji virto 
Šilinių ašlaėdms to buvo Švenčiama visas aštuonias die
nas. Mat, tuoj po rugsėjo 8 yra Marijos vardo (rug
sėjo. 12) šventė, o po jos — rugsėjo 14 yra §v. Kry
žiaus išaukštinime švestė. Ta šventė taip pat istorinė, 
nes jos įvedimas surištas su kovom prieš kalvinus. 
1668 (gal 1669) m- kalvinai užpuolė koplyčią, esančią 
pne Marijos spnmsnmo vietos. Jie ten peršovė Kry
žių to už tai buvo paties karaliaus Varšuvoje nubaus
ti. Jų sumokėta bauda buvo panaudota šv. kryžiaus 
garbei Mat, vyat. K Pacas, lankydamas* Sfluvą 1677 
m., paliko ten iš kalvinų gautus 10,000 auksinių ir lie
pė iŠ tų pinigų išlaikyti 4 kunigus, kurto turėjo kry
žiaus garbei giedoti mišias, kalbėti bendrai maldai.

Šiluvos Šilinių atlaidai tavo Švenčiami, atrodo, 
dar prieš Marijos apsireiškimą. Tuos atlaidus mini net 
M. Matvydas savo taške (1551 m.).

VėMėatas taksto tie atlaidai buvo gymiai išpopu
liarinti tai bažnyčios pašventinimu, iai Marijos pa
veikslo vrinikavtara to panašiai Tuo budutį tuos at- 
tadus suplaukdavo tūkstantinės minios, jos kas dvi- 
trys dienos keisdavosi to 8 dienų bėgyje Šiluvą aplan
kydavo per 100,060 nuldininkų-

: Mluva attadam pradėdavo ruoštis jau vasarą. Na
mai pradėdavo gražinta, kelta iš naujo pataisomi, kle
bonija, bažnyčia, koplyčia perdažomos. Vienais metais 
visa Šiluvos vidurinė umkyida tavo išsiųsta į šilus, iš 

kur pasikasėm visi po medelį ir, juos parsinešę į mies^ 
telį, pagal agronomo planą ir nurodymus susodino
me. Kieno neprigijo, tas turėjo savo medelį atsodinti 
savo paties rūpesčiu. Manasis 1944 m. jau buvo iš
augęs į geroką medį, kurio to norėdamas neišrausi

Laisvos Lietuvos laikais Šilinių atlaidai jau iš 
anksto buvo garsinami spaudoje. Iš anksto žinojom, 
kas bus pamokslininkas, kokie suvažiavimai įvyks, 
koks vyskupas ar vyskupai atvažiuos. Klebonas daž-. 
nai žinojo to kokios procesijos ir kiek žmonių iš kur 
atkeliaus, bei iš kur to kokios ekskursijos organizuo
jamos. Klebonas turėjo pasirūpinti, kad netrūktų ku
nigų, kad jie turėtų ką pavalgyti to kur pernakvoti. O' 
tų kunigų kartais susirinkdavo iki šimto to daugiau, 
žtoia, tada reikėjo parūpinti ir altinius to kielikus to 
arnotus, kad kunigai galėtų mišias atlaikyti. Mum, al
toriaus vaikam, tai buvo tikras darbymetis, žinoma, 
mokyklos šilinių metu neveikė- Dažnai jose sustoda
vo kitų mokyklų ekskursijos ar paprasti maldininkai 
Iš Rasemių atvykdavo policijos pąpildymai, o iš visos 
Lietuvos elgetos. Visiem užteko to duonos ir darbo, tik 
visiem truko nakvynių. Nakvodavo ant vežimų, auto
buse, ar daržinėse ant šieno (1 litas suaugustom, 50 c. 
vaikui).

Procesijos į Šiluvą

Lietuvoj buvo gražus paprotys patalkinti savo kai
mynui Kaimynai pas kaimyną sueidavo talkon (padir
bėti skubius darbus be atlyginimo) per mėšlavežį, ru- 
giapiūtę, linaminę to pan. To pat papročio laikydavori 
to parapijos. Ne tik gaisrui ar kitai nelaimei ištikus 
vienoj parapijoj, kitos atskubėdavo talkon, bet kai
myninės parapijos to į didesnes šventes pas kaimynus 
keliaudavo organizuotai Tai gana gražus to senas pa
protys.

I Šiluvą kaimyninės parapijos keliaudavo organi
zuotai sakydavo, su procesija, jau nuo senų takų. 
Tų procesijų jau būta 17 amžiuje, prie vyskupo Mer
kelio Giedraičio. Kad žmonės nesusigrūstų, vyskupas 
A. Tiškevičius 1752 m- nustatė kurios parapijos ta- 

riom dienom su procesija gali keliauti į Šiluvą.
Mum, altoriaus berniukam, tos procesijos daryda

vo milžinišką įspūdį. Mes jų laukdavom labiau, nei A- 
merikos vaikai Kalėdų. .Tos procesijos būdavo labai 
margos: vienos atkraudavo iš čia pat, o kitos atvyk
davo traukiniais į Tytuvėnus (iš ten jau pėsčiom) net 
g Kauno ar Suvalkijos. Šiluvos miestelio pakraščiuos, 
ant kiekvieno didesnio kelio jau būdavo iš vainikų pa
statyti garbės vartai Kai tik iš - bažnyčios bokšto 
(kartais dviratininkai) pranešdavo, kad ateina procesi
ja, tai paprastai pats klebonas su geru būriu parapie- 
čių išeidavo prie garbės vartų procesijos pasitikti, ši
lutiškiai nešdavo kryžių, dvi vėliavas, vaikai nešdavo 
šv. vandenį ir smilkalus (būsimam palaiminimui su 
švč Sakramentu). Prie garbės vartų artėdavo maldi
ninkai: priekyje kryžius su maršalkom, po jo -y- įvai
rios vėliavos, po to kunigas, orkestras, maldininkai to 
vežimai kurie arta prikteuSė procesijai arba, tdoą pa
viję, nedrįsdavo jos aplenkti. Prie procesijos prisijung
davo to šiaip maldininkai Tokiu būdfa kartais susida
rydavo tūkstantinė minia. Prie garbės vartų kunigai

Šiluvos miesteli* ir mokyklų* laisvės Mta*pasisveikindavo, kartais tavo tariama to pasveikinimo 
žodis maldininkam, to visi, i&lmės 'maršui grojantį 
keliavo į bažnyčią- čia būdavo vienas aik du trumpi pa
mokslėliai paskelbiama tvarka to visi palaiminami 
švč Sakramentu. Po dienos ar dviejų procesija iš im
luvos išvykdavo namon. Jei jų daugiau būdavo, tai iš
lydėti kartais to nereikėjo.

Tenka pastebėti, kad rūta jau caro takais tų 
procesijų labai nemėgo. 1866 m., netrukus po sukili
mo, rusai procesijas visai uždraudė to tas truko iki 
1904 — spaudos atgavimo metų, kai dėl karo su ja
ponais ir neramumų krašte carai leido lietuvišką spau
dą ir procesijas. Komunistai bet kurį viešą tikėjimo 
išpažinimą yra labai griežta uždraudę, ir kas pamė
gintų procesiją dabar suorganizuoti į Šiluvą ar joje da
lyvauti, tikrai būtų Mtremtas į Starą, jei ne sušaudy
ta *

Procesijų tikta gaila. Jos tavo mielos Šiluvoje 
sutikti, bet dar mielesnės vadovauti. Kai mano Pašuš

vio klebonas dėl kančių Sibire (buvo iš Sibiro grįžęs 
su vysk. Matulioniu) nebegalėjo 20 km. (apie 12 my
lių) procesijai į Šiluvą vadovauti, jis pavedė man tai 
atlikti. Tada buvau tik klierikas, bet mielai sutikau- Tai 
procesijai ruošėmės kelias savaites. Buvo pasiūtos ke
lios naujos vėliavos, pasamdyti dūdorta, suorganizuoti 
vežimą! maistui to pavargusiem pavėžinti. Buvo pra
nešta kaimyniniam kaimam to Šaukoto parapijai kad 
maždaug tokiu to tokiu laiku Pašušvio parapija proce
sijoj pražygiuos į Šiluvą Berods 8 kaimai pasipuošė 
vainikais, pastatė garbės vartus to laukė mūsų su duo
na to druska bei kita gaiva. Šaukoto klebonas pritašė 
mus iškilmingai į bažnyčią, pasakė gražų pamokslą ir 
leido šventoriuje pailsėti. Šiluvoje mus sutiko labai iš
kilmingai pats klebonas Katelė, pasveikino to, nuvedęs 
bažnyčion, palaimino švč. Sakramentu. Kelionė atgal 
buvo labai panaši Iš Pašušvio iškeliavom vos keM šim
tai apie 50 vežimų. Šiluvą pasiekėme jau koks tūks
tantis, nes daug maldininkų prisidėjo pakelėje. Gaila, 
to viso nebeliko bolševikų pavergtoje Lietuvoje.

Kai 1919 m. atvykau į Šiluvą, joje buvo tik para
pinė mokykla- Vailcų koks šimtas, trys skyriai Prisi
menu mtaytoją Feliciją, kuri drausmę mokykloje pa
laikė liniuotės pagalba. Gavau , to aš dvyliką liniuočių 
už peržygiavimą per bažnyčią su kepure. Tada kasdien 
eidavom į bažnyčią poterių kalbėti. Buvau 8 metų to 
pražiopsojau nusiimti kepurę, kai į bažnyčią įėjau. Kai 
1947 m. lankėm šv. Elzbietos katedrą Martarge, Tiu- 
ringijoj, aš iš sargo vėl gavau pastabą, kodėl nusi
ėmiau kepurę, nes te katedra tavo likusi tik paprastu 
muziejumi ir sargas patarė man kepurę užsidėti nes 
girdi: “Čia nieko njkra .

Klebonas Jurgaitis iš parapinės mokyklos padarė 
salę, 6 mus perkėlė į valdžios mokyklą, kurią baigiau 
1923 m. Du dalykus ii to laiko ypač atsimenu: tai Va
sario 16 iškilmes to vaidinimus, koncertus.

(Bu dnglM)



Neakivaizdinis lituanistikos dėstymas
su-

Instituto Vadovybė

Jury komisiją sudarė: pirmi-

(n*keltaį8psl.)

Neakivaizdines lituanistinių 
dalykų studijas gali pradėti, bet 
kada ir bet kame gyveną lietu-

Pedagoginis Lituanistikos ins
titutas, kuris veikia Chieagoje, 
jau nuo 1962 tame Institute ei
namus dalykus dėsto ir neaki
vaizdiniu bei korespondenciniu 
būdu. Dėstomieji dalykai' yra

Pažymėjęs, kad Dievo nemy
li tas, kas nemyli savo artimo, 
kad artimas pirmiausia yra tė
vai ir tauta, kalbėtojas aiškino 
apie tėvynės meilę: “Savo tau
tą turime mylėti labiau už ki
tas tautas ne todėl, kad ji yra 
geresnė, turi senesnę kalbą, did- 
vyriškesnę praeitį ir gražesnę 
tėvynę, bet todėl, kad ji mūsų: 
kad jai mes esame daugiau sko
lingi, negu kitoms tautoms. Juk 
teisingai sakoma, kad kūdikis 
gimsta senesnis už savo tėvus. 
Biologinio, psichologinio ir kul
tūrink) prigimimo paveldėjimas 
eina per kartų kartas atgal į 
žilą praeitį, taip, kad Napoleo
nas su pagrindu galėjo sakyti,

gesta 
buvo

savo cen- 
os formoą

go, Įvesta varbsčių raštai. Pa
veikslai ramaus realistinio sti
liaus, kuklūs, neperkrauti. Gi 
pačios lubos išklotos auksinės 
spalvos' mozaika.

