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N. Y. Times rugsėjo 19 bu
vo apmokamas viso puslapio 
skelbimas, parūpintas “Clergy- 
men’s Emergency Committee 
on Chlna”. Skelbime buvo in-

Senato komisija irgi priėmė Baltijos rezoliuciją
formuojama

muojama skelbime —, kad ta 
rezoliucija nereiškia visos ame
rikiečių protestantinės bendruo- 
menės nusistatymo, kad protes
tantų dvasininkų dauguma eina
išvien su savo tautiečiais ame-

■VILLIAM FULBRIGHT. sena- 
užsienių reikalų komiteto pir- 
linkas.

H. Con. Res. 416 dėl Baltijos 
valstybių klausimo palankiai 
pristatyta ir priimta senato už
sienių reikalų komisijoje 
sėjo 15, ketvirtadienį, 
misijos nutarimas senatui 
pristatytas šiom dienom,
painformavo apie tai šen. Clair- 
borne Pell (Rhode Island de- 
mok.) ir kiti užsienių komisijos 
nariai.

rug- 
Ke
bus

Mus

si rezoliucija buvo priimta 
Atstovų Rūmų didele persvara 
— 298 balsais, niekam nepasi
sakius prieš — 1965 birželio 
21. Rezoliucija skatina Jungti
nių Valstybių prezidentą per 
Jungtines Tautas ir kitus tarp
tautinius forumus tokiom prie
menėm, kokias jis ras tinka
mas, kreipti pasaulio opiniją Į 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ap-

JPIEŽIAUS PAULIAUS ENCIKLIKA
’opiežius Paulius VI rugsė- 
19 paskelbė laišką tikintie- 
n, encikliką, iš eilės ketvir- 

kuri prasideda žodžiais 
įrišti Matri". Laiške priminė 
iiciją spalio mėnesį skirti ra
čiui, kuris kalbamas Dievo 
Linos garbei. Ragino šiemet 
tingai melstis, Ug,. taiką. Ra- 
o ginklus pakeisti derybom 
susitarti net “kai kurių ne- 
ogumų ir nuostolių kaina", 
minė: "Tačiau taika turi 
itis teisingumu ir žmonijos 
ve, atsižvelgti į asmenų ir 
įdruomenių teises, kitaip ji 
> nepatvari". Ypatingai kvie- 
katalikus spalio 4 — die- 
kada jis pernai lankėsi J. 

įtose — sustiprinti maldas 
taika.

Spaudoje, kuri garsino, kad 
popiežius enciklikoje pasisakys 
dėl taikos Vietname, rodoma 
tam tikro nusivylimo. Ypačiai. 
kad jai teko pripažinti, jog po
piežius taikos nori ne “bet ku
ria kaina"; kad taika turi vesti 
asmenis ir bendruomenes į 
laisvę. Popiežiaus laiškas religi
nėje srityje aiškinamas kaip ne
tiesioginis pasisakymas dėl dve
jopų balsų — dėl tų, kurie ima 
menkinti maldos reikšmę, ir tų,. 
kurie norėtų sumažinti Marijos 
kultą vardan vienybės su pro
testantais. Popiežiaus encikli - 
kos ypatingas maldos ir Dievo 
Motinos pabrėžimas yra netie
sioginis atsiribojimas nuo tų 
dvejopų “naujovių".

EUROPOJE—Amerika defenzvvoje?
Amerikos vyriausybės politi- 
Europoje ta pati — siekti 

tų" su Sovietais ir satelitais- 
; Sovietai imasi ofenzyvos iš
likti Amerikos šalininkus iš 
angos. Amerikai pasisekė at- 
ikyti Persijoje, kuriai Mask- 
siūlė ginklus. Amerika Per
is šachą atkalbėjo, kad ne- 
;ų. Bet pati Amerika buvo 
versta duoti naujų ginklų 
•sijai — raketų, lėktuvų. Nuo 
15 Amerika yra davusi Per- 
li karinės paramos už 70 0

manymas atitraukti bent porą 
Amerikos divizijų iš Europos. 
Vyriausybė tam priešinga. Bet 
reikalavimas kariuomenę suma
žinti gal turi ir tikslą privers
ti pačią Europą daugiau susirū
pinti Nato jėgų stiprinimu.

Prez. Johnsonas žada atvyk
siančiam Vokietijos kancleriui 
Erhardui pasiūlyti, kad 
sisakytų nuo bet kokio 
kontroliuoti atominius 
Tuo Amerika nori
Maskvai. Erhardas, rengdama
sis į kelionę, pareiškė, kad pa
sikalbėjime su Johnsonu būsiąs 
kietas. Suprantama, kitaip jam 
būtų politinis galas pačioje Vo
kietijoje. Buvęs aps. ministeris 
Straussas pasisakė už bendrą 
kelią su Prancūzija prieš Ame
rikos įtaką Europos ūkyje.

visai at
siekime 
ginklus, 
patikti

(ongrese teberemiamas su-

- Švedijos savivaldybių rin
guose rugsėjo 18 Ilgus metus 
•avusi soc. demokratų parti- 
smarkiai pralaimėjo. Jos sąs- 
ta atstovų skaičių padidino 
įservatoriai ir net komunis-

sisprendimo teisę ir panaudoti 
tos opinijos spaudimą, kad to
ji teisė būtų grąžinta.

Tokio turinio informaciją te-

legrafu perdavė Baltijos vals
tybių rezoliucijų komiteto pir
mininkas L. Valiukas (Los An
geles) komiteto veiklos koordi-

JUNGTINIŲ TAUTŲ sesija prasidėjo
Jungtinių Tautų 21 sesija 

prasidėjo rugsėjo 20 maldos ar 
meditacijos tyla (Amerikos val
džios mokyklų pavyzdžiu nepa
sekė!). Politiniai klausimai sa
vaime atsiduria J. Tautų pasto
gėje, nors jie čia ir nebus iš
spręsti, bet apie juos čia bus 
bent kalbama.

ja, kad bus atmesta kaip ir per
nai. Chr. Sc. Monitor aiškina, 
kad dėl įvykių Kinijoje dabar 
kai kurie karštieji kom. Kini
jos šalininkai atvėsę.

natoriui rytiniame pakraštyje 
A Mažeikai, Jr.

Prie tos informacijos tenka 
pridėti: nors neturim pagrindo 
abejoti, kad Senatas patvirtins 
komisijos pateiktą rezoliuciją, 
bet svarbu, kad už ją pozityviai 
kuo daugiau senatorių pasisaky
tų. Tad perduodame organizato
rių paskutinį skatinimą: papra
šykite tuojau pat telegramom 
savo valstijos senatorius, kad 
paremtų rezoliuciją balsavimo 
metu.

Europos ūkinėje bendruome- 
je vienybės idėja prigyja, 
o 1968 liepos 1 šešių valsty- 
i ribose bus laisva prekyba, 
ks tie patys muitai importui, 
inių gaminiu kainos bus su- 
■nodintos. Jau dabar nedar- 
s yra dingęs. Darbo jėgos pri- 
go 2 2 mil , darbo padidėjo

— Vokietijos povandeninis 
vas, kuris nuskendo rugsėjo 
, rastas Siaurės jūroje 131 pė- 
s gylyje Žuvo 20

— Sesijos pirmininku vienin
telis kandidatas bųyo Afganista
no Abdul Rahman Pazwak. Tai 
jau buvo sutarta, kad ši sesija 
tektų Azijai pirmininkauti.

— Gen. sekretorius U Thant 
baigia savo kadenciją lapkričio 
3. Jis atsisakė naujai kadenci
jai. Amerika ir Sovietai ir ypa
čiai Afrikos valstybės tebeside- 
ra. kad U Thant pasiliktų. Ki
tos žada ir mokesčių bent dalį 
sumokėti. U Thant, matyt, no
ri pasibranginti — išgauti poli
tinių nuolaidų Vietnamo reika
lu. kad,galėtų pasakyti, jog ne 
be reikalo jis buvo gen. sekre- 
torium ir siekė taikos» -

— Kils Vietnamo, Rodezijos, 
Pietų Afrikos, nusiginklavimo 
klausimai. Bus dėl jų daug kal
bų. Bet išspręsti jie bus ne čia- 
O jei ir bus prieiti sprendimai, 
tai ar jie bus vykdomi? Bet pro
ga bus pasireikšti Amerikos at
stovui Arthur Goldbergui.

— Senate rugsėjo 19 antru 
kartu nepasisekė sustabdyti fi- 
libusterio. Tebalsavo 52, trūko 
10 iki dviejų trečdalių. Reiškia
ma nuomonė, kad pilietinių tei
sių įstatymas gali būti palaido
tas.

Apie "Bažnyčių tarybos" rezo
liuciją:

Esą 1966 vasario 22 “Natio
nal Council of Churches” gene
ralinė taryba, susirinkusi St. 
Louis, paskelbė rezoliuciją už 
kom. Kinijos pripažinimą ir pri
ėmimą į Jungtines Tautas. Re
zoliucija, gausiai platinama, su
kėlė sąmyšį tarp žmonių, kurie 
tvirtai stovi prieš komunistų ag
resiją bei vergiją ir Jungtinėse 
Valstybėse mato vadovą pasi
priešinimui. Ypačiai tragiškos 
Įtakos galinti turėti rezoliucija 
jauniem amerikiečiam, - kurie 
kovoja prieš komunistus Viet
name: jeigu jų bažnyčios bei jų 
vadovai pasisako už susigyveni
mą su totalistiniu, ateistiniu 
ir išdavikišku komunizmu, tai 
kam jie turi aukoti savo gyvy
bę jam priešindamiesi?

Apie reakciją prieš rezoliuciją:
Tikėdamas — toliau infor-

rikiečiais, kurie priešinasi bet 
kokiam žygiui, stiprinančiam 
komun. Kiniją, — dr. Daniel 
A. Poling, Philadelphijos kape
lionas, ėmėsi apklausinėti Ame
rikos protestantų dvasininkus 
individualiai. Klausimai buvo 
pateikti visų valstijų rinkti
niam dvasininkam, kurie suda
rė 65 proc bendro protestan
tų dvasininkų skaičiaus. Jų at
sakymai: 72.9 proc. buvo prieš 
kom. Kinijos priėmimą į J. Tau
tas; 93.7 proc. prieš patenkini
mą kom. Kinijos sąlygos, kad 
nacionalinė Kinija būtų išmes
ta iš J. Tautų; 71.4 proc. prieš 
kom. Kinijos diplomatinį pripa
žinimą.

— Kils kom. Kinijos priėmi
mo klausimas. N. Y. Times spė

jąPO KONGRESO pirmieji sujudo rytinis jaunimas

ir 
tai

PREL. J. KONČIAUS PAGERBIME rugsėjo 18 New Yorker viešbuty. Vadovauja J. B. Laučka, toliau 
prel. J, Končius, vysk. V. Brizgys, atstovybės patarėjas min. S. A. Bačkis, konsulas A. Simutis (dau
giau 8 p.) Nuotr. V. Maželio.

Apie išvadas iš tos reakcijos:
Individualaus pasisakymo 

duomenys rodo — sakoma skel
bime —, kad protestantų dva
sininkų dauguma remia vyriau
sybės ligšiolinę politiką Kini
jos atžvilgiu ir kad “Nacionali
nė bažnyčių taryba,” kuri pa
sisakė priešingai, aiškiai kalba 
tik už save, ne už protestantų 
bendruomenę-

Apklausinėjimo iniciatoriai 
padarė ir kitą išvadą: esą gerai 
finansuojama ir gausi propagan
da tebevaroma už appeasemen- 
tą su komunistine Kinija. Dėl 
to ir buvo reikalinga sudaryti 
“Specialus komitetas Kinijos 
reikalu”, kuris pateiktų faktinės 

žiagos protestantų dvasinin
kam apie tikrą padėtį Kinijo
je ir dėl Kinijos. Kreipiasi ir į 
kitų tikėjimų asmenis, kad pa
remtų šį sąjūdį.

Dar ir trečia išvada: apklau
sinėjimas parodė, kas tą ap- 
peasementą remia ir

. kas vienašališkas žinias platina 
visuomenę klaidina. Pasako 
šiais žodžiais: “Kadangi N. 
Times padarė didelę istori- 
ir davė beveik visą puslapį

“198 akademinių ekspertų pasi
sakymam dėl Kinijos” ..., bet 
davė tik šešis colius informaci
jai apie minėtą 30.0 0 0 dvasi
ninkų nuomonių pareiškimą, tai 
mes imamės apmokėti šią vietą, 
kad galėtume painformuoti A- 
merikos visuomenę”. Tokis yra 
tas garsiai skelbiamas šios spau
dos objektyvumas.

vykdo,

POPIEŽIUS PAULIUS VI paskel
bė savo ketvirtą encikliką.

— Amerikos karys Dennis 
Morą, iš Bronxo, rugsėjo 7 nu
teistas 3 metus kalėti už atsi
sakymą vykti į Vietnamą. Jis 
aiškino, kad tai “neteisėtas” ka
ras- Tai jau trečias toks karys.

Po jaunimo kongreso pirmi 
kolektyviniai atgarsiai pasireiš
kė Waterbury. Ten rugsėjo 17- 
18 buvo studijų dienos, kuriuo
se dalyvavo 70 iš rytinio pa
kraščio. Tarp gausių nutarimų 
šioj vietoj žymėtinas jaunimo 
pasiryžimas suorganizuoti ryti
nio pakraščio jaunimą — suda
ryti jaunimo seniūnijas bend
ruomenės rėmuose, sudaryti tų 
seniūnijų koordinacinius komi
tetus ryšiam tarp seniūnijų, su
šaukti rytinio pakraščio kong-

VIETNAME — ateina dar karo metai?

resą iki šių metų pabaigos. Pa
brėžtas reikalas, kad jaunimas 
išliktų nepriklausomas nuo pro
komunistinių įtakų mokslo Įstai
gose — tam reikalui numatė or
ganizuoti studijų dienas sau pa
tiem informuotis, numatė bend
radarbiauti su amerikiečių or
ganizacijom. Trečias reikalas— 
reikštis jaunimui aktyviai lietu
viškoje plotmėje — bendradar
biauti su antros ir trečios kar
tos jaunimo organizacijom bei 
asmenim, telkti juos į bendruo
menę ir Lietuvos laisvės kovą, 
dalyvauti Amerikos organizaci-

jose, kurias galima būtų patelk
ti ir į darbą Lietuvos laisvės rei
kalui. Paliestas ir jaunimo kong
resas — rodytas pasitenkini
mas atvykusiu jaunimu, kuris 
pasirodė jautrus Lietuvos rei
kalui, pasitenkinimas kultūri
niais pasireiškimais kongrese, 
nepasitenkinimas kongreso ren
gėjų pareikšta politine linija— 
griežto ir aiškaus pasisakymo 
už Lietuvos nepriklausomybę 
trūkumu, religinio persekioji
mo Lietuvoje apėjimu tylom, 
jaunimo nusistatymo prieš ko
munizmą vengimu.

