
SVARBIAUSIA SAVAITĖJE

tais tęsėjais didelio darbo, vyk
dyto ankstesnių generacijų (kar-

i ir religinis kongresas su
nkė. per 6000 dalyvių. Dau- 
Mša lietuvių atvyko išChi- 
gos, New Yorko ir Baltimo- 
5. > eilės vietovių atvyko vos 
keletą autobusų, o iš kai ku-

I kntamijų po keletą atstovų.

P. A.O*Dūyla.'Fferskaičius šv. 
Tėvo Pauliaus VF sveikinimą, 
pamoksią lietuviškai ir angliš
kai pasakė Bažtimorės lietuvių

tylriita. sbH^' ki^ alsinaujmiino sąjūdi 
ima kai kas piktnaudoti? -

Marijai, kuri, kaip pamaldi tra
dicija sako, apsireiškusi Šiluvo
je, tame marijaninio pamaldu
mo centre, taip brangiame ka
talikiškos Lietuvos vaikams.

Šeštadienį, rugsėjo 3,12 vąL 
ngresas pradėtas spaudos pa
los atidarymu. Religinio kon- 
eso organizacinio komiteto 
rmminkas preL J. Uranas, 
darydamas parodą, pakvietė 
Ibėti liet pranciškonų pro- 
icijolą t Leonardą Andriuku, 
F.M., kalbėtojas priminė sun- 
į lietuviškos knygos dabar- 
s dalią. Mūsų protėviai lietu
kam spausdintam žodžiui ro-

Balsai šiuose sakiniuose

U Thant, gen. sekretorius, 
pareiškė, kad nesutiks eiti pa
reigų antrą penkmetį. Afrikos 
valstybės, jei U Thant tikrai ne
sutiks, reikalausiančios, kad 
sekretorius būtųjš Afrikos. Spė
jama, kad Sovietai atnaujin
sią “troikos” reikalavimą.
PIETŲ AFRIKOS PfRMININ- 

NUŽUDB

os k Htoraturue vakarą. Prisl
inko apie 2000 asmenų. Ki
tom jau nebebuvo vietos. Va- 
aro programą atliko New Yor- 
o lietuvių vyrų choras, vado
vaujamas VI. BettruiaHHe ir » 
totai — Antanas Pavasaris, Ro-

vysk. Pr. Brazio ir vysk. C. Su- giedojo 
latico*, iškilmėse, dalyvavo Bal- 
timorės kardinolas L. J- She- 
han,Washingtono arkivysk. P.

Šis Darbininko numeris ilius
truotas išimtinai Šiluvos koply
čios dedikacijos ir religinio kon
greso iškilmių nuotraukomis. 
Visos nuotraukos Romo Kisis-

dėjimą ir pasididžiavimą kiek
vienam lietuviui

E visų lietuvių širdžių ir lū
pų tekyla šiuo momentu tas. 
himnas, kurį giedodavo šven
tasis Kazimieras ir netgi nusi
nešė su savim į kapą: “Mano 
siela, dėkok . kasdieną Motinai 
Marijai, garbink jos vardą ir 
stebėkis dorybėmis. O Marija, 
tu esi garbė ir pasididžiavimas tekiame Mūsų tėvišką Apašta- 
visų žmonijos dukterų, išaukš- lišką Palaiminimą, 
tinta virš visų Dievo kūrinių,

riodika IunĮM v -netamiąėti). 
BrooktyK) vyskupijos laikraštis 
“The vėtomajame pa
žiurto | OtaMBte Vyskupų raš
tą kaįpįj8p*jhną tien, kurią, 
dengdavai Vatikanu^susirin
kimu, “tassi po Bažnyčios pa
matais" o ne ją stiprina. Pri-

_ _______ t_______  .. . . F _ _. . .___ . manė porą kai 
taąwtaK. viam tieit jų ^angam bri iHrie- rhĮ kurrigų ir pasaulieaų ‘Tibe- Paulam Ulbą, . 
ttoVulnenHnšanų______________________- valiųjų aiškinimų” apie Bežny- encijojė mgjHūčto . pradžioje,

-ftatoju Itor d>d»6riioe -IUdiaiM iš fios mokslą ir drausmę. ‘ ..............------
aaš^jr Jonasii ' Amerikoje teko pastebėti 
iaes giesmes vos: stenėta žvidct^kuriąkatyNevrariro vyskupijos laikraštį 
chorais ir-mi- savo ifanbotieĮ įnašą paaukojo “Advocate” prašnekus ypačiai 

> pavergtos Ustuvos katalikaL aštrią apie “konfesiją” ir “ab-
ftutkelteį^psU surdiškumą”, kuriuos padariusi

mgdamiesi .uždraustos! | lietu- 
ikos spaudos atsigabenti net 
užsienių. Dabar, sėto visi 

oka skaityti, nesinaąBpjama 
audos "laisve, ir lietuviška 
lyga pateko į sausras! jlaiko- 
rpį. Baigdamas kalbėtojas 
ietė visus tapti savosios kny- 
S apaštalais-
A.L.R.K. Federacijos kongre- 
5 po valandos atidarytas to 
ties Statler Hitton viešbučio 
toje salėje. Kviesdamas ati- 
rymo žodžiui preL J. Balkū- 
, federacijos pirm. JKazys

viltį, Garbingas; Broli, kad be- 
tuvių troškimai ^įr-į maldos .iš- 
mels iš Dievo, Marijos užtari
mu, tą religijos laisvę, gintą 
Visuotiniame Susirinkime; tesu
teikia Dievas susipratimo dva
sią, kurios šiandien visi gei
džia. kad jūsų tėvų žemėje bū
tu leista Bažnyčiai gyventi ir 
veikti “be kliūčių, ten vykdyti 
misiją, jai pavertą dievišku į- 
sakymu, suteiktų malonę, kad 
nuolatos didėtų tikėjimas ir re
liginės praktikos.

Pati koplyčia išpuošta jūsų 
tautos menininkų genijaus ir į- 
kvėpimo, kartų tarnaus kaip 
simbolis tvirto prisirisimo prie 
katalikiškų principų, kataliku 
ko gyvenimo, vis tvirčiau pa
remto išpažįstamo tikėjimo, ne
siliaujančių pastangų tapti ver-

: Susirūpinimas iškalbingiau
siai prabilo Olandijoje- Jos 
vystaųmi po savo konferencijos 

’’ C - ■ - paskelbė raštą, kuris vertina
mai*, Mtet Atice Ste- tirtos pajudinimas tiek Ketu- mas kaip įspėjimas dėl kai ku-

Ar tie taisai tėra atsiliekan
čių ir. nespėjančių su gyveni
mo sron, ar tai balsai susirū
pinusių, tad gyvenimo srovėje 
neištirpti) pati Bažnyčios es
mė?

Ieškant atsakymo, verta įsi
žiūrėti, dėl kokių reikalų tie 
balsai keliami. Tokios refor
mos kaip vietinės kalbos įvedi
mas į liturgiją nekelia rimto 
pasipriešinimo N esusilaukia 
priekaišto nėt tijdnčįųjųmasės 
aktyvus dalyvavimas fiturgijo
je. Ar kunigas bus tarp alto
riaus ir tikinčiųjų, ar altorius 
tarp kunigo ir tikinčiųjų, ne
priklauso prie susirūpinimą ke
liančių klausimų. Vis tai laiko, 
epochos, atsitiktiniai — ne es
mės klausimai.

Olandijos vyskupų rašte bet
gi pabrėžiamas Bažnyčios moks
las apie Kristaus gimimą iš 
Nekaltosios Afergelės, Kristaus 
prisikėlimas ir būsimas žmo
nių prisikėlimas am^ąrtįgBi.^* 
yenimui “Ądvocąte”. :kaįbama,

m MasHonė, Prudoncija Bte- 
įfonė fa* Joms VmroNs. Solis
tai akomponavo ir M.K. Ciur-

ptySta neH tik bus sekmadienį.
vardą, bet DE GAULLE IR JOHNSONAS 

nuolatinis są- . Prezidentas de Gaulle rugsė- 
’, jo 1 kalboje Cambodijoje ragi- 

no Ameriką pasitraukti iš Viet- 
namo- Tai .esanti sąlyga dery- taiką Vtotaam*. ....

'bom su komunistais- Preziden- U THANT IR KAS TOLIAU? 
tas Johnsonas rugsėjo 5 kalbo- 

■ Įe Detroite de Gaulle siūlymą
^5\^V.’witadė: tegul paskelbia š. Viet- 

K;., namo pasitraukimą, tada trauk- 
ris ir Amerika.
JOHNSONAS IR MASKVA

įv: ,2 “ m-- : Prezidentas Johnsonas rug-
sėjo 1 gavo atsakymą iš Mask- 
vos į siūlymą baigti šitąjį 

■. karą ir pridėti bendradarhiavi- . KĄ 
mą, “Pravda” atsakė — ne, Pietų Afrikos min. pinninin- 

. Amerika neatsisako nuo ?ag- kas Hedrik F. Vęrvoerd rugsė-

The Td)let vedantialRitaei^ 
dėmesį į žodžins, knrie^ gair bū
ti suprantami, ka^p pasisaky
mas už kom. Kinijos įtraukimą 
į Jungtines Tautas. Naujos in
formacijos pranešė apie Ameri-

‘ j Saigone ir kitur komunistai kos ir kam. Kinijos atnaujintus 
Tir.•■Tfc ~ sustiprino bombų sprogffiamną į paritartmus. Varšuvoje, apie 
lė, kad kad - sutrukdytų rinkimus, kurie kam- Kinijos užsienių ministe- 

rio paresškinią, kad jis neatme
ta derybų su Amerika. Stebė
tojai seka, ar Amerikote nu- 
DFfST* ihhIHI rnOKOTl KOR1« M- 
niiai įsileidimu į J. Tautos už

Dabar laimingai užbaigta ši 
šventykla liudys pirmiausia vi
sos tautos gilią meilę Švenčiau
siajai Mergelei — meilę niekad 
nesiliovusią per šimtmečius, į- 
amžintą ir paliktą paminkluo
se ir šventyklose, kur tik per
ėjo tos tautos žmonės, dides
nei garbei tautos, tikinčios 
Dievą ir mylinčios gailestingą
ją Dangaus Karalienę.

Kaip praeityje sūniškas pri
sirišimas prie Švenčiausios Ma
rijos Švietė jūsų tautos kėlią ir, 
laimingais įtiksite ’ ir skatšmo 
valtadose, taip, tębūiūe tai ųžr 
tikrinimas #-ir^. pflŠsdsą. spncfo-akoisekravo ir pirmąsias šv. 

litias aukojo vyrtL V. Bris- 
ys. Tuo pačiu metu prie di- 
tiojo šventovės altoriaus šv. 
lišias aukojo kun. J. Stunkeri- 
tos. Pamokslą pasakė Romos 
r. Kazimiero kolegijos rėkto
ms prel. U-Tulaba. Mišių me- 
i dalyviai giedojo lietuviškas

Rugsėje,4 — sekihaditiMO 
rytą, dar Tyko t- ėfekaib a-____ _______ ______
l”1*1*?*^* A. O'Boyto, Ghicagos arkivysk.
_** * .a Detroito arkivysk.

J.F.boanfonirkt-
Washingtono arkivyskupui P. 

A. O'Boyfe pašventinus Šilu
vos koplyčią, prie didžiojo alto
riaus šventovėje pontifikalines 
mišias aukojo vysk. V. Brizgys. garsas1 
Mišių metu giedojo Dainavos taų> įįįk

Giliaprasmės yra ir popie
žiais minėtos kalbos žodžiai 
apie krikičžonis, kurie “nori 
lengvesnio totiio į krikščiony
bę”; kuriem “krikščionybė yra 

- prisiderinusi prie kitų nuomo
nės ir prie pasaulio kelių”. Iš 
tų žodft) strodo, kad popiežius 
pasteaki kritiškai dėl tų krikš- 
čionių, kurie norėtų lengves
nio kelio, nereikalaujtačio au
kos: kurie vardan to lengves
nio kebo noeėtų, kad Bažnyčia 
gyventa srovėje būtų ne no- 
ia, oetKiecnra.

tai”, betikžndai^ “aggiorna- 
mento”, norėtų “nubraukti da
bartinę Bažnyčios struktūrą, at
mesti šimtmečių teologines tra
dicijas vardan asmeninio išra
dingumo ir bevaisio naujumo”. 
Laikrašti, sakos, slegiąs “lėkš
tumas straipsnių kai kurioj ka
talikų periodikoj, globojančioj 
Bažnyčios miromėninimą, ... 
garbavojančioj sąžinės emanci
paciją ir laisvę nuo autoriteto”.

syta t dr. J. VtettMroą, MJ-G, 
paskaita apie ^lūvos švento
vės reikšmę Lietuvai ir t dr. 
V. Gidžiūno, O-F.M., paskaita 
apie žemaičių krikštą.

Popiet 2 yat buvo pagrindi
nės Šiluvos koplyčios dedikaci
jos iškilmės. Dalyvavo per

tnento tarnautojo toaftrma. žu- 

sis, natūrtiizuotas Pietą. Afri
koje, kilęs pusiau iš graikų, pu
siau iš portugalų. —

— Darbo dienos savaitgaly 
keliuose žuvo 636, pernai 563.