Didžioji koplyčios dekoravi
mo dalis atlikta pastovia mo
zaikos technika, gi likusios sie
nos nuklotos rausvu marmuru. 
Mozaikos gausumą padiktavo 
ir romaninis bazilikos stilius. 
Ta lietuvių dailininkų kūryba 
čia patraukli ir Įdomi. Jos sa
vitumu, kartu ir lietuviškos et- 
_nografijos atributais, pasigėrės 
kiekvienas koplyčios lankyto
jas. (p-i)

Smulkesnės informacijos rei
kalu prašoma kreiptis adresu: 
P. L Institutas, 5620 S. Clare- 
mont Avė.,- Chkago, Illinois 
60636.

Išeidamas iš tų dvejopų mo
tyvų, iŠ to, kad turime jaustis 
iš dalias atsakingi už dabartini 
savo tautos likimą; kad 
turime jausti pareigą aktyviai 
prisidėti prio tos padėties "dio- 
ny sutrumpinimo", kalbėtojas 

ir perėjo prie trečios savo pra
nešimo dalies: kokios yra da
bar mūsų konkrečios pareigos 
Lietuvai ir tautai (b-d.).

Dešinės sienos mozaika vaiz
duoja šv. Kazimierą Lietuvos 
globėją, šventasis dešinėje ran
koje laiko baltą kryžių, gi kai
rioje — baltų lelijų žiedus. Ap
linkui pavaizduoti visi jam pri
skiriami stebuklai, šie epizodi
niai vaizdai taip išdėstyti, kad

Aistis, J. Mekas,

mūri j glėbį”.'
Tikin&ujy aktyvi pareiga.

“Tačiau — kalbėjo vyskupas 
Brazys — pagrindinė mūsų at
sakomybė už padėtį Lietuvoje 
kyla ne tiek iš dalinės kaltės 
už jos tragiškąją dabartį, kiek 
iš išskirtinės meilės ryiSo su pa
čia tauta, iš kurios esame iš-

Didžioje bazilikoje švytėjo 
raudonas kardinolo ir vyskupų 
purpuras, švytėjo vyskupiškos 
laedes- Viskas iškilminga, didin
ga- Vargonai net kaista, dū
duodami Retoriškas giesmes. O 
choristai aukštai ir žemai tik 
gieda ir gieda. Lietuviška gies
mė čia pasiekia kiekvieną baž
nyčios plytą, kiekvieną suolą. 
Rodos, būtom Vilniaus katedro
je, kai didžių švenčių meto gie
da “Te Depm laudamus.” čia 
Wasinngtonas, čia Amerikos 
sostinė, čia didžiųjų laisvių ša
lis, kur gyva ir tavo tėvynės da
lelė. Ji čia sudėta Šiluvos kop
lyčioje. Tad ir suki jos link. Už
eini. ’

Patekus vidun, iš karto pri
tilo vargonai, pritilo lietuviška 
giesmė. Dingo didžiųjų bažny
čios dignitorių purpuras.

Čia visas pasidarė paprasta ir 
aišku Antai pasienyje suolas. 
Sėdi ten žmonės lyg lietuviška
me šventoriūje per sumą. Kal
ba jie rožančių. Tyliai, monoto
niškai, kaip Lietuvoje atlaiduo-

ir. Sfluvog Marijos kurdasūtlųstatulą. atsisakė je yrą fnęaęntas iš Vorkutos koj® 
tradk^- Vbėįą stodoje jis koncentracijos stovyklos, kur Lieti* 

bažnyčios
fėdve Jtopiytią sujungta trim 
aukštom aikom, bet kartu yra 
savita-^- atitrūkusi nuo didžio- 
stos navos triukšmo, nuo plūs- 
tjančįų žmpnių Ji kaip lietuviš
ka Mėtis, kur sekmadienių ty
loje taip maloniai kvepia vaš
kas, laukų surinktos žolelės.

Iš kupolo pro spalvotus stik
lus sklinda minkšta šviesa. Jai 
pagelbsti keturi dideli pakabin
ti sietynai su daugybe elektros 
lempučių. Paslėptos .elektros 
lempos šviesos pluoštais išryš
kina statulą ir altorių. Maloni 
šviesa pripildo visą koplyčios 
erdvę. Gali įžiūrėti visas detales, 
išskaityti visus įrašus.

šoninės mozaikos

Abiejuose koplyčios šonuose .šalį?* 
yra dvi didelės mozaikos, ku
rių projektus parengė V. K. Jo
nynus. Kairinė siena, žvelgiant 
į altorių, skirta Rūpintojėliui, 
dešinė — šv. Kazimierui.

Rūpintojėlio kompozicijoje 
viršuje matome Apvaizdos akį. 
Įvestas lietuviškas peisažas su

Altorius įrengtas centrinėje 
koplyčios nišoje, kurios aukš
tis 26 pėdos, plotis 14 pėdų, gy-

Baifo atsiųstais švarkais, pajus
ti tikrai gerą Amerikos lietuvių 
širdį- Tos geros ir labdaringos 
širdies atstovas ir buvo kan. J. 
Končius, nuolat važinėjąs po 
sugriautos Vokietijos tremti
nių stovyklas.

Važiavo, važinėjo, siuntė ir 
pats vežė tremtinius. Ir kai šių 
didžiosios bangos atplaukė A - 
merikon, kun. J. Končius nesi
traukė iš Balto—jis su visu at
kaklumu triūsė ir toliau, ieško
damas galimybių šelpti visus 
vargan patekusius lietuvius.

Savo ilgų metų triūsus jis

nys, baigę aukštesniąsias arba tore — dr. I. Gražytė, nariai: 
tolygias lituanistines mokyklas.

Tokių mokyklų nebaigusiem, 
bet norintiem jas baigti, neaki
vaizdiniu būdu dėstomas aukš
tesniosios lituanistinės mokyk
los kursas.

Be viso būrio kvalifikuotų 
dėstytojų, neakivaizdiniame 
dėstyme dirba šie profesoriai: 
dr. Jonas Balys, dr. Jonas Gri
nius (Vokietija), dr. Albinas 
Liaugminas, dr. Henrikas Na- 
gys (Kanada), dr. Pranas Skar
džius, dr- Vanda Sruogienė.

1. Lietuvių kalba: -bendrinė 
lietuvių kalba ir specialūs jos 
kursai (lietuvių kalbos fonolo- 
goja ir fonetika, morfologija, 
akcentologija, dialektologija ir 
lietuvių kalbos istorija).

2- Lietuvių literatūra: lietu
vių liaudies poezijos žanrai, li
teratūrinės srovės ir jų atgar
siai lietuvių literatūroje.

jog žmogus yra pradedamas au-. 
■kieti prieš šimtus metų. Nors 
kartais ir mūsuose bandoma pa
šiepti patriotizmą, kaip nema
dingą atgyveną ar net nusikals
tamą ydą, tačiau tiek Senasis, 
tiek Naujasis Testamentai jį 
pripažįsta ir net duoda herojiš
kų tėvynės meilės pavyzdžių.. 
Ypačiai Kristaus pavyzdys vaiz
džiai parodo, kaip universali 
žmonijos meilė puikiai derinasi 
su gilia savosios tautos meile.. 
Savaime aišku, kad ir antrasis 
Vatikano susirinkimas pabrė
žia sveiko patriotizmo reikalą, 
skirdamas jį nuo nacionalizmo, 
kuris savo tautą laiko aukš
tesne, o kitas — niekina”.

viršuje turi kiaušinio lukš^V
formą. Nišos pakraščiu praves- įHuvo« Marijos altorius Washingtono šventovėje Nuotr. R Kisieliaus, 
tas gėlių ornamentas, gi pati ni
ša išklota mėlynos spalvos mo
zaika. Mėlyname fone žėri auk
so žvaigždės, sukurdamos dan
gaus erdvių iliuziją. Artėdamos 
į centrą, kur stovi statula, 
spalvos šviesėja ir virsta auksu. 
Aplink pačią statulą fone iš
lenkta ovalinė aureolė, kuri už
baigiama karūna.

Viršum nįšos angliškai pašy
ta: Mare. ogmoIu ttoachildrsn 
of Haa land ųprinktod with 
Mood and toars . žodžiai pa
imti iš Sibiro lietuvaičių mal
daknygės ‘Marija gelbėki mus’. 

Altorius atremtas į sieną. 
Menaoa priekyje pilkšvame 
marmure įrašyta "Our Lady ef

Altoriaus apačioje vaizduoja
mas garsus Lietuvos votivinių 
kryžių kainas- Jis atliktas spal
votos monikos technika. Alto
riam pačiame centre apačioje į- 
Mfcvta "LMuamia"

Pirmose koplyčios . nuotrau
kose šio vardo nėra. Taip buvo, 
kad baigus darbus, 
Lietuvos vardo. Gal 
neapdairumas. Visuomenėje ir 
spaudoje dėl to jau tavo prie- 
kafitų. Dabar visi gali būti ra
mūs — Lietuvos vardas kop
lyčioje tikrai įrašytas.

