
X nčnny

SKATINA LANKYTIS LIETUVOJE... 
Kas amerikiečio žurnalisto, rašančio K Maskvos, Nity 
įima — ir kodėl?

audonieji kinai stoja prieš rai
augliai patelkti smurtui priež Sovietus ir Ameriką politikoje, prieš vakarieti 
is papročius kultūroje. Tai vadinama “kultūrme revoliucija”

Jnuosius rusus
--z •

Darbininko pereitame nr. at- 
ptsakoti Newsweek rugpiūčio 
29 d. korespondento pastebėji
mai kelionėje po Baltijos vals
tybes ... Buvo atkreiptas dėme
sys j jo pastebėtus reiškinius: 
1. Sovietai skatina užsieniečius 
turistus lankytis Baltijos vals-

ietai rugpiūčio 26 pa- bilį su Sovietų vėliava, įsakė so- 
! per Tassą protestą ko- 'vietų pareigūnui išlipti, neleido 

jam vykti - tarnybiniais reika
lais į aerodromą ir grąžino į

ir £*ti nutrūkti diplomatiniai
tinei Kinijai. Proteste 
a, kad rugpiūčio 22 Ki- 
sostinėje gatvėje “organi- 
; grupės” sulaikė automo-

smurtas nukreiptas prieš krikš
čioniškąją kultūrą jie užda
rinėja bažnyčią*' ar verčia jas 
muziejais, lipindami naujus var
dus; jie vartoja smurtą prieš

Maskva rugpjūčio 28 pa- 
i, kad Sovietai treniruoja 
letnamo. lakūnus. Viena 
, apie 400, jau išvyko at- 
Vietnamą.
Vietname pagal strategi

kad ant sienų ir kt paaugliai 
išrašė šūkius prieš Sovietų Są
jungą matant milicininkam. So
vietų atstovybės, protestą kom. 
Kinijos vyriausybė atmetė. At
mes ar paliks be atsakymo ir 
pačios Maskvos protestą. Lai-

Istorija su sovietiniu diplo
matu Pekinge yra tik viena sri
tis, kurioje dabar leista reikš- dvasininkus ir; vienuoles, šauk
tis suorganizuotai “raudonajai darni, kad “tšĮšnešdiūtų impe- 
apsaugai”. Tai paaugliai, kurie rialistiniai šnipai” Jie sulaiko 
buvo suorganizuoti Mao Tse- 
tungo ir jo apsaugos ministe- 
rio Lin Piao "kultūrinei revo
liucijai“ vykdyti. Tų paauglių

>menės — karui ir atsta 
apsaugai.
Kiek kas dalyvauja Viet 
kare, vienas italų karinis 

rtas paskelbė taip: š. Viet 
; duoda kraują, Šovie 
toda ginklus, kinai kelia 
mą raštais kinų laikraš

Vietname komunistai p 
j trukdysią rugsėjo 1 
s rinkimus. Kai kur ja

ninius. Registruot
5 mfl. manoma

rialistiniai šnipą’ 
gatvėse moteris* 
kad jos savo pta 
žiu vakarietnri 's 
orientaliniu Pai_______
keisti net ir judėjimo šviesas, 
nes raudonai Į šviesai skirta 
reikšmė nesiderina su komu
nistine ideologija.

Kodėl tiem paaugliam leista 
terorizuoti gyventojus-: ir gadin
ti diplomatinius santykius, ga- 
1 i m a tik spėlioti. Gal tam, 
kad po teroro prieš visus nu
krypėlius nuo linijos, valdžia te-

ar drebu
pakeistų

nuristus suvaldytų įr gyvento- ' 
jai vėl pajūrių palengvėjimą?

Kai smarkaujančios komunis
tinės Kinijos terorą Maskvą su
tiko (uotestu ir santykių nu
traukimo galimybe,. Amerikos 
atstovo J. T. Goldbergo kal
boje neatmesta galimybė svars
tyti komunistinės Kinijos priė
mimą į Jungtines Tautas, o de- '

- mokraty kandidata* į senatą
Warr*u W. Jįttllentz .atvirai pa- Papildom:
sisakė už* kom. Kinijos pripa-’ 1. Užsienio turistus skatina 
žmimą ir priėmimą į Jungtines Sovietai vykti į Baltijos valsty- 
Tauta*. 4 bes ne tik dėl to, kaip mano

korespondentas, kad Sovietai 
jaučiasi ten tvirtai įleidę val
džią.. Labiau kaip tik dėl to, kad 
jaučiasi nelaimingi, kol tos val
džios Baltijos valstybėse jiem 
nepripažįsta Vakarai. Skatinda
mi lankytis, nori pripratinti už
sieniečius prie Baltijos kraštų 

tybėse; 2, rusai Baltijos valsty- kaip, integralinės Sovietų Sąjun
gos dalies: nors jie ten geriau 
gyvena, nors jie išlaiko savo 
vakarietinį stilių, bet tai esanti 
Sovietų Sąjungos dalis- Tokis 
įspūdis turi nustelbti vakarie
čiam protarpiais girdimą pa
reiškimą,, kad tai ne. Sovietų Są
jungos dalis; kad tai okupuoti

bes vadina “vakarų Europa” ir 
Baltijos pajūrį lanko mieliau 
nei Juodąją jūrą; 3. antisovie- 
tinis sentimentas Baltijos kraš
tuose neslepiamas, bet jauni
mas rodosi rezignavęs ir pasi
rinkęs neišvengiamą susitaiki
nimą liktis “Sovietų piliečiais”.

Newsweeko korespondento kraštai ir kad Jungtinės Vals- 
pastebėjimus verta kai kur pa- 
pildyti, kai ką sutikti su rezer
vais, kai ką atmesti. 2. Skatindami. užsieniečius

gos sekr. McNamara Kon- 
rugpiūčio 25, komunistų 

avaitę žūsta 1,000, pasku- 
savaitėm iki 1,800, ame- 

ių 100, pietų Vietnamo ka- 
10. senatoriai, 35 gubernatoriai.
P. Vietnamo kariuomenė- Respublikonai deda didelių vil

čių į rinkimus. Tačiau maža yra 
tokių entuziastų, kurie mano, 
kad ateis 1946 metų rezultatai, 
kada respublikonai laimėjo abe
jus rūmus. Tam dabar 
reiktų gauti naujus 78 
kongresmanus ir 19 senato
rių. Nuosaikesni galvoja laimė
sią 40-50 kongresmanų, 4-6 se
natorius, 8-10 gubernatorių. Tai 
jau būtų vis tiek didelė jėga, 
kurios svoris gali būti lemia
mas kombinacijoje su pietų de
mokratais.

Pasitikėjimą, kad laimėsią, 
respublikonai remia sumažė
jusiu pasitikėjimu vyriausybe, 
pačių demokratų suskilimu ir 
masės nepasitenkinimu. Esą 
sumažėjęs negrų pasitikėjimas 
demokratais, o lig šiol jie bal- 

Angla* Bortrand Ruuoll savo veik išimtinai už demokra- 
dbė, kad “tribunolas” pre- tus; kairieji demokratai nepa- 
tui Johnsonui “teisti” bus tenkinti vyriausybės politika 

metais Paryžiuje. John- Vietname;, demokratų masėje

r metus esti 20 proc. de- 
ų. Dezertyrai baudžiami 
tais. Viso P. Vietnamo ka-
lenė yra 705,000.

Atstovę Rūmai rugpiūčio 
metė senato nutarimą duo- 
•rezidentui įgaliojimus pa

lius.

os komitetas rugpjūčio 28

ti ryšius su tautiečiais užsie
niuose. imtis. naujos iniciaty
vos: kviesti, sakysim, lietuvius 
Vakaruose, kad lankytųsi Lietu
voje. Ypatingos iniciatyvos bu
vo rodyta pereitais metais, ka
da buvo Lietuvos aneksijos 25

BAŽNYČIOJE — kas kinta ir nekinta
POPIEŽIUS PAULIUS apie pa- per veiklus, nedogmatikas, ne
variusius ... ’ klerikalas, kaip jie sako”.
^Popiežius Paulius rugpiūčio 

pradžioje lankytojų audiencijom 
je priminė, kad Bažnyčios prin
cipai nepasikeitė — tie patys 
liko, kurie buvo praeity. Ir ka
talikų pareiga nepasikeitė — 
pareiga “palaikyti ir ginti tikė
jimą”- Tačiau priminė, kad pa-

kė, šiemet ieškoma kitokių bū
dų lietuviam iš Vakarų patrauk-

..a*—. -• .z

Suprantama, esantiem tėvy
VYSKUPAI prieš n&tsybę

Brazilijos šiaurinės dalies 72 
vyskupai paskelbė deklaraciją, ?or?. P^maty^i
kurioje pasmerkė ‘‘neteisybę * — — — •
prieš darbo žmones”, dėl ku
rios jie yra pasmerkti gyventi 
“nežmoniškose sąlygose”. Fab
rikų ir plantacijų savininkai pa
kaltinti laužą įstatymus, kurie 
nustato minimom atlyginimą— 
išskaitymais iš atlyginimo, atos-

laisvojo pasaulio tautiečius; pa
tirti ne tik, kaip gyvena tas ar 
kitas pažįstamas; patirti dau
giau laisvojo pasaulio atmosfe
ros, kuri tebėra jiem užverta 
— nei laikraščių nei knygų iš 
Vakarų jiem neleidžiama gauti. 
Tačiau pati Maskva ne to nori.

KAS TIE KINUOS DRAUGAI?
Jungtinėse Tautose rugpiū- sikeitė katalikų dalis Ir popie

čio 29 devynios valstybės rei- ” - - - - —
kalavo išmesti nacionalinę Ki
niją ir priimti komunistinę į 
J.T. Tos 9 yra<— Albanija, Al- 
žiras, Cambodia, Kongo (Braza- 
ville), Guineja,-Kuba, Mali, Ru- ____j__
musija; Syriją^J.T. sesija pra- diiusmeį;

nio kelio 
sutariančiu su kitų 
dvasia ir su pasaulio papro
čiais; krikščioniu, kuris

žins nukreipė savo žodžius 
prieš tuos, “kurie pavargo, bū
dami katalikai, ir kurie .pasi
naudoja laikotarpiu po 
jos leistis į sistemingą 
yeršyvinę

konsili- 
ir sub-

togų, šeimos priedų nutrauki

sidės rugsėjo’ 2ft^ Naujam na
riui priimti reikia dviejų treč
dalių balsų. Pernai balsavo 47: 
47-
Kinai tebešaukia, rusai tyli

Pekinge rugpiūčio 29 vėl 
“raudonoji apsauga” demonst
ravo prieš Sovietų atstovybę 
kaip prieš “revizionizmo” tvir
tovę. Tačiau v atstovybė buvo 
stipriai saugojama kareivių- 
Matyt, valdžia vengia, kad So-

mažinto* nesinrtešmimo ėotniia. 
kurią laisvojo pasaidfo Rtavtai 
kelia rusų otaųncijaiJr jų jrtfk- 
■ttoflud • ^/JfĮiHU5>ĮiaH jThlriC kad

Respublikonų viltys rinkimuose
• Lapkričio rinkimuose bus kyla nepasitenkinimo vyriausy- 
renkami 435 kongresmanai, 35 bės politika rasinių riaušių rei

kalu; gyventojų masėje nepa
sitenkinimas, kad Vietnamo ka
ras nebaigiamas pergale; šei
mininkių masėje nepasitenkini
mas augančiom kainom ir t.t.