— Nuw Yorko ligoninėse už 
lovą pusiau privačiame kamba
ry prieš pehkeris metus 10 die
nų mokėjo 560 dol., dabar 
841.90, kitais metais imsią 
l,Oęadol. ‘Mums dabar sako, kad mo

ralė turi taip pat prisiderinti 
tave garbina”. prie sąžinės naujos laisvės. To-

•Tau, Garbingas Broli, Gar- liau nebegalima sakyti, kad šis 
ar tas yra teisinga ar klaidin
ga. Tai priklauso nuo to., kaip 
pats gtioji”-

tui
Su tėvišku džiaugsmu suži

nojome, Garbingas Broli, apie 
artėjantį — Nekaltai Pradėto
sios šventovėje, kurią Ameri
kos Jungtinių Valstybių katali
kai pastatė tos garbingos tau
tos sostinėje, — palaiminimą

jubiliejinis kongresas. Po 
et J. Btikūoo atidaromojo 
džio, prel L Abrričlua su- 
Jbėjo invokaciją ir sudarytas 
usūs prezidiumas. Išklausyta 
lė sveikinimų. Sveikino vysk. 
A. Salatka, Lietuvos atstovas 
Rajeckas, Amerikos katalikų 

rų federacijos atstovas, prel.
Tulaba, preL P. Ragažinskas, 

m. E. Abromaitis, t L. An- 
iekus, O.F.M., L. Šimutis, p. 
ėlynienė, vysk. Pr. Brazys, 
XC., t V- Rimšelis, M.LC., 
J. Borevičius, S.J., A. Rudis, 
Bachunas, prel J. Končius, 

. Mažeika ir kt Pagrindinę 
> kongreso paskaitą “Ameri- 
>s lietuvių hkiminės proble- 
os” skaitė kun. Vytautas Bag-

Visiems savas švento Kazi
miero paveikslas, žvelgiąs iš 
koplyčios mozaikų, tarnaus pri
minti jo dorybes ir ragins lie
tuvius katalikus grąžinti pasau
liui asmens ir visuomenės 
krikščioniško gyvenimo pras
mę, išlaikyti ir ugdyti dvasinių 
ir pilietinių dorybių palikimą, o Gailestingoji Mergele, išklau- 
perimtą iš protėvių kaip paved- syki maldas tų, .kurie įtarimai PAULUS P.P. VI

• .T4 » ;':. r t. - r L-j -’s‘4

bangiems Vyskupams, kuni
gams, vienuoliams ir vienuo
lėms ir visiems mylimiems lie
tuviams, kurie niekad nesiliovė 
visas savo viltis ir troškimus su- 
dėti Į Palaimintosios Mergelės ^(priešinimą ne nau-
šir* karp užtikom, ga«^ jo^Zm? teatneša gy- 
su dangiškų malonių, d širdies £

storiešinimas- idėjom, kurtos iš
kreipia Bažnyčios mokslo esmę 
— paapriešimimas perdėtam ra- 
etonatanui, kuriam n^iriimti- 
na tai, ta gamtiniu būdu neiš
aiškinama (Kristaus gimimas, 
atsikėlimas iš mirusių.. .); pasi
priešinimas .gaufdMum subjekty
vizmui, toris atpalaiduoja suti
nę nuo objektyrinių normų ir 
gero ar blog© elgesio norma te
laiko savo paties galvojimą bei 
sprendimą; gal tai pasij^ieši- 
nimas taip pat perdėtam natu- 
ratismvi, kuris žmogaus prigim
ties polinkius pakelia į dory
bes, laisvai praktikuotinas — 
iš čia ir Sūkiai prieš kunigų ce-

Ta pačią šeštadienio popietę 
toje salėje vyko ir Lietuvių 
migų Vienybės seimas. Iš
prašyta vysk. Pr. Brazio ir koplyčios, skirtos švenčiausiajai 
mk. V- Brizgiu pranešimų bei 
rtasi Lux Christi žurnalo lei- 
imo reikalais. Prel. V. Belčiū- 
k painformavo apie religinių 
mygu serijos “Krikščionis gy- 
mime” leidimą, 
šeštadienį 5 vai. popiet į Ši

mus kuptytios altoriau* ken-

POPIEŽIUS PAULIUS VI: Garbingam mūsų broliui Vincen 
tituliariniam Bosanos vyskupui

ši- reikšminga itiolmė, kuri 
subdria draugai taip daug lie
tuvių, išsklaidytų pasaulyje, 

meldinieku. Altorių dalyv«*jant * bro- 
miiranmicę,. Attonų gyvenantiems tėvynėje,

gą skirti Musų pacuąsinnno žo- — „
džius tiems sūnums ir duk
terims, gimusteins ar klluriems 
iš lietuvių, kurie, sekdami savo 
protėvių pavyzdžiu, iŠ naujo, pa
gal Vatikano D Visuotinto Su
sirinkimo dvasią, liudija savo 
pasitikėjimų Dievo Metisą, Baž- 

šeštodienio v.Une SUUer *
ilton viešbučio erdvioje Presi- dengi*. Olobėja.

ential BaDroom salėje iškO- Jūsų koplyčia iŠ naujo paro
dų dalyviai soirinko į rnuzL dys jūsų pagarbą Marijai, kaip 

iškalbingas liudytojas jūsų gar
bingos istorijos, įkvėptos ir tau
tinių idealų ne mažiau kaip pri
sirišimo prie religinių įsitikin- 
mų.. Sukurta dosnumu tikinčių
jų, gyvenančių svetingoje šaly
je yra išraiška jų dėkingumo 
Dievui, “visokios geros ir to
bulos dovanos davėjui”, ir taip 
pat visiems tiems Amerikoje,



2 DARBINI* K A> iyoę m., rug»v|Q i a./

Žmogus be Dievo— dr. Juo
zo Girniaus knyga — išėjo 
1964. Dabar dėl jos pasisakė 
Naujienose K.M.V. trijuose 
priedo nr. — 821, 2, 3- Dėl šio 
pasisakymo ir tenka atkreipti 
Darbininko skaitytojų dėmesį, 
sugretinant, kas buvo sakoma 
knygoje Girniaus, kas sakoma 
apie knygą, Naujienose ir 
kokias išvadas tektų pasidaryti 
iš to sugretinimo.
GIRNIUS KNYGOJE:

Dr. J. Girnius knygoje 
svarsto temą, dėl kurios žmo
nija suskilo savo galvojime 
anksčiau ir giliau nei dabar dėl 
komunizmo — Dievo buvimo 
temą. Autorius nesiima nei Jo 
buvimo nei nebuvimo įrodinėti; 
jis pasirinko kitą atžvilgį — 
kreipia dėmesį į Dievo buvimą 
neigiančio asmens argumentus, 
į ateistinio žmogaus, žmogaus 
be Dievo, dvasią, šį veikalo po
būdį — suprasti žmogų be Die
vo — stipriai pabrėžia pratar
tyje:
.“Dievo išpažinimo ir paneigi
mo priešybė yra nelygstama, to
dėl nėra įmanoma jokia santa
ra tarp tikėjimo į Dievą ir ne
tikėjimo. Bet, gal būt. už 
ribos reikia įžvelgti nauju 
giu, skiriant ateizmą kaip 
vo neigimo doktriną ir
žmogų be Dievo. Iš šio žvilgio 
ir yra išaugęs teikiamasis vei
kalas, skirtas ne teisti žmogui 
be Dievo, o jam suprasti” . .

“.. .tikiu, kad gilesnis savo 
idėjinių priešininkų pažinimas 
neleidžia jų aklai niekinti ir 
laikyti savo priešais kasdienine 
žodžio reikšme” ...

“Užuot žiebęs vienų prieš 
kitus priešiškumą. greičiau 
stengiuosi abejus suneraminti 
gilesnei atsakomybei prieš sa
ve pačius”.

Pabaigoje ir vėl primena: 
“Neigti ateizmą kaip klaidą ne
reiškia niekinti pačiu/žrtčistų”. 
“Nėra teisės kiekviena ateistą 
savaime laikyti ‘netikėliu', ku
riam nerūpi nei tiesa nei do
ra” .... “ir ateiste reikia regė
ti žmogų, o ne “bedievį'’.

Autoriaus pastangos nušvies
ti istoriškai ateistinės minties 
eigą, analizuojant atskirų filoso
fų argumentus, ateistinės min
ties formas ir padaryti juos su
prantamus dabarties žmogui— 
iš Naujienų vertintojo susilau
kė atsiliepimų, kurių pavyz
džius čia išsirašome.

susižavė- 
įspūdis, 

reiškian- 
pripildo

kėm? Smulkios pastabos arba 
naivus kaip Santavaro 
jimas. Susidaro tokis 
kad viešąją nuomonę 
tieji asmenys, kurie
mūsų laikraščių puslapius, ar
ba yra atsilikę arba dvasinio 
tinginio paveikti”. Ir sau Nau
jienų vertintojas priskiria misi
ją: “Kada panašias pažiūras 
stengiamasi primesti ir kitiem, 
tada jau tenka pakelti bal
są ...”
DĖL BALSO NAUJIENOSE:

Autorius, kuris cituotų pa
vyzdžių sakiniais pripildė tris 
laikraščio numerius, pasirodė 
nesąžiningas ne tik knygos au
toriaus, bet ir laikraščio skai
tytojų atžvilgiu, juos įžūliai 
klaidindamas. Kas iš Naujienų 
skaitytojų bus, jei ne kalbamą 
knygą, tai bent dr. Girniaus 
straipsnį kur skaitęs, bus nuste
bintas Naujienose skelbiama 
brutalia neteisybe apie dr. Gir
niaus priėjimą prie svarstomo 
dalyko, apie jo santykį su ki-

šame hpfcę manyti, kad pati 
Naujitm redakciją fcūtų gpli- 
dari su &vo rašytojų

Ar HftU&nų Rytojas, jo 
žodžiu sakant, yra atsilikęs ar 
dvasinio tinginio pąveįktąs, te
bus tai jo reikalas, čia tenka 
tik stebėti, ar tokis rašymas 
kaip K.M.V. yra atsitiktinis, ar 
jis yra susijęs su panašiais 
reiškiniais. Prisimename 1955 
metus, kada jaunieji socialistai 
viešai pasisakė apie religiją, 
kaip “klero primestą dvasinę 
vergiją”, “dogmatinius voratin
klius”, “feodalizmo samanas”; 
tada jie rodė pasitenkinimą, 
kad bolševikai okupuotą Lietu
vą “laisvina” iš tų “dogmati
nių voratinklių”; tada paskelbė 
“lietuviškos kairės aktyvą”, ku
rio “deklaracijoje” aktyvui bu
vo priskirta atsakomybė, ar 
“išlaisvintoj Lietuvoj bujos 
laisvų žmonių institucijos, ar 
tik viena totalizmo forma — ru
siška ir bedieviška — užleis

toje

Kada ir už ką tenka pakelti balsą...
taip galTOpjtfiu žmegųiBi. Ne- vietą Wiistįjiei ir klet

rikįhpeT.'4 ‘ v
Totif wusistetygH> ži^ėrų 

f^giją, santykį
sų Dievu jų- foę Dievo, Jonį 
svarsto kalbamoji knyga.

Lyg antras veiksmas
“misterijoje” buvo naujesnis 
vaidmuo — lygiai po 10 metų 
— dr. A.J. Greimo solo, atlik
tas Amerikoje, viešnagėje prieš 
metus Norint pakirsti pasitikė
jimą idėja, reikia pakirsti pasi
tikėjimą jos skelbėju. Ir dr. 
Greimas atsidūrė šiokioj rolėj, 
skelbdamas, kad lietuvių tautą 
neturinti .filosofų. Suminėjo 
Šalkauskio, Girniaus pavardes. 
Jie nesą filosofai Jie tesą tik 
filosofijos “vulgarizatoriai”. As
menų nuvertinimo, tikriau nie
kinimo banga ta proga buvo pa
leista viešumon prieš žmones 
filosofijoje, politikoje, visuome
nės gyvenime. Niekinimas sie
kė tiek toli, kad buvo kesintą
si suniekinti ir folklorinių tra-

šios 
žvil- 
Die- 
patį

Lietuvos atstovas J. Kajeckas kalba iškilmingo banketo metu rugsėjo 4 S tat te r Hilton -viešbutyje. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —- --------- : į- -■ _______~~

NAUJIENOS APIE KNYGĄ:
“Girniaus knygos tikslas aiš

kus. Jis ryžtasi atgrasinti nuo 
savarankaus galvojimo; jis sten
giasi įbauginti jaunus žmones, 
kad jie neištruktų iš Girniaus 
ir jo sėbrų aklos paklusnybės”. 
“ Girniaus metodai artimi komu
nistiškiems” .. • “Jo išvedžioji
mai visada šališki”. “Kas su 
Girnium nesutinka, tas jau iš 
karto yra bedievis, ateistas ir 
net baisiau — “komunizmo ša
lininkas” ...

“Pas jį nieko panašaus, kas 
pavaizduotų tiesos meilę ir už
uojautą nekaltai skriaudžiamam 
žmogui” ... — “Filosofas ir ra
šytojas Voltaire Girniaus aky
se bedievis, taigi nieko never
tas sutvėrimas”. — “Girnius 
ypatingai puola Nietzschę, 
kam anasai ‘numarino Die
vą' ”... “Nietzsches knygos 
“baisios ir vertos prakeiki
mo”.

“Jeigu Girnius pasirinko Pas
cal! savo vyriausiu autoritetu, 
jeigu šiuos savo išvedžiojimus 
jis tik vienų popiežių pasisaky
mais pagrindžia, tai kokius vai
sius mes galėtume sulaukti iš 
Girniaus rašymų’’. . .

“Tai šauklį propaganda, ku
ri turi skaitytojus įtaigoti . . ., 
kad pagaliau jie pasiduotų Gir
niaus peršamam paklusnumui 
senoms dogmoms . . .”

“Tai viduramžių supelėjus fi
losofija” •. .

Naujienų rašytojas nepaten
kintas ir tuo, kad knyga buvo 
sutikta palankiai Tą faktą 
šiaip aiškina: “Ir kokių atsilie
pimų iki šio laiko mes sulau-

dicijų vartojimą, ir net pats lie
tuvis čia, Vakaruose, mėgintas 
ppilygjpti supųygįiui. Stebi, & 
d#baftjpė akcija prięš įf. Gįr- 
mų Hftujiearo, dr. 6f«no tik 
«iaią tarjjMrt, & ^reffiW 
t»da skelbtų niWstiffl» užsimo
jau “vųlgirizarija”?

Jeį šip nihilizmo reiškėjai te- ’ 
nori atkreipti į save dėmesį I 
drastiškais neigimais, kaip beat
les plaukų, krąipymosi ekst
ravagancijom, — tebus jų rei
kalas. Jei jų pastangos siekia 
suniekinti visuomenės avangar
de stovinčius asmenis, tada, 
Naujienų žodžiais, ir tenka kel
ti balsą. Balsą ne prieš juos, 
tuos niekintojus- Ne. Balsą už 
tuos, kurie šip laiko visuome
nei yra dvasiniai švyturiai. Jei 
šiuo metu tokio niekinimo tai
kiniu yrą pasirinktas dr. J. Gir
nius, tai tebus sustiprintas vi
suomenės dėmesys jam, prisi
menant, kad savo visuomeni
nio filosofinio pobūdžio veika
lais dr. J. Girnius pasireiškė sa
vo generacijoje kaip vienas pa
jėgiausių lietuvių mintytojų. Jo 
veikalas “Tauta ir tautinė išti
kimybė” rado tarp lietuvių tiek 
atgarsio, kad tuojau buvo iš
pirktas; jis buvo išleistas taip 
pat latviškai, ir dabar latviai 
rengia antrą leidimą. Jo kal
bamasis veikalas “Žmogus be 
Dievo” buvo Aidų sudarytos ko
misijos premijuotas. Savo min
ties jėgą jis patraukė Ateiti
ninkų Federacijos dėmesį, ir ji 
išsirinko jį vadu. Aidų leidėjai 
pasirinko redaktorium. Jis yra 
taip pat vienas iš redaktorių 
Lietuvių Enciklopedijos, kurios 
pranašumas iškyla, kai gauni 
dabar palyginti su Lietuvoje lei
džiama enciklopedija Su dr. J. 
Girniaus pasisakymais knygose 
ar periodikoje gali sutikti, gali 
nesutikti, bet jie visada patrau
kia dėmesį kaip paskata jų ar
gumentus pergalvoti pačiam su
sidarant kritiškus nusistatymus.