Kaip Balto pirmininkas jis 
važinėjo pokario metais po Eu
ropą. šių eilučių autorius pame
na, kaip jis atvyko į Augsbur- 

Jonas gą. Pagalvokit — atvyksta ąme-

Vinco Krėvės literatūrinė pre
mija paskirta Kostui Ostrauskui

Rugsėjo 7 šeštoji Vinco Krė
vės literatūrinė premija (50 0 
dol.) paskirta dramaturgui Kos-

3. Lietuvių tautos istorija:' tuf Ostrafisiftri už dramų kny- 
Lietuyos istorijos šaltiniai ir pe- gą “žaliojoj lankelėj”. Premi- 
riodizacija, Lietuvos kaimyni- ja yra skiriama Lietuvių Aka- 
nių kraštų istorijos bruožai, Lie- deminio sambūrio Montrealyje 
tuvcs kultūros istorija, Lietų- ir iki šiol ją yra gavę šie mūsų 
vos istorijos problemos, lietu- rašytojai: J.
vių tautos istorijos metodologi- M. Katiliškis, -V. Ramonas, A. 
ja, pasaulio lietuvių istorija. Mackus.

norėjo pavaizduot ramią ir kuk- a«iplių karklų šachtoje buvo Tj.rjįiiii jjyįfflrr TTinriT-; 
hą iietavaitę, vienplaukę, : ku- laikomos mišios- Prie šios gru- sSpfls.
ri lyg sveikindama lauko pake- pės prijungta ir Sibiro malda- te stiprybę ^ąnaa”:
tusi ranką. Shrtptorms'priside- ‘knygė. Įrašytas jos pavadini- KeMMi P1*** ąlto-
tino prie romaninio bazilikos mas. y--.-. - ■■ - to** žriį
stitiaus ir stiliaus savotišką Tai lietuvių kovų už tikėjimą aajjfcįąigįįį pi© frnriy? į^n-r 
sunkumą perkėlė į statulą. Tru- ir kultūrą paveikslas — pa- į hiižjfiį ’ 
pūtį stilizuodamas, jis įveda veikslas, kuriame dominuoją f 
tik tūtiniaiEjus statulos bruo- Dieviškoji Apvaizda. Jos akis AmeritaiA 
žus, visur pabrėždamas pagrin- žvelgia į kenčiančią. Lietuvą ir 
dinį mintį - paprastumo grožį, kartu savo palaimos spmdntins j—

Žėrin&une mirguliuojančia- siunčią į lietuvio žemelę, jo 4^^ marisi 
me auksinės ir mėlynos mozai; bažnyčią, nąmus ir laukus. Sįpin- /I 
kos fone balto marmuro Mari- dabai pasiekia net Sibiro ang- . įr.
jos statula atrodo rami, lyg bal- hų kasyklas. < įtl
tas lelijos žiedas. Ta ramybe Marmure viršum mozaikos iš- KoplyčkM. ^ 
užkrečia ir žiūrovą. kaltas įrašas lietuviškai: “Ap- tre tuĮš mašą

saugok Aukščiausias tą mylimą toagfa dienos
šviesa. Dipųįej vftražo technika 
padarytos lietuviškos gėlės.

, Aplinkui kupolą eina bent 
dri lietuviškų ornamentų juos
tos. Gi pačios skliautinės lubos 
suskaldytos į keturias dalis. 
Juostos eina nuo altoriaus į už
pakalinę sieną ir kryžmai. Juos
tos maždaug 4 pėdų pločio, 
daro kryžiaus formą.

Lubas sukomponavo dail. 
binas Elskus. Jis čia kryžių 
tuose įvedė keturias Lietuvoje 
garbinamas Madonas

Viršum altoriaus — Trakai, 
kairėje.— Aušros Vartai, deši- 
nėję Žemaičių Kalvarija, užpa- 
kalyje — Pažaislis.

Madonos paveikslai papuošti 
lietuviškais ornamentais: šonų 
kraštais eina lietuviškos juos
tos, viršum paveikslų, prie lan-

REIKIA DARYTI VISKĄ 
fatic$teaiš3psU

Praeitą savaitę redakcijos kie
man įsirito tvirtas automobilis, 
paženklintas Floridos ženklais. 
Iš automobilio išlipo dar tvir
tesnis žemaitis—prel- dr.
Končius, ilgametis Balio pir- rikonas. lietuvių šaipos fondo mo mokyMinė tūrine premija pirma karta iš-
mininkas, atkeliavęs qa atšvęs- pirmininkas. Argi gali būti kas 
ti savo sukakčių. Net dviejų su
kakčių — 50 metų kunigystes Vėliau teko susipažinti ir su 
ir 75 metų amžiaus. Į Brook- 
lyną atkeliavo todėl, kad čia jo 
daugiausia veikta, sielotasi pa
bėgėlių šalpa.

E tų pabėgėlių, jau dabar ge
rai įsikūrusių, susidarė komite
tas, kuris šį sekmadienį, rugsė
jo 18, ir rengia preL J. Kon
čiaus. pagerbimą. Komitetas ti
kisi, kad visi, kurie tik patyrė 
gero iš Balto, ateis pagerbti ne
nuilstamo Balto pirmininko ir 
darbuotojo.

Šia proga reikėtų papasakoti 
visą gyvenimą šio žemaičio, ku
ris nuo senų senovės susido
mėjo šalpa, bet nepasakosiu, 
nes tas spalvingas gyvenimas 
bus p risi m fti t ar iškūmingame 
bankete. Be to, gyvenimai su vi
som datom ir eitom pareigmn 
pašytas Lietuvių Enciklopedi
joje

čia norisi prisiminti tik tą 
šalpą, kurią jis pamėgo; kaip 
sakyta, pamėgo nuo senų seno
vės. Jau pirmojo didžioje karo 
metu jis keliavo į Vokietiją tie- 

. tuvių belaisvių šalpos reikalais.' 
Ar tai ne senas laikas?

Vėliau jis pats atkeliavo į 
Ameriką, čia ėjo visokias parei
gas, tvarkė parapijas ir pamėgo 
mokslą. Keista, kad šiš judrus 
kunigas sugebėjo telktis prie 
knygos ir pats jas teikti savo 
pastogėn. Pamėgęs Liptuvos is
toriją, buvo suradęs ir įgijęs 
labai retų leidinių. Mokslo pa
mėgimas jį tavo nuvedęs į mo
kyklas dėstyti.

Bet štai atėjo karas, kada ra
šoma nąuja istorija. Kun. 3. 
Končius paliko senas istorijas 
ir skubėjo kurti naujos — sku
bėjo steigti Baltą.

praktika ir kiti papildomieji eivijcs istorijoje (neskaitant 
kursai (psichopedagogika, žur- konkursinių laimėjimų) atžymi- 
nalistika, Lietuvos menas, Lie- ma dramos sritis.
tuvos etnografija).

Studentais priimami asme- ninkas — dr. H. Nagys, sekre-

V.A. Jonynas, K. Barteška ir 
R. Keturka. Jury komisija, lai
kydamosi premijos skyrimo 
nuostatų, nesvarstė jau premi
juotų knygų, 
bos rinktinių raštų, bei pomir
tinių veikalų Premija paskir
ta, Šį kartą, už trijų (1963, 
1964 ir 1965) metų laikotarpį.

Premijos įteikimo iškilmės ir 
vakaras įvyks rugsėjo 24 Mon
realyje, dalyvaujant Bostono 
vyrų sekstetui. ►

Koplyčią puošė trys lietuviai 
dailininkai, Bendrą dekoravimo 
pianą parengė daiL V. K. Jony
nas, parengė prisiderindamas 
prie šventovės architekto E-F. 
Kenae^r Jr. plano. Be to, V.K 
Jonynas dar sukūrė dvi mozai
kas, esančias koplyčios šonuo
se. Skulptorius Vytautas Kašu
bą — altoriaus statulą, dail. 
Albinas Elskus — koplyčios 
lubas.
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

Dr. K.M. Čampė IMI vedė

Nuo ntgpi&Eto.mėn. Jie posto
viai apsigyveno netoli BaM- 
morės, kur dirba savo profesi-

NAUJA STUDENTŲ ATEITI
NINKŲ SĄJUNGOS VALDYBA

SAS suvažiavimas įvyko rug
sėjo 2 Camp Jolly Acres, Ma- 
rylande. Ateinantiems 1966-67 
mokslo metam išrinkta valdy-

eųrskm Fąrt” prtb “Two — 
Day Round Trip”), pav., g 
New Yorko baletastuo būdu

"TĖVYNĖS GARSŲ' 
GEGUŽINĖ

Baltimorės Televizijos stotis 
WBAL pagamino ir per televizi
ją visą pusvalandį demonstra
vo filmą apie Lietuvių kovas ir 
kančią dėl laisvės- Ypatingai 
buvo išryškintas Sibiro lietu
vių gyvenimas ir jų maldos pa
gal jų pačių parašytą malda
knygę “Marija, gelbėk mus”.

Daugeliui Marylando ir Wash 
ingtono gyventojų prašant, šis

oais aaakvkiai vadovaudamas 
ir k# ĮįuįūĮĮ^uas.
W ptafcRĮ# vaikučius s»- 
domėfi d]MM_ nunika naiteha

M Įtow|Wlt< Sąjungos lei- 
gpįrės”. Tūrį- 

t W ZMMSfeL 1253 —7- 
KS - M 1956 - 23, 

1*53-$0,1964

— MęAMy kNbes gramati
ka ir afetakak kurios ketvir
tą laidą paruošė dr. A. šešplau 
kis pagal ALB švietimo tary
bos nustatytą programą, netru
kus pasirodys knygų rinkoje. 
Leidžia J. Karvelio prekybos na
mai Cincagoje. r_.

PASKELBTAS UAJ*. 
KLUBO VAJUS

- ĄLAIL fiadomrikN kong
rese VąiįĮM^ne rugsėjo 3 

nauja valdyte: prei i.
L- Simutis,,A. Ru

dis, dr. J. Meškauskas, K- Klei- 
ra, t k. Trimaku, sj., A- 
Dirvonas, M. Banienė, B. Sta
ltiesė ir kun. P. Garšva.

TtVAMS PRANCtaKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FU N O) 
UBO BUSHWICK AVt, BROOKLYN, N. Y, 11221

K4 PASIRYŽO M E — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

Tėv. Barnabas Mikalauskas, 
O.F.M., gimė 1911 sausio 2 
Puodžių km., Biržų apskrity. 
Mokėsi Pasvalio, saleziečių ir 
pranciškonų gimnazijose. Į 
pranciškonus įstojo 1937. Teo-

c) autoBufiž Rew Yorko 
miesto autobusai eina tiesiog į 
Waterburį be persėdimo. Taipo
gi yra tiesioginis„ susisiekimas 
su pagrindiniais Connecticuto 
miestais. B Massaehusetts pu
sės ir iš. šiaurės New Yorko 
valstybės miestų autobusu va- 
žinoti iki Hartford ir. ten per
sėsti į autobusą į WaterburL

Pastaba tiem, kurie planuoja 
atvažiuoti ne su- automobiliais:

Iš New Yorko miesto pusės 
patogesnis susisiekimas 
traukiniu.

mininku Vaclovas Nenortas; 
klubo šeimininkas — Kostas 
Vaitaitis.

“Lietuvių žiniose’ 
“Amerikoje”. 1948-50 redaga
vo “Lietuvių žinias” Pittsbur- 
ghe, Pa. 1950-51 buvo Winnipe- 
go, Kanadoje, lietuvių koloni
jos klebonu, o 1953-55 — St. 
Catherines vienuolyno viršinin
ku ir Niagaros pusiasalio lietu
vių klebonu.

1957-58 vadovavo UI ordino 
šv. Kazimiero provincijai, o 
1958-64 vėl St. Catherines vie
nuolyno viršininkas ir lietuvių 
parapijos klebonas.

Pittsburghe tėv. Barnabas bu
vo įsteigęs “Maironio” ansamb
lį, Winnipege — “Šimkaus” 
chorą, St. Catherines — “Gin
taro” ansamblį. Daug yrakaL 
tėjęs lietuvių radijo programo
se. Dirbo Lietuvių R. K. Fede
racijoje, Balfe, Alte, Liet. Ben
druomenėj, padėjo skautams nr

□ Gerto* fundatorių* (>1000)
□ ..Fundatorių* (>100)

Tėvas Barnabas artimai ben
dradarbiavo ir su apylinkių LB 
valdybom, jom padėdamas ir 
pats įeidamas į valdybą

Kom.