Amerika tebesiekia derybų- 
Stiprėja betgi įsitikinimas, kad 
š. Vietnamas nepajudinamai lai
kosi senosios taktikos — kovo
ti prieš Ameriką. Tad Pentago
nas pramato, kad ateinantieji

metai bus labiausiai Vietnamo 
karo metai. Kariuomenės turės 
būti nugabenta į pietų Aziją 
600,000. Dabar yra 308,000.

Indonezija grįžo į Jungtines Tautas

— Šiaurės Korėjos komunis
tų partija pasitraukė nuo kom. 
Kinijos, jos dabartinę politiką 
pasmerkė ir grįžo prie rštiki- 
mvbės Maskvai.

— Indonezija rugsėjo 19 pra
nešė J T. generaliniam sekreto
riui. kad po 19 mėnesių ji vėl 
grįžta į J. Tautas.

ko.
21 
čio 
H

— Chicagos policija tebeieš- 
kas nužudė Valerie I’ercy, 
metų dukterį kandiduojan- 
į Illinois senatorius Charles 
Percy. Šen Paul Douglas iš

solidarumo savo konkurentui 
nutraukė rinkimine propagan
da

— Santo Domingą rugsėjo 19 
paliko pakuliniai Amerikos ka
riuomenės daliniai

— Vokietijos kancleris Er
hardas rugsėjo 24 lankysis pas 
prez. Johnsoną.

— Kinijos kariuomenė buvo 
iškviesta į Kantoną suvaldyti 
“raudonosios apsaugos", kuri 
terorizuoja gyventojus.

— Amerikos žydų konferen
cija paskelbė, kad Rygoje buvo 
antisemitinių veiksmų. Esą lie
pos 11 Rygoje koncertavo Iz
raelio dainininkė Geulah Gil. 
Po koncerto žydai grūdosi prie 
jos pasveikinti ar autografų 
gauti Milicija nenorėjo prileis
ti, tris suėmė Bus teismas

Socialistu vienybe
— Italijos socialistų partijos 

rengiasi susijungti. Rugsėjo 16 
partijų komitetai joatvirtino so
cialistų ir soc. demokratų parti
jų susijungimą Tam pačiam 
reikalui bus sušaukti tų partijų 
kongresai. Partijos perskilo 
prieš 20 metų dėl socialistų 
partijos ėjimo su komunistais.

— U Thant, JT gen. sekr . su
tiko išbūti pareigose iki šios se
sijos galo — gruodžio 20.

FILIPINŲ PREZIDENTAS FERDINAND E. MARGOS ir ponia lankėsi 
pat kardinolą Spellmaną pietų.

Apie skaitytoją, išvadas pratę
siantį:

Papasakota protestantų dva
sininkų istorija skatina skaity
toją išvadas pačiam prasitęsti:

Taip, politikai komunistinės 
Kinijos naudai ėmėsi dvejopos 
apgaulės: viena apgaulė, kai jie 
dengiasi “liberalų” vardu, nors 
iš tikrųjų yra totalizmo šalinin
kai;

— antra apgaulė, kai infilt- 
ruodamiesi tiesiogiai ar su idė
jom į dvasininkus, savo politi
nius siekimus nori pridengti 
dvasininkų vadovybės ar net iš 
viso Bažnyčios vardu; nori pa
siekti tokiu būdu dvejopą tiks
lą: įvykdyti savo politinę idėją: 
jei tai nepavyks, jei apgaulė 
bus demaskuota (kaip nutiko 
šiuo protestantų dvasininkų at
žvilgiu). tai nukentės ne jie. tie 
sąmokslininkai, bet nukentės 
autoritetas dvasininkų, kurie 
dirbo komunistų naudai, o tai 
irgi gerai —Bažnyčios auto
ritetas bus pakirstas tikinčiųjų 
akyse: tegul Bažnyčios var
du bus mažinamas pasitikėji
mas Bažnyčia

Taip mėginama piktnaudoti 
protestantų, žydų tikėjimų auto
ritetą Mažiau, bet tokiu mėgi
nimų yra ir tarp kataliku dva
sininkų.
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SSOBS!

Ar ir morale nauja?
čius proporcingai aukščiausiasVeržimas^ į naujumą ypač 

būdingas mūsų dienose. Naujų 
reformų įveda ir Bažnyčia litur
gijoj bei administracijoj. Apie 
naujumus kai kas prašneko ir 
moralėje: “nauja moralė, nauja 
moralė..

relę” kurią ir bažnyčiai nori į- 
piršti, skleidžia pirmiausia tie, 
kurie" ffidžfcNiasi savo ateizmu. 
Tikį Dievą ir pagal tą tikėjimą 
gyveną nesunkiai pastebės, kad 
ta “naujoji moralė”, piktnau- 
dojanti moralės sąvoką, yra nie
kas kitas kaip nemoralumas.

Moralė, kada yra išimtas iš 
jos pats pagrindas — Dievas, 
belieka tik lukštas. Jei moralė, 
grįsta pastoviais, į Dievą atrem- 

- tais principais, išnyks, tuo pa
čiu išnyks ir pirmųjų steigėjų 
sukurta Amerika. Visi kūrėjai 
sutiko su prezidento Jurgio Wa- 
shingtono išsireiškimu atsisvei
kinimo kalboje: “Protas ir pa
tirtis mums draudžia net lauk
ti, kad tautinė moralė galėtų iš
likti atmetus religinius princi
pus”. Visi Amerikos kūrėjai su 
šia tiesa sutiko. Jie tikrai ne
būtu galėję įtarti, kad ateitų nū
dienė padėtis — švietimas be 

. religijos. Protinis lavinimas tai 
dar nė viskas, kas būtina as
menybei formuoti.

tas vis kyla, nes labai matai te- i 
skiriama dėmesio kriminalistų 
tyrinėjimų specialistui J. Edgar 
Hoover, kurs yra nurodęs: “Jei 
norime pagyti iš šių ligų, mes 
turime sugrįžti prie Dievo mo
kymo”. Devynioliktame šimtme
tyje buvo visai natūralų, kad 
JAV prezidentas išsireikštų: 
“šv. Raštas yra uola, kuria at
siremia respublika”.

Anksčiau moralės sąvoka bu
vo suprantama kaip pajėgumas 
atskirti gėrį nuo blogio. Mora
lė buvo susirūpinusi neužgauti 
Dievo. Naujoji moralė rūpina
si neužgauti savo patogumų ir 
mandagumų-

Kristus šiandien norima pa
vaizduoti kaip nepajėgus silp - 
navalis, nors Evangelijų Kris
tus visad aiškiai ir griežtai pasi
sakydavo prieš moralinės tvar
kos laužytojus. Jis pavadinda
vo juos veidmainiais, mela
giais, pabaltintais karstais ... 
Jis buvo net tiek “nemanda
gus”, atvirai skelbdamas tiesą, 
nepatogią, nepataikaujančią, 
kad už tai buvo ir nukryžiuo-

ivai:

bos. Priešingai, prievartos ir

riekti tokių virių, kuriomis ga-

greičiau nutautinti, kad galėtų

(Elta)

niu-teologiniu požiūre. Aušros Vartose, turim stebuk-

vyskupijos ir parapijos, kurio
se yra persekiojamų tautų iš-

toj. ftip tomoaisui ne tik lieti pirmoj edėj tu puze^kun JJ“’’.. . -

pasakys, kad Aušros stebuklingas paveikslas nėra lie
tuviškas, bet gautas iš Rusijos. !

čiu ir, jos niekas kitas neuž
imsi” .

* “Bažnyčia yra labai suintere-
išlaikymu,

kandžiai brangus, ypač “pla- 
čiosiom darbo liaudies masėm”, 
turinčiom išsiversti iš rusų val
džios šykštuoliškai nustatytų 
darbo pajamų.

3

Mufei «nuui Hi do°l minty*. Marija, Malonės Pilnoji Tu visų Ma-
Mažai lietuvių emigrantų saujelei kuo nors di- loniu Tuvtatinkė, sauraudinta Mydimi keliame į Tave 

deznta itazirem Amerikoje yr* tatai runku. Juo r^taTSLtatak mm. rrkvH murnz.

kūmo bei pagalbos Lietuvai”, 
šeimos pareiga:

“Galop prisipažinkime atvi-
***<■•>* SSR kovojamus ru. tad nesame tikri ir nei-

gos pareigos—pristatyti savo . <v.. . _
tautą ir jos laisvės byląsveti- geriausiai pristatys mūsų tau- tautos persekiojimų galo ir ar 
miesiems ir laimėti ko 
šia draugų, norinčių ir Ži- religinio gyvenimo atstatyme, 

rėš Šitas nežinojimas mums užde- 
nrams padėti, kidt peš jiems da pareigą rūpintis jaunąja kar- 
sugebėsime būti naudingi ir pa- ta, kad ji išlaikytų tėvų kalbą 
slaugūs, žmonės, kurie kitais ir papročius, kad norėtų ir su- 
nesidomi ir tiE' savimi tėra su- gebėtų tęsti tautos laisvės bylą 
sirūpinę, kitų simpatijų neįsigy
ja. Mums, išeiviams, būtinai 
reikia išmokti derinti savitu
mą su universalumu, savo tau
tos meilę su meile tautos, ku
rioje gyvename, ir visos žmo
nijos. Mūsų organizacijos, ypač 
skirtos mokslus einančiam jau
nimui ir katalikiškajai akcijai, 
turėtų pagalvoti, kaip šalia lie
tuviškų vidaus reikalų galėtų 
turėti teigiamos įtakos toly- 

sekiojamą tikėjimą vis mažiau < gioms vietinėm.. organizacijom^ 
beprisimename. pratartindamos jas savitais me-

Čia kalbėtojas suminėjo vie
ną savo patirties epizodą:
- “Neseniai man teko kalbėtis 
su daug keliavusiu olandų laik
raštininku. Jis mane paklausė, 
ką aš laikau šiuo meta pačiu 
didžiausiu pavojum, gresiančiu 
lietuvių tautai. AŠ jam atsakiau 
klausimu, ką jis juo laiko. Jis 
nesvyruodamas atsakė, kad tai, 
jog laisvasis pasaulis lietuvių 
tautą ir jos bylą gali užmiršti ir 
palaidoti.

Bet ką čia bekalbėti, jei jau 
mes patys, paskirai ir organi
zacijos, Jautos laisvę ir jos per

laisvajame pasaulyje ir už mus 
dalyvauti sugriautų vertybių 
atstatyme mūsų tėvynėje tada, 
kai jau mūsų čia nebebus. Mes 
turime aiškiai suprasti, kad ko
va už tautinę ir religinę Lietu
vos ateitį yra kova už mūsų 
jaunimo lietuviškumą”...

“Kelias į darnios, savo tė
vams ir savo aplinkai nesveti
mos asmenybės išugdymą tėra 
vienas: laisva ir sąmoninga mei- 
lė ir savo kilmės tautai ir savo 
gyvenamam kraštui- Tik laisva

mas prieštarom emocijom ap- 4 
krauna jėga brukamą lietuviš
kumą ir niekinamą čiabuvišku- 
mą, gamindamas dvilypius ap
simetėlius ir slaptus kerštauto
jus”. -

išeivius beijų vaikus nutautin
ti, bet steigia jiems specialias 
mokyklas ir ruošia propagandi
ninkus beHagitatorius jų tau
tinis sukomunistinti, taip, sa
vaime suprantama, ir Bažnyčiai 
nerūpi persekiojamų kraštų iš
eiviu nutautinimas, bet jų pa
ruošimas trati , tinkamais savo 
kilmės kraštų atkrikščtoninimo 
apaštalais . . ^ Savaime aišku,

Bažnyčioc pareiga:

‘^šiandien lietuvių kilmės vie
nuolijoms išeivijoje yra didės- kad šita pareigą turi ypač tos 
nė atsakomybė nesunaikinti lie
tuviškumo savo viduje ir pa
ruošti persekiojamai tautai ko eirių. Jų pareiga ne juos ko 
daugiausia lietuviškai kalban
čių vienuolių... Jeigu tačiau būti įjungti į bendrąją sielova- 
šios vienuolijos nusigręžtų nuo dą, bet palaikyti juose savo tau- 
persekiojamos tautos ir pasuk- tos kalbą, bei papročius ir to
tų gal i dėkingesnį tarnavimą kiti būdu paruošti būsimų apaš- . 
tiems, kuriems dirbančiųjų ne- talų jų kilmės tautoms krikš- 
trūksta, jų vieta pasiliktų tuš- - čionybei atstatyti”.

Kai dabar eilėje JAV univer
sitetų materialistinės pasaulė-. 
žiūros profesoriai su pasigėrėji- 
mu dėste, kad Dievas esąs mi
ręs ar iš viso niekad nebuvęs, 
jauti jų paralelę su sovietinių 
universitetų katedrom.

Sakomd — laisvė savo tiesas 
skelbti .{Laisvė savo tiesas 
skelbti ir apie moralę. Gerai 
Bet jeigu valstybė yra atskirta 
nuo religijos ir norima, kad re-

šokių kitokių sienų pusėje ta- lįgjja nedaryta įtakos valstybės 
riamojo liberalizmo atstovai cvvenimui, tai tegul bus valsty- 
puoselėja populiariu tapusio pa- bė atskirta ir nuo ateizmo kad 
cifizmo idėjas. ir šūkį, kad ge- nedarytu Įtakos valstybės gy

venimui savo skleidžiama “nau
jąja morale” — morale be Die-

JAV-bėse nusikaltimų skai- vo.

munistinės priespaudos puose- 
- lėtojai Sovietai yra mirtini prie

šai Vis dėlto abiejose pusėse 
užsispyrusiai siekiama, kad auk
lėjime ir švietime būtų apsiei
ta be religijos. Ir šioje geleži
nės, mūrinės, bambukinės ir ri

riau raudonas negu lavonas.
Iškilmingos pamaldos rugsėjo 4 Washingtono šventovė je, pašventinus Šiluvos Marijos koplyčią. Vidury vysk.

V. Brizgys. Nuotr. R. Kisieliaus
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Nemokamas mokslas teorijoj ir praktikoj
Rusų valdžios Lietuvoj įves- kia (jei pasiseka gauti!), moki- 

tąjį nemokamą gydymą ir ne- nį aprengti (uniforma) reikia, 
mokamą mokymą visi vertina maitinti reikia, ir pastogės (ar- 
teigiamai, o turistus priiman- ba susisiekimo su mokykla prie- 
tieji pareigūnai niekad nepa- monių) irgi reikia. Tę dalykų 
miršta tuo pasididžubtl: * ReCkaina fruvo^ir buk nepalyginti 
abu tie medaliai turi ir antruo
sius šonus, ne taip skaisčiai 
blizgančius, kaip rodomieji.