Jei į šiuo tąrpų , Naujienose 
atsakoma 

___ _ '“.palies
tiem ašmenim " tai šioje vietoje 
dėmesys atkreiptinas ir į St. 
Santvarą, kuriam Naujienose 
priskirtas “pasigailėtinas naivu
mas” — kam jis pareiškė spau
doje, kad “žmogus be Dievo” 
būtų verstinas ir nelietuviškai. 
St. Santvaras mūsų akyse yra 
ne tik savo vietą jau turįs lietu
vių literatūros ir teatro istori
joje, bet ir vienas iš tų negau
siųjų dabartiniu metu, kurie 
kultūrinio gyvenimo reiškinius 
sutinka ne tyla; jis suranda lai
ko informuoti apie juos spau
doje — informuoti ne nihilis
tiniu tonu, bet nuoširdžiu ir 
argumentuotu džiaugsmu tam, 
kas tuose kultūros reiškiniuose 
gali būti vertinama kaip kūry
binis gyvumas ir pažanga.

Jei yra laisvė kelti balsą kri
tikai, tai ne tik laisvė, bet ir 
pareiga kelti balsą apsaugai, ka
da vietoj kritikos ima reikš
tis tai, ką kitados V. Biržiška 
pavadino “plunksnos banditiz
mu”.

DEL LAIŠKŲ-IŠ LAIŠKŲ į 

countries. As a living lesson of 
Communist “liberation” they 
are too oftėn negleeted or ig- 
nored when colonialism is con- 
demned by the United Nations. 

Sincerely,
Anthony V. Sniečkus 

137 Logan Street 
B’klyn. 8, N.Y.

Enclosed you will find 
appeal entitled “The Baltic 

Question: An Appeal to the 
Conscience of the United Na
tions” which was published in 
the November 7th, 1965 edi- 
tion of the New York Times, 
as well as the Paris Interna
tional Edition. Many pertinent 
facts about the Baltics are con
tained in the artiele.

Newsweek informacija apie is made individually from pat- 
Baltijos valstybes susilaukė dė- terns and eloth included in par: 
mesio ir laiškų to žurnalo re- cels of food and clothing sent 
dakcijai. Kai kas ir šio laikraš
čio redakcijoje teiravosi dėl 
rašymo Newsweekui. Vietoj at
sakymo i tokius pasiteiravimus, 
pakartojam čia ištraukas iš vie
no tokio laiško pasiųsto News- 
vveekui — kaip argumentacijos 
ir formos galimus pavyzdžius:
Newsweek
444 Madison Avenue
New York. New York 10022 
Attn.: Letters to the Editor

of the Lithua- 
visitor after 
relatives tell 

getting better 
ambiguous in

P.
an

S.

REPUBLIC Liąuor Store, Ine.
H. y.Umofl Aveniu prpoklys lt, 

Telefonu & fr2089

©idetĮj pĮFdrintatfts įva^ fconjata midų

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
' IMPORTUOTOS tR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York. N.Y. 10002

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienj
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y............... Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y................... Tel. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C. 
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

Dear Sir:
It was with great interest 

that I read your artiele HALF- 
WAY HOUSE contained in the 
August 29th issue. However, 
some parts of the report on the 
Baltics could be misleading.

Accurate accounts of past 
events in the Sovietized Bal
tics have been available in this 
country for many years. The 
Baltic delegations, štili official- 
ly recognized by the United 
States State Department as re- 
presenting the legitimate gov- 
emments, can provide tho- 
roughly documented and accu
rate Information on past and 
present conditions in the Bal
tics.

Soviet leaders severely 
striet foreign visitors to 
Baltics to model localities
til very recently all foreign vi
sitors were accompanied by 
an Intourist “guide" where- 
ver they went. All conversa- 
tions had to be “interpreted" 
by the Intourist “guide” even 
when the foreign visitor was 
fluent in the native tongue...

The report statės that “elot- 
hes are more western in cut.” 
This is not due to any free
dom alloued Baltic clothing 
manufacturers — such clothing

re- 
the 
Un-

to the Baltics by nearly two 
million relations and friends 
in America. The Russians levy 
an exorbitant tariff (70 proc. 
and higher on value when pur- 
chased new) on parcels sent to 
the Baltics....

The comment 
nian American 
25 years (“My 
m e t.hings are 
every year'’) is
the extreme. Compared to the 
atrocities of the war years, the 
hunting and execution of parti- 
sans who refused to accept the 
forced annexation of t h e i r 
countries, the deportations, the 
confiscations, the “trials” of 
the clergy as “enemies of the 
pepple” — compared to these 
events, life today is better, būt 
FAR from being as good as the 
freedom the Baltic countries 
enjoyęd prior to World War n.

The report statės thąt “the 
young people of the Baltic 
States, for their part, appear 
to be resigned.” The ųualifica- 
tion “appear” is quite necessa- 
ry when one speaks of a count- 
ry in which progress in the 
professions is largely based on 
loyalty to the party line and 
on denunciation of the values 
of precolonial days. To appear 
unresigned in the Baltics today 
is a dangerous thing for young 
and old.

The attitude in the Baltics to
day may regard fighting as sen- 
seless, būt a free election, held 
now, would quickly dispel any 
notion that the Baltics feel 
their f ate lies with Russia.

In elosing, I would likę to 
express my thanks for your ar- 
ticle on these once-sovereign

LIETUVOJE

Radijas iš vakarų 
pranešimai lie- 

Romos ir Vati-

Patirta, kad 

tuvių kalba iš 

kano radijo girdimi ir uoliar 

klausomi net Kazachstane 

gyvandintę lietuviu.

ap-

(E)

at-— Maskvoj nutarta vėl 
gaivinti vadinamą sąjunginę- 
respublikinę švietimo ministe
riją. Keletą metų švietimo mi
nisterijos (kuries tvarko tik 
bendrojo lavinimo mokyklas) 
buvo tik respublikinės. Dabar 
vilniškė tokia ministerija (valdo
ma M. Gedvilo) vėl taps mask- 
vinės ministerijos padaliniu 
ir M. Gedvilas formaliai turės 
tiesiogini viršininką Maskvoj

— Vilniau* gelažinkalrp sto
ti* dabar kasdien praleidžianti 
apie 50 tūkstančių išvažiuojan
čių, atvažiuojančių ar prava
žiuojančių keleivių (Elta)

— Liepos 27 d. Alytuje mi
rė mokytojas Kajetonas Žievys, 
nuo 1930 metų buvęs lietu
vių kalbos mokytojas Vilkaviš
ky, vėliau Utenoj, nuo 1941 m. 
Alytuje. (E.)

— Nuo rugpjūčio 14 dienos 
Vilniuje visos pramonių prekių 
parduotuvės bus uždarytos ne
be pirmadieniais, o sekmadie
niais. Nuo rugsėjo pradžios tas 
pakeitimas įvedamas Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pane
vėžy, Vėliau ir visur kitur pra
moninių prekių parduotuvės 
bus uždarytos sekmadieniais.

(E)
— Į 280 vietų Šiaulių pedago

giniame institute šiemet buvo 
490 kandidatų. 210 iš jų turės 
bandyti stoti į kokią kitą aukš
tąją mokyklą, arba laukti kitų 
metų, ar ir visai atsisakyti stu
dijų (E)

. Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europą

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant
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Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.
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(Bus daugiau)

(Turkijoj) ir Varnoj, Bulgarijoj.

(Elta)

mas: “Palaiminti, kai jus šmei
žia, persekioja ir meluodami 
kalba visa pikta prieš jus dėl 
manęs- Džiaukitės ir džiūgauki
te, nes jūsų atpildas gausus dan
guje. Taip juk persekiojo pra
našus, kurie' buvo prieš jus”

2. Aiškindamas persekiojimo 
prasmę, istorikas Arnoldas J. 
Toynbee taikliai pastebi, kad 
pagoniškosios religijos yra lin
kusios remtis kolektyvais ir 
dievinti jų vadus. Didžiosios re
ligijos, o ypač krikščionybe, at
siradusi tada, kai griuvo kolek
tyvinis saugumas ir visu aštru
mu iškilo galutinės gyvenimo 
prasmės klausimai. Tik religija 
galinti atsakyti į Šiuos klausi
mus ir niekas kitas. Todėl reli-

tininkų. Jų pradžia ypariai ste- 
kia 1959 metus (Demaree Bess
— S- Ev. Post, Tom Lambert
— H. Tribūne ir kt). Tačiau 
šiuo tarpu ypatinga tai, kad pa
ti Maskva rodė noro turistus 
matyti Baltijos valstybėse. Ma
tyt, tikisi sau naudos iš tokio 
lankymosi. New Yorko energin
gi veikėjai norėjo iš to naudos 
padaryti ir Lietuvos bylai —ra
šydami laiškus Newsweeko re
dakcijai su papildymais, kas 
korespondento buvo nutylėta. 
Tegul laikraštis žino kitą me
dalio pusę; tegul žino, kad yra, 
kas jo informacijas seka ir at- 
tilteptasu padėka ar su=.patai- - būtejt: 
symais. Kiti savo laiškus re-r 
dakcijti multiplikavo ir papla- MM 
tino dar tarp savo bendradar-
bių Įstaigose, kur jie dirba. Ir ĮĮMS? 
jie tiki: juo tokio reagavimo MįM 
bus daugiau, juo geriau. Jų pa- 
skatinti, dedame šiame rir. ir B ‘ * 1 
vieno laiško ištraukas anglis- nSB 
kai — informacijai, kaip prie 
klausimo prieiti, kaip išsireikš- 
ti — jei ne dabartiniam reika- 
lui. tai bent ateityje.

Tai vienas vietos reikalas, B 
dabar buvęs gyvas, šalia bend- mIS 
rojo reikalo — tokiais laiškais 
skatinti šen.. Fulbrightą. .kad.B:;^-. 
duotų eigą rezoliucijai senato 
komisijoje.

lovą ir žalojami pagal prieš nen, p. 635 ir sek.), 
šimtmetį užšaldytas Markso teo
rijas- *

Lengva suprasti, kad toks

ar komunizmas, į absoliuto sos
tą pasodinęs tautinį, rasinį ar 
Masinį kolektyvą, yra pagoniš
kas religijos pakaitalas, skelbiąs 
žūtbūtinę kovą nepriklausomai 
tikrojo Dievo religijai*

Mūsų tremtinių gausi karta 
yra liudininkė ne vieno šitų ko
lektyvinių stabų sugriuvimo, 
šiandien viri matome, kad ir 
paskutinysis komunizmo stabas 
netenka pasitikėjimo, svyruoja 
ir skyla, palikdamas mases 
kaip laivą be uosto. Toynbee 
spėja, kad tai pranašauja nau
ją tikrosios religijos iškilimą. 

____ __ ___ r______________ , e (žiūr. Propylaen-Weltgeschichte 
komunizmas stengiasi naikinti nuolat^ guldomi į Prokrusto Bd. n; jjįg Hoeheren Religio- 
jų savitumą ir pajungti jo ku- “ 
riamos “mokslinės” darbo žmo-

Ar galima kas padaryti? P. 
Wytenus tebemano, kad galima 
būtų išgelbėti, jeigu patys lie
tuviai pareUtšt^-^gMMriąr kry
žių, prižiūrėsią; jeigu lietuviai 
tam reikalui iš naujo turėtų ko
mitetą, kuris organizuotų ir pi
nigo kryžiui išlaikyti. Pasako
jančiam vaidenosi perspekty
va, kada sukurtame parke ko
kios lietuviškos šventės proga 
lietuviai turės kur susirinkti

tautos gyvenimą ir juo pilniau dėsnis už snvo valdovą. Jei jie 
pereis į vietinę sielovadą, juo mane persekiojo, persekins ir 
geriau. Kai kam lietuvybės pa- jus” (2 Jo. 15, 20). Jis net lai- 
laikymas išeivių tarpe jokios 
gilesnės prasmės neturi, ir to
dėl beveik su menkavertiškumo 
ar kaltės jausmu šalinamasi 
nuo jos, kaip nuo kokio nacio
nalistinio šovinizmo atliekate.