žodžiu respublikonai turi lai-. vietai nutrauktų diplomatinius 
mėti ne savąja programa, bet santykius.
demokratų programos nesėk- Maskva apie naujas demon- 
mėm. cfrariias liu 'Sinl tvlpin

0,000 atsarginių ir tauti- 
psaugos.

Lenkijos laivas Batory 
si Danijoje su vasarotojų ' 
irsija. Išplaukė atgal be 14 ! 
į ir 1 čekoslovako, kurie 
rante ir paprašė azylio-

; kaltinamas, kad “gyvų- 
tminime tik nacių karo 
urnas pralenkė jūsų vy- 
ybės karą prieš Vietnamo

!e leis Prancūzijoje suvai- 
tą kvailą komediją, jo 

is tarp amerikiečių bus mi
st su liūdnu atminimu.

vc*ftvn|os tociBMtmoKra* 
irmininko pavaduotojas H. 
m e r (buvęs komunistas) 
eibė griežtą opoziciją 
leriui Erhardui. Erhardui, 
i nori atitinkamo ūkinio 
nno, reikia dviejų trečda- 
alsų. taigi reikia ir soc. de- 
pagalbos. Erhardo padėtis 

i būdu dar labiau sunkėja.

Anglijo* min. pirm. Wil- 
i numatė kariuomenę iš 
>0 0 sumažinti bent 10 0, 
— taupumo sumetimais- 
sumažinta kariuomenė ir 
ari laikoma Vokietijoje.

Sionistai apie 
antisemitizmą

New Yorke žydų sionistų va
dų suvažiavime rugpiūčio 28 jų 
pirmininkas Jacųues Torczyner 
aliarmavo dėl antisemitizmo 
reiškinių Amerikoje, Prancūzi
joje, Belgijoje, pietų Ameriko
je' Sionistų aktualiausiu užda
viniu skėlbė ne žydų asimiliaci
ją ir išnykimą kitose visuome
nėse, bet kovą su antisemitiz
mu. Antisemitizmas; sakė, au
ga sykiu su rasinio konflikto 
augimu. Antisemitizmas plintąs 
net tarp negrų.

Šen. Javits Žydų karo vete
ranų suvažiavime kaltino Birch 
Society ir kt “ultradešiniąsias 
grupes”, kurios kursto minias 
prieš negrų demonstracijas, 
to kurstymo vaisius esąs anti
semitizmas.

nėra

paskelbė

Mėsos

PASNINKAI ir gori darbai
Italijos vyskupai 

dispensą 
jos penktadieniais, išskyrus 
vėnios penktadienius,
vietoj ragino susilaikyti nuo 
ypatingai pamėgtų valgių ir 
vykdyti artimo gailestingumo 
darbus.

Ivory Coast vyskupai paragi
no katalikus penktadieniais su
silaikyti nuo alkoholio vietoj 
mėsos.

SEKMADIENIO mišios šešta
dienį

Formozoje Vatikanas leido 
sekmadienio mišių klausymo 
prievolę atlikti šeštadienio va
karą laikomose mišiose.

Olandijoje vyskupai painfor
mavo kunigus, kad jie gali pra
šyti leidimo sekmadienio mi
šias laikyti šeštadienio vakarą.

Vakarų padėtų Maskvai atlikti 
uždavinį — susiprasti su esama 
padėtim kaip galutine, nepakei
čiama.

Maskvai ne vis tiek, kas lan
kosi Lietuvoje. Senosios išeivi
jos komunistinis ar prokomu
nistinis elementas nedavė to, 
ko iš jų buvo laukta. Pačioje 
Lietuvoje tas elementas tesusi
laukė ironiško pavadinimo —

Brazilijos arkivyskupas HėWer P. 
Camara vadovauja akcijai Siauri
nės dalies vyskupu, kurie reika
lauja “teisybės darbo žmonėm”

BAŽNYTINĖS ŠVENTĖS j šeš
tadieni?

Bavarijos krikščionių socialų 
unija pasiūlė, kad katalikų baž
nytinės šventės, kurios pasitai
ko savaitės vidury, būtų nukel
tos j artimiausią šeštadienį.

KATALIKAM teks negrų kelias?
T ’

Eugene J. Molloy, Brooklyno 
vyskupijos sekretorius nevakli- 
nių mokyklų reikalam, rugpiū
čio 17 pasakė kalbą New Yor
ko švietimo valdyboje. Iš josko švietimo valdyboje. Iš 
paaiškėjo toki faktai:.

— Diskriminacijai, kuri 
vo (Vykdoma prieš katalikų 
kus, lankančius ne valdžios mo-

Teismas valstyb. monopolio tarnyboje
New York o vyr. teismo tei- kyklas sūKėa į bendras vai- sų 1965 kovo mėn. nutarė pa

sėjas T.P. Krane nusprendė, džios mokyklai . rantą mokiniam, ar jie mokosi
kad iš valdžios mokyklų negali . valdžios ar nevaldžios mokyklo-
būti skolinamos knygos nevad- tusd^ojo 
džios mokyklų mokiniam. Įsta« paricelbUų kart k 
tymas, kuris tai leido ir kuris venti keti** 
turėjo veikti nuo rudens, esąs Įėję drauge su 
prieš konstituciją. Aiškina: vai- žiedotinėm. Btii 
kai yra dalis mokyklos, kuri venti net 
yra parapinė, taigi dalis baž- ir vaikai* 1 
nyčios obagnyčia turi būti at
skirta nuo valstybės ...

N. Y. Post tuo sprendimu pa
tenkintas, nes tokis įstatymo 
aiškinimas greičiau visas mo- tesąs Nizonas.

rinkimam laimėti
bu- 
vai-

gaMs gy- ^mokykkMB 05 milijonai para- 

įrtkatejiroe.

jie reikšmingi! ne jie formuo
ja lietuvių daugumos opiniją ir 
apeliuoja j Amerikos visuome
nę bei vyriausybę. Nori, kad 
atvyktų naujesnės išeivijos įta-
kingesni žmonės

Kiek pastarųjų nuvykimas 
patarnaus lietuvių troškimam, 
priklausys jau daugiau nuo 
vykstančio asmens charakterio.

3. Skatinami ir rusai vasaro
ti Baltijos pajūryje — nemada 
vykti į Juodąją jūrą. Jie vyks
ta ne tik dėl to, kad nori pama
tyti “vakarų

rų 
tikisi, kad rusai aplankę Balti
jos kraštus, susigyvens su jaus
mu, jog tas gražusis Baltijos 
pajūris tai jų, rusų, valstybės 
dalis, maloniausia, > patogiausia 
ir dėl to nepaleistina.

Skatinimas vykti | Baltijos 
pajūri yra dalis tos pačios kolo
nizacijos, kurią Maskva Balti
jos valstybėse vykdo kitais bū
dais — išsiųsdama Lietuvos 
specialistus į Rusiją, rusus at-

valdybą, teiraudamasis, kas pa
daryta, kiek skirta vaikam ne
valdžios mokyklose, kuriose yra 
per 400,000 mokinių. Valdyba 
tylėjo ir tebetyli

Išeina taip: Kongresas nuta
rė, vyriausybė paskyrė pinigus, 
o New Yorko švietimo valdyba 
Kongresą sabotuoja ir diskrimi
naciją tebevykdo. Aiškėja, kas 
yra tos diskriminacijos šalinin
kai užnugaryje. Minimos šios 
organizacijos: “Pilietinių lais
vių unija”, “Amerikos žydų siųsdama į Lietuvą. Tai gyven- 
kongresas,” “Americans L d. 
Action”, “United Parents As- 
SOC.”, --------- —------- —
soc.”

Gera sistema: kad patenkin-

maišymo sistema, kuri tu- 
tuvį, latvi, estą sumalti ir 
linti* į “istinno sovietskij“Public Education As- lydinti 

patriot” (tikrą sovietini patrio
tą).

nutaria, bet kad diskriminaci- 
Kaip tie pinigai turėjo bū- ją vykdytų toliau, vadinama

1968, rinkttnooaą Jofensonui nu- mo*. iki šių metų balandžio tas, truks tol, iki katalikai tu- 
rungti laginriai kvalifikuotas 28 laukęs, nevaldfios mokyklų rėš išeiti demonstrauoti — kaip 

komitetas kreipėsi į švietimo negrai.

Su rezervu tenka skaityti in
formacijas apie korespondento 
pasikalbėjimus su atskirais lat
viais, lietuviais, apie jų senti
mentus ar resentimentus ru
sam, apie jų rezignaciją ir Lt 

fmtkelra į 2 p»lj



aota,kurios 
šti komuhis- 
tegtttfcpa-

.fui- , ■■■•>
Steteteunuo

SKATINA LANKYTIS LIETUVOJE

GR 7-1130

lonft -Mtįpaia,i*Mi-4- kMiet' 
ja ir rtftteu> pakeisti ją vie- ’ 
hos komunistų partijos vyriau- 

tremti- «*»**«*<

mb procesas baigtas.
Tokių perspektyvą siūlo ir 

Pietų Vietnamni tie, kurie siū
lo koaliciją su komunistais. Ar 
koalicijos šalininkai pasimokys 
iš rytų Europos likimo ir čia 
skelbiamų tiudįjimų — galima 
abejoti. Tie Amerikos įtakingie
ji, kurie tokias koalicijas dabar 
siūlo, gerai žino, kola jvalsiai 
buvo iš tokių koalicijų,' kurias 
jie 'organizavo Kinijoje, Ku
boje. Tų koalicijų tada propa
gandistai ir organizatoriai —to
ki kaip prof. Lattimore, N. Y. 
Times redakcijos narys Matt- 
hews — ir šiandien tebelaiko
mi “autoritetais” ir tebefor
muoja amerikiečių oponiją per 
spaudą ar per universitetus.

terftį fatoetas tų dalykų dar 
nėra nųtaįr<^. “Tamsta parašy- 

kad tai yra ministerių kabi
neto nutarimai, nepaisant, ar 

CTb, msh :»K»yi>mi*K. Tie. g> 84
. . ke man Paleckis. T£ain tams-

i: Pn siūlvrnu ta tur®tuni žinoti, tai yra toks^.5fea,eTt- PO. S11^U1 Pozdniakovo įsakymas, ir mes 
tan-o_tamw Askusijos. Neko- ,MtarimeJ„k^.
munistas finanssų ministens f
Galvanauskas griežtai pasisakė (fene daugiau)

Didžiuojasi bolševikinė val
džia pristačiusi Lietuvoj daug ir 
galingų elektros jėgainių, o tuo 
pačiu metu — elektros lempu
tės: yrė, vienos iš sunkiausiai 
gaunamų^prekių . x ;