Teorijoj, net už sudėtingiau- 
sį gydymą nereikia mokėti, bet 
praktikoj dar toli gražu ligi to, 
kad net paprastos gydymo prie- * 
monės būtų visiems prieina- 

| moš. Kur tų priemonių — spe- 
| cialistų, įrengimų, vaistų —nė

ra, ten ir jų nemokamumas 
neturi reikšmės. O nėra ar stin
ga dažniau, negu yra. Be to, 
gydymas tai nemokamas, o , 
vaistus reikia pirkti- Ir vaistai 
tampa “nemokami“, kai, prirei
kus kurių nors, nei už pinigus 
negalima gaut. Dėl rusiškai bol
ševikiškai “tobulo” tvarkymo1, 
susirgusiem tenka su tuo trū
kumu dažnai susidurti. O iš sve- mas tari pareikalauti kelių mė- 
tur, net ir tikrai nemokamų nėšių tokios algos. Taip “nemo- 
(padovanotų) vaistų rusų vai- karnas mokslas pasilieka 
džia išdidžiai neįsileidžia.

Panašiai ar dar tamsiau prak
tikoje apsiniaukia ir nemoka
mo mokslo spindėjimas. Už vie
tą mokykloj mokėti tikrai 
reikia. Bet vadovėlius pirkti

didesnė už betkokį kada nors 
kur nors buvusį ar esamą mo
kestį už mokslą.

Rugsėjo 1 d. Vilniaus laik
raščiuose pasirodė praneši
mas, kad viename kitame rajo
ne kai kuriose mokyklose koo
peratyvai suorganizavę galimy-'. 
bę mokiniam gauti mokyklose 
pietus. Jų kaina esanti pigi vi
dutiniškai tik. 20-25 kapeikos- 
Bet ir tūris tų “pietų” pigus: 
kažkas iš daržovių, miltų ir pie
no produktų... Vis tik per 
metus vien tik toki mokslei
viški “pietūs” bus 48-60 rublių, 
o tai yra daugumos tėvų ar mo
tinų viso mėnesio pajamos. Jei 
tiek kaštuoja tik “pigūs” moki
nio pietūs, tai visas jo išlaiky-

ŠILUVA
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tava, nei viena jos dalim. Aš vis manau, kad rusam 
labai patiktų, kad mes kovotumėm dėl Klaipėdos, dėl 
Vilniaus, o ne dėl Lietuvos. Jie, rusai, tada mum pa
sakytų: “Norite Klaipėdos, mes ją iš Hitlerio atėmėm 
ir prie Lietuvos prijungėme: jums reikia Vilniaus — 
mes sumušėm lenkų kapitalistus ir Vilnių Lietuvai iš
laisvinome”. Žinia, rusam okupantam labiau patinka, 
kai mes tarpusavy baramės ar pešamės su lenkais emi
grantais ar su vokiečiais (Vakarų Vokietijos). Jie tada 
turi laisvas rankas pačioje Lietuvoje.

Iš kitos pusės Šiluva mum artimesnė nei Aušros" 
Vartai religiniu ir istoriniu atžvilgiu. Mes visai neišsi
žadame Vilniaus nei Vilniaus krašto. Juk tai mūsų sos
tinė, ten ilsis mūsų kunigaikščių kaulai, ten ir Vy

tuviai taip gyvi ir juos laimina Dievas net savo 
Motiną siųsdamas į Šiluvą. Mūsų, lietuvių meninin
kai Šiluvos koplyčią puikiai išpuošė. Koplyčion tik pa
žvelgus matyti, kad lietuviai turi ir skonį ir talentą, ir 
kad visa tauta turi savo praeitį, ir Dievo Apvaizda nėra

bet tas žinojo, kad caras jo netvirtins ir paskyrimo at- 
------ Į sisakė. Tada vysk. Valančius skyrė Šiluvos klebonu ei- 

s nantį tas pareigas Adomą Daugėlą, bet rasai jo ne-
| tvirtino. Vysk. Valančius paliko Daugėlą vadovauti ši-
| luvos parapijai bet jokių kitų klebonų ar infulatų skir-
| ti nebemėgino. Taip infulato titulas Šiluvoje po 94 me-
| tų rusų dėka dingo ir jo jau niekas neatgažvino. To-

I I I dėl ir aš niekad nemačiau nei kun. Jurgaičio nei kun
Kun. L. Jankaus prisiminimai | Kateios, kurie buvo Šiluvos klebonai su mitrom ar

vyskupiškais rūbais- Kažkas mėgino tuos titulus at
gaivinti nepriklausomoje Lietuvoje, bet nieko iš to ne
išėjo.

Šiluvos koplyčią buvo leista statyti, tik kai ra
sai pralaimėjo karą su japonais ir leido lietuviškas kny
gas spausdinti lotynų raidėmis.

Kokias šunybes rasai bolševikai dabar išdarinėja 
Šiluvoje nereikia nei rašyti. Jie tvarko ne tik kle
bonus, bet ir altoriaus vaikučius, jie neleidžia švento
vių nei naujai perdažyti, nei pataisyti. Geriausius pa- 
rapiečius jie jau senai sunaikino Sibire. Visos proce
sijos į Šiluvą senai uždraustos, nors privačiai ir prie 
bolševikinio režimo j Šiluvą dar tebekeliauja tūkstan
čiai. stebuklus ir garbiam Aušros Vartus. Aušras Vartų sže-

1831 rasai atėmė iš Šiluvos parapijos miestelį, jį

| Šiluvą atgabeno policijos žandarų rajoną. Maskolių 
skaičius Otavoje labai padidėjo. Jie, su gubernato
riaus ruso pritarimu, užsimanė prieš katalikų bažny-

Skuode ir kitur). MluviŠltad katalikai tam labai griež
tai pasipriešino ir cerkvė Šiluvoje neatsirado. Dabar 
bolševikai tie putys rasai, prie bažnyčių Lietuvoj ne
stato cerkvių, bėt visokius bedievybės kampelius ir 
jaunimo komunistines cerkves į nusavintas bažnyčias 
sukrausto.

1842 m. jau M šėmaičių vyskupas, bet rasai pa
skyrė Siluvoa Mulate kan. Juozapą Rupeiką. Tiesa, 
jis nebuvo koks blogas tikutis, nes dar anais laikais 
parašė keletą vaizdžių dalykų lietuvių kalba, bet koks 
jis buvo kunigas — nežinia. Vyskupas Motiejus 
Valančius į Rupeikos vietą norėjo skirti Kijevo uni
versiteto fH*ofesMų kun. Donų Dabševičių, bet rusai 
neleido. Rusai — ne vyskupas paskyrė Šiluvos kle
bonu k infulatu Vilniaus universiteto profesorių An
taną Fijalkovskį- Vysk. Valančius pritylėjo, bet Fijal- 
kovskfe į Šiluvą neatvyko. Savo vietoje jis atsiuntė |- 
galiotinį kan. J. Ivaškevičių. Vėliau vysk. Valančius 
norėjo paskirti Movos klebonu kan. Otoną Praniausiu,

Šiluva ar Aušros Vartai

Labai gerai žinau, kad daug mano gerų bičiulių 
norėtų, kad laisvam pasaulyje būtų skiriama daugiau 
dėmesio Aušros Vartam, ne Šiluvai. Mes gi turime 
atsispirti lenkam, kurie sarinasi Vilnių, kur yra AuŠ- 
ros Vartai. Lenkų-lietuvių byla yra gana jautri, bet ji 
gali palaukti. Ne kas kitas, o rasai mum šiandien pa
vojingesni nei lenkai. Rusam-komunistam Šiluva yra< 
didesnis rakštis akyje nei Aušros Vartai Todėl jau iš 
antikomunistinio taško yra. geriau kalbėti apie Šiluvą 
nei apie Aušros Vartus- Nėra abejęnės, kad lenkai sunkiau kuo noro sudominti Amerikos sostinę Wasb- 
savinasi ne tik Vilnių, bet reiškia pretenzijas ir į 
visą Lietuvą, kaip į Jogailos kraitį Jadvygai Tačiau 
nereikia pamiršti, kad dabar lenkai patys pavergti ko
munizmo ir labiau rūpinasi savo laisve, nei Vilniaus 
atgavimu. Ir mum gal labiau reiktų rūpintis visa Ue- raliai ir prezidentai, matys, kad yra Lietuva, kad ne

Šiluva laisvame pasaulyje

Galime teisėtai didžiuotis Šiluvos koplyčia Wash- 
ingtone. Tačiau tokia koplyčia nėra nei vienintelė nei 
pirmoji laisvam pasaulyje, šilinių (Šiluvos) atlaidai yra' 
Švenčiami Argentinoje (Rosario), Uruguajuj (Monteri- 
deo) ir kitur. Garsiausi aštuonių dienų šilinių atlaidai 
JAV-ėse yra Etizabethe ir Chicagoje, Marųuette Parke.

vą. Tai jau nuo seno praktikuojama Marianapolyje. 
Amerikoj, kaip ir Šiluvoj, Šilinių atlaidai švenčiami 
iškilmingai: sakomi pritaikyti pamokslai klausoma

Maruos pasirodymas įkvėpė daugelį poetų para
žiniu į Lietuvą, švedai šiuo metu nieko bendra su šyti giesmes, poezijas, dramas ir pan. Kai kurios

ri buvo net 6 kartus atspausdinta. Beveik kiekvienas 
mūsų rašytojas šiek tiek kūrybos skyrė Šiluvos Mer-

ingioną, kut yra suarauia vho pašaunu pt~ui«wiy- . visiškai paklusti Jo valiai . Padėki man ir ma- 
tas. Todėl lietuvių koplyčiai Įrengtais WMhtagtono Mlall. Imrfo, utrtou t(li, .
bazilikoje yr» tatai didelis taimbjimez. T* bežibk* tau- 1 1
kmaųjį) milijonai, jq tūpė, tardinotai, vyskupai, ta- 1>TO »""1

fPąbaipa)
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Į maldą ir darbą už tėvynę
Išeivijos lietuvių 1966 m. religinio.kongreso deklaracija

Laisvojo pasaulio lietuviai ka
talikai, susirinkę į religinį kon
gresą Washingtone, 1966-siais 
Viešpaties ir 25-siais Tautos su
kilimo metais, rugsėjo 3-5, pa
reikšti savo meilę Šiluvos ir 
Aušros Vartų Dievo Motinai, 
dalyvauti Jos vardo koplyčios 
šventinime Nekalto Prasidėji
mo tautinėje šventovėje ir mal
dauti Viešpaties laisvės savo 
pavergtai Tėvynei, skelbia vi
so pasaulio lietuviams šią

DEKLARACIJĄ
I.
Mes didžiuojamės būdami 

garbingos ir nemirštančios lie
tuvių tautos vaikais. Galybių 
Viešpats leido tapti lietuviais 
ir Įspaudė mūsų širdyse lietu
vybės ženklą. Tėvynės meilė

bažnyčių griuvėsiais ir Rūpinto
jėlių skeveldromis- Jis prisi
sunkęs lietuvių vyskupų, kuni
gų ir tikinčiųjų krauju ir mo
tinų ašaromis. Juo eina su ken
čiančiu Kristumi ir pavergtoji, 
bet nenugalėta katalikiškoji lie
tuvių tauta. Jokia jėga niekad 
neišplėš iš lietuvių širdies mei
lės Dievui ir Tėvynei.

III.
Mes kreipiamės į kiekvieną 

lietuvį:
1. Tebūna mūsų bažnyčios 

netik religiniais, bet ir tauti
niais mūsų namais.

2. Teskamba jose mūsų mal
dos ir giesmės gimtąja lietuvių 
kalba.

3. Tebūna mūsų parapijos 
tie židiniai, kuriuose " amžiams

vergtųjų brolių kančiai ir ku
rio ranKos nedirbtų jo laisvėn

IV.
Mes skelbiame visai lietuvi- 

jai krikščioniškos Lietuvos vi
ziją. Musų kelias yra su Kris
tumi. Kovokime už Lietuvą, ku
ri gerbtų Visatos Kūrėją. Pla
nuokime valstybę, kurios įsta
tymai atšviestų nemirštančias 
Kalno pamokslo tiesas- Iš Evan
gelijos išaugusiais principais 
pagriskime savo politines orga
nizacijas ir institucijas. Krikš
čioniškosios kultūros turtais 
grįskime savo raštą, dailę, mu
ziką. Artimo meilės dvasia per
sunkime savo tarpusavio santy
kius. Kas išsiskyrę, tebūna su
jungta. Kas paklydęs, tebūna 
išvestas į tiesų ir teisingą ke-

ALRK "Federacijos iškilmingas posėdis rugsėjo 3 Statler Hilton viešbutyje VVashingtone. Kalba J. Kajeckas.
Nuotr. R.-Kisieliaus

yra atspindys dieviškosios mei
lės. Tos meilės, kuri Kristaus 
veidą suvilgė ašaromis dėl jo 
mylimos Jeruzalės likimo. Mes 
su pagarba lenkiame galvas 
prieš savo brolių Sibiro ir ka
lėjimų kankinių, karių ir parti
zanų, vyskupų ir jaunuolių, tė
vų ir motinų kapus, kurie pa
aukojo savo gyvybes už Dievą, 
šventąją mūsų Motiną Bažny
čią ir mylimą Tėvynę. Mes 
kviečiame visus lietuvių tautos 
vaikus į besąlyginę kovą už 
vergtosios Lietuvos laisvę.

pa-

n.
Mes esame liudininkais 

metų (1940-1965) Lietuvos Baž
nyčios ir krikščioniškos lietu
vių tautos kryžiaus kelio. Kris
tus pavergtoje Lietuvoje juo iš 
naujo eina į Kalvarijos kalną. 
Šis kelias nuklotas Lietuvos

25

degtų lietuvybės ugnis.
4. Tebūna mūsų katalikiškos 

organizacijos tais įrankiais, ku
riais mes skleidžiame Viešpaties 
taiką ir meilę aplinkai.

5. Tebūna kiekvienas lietu
vis katalikas kovotojas už savo 
Tėvynės ir Bažnyčios laisvę

6. Tenelieka nė vienos pro
gos neišnaudotos kovai prieš 
ateistinį ir materialistinį Bažny
čios ir lietuvių tautos didžiau
sią priešą — bolševikinį komu
nizmą.