Niagara Falls pusiasalio, Ka
nadoje, lietuvių kolonijos kle
bonas tėv. Barnabas Mikalaus
kas, O.F.M., rugsėjo 18 šven
čiasidabrinį kunigystės jubilie
jų- Tarp įvairių pastoracijos 
darbų 1955-57 tėv. Barnabas logiją studijavo Italijoje pran- 
dirbo ir “Darbininko” redakci- ciškonų seminarijose Colevitti 
joje. ir Sienoje. Kunigu įšventintas
------ —-------.; —■ ■-- -.............- 1941 rugsėjo 7. Penketą metų

J ' dirbęs pastoracinį darbą Ita-
tuvė ir dvi nedideles salės. — 1W6 balandžio 13 at-
kambariai, luinų viename yrą vyko į JAV ir apsigyveno pir- 

_ mame lietusių pranciškonų vie
nuolyne Greene, Me- Iš čia vy
ko vesti rekolekcijų, 40 vai. at
laidų ir pavaduoti kunigų lietu
vių parapijose.
I Rašyti pradėjo gimnazijoje, 
ridamas Lietuvos savaįtraš- 
fiuoSe.Tapęs pranciškonu, daug 
rašė “šv. Pranciškaus Varpe
liu”, tuo metu vadinamam 
“Pranciškonų Pasauliu”. Atvy
kęs į Ameriką, daug rašė “Dar
bininke”, “Drauge”, “Varpely”, 
“Kristaus Karaliaus Laive”,

‘Garse” ir

Naujasis daktaras gimė 1937 
Čekoslovakijoje, kur tuo metu 
jo tėvai, Adolfas ir Kazimiera 
čampės (abu. Žemaičiai), buvo 
išvykę studijuoti Dviejų metų 
būdamas, su tėvais grįžo Lietu
von, kur praleido vaikystę ir

biblioteka, o antrame vyksta 
negausūs susirinkimai. Antra
me aukšte yra nedidelė salė, 
kuri naudojama nedideliem po
būviam, kaip organizacijų na
rių pusryčiam, po laidotuvių 
driyraųtjietamir kitiem rėiką?~ 
lam .^ai^ffa’^r cfidžmiė virt^ 

vė. >Trečiajame aukšte -yra di
džioji salė, kuri naudojama ves
tuvių puotom, banketam ir 
šiaip didesniem parengimam ar 
sukakčių minėjimam. Lietu
viam salės nuomojamos papi
gintai .

Pats klubas irgi 'rengia pasi
linksminimus, gegužines (pik
nikus), banketus, organizuoja 
koncertus ir t.t. Vienas nege
ras reiškinys, kad klubo narių 
skaičius mažėja. Ankstesnieji 
lietuviai ateiviai, klubo steigė
jai, išeina į amžinasti. Nedaug 
vaikų užima tėvų vietas.

Rugpiūčio 15 L. A.P klubo 
visuotiname narių susirinki
me nutartą šiais metais pa
skelbti klubo narių vajų. Kas 
įstos klubo nariu rugsėjo, spa
lio, lapkričio ir gruodžio mėne
siais, bus priimamas be stoja
mojo mokesčio. Į klubą gali į- 
stoti visokio amžiaus vyrai ir 
moterys.-Tiesa, pagal dabarti
nius įstatus (konstituciją) pašal- 
pinio skyriaus nariais gali įsto
ti tik vyrai iki 45 metų. Bet be 
pašalpos gali būti nariais 'visi 
lietuviai ir lietuvės.

Dabar LA.P. klubo pirminin-

1) Vipta - Jupzapopa- ti 1 dfffinę į Cm

rapijos Streef,Wa- P®
terbury,Conn. ».

2) Laikas — šeštadienį, rug- ko po kaire,
sėjo 17 ir sekmadienį, rusėjo M traukiniu | 
18. Pradžia 12:66 raL štetadfe- kiaperaėsti Bng 
nį, uždarymas — 5 vąL p.p-sek- TrMftinto są 
midirnį Watti buriu yra.

3) Nakvynės. Posė&mose da- 
lyvanjančiam jaunimui, otengsj- 
mės panarinti nakvynes pas 
priv^us asmęms. Yra ir vieš
bučių keletos minučių atstumu 
nuo salės. Jm įmanoma, prašo
me pranešti nakvynei pa^da- 
vimus iš anksto, pristatant var
dą, pavardę, adresą ir amžių.

4) Registracija — 12:06 vai 
dienos, parapijas salėje; regist
racijos mokestis 1 dol.

5) Maistas, šeštadienį bus 
duodama tik kava, posėdžių 
pertraukos metu. Siūlome . vi
siem pavalgyti pietus pakeliui 
arba tik ką atvykus į Waterbu- 
rį. Vakarienei bus nurodomos 
apylinkės valgyklas Sekmadie
nį bus duodami pietūs tuoj po 
mišių, 12:30 vai. p.p.

6) Atvykimas į studijų 
nas —

a) automobiliu —
1) Iš Hartfordo, Worcesterio 

bei Bostono pusės: važiuoti 15 
keliu, išvažiuoti “Old North Co- 
lony Road — Meriden” išva
žiavimu, važiuoti iki Meriden ir 
6-A kelio, pasiekus 6-A važiuo
ti į dešinę link Waterbury iki 
Interstate 84, važiuoti. 84 keliu 
link Wateritario. iki plentas pa- _

..$&ąįgia.(Mte(lfĮW.Sfreęt išvMte^.- kyides' mo|tinžųrtėvų steiriųiūt 
vknas), privažiavus galą sukti į mas- Susirinkimą pradėjo pra- 
kairę ant Meadow Street, va- eitų mokslo metų tėvų komitę- 
žiuoti iki galo, sukti į dešinę pirm. Kazys Petruškevičius 
ant Bank St., pravažiavus po Susirinkimui pravesti pakvies- 
plento tilto važiuoti tiesiog dar mž b Dapkus, sekretoriau- 
vieną bloką iki AMOCO gazoli- fį — q Aleksandravičienė, 
no stoties, sukti į dešinę ant

1944 atsidūręs Vokietijoje, 
tęsė pradžios mokslą- I JAV ab 
vyko 1949. Waterburyje 1950 
baigė lietuvių parapijos pra
džios mokyklą, o 1954 Water- 
town aukštesniąją mokyklą su 
šešiais įvairiais atžymėjimais ir 
stipendija kaip pažangiausias 
nmktovs. Bakaianfo šatoani isi- 
gijo W univer-
ritate. TfBdfjarg Btoctetenę in- 
žineriją. 1000 tema pačiame 
UBžvoaitete magistro
teotel ataminte infiAerijos. 
Para matot 4Mte HOaeriaus 
— —t — Br—1-iįagĮ.B-s— s i- J;pareigose VMaqnMne)e įsraai- 
aiaborstocijtee- U jos persi-

| PwMbb aaivcnttatą, In- 
itijanan, ir tas rengtai dokto-

w mąsiic 
kraš-

me tėvai raginami leisti savo 
ypMra* į lituanistines mokyklas. 
LB apylinkės -prašomos padėti.

Nutarta ir Bfsujam komitetui, ku yra Joseph Thomas, vice pir- 
pavesta vėl kreiptis į lietuvių 
parapijos kleboną kun- J. Ma
tutį iituanistinėm pamokom pa
talpų reikalu ir susitarti su mo- 
kytojata. Apie mokslo metų 
pradžią bus pasMatata vėliau.

Praeitais mokslo metais Hart
fordo lituanistinėje mokykloje 
dirbo mokvtojcs Stefanija Rū- 
kienė ir Konstancija Nenortie-

FILMAS IŠ SIBIRO 
MALDAKNYGĖS

tai Danutė te nemažai knygų, o L B. 
Hartfordo apylinkės pirm. Ant. 
Ustjanaiskas ir spintą padova
nojęs.

Apie iždo stovį pranešimą 
padare Zita Dapkienė. Pa
jamų (su likučiu 194.15 dol.) 
buvę 776.52 doL, išlaidų — 
616-48 doL, kasoje liko 166.04 
doL

J naują tėvų komitetą išrink
ti: įnž. Bepediktas Dapkus, Re
giną PUveltenė ir Jonas Zda
nys.

Tėvų susirinkime dalyvavo 
ir LB. Hartfordo apyi. pirm. A. 
Ustjanauskas, kuris perskaitė

Pimjinink**: Eimutis Ba
džius, 1339 James St, Baltimo- 
re, Md., 21223, tel: area code 
301, SA 7-1935. : ' \ \

Vicepirm.: Augius Sužiedėlis, 
Box 824. Catholic Univ. of Af 
merica, N.E., Wash. D.C. 20017, 
tek area code 301, LA 9-6000

Sąjungos sekretorė: Vita No
reikaitė, oficialus valdybas ad
resas 6 Kenwood Avė., Balti-

SAS-SIS padėjėja: Danutė 
Muraškaitė, 605 Brighton St, 
Philadelphia, Pa- 19111, tel: 
area code 215, RA 5-6368.

Užsienio skyriaus vedėja: Vė- 
jūnė Svotelytė, \Centreville 
North, Box 407, Univ. of Md., 
College Park, Md. 20742, tel.: 
area code 301, WA 7-3800, ext 
1001.

Narė: Indrė Damšuytė, 8050 
Hartwell Avė., Detroit, Mich. 
48228, tet: area code 313, LU 
4-4308.

Rugsėjo 18, sekmadienį, 
Hartfordo “Tėvynės Garsų” lie
tuvių radijo valanda rengia ge
gužinę (pikniką), kuri bus Lie
tuvių darže (Lithuanian Grcve 
Park), East Hartforde, Conn. 
Pradžia 12 vai. Tęsis iki 9 vai. 
vąk. Čia bus progos linksmai filmas “B gilumos šaukiuos į 
praleisti sekmadienį it kartu Tave” bus vėl demonstruojamas 
paremti lietuvių radijo progra- rugsėjo 19 9 vai. ryto (11 ka
rną. natas). '

J. Bernotas Filmo pagaminimu rūpinosi 
■■ n—....... ? kun. K Pugevičius ir kun. L.

Jankus, šio filmo kopija (30 
mm., 16 mm, garsinė) jau yra 
Balto Centre. Organizacijos ge
li kreiptis išnuomavimo reika
lais. K.L^.

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

Liepos 14 Purdue universite
te Lafayette, Indiana, Karinue- 
r« Mindaugas Čampė brige 
aukštąjį mokslą ir gavo inžine
rijos daktaratą atominių moks
lų srityje. Jo tezės tema: Sta- 
tility Analysis of Periodically 
Oscillating Compressible Fissi- 
le Media.

Mfatastatete LMvtav Jaunimo 
KouMžetas

Jaunimo metų :t pokoa^resi- 
nįų rytinio pakraščio studijų 
dienų metu, Waterbury, Conn., 
šv. Juosapo parapijos salėje, 
John St, šieštadtenį, rugsėjo 17, 

karts” — senimo ir jaunimo pa
silinksminimas. šokiams gros 
papnbams “Phillips - Quartet”. 
Lietuviška visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir įdomiai pra- 
leisti šeštadienio vakarą.