Tauragės rajono mokyklas 
lahkęs Tarybinio Mokytojo ko-

Lietuvos mvaajos, ir tos “ko- „^„<^„1*, (66/63)
Akijus” sudannejimo bei veiki- ..Noriat u nusipirkti lem_

da~ puat reikia netingėti pasL utaMmmirftteHK
re ,vy; .yaikščiotii-jfeate vieiaiėė^rajė- tiAAtt gSIHkt

pRKB| oCgBiMM JMraRKl VMr 
giau, ten te tnttm tau 
i&Kns rasn^; iiMiRB rajone. 
Kai kiurių. prefcfią stinga labiau 
negte kitų. Tokiais atvejais 
“kothbihuojatea’’, Sakysim, iri- 
na nMMLyun aekureo lempu
čių, bet “pervrifeuu” jų nenu
pirksi, “limitas” jau* periteng-

havan 21. N. Y. ____ r.. Tat VI V-5077
I I. N,Y............... TeL.STagg 2-432t

inomis priimame užsakymus 
BM8 ir POBŪVIAMS ~ 
lietuvteus skilandžius ir sOrius

Siųskite į Lietuvą ir SSSR '
DOVANŲSIUNTINIUS

a^ittteojimai, mo- “pervedtaią’V ^teąr5hn arklių 
U bei mokytojų žo- pasagoms pirkti, o su parduotu- 
į dar pusė bėdos, vės tvarkytojais gerai sutgrę,

kykhį vad. 
džiais tari 
Dažnai būna taip, kad ir radus gauna ne pasagas, o lemputes, 
kurioje nor 
je elektros 

Kai gen. St. Raštikio kandida- jų nusipiri
tūra Lietuvos vyriausybei suda- tais išžeistate prekių nomenk- šo: 
ryti Maskvos buvo atmesta, lafetas kati' 
Lietuvos vyriausybė nutarė nie^ to parašyta, 
ko daugiau nesiūlyti ir laukti, tės .apšvieti 
Nors A. Merkys buvo jau atsi
statydinęs, bet jis turėjo min. 
pirmininko pareigas eiti per tą 
laukimo periodą. “Laukimas bu
vo pertrauktas birželio 17 die-

Z Paleckio valdžią , sudarius- Jo 
liudijime randame kai kurių 
mažiau žinotų smulkmenų.

Kas sudarė koalkiją:

(atkelta'is 1 psl.) siOgtti ItiKkvta įtekėta. Tai ži-
Būtų naivu laukti, kad tenykš- no, Mtaftta ąifejeti, ir pats 
čiai žmonės kalbėsis su sveti- Newswuek korespondentas. Bet 
mu žmogum taip, kad su sveti- jis nt$afi to ptateyti, nes jis .šė
mu žmogum kalbasi pilietis di Maskvoje. Jei įis paskelbs 
New N'orkeį Washmgtone ar tikrą faktą, bus palaikytas So

vietų Sąjungai nepriimtinas, ir 
jo dienos Maskvoje bus suskai
tytos. Tad jo informacija pusę 
tiesos sumini, kitą pusę nutyli. 
Kam iš to nauda:

Newsweek informacija — 
tokia, kokia ji yra — gali būti 

kurie jau buvo du ar daugiau Maskvos naudai. Ji gali sudary- 
kartų Sibire ir kuriem jau ne- ti įspūdį: nors ten vakarietiška 
bėra ko daugiau bijoti. dvasia, bet dabar geriau nei
Ahtetta: anksčiau, vietinis žmogus ten-

Kri kurias informacijas ko- kiną savo interesus savų žmo- 
respondentas nepasako iki ga- nių tarpe; nors sentimentas ni
to; iškelia klausimą ir palieka sam nepalankus, bet jie susi- 
jį be atsakymo ar su vienaša- gyvena šu rezignacija ir temato 
lišku atsakymu. Pvt pakartoja vienintelę išeitį būti “Sovietų 
sovietines informacijas apie pa- Sąjungos piliečiais”. Iš tokio iš
didintą Baltijos valstybių indus- pūdžio jau tolimesnė žodžiais 
trializaciją ir pasako, kad nie- nesakoma išvada: taigi reikia

kaimo parduotuvė- Kartais tei negerai pasibaigia, 
ėmpučių, negalima _ bet kol kas galima apsišviesti.. 
ik Mat, šiais . me-. Toliau . korespondentas ra-

“Mokyklos lempučių gali įsi
gyti, iš respublikinio “Lietuvos 
žemės ūkio technika” susivieni
jimo rajono skyriaus, bet čia 
turimų lempučių kiekiai, dau
giau negu miniatiūriški. Štai, 
rajono vykdomojo , komiteto 
fondas per metus sudaro tik

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

Chicagoje Čia net rš Pentago
no žmonių sovietinis agentas 
gali prisirinkti informacijų — 
tiek čia žmogus atviras. Ten 
tebėra kliokis režimas. Kiekvie-

ausiranaap sovietai paremia Jungtinių valstybių nepnpazi- 
Baltijos nistybes ar išnaudoja, nimo politika” tai padėčiai sve- 
Vakaruose t6 netikrumo nėra. tima. Tokios išvados Sovietų 
Po Kongreso apkiausinėjimuo- Sąjunga siekia seniai, jau 25 
se surinktų duomenų aišku, metai.
kad Sovietai pavergtuo- Tokia Newsweeko informad-

juodu ant bal- 
etofctrostanpū- 
uždrausta par

duoti pervedimu tarybiniams 
ūkiams ir kitoms įmonėms bei 
organizacijoms. Tiesa, sąrašo 
gale yra pastaba, kuri nurodo, 
kad minimų prekių galima įsi-

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais,

skambino Sovietų atstovas Lie- phsšvaistė ĮĖfltilitelift pervedi- tari užtekti beveik riboms rajo-
tavai Pozdniakovas. Jis padikta- mn nedaug teteikia vilčių, nes no įstaigoms, bibliotekoms,
vo Antanui Merkiui, tik nešė- ketvirčio teįSte — trys keturi kultiirts namam*, kite teat-
niai atsistatydinusiam ministe- tūkstančiai, o limituotų prekių
riui pirmininkui, sudėti naujos daug.” 
vyriausybės, kuri turės būti s»- Vite iš šio papasakojimo teį
daryta. Visi šios vyriausybės tai, kad eMrfvte MteptaBų tai 
nariai buvo komunistai ar te-' MMak- teta* tetekrONja* — 
munistų simpatikai, išskyrus pMrNldūta. įstaigos (taU> pte M* 
du: Vincą Krėvę MickeviSą, Mtejktoi) teta) negali pirkti 
min. pirmininko pavaduotojų, grpfete, o tik “pervteftteta”, 
užsienio reikalų ministerį, ir tat jte, dtitių VteWM| Mtte 
Ernestą Galvanauską, finansų fcteftte rteMų ktefe 
ministerį. <> >ĮMlteti

Buvęs ministeris pirmininkte tttteteajtetettl 
Merkys mėgino pakeisti Micjfc 
ambicingą komunistą abejdti- te*M teįfMte?-*- 
nos vertės charakterio. Vate- lMM0Mą'4M0 
linsku, taip pat komunistų sMk fĮMfaĮU 
patiku, bet patriotingesniu te- dMttkte MMMBt * tetk-te- 
tuviu. Jo sugestijas Pcrrdniite ,tetiįte, fatiK tetete■’iateUte. ft- 
vas nulrido niekais, sakydamte- ife^tetf oftte'lih ■tete rite/te

skambino Sovietų atstovas LM-

sius kraštus ekonomiškai "iš- ja gali būti ir Maskvos nenau- 
naudoja. Velionis Piere Huss ir dai- Būtent, tada, jei laisvaja- 
kiti Amerikos laikraštininkai, me pasauly laikraščio skaityto- 
kurių prigimtis nėra linkusi nu- jai laiškais ar kitu būdu steng* 
tylėti arietino kolonializmo sis paskelbti tą antrą korespon- 
faktų, spaudoje paskelbė, kad dento nutylėtą tiesos dalį •— 
Sovietų Sąjunga yra kalta pa- sovietinės agresijos, genocido, 
vergtiem rytų Europos raš- kolonializmo faktus. t

Atrodo, tokios prasmės turi 
Vyčių seime pasisakymas dėl 
tos informacijos Newsweek ir 
jų laiškai laikraščiui — su dė
kingumu laikraščiui, kad klau
simą palietė, su papildymais tai 
tiesos daliai, kurią korespon
dentas apėjo tylom.

bar panirta žr pusnųm sky
rių rengė šeši lietuviai kate- 
ntakai: K. Ulvydas (vadovas), 
V. Ambrazas, V- Vaitkevičiūtė, 
A. Vateckienė, K. Morkūnas, 
A. Sabaliauskas. (E)

—eooa------- 4
• tlH vV|WMt VttevUVtte

Į: Mteratibėta į bendrojo lavini- 
f. mo mokyklas Lietuvoj. Į VU- 

tena, Švenčionių, Trakų ir Ei-

Važiuoti BMT iaipant Essex Street, keltis elevatorium j 
virtų, arba IND traukiniu D-4 A venue iki Detancey St. .

AttmdHdte šį skelbimą, kuris bus ypatingm įoertintrsl

> ' / ■ "4 ■ Z
Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

' .■ .< ~ V.. -" į

Mūsų {staiga taip pat sutvarko priunogines ir biznio keBooes j vf-' 
sus Sovietų Sąjungos valdomus krantus. Mes parūptname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesnionis formacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Ęarop4

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 3«, N.T. • TeL CIreie 5-7711

Cosmos Pareels Espress Corp.

daugelio metų patyrimą-siunčiant
DOVANAS-SIUNTINIUS Į U5SR.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų pateidrinti.
Garantuotas skubus ir tikslus pt įstatymas. Visi šnarintai

tiHta 
Mt 

wa

tam 12 Ml. dolerių — už to
kią sumą ji yra juos išnaudojus 
— frigin nei pasaulinėje rin
koje mokydama jiem už gami
nius ir brangiau nei pasaulinė
je rinkoje paimdama iŠ jų už 
Žaliavas, o Baltijos valstybėse 
visa pramonės apyvarta yra tie-

Ūktų rajomis esą išsiųsta 135, 
0W vadovėlių lenkų kalba. Jei 
tie vadovėlių skaičiai proporcin- 
gi mokinių skautams, tai birtų

^8 lute. — teMB arMua SU N.W, GL O-22M
• HAgTFOįroncate—te^aiiiiko Av,w.n) tetem teu
• haMtranck, tote. — ntet te. caw-------to y-wn
• IRVINGTON 11, NJ. — 702 OpteofteM Ava.--------- K* 2-40SS
• LAKCWOOD, NJ. — 120 - 4th temt--------------------PO 3-OMO
• LOO ANGELES O, Gagi
• NtWAWR 3, N J. — 400
• NEW HAVEN, C4ML —
• NiW YORK, N.Y. 10011
• VtiW YORK 3, H.Y. — 1 _
• pMoaic, *m. — m Mritat temt
• PATUISON 1, NJ.- 00 Stata tete ------
• PMltADELtefA, Pa. Itltt — IfH M. te SU

VM» 
■e----------------AL 4-0400
____________M2-43S7 
:__________ MV 4-4010

rimokančių moksleivių Lietu- 
! voj dabar yra maldaug 4.5 pro- 

centų, arba apie 18,000.
(Elta)
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Kasmet pavėluota, bet kasmet reikalinga
Vasara, kurioje suspiesta 

šventės, atostogos ir kaitros, 
nubraška greičiau, kaip anks
tyvoje pradžioje atrodo. Jos me
tu sunku atsiduoti darbam, ku
rie tiesiogiai asmens neliečia, 
jos mėnesiais labai nesiseka 
planuoti. Todėl Bendruomenės 
mėnuo, rugsėjas, nustebina, to- 

■dėl jis užgriūva, lyg nekviestas 
svečias vidurnakty, kai, grįžda
mas iš smagaus pobūvio, dar 
nebūna savų namų išsiilgęs 
Bendruomenės mėnesiui pasi
ruošti kasmet pavėluojama, jis 
praeina, nepalikęs didesnių žy
mių, nors kasmet reikėtų jį pri
deramai išnaudoti.