šitie ir panašūs reiškiniai 
skatina mus , paieškoti atsaky
mo į tris tarpusavy susijusius (Mt 5, 11-12). 
ir vienas kitą paaiškinančius 
klausimus, kurie mum visiem, 
kaip lietuviam ir katalikam, 
kelia nerimo ir susirūpinimo,

turim”, buvo ir Italijos komu
nistų partijos vadas Luigi Lon- 
go- Du koncertus ansamblis at
liko ir sausumoj: Istambule,

**«u^>fwaėktyvas pentiDoja tikrąją re- 
W M

bfįiįjįįriiim-7 ^enaįlštai kodėl, Toynbee ma- 
wvmn irromėnn imnerializ- 

į*į u pdafrinęs imperatorių, ir
- Penektotaia perėmė ir tęsė « “rojumi” (beklasė ko- modernusis 

dė) to, kad vlsutatauč), su savo
krikščionys atisakė aukot vals- “sakramento” (darbas) ir su sa- 
tybės Stota kurių tarpe bu- apeigomis (jungtuvių, laido- 
vų frpaįs imperatorius. Mūsų tuv^ vardo davimo, partinio 
Įaitan ii tosto fašumatrasiz- J^vtetimmo, saulės grįžimo, 
m» ir toauntinto .todti, kad pavasario atėjimo ir tt).
krikščionybės negauna pajung- įJau 26 metai kaip Lietuva 
ti vien tik tautos, rasės ar kla- j£ga tapo komunistinės valsty- 
sės interesams. , bės provincija. Pati didžiausio-

šiandfen jau trečdalį viso pa- M nelaimė yra laisvės ne- 
šaulio yra užliejęs komunto- bukimas.. Viskas yra partijos 
mas, kuris be pasigailėjimo nai- kontrolėje: mokslas ir menas, 
kiną visa, kas tik nepasiduo- fttosofija ir religija, spauda ir 
da darbo klasės vardu vykdo- orgamzadją ekonominiai ir 
mos diktatūros į geidžiams Ka- ktotūrhnai, visuomeniniai ir 
dangi laisvas asmuo, šeima ir valstybiniai reikalai Visas tau- 
tauta netelpa klasės rėmuose, tor gyventojas ta jo_ pažanga

Prieš keletą metų sustatytas 
rusų laivas UTVA yra vartoja
mas kaip turistinis-ekskursinis 
laivas iš Odesos į Viduržemio 
jūros pakrantes. Tad, išskyrus 
vardą, su Lietuva tas laivas ne
turi nieko bendra. Bet rusai ne- 
prieštogi bet kuria proga pasi
rodyti ir pasididžiuoti savo val
diniais (“čiabuviais”) iš užimtų 
kolonijų. Tad prieš kiek laiko 
į UTVA laivą persisiųsdino lie
tuvių liaudies meno parodėlę, 
o šiemet liepos mėnesį laivo ka
pitonas F. Daškovas savo pra- 
mogaujantiemkeleiviam pa
linksminti buvo nusikvietęs net 
Kauno politechnikos instituto 
studentų šokių ir dainos an
samblį Nemuną. Ansamblis at
liko dešimt koncertų laive. 
Tarp svečių, kuriem rusų laivo 
kapitonas rodė — “Štai ko mes

Ateina ir trečias vietos rei
kalas, apie kurį paskambino 
šeštadieninės mokyklos vedėja. 
Taip. Mokykla vėl veiks — toj 
pačioj vietoj, su tuo pačiu mo
kytojų kadru. Belieka pridėti, 
kad rūpestis mokykla nėra tik 

Taigi kryžiui vėl reikalinga tėvų reikalas. Ir vėl — tai rū- 
iniciatyva Kas jos parodys? Ar pestis, kuris priklauso ir vie
tai nebūtų konkretus reikalas, tos bendruomenės rūpesčių pro
tams galėtų būti įtrauktas į vie- gramai

ši Kristaus pranašystė pildo
si nuo pat krikščionybės pra
džios iki mūsų dienų. Persekio- nių masės tarnybai. Ypač ko- 
jimą pradėjo tautinės žydų ben- voja jis prieš religiją, kuri drįs- 
druomenės vaųai už tai, kad ta prasilaužti pro akliną ek<h Jmsvės.-neturėjimas užmuša at- "1-itva" laivas 

. sakomybę ir užgniaužia kūrybi
nę iniciatyvą. Baimė ir netikru
mas ugdo veidmainiavimą ir 
pataikavimą partijos galingie
siems. Prievarta brukamas ate- 
izmąs sugriauna paskutinį ne
priklausomumo bei pasitikėji
mo pagrindą, tiek atskirą žmo
gų, tiek ir visą tautą išduoda
mas permainingiems diktatū- 

. ros įnoriams.

šitaip iš visų pusių puolama, 
persekiojama ir žalojama tauti- 

5nė bei religinė lietuvio gyva- 
, ta tėv]mėje yrą mirtinam pavo-

tė ir dabar dėl to kryžiaus liki
mo.
"likimas neaiškus. Paroda 

baigta, ir lietuvių komitetas pa
rodos reikalam likvidavosi Lik
viduojantis kryžius tavo pasiū
lytas New Yorko miesto parkų 
taikymo komėkmieriui — 
kaip paminklu būsimam Flu- 
shing-Meadow parkui Komisio- 
nierius priėmė, dėkojo. Bet pa
sikeitė miesto gtiva, pasikeitė 
ir kmmsioniertaus galvojimas. 
E komisionieriaus Thomas P. 
F. Hoving raštinės pranešta P- 
Wytenui, kaip vicepirmininkui 
komisijos, kuri tvarkė kry
žiaus reikalus^ kad komisionie- 
rius dar neapsiq>rendęs, ar bus 
kryžius įtrauktas į^parko pro
gramą. Išvada ’• jėi - nuspręs 
neigiamai tada beliks laukti 
pranešimo: atsiimkit, o jei ne- 
atsiimsit, ta mes rastai kur pa- 
dėti4.

Tokia galimybė, žinia, jaudi
na tuos, kurie įdėjo tiek rūpes
čio ir darbo kryžių statant, pri
žiūrint, tvarkant. Jo pašalini
mas jiem reikštų užgesinimą 
žvakelės, kuria tiek parodyta 
pasididžiavimo...

Š I LUVA
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Kun. L. Jankaus prisiminimai

m)
Septynius metus Šiluvoje buvęs ministranto, po to nu- 
vykdavau ten bent kartą metuose. Ten gėrai pažinojau 
visus kunigus, tarėjau artimų giminių Mano krikšto 
tėvas buvo maršalka, o jo žmona — buv. ktabono Ka
telės štanininfcė. Nekartą klebonas per štamų atlai
dus prarydavo pasėdėti kelias valandas prie "stebuklin
go” stalelio, tai yra, paimti gerą plunksną ir kelias 
valandas klausyti pagijusių ligonių ir jų pasakojimą 
kaip galima tiksliau užrašyti į storas knygas. Kai "vė
liau mano brolis norėjo gauti policijos tarnybą, aš 
“iŠ patyrimo Šiluvoje” mokiau brolį, kaip surašyti 
protokolą, kad teismas jį priimtų ir svarstytų žinoma, 
daug pasakojimų .apie įvykusius stebuklus per Šiluvos 
Marijos užtarimą buvo tik gerų žmonių vaizduotės 
padaras. Tokie ir panašūs paėjimai galėjo įvykti ir 
natūraliai- Nebuvau gydytojas u*, tiesa sakant, jokių 
sprendimų nedariau, tik man jau tada atrodė, kad 
tas ar kitas įvykto nėra joks stebuklas. Kartais net 
užrašyti nenorėjau. Tačiau tavo gana daug tikrai dra
matiškų dalykų, kuriuos pmulkmeniškai užntanėdavau. 
Kas ir kaU> vėliau tuos užrašus svarstė, tyrė ir spren
dė, aš nežinau, bet per šilinių dieną jų pririnkdavo 
iki 50, per metus keli šimtai

Šiluvos atkūrime ir jos išgarsin/me pasidarbavo 
visa rito labai garsių vyrų Vieni iš jų — švento 
gyvenimo kunigai, kiti vyskupai teisėjai senatoriai 
kunigaikščiai ir net Lietuvos — Lenkijoj karaliai Kas 
patikės, kad tie vyrai vaikėsi moterėlių kalbų, pie
menukų vizijų, jei Šiluvoje neįvyko Marijos apsireiš

kimo, jos užtarimų — stebuklų?
Tūkstančiai maldininkų kasmet keliavo į Šiluvą. 

Kelionė labai varginga, nuvykus nėra jokių viešbučių 
nakvynei nei padoresnės valgyklos. Ir bažnyčioje ne
lengva patarnavimą gauti: prie išpažinties reikėjo stoti 
eilėn kelias valandas iš anksto, nors klausyklose bū
davo iki 50 kunigų Jei kas mano, kad išpažintis yra 
kunigų sugalvota, tas turėtų nuvykti šiluvon ir išsė
dėti vieną nakty klausykloje. Tada jfe savo nuomo
nę pakris. Aš esu ten išpatinčių klausęs ir mieliau ei
čiau nakty į sunkių darbų kalėjimą, nei Šiluvoj į klau
symą pažinčių klausyti-

Minios tikinčiųjų rodyte rodo Dievo pirštą Šiluvo
je. Jei mum dažnai pakanka vienos šventos sielos liu
dijimo apie Dievo veikimą, tai Šiluvoje tokių liudi
ninkų buvo ir yra šimtai tūkstančių.

Tfesa, kad ir pavėlavęs, turiu parašyti, kad man 
Šiluvoj besimokant, Marijos paveikslas (prie klebono 
Jurgaičio) vėl buvo nukabinėtas nesuskaitoma daugy
be votų kuriuos bene ktebcmas kun. Povilas Katelė 
nurinko nuo. paveikslo ir sukabino specialiose lentose, 
kurias patatynno prie stebuklais garsaus paveiksią 
Kun. Katelė neleido priimti bet kokių votų jie turėjo 
būti gražiai pagaminti ir vertingi ir tokių jau buvo su
aukota keli šimtai Be to, reikia pažymėti, kad žmo
nės, norėdami Dievui kaip nors atsidėkoti nors ir bu
vo stiprios aukų dėžutės, savo aukas dažnai tiesiog klo
jo ant altoriaus, kurias mes vaikai surinkdavome po 
mišių ir nešdavom į zakristiją Visa tai rodo koks di
delis tavo Žmonių tikėjimas į Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje. -
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Yra sakoma, kad pirmąjį Marijos paveikslą nu
tapė daktaras Lukas, trečios evangelijos rašytojas. Pa
gal Luko pieštąjį Marijos portretą kurto yra dingęs per 
turkų karus Konstantinopolyje, buvo padaryta gana 
daug panašių Marijos portretų kurie vadinami Juodoji 
Madona. Tokių Madonų yra daug Romoj ir kitur. To
kia Juodoji Madona yra ir Šiluvos paveikslas, tik da
bar sunku pasakyti, ar tai yra tas pats paveikslas, ku
ris tavo rastas skrynioje, ar, anam žuvus, gautas iŠ

Romos kitas. Marijos paveikias priklauso Juodųjų Ma
donų grupei kaip yra Censtakovoj, Guadalupėj ir ki
tur. Tokių paveikslų pasaulyje yra latad maža ir dau
gumoje jie pagarsėjo stebuklų galia.

E kur tas pavoksiąs, kas jį tapė, stekas nežino- 
Šiluvos bažnyčios knygose dar 1739 m. parašyta, kad 
tas paveikslas “labai senas”. Jis piešta drobėje ir ne
blogai gal net stebuklmgal išsūaikęs. Apie jį vysku
pas T. Tiškevičius 1748 m. rašė popietini: “šis paveiks
las kartu su dokumentais buvo paslėpta žemėje ir po 
daugelio metų surastas”. Kiti tvirtina, kad surastas pa
veikias tavo kalvinų sudegintas ir jo pakaitalą parū
pino iš Romos vysk. St Kišką kuris dėl ŠSuvos lankėsi 
Romoje. Jei tai skrynioje atrastas paveikslas, tai jį ga
lėjo parūpinti jpirmos katalikų parapijos steigėjas Šilu
voje P. Gedgaudas, kuris lankėsi Romoje Vytauto Di
džiojo* karaliaus vainikavimo reikalato.

Nuo labai senų laikų tas paveikslas buvo ypatin
goje pagarboje ir paprastą dieną jo negalėjai matyti. 
Jis tavo užleidžiamas kitu paveikslu, kuri aliejais nu
tapė 1920 m. Censtakavos dafl. Rutkowtids.

Atidengtam ir užleidimas vykdavo su tam tik
rom apeigom. Mum, riteriam patarnautojam, retai 
leisdavo tempti virves, kurtos uždangai* pakeldavo ar 
nuleisdavo. Tai atlikdavo dažniausiai pats zakristijo
nas. O gal ir nesaugu būdavo, nes paktiti ar nuleisti 
tekdavo be jokių prietaisų, paprastom virvėm ir vo
lais. Užleidus stetakm^ą pavaikšto, užlaidą dar tek
davo užrakinti Vyskupas Giedraitis, 1786 m. rengda
masis .tą paveikslą vainikuoti, rašė tikriesiem lie
tuviam: “Paganau jwltfttawną kad amžinai Vingrito 
Dievas nuo 1622 aiftiri teOsamotato matouėmto no
rėjo būti iš tikrųjų stebuklingas tame Š&nvoa kilniau
sios Mergelės Mutyįos paveiksle.” Vyakupis ragino vi
sas Lietuvos parapijas siųsti procesijas į Šiluvą ir net 
nustatė jom dtaum. Vainikavimo proga buvo padaryti 
medalikėliai aa Itotuviikato ir lenkiftato užrašais, » 
leistas specirius leMtays lenkų kalbą padaryta gra
viūra- 1886 m. buvo Mbal iikBmingri atšvęstas pa
vaikšto vainikavimo šimtmetis, kurį atliko vyskupas 
M. Paliultonis. Tada driyvavo per 40,000 maldininkų, 

o Šiluvos vikaras kun- J. čerkeliauskas Sėtuvių kal
boje apie Šiluvą išspausdino specialaus leidinio net 
30,000 egzempliorių

Stebuklingasis. paveikslas tavo didžiajam altoriu
je ir gana aukštai Tarp to paveikslo ir didžiojo alto
riaus, sakytumei antrame aukšte, buvo dar kitas alto
rius, kurio iš bažnyčios lyg ir nesimatė, bet prie ku
rio buvo laikomos mišios, ir mes ten ypač mėgdavom 
patarnauti. 1923 ar 1924 m. ŠSuvoje lankėti koks tai 
lietuvių parapijos Amerikoje Mtiamas. Trinų labai 
daug iš Amerikos lankydavosi ŠSuvoj. Man teko pa
reiga tam storritai klebonui patarnauti. Mišių eigoje 
Yankas nuplaunant vietoj vandens panaudojau vyną 
Po mišių, grįžtant į zakristiją maniau kad už tai gau
siu gerti barti bet amerikonas nebūtų amerikonas. Jis 
mane.tik pagyri, už patarnavimą ir davė 5 dolerius. 
(Nešinta, ar jis pats už auką mišioms tavo gavęs bent 
pilną dolerį.). Tai buvo ir mano stebuklas prie ste
buklingo MarĮjoa paveikslo Šiluvoje, kurio Jti šiol ne
užmiršau, noro to kunigo pavardės ir nesužinojau. Kas 
ten vaiknistityB-

Mnip atlaidai
šitavw katalikų bažnyčios steigėjas buvo Lietu

vos kuzrigaOcŠČto Vytauto Didžiojo didikai Petras Ged
gaudas. Jto 1438 m. važinėjo pas popiežių norėdamas 
išgauti savo vtidovui kantiftąją kartotą Mot tą karū
ną Vytautti jam buvo pašadėjęa duoti tndaftŽDėe Eu
ropos imperatertas Zigmantas^ bet poglatiui nenorėjo 
JOB 9 tO BUO DOSBESuIlKK KBKUOSL Br Ks*
r&BA Ims jot nqp^totaiw popteitafc CMgs^ 
dsB tokio ii popšofiouo oo^o^Oj

. ta-— - - w - t
0MM CHO ▼ vtSūMMg UU*

perateriaus tiuočiamą karūną pavogė. Lenkus tada 
valdė Hetavto Jogailą taigi pala lenkų karalius Keta- 
vis Jogaila negalėjo su savo valdiriato letikaii susi- 
4—_—• >_ x e v — - - 41 — -- -U— 11tmjru v nram b
Ranto Vytautui knūnoa neparveši, bet parveši ratą 
|r graną Mt SMtJamngą manjoa povetnią savo ava* 
re, kuris vadtoad Būdą Godgaudas įrtoigl S&uvoa pa* 
rupiją pastare MStysą ir ją paakyre Marijos gmnno 
(rugsėjo 8) garbei (Bus daugiau)

Ti
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Šiluvos Marijos statulos detale.
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Lietuviai renkasi pamaldom j Washingtono šventovę.