J1?
$tudiw 4ieng rengėjai

Dianą Pbpievytę, kuri Pur
due universitete dėstė vokie
čių kalbą. ,S- m. Įteikta 17 jte 
aurtlfflMkA sūnaus —Vv.

ganto — Tomo. t

Abu iš * mažens dalyvavo 
skautų eilėse, ėjo ten visokias 
pareigas, buvo įvairių parengi
mų ir programų dalyviai, pasi- PM daugiau kate pusšimtį 
reiškę muzika ir deklamad- p^tą, 191| rugtejo 4, lietuviai 
jom. Dr. čampė buvo Liet. Hartforde įsteigė savo klubą ir 
Stud. S-gos Storr’s skyriaus nusipirko maras, 427 Lawren- 
pirmųni^u. PĮgMamo įvairiom m., kuriuos grąžai atrempn- 

4“ ”"** tavo ir ten padarė savo užeigą.
Sis L.A.P. Hutas yra grafiau- _ polius Rutenie, lietuvis 
sisas visoje Naujoje Anglijoje, solistas, priimtas Sydnėjaus

Namas yra trijų aukštų- Pir- australų operon ir intensyviai 
mama aukite yra baro salė, vir- ruošiasi naujieip pastetymata-

Rugpiūčip 29 LA.P. klubo* pa- liūdna gi buvę, kad mokyklos 
talpose * buvo titnatristinės^ ąao- HM^Hitoįa^. dr. Antanas Serkš? 

teriT'^pradfejęs <nekste - uaetus 
(jia yra Ėr anksčiau dirbęs Hart
fordo lituanistinėje mokykloje), 
apie Kalėdas dėl ligos turėjo 
mokytojo darbo atsisakyti, d 
paskui ir mirė. Buvo surengta 
įdomi Kalėdų Eglutė ir suruoš- 

Apie praeitų metų tėvų ko- ti kiti parengimai- Kalbėjo ir 
Congress Avė., pirma po de- miteto veiklą pranešimą pada- apie mokyklos patalpas, kurios 
šine yra John Street, parapijos rė K. Petruškevičius. Buvę buvo bažnyčios salėje. Pirmi- 
salė yra viduryje bloko kairėj linksmų ir liūdnų Įvykių. Malo- ninkas taip pat pranešė, kad 

nu pažymėtų sakė jis, kad dvi organizuojamas lituanistinės 
2) Iš New Yorko pusės: va- mostės baigė lituanistinę pra- mokyklos knygynėlis; surink- 

žiuoti 15 keliu (Merritt Park- dinę mokyklą 
way) iki 52 išvažiavimo, išva- Šliogerytė ir Aldona Vitėnritė.

more, Md., 21228, teL: area co
de 301, RI 7-8895.

Iždininkas: Rimas Šilgalis, 
1 251 James St., Baltimore, Md. 
21223, tel.: area code 301, LE 
9-7663.

SAS spaudos - informacijos 
skyrius: (Gaudoamus) Rima Sa
lytė, 206 Wayne Avė., Spring- 
field, Pa., 19064, tel: area code 
215, KI 4-1285.

- < :



6 oaKbininkas 1966 m., rugsėjo 13 d.,nr. 59

Dr. V. Vardys su šeima rugpjūčio 26 išplaukė j Vokietiją, kur rinks me
džiagą moksliniam veikalui. JĮ palydi dr. Z. Kungys (d.) Nuotr. V. Maže
lio.

LOS ANGELES, CALIF.
DRAMOS SAMBŪRIS PASI

RENGĘS NAUJAIS DARBAIS 
ATŽYMĖTI NAUJĄ SEZONĄ

Nors pastaruoju laiku Chi- 
cagos laikraštis Naujienos, tal
kinamas slapukų (Aidas. J. 
Klauseikis) iš Los Angeles, sten
gėsi sudrumsti.,Sambūrio narių 
nuotaikas prieš metini Sambū
rio susirinkimą, rugpiūčio 27, 
narių susirinkimas praėjo našio
je. ryžtingoje atmosferoje- Nau
jos valdybos rinkimai (išrinkti 
beveik visi tie pat. išskyrus 
vieną) patvirtino, kad prasi
manymai ir sieksniniai rašiniai 
tik prijuokino narius, o po
draug ir platesne Naujienų 
skaitytojų masę. Naujoji Sam
būrio valdyba yra šios sudėties: 
rašytojas Jurgis Gliaudą — pir
mininkas, Juozas Raibys ir Vla
das Gilys — vicepirmininkai, 
Irena Kaselytė — sekretorė, 
Ema Dovydaitienė — iždininkė, 
Balys Mackiala — narys, šio se
zono režisore pakviesta rež. Da- 
lilė Mackialienė ir dailininku— 
Algis Žaliūnas.

Dabar Sambūris aplink lietu
višką sceną buria apie 30 na
rių. Du nauji nariai priimti me
tiniame susirinkime.

1965-1966 Sambūrio pastaty
mai pasižymėjo aukštu lygiu, 
patenkino žiūrovus ir Įnešė

daug išradingumo i mūsų kuk
lios scenos darbą. Sambūris la
bai populiarus ir labai kviečia
mas organizacijų talkon. Bal- 
fui ir S.L.A. kuopai Sambūris 
jau talkina iš seniau. Šiom or
ganizacijom pastatymai bus ir 
1966^67 sezone-

Pats pirmasis parengimas i- 
vyks spalio 15 (Balfo skyriui). 
Tai bus literatūros vakaras, kur 
su dailiuoju žodžiu ir daina da
lyvaus apie 20 Sambūrio na
rių. Po vasario 16 bus pastaty
tas vaidinimas S.L.A. kuopai. Į 
veiklos planą įtraukta ir paskai
tos nariam apie teatro darbą, 
modernaus teatro ieškojimus ir 
kt. O.

Paterson, N. J.
Ekskursijoje į Washington, 

D.C., Švč. M.' Marijos garbei 
koplyčios dedikaciją bei lietu
vių religinį kongresą rugsėjo 4 
dalyvavo apie 60 žmonių. Eks
kursijai vadovavo J. Sprainaitis.

Kun. R. Krasauskas, iš Ro
mos atvykęs pavaduoti Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kuni
gu vasaros atostogų metu, rug
sėjo 4 išvyko Į VVashingtoną 
dalyvauti lietuvių religiniam 
kongrese. Iš ten nuvyko į Chi- 
cagą. Vėliau aplankys artimuo
sius Kanadoje, trumpam sustos 
Putnam, €onn„ pas Nekalto 
Prasidėjimo seseris ir rugsėjo 
28 išvyks i Romą.

Kun. Jonas J. Kinta, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bonas, 'šiemet švenčia dvigu
bą jubiliejų — 35 m- kunigys
tės ir 30 m. klebonavimo šioje 
parapijoje. Jam pagerbti rugsė
jo 25, sekmadienį, ruošiamos 
iškilmės. Padėkos mišias jubi
liatas aukos 10:30 vai., banke
tas parapijos salėje 4 vai. po
piet.

Algis ir Zita Šauliai rugpiū
čio 14 šventė savo jungtuvių 
metines. Tą dieną buvo pa
krikštytas jų pirmagimis sūnus 
Vinco-Vytauto vardu, kuris gi
mė liepos 6.

Virginija Paulytė rugsėjo 3 
šeštadienį, susituokė su Vitalių 
P. Sirusu. Sutuokė jaunosios 
dėdė kun. Zenonas Smilga Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje

Julija Tacionytė rugpiūčio 
27 ištekėjo už Alberto Ruccick 
ne ir iš Patersono persikėlė gy
venti į Totovva Borough, N.J.

Vitos Tallat-Kelpšaitės ir Vid
manto Matusaičio sutuoktuvės 
buvo rugsėjo 10, šeštadienį. Su
tuokė kun. Vikt. Dabušis Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Per mišias bei ve
dybų apeigas jam asistavo kun. 
J. Borevičius, S.J., ir kun. J- 
Jankus. Povestuvinei kelionei 
išvyko į pietines JAV valsty
bes. Grįžę apsigyvens 73 E. ^3 
St., Paterson, N.J.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šio 
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

PASKOLŲ KEBLUMAI ir švogeris užsimanė vesti. Ve-

ą e ą ns ^1016 SCHJLĘI FE R ROAD^
T—TZZHi LLSIDE . N-J-07205 —■ —
z TC ro n : 289'6878 , CODC 201 =

PUTNAM, CONN. 
ŠEIMŲ DIENA

Pagal Bažnyčios minti kiek
vienas tikintysis, naujai atsigai
vinęs Kristuje, geriau gali ki
tiem padėti atrasti Kristų ir Jo 
malonę.

Tad spalio 2 sekmadieni. Ne
kalto Prasidėjimo Marijcs Sese
rų sodyboje organizuojama Šei
mų diena. Kviečiami tėvai ir 
motinos. Jaunos šeimos gali 
atvykti su vaikučiais. Pamaldų 
ir konferencijų laiku vaikučius 
globos seselės, veiks “vaikų dar
želis”.

• Jaunimo
susibūrimas
Rugpiūčio pabaigoje gražioj 

Kazimiero Čiurlio sodyboje, 
East New Brunswick, N.J., susi
rinko didelis būrys jaunimo.

Kazimieras, būdamas didelis 
patrijotas, aktyviai dalyvauja 
lietuviškame veikime: remia 
kultūrinius parengimus, jauni
mo organizacijas, lietuvių tau
tos fondą.

Šį kartą jis surengė jauni
mui pasilinksminimą, norėda
mas savo krikštosūnį. čia gimu
si ir augusį jaunuolį supažin
dinti su lietuviška veikla.

Per ta jaunimo susibūrimą 
buvo pasirašyta ir išsiųsta se
natoriams Fulbright ir Clifford 
P. Case peticija, kuries inicia
torius buvo Kęstutis Čižiūnas.

V.Š

Klaūsimas
Atvažiavus į Ameriką mano 

vyras dirbo cukraus fabrike, o 
aš pati valiau įstaigas. Turime 
tris vaikus. Vienas iš mū- 
sųjdirbdavo iki 3 vai- popiet, o 
kitas nuo trijų iki 11 vai. vaka
ro. Tokiu būdu vaikai nebu
vo paliekami te priežiūros. Vis
kas ėjo sklandžiai. Po trijų me
tų turėjome užtektinai pinigų 
namam nusipirkti, žinoma, su 
“mortgage” (paskola iš banko). 
Mano vyras užsispyrė, kad 
mum sunku vieniem namus 
pirkti, nes, girdi, reikia keletą 
centų palikti banke, kad, reika
lui esant, nebūtų krizės. Jis nu
tarė namus pirkti kartu su bro
liu, viengungiu. Mes padėjome 
tris tūkstančius ir brolis tiek 
pat. Dokumentai buvo sudaryti 
abiejų vardu.