Rugsėjyje numatyti bendruo
meniniai susibūrimai, apylin
kių šventės ir lėšų kaupimas 
Bet tik reta LB apylinkės val
dyba šitai atsimena.

Retas vienetas, viekla matuo
jant, išleidžia tiek gėdingai m'a- 
žai pinigų, kaip JAV LB- Skys
tų solidarumo įnašų, gera valia 
suplaukiančių ir tik labai retai 
kitais šaltiniais pasipildančių, 
užtenka raštinei, kelionėm, sti
pendijom, darbam finansuoti, 
o kartais net ir aukai, skiria
mai kitų veiklai paremti.

žinoma, net taupiausias ir są
žiningiausias elgeta rūmų nepa- 
sistato, tad ir LB centro valdy
ba stebuklingosios lazdelės iki 
šiol dar nesusirado ir — gaila! 
tur būt, nesusiras, kad tuščiom 
kišenėm Įstengtų kalnus griau
ti. Geri norai ir nuoširdžiau
sios pastangos be priemonių at
neša tik primityvius Vaisius. 
Veiklos reikalavimai ir vengi
mas paramos — darbu ir do
leriu — nėra pagalba.

LB reikia nuoširdaus susi
klausymo, lietuvių bendravimo 
bei bendradarbiavimo ir lėšų. 
Taigi, jai reikia savo mėnesio, 
ir rugsėjas negali dingti, tik 
voratinklius ore padraikęs.

Šįmet sukauptų lėšų dalis, 
kuri, remiantis JAV LB įsta
tais, turi būti pasiųsta CV, yra 
skiriama Kultūros Fondui, vie
nintelei institucijai, kuri ryžta

si mum pateikti leidinius, ne
žiūrėdama nuostolių, bet šių lei
dinių vertės. Be jo nebūtų lie
tuviškosiom mokyklom vadovė
lių ir skaitinių. Be jo Aleksan- 
drynas rankraštyje dūlėtų.

Tiesa, KF visų plyšių neuž- 
lipdė. Tik keli užtaisyti, tik ke
li paslėpti. Daug jų yra, daug 
jų laukia dėmesio.

Bet tiesa: Kultūros Fondui, 
kaip ir LB, duodame mažai. Tik 
tiek, kad ant kojų išsilaikytų, 
kad iš karto nenuvirstų-

KF nesukniubo, negriuvo pa
drikai, bet dirbo. Už tai jis 
vertas dėmesio. Už tai rugsė
jas negalėtų jo prašymą už
gniaužti.

Gera švęsti, gera pasidžiaug
ti. Todėl visuomenė negailėjo 
aukos nei jaunimo kongresui 
nei dainų šventei, kuri visai 
šiai vasarai paliko savo ženklą. 
Tačiau niekados nepajėgsime 
užmiršti kasdienybės, jos juo
dos duonos, darbo ir rūpesčių. 
Kasdienybė bus, joje gyvensi
me, maišysimės ir, jei nemokė
sime tvarkytis eilinėje dienoje, 
švenčių niekados nesusilauksi
me.

KF dali šių kasdieninių rū
pesčių iš mūsų pasiima ir juos 
sutvarko, o mum labai dera ši
tai žinoti. Tačiau jo pajėgumas 
ir tų paimamų rūpesčių kiekis 
priklauso nuo mūsų paramos.

Vai, kad sis mielas rugsėjas 
jį sustiprintų! Vai, kad ateinan
tieji rugsėjai neužkluptų nety
čiomis!

Vytautas Volertas

Vilniaus vaisių-daržovių par
duotuvėse rugpjūčio pradžioje 
buvę gauta šešios tonos vynuo
gių iš Moldavijos- (Maždaug po 
svarą kas dvidešimtam Vilniaus 
gyventojui). Laukiama iš Bulga
rijos net 1800 tonų. Tai būtų 
vidutiniškai po svarą su treč
daliu kiekvienam Lietuvos gy
ventojui, nors sunku tikėtis, 
kad esamasis prekybos tinklas 
sugebėtų vynuoges paskirstyti 
už didžiųjų miestų ribų. (E)

Pyksta
Rusų interesų gynimu uždar

biaujantieji laikraštininkai la
biausiai jaudinasi, kai nurodo
mas koks nors rusų koloniza- 
toriškos politikos faktas Lietu
voj.

Vos porai savaičių praėjus 
nuo pasirodymo išeivijos spau
doj pastabų apie kelių šimtų 
gyventojų sumainymą Tašken
to žemės drebėjimo proga ir 
apie kolonizatoriškais sumeti
mais steigiamas įmones Utenoj 
ar Plungėj, atsiliepė kolo
nializmo gynėjai Tiesoje 
(rugpiūčio 13) ir Komjauni
mo Tiesoj (rugp- 16). Faktų jie 
neginčija, tik pyksta, kam at
skleidžiama kolonizatorių sle
piamoji tų faktų reikšmė.

Atsiliepdama dėl Lietuvos - 
-Taškento žmonių sumainymo, 
Tiesa, tačiau tik patikslino fak
tą: iš Taškento Lietuvon apgy
vendinti atsiųsta ne 300, o keli 
šimtai šeimų. Ir paryškino, kad 
“Tai internacionalinė mūsų pa
reiga, ir jos vykdymas mūsų 
tarybinio gyvenimo sąlygom 
yra visai suprantamas reiški
nys”.

Atseit, pagalba nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusiems Taš
kento gyventojams nėra labda
rybė, o rusų valdžios įsakyta 
('internacionalinė') pareiga, ku
rios vykdymas, žinoma, supran
tamas reiškinys, kadangi “tary
binio gyvenimo sąlygomis” Lie
tuvoj kitaip negi galima, negu 
Maskvos Įsakyta . . .

Senatorius Paul H. Douglas įstojo nariu j Lietuvių Fondą, jnešdarnas 200 dol. Iš k. j d. — dr. A. Razma — LF pirmininkas, dr. P. Kisie
lius, A. Rudis — Alto pirmininkas, šen. P. H.’ Douglas, dr. G. Balukas. Nuotr. Joe Martin

už kolonializmą
Komjaunimo Tiesa pasišovė 

rusų valdžios Lietuvoj steigia
mas įmones teisinti Šveicarijos 
pavyzdžiu: ir ten esą įmonių, 
gaminančių tik eksportui ir tik 
iš importuotos žaliavos. Net ir 
darbininkų šveicarai pasikviečia 
iš kitur. Jei šveicaram tai esą 
gerai, tai kodėl Lietuvoj turė
tų būti negerai!

Pamiršo paminėti dar vieną 
panašumą: Šveicarijoj yra net 
ir amerikiečių įkurtų įmonių! 
Tai dar didesnis “panašumas” 
su tuo, ką rusai daro Lietuvoj. 
Tačiau tas priminimas būtų vi
siškas prisipažinimas, kad ir ru
sų įmonės Lietuvoj galų gale 
tikrai kolonistiškos, kadangi a- 
merikiečių įmones Šveicarijoje 
rusai jau seniai yra apšaukę 
“amerikinio kolonializmo” įsi
brovimu ..,.

Bet rusų advokatai nedrįsta 
paminėti esminio skirtumo tarp 
Šveicarijos ir Lietuvos: šveica
rai tebėra patys savo krašto šei
mininkai ir jie, o ne kiti nusta
to sąlygas, kokiomis jie kuria 
savo įmones arba ir svetimoms 
leidžia savo krašte veikti. O Lie
tuvai dabar viską — mokesčius, 
kainas, atlyginimus — diktuo
ja maskviniai planuotojai, tai 
yra, bolševikinė rusų valdžia.

Tos valdžios advokatai slepia 
ją po ‘liaudies’ kauke (girdi ‘Ta
rybų Lietuvoj viskais priklau
so liaudžiai'-) ir jie net nepa
tenkinti, kam ta jų darbdavė 
pavadinama rusų valdžia- Kom. 

Tiesos autorius piktinasi užs. 
lietuvių spauda, kam rašė, kad 
“vienintelis rusų valdžios sume
timas tokias įmones steigti Lie
tuvoje yra kolonistiškas”. Po 
“rusų valdžias” įterpė: “taip jie 
vadina TSRS vyriausybę”. Bet 
ta “naujiena” skaitytojų nenu
stebino, nes, išskyrus laikraš
čius ir viešus susirinkimus, ten 
pat Lietuvoj retas kas tą vy
riausybę vadina kitaip, kaip tik 
rusų valdžia. Ir faktas, kad iš 
tikrųjų Lieguvoj dabar “vis
kas priklauso Maskvai” arba 
“viskas priklauso rusų valdžiai” 
(tik jau ne liaudžiai!), akivaiz
dus Lietuvoj gyvenantiem kiek
vieną dieną ir valandą. K. Tie
sa tik pagarsino, kad ir užsie
niuose lietuviai tą žino. (Elta)

Vandens apsaugai

“Vandens telkiniai vis la
biau užteršiami naftos produk
tais. Nevėžio, Vilnelės, Nemu
no, Neries ir kitų upių vandens 
užteršimas naftos produktais 
daug kartų viršija leistinas nor
mas”—Tokiais faktais parem
tas rugpjūčio pradžioj vilniš
kės valdžios paskelbtas potvar
kis, kuriame prirašyta daug ir 
painių pavedimų Įvairioms Įstai
goms ir organizacijoms, reika
laujant iki šių metų pabaigos 
(kai kuriais atvejais tik iki 
1970 metų) pasirūpinti tam vtik
rų Įrengimų nuo to beatodairiš 
ko teršimo apsisaugoti ar ji 
bent sumažinti. (Elta)

Berniukų vasaros stovykloje Kennebunkporte, Maine Nuotr. B. Kerbelienės

“VABALAI” IR KRISTUS
REPORTAŽAS IS VOKIETIJOS

Keturių angliškųjų vabalų 
(beatles) pasirodymas visur su
kelia dulkių, kurios verčia 
čiaudyti viešosios tvarkos palai
kytojus. Bet jos naudingos va
balam, nes riebių pajamų pavi
dalu nusėda Į jų kišenes. Ta
čiau vieno grybgalvių (Pilzkoep- 
fe — taip vadina “vabalus” vo
kiečiai) besaikis pasididžiavi - 
mas privertė čiaudyti pačius va
balus. Kilo protestų banga, jų 
plokštelių ir koncertų boikota- 
vimas.