Lietuvių iškilmės Washingtone
(atkelta iš 1 pslj

Dedikacijos pamaldom 
trukus pustrečios valandos, ne
daug dalyvių ryžosi vykti Į Ka
talikų universiteto sporto salę, paskaitą skaitė vysk. Pr. Bra- 
kur 5 vai. popiet vyko iškilmin
gas posėdis. Po prel. J. Balkū-

už-
no atidarymo, programai vado
vavo inž. A. Rudis, kurs per
skaitė ir religinę tautinę dekla
raciją anglų'kalba. Pagriiidinę

Skulptorius V. Kašuba

Didžioji šventovė, pripildyta lietuvių.

mgtono arkivysk. Patrick A. O’Boyle eina šventinti

zys — Mūsų pareigos persekio
jamai Lietuvai- Jungtiniai cho
rai, diriguojant Aleksandrui 
Aleksiui ir Algirdui Kačanaus- 
kui, atliko ' trejetą lietuviškų 
giesmių ir Amerikos bei Lietu
vos himnus.

Sekmadienio iškilmės baig
tos banketu Statler H’ltcn vieš
butyje. Ir čia norinčių dalyvau
ti skaičius buvo didesnis, nei 
salė pajėgė sutalpinti. Po vysk. 
C. Salatkos pradinės maldos, 
draugišku pasveikinimo žodžiu 
į lietuvius kreipėsi Chicagos ar
kivyskupas J. P. Cody. Progra
mos vedėjui kun. A. Zakaraus
kui pristačius garbės svečius, 
išklausyta Lietuvos atstovo J. 
Kajecko kalbos, kurioje pri
minta ne tik praeities, bet ir 
šių dienų lietuvių tvirtas reli
ginis ir tautinis nusistatymas-

Banketo meninę programą 
atliko Dainavos ansamblis su 
minėtais talkininkais, vadovau
jant muz. Petrui Armėnui. Kar
tu su choru ir paskirai pasiro
dė ir šių iškilmių solistai — 
/rudencija Bičkienė, Roma 
Mastienė, Jonas Vaznelis ir An
tanas Pavasaris. Banketo pabai
goje padėkos žodi pasakė vysk. 
V. Brizgys.

lų, vaizduojančių Šiluvos Mari
jos ir Lietuvoje esančios baž
nyčios vaizdus. Tiek vyrų tiek 
moterų7 vienuolijos vaizdų pa
rodėlėm stengėsi pavaizduoti 
savo veiklą lietuvių visuomenė
je. Vysk. V. Brizgys aukoja mišias SHuvos koplyčioje.

Iškilmingo banketo metu rugsėjo

Statler Hilton viešbutyje rugsėjo 3 a Ūda romą spaudos paroda. Kalba pranciškonų provincijolas Tiv, L. An- 
driekus (d-) stovi — prel. J. Balkūnas, kongresui rengti komiteto pirmininkas.

PIRMADIENIS
Pirmadieni, rugsėjo 5, prieš 

pietus Įvairiose salėse vyko 
vargonininku sąjungos ir muzi
kę seimas, lietuviu motery sim
poziumas, pašaukimu sekcija ir 
jaunimo posėdis.

Religinė šventė uždaryta pir
madienį, rugsėjo 5, 12 vai. Di
džiojo viešbučio salėn susirinko 
apie 150 žmonių, nes kiti tuo 
metu jau buvo iškeliavę arba 
rengėsi kelionei.

Posėdžiui vadovavo prel. J. 
Balkonas, garbės prezidiuman 
pakviesti abu vyskupai, Lietu
vos atstovas J- Kajeckas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirm. J. Bačiūnas.

Ilgesnę kalbą apie pasaulie
čių apaštalavimą pasakė vysk. 
V. Brizgys. Pasiremdamas nau
jais Vatikano dekretais, jis nu
švietė apaštalavimo reikšmę ir 
jo Įvairias sritis.

Sveikinimo žodį tarė Lietu
vos atstovas J. Kajeckas. Padė
ką perskaitė kun. L. Jankus-

Pačioje pabaigoje perskaityta 
kongreso deklaracija, kuri 
priimta rankų plojimu. Per
skaitė prel J. Balkūnas. Baigia
mąją maldą sukalbėjo vysk. P.

■ Brazys, sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Kongreso metu veikusioje 
spaudos parodoje savo ir kitų 
išleistas lietuviškas knygas iš
statė lietuviai pranciškonai, N. 
P. M seserys iš Putnam, Conn., 
Lietuvių Enciklopedijos ir Ro
muvos leidyklos. Gretimame 
koridoriuje dali. Paulius Jur
kus buvo išstatęs eilę pavciks-

Vysk. Charles A. Salatka ALRK Federacijos seime-

Dainavos ansamblis dainuoja iškilmingame bankete. Solistai — P. Blčklenė, R. Mastienė, A. Pavasaris, J. 
Vaznclis. Diriguoja P. Armonas.



LAIŠKAS REDAKCIJAI

Brazilijoje, Urugvajuje.

jų draugijos atstovas).

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

Paattadu t* vtoo paaukoti ateityje statybų fondui

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• , PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

ma parama rūbais, vaistais (re
tai knygos ar pinigai).

1965-66 bėgyje, Balfo centro 
valdybai nutarus, prašymai iš 
Lenkijos buvo labai stropiai at- 
sijojaim, tačiau ir dabar dar 
vienas kitas nevertas galėjo

kiekviena finansinė

Tautos . Fondo atstovy-

BenudHcta* Plvngto, senos 
kartos lietuvis, mirė rugpiūčio 
30..Buvo uolus parapietia. Ge
dulingos mišios už jo stelą au
kotos šv Alfonso bažnyčioje 
rugsėjo 3, Palaidotas Moly Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliūdu
sios dukros Katerina, Alfonsą 
ir Ona ir oflė anūkų.

Siunčiu auką —...... statybų fondui ir prašau (rašyti mane / mOaų
šeimą f mfišų miruaiuoetua |:

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (SUILDING FUNO) 
688 BUSHWICK AVE^ 8ROOKLYN, N. Y. 11221

Suaugučų klubas rugsėjo* 17 
šv. Alfonso mokyklos salėje 
rengia taip vadinamą “Ship- 
wreck Palty’ 
čiami' dalVv

KĄ PASIRY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JtSŲ ALKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

Maldininkų kelionė į Liurdo 
koplyčią Mt. St. Mary’s kolegi
joj rengiama rugsėjo 25. Auto
busas nuo šv. Alfonso bažny
čios išeis 8:45 v.r. Vadovauja 
prel. L. Mendelis Nuvykus bus 
mišios Liurdo koplyčioje^ pie
tūs kolegijoje, šv. valanda palai
mintos Motinos Elzbietos kop
lyčioje. Bilietų galima Įsigyti 
klebonijoje. Kaina — 2.50 dol.

Šiluvos Marijos iškilmėse Wa- 
shingtone dalyvavo šv. Alfonso 
kunigai: prel.L. Mendelis, pa
sakęs gražu pamokslą, kun. J. 
Antoszewskt kun. A- Dranginis, 
asistavę mišiom. Būrys šv. Var
do draugijos vyrų prižiūrėjo 
tvarką šventovėje. Daug žmo- 
tfh jlalyęavo teuse iškilmėse,

jų —r Bal|o centras tiri tiksles
nius davinius. ■

Didžiausias Šalpos rpikalmpĮ 
skaičius bene bus Lietuvojeir 
Sibire. Deja, ne visi jie apie 
Balfą žino, dar maitai kas gali 
į Baitą kreiptis, tačiau Balto 
šalpa Lietuvoj ar Sibire pMK 
ketiniu taku pasiete 1,274 šei
mas. Kitas chdetis šelpiamųjų 
būrys yra Lenkijoj. Baltos yra 
sušėręs 2,677 liet šeimas Len
kijoj, kai kuriem per metų eilę 
buvo nusiųsta iki dešimt siun
tinių. Vokietijoj Balfo šaipos 
prašė ir gavo 455 šeimos, Pran
cūzijoj 25, Argentinoj 19, Bra
zilijoj 17, JAV 24, Belgijoj 15, 
Austrijoj 11. Kituose krabuo
se, kaip Anglijoj, Australijoj, 
Vengrijoj, Italijoj, Kanadoj, Ko
lumbijoj ir panašiai, Balfo ži
nioje yra tik po kelias šeimas. 
Tuo būdu Balfo globoje visam 
pasaulyje yrą 4,556 šeimos. 
Prie jų nepriskaitytos dvi mo
kyklos, senukai prieglaudose,

joje, Didž. Britanijoje, Italijo
je, Kolumbijoje, Naujoje Zelan
dijoje, Prancūzijoje, Vokietijo
je, Venecueloje, Argentinoje,

Liet, piliečių klubas turi sti- 
pendijų fondą, kurio valdybą 
šiemet sudarą pirm. — Mass. 
senatorius V. Pigaga, J. Triban- 
ds it W. KfMmeBs. Rugpiūčio 
16 tavo surengta vakarienė ir 
Hdrthitm premijos pasižymėju
stom klubo narių vaikam. Va-

V. Sipelis, 11215 Pasteur Avė- 
Montreal, Quebec, Canada.

Į Washingtoną autobusus su
organizavo Maironio paikas ir 
Aušros Vartų parapija, šv. Ka
zimiero parapijoje rugpiūčio 
21 buvo rinkliava kongreso rei
kalam- Surinkta 350 dol.

mas Įvyko rugpiūčio 25-28 d. 
Dalyvavo iš visos Amerikos 150 
atstovų. Tai buvo didelis Įvy
kis Worcestery. Seimą paminė
jo vietinė spauda. Holyday 
Inn viešbutis, kuriame vyko sei-

sanatorijdsė ar kaliniai, ku
riem šalpa tavo teikiama ko
lektyviai.

Balto stačiuose dar yra 210 
nebaigtų emigracinių |gdų* prie 
kurių Balfo centrui ilgi tenka 
padirbėti. Kai kurios, atrodo, 
yra beviltiškos. Be to, Balio 
centre yra keletas testamenti
nių bylų, kurios taip pat pa
reikalauja darbo ir gaišties, bet, 
kartais laimėjus, teikia ir‘ stip
rios finansinės paramos Šel
piamųjų labui. į

Kun- L. Jankus

surengta tautinių audinių ir 
gintaro parodėlės, kurios susi
laukė gražaus pasisekimo. Iškil
mingas pamaldas laikė pats vie
tos vyskupas Bemard Flana- 
gan. Pasilinksminimai buvo 
Maironio parke ir Westburyje.

Atsakymas dėl
“Jaet. Atsiminimą” radijo programos

bes veikia Įvairiuose pasaulio 
kraštuose: Kanadoje, Australi-

pateiksime nuogus faktus, iš 
kurių gerbiamoji redakcija, o 
taip pat malonūs “Darbininko” 
skaitytojai, patys galės pada
ryti išvadas... Skelbimai bei 
pranešimai apie manifesta
ciją prasidėjo 1965-birželio 12: 
Toliau tęsėsi birželio 26, lie
pos 17,'rugpiūčio 28 ir rugsėjo 
18. šie visi pranešimai buvo vi- 
šiškai veltui — be mokesčio. 
Turiu paminėti, kad 1965 dvie
juose didžiuose radijo pikni
kuose rengėjai kreipėsi Į mus, 
ir jiem.btivo leista rinkti pini
gus manifestacijos reikalams 
Norėtume pastebėti, kad ir pa
tys rinkėjai buvo Įleisti Į pik
nikus veltui.

Radijo stoties vadovybei iš- 
. girdus nuolatinius skelbimus ir 
pasiteiravus, kas vyksta ir ar 
šms paiėhgiinaš MadHoft Sąua- 
re Gardene yra su bilietais, už 
to parengimo reklamas parei
kalavo atlyginimą. Manifestaci
jos rengėjai sutiko stočiai už 
reklamas sumokėti. Radijo tari
fas reikalauja už reklamą (tarp 
vienos ir trijų minučių ilgumo) 
50 dol. Didelėm pastangom ir 
išaiškinimais, kad šis parengi- 

(nukelta į 8 pslj

Marija Ruzinskaitė, senosios 
kartos lietuvė, po sunkios ligos 
mirė Mercy ligoninėje rugpiū
čio 30. Kai buvo sveika, ta
vo ištikima šv- Alfonso parapi
jos narė, priklausė sodalietėm, 
dirbo įvairiuose parapijos pa
rengimuose. Gedulingos mišios 
buvo rugsėjo 2 šv. Alfonso baž
nyčioje. Palaidota New Cathed- 
ral kapinėse.

Kadangi Lietuvių Akademi
nis sambūris yra negausi orga
nizacija,
parama bus mielai priimta. Nuo 
visuomenės paramos ir pritari
mo priklausys ar šią premiją 
bus galima ir ateityje vėl Įteik
ti kas antri metai. Norintieji 
premijos fondui- atsiųsti aukų, 
prašomi kreiptis šiuo adresu:

WATERBURY, COHN.

Danuta Vepclauskaitė rugsė
jo 10, šeštadienį, 3 vai- p. p., 
>avo sodyboje — 89 Spindle 
3111 Road, Waterbury, Conn., 
— savo tėvų a.a. Stanislovos ir 
Kazimiero Venclauskių labda- rio) lietuvis, (jaunas ar senas) 
■ybės darbų atminčiai pagerb- parašo lenkui' lietuvišką prašy- 
L . P**l su nflfen Baltą irtatikui smntmip. 
BALFui Ir Vasario 16 gimnazf- Tik gerai Įgudus gailina pana- 
įai paremti* ~ šius prašymus atrinkti. Balfo

Pagal jos jau daugel metų centre turime kartotekas per 
išlaikomą paprotį, tokių vaišių 2,677 Lenkijos lietuvių šamų, 
išlaidas padengia pati D. Venc- kuriais esame paskutiniu laiku 
lauskaitė, e parengimo svečių šelpę. Tai sudarytų per 10,000 
sudėti pinigai, visos pajamos, . žmonių. Jiem ir tavo siunčia- 
atiduodama labdarybei

Į pobūvį maloųiai kviečiami 
visi, kurie yra nusiteikę savo 
dalyvavimu paremti minėtas 
lietuvybės Įstaigas.