7. Tenebūna nė vienos vals
tybės ir tautos, kuri nežinotų 
apie Lietuvos kančias ir kovą 
už laisvę.

8. Tenelieka nė vieno lietu
vio vaiko, kuris nesimelstų sa
vo protėvių kalba.

9. Tenelieka nė vieno lietu
vio, kurio širdis neatsivertų pa

lią. Krikščioniška meile atver
kime akis ir širdis tų, kurie 
kovoja prieš Dievą ir krikščio
nybę. Mums nėra vistiek, 
kia yra lietuvių bendrija ir 
kia bus Lietuva, nes mūsų 
lių pradžioj ir pabaigoj
Kristus. Be Jo nėra laisvės, su 
Juo nėra vergijos.

ko- 
ko- 
ke- 
yra

Mes 
vius į 
vergtą 
Bažnyčią ir kovojančius savo 
brolius. Be darbo ir kovos vel
tui bus mūsų troškimas laisvės. 
Be maldos sunkūs bus mūsų 
darbas ir kova. Mūsų širdys at
viros visiems broliams lietu
viams, mūsų kelias aiškus, mū
sų pasiryžimas tvirtas, nes mū
sų tikslas šventas:
Visa Lietuvai, Lietuva Kristui-

kviečiame visus lietu- 
maldą ir darbą už pa- 
Tėvynę, kenčiančią jos

Mirė rašytojas kun. STASIUS
Po sunkios ir ilgos ligos Flo- įsikūręs Kaune, mokytojavo, ra- 

ridoje, West Palm ligoninėje' šė radijofonui ir spaudai. Atsi- 
rugsėjo 9 d. 6:30 v.v. mirė ra
šytojas kunigas Stasius Būda
vas. Gyveno jis North Palm 
Beach. Palaidotas rugsėjo 13 
Miami Our Lady of Mercy ka
pinėse.

Floridon buvo nusikėlęs 
prieš kokį dešimtį metų. Nusi
kėlė iš Maino valstybės, kur vi
karavo ,airių parapijose- Flori
doje buvo vikaru. Buvo įsi - 
gijęs namelius, kur buvo sutel
kęs savo raštus ir knygas. At
liekamu nuo tiesioginio darbo 
laiku tuose nameliuose poilsia
vo, rašė. Sunki ir ilga vėžio li
ga jį nemažai suvargino. .

buvo sustojęs 
pranciškonus,

dūręs Vokietijoje, redagavo 
kultūros žurnalą P ė dsakus 
(1946-47), mokytojavo Wiesba- 
deno ir Kasselio lietuvių gim
nazijose. į Ameriką atvyko 
1947, laikinai 
pas tėvus
Greene, Maine, pas Putnamo 
seseles, "vėliau vikaravo nelie
tuvių parapijose.

Daugelio knygų autorius
Stasius Būdavas buvo semi

narijoje, kurios rektoriumi bu
vo Maironis. Didelio poeto var
das ir jo autoritetas turėjo 
veikti jaunuosius klierikus. Tad

ALRK Federacijos kongresas Washingtone
Paminėta JOS 60 mėty veiklos sukaktis

Buvo žemaitis
Buvo gimęs 1908 kovo 5 

pilėje. Mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoje, 1929-1933 studija
vo VDU teologijos-filosofijos ir 
humanitarinių mokslų fakulte
tuose- Baigęs vikaravo įvairiose 
vietose. Karo metais jau buvo

Pa-

Pradedant religinį kongresą 
Washingtone, rugsėjo 3 Statler 
Hilton viešbutyje įvyko ALRK 
Federacijos kongresas ir pami
nėta Federacijos 60 metų su
kaktis.

Su Federacijos iškilmingo po
sėdžio atidarymu kartu atidary
ta* ir pats religinis kongresas. 
Pakviestas kalbėti prel- J. Bal
konas, religiniam kongresui 
rengti komiteto pirmininkas. 
Jis pabrėžė, kad mūsų pareiga 
kalbėti už Tėvynę už Dievą, lin
kėjo, kad tolimesnei veiklai pa
dėtų tylusis Kristus ir Šiluvos 
Marija.

Invokaciją sukalbėjo prel. Ig. 
Albavičius.

Garbės prezidiumas
Iškilmingam posėdžiui vado

vavo pats Federacijos pirm. K. 
Kleiva. Prisiminęs Federacijos 
60 mėtų sukaktį, garbės prezi- 
diuman jis pakvietė: vysk. V. 
Brizgi, vysk. C. Salatką, vysk. 
P. Brazį, min. J. Kajecką, rel. 
kongr. kom. pirm. prel. J. Bal- 
kūną, svečią iš Romos prel. L. 
Tulabą, NCCM atstovą dr. J. 
Bowen, prel. P. Ragažinską iš 
P. Amerikos, provincijolus: 
pranciškonų — Tėv. L Andrie- 
kų, marijonų — Tėv. V. Rimše- 
lį, Kunigų Vienybės pirmininką 
kun. E. Abromaitį. Kat. Susivie
nijimo pirm. L. šimutį. Kat. Mo
terų Sąjungos pirm. J. Medinie- 
nę, ALTo pirm. A. Rudį, PLB 
pirm- J. Bachuną, JAV LB pir- 
min. J. Jasaiti.

Vysk. C. Salatka sveikinda
mas kalbėjo apie tėvų tikėjimą, 
atsivežtą iš Lietuvos ir perduo
tą vaikams, kaip tas tikėjimas 
padeda išlaikyti savo lietuvišką 
kilmę.

Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
pasidžiaugė pastatyta Šiluvos 
Marijos koplyčia Washingtone 
ię. prisiminė, kad čia, tą koply
čią šventinant, minima ir Kat. 
Federacijos 60 metų sukaktis. 
Ji įkurta 1906 pavasarį Wilkes 
Barre, Pa Federacija atliko di-

tuviškas tradicijas išeivijoje, 
stiprindama tikėjimą, šalia ka
talikiškos akcijos ji varo platų 
veiklos barą ir lietuvybės bei 
Lietuvos labui. “Ji energingai 
ir nenuilstamai tęsia kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą ir jos ne
priklausomybės atstatymą” — 
pabrėžė J. Kajeckas- Palinkėjo 
Federacijai ir pačiam kongresui 
kuo geriausios sėkmės ir savo 
kalbą baigė: “Te Dievas laimi
na jūsų pastangas darbuotis 
Bažnyčios garbei ir lietuvių tau
tos šviesesnei ateičiai. Te Jis 
priartina lietuvių tautos rytą, 
kad norintieji galėtų grįžti į 
jiem pažadėtą žemę, nepriklau
somą Lietuvą, kurią, anot Sibi
ro lietuvaičių maldaknygės, 
mums pats Dangus dovanojo”.

National Council of Catholic 
Men (NCCM) atstovas dr. J. Bo- 
wen prisiminė, kad jų organi
zacija veikia 34 metus, ir kad 
Liet. Kat. Federacija yra viena 
iš pirmųjų narių. Ši organizaci-

bom, buvo baigta iškilmingoji 
dalis. Po pertraukos toliau jau 
vyko kongreso darbų progra
ma. Kongreso prezidiumą suda
rė: dr. V. Šimaitis, P. Ąžuolas, 
J. Medinienė, sekretoriavo: M. 
Remienė, J. Damušienė, A- Vai-

kt. Pirmininkas, iškėlė

delius darbus, palaikydama lie-

ja prisideda prie Voice of A- 
merica, pačioje Amerikoje prie 
religijos propagandos.

Prel- L. Tulaba savo sveikini
mo žodyje nukreipė dėmesį į 
Vatikano susirinkimą ir pažy
mėjo, kad reikia daug atsargu
mo, daug maldos, kad nutari
mų vykdyme neatsirastų blogio.. nius ir A. Radžius.

Prel. P. Ragažinskas, Pietų 
Amerikos atstovas, prisiminė, 
kad visų kraštų lietuviai katali
kai turėtų sudaryti vieną prog
ramą.

Sveikinimo kalbas pasakė be
veik visi prezidiumo nariai, iš
keldami įvairių minčių. Juose 
vyravo pareigos religijai ir sa
vo tautai. Be jų dar sveikino ir 
nebuvę garbės prezidiume. Pa
kviesti žodį tarė: prel. J. Kon
čius, tėvų jėzuitų vardu kun. 
J. Borevičius, S.J, Lietuvos vy
čių atstovas A. Mažeiką.

Kongreso darbai
Pasibaigus sveikinimo

šio posėdžio svariausioji da
lis buvo kun. V. Bagdanavi- 
čiaus, MIC, paskaita — Ame
rikos lietuvių likiminės proble
mos. Prelegentas plačiai nagri
nėjo pasauliečio vaidmenį Baž
nyčioje, jo santykius su dvasiš- 
kija, su altoriaus bendruome
ne ir jo apaštalavimą. Paskai
toje ir diskusijose išryškėjo al
toriaus bendruomenė, kaip pa
grindas katalikybės ir lietuvy
bės veiklai.

kal-

Pranešimai
Toliau Federacijos pirm. K. 

Kleiva padarė pranešimą apie 
centro valdybos veiklą. Prane-

K. Kleiza, ALRK Federacijos pirmininkas, kalba atida rydamas Federacijos kongresu Nuotr. R. Kisieliaus

Šimas buvo platus ir pavaizda
vo, kad valdybos daug nudirb
ta. Buvo posėdžiauta, išleista 
10 aplinkraščių, suorganizuota 
religinio meno parodą, sušaukę - 
tas katalikų federacijos tarybos 
suvažiavimas; svarstyta Alto 
problemos, Balto reikalai, atsto
vavimas tarptautiniame foru - 
me, kat- akcijos fondo stiprini
mas ir
reikalą, kad į Federaciją būtų 
įsileisti ir pavieniai asmenys. 
Tai pagyvintų Federacijos veik
lą.

Iždo globėjų pranešimą pa
darė L, šimutis, perskaityda- 
mas finansinę apyskaitą. Ižde 
ir kat. akcijos fonde šiuo metu 
yra per 800 dol.

Dainavos stovyklos reikalais 
kalbėjo dr. Adolfas Darnusis. 
Konstitucijos papildymą refe
ravo d r. V. Šimaitis. Atstovai 
vienbalsiai pakeitė konstituci
jos paragrafus, pagal kuriuos 
dabar leidžiama Kat- Federa
cijos skyriui, apskričiui ir aps
krities seimeliui priklausyti pa
vieniams asmenims. Tas garan
tuoja Kat. Federacijos skyrių 
steigimą ir išlaikymą.

Iš nutarimu pažymėtina — 
organizuoti altoriaus bendruo
menę ir dėti pastangas, kad 
būtų sustabdytas religijos per
sekiojimas Lietuvoje.

Mandatų komisiją sudarė pir
ui in. E. Paurazienė, P. Dirkis, 
J. švedas, dr. VI. Viliamas.

Kongrese dalyvavo 300 žmo
nių-

Naujon valdybon išrinkta: 
prel. Ig. Albacičius, dr. A. Da- 
mušis, A. Dzirvonas, kun. Pr. 
Garšva, K. Kleiva, dr. J. Meš
kauskas. M. Remienė, inž A. 
Rudis, inž. D. Stakytė, L. Šimu
tis, kun. K. Trimakas.

Senojoje valdyboje buvo: pir- 
min. Kazys Kleiva, dvasios va
das prel. Ig. Albavičius. I vice- 
pirm. kun Adolfas Stašys, II 
vicepirm. dr. Adolfas Damušis, 
sekretorius — Jonas Švedas, 
iždininkas — Bronius Polikai- 
tis, ryšių pirm. A.J. Rudis, jau
nimo dir. Vladas Šoliūnas, iždo 
globėjai — Leonardas Šimutis 
ir dr. Vladas Šimaitis, direkto
re — Ona Ivinskaitė.

Kongreso posėdžiai baigti 6
v.vak.

BŪDAVAS
nenuostabu, kad tuo metu bu
vo nemažas klierikų literatų 
būrelis. E tų literatų visi vie
naip ar kitaip nubyrėjo, kuni
gu ir rašytoju išliko tik Stasius 
Būdavas.

Pirmąjį eilėraštį jis atspaus
dino 1922 vaikų laikraštėlyje— 
Angelas Sargas. Pirmąją knygą 
išspausdino 1926. Tai buvo ei
lėraščiai — Širdies stygom vir
pant.

Toliau pasirodė šios knygos: 
apysakos — Už motinos meilę 
1928, Broliuk, nevirkdink sese
lės 1928, Širdys ir gėlės 1932 
(knyga buvo išversta į lenkų 
kalbą 1937), Našlaičio Kalėdos 
1934; romanai — Mokytojas 
Banaitis — 1935, Loreta 1936 
(antroji laida 1952), Sala 1939, 
Varpai skamba 1952, Uždraus
tas stebuklas 1954 (anglų kalba 
The Forbidden Miracle 1955), 
Rūsti siena 1959, The Fog on- 
the Highway 1960: novelės — 
Vidurnakčio svečiai 1943; 
pjesė — Laukų berniukas (1944 
vaidinta jaunimo teatre Kau
ne). Be to, rašytojas dalyvavo 
įvairiuose almanachuose, an
tologijose.

Bandymai rašyti angliškai
Dirbdamas airių parapijose 

Maino valstybėje ir išmokęs 
anglų kalbos, jis pradėjo telk
tis naujai, jau angliškai para
šytai kūrybai. Pirma išvertė 
Uždraustą stebuklą. Vėliau 
angliškai parašė The Fog on 
the Highway. Kokio didelio pa
sisekimo ir ypatingo dėmesio 
šios knygos nesusilaukė.

Kūrybos apibūdinimas
Stasius Būdavas prirašė ne

maža. Kitos knygos net užmirš
tos ir net labai nutolusios nuo 
mūsų dienų. Rašė jis sentimen
taliai nuspalvindamas, giliau ne
įžvelgdamas į žmogų, jo proble
mų stipriau nepaliesdamas. Pa
gavo iš pirmo žvilgsnio, su re
porterio smalsumu ir stengėsi 
perduoti skaitytojui, visa nu
spalvinti sentimentalia nuotai
ka. Tas sentimentalumas ir po
puliarino jį, ypač jo romaną 
Loretą.

Amerikoje sumanė parašyti 
trilogiją apie* knygnešį. Turėjo 
pradėti nuo berniuko ir eiti 
per visą gyvenimą. Parašė tri
logijos du tomus: “Varpai 
skamba” ir “Rūsti siena”. 
“Varpai skamba” romane vaiz
duoja berniuką našlaitį, jo sun
kias dienas spaudos draudimo 
laikais. “Rūsti siena” — tai ke
lionė į Prūsus knygų nešt, tai 
knygnešių vargai Nežinia, ar 
parašė trečiąją dalį.

Iš tos trilogijos vertingiausi 
“Varpai skamba”. Tai pati ge
riausia rašytojo knyga. Tai jo 
kūrybos viršūnė. Autorius su
gebėjo išsiveržti iš sentimenta
lumo ir nepradingo nereikšmin
gose smulkmenose.

St. Būdavas turi savotišką ra
šymo būdą. Kiekvieną pasako-

' ATSIŲSTA. PAMINĖTI
Pranas Gavėnas — DIDYSIS 

REISAS, pedagoginis paauglio 
vairuotojo patentas, išleido sa
leziečiai, Castelnuovo Don Bos- 
co, Italijoje, 112 psl., iliustruo
ta, kaina nepažymėta.