Vienam vabalui JAV-bėse, 
tur būt, per neatsargumą iš
sprukęs posakis, kad jie esą

populiaresni už Kristų, rado at
garsį ir kituose kraštuose. Va
karų Vokietijoje labai paplitęs 
dienraštis “Bild-Zeitung”, šiaip 
besiverčiąs sensacijų gaudymu, 
parašo ir rimtų dalykų. Prie to
kių reikia priskirti ir skyrelį, 
kuriame kun. Waldemar Wil- 
ken trumpai pasisako aktualiais 
dienos klausimais. Liepos 15 jis 
rašė:

“Amerikoje vabalų (beatles) 
akcijos krinta. Taip atsitiko dėl 
jų prasitarimo, kuris palaikytas 
piktžodžiavimu (Gotteslaeste - 
rung). Kai apie tai perskaičiau, 
aš pagalvojau: k'ą tu pasaky
tum tiem jauniem žmonėm, as-
meniškai Su jais kalbėdamasis?

Pirmiausia aš jiem praneš
čiau, kad jų posakį vokiečių 
krikščionys sutiko labai ramiai. 
Jūs tvirtinate, kad esate popu
liaresni už Kristų. Mes Europo
je apie Kristų girdėjome dar ir 
kitaip kalbant. Filosofas Volte
ras, gyvenęs senojo Frico lai
kais, kartą pasakė: “Po šimt
mečio niekas nebekalbės apie 
Kristų”, šiandien jo namuose 
įsikūrusi šv. Rašto draugija-

Sovietų Rusijoje metai iš me
tų didėja skaičius jaunų žmo
nių, priklausančių Bažnyčiai. Ir 
tai vyksta nepaisant politinio 
persekiojimo. Gal būt ir mums 
šiuo metu ‘Uwe’ (Uwe Seeler — 
populiarusis kapitonas ir žaidė
jas vokiečių futbolo komandos, 
laimėjusios antrąją vietą pasau
lio pirmenybėse Londone. A. 
U.) populiaresnis už Jėzų. Danų 
vyskupas buvo teisus, sakyda
mas, jog ‘Jėzaus laikais ir 

(nukelta į 4 psl.)

i ŠILUVA jI įj Kun. L. Jankaus prisiminimai ♦

(4)
šiluviškiai dažnai pasakojo, kad per atlaidus Šilu

voje, per šilines, vyko ne tik įvairi prekyba, bet ir 
pogrindinė kova prieš carą. Prekybos palapinėse vi
sad būdavo galima gauti uždraustos spaudos, kuri Ši
luvą pasiekdavo iš Prūsų. Caro policija nuolat tas bū
das kratė, bet retai ką uždrausto rasdavo, nes preky
bininkai mokėjo gerai paslėpti, šilinių atlaidų metu 
taip pat buvo organizuojamas pabėgimas iš caro pa
vergtos Lietuvos. Čia buvo sudaromi būriai pabėgėlių, 
kurie vėliau tapdavo pervesti per sieną į Prūsus, o iš 
ten į visų palaimintą Ameriką. Mano tėvelis irgi Šiluvoj 
susimokė pabėgti į Ameriką, už pervedimą per sieną 
buvo sumokėjęs ir pinigus, bet per sieną beeinant sar
gybiniai pagavo.

I Šiluvą savo prekes bajoram ir plikbajoriam ga
beno Vilniaus, Mintaujos, Rygos, Daugpilio ir kitų 
miestų pirkliai. Tai buvo caro laikais. Laisvos Lietu
vos laikais to nebebuvo, nes stambesnioji prekyba bu
vo valstybės kontroliuojama, daugelį prekių žemom 
kainom parūpino Maistas, Pieno Centras, Drobė. Todėl 
palapinėse vyko daugiau smulki, “saldi” prekyba. 
Šiluvos parapijos kunigai, klebonai, infulatai.

Apie vieną iš pirmų Šiluvos klebonų. Joną Halub- 
ką, labai mažai žinome. Atrodo, kad vargšelis, apsup
tas kitatikių ir ypač nukatalikėjusių bajorų, 1569 m 
nukabino nuo altoriaus gražų ir brangų paveikslą, su
vyniojo į marškas brangesnius ir geresnius liturgi
nius rūbus, sudėjo viską į kieno nors dovanotą stip
rią skrynią ir viską užkasė prie didžiulio akmens, ku

ris buvo pušynėlyje, už puskilometrio nuo bažnyčios. 
Bažnytėlę jis paliko Dievo valiai, o pats iškeliavo į 
istorinę nežinią. .

Tuo pat laiku Dievas, ne kas kitas, pašaukė į ku
nigus jaunuoli iš Dautartų dvaro, šiluviški, Joną Kaza
kevičių, kuris jau 1606 m. pradėjo bruzdėti dėl Šilu
vos. Jis kovą laimėjo, parapiją atkūrė ir pats vėliau 
tapo žemaičių vyskupu pagelbininku. Visa eilė Šiluvos 
kunigų ir klebonų pagarsėjo kaip prelatai ir net vys
kupai.

1651 m. vyskupas Petras Parčevskis, pašventinęs 
naują, dar medinę Šiluvos bažnyčią, Šiluvos klebonus 
pakėlė į prepozitus, tai yra vyresniuosius. Tada į Šilu
vą atvyko daugiau kunigų, ir jie kasdien turėjo bažny
čioje giedoti specialias pamaldas.

šimtą metų vėliau Šiluvos klebonai jau turi valdy
ti dešimt kaimyninių parapijų, jie jau dekanai Kai 
1775 m. buvo pakonsekruota nauja mūrinė bažnyčia, 
vyskupas Lopacinskis kreipėsi į Romą ir popiežius Pi
jus VI pakėlė Šiluvos bažnyčią į infulatinę prepozitū- 
rą, tai reiškė, kad tos parapijos klebonai iškilmių me
tu galėjo dėvėti vyskupiškus liturginius rūbus, ku
riuos Šiluvos maldininkai matydavo lankydami koply
čią, esančią prie didžiojo altoriaus Ten buvo saugoma 
ir atrastoji skrynia.

Šiluvos klebonai, bent jų daugelis, pradžioje ne
šiojo vyskupo rūbus kaip infulatai, vėliau kaip žemai
čių vyskupai ar jų pagelbininkai. Kiekvienas Šiluvos 
klebonas daugiau ar mažiau gražino šventoves ir patį 
miestelį. Infulatas Gintila 1840 m. užvedė didžiulį kle
bonijos sodą, kuriame esu praleidęs daug pavasarių ir 
iš kurio vogdavome ne vaisius, kurių ten mažai ir 
buvo, bet smėlį. Mat, kartais ima ir pritrūksta moki
niui pinigų. Tada pasikinkydavome vieni kitus į rogu
tes ir iš klebono sodo prisikasdavome auksinio smėlio, 
nuveždavom Maušiui, kuris už krepšį mokėjo po pusę 
lito. Kartais tokias keliones sukardavome po tris-ke
turis kartus Į dieną ir uždirbdavome iki dviejų litų, bet 
nei saviškiam nei klebonui to nesakydavome. Neabe
joju, kad klebonas Jurgaitis būtų leidęs tai daryti, nes 
buvo labai gero būdo, bet mum tada trūko drąsos į jį 
kreiptis. O jei klebonas būtų leidęs, apie tai žinotų ir 

babūnė, ji tada gal būtų liepusi nuvežti Maušai dau
giau smėlio ir iš mūsų paėmusi darbo pajamų mokes
tį. Kas žino...
Kunigas Marcijonas Povilas Jurgaitis-

Visi Šiluvos klebonai buvo žymūs, išsimokslinę ir 
garsūs, tačiau bene ryškiausias bus klebonas M. P. 
Jurgaitis. Gimė jis 1855 m. Joniškio parapijoj, mokėsi 
Mintaujoj ir žemaičių kunigų seminarijoj. Kapelio- 
naudamas Palangoje užsiėmė knygų per sieną gabeni
mu ir jų platinimu Lietuvoje. Todėl Jurgaitis, atsira
dus gyvam reikalui, nesunkiai per sieną išgabeno į 
Prūsus savo mokslo draugą dr. Joną Šliupą. Gal tada 
Šliupas nebuvo dar toks bedievis, kokiu jis nebuvo, 
kai man teko juo rūpintis paskutinį kartą 1944 m. iš 
Lietuvos pasitraukiant, kai Į mielą ir katalikišką Lietu
vą slinko bedieviškoji raudonoji armija, nuo kurios 
bėgo ir pats dr. šliupas su šeima.

Kun- M.P. Jurgaitis nukentėjo nuo rusų, jis nepri
ėmė krikšto tėvais pravoslavų, už tai caras davė jam 
metus kalėjimo. Bausmę atliko Kretingos vienuolyne, 
kur ir aš paskutinius metus praleidau kaip gimnazi
jos kapelionas, ne kaip rusų kalinys. Iš Kretingos 
kun. Jurgaitis buvo nukeltas į Latviją, tik 1903 at
vyko į Šiluvą klebonauti, čia tuoj pat įsteigė senelių 
prieglaudą, pastatė parapijos namus su sale ir užkan
dine, kurioje norėta apsaugoti ūkininkus nuo girtuok
liavimo smuklėse pas šmuilą.

Toje salėje buvo ir skaitykla, vyko vaidinimai ir 
šokiai. Ten ir aš pradėjau savo teatrinę karjerą, nes 
mano teta buvo choristė, artistė ir veikėja. Man daž
nai teko sufleruoti scenoje po gaubtuvu palindus ar
ba pardavinėti bilietus, patvarkyti baldus, kartais bū
davo labai geras vaidinimas, o kišenėje vėjas. Tad keli 
mokinukai susirasdavo kur nors klebonijoj suolą ir 
sukibę vilkdavo į vaidinimų salę. Tuo būdu patekda- 
vom į vaidinimą be bilieto, o klebonijos gaspadorius 
vėliau susirasdavo dingusį suolą.