Atskirų kvietimų nesiuntinė- 
įama. Kor.

llf----- ---------tmom ancs-
tesnės kartos lietuvė, kuri >il- 
gus metus gyveno Baltimorėje, 
mirė rugpiūčio 30. Velionė ta
vo susipratusi lietuvė, šv. Al
fonso parapietė. Mišios už jos 
sielą tavo šv. Alfonso bažny
čioje. Palaidota rugsėjo 3 Hely 
Redeemer kapinėse.

šv. Alfonso mokykla mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 6. Vai
kai dalyvavo mišiose, kurias-au
kojo prel. L. Mendelis. Po mi
šių vaikai susirinko mokyklon 
ir susipažino su savo mokyto
jom, seserim kazunierietėm.

Prel. Kazimieras Dobrovols
kis, svečias iš Romos, kelias die
nas praleido šv- Alfonso klebo
nijoje. Prel. L. Mendelis paro
dė visas miesto įdomias vietas, 
aplankė Liurdo koplyčią Mf. 
St. Matys kolegijoje ir palai-

Lietuvos vyčty 53 metinis sei- 25 Maironio parke. Pradžia 3 v. 
popiet

šv. Kazimiero draugija, kuri 
švenčia 75 metų sukakti, rug
sėjo 11 Maironio parke, Shrbs- 
bury, Mass., rengia pikniką- Bus 
gardžių lietuviškų valgių, gėri

mas, didėliu viešu įrašu svei- mų, laimėjimų. Kviečiami atsi- 
kino seimą. Seimo metu buvo lankyti Worcesterio ir apylin

kės lietuviai
Draugija dabar rengia, naujų 

narių vajų. Kitas draugijos su
sirinkimas bus rugsėjo 19 lie
tuvių klube. (Kom.).

riją. Tri tas lyg datikinė krikš
čioniškosios tanidėžiūros enri*, 
klopedįją. Pirmiausia spaus
dinama H Vatikano susirinki
mo nutarimai bei dokumentai 
Veikalų seriją spausdina ir 
ministruoja Lietuvių Enciklope
dijos leidėjas Juozas Kapočius- 
Jos leidėjas yra JAV ir Kana- 
dos Lietuvių Kunigų Vienybė.* 
Redakcinio kolektyvo vadovy-* 
bė: prelatas dr. V y t a u a s : 
Balčiūnas, dr. Juozas Gir-; 
nius, kunigas dr. Jonas Gutaus-' 
tas, kun. Stasys Yla, kun. dr,; 
Titas Narbutas. Į redakcinį ko-T 
lektyvą sutiko įeiti: kun. dr.* 
Vytautas Bagdanavičius, M- L * 
C., prof. dr. J. Pikūnas, kun.: 
dr. Petras Celiešuis, kun. Pra
nas Garšva, M.LC., prel. dr. An> ; 
tanas Deksnys.

— Prof. Juozas Žilevičius 
tvarko Muzikologijos archyvą; 
Chicagoje, jaunimo centre. Tai-i 
kiną mok. Z. Girdvainytė, 0-' 
Vyšniauskienė, J. Jokubauskie- 
nė ir archyvaras Jonas Naruky-; 
nas. Dabar vykdama inventori
zacija ir tvarkoma kartoteka. 
Tas darbas dar užims apie pu
sę metų.

— šv. Kazimiero parapija 
Adelaidėje, kuriai vadovauja 
kun. Antanas Kazlauskas, M.L 
C., baigė salės statybą ir Įren- ■ 
gimus. Salė pastatyta prie Lie
tuvių katalikų centro rūmų ir 
turi apie 500 sėdimų viet.

— Los Angeles skautai šiais 
metais stovyklavo jau nuosavo
je stovyklavietėje San Bemar- 

^dino, Calif., kalnuose. čia 
neseniai buvo nupirkta 12 ake- 
rių žemės. Ateity Čia bus įreng
ta patogi stovyklavietė lietuviš
kam jaunimui.

— Dr. Marija Žukauskienė 
rugpiūčio 14 laimėjo pirmą pre
miją už;aliejaus kūrinį meno 
parodoje, kuri vyko Highland 
LanešTKJTpSfSdbje buvo išsta
tyta 260 Įvairių menininkų dat-

AMtaB ir tėv. D. Petraitis- Po
196 dol. gm Ona Bendery-
tė, Ctožs, Ltadvtaas Dau- --'*/* į ; > J,. . ■ r /• , ’
gdte, RitadM Simftb, Danie-
Itas Jrita, Jute Kabbaitytė, - ■ >3? -f v' ',;>*} v
Eglė PMdtatamytt Po 75 dol. 'V -V V<'
dovana įteftta Mem atedentam: A
Irenai Adomaitytei, M. Virba- 
šiūtei, Jonei Valentinaitei, 
Elzbietai Riditaitei, Teodorai
Balčiūnaitei, Robertai Stanley, . >'
Jonei Valitoaftei, Ronaldui An- -
taftaičrai, Juozui Stanley, Ro- 
Midui Valinskui. Viso išdalin- . ; 
ta 1,666 dol. ■ ./■ \

Kun. JMM08 A. Margis, Ar-
gentlnos netariu kapitonas, Ji 
atvykęs su to krašto lietuvių |
jMHtinra į jaunimo kongresą, 
daiyviYo eetee.

tas Uetsrių Beadruonento pa- Metate m* teNwte^te* i' eednduuee ten-

r»dgi au gėtybtaus per metas mokėti. I ten baso tifadyta tei skyrius. Kai i 
Baite turtjo pajamų 153,000 siuntinys Ir UŽ jtes sumokėta tiėtiai r B>a| 
M- gretesteteEti
fotetobtarūteto

Kadate Balte siųsdavo di- ui nm) 
KuBS kBDBS IhIIMū ■' g ' 
traastūtiaiB, nes ame gyveno 
dovyitae, lengva buvo pada
linti. Dabar stovyklų jau aebb 
ca. tad tenka Htantinėti indiri- 
taaliai, papraatte pašto pakie- 
tais- Daugiausia vartotų rūbų 
pasiųsta Lenkijos liežuviam — 
aet 451 siuntinys. Vokietijon 
paangi^^a 35^ sauntuKiai, į lutus 
kraštas 16. Vasario 16 gimna- 
ujai, Saleziečių gammtiai ir 
Argentinon nuvežta laivais di
desni Balfo rūbų kiekiai Taigi

Rugsėjo 24 Montrealyje Itjs stovai), Rimas Keturka (Liet, 
įteikta šeštoji Vinco Krėvės Ii- Bendruomenės atstovas) ir dr. 
teratūrinė premija už 1903, Henrikas Nagys (Liet. Rašyto- 
1964 ir 1965 m- išleistas groži
nės literatūros- knygas. Vin
co Krėvės literatūrinė premija 
yra įsteigta Lietuvių Akademi
nio sambūrio Montrealyje ir ją 
iki šiol yra gavę rašytojai: Jo
nas Aistis, Jonas Mekas, Marius 
Katiliškis, Vincas Ramonas ir 
Algimantas Mackus.

šeštosios Vinco Krėvės lite
ratūrinės premijos jury komi
siją sudaro: dr. Dona Gražytė, 
Vyt. A. Jonynas, Kazys Bar- 
teškafljet. Akad. Sambūrio at-

284 siuntiniai tek yra rteteji sunku 
' tatet Galima spėti jų būsiant

' F Deakiją tte pasiųsti 62 per 10». Kiek yra tepiaun<,' 
vateĮ teHdtetiou 761 doL ver
tės. I įvairins kraštus išsiunti
nėta Batei. suaukotos knygot 
Tokių ktygą siuntinių buvo: 
Austialote 49,x Brazilijon 28, 
Vokietijon 14 ir į kitus kraštus 
47. Viso išsiųsta 138. knygų 
siuntiniai kurių vertė siete 
4,581 deL Knygų Balte dar li
ko už 2,656 dol- (Yra ir du Lie
tuviuos Ebtiklopedi jos rinki
niai). I; ;

Sumažintai rūbę siuntimas Len
kijon

Lenkijos lietavūa yra dau- 
gumojUrngtetin^Lįjft rūbai ten 
labai brangūs turi ir rū
bų ir gali visiem padėti. Deja, 
prie Lenkijos lietuvių šliejasi 
gudai, lenkai ir įvairūs speku
liantai Už 50 zlotų (pusę dole-

Visi nariai kvfo- 
itL Klubas 
kegliavimo

lį. Kas nogėtų, prašom apie tai 
pranešti valdybai

Madų parodą rengia parapi
jos sodalietės. Bus rodomi nau
jausios rudens bei žiemos suk
nelės, paltai, skrybėlaitės-

kas. Ta proga jaunimas gavo 
šimto dolerių auką tame kon
certe iš mūsų radijo klubo gar
bės nario.-Po jaunimo kongre
so Chicagoje per mūsų radijo 
kalbėjo ir dainavo užsienio lie
tuvių jaunimas: Argentinos, U- 
rugvajaus, ir kun. J. Mar
gis, MIC. Taip pat po kongre
so, jubiliejiniame' radijo pikni
ke Jamaica, N.Y., buvo pakvies
ti, įleisti ir pavaišinti be mo
kesčio Argentinos, Australijos, 
Kanados, Kolumbijos, Urugva
jaus- ir Venecuelos jaunimas. 
Be to, plokštelėmis buvo apdo
vanoti jaunimas ir u&ienio lie
tuvių radijai su mūsų nuošir
džiais linkėjimais. Per mūsų ra
diją buvo duotas jaunimo kon
greso reportažas. Už šias visas 
reklamas, pranešimus ir repor
tažus bei atsišaukimus nebu
vo paimtas nė vienas centas.

Kalbant apie dainų šventę: 
prisiųsti dail- VL Vijeikio (pro
pagandos vedėjo) pranešimai 
buvo skelbiami per radijo. Po 
dainų šventės buvo duotas re
portažas ir ištraukos iš dainų 
šventės. Manome, kad vykstan
čiai dainų šventei Chicagoje 
buvo duota pakankama rėkia- 
ma ir tilta 1* ta5OaMW|FllBMU«

Tiesa, kad jaunimas Įteikė 
peticiją Jungtinėm Tautom 
New Yorke, bet apgailestauja
me, kati šfe mteų mielas jauni
mas nesiteikė mus net painfor
muoti kas, kur ir kaip vyko. O 
peticijai parašus rinkti prašė ir 
gavo leidimą mūsų jubiliejinia
me koncerte. Teko pastebėti ir 
Jūsų laikraštyje nuaiskundimų, 
kad laikraščiui nepateikta apie 
peticijos įteikimą Jungtinėms 
Tautona pakankamai žinių.

O dabar pereisime prie Lap
kričio 13-tock)8 manifestacijai. 

Jonas ObeUnia Neužsiimsime gražbylyste, bet

Rugpiūčio 23 “Darbininke” 
buvo atspausdintas Zosės Pa- 
grandis laiškas redakcijai dėl 
“Lietuvos atsiminimų” radijo 
programos. Pirmiausia, apgai
lestaujame, kad redaktoriai at- 
spausdino šį provokacinį melo 
laišką, visai nepasiteiravę, ar 
jame yra, nors truputėlį tiesos. 
Neatsakysime tad, mūsų opo
nentei bet tiesiai redaktoriam.

Kabėdami papunkčiui, palie- 
• <. m- o- sime JaėiAn® kongresą. Plė. V.matos Etaabeth^Se- radi.

ton Ąnaųm kote- j0 jauhtaa aWovė
gijoje Emmits urgh, ,, . mėnesių prieš jaunimo 

kongresą jį garsino, nes kiek
vienas rengėjų pranešimas apie 
kongresą buvo jai perduoda
mas, ir jį įtraukdavo į. savo ži- 
'teį, apžvalgas iš jaunimo gyve- 
teį^Iš..Cleyd«>dftJ^žiavu- 
sf rengimo komiteto iždininkė, 
plė. Gailiušytė, kalbėjo per mū
šų radijo ir prašė, aukų kong
resui _

Per mūsų radijo jubiliejinį 
koncertą New Yorke jaunimui 
buvo leista rinkti kongresui au-

Tai jau bus septintoji madų pa
roda, rengiama sodaliečių. Pel
nas skiriamas šv. Alfonso baž
nyčiai. Paroda bus rugsėjo 19 
Mardi Grass Supper Club, 
Hardford Road.
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CAESARS THE Hl

We have

KARLONASTHE SAUSBURY HOTEL

FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

447-7111

NJ.SCHALLER&
■**S!

EnrpU now! Bcotouray Music Center 
432 Broedmay, cor. DelafieM, WJ8. 
Private lessons taught on all Instru
ments. Gultai- instruction plūs ten
tais. Dnun studento—free practice 
pad and sticks upėn enrollmenL 
Trumpei instryctions available. — 
Sales and Service. GI 7-8791

GpWEN 
FUftĘRĄL H9MĖ

STEADY WORK 
Good Wages and 
Fringe Benefits

T Pfen. 
to 25%

5410 Kennedy Blvd. 
West Ne* York, N-J.

Phone: 867-0044 
' A-1 USEO CAR8 
6215 Kennedy Blvd.
North Bergen, NJ.

RICHI CONTRACTING 
1606 Avenue V Brooklyn

4 Notary Public 
660 Grand SU Brookijn 11, N.Y.

IBM Keypunch Op**, erpd. day er 
nlght sfaffts SaL & San. wo*k avąU- 
ahte, good saiaries, ftdl or part time

5614 Seventh Avė., Brooklyn 
Phone: GE 9-6265

consenience <rf your tome. 
(PAINE. GBOOMING 
Call for appointment 

(212) 835-2057

- p*-
steSbtas - rafr - nmniftMn tur-
nale {vardina šiuos ttetuvtua: meist
ras — P. TaptvpMm f2AA, &sptst- 
W — K- JankppskM *Q6J, Ą-,Mai
vytis 2035, J. PaKtoū^as 2174, E.

JOBef* X Bt&dt, Director 
283 Somerset SL 

Ne* Brunsadck^ NJ. 
Phone: Klhner 5-1344

FUMEBĄL HOME 
Moderni koplyčia - Air condttloned 

A J. BALTON-BALTRŪNAS
CENTER TORD, INC.

Best selection in HudsonCounty 
Shourroomt

Steady work 
Nice wcrking conditions 

F AG KNITTING MILLS 
126-16' 10tot Avė Ričhmond HiH 

Call 849-7995

A Home away from Home HOTEL 
LUCERNE 201 W 79th N.Y.C. & 
block from Broadway A 79th Street 

block from subway Convenient 
to everything in the heart of N.Y.C. 
Newly furnished 1-2-3 room suites 
with kitcbenettes under new man- 
agemenL Moderate rates EV 2-7100

IMC . 
MAGNĖTICS 

CORP.