Mano vyras mokėjo bankui 
už “mortgage”, mokėjo mokes
čius ir mes patys gyvenome vie
name bute (namai yrą trijų bu
tų). Švogeris - apsigyveno pas 
pažįstamus- Praėjo trys metai

Mirė Leopoldas
V. Grigonis
Rugpiūčio 25 d-, Toronto, 

Ont., Kanadoje, staigiai mirė 
Leopoldas-Vytautas Grigonis, 
pastaruoju metu buvęs stam
bios Mobil Chėmical’s 0PW 
Paint Division in - Toronto di
rektorius. • • ' •

Velionis buvo-gimęs 1911 sau 
šio 22 d. Pužonių kaime, Ro
kiškio apskrityje. Kaip Lietu
ves stipendininkas buvo bai
gęs aukštuosius komercijos 
mokslus Danijoje ir 1938 me
tais paskirtas Lietūkio, Maisto 
ir Pienocentro New Yorke į- 
įsteigtosios Lithuanian-Ameri - 
can Import and Export Corpo
ration direktorium. Įvykus Lie
tuves okupacijai ir bendrovei 
susilikvidavus, velionis muvo 
mobilizuotas J.A.V.-bių karinei 
prievolei- Grįžęs iš kariuome
nės, dirbo Socony Vacuum Oil 
Co., atstovaudamas tą bendro
vę Kolumbijoje, Brazilijoje ir 
vėliau Ghanoje. Nuo šių metų 
pavasario buvo direktorium jau 
minėtos Mobil Chemical’s OP 
W Paint Division in Toronto.
Per Lietuvos Generalinį Kon

sulatą New Yorke yra davęs

dė už save 15 metų jaunesnę 
moterį ir jie susilaukė kasmet 
po vaiką. Dabar turi penkis 
vaikus. Daug kartų po to užsi
miniau savo vyrui, kad reikė
tų perrašyti nuosavybės doku
mentus ir jis pripažino, kad aš 
teisi, bet nieko nedaręs pasi
mirė prieš keletą mėnesių.Ad- 
vokato nepasiėmiau, nes viskas, 
ką mes turime, yra abiejų var
du, išskyrus namus, kurie yra 
brolio vardu. Brolis su manim 
nesikalba ir sako, kad aš visuo
met buvau jų, brolių, nesantai
kos priežastis, švogerio žmona 
su manim nesikalba, bet kaimy
nams pasako, kad pusė mano 
namų yra jųjų. Mūsų vaikai 
yra mokyklinio amžiaus, vienas 
lanko universitetą, o kiti - gim
nazijas. Kaip man reikėtų rei
kalą sutvarkyti? Ar padėtų, jei 
nueičiau pas advokatą? Gal pa
laukti, kol brolis, apsisvarstęs, 
pats nutars namų neatimti iš 
našlaičių? Mano vyras ir jo bro
lis visuomet gerai sugyveno, 
kol jis apsivedė.

Našlė, New York valstija

Atsakymas
Paprastai nuosavybės doku

mentai yra taip interpretuoja - 
mi, kaip jie yra sudaryti. Dalei- 
džiama, kad žmonės, kurie su
darė tuos dokumentus (deed), ■ 
taip juos surašė, kaip jie norė
jo. Jei dokumentai buvo suda
ro ir brolio), įstatymai dalei- 
džia, kad jiedu norėjo, kad jų 
nuosavybė: būtų bendra (com- 
mon arba1 joint).- Tačiau* • jei į- 
rodoma (ir tai' kartais gali bū
ti padaroma), kad perkant na
mus, abudu suprato, kad namai 
priklausys vienam iš jųjų, bū
tent Tamstos vyrui, ir kad švo
gerio investacija (trijų tūkstan
čių dolerių) tebuvo paskola bro- : 
liui namam pirkti, — tada rei
kalai gali pasikeisti- Įrodyti to
kį dalyką nebūtų lengva. Fak
tas, kad Tamstos vyras mokėjo 
paskolą bankui (mortgage) ir 
mokesčius — yra svarbus, bet 
nėra lemiantis faktorius. Pa
tarčiau Tamstai nedelsiant su
sisiekti su vietiniu advokatu. ’’ 
Nepatarčiau Tamstai laukti, kol 
pasikeis Tamstos švogerio bei 
jo žmonos nusistatymas Tams- , 
tes ir Tamstos vaikų atžvilgiu. •

Piety Angolos Lonjave bur
tininkas baigė blogai: buvo pa
žadėjęs pritraukti lietų ir už tą

Lituanistinių mokyklų dėmesiui
Mokslo metų pradžiai prašome užsisakyti reikalingus JAV Lietuvių
Bendruomenės KULTŪROS FONDO išleistus 

vadovė ius ir mokslo priemones:
Lietuvos laukais. S. Jonynienės. Vadovėlis Lit. mok. V sk. $3 00
Ten. kur Nemunas banguoja. A. Tyruolio. Vadovėlis VI sk. 3.50
Tėvų šalis. S. Jonynienės. Vadovėlis Lit. mok. VII skyriui 3.50
Gintaras. J. Plato. Vadovėlis Lituanistinės n.o’... VIII skyriui 4.00
Tėviškės sodyba. J. Plato. Vadovėlis Lit. mok. III skyriui 3.50
Lietuvių kalbos gramatika. VI laida ......................................... 2.50
Lietuvių kalbos pratimai, visiems Lit. mokyklų skyriams 

įkainos dar nežinomos)
Sąsiuviniai ..................   . ....... ...... . 0.25

Kiti Kultūros Fondo leidiniai:
Gulbė, karaliaus pati. dail. V. Petravičiaus iliu.-tr. pasaka $1.25 
Labas rytas, vovere. J. Minelgos. Eilėraščiai vaikams 2 50
Liaudies dainos I sąsiv.vinys. V. Jakubėno ... . 300
Dainos. II sąsiuvinys. VI. Jakubėno 3.OO
Lietuviškos muzikes rinktinė, fortepijonui. Paruošė VI. Ja-

k>'bzn:>f, Alt'. Šimkus ir J Zdanius 2 00
Lietuviškas auklėjimas šeimoje. L Dambriūno o 50
M-s i šok.'ii. Lietu-i'i tant šokių aprašymai su brėžiniais 3 00
Alcksandrynas. I tomas. Vacį. Biržiškos 7.50
Aleksandrynns II torius. Vari Biržiškos 7 50
Alcksandrynas. III tomas. Vacį. Biržiškos 7.50

Alck.-nndryno visus tris tomus užsakant kainuoja: JAV 
ir Kanadoje $15 00; kituose kiaštnosc $10 00 

platintojai gauna už mokslo vadovėlius 15'; nuolaidos, 
už vi’Uis kitus leidinius 25'1.

Užsakymus siųsti JAV LB Kultūros Fondo adresu: 

1. BFRTAŠIUS.
5348 South Talman Avenue, Chicago, III. 60632

PADĖKA
Mirus mano brangiam vyrui 

a.a pulk. Alovzui Baniui, nuo
širdžiai dėkoju visiem 
draugam, bičiuliam ir pažįsta
miem, kurie lankė jį ligoninė
je, dalyvavo šermenyse ir pa
maldose. palydėjo į amžino po
ilsio vieta, išreiškė užuojauta ir 
paguodą žodžiu ar raitu, užpra
šė Šv. Mišias ir atsiuntė gėles.

Gili padėka kun. V. Piktur
nai. atlaikiusiam pamaldas, pa
sakiusiam pamokslą ir palydė
jusiam į kapus. Ačiū už tartą 
paskutini sudiev: G. Žemaitai
čiui — Stemfordo Bendruome
nes vardu. Z. Steponavičiui — 
Ralfo. J. Rūteniui — ramovėnų 
bei savo šeimos ir L. Virbickui 
— savo ir draugų kariškių var
du.

Už ypatingas paslaugas, šiuo 
sunkiu mano gvvenime momen
tu, tariu nuoširdų ačiū: p. p. 
Steponavičiams, Deikiams, 2e- 
maitaičiams, Prekeriams, Sta- 
dalnii.ams.

Genovaitė Banienė

stambesnių aukų įvairioms lie- pažadą gyventojai iš anksto su- 
tuvių organizacijoms. Nuliūdi- mokėjo natūra: visokiomis do- 
me liko žmona ir du vaikučiai, vanomis. Bet kai lietus nepasi- 

(L.G.K.) rodė, gyventojai jį nulinčiavo.

Gera naujiena siunčiantiems DOVANAS 
savo giminėms į USSR pagal specialų 
susitarimą su V/O "VNEŠPOSYLTORG" 
Jūs dabar galite savo giminėms siųsti prekių užsakymą, 
su kuriuo jie gali įsigyti puikiausios kokybės importuotas 
prekes, pavyzdžiui: baldus, namų reikmenis, audeklus, 
diabužius, avalynę ir kita specialiose DOLERIŲ KRAU
TUVĖSE žemomis dolerių kainomis. O jei Jūsų giminės 
norėtų, jiems toji suma bus išmokėta jęrynais — vietos 
valiuta.

BE JOKIŲ ATSBAITYMŲ ar KOMISO. 
l'žeikitf. ra’ykth arba skambinkite ,

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South (kampas I 8-tos g-vės) / 

New York, N.Y. I0003

Tel.: 2 I2 -228-9547
Arba />< r mū<u autorizuotą atstovą.

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

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

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

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

ROMAS KEZ.YS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA - VI 5-6332

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY'S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFERTS 8LVD. RICHMOND HILL. N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

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

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance • Real Estate

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

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

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

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

LIUDOS MIKŲLSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, ap-tinukai,' 
bliuskutės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dvdžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

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

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.: šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-447

WHITE HORSE T AVER N
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

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

Norite geros meniškos fotografijom —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menehan Street. Ridqewood, BrooHyn N Y

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽTONAS. s»v
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

WINTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKĄ s
Savininkas

—e—
Salė vestuvėms Ir kitokioms pra 
motoms. Be to. duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšie* lie
tuviška* maistas prieinama kaina

1883 MADI8ON STREET
• ROOKLYN 27, N v

< Ridgewnod'
Tai. EVergreen 2-6440
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įvykusiose fyfboĮi? nmgtynėBė 
dėl Ši Amerikos lietuvių mis
terio vardo, Chacegos IŽKIa- 
tipnicĄ, minint savo 15

privėte aaf ‘send-private rooms (all 
with bath), rievatorsersrice, roof 
gardęn; convemently located 4 M.

ves Ufitoros tirlftnabįr= - ko- 
map^eą"m mirė rugsėjų | 
Baltaktt&i Aabsčiau daljFva- 
vo MtaoHt h; apylinkės

Š- f&nily 
ar renpyate build- 
Įta węcUįėB.'s, eom- 
į$ę$. PS& aagrtime.

gynė meisterio titulą, įveikiant 
Brooklyno LAK pasalūne Į:1•' 
Nevyorkiečiai, nepasiruošę bei 
staokes sudėtias, gaM tik 
džiaugtis patyginąmsi švelnu 
pralaimėjimu. Ąjeipantis 1066- 
67 ftitbeio pirmenybių sezonas 
jau Čia pat Jei ir toliau atiętaš 
į paruošiamuosius darbus Bu
rės pro pirštus — pasekmės 
pirmenybėse bus dar liūdnes
nės. • •'• v <

Tarptautinis futbolo sezonas 
Įfev Ta^,atrodo,bentšiem 

metam hąigėri Pereiiąpirma-

cafa«©
for late or Saturday apppintmenL

JACK CLEIHEIVTE’S PRO SU O P 
Member of Pro. Bowlers Assoc. — 
Čarry fUB Bne of bpvfing balta, tro- 
phies, bovHng sirirts, shoes. J£xpezt 
driBtag white-u-walU AlfF, Man
hattan Jubitee — 297 Wyckoff Avę. 5410 Kenpedy Bhrd. 