Domas Velička — KON
SPEKTINĖ ' LIETUVIŲ KAL
BOS METODIKA, II dalis, gro
žinio skaitymo pamokos, Peda
goginio Lituanistikos Instituto 
leidinys, išleista Lietuvių Fon
do lėšomis. Spausdinta rotato
riumi, 91 psl.

SPORTAS — Šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto žurnalas nr. 
1. Redaguoja Kęstutis čerke- 
liūnas. Žurnalas kurį laiką bu
vo sustojęs. Dabar vėl pasiro
dė. Numeryje rašo: J. Jašinkas 
— E praeities, per dabartį, į 
ateitį; V. Grybauskas — Chi- 
cagos Neris 1966 krepšinio 
meisteris, R.G. — Keturios lie
tuvių pergalės; P. Mickevičius 

—Iš užrašų knygelės; Centro 
valdyba pasisako; XV žaidynių 

laimėtojai; Toronto Aušros pa
siekimai; A. Daukša — Skevel
dros; K. čerkeliūnas — Prabė
gomis; A. Bagdžiūnas —Vieno 
aukso medalio istorija; St. Gar
bačiauskas — Pirmieji žings
niai (sporto pradžia Lietuvoje). 
Įvairios sportinio gyvenimo 
aktualijos. Numeris gausiai 
iliustruotas, redaktoriaus sko
ningai suredaguotas.

A. a Kun. stasms ouaavas

(p) jimą ar romano skyrių prade-

da iš labai toli, veda per šaluti
nes temas, šalutinius vaizdus ir 
tik skyriaus gale- paliečia pa - 
grindinę temą, paliečia labai 
trumpai, kartais net netiesio
giai. u

Stilius jo buvo gana žodin
gas, bet kartu ir manieringas, 
jautėsi pastangos, kad rašyto
jas nori rašyti kitaip nei visi, 
pridėlioti žodelių, staigių, ma
žai pagrįstų palyginimų. Visa 
to nėra “Varpai skamba” roma
ne. Ten jo stilius ramiai plau
kia, ramiai jis pasakoja apie 
našlaitį berniuką.

Smulkmenos
St. Būdavas turbūt buvo vie

nintelis lietuvis rašytojas, ku
ris taip saugojo ir brangino sa
vo raštą. Kai rašydavo mašinė
le, visada pagamindavo bent 
kelias kopijas- Vieną tokią ko
piją laikė nedegamoje spintoje, 
kitą vežiojosi su savim automo
bilyje.

žmogus buvo labai punktua
lus ir tvarkingas. Stropiai at
likdavo visas pareigas. Jis stro
piai sekretoriavo (1947-50) Lie
tuvių Rašytojų Draugijai. Stro
piai atsakinėdavo Į visus laiš
kus bei raštus. Mėgo keliauti. 
Kai keliaudavo su draugais vi
sada laikydavosi iš anksto nu
statyto plano ir tvarkos, steng
damasis kitų neapsunkinti

Būtų gera, kad kas peržiū
rėtų jo raštų palikimą. Gal te
nai bus knygnešių trilogijos 
III tomas. Gal dar rastųsi ir ki
tų nespausdintų dalykų. Reikė
tų juos surinkti ir paskelbti

tp.j.)
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Lietuvių konservatorių klubas
Jo įsikūrimas, veikla ir siekiniai

Amerikos Lietuvių Konserva- 
orių Klubas buvo įsteigtas tiks- 
u įsijungti į Amerikos visuo- 
neninį gyvenimą ir reprezen- 
uoti jame -lietuviškąjį intere- 
ą Šito tikslo siekdamas, A- 
nerikos Lietuvių Konservato- 
ių Klubas rengia aukšto 
tandarto paskaitas anglų kal
ta politinėmis, kultūrinėmis, tei- 
inėmis ir visuomeninėmis te- 
nomis ir tuo lietuviškai visuo- 
nenei sudaro galimybes už- 
negzti santykius su žinomes- 
tiais amerikiečiais. Paprastai 
taskaitininkai yra ne lietuviai, 
>et išimtinais atsitikimais jais 
Ta ir lietuviai. Tuomet apie 
ietuvių aukštą kultūrinį ir in- 
elektualinį lygį gali spręsti a- 
nerikiečiai, kurių visuomet at- 
ilanko į Klubo paskaitas. Kai

urgis Gliaudą ši pavasari, kai buvo pagerbtas laimėjęs Draugo literatūros 
remi ją. Nuotr. L. Kančausko.

tašytojo Gliaudos 6G metų minėjimas
LOS ANGELES, CALIF.

Rašytojas Jurgis Gliaudą, sūn
au darbu kasdienę duoną pel- 
ydamasis, sukūrė ne vieną, 
•et visą eilę veikalų: romanų, 
loveliu, dramų, eilėraščių, iš
orinių apybraižų, kurie pra- 
žiugino skaitytojus ir pratur- 
ino mūsų raštiją- Be to. jis ir 
tskirais straipsniais — litera- 
ūros bei muzikos kritikos ir ki- 
ais mūsų kultūriniais klausi- 
nais — gyvai dalyvauja mūsų 
aikraščiuose ir žurnaluose. Jam 
lesvetima ir visuomeninė veik- 
a.

Visa tai vertinant, sumanyta 
uruošti rašytojo J. Gliaudos pa
gerbimas. Ką tik iš Europos 
;rįžęs rašytojas Juozas Tininis, 
Californijos universiteto lietų
jų kalbos ir literatūros lekto- 
ius. skaitys paskaitą “Jurgis 
kliauda kaip rašytojas-’. Stasys 
L Paltus trumpai apibūdins jį 
:aip lietuvį, patriotą, visuome- 
lininką. Aktorė Dalila Mackia- 

------------------------------------------------------------------ ---------------------------- i 
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BALTIMORES LB apylnkė kviečia dalyvauti

RUDENS VAKARE : 
spalio 1. 7:30 v. v. lietuvių salėje, 851 Hollins St.. Balti- * 
rnore. Md.

•
PROGRAMOJE: !

pianistė — JULIJA RAJAUSKAITE-SUSIENE iš j 
New Brunswick, N. J. 
Solistas — BENIS POVIL/fVICTUS. baritonas, iš Bos- j 
tono, Mass.
Solistė — JUZE KRIŠTOLAITYTE-DAUGELIENE. j 
sopranas, iš Clevelando., Ohio.
Solistam akomponuoja pianiste ELENA JUŠKAUS- | 
KAITB-BUSH.

Po koncerto šokiai, grojant JONO LEKEVIČIAUS orkos- * 
trui. |

Prie įėjimo aukojama 2 dol.
Baltimores LB apylinke —

paskaitą skaitė Rimvydas Šil
bajoris, Ohio State universiteto 
profesorius, susirinkę amerikie
čiai buvo giliai paveikti jo 
aukšto intelektualinio standar
to ir gilaus objekto supratimo. 
Ta pat proga prof. Šilbajoris 
dalyvavo WD0K radijo progra
moje “project 1260”, kurios 
klausosi tūkstančiai Clevelando 
ir priemiesčių gyventojų.

Klubas savo veiklą pradėjo 
1964 gruodžio mėnesį, paskai
tininku pasikviesdamas John 
Carroll universiteto profesorių 
Mįchael Pap, kuris kartkartė
mis pasirodo televizijoje ir kal
ba per radiją. 1965 kovo mėn. 
įrašytas Ohio Valstybės Sekre- 
torijate kaip ne pelno tikslam 
sukurta bendrovė, Amerikos 
Lietuvių Konservatorių Klubas 

lienė paskaitys rinktines iš
traukas iš rašytojo Gliaudos ro
manų. novelių bei poezijos. 
Dvejetą dainų padainuos nauja 
mūsų padangėj solistė Stasė 
Pautienienė; ją pianinu paly
dės muzikė Ona Metrikienė. 
Kaip matome, minėjimas žada 
būti turiningas, įdomus ir ne
ištęsi as.

Sveikinimų žodžiu nebus- 
Kas norėtų sveikinti raštu, pra
šomi siųsti sveikinimus komite
to pirm. S.J. Paltui. 3786 Grif- 
fith View Dr., Los Angeles. Ca- 
lif. 90039, arba juos jam į- 
teikti prieš minėjimą.

Minėjimas įvyks rugsėjo 25, 
sekmadieni, 1 vai. p p., Micha- 
els Los Feliz restorano patal
pose, netoli Šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčios, 4500 Los Fe
liz Blvd., Los Angeles 90027.

Visi Los Angeles ir apylin
kių lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti. S. 

panašias paskaitas rengia kas 
mėnesį.

Nuo šių metų kovo mėnesio 
Klubas įsigijo teisę nemokamai 
naudotis Union Savings and 
Loan Association paskaitų sale 
su ekranu, garsiakalbiu ir elekt
rine virtuve. Nuo to laiko klu
bo populiarumas amerikiečių 
tarpe gerokai pakilo, o su tuo 
padidėjo ir jo svoris amerikie
čių visuomenėje.

Qreta anglų kalba rengiamų 
paskaitų, Konservatorių Klu
bas kai kada rengia ir grynai 
lietuviškus minėjimus, kaip, sa
kysim, pasaulinio garso lietu
vio dailininko Jono Rimšos pa
gerbimą, kurio paroda Cleve- 
lande susilaukė visuotinio pri
pažinimo iš amerikiečių pusės. 
Minėtinas yra ir Čiurlionio Na
muose surengtas pagerbimas 
populiariajam čekų kilmės Cu- 
yahoga Apskrities Kontrolieriui 
Ralph Perkui, kuriame dalyva
vo, greta lietuvių, apie 100 
kitų tautybių atstovų. Priėmi
mas pasižymėjo dideliu iškil
mingumu ir savo elegantišku
mu toli pralenkė kitų tauty
bių Perkui rengtus pagerbi
mus- Šį įvyki plačiai aprašė di
džioji Clevelando spauda.

Šiuo metu Konservatorių Klu
bas skiria ypatingo dėmesio dr. 
J. Savojo knygos “War against 
God in Lithuania-’ populiarini
mui amerikiečių tarpe. Specia
liai tam tikslui Klubas paskai
tininku buvo pasikvietęs prel. 
Leo Schumacher, kuris plačiai 
išanalizavo dr. Savojo veikalą. 
Prelatas, kuris yra Borromeo 
Seminarijos filosofijos profeso
rius, tos knygos buvo taip pa
veiktas, kad nuo šių metų se
mestro jį Įtraukė Į privalomų 
veikalų sąrašą savo studentam. 
Vėliau paskaitininku buvo The 
Cleveland Press religinio sky - 
riaus redaktorius Jack Hume, 
kuris irgi plačiai nagrinėjo dr. 
Savojo knygą. Porai savaičių 
praėjus The Cleveland Press , 
kuris yra didžiausias Ohio laik
raštis. tilpo labai teigiama dr. 
Savojo knygos recenzija.

Šiandien Klubas fir jo šūkis 
“Coexistence with communism 
is the death of freedom) jau 
yra clevelandiečių pripažinta 
lietuvių organizacija, pasižy
minti domėjimusi gilesnėmis 
studijomis ir aukštu visuomeni
niu ir kultūriniu standartu. Klu
bas yra pasiryžęs savo veiklą 
palaipsniui plėsti amerikiečių ir 
lietuvių tarpe, ryškindamas lie
tuvių tautos individualybę, jos 
savitą kultūrą, subrendusi vals
tybingumą ir siekimą būti lais
va. Tam kilniam tikslui pasiek
ti — Lietuvai Į laisvųjų tautų 
šeimą sugrąžinti — Klubas ne
sigailės nei išteklių, nei laiko, 
nei energijos, nes jis tiki, kad 
“kas ištesės iki galo, bus išga
nytas“.

Pradėtų statyti Matulaičio namų projektas. Nuotr. V. Maželio.

Alg. Kezio, S.J., nuotraukų paroda surengta Los Ange les rugsėjo 11. šalia jo — Kančauskas, kuris turi savo 
foto studiją Hollyvvoode ir daro daugiausia portretus.

ATVYKSTA BOSTONO DRAMOS SAMBŪRIS
ALTS-gos Philadelphijos sky

riaus v-tos kviečiamas, atvyks
ta Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris ir rugsėjo, 24 d., 6 
vai. vak., Lietuvių Muzikinėje 
salėje suvaidins L. Fodoro tri
jų veiksmų pjesę “Brandos ates
tatą’’- Philadelphijoje tai bus 
pirmasis rudens sezono atida
romasis parengimas — vaidini
mas. Vietos lietuvių tarpe jau
čiamas didelis susidomėjimas, 
nes čia “teatralinės kregždės" 
retokai tepasirodo, o publika 
jas mėgsta.

Veikale dalyvauja net 16 ak
torių. Režisuoja Aleksandra 
Gustaitienė. o administruoja ir 
išvykom vadovauja Antanas 
Gustaitis. Veikalas Bostone ir 
kitur buvo suvaidintas su dide
liu pasisekimu. Pats veikalas 
gyvenimiškas ir giliai psicholo
ginis, nagrtnėjąs pedagogų kon
fliktą su jauna mokine ir ky
lančius jų tarpe samprotavi
mus dėl popierių dėžėje atrasto 
laiškučio. Brandos atestatas

ALTO AGITACIJA Už REZOLIUCIJAS
CLEVELAND, OHIO

Artėjant 89-to Kongreso ga
lui. ALT Clevelando skyrius iš
vystė didelę akciją už Pabalti
jo rezoliucijos pravedimą JAV 
Senate. Po labai plataus susira
šinėjimo su dauguma senato
rių, skyrius įteikė memorandu
mą visiems JAV Senato na
riam. išdėstant rezoliucijos rei
kalą ir pabrėžiant Sovietų Są
jungos nusikaltimus Pabaltijo 
valstybėse.

Rugsėjo 14-16 .ALT Cleve
lando Skyriaus delegacija nuvy
ko į Washingtoną, kur turėjo 
eile pasitarimų su įtakingais 
JAV senatoriais, jų tarpe Užsie
nio Reikalų Komiteto nariu se
natorium Frank J. Lausche (D.- 
Ohio), Šen. Strom Thurmond

PHILADELPHIA, PA.

neturi pagrindinio veikalo tipo, 
o vis veikėjai originaliai įdo
mūs savo samprotavimuose. 
Ypač filosofijos mokytojo išve
džiojimai,ginant mergaitę, di
džiai prasmingi bei pamoką-

Veikalo turinys nekartą bu
vo atpasakotas mūsų spaudoje. 
Kas su juo nebuvo susipažinęs, 
turės gerą progą jį pamatyti.