THE CASTLE INN 
Banquets our apedalty Private Par
ties Weddings & other Sodai Func- 
tions in Old World atmoųpbere. — 
Luncbeons and Dinners daily Open 
7 days a week — 712 Main St Islip 
Catt 516 JU 1-9651 or JU 1-5540

COMPTOMETER OPERATOE ex- 
perieneed, 4 bperations. Good start
inę salary, 35 hr wk. Fringe bene
fits. Congeniaž woridng conditions.

Call Mr. Kfotz Personnel DepL 
U. S. NAVIGATION CO. '

17 Battery PL BO 9-6000

given by Spanish speaking young 
man. I go to your kome — MR. 
JIMENEZ 901 Bttshwick Avenue 
Brooklyn. Call Ht 3-6000

■m uuix.Bewyr-.jtxi.:
«M> Wpnn|'

Violation* removed faulty beating & 
bot water systems eorrected; chim- 
neys, boiler nns, fin’d basements, 
patios, stoops & all kinds of repairs 
A modendzation. For free estimate, 
no obligation and terms to suit you, 
ĮdKkne S. Gfimx>, 438-9222 any hr.

mation and'Sodai‘afftdzs169 
Avė U beL W 6 & 7th SL Brooklyn 
N.Y. Call 372-9239. ' - ,

75-20 Astoria Blvd. 
Jackson Heights, N. Y. 

An Equal Opportunity Employer

CARRS GUEST HOUSE 
156 Wasbington Street 

Bloomfield NJ.
Home for mobile senior dtizens — 
State licensed fuBy air conditioned 
Cathplic Church nearby

CaM 201 PI 8-4169

EXP OPERATOR8
Oo Sfoger Sewtng Maciūne 

Week wnrk steady wpric nice work- 
ing conditions EASJERN CASE Co. 
5WQGsand

EV 64008

AĘE VAN LINES 
Specializing in Household Moving 
and Storage Local & Long Distance 

Čompare Our Low RMes

CflMlMMi. AfMMielffe 
<JT«|WGal MĮVHMU0 

(AftMAMAUŠKA^
Gnšw4ns rJBMMMęotRH* 
MC0MŠNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BreoMyn, N. Y.

Evening Interviews by Appointment 
335-6000

B4J-L-O-V-A

Hempstead Bus Terminai Bldg 67-A 
Nichds ^Court (cor. Main SL) Hemp- 
stead, LLL New York, one flight up 
Room 212. Fbone 516 - 485-4848

ktariv: BMteas 1886, Btfeaftts 866, 
Sr. BuUoc^ IMO^ . BplloeJMa Jr. 
1228, Bultock^ A. $04. Fabijonas 
Į606, Jotaaftis 1468, Nįptevičius 
1987, Faludus 1988, PaaUkas 1496, 
.£*mbs Jj855h, telkapaks* Vasi-
Uąuakas 1888, VUutis 1924 ir Zujus 
1848. .

Romanas Arlauskas, Pietų AuM- 
ndijos p teise .MfYdingai sutvarkė

IBM
KEYPUNCH OPEB 

024 A 056, min 2 yrs exp. 
Salary commensurate with 

esperiaice.
CaU Mrs. SąHnski: MIJ 6-1484

Bįdtięji R. AriausMA — P- 
Hester. .-"j

1. e4 e6 2. d£ « 32 2c* 2f6 4.’ 
Rg5 Re7 5- R3»S. dS Re7 I.|
Vg4 0H9 A 25 8. W 10.
d:c 2d7 11. f4 2C5 12. Rd3 b5 13. 
2ęe2 M U- H* W P- JT2 
16. B46 VuM 17. 
Bac8 19<4 Rc5 20. Bhgl f^g Žl- 
B:g4 Bf7 22. Bdgl R:d» 33. 2:44 
¥b6 24. flS! erf ». 2^5 8^5 26. 
B:g7+ Kh8 27. B:h7+' K:h7 28. 
Vh3+ Juodi pasidavė. '

GENERAL BUILDER 
would hke to boUd 1 A 2 family 
homes. Repair or renovate Udld- 
ings. Covered wtth worfcmen*s com- 
pensation insuranoe. Call anytime. 

(212)774-1049 
(212) 969 9116

GENERAL CONTRACTOR 
^.IteryHOUg Mpdernizaticn. — Reąi- 
dential also Čommerdal Work We 
guanmtee all oor worfc

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Fteest P'way Station) 

Woodbaveu N. Y. 
Suteikiam garbingEts laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija. 

TeL Vlrgifūa 7-4489

ctmdttkns
ALL ISO N PRESS COMPANY 

207 E 120th Street N.Y.C.

ĄTTfNTION
Interhatkmally known company 
w»ts Men ąaįi Wqgąen orer 1* 

. tani »ara tears Into dollars- 
Fdl Ttane Avadlable

CaH YU 7.1666 — WATKINS

FOR SOUND ■ HEAT and COLD
• IHSUIATION FOAMĘO IN PlACe

New materiaL Low oosL ReUable and 
fast installation. High heat stability: 
4-428= F —319°. Airptane notoe sotft: 
80%-92% abeorbtkm

tkm for ballet daiyes beginners - 
intermediates ądvanced special pre- 
ballėt age 5 to 6 years at Unitarian 
Churdi 312 Filmore SL Fri Sept 9 
from 10 to 12 noon A Wed Sept 14 
from 3 to 5PM. Directed by Miss 
Elfriede formerly Ballet Rušse De 
Mante Carlo A N.Y.C. Center Opera 
House also Manhattan Ballet School 
1352 Lexington Avė N.Y.C.

TROUBLE WITH YOUR 
AUTOMOBILE

V BUGKNER’S Boto.Service
'' in Queens

H A 2tt-HĄ - |
We buy junk cars 

Towing Service

WANT®D EXP,0PERAT0RS 
On BUnd Stiek Machine for Blouses 
Week work steady work all year 
round nice working conditions 

PAT McKAY INC.
48 W 37th Street N.YjC. 

Call LA 4-2378

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

music teaching) 
REGISTER NOW !!! 

Fall tena begins Monday, 
Sept. 12th, 1966 

»■' 598 Lafayette Avenue

•' ‘•y
WORCESTER, M A SS.

R.44B7 M/44H5

frigeratloa Units .
ŠOU NO RETREAT CORP.

Boa 480
New York 1*021 

Phone: RH 4-0625 — HY 7-5117

Brooklyn- Ne* York 11216 
SUBJECTS:

Piano, Organ, Voice Harmony, 
Counterpoint, Composition

Dr. Dudley M. Archer — A-A.G.O. 
Director

Wanted Exp Operators 
for Section or Piece ^ork 

Steady work and nice working

£MI W

/ 'B3HS£UTjy£S

JVAHaOS RSSJgS RASITE MpSŲ SANDELYJE VISADA 
Viršuje parodoma spinta išardoma ~ Pristatoma bet kur

■ ■ JAV-se ‘ .
ADOLF SCHBAGEB FURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Bsddg Ekautovė
DABAR: East 86tb SL (tarp 1 ir 2 Avmue) N.Y.G

TaLTR94M8D
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

. ' . iki £ l vadę

n “fOOL fe GUAGE 
BCPERIENČE 

’REPUIRED

123 West FHty-seventh Street 
New York 19, N.Y. 

(opp. Carnegie Hali) 
Represented by all Travel Agents 

Ideal location — accessible to 
all New York.

Large rooms, walk-in dosets, effi- 
dency kitebens — every comfort. 
Rates moderate,... by day, week, 
month or lease.

Contact MR. GIBBONS 
CIrcte 6-1300

RUSTIC GAROENS — 27z Bay- 
ridge Avė Unigue outdoor dining 
spot in Bay Ridge Stpedahzing ki 
Mw and Senfood. Open daily from 
noon 7 days a. week Your tost Petar 
Moran . _ " ,

CnR 745-8112'

570 Main SL
WESTBURY

;š‘ -'

Call: ED 4-7870 *
for late or Saturday appdntments

Wanted Exp Operators on Singcr 
machines Steady work nice working 
conditions Hours to suit you Day 
or night shift

KNTTTING BY GNOLFO 
69-91 75th Street, Middle Village

Call 894-2664

FOR FAST ACCURATE 
TYPING caH 

PRITCHARD*8 TYPING SERVICE 
538-5507 or 453-6765 
days, cvm, veefcente *

ATTENTION 
NURSES

The Visiting Nurse Assodation at 
Brooklyn bas Fu8 and Part Time 
poations. Hours 8^0 AM - 4:30 PM. 
Personai practices good if intereat- 
ed call for interviev —

MISS RITĄ THOMPSON 
ST 3-7420

statome įvairaus dydžio 
aaujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pastai 
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo iįto^A^ Statybą 
atHdcun mįfinfogsi pagSŽ 
susitariną už labai pri
einamą kainą. Vestis rei
kalais kreiptis pas staty- 
bininką Andrią Annouą 

M. H« AN 1-2884

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORO AVĖ.
;Brast^a,N.Y

Cal MA 4-4616
• PERSCR4NEL DKT. 

or apply in person 
192 Front SL Brooklyn, N.Y.

Only men meeting above 
reąuirements need apply.
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Lietuvos atsiminimu radijo 
valandėlės jubiliejiniame pikni
ke ši sekmadienį, rugsėjo 11, 
pasižadėjo dalyvauti senato
rius Harry A- Williams, Jr., iš 
New Jersey, taip pat kongres- 
manas Peter W. Rodino Jr., 
kongreso atstovė Florence P. 
Dwyer, Lindeno miesto bur
mistras Alexander Wrigėley — 
Grigaliūnas. Į pikniką iš kitų 
kolonijų atvyksta net 8 auto
busai.

Senatorius Thomas Dodd 
(demokratas iš Conn ) ši sek
madienį, rugsėjo 11, kalbės per 
“Laisvės žiburio” radijo angliš
kąją dalį. Jis yra' lietuviam 
svarbios Senato užsienio komi
sijos narys ir lietuvių draugas. 
“Laisvės žiburio” programa 
girdima sekmadieniais nuo 9 
iki 10 vai. ryto per WHBI ra
dijo stotį 105.9 FM banga.

Kun. Justinas Bertašius, Win- 
nipego lietuvių parapijos klebo
nas, grįždamas iš religinio kon
greso Washingtone, trumpam 
laikui apsistojo Brooklyne ir, 
kun. A. Račkausko lydimas, ap
silankė Darbininko redakcijoje. 
Šis jaunas ir energingas kuni
gas sėkmingai darbuojasi tarp 
Kanados lietuvių ir neseniai 
pastatė naują lietuvių parapijos 
bažnyčią.

Maironio mokykla praneša, 
kad mokslas prasidės rugsėjo 
17 d. 9 vai. ryto Apreiškimo 
parapijos mokykloje- Pakartoti
nai primena, kad šiais moks
lo metais veiks klasė silpnai 
mokantiem arba visai nemo- 
kantiem lietuvių kalbos vai
kam. Į vaikų darželį bus pri
imami ir jaunesni kaip 5 metų.

Daiva Audėnaitė, dvejus pąę- 
tus studijavusi Northwestern 
universitete Chicagoje. gavo 
“Master of Science in Physical 
Medicine” laipsnį. Prieš tai ji 
buvo baigusi New Yorko uni
versiteto fizinės terapijos 
mokslus. Dabar Daiva jau pri
imta ir pradėjo dirbti kaip in
struktorė Northwestem univer
siteto medicinos mokyklos fi
zinės medicinos departamente.

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

Gilaus liūdesio valandoje, mielai narei

IZABELEI MISIŪNIENEI
mirus, vyrą Juozą Misiūną, visus artimuosius giliai užjaučia ir 
kartu liūdi /-v .

Afotrri^į^irnybės narės ir valdyba

Astra Vilija Butkutė, jauna 
kylanti dainininkė, Kazio ir 
Sofijos Butkų, Darbininko skai
tytojų, gyvenančių Brooklyne, 
dukra, ne be pirmą kartą pasi
rodo Music Grove Park sceno
je Woodhaven, N.Y., jaunųjų 
dainininkų bei menininkų pa
sirodymuose. Rugpjūčio 27 ji 
dainavo ir šoko vad. tarptauti
niame koncerte, kurį stebėjo ir 
klausė bene tūkstantis žmonių- 
Dalis programos buvo atlikta 
gimtosiomis kalbomis.. Vilija 
Butkutė šiuo kartu padainavo 
lietuviškai S. Čerienės “Lietu
vos laukus”, kuri buvo sutikta 
su gausiais plojimais. Be to, ji 
sėkmingai atliko kitas 3 dainas 
ir pašoko tris šokius.

Cypress Mills kapinėse rug
sėjo 10, šį šeštadienį, 12 v. San
taros Šviesos Federacija padės 
gėles prie Juditos Audėnaitės, 
Antano Škėmos ir Jurgio Jakš- 
tyrio kapų. Jie tragiškai žuvo 
prieš 5 metus. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti.

Dr. Leonas Sabaliūnas, Liet. 
Stud. Santaros ir vėliau Santa
ros-Šviesos Federacijos steigė
jas ir veikėjas išvyko iš New 
Yorko. Jis dėstys politinius 
mokslus Eastem Michigan Uni- 
versity, Ypsilanti, Michigan. 
Santaros šviesos Federacijos 
New Yorko skyrius jam suren
gė išleistuves ir padovanojo Al
bino Elskaus paveikslą.

“Lietuvos atsiminimų“ radi
jo jubiliejiniame piknike, kurs 
įvyks rugsėjo 11, Royal Gar- 
dens Parke, Rahmay, N.J-, veiks 
ir Darbininko spaudos kioskas. 
Bus puiki proga įsigyti naujas 
lietuviškas knygas ir lietuviš
kos muzikos plokšteles, tuo pa
čiu paremiant ir lietuvišką 
spaudą.

ELIZABETH, N.J.
Kun. Vincento Svirnelio pa

gerbimo vakarienė jo 20 metų 
kunigystės sukakčiai paminėti 
įvyksta sekmadienį, rugsėjo 11 
d. 6 v v. lietuvių laisvės salėj.

Kun. V. Svirnelis sėkmingai 
ir uoliai dirba šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijoj, kuriai 
vadovauja klebonas prel. M. 
Kemežis. Parapiečiai, norėda
mi pagerbti kun. V. Svirnelį, 
žada gausiai dalyvauti. A.A.

New Yorko lietuvių vyrų choras dainuoja literatūros ir muzikos vakare rugsėjo 3 Statler Hilton viešbu
tyje Washingtone. Diriguoja V. Baltrušaitis. -

Atsakymas dėl “Lietuvos atsiminimij”
(atkelta iš 5 psl.) 

mas yra ne biznio reikalui, bet 
Lietuvos vadavimui ir drauge 
J.A.V. interesams, pavyko stotį 
įtikinti, ir ji nusileido, reika
laudama iš kalbėtojo 25 dol., 
jau neskaičiuojant minutėmis. 