Kun. kleb. M P. Jurgaitis, vos atsikėlęs šiluvon, 
1903 m. pradėjo planuoti didžiulės koplyčios statybą 
ant tos vietos, kur pasirodė Mergelė Marija. Ten jau 
buvo maža koplytėlė, prie kurios gyveno altarista. Prie 

pasirodymo akmens buvo kapinės ir augo puikios pu
šys. Kun. Jurgaitis susirado liet, architektą Vivulskį, 
gyvenusį Prancūzijoj, ir jam pavedė padaryti planus. 
Statybą pradėti rusai neleido, kol nepralaimėjo karo 
prieš japonus. Tik 1912 m. buvo prakasti ir pašventinti 
pamatai, juos šventino šiluviškis prel. Mačiulis-Mairo
nis, gimęs ir augęs Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiu
je Maironis tada buvo žemaičių kunigų seminarijos 
rektorius ir prelatas, pirmasis į klierikus viešai kalbė
jęs tik lietuviškai. Pasaulinis karas labai sutrukdė kop
lyčios statybą, bet ji buvo beveik baigta 1924 m.

Šiluvos koplyčia yra gana originali savo statyba. 
Ji pastatyta kaip keturkampis bokštas, kurio centre 
yra stebuklingo apsireiškimo vieta. Toj vietoj didžiulis 
akmuo ir ant to akmens pastatytas taip pat keturkam
pis altorius, prie kurio keturi kunigai gali vienu laiku 
laikyti mišias. Zakristija buvo lyg ir už užpakalinių kop
lyčios durų, laikiname priestate. Koplyčia labai aukšta, 
bet joje žmonių tilpo nedaug. Virš altoriaus buvo Ma
rijos apsireiškimo statula, apsupta keturių angelų, ku
rie savo rankose laikė Marijos pjedestalą. Kiekvienam 
koplyčios šone buvo didžiulės durys, o jos kampuose 
meniškos ir visai uždaros klausyklos. Per atlaidus žmo
nės koplyčion nesutilpdavo, jie pasiskleisdavo po ar
timą šventorių ar aplink supančias kapines. Garsiakal
biai padėdavo sekti pamaldas. Iškilmingas pamaldas to
je koplyčioje, greičiausiai dėl jos mažumo, buvo veng
ta laikyti, bet privačios kunigų mišios per šilines čia 
prasidėdavo ankstį rytą ir baigdavosi vidudienį, o ki
tu laiku tada mišių nebuvo galima laikyti. Atsimenu 
gerai, kaip maldininkai, atkeliavę iš tolimos vietovės 
ir nuo vidurnakčio nevalgę, ašarodami prašė kleboną, 
kad duotų šv komuniją saulei jau nusileidus. Klebo
nas Jurgaitis jiem tada paaiškino, kad ir pats popie
žius negali duoti komunijos ir kunigai negali laikyti 
mišių po pietų ar vakare, saulei nusileidus.

Šiluvos koplyčios viršun mes vaikėzai nekartą li
pom geležinėm kopėčiom be turėklų. Užlipti tai daug 
kas užlipdavo, bet kai reikėjo nulipti, ne vienas nakvo
jo ant “stogo", kol sekančią dieną gaisrininkai nenu- 
krapštydavo.

(Bus daugiau)
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Chicagoje per daugel metų 
buvo ramu. Tik liepos pradžio
je suruoštos negrų riaušės su
purtė ir Chicagos gyventojus. 
Tų riaušių metu lietuvių apy
linkės nebuvo paliestos. Deja,

Šiluvos Marijos koplyčios Washingtone kairioji .siena su. dail V. 
K. Jonyno mozaika

“Žodis | lietuvių visuomenę” 
bus skaitomas lietuviškai religi
nio kongreso užbaigos posėdyje 
pirmadienį.

dr. A. &pbtyt£JanmKeV ps- 
*Šankimat nr lietttviai (vadovau
ja prel dr ¥- MBAmbL jau
nimoposėdis (vadovauja stu*

1330 »b

* importuo- 
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programoje, o meno bei šokių 
vakare ypatingai gražiai pasiro
dė Krutulytės-Bohm suorgani
zuota šiaurinio Reino Vestfali
jos jaunimo grupė su tautiniais 
šokiais ir deklamacijom, gi Va
sario 16 gimnazijas “filisteriai” 
su maloniai improvizuota kon-

Suplanavus naują metodą —r- 
žygiuoti | baltųjų rajonus, pir
muoju taikiniu tavo Lithua- 
nian Plaža Marųuette Parke — 
didžiausia lietuvių apylinkė vi- kurių tarpe lietuviškų pavar- 
soje Amerikoje. Pirmas įsiver- džjųnėra. 
žimas btrreMtepes 30. Riaušių JRugpnštf»14 

■ • kart^aplari

8 vaL vak. muzikos-liieratū- 
ros vakaras. Statier Hiltoų, po
kylių salėje.

Salunocltaų — rugsėjo 4 d.
10 vaL masinis Pabaltijo tau

tų susirinkimas (planuojamas).
2 vaL popiet Šiluvos koply-

metu, “Chieago Tribūne” ži
niom, 50 buvo sužeista, 17 
areštuota.

Kitas žygis j Lithuanian Pla- 
za įvyko rugpjūčio 5, vadovau
jant pačiam Martin L. King. žy
giavo 800 negrų, apsaugą suda
rė 1,200 uniformuotų policinin
kų, 200 civiliai pasirengusių po- 
Ucminkų ir nežinomas skaičius 
seklių- Sužeista 28, areštuoti 41,

10, surinkę apie 3000 asmenų, 
žygiuos į negrų gyvenamas apy
linkes.

M. L. King buvo suplana
vęs rugpiūčto 20-21 žygiuoti tuo 
pat metu į dešimtį vietų, bet 
šiam jo planui pasipriešino Chi
cagos apygardos teismas ir iš
leido įstatymą: “Civilinių tei-

PATA1SYMAS
Religinio kongreso mamfasta- 

ciįoje deklaraciją skaitys ne V. 
Sidzikauskas, bet inž. A. J. Ru-

TeL HYacirrt 74677
422 Manahan Street, Ridg«wood, BrooHyn, N. Y.

12 vaL ||ątuvių spaudos pa
rodos aiidąrynąas.

1 vaL popiet JLR KFederacL 
jos kongresas.

2 vaL popiet Kunigų Vieny-

nimo padėčiai tėvynėje ir sve
tur nušviesti sava patirtim pri
sidėjo stud. Artūras Hermanas, 
stud. Kristina Cėsnaitė, stud. 
Lydija Packevičiūtė irVytautas 
Brazaitis. Ir patys jaunieji pa
šnekesių dalyviai, kurių žymi 
dalis prieš kelerius metus at
vykę iš Lietuvos, gyvai įsijun
gė į diskusijas, vieni kitus pa
pildydami.

Rezultatas: visi dalyviai paju
to gyvą tautos pulsą, sustiprėjo

10. Malda už Tėvynę —AL 
Kačanauskas — Dainava ir tal
kininkai;

11. Christus Vincit — VI. Bu- 
dreckas — Dainava ir talkinin-

1:36 vaL prelatai ir kunigai o 
taip pat vėliavų nešėjai su 
dviem palydovais renkasi šven
tovės kriptoje. 1:45 -vaL prasi- 

risripausdino ir išmoko deda procesija: kryžius, vėlia- 
50 damų. Nežiūrint dažno be- vos su palydovais, vienuoliai, 
taus, tavo žaidžiamas tinklinis kunigai, prelatai

ka ir pamokslas.
šventovėje tvarką prižiūrės 

šv. Alfonso liet, parapijos, Bal- 
timorė, Mr., vyrai; altoriaus 
tarniukai—šv. Alfonso" parapi- 

ceremonijas tvarkys — 
prie didžiojo altoriaus kun. K.

TinųtaiĮįjl turėjo ir atdarą 
programą, kur daugiau vietos 
buvo duriama damai, sportai ir 
draugiškam linksmumui. Daly
viai

Jėzus niekados kus, įvyko peštynės ir apsišau- 
rušt Jei kuri dymas. Areštuota 21, kiek su- 
| per daug mo- žeista neskelbiama. Nacių par- 

derni, tikrirasiai ji daro ką tija pasiskelbė, kad jie rugsėjo 
nors ne taip. Todėl tiem jau
niem žmonėm pasakyčiau: Dai
nuokite sau ramiai. Linksmin
kitės, jog esate mylimi ir mo
dernūs. Poryt minia mylės ki
tus, o jūs būsite užmiršti! Taip 
yra šiame pasaulyje. Tačiau vie
na lieka- Ir tai labai svarbu. 
Vabalai turėtų džiaugtis, jog 
Kristus nėra toks modernus, 
kaip jie. Todėl jis pasiliks. Ir 
tada jiem jo prireiks.

Vienas žymus kino filmo ak
torius kartą man tarė: ‘Žmo
gus privalo ką nors turėti, kad 
jo gyvenimas būtų prasmingas. 
Aš tikiu Kristaus pasiuntinybe, 
nes patyriau, kad ji ne šių die-

12 v. betariu religinės Šven
tės gftatga ICsJKa yynlr V. 
Brizgys “Pasauliečių apašta
lavimas”. : "

šiais jaunimo metais lietuviš
kasis jaunimas Vokietijoje tu
rėjo suvažiavimą-stovyklą drau
ge su XIII Europos Lietuviškų
jų studijų savaite liepos 30 - 
mgpiūčio 7. Vasario 16 gim
nazijos sodyba Romuva, šiaip 
vasaros atostogų metu pilna idi
liškos ramybės, skardenos! lie- kurencija. 
tuviškais baisais ir dainom.

Kelios dešimtys brandesnio- 
jo jaunimo, ypatingai universi
teto studentai įsijdhgė į bend
rąją studijų savaitės progra
mą. Rinkosi taip pat ir atskirai 
aptarti savo reikalų bei padrau
gauti. Dalis vyresniojo jauni
mo šauniai vadovavo ir talkinin-

K.J. Čeginsko vadovaujamos 
sttnfijų savaitės programos da
lį, kuri jiem tavo labiau priei
nama. Dalyvavo atidaryme, ry- 
uneSB puinaKKMrc, prof. fre* 
to paskaitoje ir jo pagertam, 
Šiemet jam sukankančių 70 m- 
proga. Iš Amerikos parvykę 
jaunimo kongreso dalyviai pa
darė įspūdingą pranešimą, jį 
pailiustruodami paveikslais.