Visas aktorių sambūris atlie
ka gražų ir naudingą darbą

ŽINIOS IŠ NAŠIU A. N.H.
Iš Šv. Kazimiero lietuvių pa

rapijos Šiluvos koplyčios šven
tinime, kongresuose, bankete 
ir kitose iškilmėse Washingto- 
ne, dalyvavo ‘ kleb. 4<un. Juo
zas Bucevičius, M S., vikaras 
kum Adolfas Vainauskas ir V. 
Česnulevičius. Jie visi gėrėjo
si Šiluvos koplyčios gražiu re-

(R.-South Carolina), Užsienio 
Reikalų Komiteto pirm. šen. J. 
AVilliam Fulbright (D.-Arkan- 
sas) štabo nariais ir kt.

POLITINIS VAKARAS 
CLEVELANDE

Spalio 8 ALT Clevelando 
Skyrius rengia politinį vakarą 
Clevelando lietuvių visuomenei. 
Neseniai iš komunistinio reži
mo ištrūkęs Alfonsas Milukas 
padarys pranešimą apie padėtį 
pavergtoje Lietuvoje. Po disku
sijų bus rodoma lapkričio 13 
demonstracijos filmas. Vaka
ras įvyks Šv. Jurgio liet, parap. 
salėje.

ALT Clevelando 
Skyr- Valdyba 

mūsų lietuviškam žodžiui pa
remti, ji gyvą palaikyti ir kar
tu visus žiūrovus, suspietęs i 
tautinę vienybę, daugiau su
glaudinti.

Vakaro rengėjai- tvirtai tiki, 
kad vietos ir apylinkių lietuviš
koji visuomenė gražiai Įvertins 
jų dedamas pastangas parodyti 
Philadelphijoje Brandos atesta
tą, o taip pat neapvils tų, ku
rie sunkiose gyvenimo sąlygo
se aukojasi ir rūpinasi lietuviš
ko teatro klestėjimu.

J. Bubelis

Ilginiu ir tautiniu Įrengimu, gė
rėjosi chorų giedojimu ir dai
navimu, kalbomis. Grįžo į na
mus antradieni, rugsėjo 6 ir pa
sakojo savo įspūdžius kitiem.

Juozas M. Petutis, 79 m. am
žiaus, gyv. 82 W. Hollis St., mi
rė rugsėjo 9. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios Šv. Kryžiaus (parapi-
jos) kapinėse- Kleb. kun. Juo
zas Bucevičius, M.S., giedojo eg
zekvijas ir aukojo gedulo mi
šias. Asistavo kun. Adolfas Vai
nauskas ir kun. John Nally. M. 
S. Vargonais grojo ir giedojo 
varg. Jonas Tamulionis. Liūde
sy liko velionicr žmona KIcofa 
(Valatkaitė), duktė Nellie ir žen
tas Stasys Boblis, sesuo Mi
kalina Kudzmienė, du anūkai 
Barry ir Sandra Palmer. vier.a 
proanūkė ir giminės. A. a. Juo
zas Petutis buvo gimęs Lietu
voje. Nashua pragyveno 61 m-

Kandidatų pirminiai rinki
mai vyko antradienį, rugsėjo 
13. Iš demokratų partijos į gu
bernatoriaus pareigas kandida
tavo trečiam terminui gub. 
John W. King. Jis neturėjo o- 
ponentų. Iš respublikonų parti
jos buvo šeši kandidatai. Lai
mėjo buvęs gub. Hugh Gregg. 
Pažymėtina, kad iš 22.443 as-
menų, turinčių teisę balsuoti, 

(nukelta j, 6 psl.)

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ N EW YORK E
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K.į PASIRYZOAfE- [VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA-IL SI,' AL KA 

ŽEMES SKLYPU PIRKI !

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BU1LDING FUND'
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN. N. Y. 11221

Siunčiu auką .......... statybų fondui ir praSau jražyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:

Garbės fundatorius ($1000) Amžinuosius narius i$500'
□ Fundatorius ($100) Rėmėjus (mažesne auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui...................

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai iTax deduetible)

|~iš visurĮ
-Ni Bendruomenės pasitarimai 

Rugsėjo 24-25 Cieveiande ren
kasi pasitarti PLB, JAV LB ir 
Kanados LB valdybos. Pasitari
muose taip pat dalyvauja ir 
centrinių organų — PLB Kul
tūros Tarybos, PLB Švietimo 
Skyriaus, JAV LB Tarybos, Kul
tūros Fondo ir švietimo Tary
bos, Kanados LB Švietimo Ko
misijos ir kt. atstovai. Darbo
tvarkėje — lituanistinio švieti
mo, trečiojo JAV ir Kanados lie
tuvių kultūros kongreso, trečio
jo PLB seimo, PLJ kongreso nu
tarimų vykdymo, lėšų klausi
mai ir Įvairūs einamieji reika
lai. Pasitarimų metu rengiama 
mokslo priemonių paroda, ku
riai eksponatus parūpina Kana
dos ir JAV LB valdybos Pasita
rimai pradedami rugsėjo- 24, 
šeštadieni, ryto 10:30 vai. Čiur
lionio ansamblio namuose. Į 
juos taip pat yra kviečiama lie
tuvių spauda ir visuomenė.

— Jūra Gailiušytė, PLB Val
dybos pavesta, šią vasarą lan
kėsi Europoje ir turėjo pasita
rimų su Vokietijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos ir Anglijos lietu
vių bendruomenių vadovais. Bū
dama aktyvi PLJ kongreso ren
gėja, ji taip pat mezgė ryšius 
su lankytų kraštų jaunimu. Grį
žo rugsėjo 15. Apie kelionės 
vaisius PLB valdybą- ji plačiau 
painformuos rugsėjo 23 posė
dy. Jos kelionę apmokėjo PLB 
valdybos pirm. J. Bačiūnas.

— Eitos draugijos metinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 3 
Reutlingene. Išrinkta nauja val
dyba: pirm. — dr- J. Grinius, 
sekr., Stud. A. Hermanas, na
rys — V. Alseika. Visi naujai 
išrinktos valdybes nariai gyve
na Muenchene.

— Per lietuvių religinį kon
gresą Washingtone prie Statler 
Hiltoh viešbučio kabėjo lietu
viška vėliava. Kongresui pasi
baigus, vėliavą kažkas pasiėmė. 
Prašom ją grąžinti Į Balfo cent
rą 105 Grand St., Brooklyn, N. 
Y 11211.

— Inž. Bronius Budginas, su
laukęs 48 m. amžiaus rugsėjo 
12 mirė Santa Monica, Kalifor
nijoje. Besidarbuodamas savo 
namuose, buvo nutrenktas 
elektros srovės. Po pamaldų 
Les Angeles šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje, pa
laidotas rugsėjo 16 Holy Cross 
kapinėse- Velionis už rezisten
cinę veiklą nacių buvo kalintas 
eilėje kalėjimų. Amerikon atvy
ko 1946. Kurį laiką dirbo kaip 
Alto propagandos skyriaus ve
dėjas. Dirbo Balfe, SLA ir kt. 
lietuviškose organizacijose.

— Rašytojas Vytautas Alan
tas laimėjo Dirvos premiją už 
novele “Viskas galėjo ir kitaip 
susiklostyti...”
— Kun. Leonardas Gižinskas, 

Farmington, W. Va . parapijos 
klebonas ir žinomas spaudos 
darbininkas, nuo rugsėjo 3, po 
sunkaus kojos susižeidimo guli
St. Marv’s ligoninėj (318 kam
barys). Clarksburg, W. Va.
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RADIJO PROGRAMOS
W. FEMALE

BOSTON, MASS.

WOMEN 447-7111

BOSTON. MASS

KARLONASGUARDS

FUNERAL HOME

NURSING KOMES
CARROL

FUNERAL HOME

•'■t'

LIETUVIŲ DIENOS

JAZZ* NEW SOUNDS GOSPKL A 
DANCE easy course $3 per trr. Stu
dentą and prėfėss broadcast weekly.

Hempstead Bos Terminai Bldg67-A 
Nichols Court (cor. Main SL) Hemp
stead, Ll-New York, one flight up 
Room 212. Phone 516 - 485-4848

Violatfon* removed faulty heating & 
-bot water systems corrected; chim- 
neys, boHer rms^ fin’d basements, 
palios, stoops & ą0 kindsof repairs 
& modernisation. For free estimate, 
no obiigation and terms to salt you, 
phone S. GRILLO, 438-9222 any hr.

AUTOMATIC TRAN8MI88ION re- 
buildem and instaDem needed im- 
mediately. High wagea. paM V*ca- 
tiona, aecure future nailonai orga- 
ntaatfon. CaH Mr. Mc**r

14 fonn S to 5 FM. Diieeted byMta 
EUMede formerty Balta Ęoaae De 
Monte Cario A N.Y.C. Center Opera 
House also Manhattan Ballet School 
1362 Legdngten Ąve N.Y/I

4264 Sunaet Boutevard 
He«tywood, Calif. 90026 

Telefonas: 664-2610

For centraHy located Hospital 
Fine salary Excellent benifts 

Apply Personel DepL 
ST. CLARE’8 HOSPITAL 

415 West 51st Street 
New York City

PRENUMERATOS 
KAINA:

37 Sheridąn Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

T«bf. — APplegate 7-W

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHĮL- 1430 kit Medford, Mas*.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

Save! Special Offer 
Furniture finished, refinished & up- 
holstered. Specialiste in goki A 
silver lęaf ing. Any cotor. Free pick- 
.up A delivery. Pablo’s R<rfh>ishtng 
Sfcop iElT) 4284244. i ■

*■ 1 ■ - 1 ~ :

RENT A TYPĘWRITER all makes 
only $15 monthly electric manual 
5.50 monthly. Ali types of Office 
eguipment, eocpert repairs on type- 
writers & adding machines. Crown 
Bucines* Machines 117-14 Atlantic 
Avė. Richmond Hill, N. Y. Queens 
Call 441-0880 or 441-1420 . .

Dsug «ufaupy»i Įtekdamas 
per “Spartą” radiją, radiB-cop- 
sotes, cotor ir kt TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo maSnos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Teiefunfcen, Gruadig/ Zenitb, 
Bmronghs, Otympia, Royai etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
ste t& pranešę savo adresą: 
JJL Giedraitis, 10 Bany Dr., 
K Northport, N.Y , 11731.

JACK CLEMĖNTE’S PRO SHOP 
Member of Pro. Bovlers Assoc. — 
Carry fun Hne of bovrffng baHs, tro
pines, bowHng sbirts, shoes. Etpert 
drilHng while-u-waiL AMF, Man
hattan Jubilee — 297 Wyckoff Avė. 
Ridgevood, Qns„ N.Y. EV 1-5304

ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Prenumeratos reika
lais kreiptis į Darbininko admi
nistraciją, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

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

HARTFORD, GONN.
Ved. ALG. DRAGūrfAVieiUS

:WBMI-FM95X •

VVATERBURY, CORN. 
WWCO - AM - 12*0 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Bekrnad. 9:35 ik< 1O-.30 ryto

The original Discount Party Plan. 
No investment. Commissions to 25% 

CALL MRS. WILL 
727-6439

— Namę savinihkai* tapti 
pasunkėjo — sunkiau duoda
mos paskolos ir didesniais pro
centais- ; ' •

INTER COUNTY 
BARBER SCHOOL

Finest School on Loag Island Free 
placement for our graduatės Classes 
are open aH year round

101 Deer I*ark Avė Babykm 
Call .515 JU 7-4040

Stephen Aroni&s 
(ARM AK AUBKAB) 

Graborius-BalsMBaetojM
MODERNI KOPLTOA 

423 METROPOLITĄ^ AVĘ.
Brooklyn, H. Y;

■MSMBBSP

PRESS OPERATOKS 
HYOROFęRM

ienčed cpenitor to operete

VAITKUS 
FUNERAL H0M6

197 Web$ter Av«w 
PRANAS VAITKUS 
laidotuvių Direktorė 

ir balsūniMteijsš 
Čambridge, Mas.
NOTARY PVBUC 

Patamaviaaas Sens |r nųkty.: 
CkTubSa VnpijCUl SCTTuCSSU

Uisisakykit e 
iurnalą

Founded in 1923 Tele. ULster 7-1615 
143 yema ėit succesaful
- rmintr teaddRg) 

REGISTER NOW ! ! !
Fall term begins Monday, 

Sept 12th, 1996, 
588 Lafayette Avenue 

(Near Nostrand Avenue)
Brooklyn, New York 11216 

, SUBjgDCTS:
Piano, Organ, Voioe Harmohy, 

. . Counterpėint, Cempooition
Dr. Dudley M. Archer — A-A.G.O., 

" 5 ,Direčtor

TOY DEMONSTRATORS joėn New 
England’s oldest and largest Toy 
Party Plah. Highest commissions. 
No investment, ne collecting, no de- 
Uvertag. CaB or wrtte Santa* Toy 
Parties Barbara Pully, 467 Oak 
iVeck Rd; West 66B-5688

■ jai i'iiia nt "i -iir^ ■«. w.i -

IBM Kęypcfnch Oper* espd. day or 
night Sat. A Sun. vrork avail- 
***- P“1* time

NIGHT SUPERVISORS
Steel Warehouse, supervising emali 
crew A handling paper work. Leam 
on day shifL Excellent opportunity 
with grosvlng Mamaroneek Comp.

(614) OW 6-3200

CmS^tOMETER OPERATOR ex- 
perienced, 4 dperatiohs. Good start- 
ing salary, 35 hr irk. Fringe bene- 
fits. Cot^enlal worldng conditions.

Call Mr. Klotz Personnel Dept.
U. S. NAVIGATION CO.

Wanted Exp Operatore on' Singer 
machines Steady work nice working 
conditions Hours to strit you Day 
or n^&t sėtet

KNTmNG BY GNOLFO 
68^91 75th Street, Middle Village

CaH 894-2664
Vedėjas 

STEP. MtNKUS

SERVICE MEN
For High Precision Machine Tool

MUst know how to serape vrilling 
to go on the road. Ali expenses paid 
Salary open — R. C. M. Industrie* 
Port Washington N.Y. CaH 516 
883-7777

PITT8BURGH, pa. 
WZUM, 15ID banga 

vedėjas VYT. A. TUCTUS
52 Shady St. W. Pgh^ Pana. 15228 

TėL 563-2754
Sekmadieniai* 12X16 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA. ° 
WTEL 880 kHocycIe* 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St, Phila, Pa. 19123 

PO 54)932 
leftadteniai* nuo 1^0 iki 2:30 p.p^

We care for your dog 
“Free įSife Insurance for 1 Year”

AKC ONLY
Pickup delivery Service available 

SCHNAUZERS FOR SALE 
Our Specialty

UNI-CARD SERVICE 
Open Sundays

Closed Mondays
4502 Avė. L, B’klyn

377-9448
DETROIT, MICH.