‘Tuo būdų, manifestacijai reng
ti komitetas už penkias paren
gimo reklamas — kalbėtojus, 
kurie buvo jūsų laikraštyje į- 
vardinti, sumokėjo radijo sto
čiai 125 dol. Net vienas iš kal
bėtojų, nesilaikydamas nustaty
to laiko, kalbėjo virš 9 minu
čių. Stoties pranešėjas pagaliau 
kalbą nutraukė, ir už tai stoties 
vadovybė man išreiškė nepasi
tenkinimą. Turime paminėti, 
kad spalio 9, kalbėjusi manifes
tacijos reikalu p. E- čekienė, ir 
nepaminėta laikraštyje, už jos 
kalbą nebuvo mokėta — ir ji 
kalbėjo 6 minutes. Toliau: lap
kričio 13 buvo duotas platus 
manifestacijos pranešimas, gar
sinant ir įvyksiantį pobūvį po 
manifestacijos. Tas pranešimas 
ir garsinimas buvo be mokes
čio.

Norėtume priminti, kad eilė 
jaunimo pranešimų, kaip antai 
apie žygį į Washingtoną, kaip 
apie transportacijos reikalus,

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

Reikalinga pora priežiūrai 
namų, kurie apšildomi alyva ir 
įrengti visi patogumai. Vyras 
galėtų dirbti, ir kitą darbą. Ge
ras atlyginimas. Yra atskiras 
namukas gyventi, graži aplin
ka ir geri kaimynai. Informa
cijai TR 5-3711.

Paieškoma pora: žmona na
mų ruošai, vyras gali dirbti ir 
kitur. Privatus butas. Skambin
ti prieš 12 vai. ar po 5 vai. va- 

kaip atsišaukimai* organizacijų 
dėl šio žygio parengimų, tele
foniniai pranešimai iš VVashing- 
tono, o taip pat įvairūs religi
nių įstaigų pranešimai ir vajai, 
parapiniai parengimai, religinio 
kongreso ir Šiluvos Marijos ko
plyčios šventinimas, birželio 
minėjimai, kultūriniai dalykai, 
Šv. Antano gimnazijos ir šešta
dieninių mokyklų pranešimai, 
pranciškonų kultūros centro 
statybos reikalai, Balfas bei ei
lė jau net nesuskaičiuojamų 
kultūrinių, visuomeninių žygių 
bei parengimų randa “Lietuvos 
atsiminimų” radijo programoje 
savo vietą, net nesiteiraujant 
apie jokį užmokestį.

Užuot mus viešai kritikavę, 
kad radijo stoties vadovybė pa
reikalavo užmokesio už Madi - 
son Sąuare Garden parengimą, 
manifestacijos rengėjai būtų ge
riau iš likusių tūkstančių pelno 
paaukoję visemr lietuviškoms 
valandėlėms, kurios garsino ma
nifestaciją, ubagišką_grašį, nes 
kiekviena radijo stotis sunkiai 
verčiasi.

Pagaliau, šis redakcijos ne
apgalvotas laiško atspausdini
mas “Darbininke” skaudžiai pa
liečia iki šiol vienintelę radijo 
programą New Yorko apylinkė
je, skaudžiai užgauna mane as
meniškai, rėmusį kiekvieną Tė
vų Pranciškonų žygį ir darbą, 
ir neteisingai nušviečia mūsų 
lietuviškajai visuomenei “Lietu
vos atsiminimų” radijo veiklą.

Kas yra susirūpinęs dėl pini
gų infliacijos, bene būtų ge
riausia juos dėti į Mutual 
Funds. 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 Hill, arti parko. 
Dėl informacijų skambinti VI.

radijo programos
Lyg ir atrodytų, kad “Darbinin
ko” redaktoriai norėjo “apvai
nikuoti” mūsų 25 metų Lietu
vai ir lietuviškajai visuomenei 
dirbamą sunkų kultūrinį dar
bą.

Su pagarba,
Prof. dr. Jokūbas J. Stukas, 

direktorius “Lietuvos Atsimini
mų” radijo valanda

•
Redakcijos pastaba- Ir antrai 

pusei išsamiai pasisakius, atei
ty nepramatoma laikrašty duo
ti vietos tolimesnėm šio klausi
mo diskusijom.

MADŲ PASAULIS
(atkelta iš 6 psl.) 

pranešta šį pavasarį, kojinės tu
ri būti raštuotos (su sportiniais 
rūbais ir be skrybėlaitės), tink
linės arba nepermatomos — 
dienai. Vakarinės kojinės bliz
ga, megstos iš auksinių ar si
dabrinių siūlų arba nusagsty
tos blizgučiais, karoliukais, ak
menim ir panašiai.

Kartas nuo karto painfor
muosiu apie žymius vietinius ir 
užsienio modistus, kad geriau 
suprastumėm kodėl to ar kito 
modisto rūbai yra toki brangūs 
ar popularūs.

Vienas iš Paryžiaus didžiųjų 
yra paslaptingas ispanas Cris- 
tobal Balenciaga. Šis, pavydėti
nu talentu Dievo apdovanotas 
žmogus yra tylus, savy užsida
ręs, mažai keliauja, vengia žmo
nių, reklamų, viešumos. Jis yra 
virš 65 m. amžiaus, neverti
na pinigo, dažnai pamiršta pa
siimti su savimi, pasižymi dos
numu artimiem savo draugam. 
Balenciaga saliono adresas yra 
plačiai žinomas visam pasauly, 
tačiau jo namų adresas yra 
laikomas paslapty ir yra žino
mas tiktai keletui gerų draugų. 
Klientai retai jį mato asmeniš
kai, visais reikalais tenka kreip
tis į aštrią jo administratorę,

Tautos šventės minėjimas 
bus šį sekmadienį, rugsėjo 11. 
Mišios šv. Petro bažnyčioje bus 
10 vai. Minėjimas 3 v. popiet 
liet, piliečių namų didžioje sa
lėje. Paskaitą skaitys Vytautas 
Volertas, LB Tarybos pirminin
kas. Meninę dalį atliks šv. Pet
ro parapijos choras, vedamas 
muz- Jeronimo Kačinsko. So
lo giedos Stasys Liepas.

Lituanistinė mokykla mokslo 
metus pradeda rugsėjo 17 d. 9 
y.r. Ir šiais metais mokyklai 
vadovauja rašytojas Antanas 
Gustaitis. Taip pat mokytojau
ja tie patys mokytojai. Visi tė
vai raginami leisti savo vaikus 
į lietuvišką mokyklą.

Kultūrinis subatvakaris, pir
mas šio rudens sezone, bus 
rugsėjo 17 d. 7:30 v.v. tautinės 
sąjungos namuose. Bus atida
ryta dail. Česlovo Janušo dailės 
paroda, kuri tęsis visą savaitę- 
Po parodos atidarymo kavutė. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Kaune mirė Emilija Skar- 
džiūtė-Jakutienė. Ji buvo moti
na Stasio Jakučio, ekonomisto, 
atsargos karininko, kuris gy
veno Bostone ir mirė š.m. va
sario 5.

Pranas Mučinskas pasitraukia 
iš liet, piliečių draugijos vedė
jo pareigų, kuriose išbuvo tris 
ir pusę metų. Naujas vedėjas 
— Tomas Stasys Griganavičius. 
Ši draugija yra viena iš didžiau
sių N. Anglijoje-

Balenciaga yra Paryžiuje vie
nintelis modistas, kuris gali 
pats sukirpti ir pasiūti kiekvie
ną savo sukurtą rūbą. Jo eti
ketė reiškia prabangą, laipsnio 
eleganciją ir klasinį stilių. Pa
siuvime jis kruopščiai ieško to
bulybės. Todėl jo apsiaustų ir 
kostiumėlių kainos prasideda 
maždaug nuo 600-700 dol., o ba
linių suknių kaina siekia ketu
rias skaitlines. Pramonininkai 
ir užpirkėjai turi palikti 2,000 
dol. užstatą, kad galėtų įeiti pa
žiūrėti jo kolekcijos, šis užsta
tas yra atskaitomas į pirkinius.

Balenciaga apleido savo gim
tąją šalį 1936, Ispanijos civili
nio karo metu. Paryžiuj nega
vęs darbo nuvyko į Londoną. 
Tenai išvaikščiojo visas geres
nes siuvyklas, krautuves ir ka
rališkos šeimos siuvėjus, bet 
laimės neturėjo. Didysis Balen
ciaga, negavęs darbo savo sri
ty nei Londone nei Paryžiuje, 
nusivylęs ir pasiskolinęs pini
gų, ryžosi atidaryti savo salio- 
ną. Per porą metų jis iškilo į 
viršūnes ir ten tebesilaiko jau 
20 metų. Paryžiui yra sakoma 
jog ką Balenciaga daro šiais 
metais, kiti modistai darys ki
tais ar dar kitais metais, neiš
skiriant net nei Dior

Ernestas Šmitas, buvęs Ra
seinių burmistras, rugpiūčio 20 
savo šeimos ir artimųjų tarpe 
atšventė 65 m. sukaktį.

Antanas ir Petronėlė Zeraus- 
kai, gyveną 250 Gold gatvė, 
So. Boston, rugsėjo 5 atšventė 
49 m. savo vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jų intencija šv. 
Petro parapijos bažnyčioje bu
vo mišios.

Nauji mokslo metai parapi
jos mokykloje pradedami rug
sėjo 18. Šv. Petro parapijoje 
veikia dvi parapinės mokyklos: 
viena prie parapijos bažnyčios 
ir antroji prie I gatvės.

Šv. Vardo draugijos mišios 
bus rugsėjo 11 d- 8 v.r. Po mi
šių salėje po bažnyčia įvyks 
draugijos pusryčiai ir susirinki
mas. Taip pat tą dieną 9 v.r. 
sodalietės dalyvaus mišiose ir 
bendrai priims komuniją. Soda- 
liečių specialios pamaldos įvyks 
parapijos bažnyčioj rugsėjo 15 
d. 7:30 v.v.

Vartoto popieriaus rinkliava 
Bostono arkivyskupijos labda
ros fondui šv. Petro parapijoje 
bus daroma rugsėjo 25. Visi 
parapiečiai prašomi taupyti se
nus laikraščius ir žurnalus.

Šv- Petro parapijos choras 
kasmet mažėja. Vis mažiau be
atsiranda pasišventusių giesmi
ninkų. Ypač jaunimas mažai 
besidomi choro veikla, ir jau 
kuris laikas neatsiranda, kas 
papildytų senesniųjų eiles. Tė
veliai prašomi raginti savo vai
kus, kad įsijungtų į tą kilnų 
ir lietuvių kultūriniame gyve
nime reikšmingą darbą. Tuo rei
kalu kreipkitės į mūsų dirigen
tą J. Kačinską. Choro repetici
jos vyksta sekmadieniais po 10 
vai. šv. Mišių parapijos salėje 
po bažnyčia.

Lietuvos Vyčiy Bostono kuo
pos susirinkimas bus rugsėjo 
13 d. 7:30 v-v. .šv. Petro para
pijos salėje prie E. 7-tos gatvės.

FILATELISTAI I
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
126, Toronto, 19, Ont., Canada.

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

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., Ridgewood, N.Y.
Kaga atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

Šeštadieniais iki filmos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Rugsėjo 9 iki rugsėjo 14, 1966

Linksma spalvinė filmą —
“MUSIK IST TRUMPF”

1 Vaidina:
H. Ostenvald, W. Frydtberg ir kt. 

Priedinč filmą:
“Maria Theresia”

Ir vėliausia vok. jvykių apžvalga.

j
Didžiulis, jubiliejinis

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
RADIJO PIKNIKAS

rengiamas New Jersey apylinkės lietuviams 
įvyks

Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 11
ROYAL GARDENS PARKE

990 E. HAZELWOOD AVĖ., RAHWAY, N.J.

Pikniko pradžia 1 vai. p.p. Meninė programa 3 vai. p.p.
Šokiai nuo 4 vai. p.p. iki 10 vai. nakties.

grojant GUTAUSKŲ orkestrui

Jojimas $1.50 • Hlaimėjimai - Kiti įvairumai
Veiku DARBININKO spaudos ir plokštelių kioskas

Lietuviškų valgių bufetas: S & G Maisto Prckvbos

— PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! — 
Visus maloniai kviečiame!

Dr. J. J. STUKAS, Direkt.

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

vadovėlius 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. Plačo. Vadovėlis Lituanistinės mok. VIII skyriui 4.00 
Tėviškės sodyba. J. Plačo. Vadovėlis Lit. mok. III skyriui 3.50 
Lietuvių kalbos gramatika, VI laida .........................   2.50
Lietuvių kalbos pratimai, visiems Lit. mokyklų skyriams

(kainos dar nežinomos)
Sąsiuviniai ..........................................................   0.25

Ki+i Kultūros Fondo leidiniai:
Gulbė, karaliaus pati, dail. V. Petravičiaus iliustr. pasaka $1.25 
Labas rytas, vovere, J. Minelgos. Eilėraščiai vaikams 2.50
Liaudies dainos. I sąsiu.vinys. V. Jakubėno 3.00
Dainos. II sąsiuvinys. VI. Jakubėno ...................  3.00
Lietuviškos muzikos rinktinė, fortepijonui. Paruošė VI. Ja-

kubėnas, Alg. Šimkus ir J. Zdanius 2.00
Lietuviškas auklėjimas šeimoje. L. Dambriūno 0.50
Mūsų šokiai. Lietuvių taut. šokių aprašymai su brėžiniais 3.00 
Aleksandrynas. I tomas. Vari. Biržiškos 7.50
Aleksandrynas. IT tomas. Vacį. Biržiškos 7.50
Aleksandrynas. III tomas. Vacį. Biržiškos 7.50

Aleksandryno visus tris tomus užsakant kainuoja: JAV 
ir Kanadoje $15.00; kituose kraštuose $10.00.

Platintojai gauna už mokslo vadovėlius 15r7 nuolaidos, 
už visus kitus leidinius — 25rr.

Užsakymus slysti JAV LB Kultūros Fondo adresu:

J. BERTAŠIUS, 
5348 South Talman Avenue, Chicago, III. 60632

Baltrušaičiui VI 6-3648. Madame Rene-karo telef. BU 7-8502.

Kun. V. Bagdanavlčlus, MIC skaito paskaitą ALRK Federacijos kohgrese Washingtone rugsėjo 3 Statler 
Hilton viešbutyje. Ii religinio kongreso jis atvyko pas savo gimines Ellzabethan, N. J.