Tautiniais rūbais pasipuošę

- 4. Kišta “Vuteerem Oris-- -3 tat 
ti” — J: NanjMfr ^Dtanav* ' 
ir talkininkai, Sofistai Itafen- 
tija B&ienė ir Jonas Vazuefis;

5. Tikinčiųjų malda ■— Šven
tas Dieve melodija — 4- Nau- 
jalis — Kunigų oktetas gieda 
mvokarijas — Jungtiniai thu- 
rai’ir minia '

Jėsau pas mane ąteHri ——- 
J. Naujalis Jungtiniai cho
rai ir minia'

7. Maldavimas — J. Žūevi- 
čius-Dainava ir talkininkai — 
Jonas Vaznelis solo;

8. Psalmė “Dievas mūsų tvir
tovė”— J. Naujalis —Jungti
niai chorai ir minia

9. Hymn for America —žodž. 
Sės. M. Leonos, OSF., VL Bu- 
dreckas — Dainava ir talkinin

kavo jaunesniesiems.'
Jaunesnieji (maždaug , tarp 

15-20 metų), kurių susirinko 
virš 30, turėjo savo atskirą sto
vyklą- Gyveno palapinėse, ku
rias parūpino Vokietijos LB 
pirm, kpt K.J. Valiūnas ir jo 
kuopos vyrai Nors naktys bu
vo neįprastai šaltos, po sep
tyniom antklodėm nesušalo nė 
vienas. Iš vidaus šildė ūkio še
fo J. Subačiaus ir jo baltake- 
purio personalo teikiamos ko- 
lorijos. Stovyklą globojo Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenė, o 
santykius su studijų savaite de
rino koordinacinė komisija, su
sidedanti iš A. Grinienės, mo
kyt A. Palavinsko ir mokyt A. 
Veršelio. Stovyklos komendan
tas buvo stud- Arvydas Lingė iš 
Hamburgo, mergaičių vadovė 
stud. Birutė Augustinavičiūtė 
iš Clevtiando, studijuojanti

Vasa-

Prie vargonų' diriguoja Pet
ras Armonas, žemai bažnyčioje 
diriguoja Jurgis Petkaitis, var
gonais akomponuoja Marija 
Mondenkaitė- Kutz, varganais 
sok> groja Vytenis Vasyliūnas-

RELIGIN1ĖS APEIGOS
Išpažinčių tas klausoma lie

tuviškai ir angliškai šeštadienį, 
rugsėjo 3 ‘d., 3-5 vaL popiet 
bažnyčioje, kriptoje. Patariama 
išpažinties prieiti prieš atva
žiuojant į Wariimgtoną.

Komunija tas dalijama per 
visas metas.

UEAS Investing Company, Ine.
100-21 89Ht Avė., Richmond HM, N.Y.; Hl 1-6799 

r-< 6755 S. W«$tem Avė., Chieago. IH.; GR 6-2242
LITAS duoda paskolas lengvomis iisimokAjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai bOna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tąpti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukotus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas ieimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja iiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom kreiptis Į New Yorko arba Chičagos įstaigas.

11379

TW 4-1383 
EA. VJ S-S332

ReelEstate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraodimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi- 
mgų investacijos.

Eaafien nuo 9 Dd 8 vaL; SeftatSeniais iki 6 vaL popiet.
874» Jamaica Av^, Woodhaven 21, N. Y. • fal VI 7-4477

Plaza. Tuo pat meta jie žygia
vo dar dviejose vietose — vi
so 1,200. žygminkų lydimi 
2,000 pohcimnkų. Marųuette 

tavo popu- Parke ties 67 ,žr Kedzie Ameri- 
ir futbolas. Rungtynėse prieš mRirc tuo pačiu laiku ” A™”! ;
vietinę komandą, kur iš abiejų bus aukojamos bažnyčioj, krip- gn^e zyguun-
pusių buvo įmušta 14 (!) įvar- toj ir lauke. Visose trijose vie- 
čių, tapo purvinai, bet garbin- tose tas girdima ta pati muzž- neouvo 
gai iškovotas, vartojant krašto 
šeimininkų vokiečių terminolo
giją, vke-laimėtojų vardas.

Netrūko ir rimtosios dalies, 
kurią moderavo kapel. kun. J. 
Riaubūnas. Vietoj paskaitų bu- jos; 
vo pravesta eilė pašnekesių, du 
iš jų su vyresniosios kartos at
stovais: su prof. dr. Z. Ivinskiu 
— apie Lietuvos praeitį, padė
tį ir atietį, su prof- dr. kun. J. 
Jūraičiu — apie tikėjimo ir 
mokslo bei gyvenimo santykius. 
Jaunimas įdomius pašnekesius 
labai įvertino. Nepriklausomy
bės kovų savanoris-kūrėjas maj.

Gudelis pateikė savo auto
biografinių prisiminimų pluoš
tą. Mokyt dail. A. Krivickas, 
šalia jaunųjų dailininkų: Aliu
tės Mečytės, Tado Burbos, In- 
gridos Suckaitės ir Janiuos Jur- ryšys savo tarpe, su tietavištao-

Strasburge; berniukų — Vasa- konytės darbų parodos, prista- ju jaunimu kitur ir su tikrąja, 
yto 16 gimnazijos VIII kL mo-. tė ypatingai jaunimui skirtas be prievartos ir melo, gyvąja 
kinys, skautų draugininkas Al- Lietuvos vaizdų ir liaudies me- Lietuva- Tai ir buvo Mos sto- 
fredas Stanikas; dainų vadovė no parodėles- Lietuviškojo jau- vykios tikslas.
— stud. Kristina Cėsnaitė iš . •
Australijos, studijuojanti Hei- 
deiberge. Visokiariopą techni- 
nę pagdbą teikė mokyt kun. J.
Dėdinas su savo aparatais ir ■ 
priemonėm.

Ir jaunesnieji įsijungė į dr.

500 asmenų, apie tai pranetas 
policijai prieš 24 vaL” šiuo me
tu Chicagoje vyksta įvairių ^u- 
įhu ir organizacijų pasitarimai, 
apeliuojama į žygininkus susi- 
laikyti nuo riaušių ir provoka
cijų-

Prieš amžinybę susitraukia , Pastebėtina,, kad policija kei- 
visos mūsų medmiios ir popu- ČiašL Prasidėjus žygminkų 
lianos dienos garseoybės. Aš reikšmini, 64 poiicmmkai ap- 
linltiu iunir-tarti gerą muziką, lodo tarnybą ir . ju vieton pri
lenkiu jum tapti kiek takios- tatti uaujL Pagal poficįjos pra- 
niais. Ir aš fintai jum, kad ne* nefiima, pairus nusikaitimai, 
populiarusis Jėtas Krtetas ty- ypeč ytataai, Cbicagoje pagau- 
dėtų jus per gyvenimą ir mir- sė^o, nes palietai daugumoje 

J* ištarta su tygintakais. Kb. Šok tai MAOI9OM STRKCT 
N90OKLVN 27, 91. V.

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

8AL4 VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KTTIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei xiarbo suknelės, megstukai,' ap^-inukai, 
bUuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms" progoms ir dydžiui.
9544 JAMAICA AVĖ. Woodhaven. N.Y. 11421

— TeL 849-7240 —• -

Narių pirkimo, pardavimo, apdrauctos ir visokiais rakė* 
tais j

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaice Avenue Richmond Hill 18, N. Y
■H TeL Vlrginia 6-1800

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-3840 8TAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11200
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PASITARIMAS REZOLIUCIJŲ REIKALU DETROITE
Būdamas Detroite L Valiu-Rugpiūčio 19-21 Detroite lan-

šsi rezoliucijoms remti ko- kas tarė po žodį į Michigan lie- 
iteto'pirm. Leonardas Valiu- tuvius per abi lietuvių radijo 
is ir čia turėjo pasitarimus su programas. Radijo programom 
B apylinkės ir kitais lietuvių 
irbuotojais rezoliucijos Sena- 
i pravedimo reikalu. Nepap- 
istos iniciatyvos rezoliucijų 
zgyje rodo LB Detroito apylin- 
ė, kuriai vadovauja Jonas Ur
anas. LB vietos apylinkės va- 
ovybės pastangom 
lošta šimtai laiškų 
inatoriui Fulbright 
lichigan senatoriam
• Griffin. LB Detroito apylin- 
ės vadovybės ir kitų lietuvių 
astangom abu senatoriai (Grif- 
m ir Hart) laimėti mūsų reika- 
li: senatorius Hart yra paža- 
ėjęš balsuoti už rezoliuciją, kai 
ik viena iš įneštų bus perduota 
varstyti Senatui, o senato- 
ius Griffin yra pažadėjęs ne 
k balsuoti už rezoliuciją, bet 
ra tapęs vienos iš įneštųjų į 
enatą koautoriumi (senato- 
iaus Dirksen rezoliucijos —S. 
on. Res. 6)-

pasikalbėjimus su L. Valiuku 
padarė R. Valatka ir S. Gar- 
liauskas.

buvo pa- 
pavyzdžių 
ir abiem 
— Hart

ILUVOS ŠV. MARIJOS KOP- 
YČIOS DEDIKACIJOS KNY

GĄ JAU GALIMA GAUTI

Joje telpa visas koplyčios 
urinys aštuoniuose spalvuo- 
uose paveiksluose su paaiški- 
limais.

Tekste telpa: lietuvių katali- 
:ų pareiškimas, koplyčios ko- 
niteto žodis, Washingtone kop- 
yčios kilmė, Šiluvos .istorija, 
komitetų ir komisijų narių pa
gardės, dedikacijoje dalyvaujan- 
:ių chorų vardai, 
jrama.

Knygos yra dvi 
ziška ir angliška,
/erta turėti savo namuose, gera 
iovana bičiuliui — lietuviui ar 
nelietuviui.

Kaina tik vienas doleris.
Chicagiečiai, vykstą į Wash- 

ingtoną, galės ją gauti prie sa
vo autobusų. Visi kiti galės įsi
gyti Washingtone.

Norį užsisakyti rašykite: Com- 
mittee for the Chapel of Our 
Lady of Šiluva. 2701, W- 68th. 
St. Chicago, III. 60629 arba: 
“Draugas”, 4545, W. 63rd. St. 
Chicago, III. 60629.

Piniginė perima rezoliucijų žy
giui

Rezoliucijų žygiui, kaip ir vi
siems dideliems darbam reikia 
daug ir piniginės paramos. Ją 
čia telkia Vladas Pauža (1910 — 
25th. St., Detroit, Michigan, 
48216) ir LB Detroito apylin
kės pirm. Jonas Urbonas (1418 
West Elmwood. Clawson, Mich. 
48017). Visi lietuviai kviečiami 
šiem asmenim ir įteikti savo au
kas rezoliucijos pravedimo Se
nate žygiui paremti Pirmasis 
su stambesne auka (50 dol.) at
siliepė dr. Petras Žemaitis iš 
Plymouth, Mich. Rezoliucijom 
remti komiteto pirm. L. Valiu
kui kalbėjo dr. P. Žemaitis: 
“Kas trys mėnesiai pasiųsk ma
no ‘war department’ (žmonai 
Laimai) sąskaitą, kad mes esa
me ‘skolingi’ rezoliucijom rem
ti komitetui 50 dol., ir po kelių 
dienų jūs,, gausite mūsų čekį.” 
Kiti aukotojai skyrė šiom die
nomis apčiuopiamesnes aukas: 
Kazė ir Povilas Burniai, dr. B. 
Kvietys, K. Veikutis ir kt. Vla
das Pauža, sutikęs L. Valiuką, 
kalbėjo: “Šiomis dienomis su-

rinksime rezoliucijų žygiui ke
letą šimtų dolerių Žinau, kad 
šiam taip svarbiam Lietuvos 
laisvinimo darbui piniginės pa
ramos tikrai reikia.” 
Spaustinas senatorius 
Fulbright

Eilė Detroito ir apylinkės lie
tuvių jau yra parašę laiškus se
natoriui Fulbright, reikalauda
mi ir Senate duoti eigą rezoliu
cijai, kuri praėjusiais metais 
buvo priimta Atstovų Rūmuose 
(H. Con. Res. 416). Senatorius 
Fulbright yra spaudžiamas per 
abu Michigan senatorius Philip 
A. Hart ir Robert P. Griflin. 
Visi geros valios lietuviai yra 
kviečiami dar kartą parašy ti 
trumpą laišką senatoriui Ful
bright. Pakanka vieno sakiniu 
laiško: My dear Senator: Plea- 
se expedite H. Con. Res. 416, 
adopted by the House in 1965 
and concerning the Baltic Sta
tes, without further delay. 
Thank you- Sincerely (Parašas 
ir adresas). Tokie laiškučiai ad- 
resuotini: The Honorable J. 
William Fulbright, Senate Offi
ce Building, Washington, D.C. 
20515. Rašykime visi, kurie tik 
valdome plunksną; rašykime 
ranka ar mašinėle. Į ranka ra
šytus laiškus senatoriai kreipia 
dar daugiau dėmesio. Ilgesnių 
laiškų pavyzdžių Detroite gali
ma gauti pas V. Paužą ir J. Ur
boną.