Vedėjas RALPH J. VALATKA
WJLB, 1400 banga 

15756 Lesure, Drtrott27, JSch. 
IjRoąffrvay 3-2224 

Seėtadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

THE “MR GROOMER’
DOG STYU8TS

A. Grigas, Chicago, IH., V. 
;. Krištolaitis, Brooklyn, N.Y., J.

* Bėihoris, New Bi^tain, Conn., 
J- Iškauskas, Paterson, N.J:, V.
Juškevičius, Chicago, DL, R. Ba
ltulis, Hamburg, W. Germany,

• i. Keller, BąysidęKN.Y., J. Lio-
be, Woodhaven, N Y., H. Žiti-

~ kas, Maspėth, N.Y-
liauskas, Los Angeles, Calif., P.
Daužickas, Forest Kilis, N. Y.,
A. Staknys, San Francisco, Ca- Naujiem .skaitytojam Darbinin- 
lif., K. Lazinka, Cicero, UI.,

t J. Ambrose, Dorchester, Mass ,
G. Janson, Union, N-J., V. Bra-

j zaitis, Mindersbach, W. Germa
ny. J. Reisgytė, Greenacre, Aus-

; tralia, A. Kamichaitis, Keąrny,
• NJ., F. Gustas, Brooklyn, N-Y.

G. Baltras, Heidelberg, W. Ger-
' jriąny^ Tlna Traun, Cheltenham,

Pa:, M. ~ Kasin; ~So. * "Boston,
Mass., Rev. A. £leveguis, AJba-

TAXI DRIVERS for new taxi fleet. 
Days-Nites, steady or part time 
hack.‘Lacense regtfirod. New autom. 
Fords. Free hospital and life insur- 
anceš. Bonus and vacation. COLLIN 
MAINTENANCE CORP., 204 E. 
94, N.Y.C. — 427-0790

Marian Manor Nuntng liome 
NEW FIREPROOF 
CONSTRUCTION

24 hour Bcensed nmses, rehabtHtat- 
ing care, special diets; convaieacents, 
terminai, chronics, retired gueats; 
private and semi-private rooms (all1 
wKh bath), elevator Service, roof 
garden; conveniently located 4 bL 
Nassau Rd. Huntington, New York 
from RJL statfon Woodhull Rd. A

AR 1-6080

Stamford 5% Mortagage^ 
Available only on this one. Owner 
built Ranch (in need af rqpair3)> 
If you have $14,000 casb and are 
locriung for 3. bedrooms, 2 baths, 
living room with fireplace, dining 
room. eat-in-kStchen, full. eeBar, 2 
car garage. Ali this on a level ącre 
ot land. — Owner asking $40.500 
Jane Cyprėss, /Reaitor 906 High 
Ridį^ Road (203) &2-1675. Sun * 
Bv^. dali'(ŽOT) 322-5451.

IBM 
KEVPUNCH OCTX

<^4 A 056, min 2 yra exp. 
Salary commensurate with 

eocperience.
CaU Mrs. Salbiski: MU 6-1484

Joseph Garuva 
GRABOknė 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORO AVĖ.
v Br«NWN-Y.

Wanted Exp Bilier Typist also girls 
with general clerical background— 
wfll train for our specific clerical 
vrorfc. ifteady work nice working 
condftkms Interstate Container Corp 
70-27 80th Street Gtendale — CaH 
DA 6-1000 ask for Mr. Gitnm

ny,-N-Y., B. Baranauskas, To
ronto, Ont. Canada, A D. Nau
sėdas, London, Ont. Canada.

Užsakė kitiem: A Giedraitis, 
Hartford, Conn. —•' dr. R. Gied
raičiui, San Antonio, Tesąs; S. 
Leimonienė, So. Boston, Mass- 
Capt RJ. Leimonui, New Yęrk

Ą, JSaba-. N.Y.. - ...
Sveikindami naujos skaityto^ 

jus, dėkojame užsakytojam.

J5«U«Y HOTH.:
York 19, N.Y. 
Cnmagie H*H)

Tutors and-Private Instruction 
SPANISH LESSONS

gfven by Spanish speaking young 
man. I go to your home — MR. 
JIMENEZ 901 Bushwick Avenue 
Brooklyn. CaH Ht 3-6000

HOURLY 
OR FLAT RATE 

ULARGE OR SMALL VANS 
LIBERTY MOVING 

& STORAGE 
; LT 8-0723 1

WY 2-0730

Brooklyn has FuB and Part Time 
poMttens. Hours 8:30 AM - 430 PM. 
Personai praetiees good if interest- 
ed caH for intervievr —

MISS RITA THOMPSON 
«T 3-7420

EXP OPERATORS
On Singer 8ewisg Machine 

Week work steady vvork nice work- 
irig conditions EASTERN CASE Co. 
5000 Grand Ave Maspeth — CaH

EV 6-4600

Id**l toUKtton—aocssdM* te 
MINter Torte.

Larg* rotunCTralk-ta' cfa*A%’W 

civncy joccMp* — »conm
Rate* mod*rtte ... by day, we 
month or tau*.

Coatact MR. GIBBON8 
Bdkbim

WLYN —1360 kilocydes 
ir FM 101.7 banga

GENERAL CONTRACTOR
Alterations Modernization — Resi- 
dential also Commercial Work We 
guarantee all our work

RICHI CONTRACTING 
1606 Avenue V Brooklyn

cbtvflttons. Salary open. ApfAy or 
caH ARROW LOCK CORP. 4900 
Glemvood Rd. Bklyn. 253-6500 Mr. 
SkkmL

A 3 P TEA CO.
Need Comptometer Operators 

FuH/PartTime
370 Southern Blvd. Brome

(P« Bąy Locpl to 143rd SL)

CTNERAL BUH-DER ' 
would likę to butid 1 & 2 family 
bėma*. Rųpadr or renovate build- 
ing*. Covered wtth weriaąen** ęom-

KINGSTON, New York State ap-, 
proved Home for Adults, speciaHz- 
ing in care of aged A haridicapped. 
Private and semi-private acctenmo- 
dations. Ręst Haven, (914) FE8- 
8664. SL Joseph Church vritUn the 
area.

IUVSTIUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 
VISUOMENES GYVENIMO ŽURNALAS 

mipaflndln* nkititytojg mi visų lietuvių orga- 
nisadjų velki*, visų Lietuvos laisvinimo veiks
nių darbais ir žygiais, lietuvių kultūrininkai*,

šen Ore** Fabrte*
Liberal 40% Ceėnntatai Spare 
Time in your own area to your 
Neigbbors , Family A Frienda call 
in Brboklyh, Broux A M&otattan

Metropolitan Life Insurance Co. 
offers career opportunity in sales. 
Salary +- eoenmission. Phone DE 
8-3092.

OPKATORS
Section Work, On Sport*wear
Steady Work Aū Year R&md
.. Nice Working Conditions

Union Shop
BON DANA

1859 Brtiadvay N. Y. (36th SL)

Wantecl£xp Car Šalesman
Steady workt' Nice working condi
tions Salary and commission 

JOHN D’EMIČ 
867 4th Avenue Brooklyn

CaU HY 9-5100

FOR FAST ACCURATE 
TYPING call 

PRITCHARD'S TYPING SERVICE 
538-5507 or 453-6765 
days, eves, veekends

Free ptek tų> .and deHvery.

TELEPHONE 5 
soucrroRS

Interesting,work. Part-time 
lPMto5PMDafly 

Steady Job. Good pay. Advancement 
Prefer Matūre Women. 

Apply all week
SEARS. ROEBUCK & CO.

Inter-County Shopping Center 
AMITYVILLE, L. I.

Phone: (516) 598-2200

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Artirar SL, Brockton 18, Mass. 
Tei. JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Frandngham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte ATTENTION '
InternatjonaDy known company 
wants Men and Women over 18 

turn spare hours into dollars 
FuH Time AvsHable 

CaH YU 7-1600 — WATKINS

WANTED POWER PRE88 
OPERATOR.

5 Day Week 3 to 4:30 ■
WH1 train 

DAVIS AlftČRAFT
Woodbine A Scudder Avė.. North- 
port, LX CMtact Mr. Joaapb M*ora< 

AM 1-1000

WANTED EXP OPERATORS ON 
iKRESSES Mušt do a complete gar- 
ment. Steady work Nice working 
conditions

TERRY MFG. 
6109 14th Avenue Brooklyn 

<taH BE 6-2300

J, D* JuMh* JORNMOv

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAItA AVĖ.

(prie Fonėt ItetfonI 
1*. ■ n* — M V WOOOvluIVCHę IVaTa
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Kunlgų Vienybės susiriidri- 
mas tas rugsėjo 22, ketvirta
dienį, >pas prel J. Balkūną. Pra
džia 1 vai. Bus pagerbtas prel 
J. Končius jo sukakčių proga.

Kun. L- Jankus rugsėjo 22 
įvyksta į Los Angeles ir rug
sėjo 25 sakys pamokslą šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje, 
tos pačios parapijos salėje de
monstruos du filmus apie lie- 
tuvaičnĮ Sibiro maldaknygę ir 
lietuvių gyvenimą Sibire. Fil
mai parengti anglų kalba, gau
ti iš kun. K. Pūgevičiaus.

Ant. Diržys, tautinės srovės 
veikėjas, šiemet švenčia 60 m. 
sukaktį. Ta proga eilė organi
zacijų ruošia jam pagerbimą 
rugsėjo 25 d. 4 v- popiet Win- 
ter Garden salėje, 1883 Madi- 
son Avė., Ridgewoode, N. Y. 
Pagrindiniu akademijos kalbė
toju bus poetas Stasys Santva
ras iš Bostono.

pirmininkas Zigmas Dičpinigta-/- 
tis, o technikiniai. tvarkos Hg 
dainaviečių priėmimo konrisijaį_ 
— Woodhaveno LB apylinkėj-j 
pirm- Aleksandras Vekselis.

Raimonda ir Ričardas -Komi 
triniai rugsėjo 9 išsikėlė iš'-
Poughkeepsie, N.Y. Naujas 
adresas: 2 Dana Rd., Barring- | 
ton, RJ., 02806- <

■ iNaufųįų Metų sutikimą New-^| 
arko švč. Trejybės liet parapi- 
jos salėje rengia ateitininkai 
sendraugiai

Marija Lūšionė, grįždama au
tomobiliu iš Cape Cod, prie 
New Rochelle buvo užkliudyta 
sunkvežimio ir sužeista — nu
laužtas raktikaulis.

Darbininko redakciją pirma
dienio vėlų vakarą apšaudė ne
žinomi piktadariai Į centrinį re
dakcijos langą pataikė dvi kul
kos. Viena išmušė langą, kita 
prakirto oro vėdinimo įtvirtini
mus. Abi kulkos atsimušė į 
kambario sienas. Įvykis praneš^ 
tas policijai.

Apreiškimo parapijos .Kaf. 
Mot. Sąjungos 29 kuopa šven
čia savo 50 m. veiklos auksinį 
jubiliejų. Pasiruošimas šventei 
eina prie galo, bilietai baigiami :

Domicėlė Genaitienė, sulau
kusi 77 m. amžiaus, rugsėjo 
15 mirė Woodhavene. Po pa
maldų šv- Jurgio parapijos baž
nyčioje, rugsėjo 19 palaidota šv. 
Karolio kapinėse. Nuliūdime pa
liko vyrą Juozapą, dukrą Do
micėlę Jonaitienę su žentu To
mu bei anūkes: Daną, Hedy ir ___ __ ____ __________
Aldoną. Velionė priklausė dau- ^-Į^a^^N^nflgfJ'dįyvaūt, 

-getiūi'bažnytiniųr organizacijų, j " - ------ ; . _
buvo dosni savo parapijos ir 
vienuolynų rėmėja. Laidotuvė
mis rūpinosi šalinskų šermeni
nė.

Už a.a. E. Turausko vėlę mi
šios tas spalio 1 d. 10:30 v. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Užprašė ateitininkai sen
draugiai Jie kviečia atsilanky
ti visus ateitininkus ir visuome-

prašome nedelsiant įsigyti bi
lietus arba pranešti savo sutiki
mą dalyvauti iki rugsėjį 25. 
Bendri pietūs ruošiami pagal 
dalyvaujančių žmonių skaičių, 
todėl vėliau Įsigiję bilietus gali

biliejiriė šventė pradedama 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je spalio 2, sekmadienį, 11 vai. 
iškilmingom mišiom ir bendra 
komunija; 1:30 vai. parapijos 

Dainavos ansamblio “Nemu- salėje įvyks pietūs, po to iškil-

taataem^Šraa

ųraąrtgtos Bostone rugsėjo 11. 
^jįjį^eCtarvo mišios, kurias 
makojo pato klebonas kun. An-

1966 m., rugsėjo 20 d., nr. 61

šoko keletą tautinių šokių. Bi
rutė Adomavičiūtė padeklama
vo Bernardo Brazdžionio Bena- 
mio dainą.

d. 5 v. lietuvių piliečių draugi
jos didfiojoje salėje. Programo-

mas apie Silūro lietuvaičių mal
daknygę. Kiekvieno lietuvio pa
reiga remti Baltą- Tad kviečia
me prisidėt auka, kviečiam ap
silankyti į banketą.

KuMūres klubo šio sezono pir-

fejos dalyvavo su vėliavom. Liet
p piečių draugijos didžiojoje si-
£••įjj v, >popiri buvo pats nu- mas susirinkimas jms rugsėjo

24 va T^tautirtiojns-.
; na salė. THhėjimą pradėjo LB ”
- apylinkės pirm. Antanas Mat- 

j^ški?Įneštis vėliavas, invokaci-
ją sukalbėjo Jtieb. kun. A Balt-

tituto patalpose. Prelegentas 
Vincas Rastenis kalbės — Pa
triotizmo kryžkelės. Bus prista
tyta nauja klubo valdyba. Klu-

PAGERBTAS PREL J. KONČIUS-BALFO VEKEJAS
Ilgametis Balfo pirmininkas 

prel. dr. Jenas Končius rugsėjo 
18 paminėjo dvigubą — 75 
m- amžiaus ir 50 m. kunigys
tės sukaktį.

Iškilmės pradėtos Apreiškimo 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 
kur padėkos mišias laikė pats 
jubiliatas, asistuojamas kun. 
W. Karavecko ir kun. St. Ylos. 
Mišiose dalyvavo trys vysku
pai, daug prelatų, ir kunigą, o

. . .i ■ '1 ' ■' ; 1 ■

taip pat* pūna bažnyčia žmonių 
— jubiliato draugų k prijau
čiančių, susirinkusių bendrai 
padėkos ir džiaugsmo maldai. 
Turiningus pamokslus pasakė

vysk E. E- Swanstrom angliš-

t- žodį, kviesdamas visus drauge 
L dirbti. Pagrindinę kalbą pasakė 
rLB Tarytas pirm Vytautas Vo- 
’ tortas, pabrėždamas patriotiz- 
f mo esmę ir kviesdamas visus 
įv dirbti lietuvišką darbą, nepa-< 

miršti Lietuvių Bendruomenės. 
Po V. Volerto kalbos dar kai- - 
bėjo Mass. viceguberoatorius 
Richardsbn, Giedrė Galinytė 
perskaitė rezoliucijas, kurios 
bus pasiųstos JAV prezidentui 
ir kitiem valdžios pareigūnam. 
Meninėje dalyje dainavo solis
tas Stasys Liepas, akomponuo- 
jant J. Kačinskui Jis padaina
vo: Šimkaus lopšinę, kunigaikš
čio Igoro ariją, Tallat Kelpšos 
Kur lygūs laukai ir Mano sie

Beatričė Kerbelienė. Po; paskai
tos bus diskusijos ir tradicinė 
kavutė.