WestNevTert,NJ. 
Ptene: S87-dM4 
AtW»

G0 MtjpfcUtaatai MU *1484 ■

8*4 £ fąn, vjerk avaifc
Ae, gboįl Xaiiū‘lws niB <r part time

NURSING CARE 
Regištered Narse ’Sn&g in beautiful 
covgtrg, 30 minutes drive from 
NYC wtahes 1 or. 2 ladies who need 
good mlrsing care. 24 hour duty. 

. (9t4) ĖL 7-Otta

ims****

£XF dPEff 4T<ms
. Ofl Singer Sewfoa Machfoe 

We«k st^Fj^Aicė work- 
įsįt jta RnPmtis čase ei
5^QQ G^pid. Avė Maspeth — Caii

THE .CASTLE INN 
jtimquets eur opeeiafty Private Pal
ties VVedcBngs & othev Sodai Jhmc- 
tions ia Qld Wbrid atėMspbeėe. — 
Luncheons Etaders gaily Open 
7 days & week — 712 ifein St Isttp 
CaH51* JV1-OS51 a* JV 1-5540

Shop (212) 42»-2244.
gėyiėu-a . j r 

Day care in Brooklyn for Eėaotim- 
atjf dlsta^ed Clitarak Agw ta

’ATTdBTltilfc;
i nCemattomtity lptown aęmyMty 
vanta M*b Įm|I Woman over 18 

tum spare houra Into doDara ,

5 Tears A^eztatce

STEADY WORK
• Godd Wages and 

Fringe Benefits

CoIMA4-4ėlO
PtątsęBSffiĖ; dbpT. 

or apg^ ta peraon 
18? FfO»M «Ė tiesMy^M Y.

tidy taMųjMįttag ak°ve

skaičiam — vbš 4bl JMD—_■ 
BratiĘjos Santos ss Pe
le įveikė Įtafijos žymią konąan- 
dą tateraazaonale Ifibme 4:1- 
Brazflai p&odė visokeriopai ge-

Get ypur next Car at tbe FORD 
Center of attrąction in Hudsoa 
Čecmfy

Muetang - Fslcon - Fattisne 
Gatarie - Tbunderbird

t, MbOOIHfCM. 
MMiiia a *ra*AA*

ZiiesnMS and Bonded
MS FnmkSn Avė Brooldyn• •>-* ? -f . ■ •• *«

•‘Operatecfimder tbe tafest Ninrsing 
Hmne Mandgad  ̂^- A4titatedwitb' 
Marias Manor Jfursing Home 

NEW EJRtPROOF 
COlįSTRUGTION

24 bour ficęnaęd nurse% ighahįKtat- 
inę care, ^edąl.cfiets; cfH^vaieącents,

WAWHEti t&L O«RATORS 
i titad Mąti Mnetėne for Btauses 

ąB year 
and nįęe VF9^Bng:.amdtticDs

■ i§rtJdŠkAY INC. 
4SW37&ttr«ttXT4X



ADVOKATAS
4M0 74th Ete**

Pr*L 1 KraFiūM TO ftedų 
amžiaus ir 50 mėtų hmgystte' 
jubiliejaus pageriamas 
sekmadienį, rugsėjo 18. Pamąl-' 
dos bus 11 vaL Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje Brooklyne. 
Bank^as 5 v.v. New Yorker 
■viešbutyje Mahhattane Pagerbi
mą rengia specialus komitetas.

Dainavos ąnMunblis šiemet 
švenčia 20 metų sukaktį. Iš 
Chkagos jis atvyksta į New 
Yorką ir lapkričio 5 Brooklyn 
College Walt Whitman audito
rijoje stato “Nemunas žydi”. 
Stena įvykiui atžymėti yra lei
džiamas specialus-52 puslapių 
leidinys, kuris nemokamai bus 
dalinamas visiem, kurie atsilan
kys į Nemunas žydi spektaklį. 
Visos organizacijos, prekybinin
kai ir visi kiti, kurie norėtų pa
sveikint nusipelniusį ansamb
lį jubiliejaus proga bei parem
ti šio leidinio išleidimą, prašo
mi iki spalio 4 pranešti Jonui 
Šlepečiui, 3528 90 St., Jack- 
son Heights, N.Y., tel. (212) 
HA 6-9257, arba Kęstučiui Mik
lių Tl Farmers ’ Avė., Plain- 
view, N.Y, tel. (516) WE 54)8 
96, arba Zigmui Dičpinigąičiui, 
73 Hemlock St-, Brooklvn, N.Y.

Jaunimą, besidomintį teatru, 
kviečiame prisidėti prie New 
Yorko lietuvių teatro grupės. 
Ypač kviečiami tie, kurie yra 
vaidinę kolegijose ar kitose gru
pėse. Skambinti vakarais K. 
Vasiliauskui, tel MI 7-6014 ar 
rašyti V. Valiukui, 71 Stanley 
St., New Haven, Conn.

Jaunimo Mėty Komitetas ir 
Ueteną Bendruomenė kviečia 
susirinkimą, rugsėjo 15, ketvir
tadienį, 8 v.v. White Horse sve
tainėje Jamricoje. Bus renka
mas komitetas, kuris atstovaus 
jaunimą studiių savaitgalyje 
Waterburyje. Visi kviečiami at
silankyti.

Dr. Antanas Klimas, Rcches- 
terio universiteto profesorius, 
šį savaitgali lankėsi pranciško
nų spaustuvėje ir peržiūrėjo 
paskutines leidžiamos gramati
kos korektūras. Jis su dviem 
bendradarbiais: Leonardu Dam- 
briūnu ir dr. William R. Sch- 
malstieg, Pennsylvanijos uni
versiteto profesoriumi, parašė 
lietuvių kalbos gramatiką ang
liškai. Gramatiką leidžia Darbi
ninkas, finansuojant prel. J. Ka
raliui. Ji turės 480 didelio for
mato puslapių Knyga prade
dama šią savaitę spausdinti.

kad motete 
17 d- 9 vte 
parapijos m< 
sos klasės ir'

New Yorko ramovėnėl rug
sėjo 17 švenčia savo 15 metų 
veiklos sukaktį- Šeimyniško po
būdžio minėjimas įvyksta Vy
tauto Belecko svetainėje Win- 
ter Garden Taverų Ridgevood. 
Pradžia 7 v.v. Dalyvaus ramo- 
vėnai, veteranai su savo šei
mom ir bičiuliais. Programoje, 
be oficialios ir meninės dalies, 
bus pranešimas atvykusio iš pa
vergtos tėvynės; po vaišių bus 
šokama grojant orkestrui

Už a.a. Stanislovo Sandana- 
vičiaus vėlę rugsėjo 17, šešta
dienį, 10 vai. ryto Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje bus atlai
kytos metinės šv- mišios su eg
zekvijom. Po to šv. Karolio ka
pinėse, Long Island, bus pa
šventintas paminklas. Nuošir
džiai kviečiame parapiečius, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti mišiose ir pašventinimo apei
gose. Ypatingai prašomi daly
vauti visi paminklui aukojusie
ji, kuriem reiškiame giliausią 
padėką ir pagarbą. — Nuliūdus 
Sandanavičių šeima.

Sol. Leonė Juodytė-Matthew* 
su dukrele pakviestos tarptau
tiniame festivalyje Central 
Park Interfaith Day atstovauti 
lietuvius. Rugsėjo 25 d., 12 vai 
jos išpildys keletą lietuviškų 
dainų.

Tėv. dr. Viktorą* Gidžiūn**, 
OFJVL, rugsėjo 10 išvyko į Ox- 
ford, Angliją. Ten rugsėjo 11- 
19 vyksta tarptautinis statistų 
suvažiavimas, kuriame t. V. Gi
džiūnas skaitys paskaitą. Po su-

Kas yra susirūpinęs dėl pini
gų infliacijos, bene būtų ge
riausia juos dėti į tetute 
Pundą. J. Audėnas mielai patar
naus. 109 Warwick St, Brook
lyn, N. Y., 11207. Tel. T A7- 
9518. -

Išsikeliant iš New Yorko, par
duodamas vienos šeimos na
mas Richmond Kili, arti parko. 
Dėl informacijų skambinti VI 
Baltrušaičiui VI 6-3648.

Išnuomojamas butas iš 5 
kambarių, pirmame aukšte. Ga
ražas. Arti geras susisiekimas, 
prie Highland parko- Skambin
ti po 6 vai. vak. arba visą die
ną šeštadieniais ir sekmadie
niais. Tel. MI7-6962.

mas kitiem rinkti istorinę i 
diiagą. Ir dabar jis rašo'—į 
taliją rašo. Bet kokią ištari 
Gal apie tai jis pats pasakys | 
gerbime, (p.) J

Beatričė Kerbetete iš Bosteį 
no lankėsi New Yorke ir ta jpim-į 
ga Woodhavene apžiūrėjo ŠL 
Thomas salę, kurioje spalių;#; 
vyks Darbininko rudens parašu 
girnas. Ta proga Bostono Ifoį 
dėmiojo Teatro vaidintojų 
pė suvaidins Thornton Wildar 
3-jų veiksmų dramą “Misų' 
miestelis”. Veikalą į lietuvių 
kalbą išvertė ir režisuoja :B. 
Kerbelienė.

Kun. Pijui Lakeliui, po 33 
metų darbo V. Atsimainymo 
parapijoje, Maspethe, N.Y., pa
sitraukiant į pensiją, parapijos 
salėje rugsėjo. 25, sekmadienį, 
4 vaLpopiet ruošiama pager
bimo vakariene.

A.L.R.K. Motery sąjungos 
New Yorko ir New Jersey ap
skričių atstovių suvažiavimas 
šaukiamas rugsėjo 18 Viešpa
ties Atsimainymo liet, parapi
joj Maspethe, H Y- (64-14 56th 
Rd.) fl vai bažnyčioje šv. mi
šios. 2 vai. p.p. parapijos salė
je pietūs, o po jų posėdis.

“Laisvės žiburio" radijo pro
grama buvo nemokamai rekla
muojama rugsėjo 4 ir 11 d- 
New Yorko laikraščiuose —Dai
ly News ir Ihe Tablet kaip pa- 
grindinė IVHBI stotyjer progra
ma tomis dienomis (highlight 
programą Si privilegija suteikė 
“Laisvės žiburiui” daug presti
žo ir nemokamos reklamos lie
tuviškam reikalui.