Bostono dramos sambūris 
rugsėjo 24 keliauja į Philadel- 
phiją ir ten suvaidins “Brandos 
atestatą”. Veikalas jau vaidin
tas Bostone, New Yorke, Wor-

Studentų Ateitininkę Sąjun
gos centro valdyba rugsėjo 24- 
25 lankysis New Yorke. Lanky
mosi metu numatyta: pasitari
mas su MAS pirm. Rimu La- 
niausku moksleivių reikalais, 
žiemes stovyklos aptarimas k 
Nevy Yorko draugovės, aplanky
mas.

5 vaL popiet iškilmės tęstos 
New Yorker viešbuty, kur gau
sus prel. J. Končiaus draugų 
būrys- susirinko į pagerbimo 
banketą. Po prel. J. Balkūno 
atidaromojo žodžio ir prel. L Al- 
bavičiaus sukalbėtos 
banketo vadovavimą 
Juozas Laučka. "T ■

Suminėta bent dalis
tojų, atsiuntusių savo sveikini
mus raštu: kardinolas R- Cus- 
hing, kardinolas; Ei SpeHman ,

maldos, 
perėmė

sveikin-

Iš Lietuvos 
vyčię veiklos
Newarlc, NJ. — Rugsėjo 24- 

rugp. 25 Atletų klube LB New ma ir šokiai. Įėjimo auka 5 ^5 savaitgalis vietos 29 kuo- 
Yorko apylinkės valdyba buvo dol; tik šokiuose — 1 dol. Kvie- P31 ^>us tobai užimtas, šeštadie- 
sušaukusi visų apygardos apy- čiami visi dalyvauti ta ^>us metiniai pietūs ir šokiai
linkių atstovų pasitarimą. Taip 

bsosrono wiocxrnto|o ■ 
vaidintojų grupė, vadovaujama 
Beatričės Kerbelienės, atvyks į 
New Yorką ir spalio 9 Darbi
ninko rudens parengime suvai
dins T. Wilder 3-jų veiksmų 
dramą “Mūsų miestelis”- Vai
dinimas prasidės 4 vai. popiet 
St. Thomas auditorijoj, Jamai- 
ca Avė. ta 88 St, Woodhavene. 
Ta proga visiem spaudos rėmė
jam ir skaitytojam išsiuntinėti 
laiškai su pramanu prisidėti 
prie spaudos palaikymo ir kvie
timu dalyvauti Darbininko pa
rengime.

_Wright, vysk. J. J. Maguire, vys- 
kup. Pr. Brazys, (prel. King, Al
to vardu inž- A.'Rudis, iš Pane
vėžio kurso kurt. L. Gižinskas, 
arkivysk. Antonio Samore, mi- 
nisteris Bronius1 Balutis, Vliko 
vardu Juozas Audėnas, Lietu
vių Moterų Klubų Federacija, 
Philadelphijos Liet. Moterų Klu
bas, Pasaulio Liet KataL Mote-

šv. Jurgio salėje. Durys atida-
pat atsilankė kai kurių organi
zacijų atstovai bei buvę daina- 
viečiai Vokietijoje: Jonas Jan
kus iš Brooklyno ir Petras Lu
koševičius iš Elizabetho; N. J. 
Apygardos valdybos pirm. J. 
Šlepetys bei kultūros vadovas 
Kęstutis Miklas painformavo
“Nemunas žydi” spektaklio ren-
gintą, supažindino su biudžetu 
ir įvairiais organizaciniais dar
bais. Susirinkusieji vienbalsiai 
pritarė ir pasiūlė sudaryti įvai
rias darbo komisijas Tokios ko
misijos tuoj pat ir tavo išrink
tos. Bendro spektaklio organiza
vimo bei propagandos komisijai 
vadovauti apsiėmė pats švieti
mo ir kultūros vadovas inž. 
Kęstutis Miklas, finansų komi
sijai vadovauja valdybos vice-

v.e Pietum vadovauja Edward 
Schmidt ir jam talkina Miss 
Mary Stonis.

Sekmadienį čia įvyks New 
Yorko ir New Jersey apskrities 
susirinkimas toje pačioje ŠV- 
Jurgio salėje. Susirinkimą kvie
čia pirm. Aleksandras Vasiliaus- 
kas-Wesey. čia bus atlikti meti
niai rinkimai ir bua padaryti

vienijimo Liet Amer. vardu L 
šimutis, tėv. marijonų provinci
jolas tėv. V- Rimšelis, tėv. pran
ciškonų provincijolas tėv. L 
Andriekus, Šv. Kazimiero ir Ma
rijos Nek. Prasto. Seserys, LB 
Tarybos vardu ' Vyt. Volertas, 
LB NY apygardos vardu j. Šle
petys, Pasaulio liuteronų šal
pos taryba, Teistoj Founda
tion, Care organizacija, NCWC

tojarimo bei dėstymo įvairiose 
mokslo įstaigose ir mokslo vei
kalų rašymo.
* Dabartinis Balfo pirm. kun. 
V- Martiniais iškėlė jubiliato 
nuopelnus sugebant Balfo šal
pos veikloje apjungti j. darnią 
vienybę skirtingų įsitikinimų l°i šiandie šventa. Onos Ivaš- 
žmones. Ministeris dr. St Ęač- ^Įtaės tautinių šokių grupė pa- 
kįs^ perdavęs ir lieta vos atsto
vo J. Kajecko sveikinimus, pa
sidžiaugė jubiliato ilgamečiu ir 
darniu bendradarbiavimu, su 
diplomatinės tarnybos atstovais. 
Panašiai ir New Yorko konsu
las A Simutis pabrėžė kun. J 
Končiaus glaudų bendradarbia
vimą su Lietuvos konsulatais, 
tuo sėkmingai vykdant bendrą 
šalpoę dąębą. . t

Ajrtęiškimo lietuvių >parapi- 
jos ktebipas kun. N? Pąktaus, 
jubiliato stadijų dienų kolega, 
iškėlė keletą kun. J. Končiaus 
asmenybės bruožų, kurie pasi
reiškę dar seminarijos dieno
se, daug jam padėdavo tąkk^ę 
šakotoje visuomeninėje veiklo
je. Tai sielos švelnumas ir drą
sa. jubiliatas pilpas jaunatviš
ko pajėgumo, nes nuolat, dirba, 
studijuoja, rašo veikalus ir vis 
rodo gerą savo širdį. ,

Meninę programą atliko Lio
nė Juodytė-Matthews, Aleksui 
Mrozinskui akomponuojant; pa
dainavusi St. Šimkaus Kur ba
kūžė, čerienės naują ta specia
liai šiai šventei skirtą kūrinį 
Ten yra Lietuva ir Kačanaus- 
ko Vai gražu ant kalno. Solistė

jau kelinta savaitė gyvena Bos
tone ir universiteto bibliote
kose renka medžiagą naujam 
istorijos veikalui

aukojo keletą dėžių knygų pie
tų Amerikos lietuviam.
~ Gloriją Razvadauskaitė susi
žiedavo su Algiu Adomkaičiu.

t- ..■ f

Nauji New Yorko pajamų mokesčiai
V. VEBELIŪNAS

viršija 40 dol., tada jokių dek
laracijų daryti nereikia.

Už New Yorko gyveną pilie
čiai, kurie dirba New Yorko 
mieste arba New Yorko mieste 
verčiasi savo profesija* privalo 
mokėti taip vadinamą uždar
bio mokestį arba angliškai 
“earnings tax”. Pastariesiem 
apskaičiavimas visiškai skiriasi 
nuo federalinių bei NewYor- 
ko miesto pajamų mokesčio ap- 
skaičiavimo-

New Yorko miesto taryba į- 
vedė naują įstatymą, pagal ku
rį visi newjorkiečiai yra apde- 
dami pajamų mokesčiais. Šiuos 
mokesčius reikės mokėti už vi
sas pajamas, gautas nuo šių 
metų liepos 1. Visiškai skirtin
gos taisyklės taikomės newjor- 
kiėčiams ta kitas metodas tai
komas už inksto ribų gyvenan
tiem, bet New Yorke dirban
tiem žmonėm.

Newjorki«ČMi turi mokėti
N.Y. miesto pajamų mokesčius čia mokesčiai yra mokami 
už visas savo neto pajamas, nUo bruto pajamų, atėmus tam 
(Net Tazable Incom£) kaip jos tikras nustatytas pirmines su- 
bus apskaičiuotos federaliniuo- mas arba išskaitymus — “de- 
se pranešimuose. Mokesčių ra- duetions”. šie išskaitymai yra: 
ta prasideda nuo 0,4 proc. ligi i) 3,0 o 0 doL uždirbantiem 
2 proc- New Yorko gyventojai mažiau 10,000doL per metus, 
mokės taksas už visas pajamas,

you walk yrith God.

nežiūrint ar jos uždirbtos New 
Yorko mieste, ar už miesto ri
bų. Dirbantiem šie mokesčiai 
išskaitomi iš algų, ir metų gale 
jiem bus duodama apyskaita, 
kiek buvo viso uždirbta ir kiek 
mokesčių sumokėta. Tas apy
skaitos lapelis bus pagrindas pa

b) 2,000 dol. uždirbantiem nuo 
10,000 iki 20,000 dol, c) 1,000 
dol. uždirbantiem tarp 20,000 
ir 30,000 dol., per metus. Ku
rie uždirba daugiau kaip 30, 
000 dol., netaikoma jokių iš
skaitymų. Už visas pajamas po 
visų Skaitymų New Yorke dir
bą “užsieniečiai” moka 1/4 pro
cento pajamų.

Tokiu būdu; jeigu žmogus 
uždirba dvylika tūkstančių do-

York City Income Tax Return),vardu Bronė Skudienė jubilia- 
pos vardu kun. S. Raila, Kana-' ftiĮteftė puošmį jo bajoriškos 
dos Liet Kunigų Vienybės var- galinės herbą.

Visiem padėkodamas, prel 
apskritis sveikina Mr. Mrs. A. t eilė pavienių šeimų ir asmenų dr. J. Končius priminė, kad tik

Wesey, kurie šiais metais Sveikinimus žodžiu .pradėjo į Dtevo palaimos. dėka sųUukė 
švenčia širvo vedybinio gyveni-, dabartinė BaHo riaptamminkė- ^į^^^ ^ta l^j^ stiSkti 
mo 25 metų sukaktį. Kuopa taip adv. dr. Elena Armonienė iš -tartie Anksčiau, buto
pat reiškia gilią užuojautą Onai Baltūnorės. Prelegentė išsamiai suminėta PMėka priklaaso ta 

* apibūdino nihžHato nuopelnus gausieaa tsa^radarbiairt hrsėjo 7. F. V. ta jo ilgo gyvęnimoHS^ tai BaK^ ta ^ Vienybėje

■ . Jau 1919. m. tara. J. Končius ar kitose organizarijora. 50 m.

mą, kuris buvo Worcesteryje.
šių eilučių autorius, kuopa ir dū prel- J. Tada'rauskas ir ilga

For renk 3 rooms unfurnish- 
ed. Open all around- Front. 
Low rent controHed. Call 996 Goodis, kurios vyras mirė rug- 
2731. sėjo 7. : I

ratinei valdžiai ir New Yorko 
valstybės įstaigom.

Verslininkai bei profesiona
lai privalo pranešti savo 1966 
metų pajamas ir įmokėti mo
kesčius dviem dalimis: š. m. 
rugsėjo 15 ir 1967 sausiol5. 
Šie mokesčiai gali būti apskai-

eta tūkstančius dolerių, o už li
kusį dešimt tūkstančių jis mo
ka vieną ketvirtį procento mo-

būti padarytas per keturis mė-

to pajamas. Pereitų metų paja- didesnės nebu bus kitais me
nas reikia padalinti į dvi da
lis, nes šie mokesčiai yra tik
tai nuo liepos 1. Jei taip ap
skaičiuoti pajamų mokesčiai ne-

tais. Gale metų ne newjorkie- 
čiai tiuės taip pat pranešti New 
Yorko miestui kiek tavo uždirb
ta New Yorko mieste ir kiek

nas labai būdingas skirtumas 
tarp newjorkiečių ir už miesto 
gyvenančių yra tai, kad už mies
to gyvenantieji žmonės nepri-

_ ~ ~ —<- - \ ■■ ....... yra sunrvpmęs uei pini-
CatskHI kstauoss, gražioje sukalbėta malda. , gų infliacijos, bene būtų ge-

vietovėje, parduodami įvairaus Dalyvių tarpe metėti jubūia- riauria juos dėti į Mutual
didžio sklypai. Z. Krauntitienė, to sesuo Liuda ąe švogėriu, o Funds. J. Audėnas mielai patar-
Druskone Hali Andes. N. Y. taip pat daug sve<3ų ta prelato naus. 109 Warwfck St, Brook- val° mokėti taksų už tas paja-
Ttetef. 9144764661, skambinti ankstesnių bendradarbių ir iš lyn, N. Y., 11207. Tel T A7- kuriuos yra uždirbtos ar
po 9 vai vakaro. kitų miestų. 9518. gautos už New Yorko miesto ri

bų, kai tuo tarpu newjorkiečiai 
HMceHant iš New Yorko, par- privalo mokėti mokesčius už va

duodamas vienos šeimos na- sas mvo pajamas, 
mas Rkhmond Hffl, arti parko. 
Dėl informacijų skambinti VL 
Baltrušaičiui VI64648. -

Mūsų mielai narei
AfA

Valerijai Butkienei,
jos broliui Romanui Polovinskui mirus, giliausią užuojautą 
reiškia

LMKF New Yorko Klubas

N. Pakalnta, AprvMklmo parapija* Metanas. OaMnėjt dr. at. BaMUs.

Bendrai paėmus, Šie New Yor
ko miesto mokesčiai yra maži

HnuomejMnM butas iš 5 tojo* bei mieste dirbančius 
kambarių, pirmame aukite. Ga- didesnis vargas bus buch- 
ražas. Arti geras susisiekimas, altarija, pranešimų rašymas ne 
prie Hlghhmd parko- Skambto- petys mokesčiai. Tačiau toks į-

ną Mtadteniato ta sekmadie- rrigoja, tad reikia daryti pta- 
ntata TeLMI 7-6962 - nūs.