Mišios už aA Jurgį Jakštyri, 
jo 5 metų mirties sukakties 
proga, bus rugsėjo 17, šeštadie
nį, 9:30 v.r. Angelų Karalienės 
bažnyčioje, 213 So. 4 St., Broo
klyne-

Prel. Jonas A. Kučingis, Los 
Angeles lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, dalyvavęs 
pijuvos koplyčios dedikacijos 
ir religinio kongreso iškilmėse 
Waslnngtone, atvyko į New 
Yorką aplankyti savo giminių 
ir pažįstamų. Ta proga, lydimas 
Manhattan College profesorių 
kun. dr.wV. Baltuškos ir kun 
A. Rubšio, lankėsi ir Darbinin
ko redakcijoje. Tai pirma ilges
nė prelato kelionė po 13 me
tų pertraukos, šiemet birželio 
19 Los Angeles šv. Kazimiero 
parapija atšventė 25 m: jubi
liejų. Prelato energingo bei pa
tvaraus darbo ir tautiečių pa
ramos dėka parapija išaugo į

s-:“:, i'

.usiussavo kū-
paveikslus.

Dail. J. Bagdonas šią vasarą 
praleido karštame darbe. Ir 
šiaip vasara buvo didžiai karš
ta,, o jam teko dar daug dirbti.

Birželio gale jis gavo Angelų 
Karalienės parapijos viršutinę 
salę ir ją pavertė tartum daili
ninko studija. Jis ėmėsi sunkiai 
įsivaizduojamo darbo — nuta
pyti pačius dį 
rybos abstraki

Norėdamas savo sumanymus 
įvykdyti, pirmiausia tūrėjo su
sipirkti medžiagą ir ją susivež
ti. Toji medžiaga buvo lentos 
porėmiam ir daug daug drobės. 
Tikriausiai ištisi rietimai specia
lios drobės buvo čia sukarpyti, 
susiūti, ištempti ant rėmų ir 
pradėti gruntuoti.. Čia pirmie
siem padengimam dažų reikėjo 
galonais.

Pats didžiausias paveikslas 

galingą religinę ir tautinę įstai
gą vakariniame JAV pakrašty, 
lietuvių parapija dabar turi pil
ną pastatų sąstatą — bažnyčią, 
mokyklą, salę, kleboniją, sese
lių mokytojų namus, o taip pat 
erdvų plotą pastatyti autimobi- 
liam. Artimoje ateity planuoja
ma pastatyti nauja ir erdvi pa
rapijos salė, kuri dar geriau ga
lėtų patarnauti vis augančios 
lietuvių kolonijos uždaviniam.

. Pranas Speocher, Los Ange
les lietuvių šv Kazimiero para
pijos komiteto ilgametis pirmi
ninkas ir šv. Vardo Dr-jos pir
mininkas, kartu su prel. J. Ku
čingio dalyvavo Washingtono 
lietuvių religinėse iškilmėse, at
stovaudamas Los Angeles lietu
vių katalikiškas organizacijas. 
Jis taip pat atvyko į New Yor
ką, kur turi nemaža pažįstamų 
ir giminių. Los 'Angeles mieste 
Pr. Speecher užsiima namų par
davimu, su žmona Nancy akty
viai dalyvauja eilėje parapijos 
organizacijų ir uoliai talkina 
prel. J. Kučingiui parapijos rei
kaluose.

Steponas Bubnys, gyvenąs 
Dayton, Ohio, atostogų metu 
dalyvavo Lietuvos vyčių seime 
Worcestery, Mass., kaip Day- 
tono vyčių kuopo atstovas. Po 
seimo keletą dienų praleidęs 
liet, pranciškonų sodyboje Ken- 
nebunkporte, Me-, prieš vykda
mas į Washingtono religines 
lietuvių iškilmes, užsuko į New 
Yorką ir lankėsi Darbininko re
dakcijoje.

yra 14 pėdų aukščio, 20 pėdų 
pločio. Jis atremtas į šoninę 
sieną, kuri neturi langų. Tokį 
paveikslą tapydamas, jau nesie
kia ranka viršaus, reikėjo ko
pėčių ir stalų-

Į scenos angą atremtas kitas 
paveikslas — 10 pėdų ant 14 
pėdų, toliau dar du paveikslai: 
9 pėdos ant 12 ir 8 pėdos ant

Visoje salėje yra tik keturi 
paveikslai. Jie uždengia sienų 
plotą beveik iki pat lubų. Visi 
abstraktūs, vaizduoja dailinin
kui būdingas plyštančias ir 
krintančias uolas, besi
sukančius ir plaukian
čius debesis, kylančias ir skren
dančias įvairias formas. Jude
sys toks didelis ir toks pagau- 
nantis, kad imi ir apsidairai, ar 
kartais nepagavo’ tas paveikslų 
sūkurys. Prieš lokį didelį pa
veikslą stovėdamas, žmogus pa
sijunta lyg pats būtų paveikslo 
dalis.

Reikia paminėti ir paveikslų 
techniką, šie dideli plotai nuta
pyti ne dideliais, plaštakos plo- 
či o teptukais, bet tapytojo 
peiliu (špakteliu). Dažnai storai 
uždėta dažo, dažas maišytas su 
smėliu. Taip plotai turi nuosta
biai gilų ir sodrų toną ir net 
savo tekstūrą, net save reljefą.

Šią savaitę baigia visus tapy
bos darbus. Draugų ragina
mas, sutiko juos parodyti ir vi
suomenė- f

šį. sekmadienį, rugsėjo M, 
nuo 12 v. dieno* iki 7 -v.v. viri 

matyti pačius' dieniausius lie
tuvio dailininko nutapytus te
veiksiu*.

Paroda užims abi sales. Pir
moje salėje bus išstatyta viena 
abstrakti, skulptūra, viršutinėje 
— naujieji paveikslai. (p.) ’

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas antram aukšte, netoli Ja- 
maicos linijos, Cypress Hfll ra
jone. Butas labai šviesus. Pagei
daujama be vaikų. Skambinti 
AP 7-8934. -

RuRcoNnga 0ora priežiūrai 
namų, kurie apiSdomi alyva ir 
įrengti visi patogumai Vyras 
galėtų dirbti ir kitą darbą. Ge- 
ras atlyginimas. Yra atskiras Mtavtaeč. Pradm a" 
namukas gyventi, graži ajdbi- 
ką ir gen Kaimynai. nnonBa- 
cijai TR 5-3711.

Woedhsvene išnuomojami 5 
kambariai antram aukšte, su 
apšildymu ir karštu vandeniu. 
Tetef. MI 2-3680.

nuo
■4V vai ryfn •—

Felfcija tzfakkhte buvo išvy
kusi į Austriją. Kiek vėliau vy- 
ras inž. Vytautas Izhickas su 

. dukryte. įr sūnum irgi išvyko į 
Europą Visi aplankė Austriją, 
Vokietiją, Šveicariją, Olandiją, 
Prancūziją, Italiją ir kai kurias 
kitas valstybes. Visi sužavėti 
kelione. Romoj gyveno lietuvių 
kolegijoj. Izbkkų vaikai —Vy
tenis ir Daiva — nepaprastai 
grožėjosi Europos miestų šva
ra, visur apsodintam gėlėm ir 
žmonių mandagumu. Europa pa
darini didelį įspūdį.

Massachusetts ..valstybėje 
šiais metais trūksta net 600 mo
kytojų Toks yra oficialus val
džios pranešimas, švietimo va
dovai ieško naujų mokytojų, 
kad ir necenzuotų, kuriais ga
lėtų užpildyti susidariusią mo

kytojų spragą
Dr. Vladas Ramanauskas iš 

Cleveland,gbio, su žmona, ir 
dviem dukrytėm lankėsi Bosto
ne pas savo bičiulius. Rama
nauskus lydėjo dr. Balys Matu
lionis iš WallumLake, R. J- Vla
do ir Reginos Ramanauskų duk
rytė šiais metais pradeda moks
lą mūsų kaiminystėje. Mokslo 
metu Ramanauskaitė gyvens 
pas lietuvaites seseles Putnam, 
Conn.
. Kazimieras Pratapas, anks
tesnės kartos ateivis • prieš 
mirtį savo testamentu paliko 
pinigų mokslą einančiam lietu
vių jaunimui. Studentai,, lankan
tieji aukštųjų mokyklų trečius 
ar ketvirtus metus, gali prašyti 
iš šio fondo paskolos. Smulkes
nės žinios gaunamos pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 5:30 vai. popiet 
pas adv. Raymond J. 
532 i Broadway, So.
Mass. 02127. Tel AN 3-6000.

Dodds 
Boston

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soles, color ir H. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, |v. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, * Gnmdig. Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royai etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresų 
J.L. Giedraitis. 10 Barry Dr., 
F Northport, N.Y., 11731.

Paieikoma pora: žmona na
mų ruošai, vyras gali dirbti ir 
kitur. Privatus butas. Skambin
ti prieš 12 vai. ar po 5 vai va
karo telef. BU 7-8502.

r ąparib V — sXa. 80 tetą sukak- 
UlM fr banketas 'Sheraton
-AŲrate Sotel, Broadvay^prie 34th 

nO'prognuna ir lokiai. Pradžia 1:30 
vai. p.p. Rengia Sujungta'29 kuopa.

LapfcriMo 5 — Dainavos Ansam
blio "Nemunu tyOT Brooklyn Col
lege salėje Brooklyne. Rengia UeL 
B-nto New Torko apygardos valdy-

LapkrMto 12 — Korp! Noo-Llthu- 
ania metinė ivent*—baMw Sberaton 
Tenney mn, 50-10 Grand Central 
Parfcw«y. Būt Etahurst (prie La 
ChMrdta Airport).

La*lwWlo 21 — Uetavtai Moterų 
Klubų Faderadjoa New Torfco klu
bu rengi* pianMtta 1. RajMiakaitta 
-SuManda rečitali CarMgte Beeitai 
Hali, 157 W. 57Ur8tmt, Manhattan. 
Programoje dalyvauja ir aoUntu B.

Oru a SU a 11 — New Torfco Lie- 
turbi Vyią Choro matMa koncertu 
Pranldta K. Lam anokyktoa aaNje. 
WoodhatvaiL N.T. Pteba • vak v.

37 Sheričtau Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotoju 

Cambridge, Mass.
. NOTARY PUBLIC - 

Patarnavimu dieuų ir naktį: Mn- 
derni&ka koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žembuisiomis 
kainomis. Kainos tos p*Wr*» j 
kitus miestus. — Tek TR 3-6434

Steptai Ate—
, (ARMAKAUSKAS)

Gntborius - Balsamuoto jas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL 'HOME 
Moderni koplyčia - kir conditioned 

▲. J. BALTON-BJ^TRŪNAS 
Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 3-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

'2312BEDFORO A V E. ,
Brooklyn, N.Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Foreat P*way Station) 
Woodhaven, N. Y.

u----T *--------- i vr-MooemiSKa Kopiycis mb 
AirConcBtion

123 E. 7th 8L, New York 5, N.Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

74 ProvMeoce 8L 
WORCE8TER, MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1145

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naajos namus, kuriuos 
gafima tuoj Įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už laite pri-