'4^*

VVaterburio, Conn., lietuvių jaunimas per kongresm. John S. Monagan jteikia dovaną Pat ir Luci Nugent. 
Iš k. j d. R. Keniauskytė, J. S. Monagan, J. Karmuza, jr., S. Vaitkutė ir G. šlapkūnas.

WATERBURIO JAUNIMO DOVANA PAT-LUCI NUGENT
• Per kongresmaną John S. 
.Monagan Waterburio lietuviš
kas jaunimas įteikė dovaną Pat 
Nugent ir jo žmonai Luci. Do
vana — lietuviška koplytėlė, 
pagaminta Bristol, Conn., gyve
nančio prof. Igno Končiaus. 
Nuotraukoje jaunimo metų ko
miteto sekretorė Roma Ke
niauskytė, kongresmanas J. S. 
Monagan, LB valdybęs narys

šventės pro-

laidos: lietu-
Knyga tikrai

Prenumeratoriai, pakeičia 
gyvenamą vietą ir prisiunčia 
administracijai naują adresą, la
bai prašomi pažymėti taip pat 
ir seną adresą.

SANTAROS • ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS
Santaros-Šviesos Federacijos 

suvažiavimas įvyksta rugsėjo 
7-1 1 Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich.

Paskaitas skaitys: prof. Ivar 
Ivask “Pokarinė estų poezija 
egzilėje ir Sov. Estijoje”, prof. 
Astrid Ivask “Naujosios Aprai
škos latvių poezijoje”, dail- Ro
mas Viesulas “Šiandieninė gra
fika”, Vincas Rastenis “Patrio
tizmas nuo tėvynės tolimose 
kryžkelėse”, komp. Darius La
pinskas “Muzikinė kūryba išei
vijoje ir dabartinėje Lietuvo
je”. dr. Henrikas Nagys “Li
tuanistinis švietimas — lietu - 
viškosios kultūros pagrindas”, 
dr. Vytautas Kavolis “Neaišku
sis žmogus ir istorijos dvipras
mybė”.

Simpoziume “Jaunimo metų 
ir kongreso išvados ir tolimes
nė įtaka į lietuvišką gyvenimą” 
kalbės Algis Zaparackas ir Vac
lovas Kleiza, moderuojant Gab-

Vienuoliškųjų įžadų iškilmės Putname
Kasmet rugpiūčio 14 ir 15, 

Nek. Pr. Marijos seserų kong
regacijos vienuolyne Putname, 
Conn., įvyksta įspūdingos apei
gos, kurių metu priimamos kan
didatės į postulatą, priimamos 
į novicijatą ir duodami vie
nuoliškieji įžadai

Šiemet rugpiūčio 14 į postu
latą priimta Jane Tumosaitė iš 
Toronto, Kanados.

Tą pačią dieną į novicijatą 
priimtos trys postulantės: se
suo Marytė Astraitė iš Grand 
Rapids, Mich., sesuo Irena 
Gampaitė iš Toronto, Kanados, 
ir sesuo Gražina Savickaitė iš 
Chicagos, III.

Šias jaunuoles į savo globą 
priėmė naujoji novicijato 
šininkė sesuo M. Bernadeta 
piūčio 15.

Vienuoliškuosius įžadus
piūčio 15 atnaujino šešios se
serys vienuolės: sesuo Marija 
Dominika (Gailiūtė Kliukaitė iš 
Toronto), sesuo Marija Dovida 
(Liuda Cinčiūtė iš Toronto), 
sesuo Marija Eucharista (Ona 
Mikalaitė iš Toronto), sesuo 
Marija Ignė (Gražina Marijošiū- 
tė iš New Britain, Conn ), se
suo Marija Imelda (Aušrelė Va
siliauskaitė iš Irvington, N. J ), 
ir sesuo Marija Jurgita (Mary
tė Saulaitytė 
Conn).

Seserys savo 
na kasmet. Po
amžinuosius įžadus.

Tą pačią dieną pirmuosius

rieliui Gedvilai. Simpoziume 
“Susitikimai su dabartine Lietu
va”, moderuojant Donatui Ša
tui, dalyvaus eilė jaunųjų aka
demikų, nesenai atvykusių iš 
Lietuvos ar ten netolimoje pra
eityje apsilankiusių. Simpoziu
mo “Nauji Vakarų intelektuali
nio pasaulėvaizdžio aspektai” 
dalyviai yra Mykolas Drunga ir 
Algis Makaitis, moderatoriumi 
Paulius žygas.

Suvažiavimo vienas vakaras, 
kurio programą ruošia Dalia 
Juknevičiūtė-Mackuvienė, bus 
skirtas rašytojo Antano Škė
mos kūrybai- Bus suruošta estų 
ir latvių leidinių parodėlė, o li
teratūros vakare dėmesys bus 
atiduotas visų trijų Pabaltijo 
tautų poezijai. Algis Kaupas iš 
Detroito pademonstruos univer
sitetui paruoštus filmus. Li
nas Baškauskas kalbės apie “A- 
merikos muziką — Blues”.

Suvažiavimas prasidės rugsė
jo 7, trečiadienį po pietų. Visi 
Santaros -Šviesos 
nariai planuoją 
dalyvauti, prašomi 
ruotis suvažiavimo
misijoje, pranešant tikslią atvy
kimo datą. Ne Federacijos na
riai, norį suvažiavime lankytis, 
maloniai prašomi užsiregistruo
ti bei gauti asmeninius kvieti
mus iš rengimo komisijos.

Suvažiavimo rengimo komisi
jos adresas: Valdas Adamkavi- 
čius, Tabor Fram, Sodus, Mich. 
49126.

vir- 
rug-

rug-

iš VVaterburio,

Įžadus atnauji- 
5 metų duoda

Į IŠ VISUR

jaunimo reikalam Juozas Kar- 
muza, Jr., komiteto narė Sigita 
Vaitkutė ir komiteto vicepirm. 
Gintaras Šlapkūnas. Nuotrauka 
pagaminta “Waterbury Repub- 
lican and American” raporterio 
buvo ir amerikiečių spaudoje.

Ši jaunimo grupė į jaunimo 
metų šūkius žiūri rimtai: atli
ko eilę politinių ir kultūrinių 
žygių.Liepos paskutinę savai
tę oficialiai dalyvavo metinia
me “Waterbury Arts Festival”,

kampiniame 
šokių grupė 
pasirodė vie- 

šokiais ligoni-

vienuoliškuosius įžadus davė 
novicija sesuo Elenutė Vaiče
kauskaitė iš Geelong, Australi
jos. Ji pasirinko Marijos Ceci
lijos vardą.

Naują vienuolę, kuri pernai 
iš tolimosios Australijos atskri
do į jai mažai žinomą kongre
gaciją ieškoti savo pašaukimo, 
į savo globą priėmė kongrega
cijos naujoji viršininkė motina 
M. Aloyza.

Iškilmes pravedė vysk. Pr. 
Brazys, prel. V. Balčiūno, kun. 
St. Ylos ir jauno jėzuito A. Sau- 
laičio asistuojamas.

Į įžadų šventę net iš Austra
lijos atskrido sesers M. Cecili
jos mama, p. C. Vaicekauskie
nė. Buvo kitų seserų tėvų, gi
minių bei draugų

Federacijos 
suvažiavime 
tuoj regist- 
rengimo ko-

Santaros-Šviesos Federacijos 
Valdyba

• STUDIJŲ DIENOS 
VVATERBURY, CONN.

Waterburio jaunimo metų 
komitetas rugsėjo 17-18 šv. Juo
zapo parapijos salėje, John St-, 
Waterburyje, ruošia studijų die
nas. Tema: “Jaunimo metai ir 
kas toliau?” Tikslas — kritiš
kai pažvelgti į jaunimo metų, 
ypač jaunimo kongreso, atsieki- 
mus bei aptarti tolimesnę jau
nimo veiklą. Tikime, kad tai 
būtina, atkreipiant dėmesį į 
plačiai jaučiamą nuomonę, jog 
kongresas įvykdė tiktai dalį to, 
kas buvo iš jo tikėtasi.

šiose studijų dienose numa
toma svarstyti šie klausimai:

1) Jaunimo kongreso ir jau
nimo metų darbų įvertinimas.

2) Prieš lietuvišką bendruo
menę iškilusių klausimų nagri
nėjimas, pav.:

a) Kultūrinės ar politinės vei
klos primatas ar derinimas?

b) Kas mūsų, Lietuvos ar lais
vojo pasaulio priešas — tarp
tautinis komunizmas ar rusų 
imperializmas?

c) Ar pateisinamas bei pri
imtinas kongreso išreikštas ne
gatyvizmas Lietuvos laisvės 
klausimu?

3) Būdai ir priemonės bei me
todai viešajai opinijai paveikti.

4) Tampresni ryšiai jaunimo 
tarpe ir bendruomenėje apskri
tai.

5) Ideologinis lietuviško jau
nimo paruošimas mokslo įstai
gom.

Kviečiame visą šiais klausi
mais besirūpinantį lietuvišką

išstatydami lietuvių liaudies 
meno kūrinius Conn. Light and 
Power pastato 
lange. Tautinių 
“Suduva” dažnai 
šai su tautiniais
nėse, festivaliuose, parapijų pa
rengimuose ir kt. Birželio mėn. 
jaunimas viešai paminėjo 1941 
sukilimo sukaktį. Savo trispal
vę ir tautinius rūbus vietos lie
tuviai dažnai garsina didžiųjų 
Connecticuto paradų metu. B.

CLEVELAND, OHIO
parapijos mokyklos patalpose.

Pranešame visiem tėveliam , 
kurių vaikučiai lankė, ar nori 
lankyti šią mokyklą, kad šiais 
mokslo metais veiks visi pra
džios mokyklos skyriai, aukš
tesnioji lituanistinė mokykla, 
tautinių šokių grupės ir mo
kyklos choras. Dėl smulkes
nių informacijų mokinių regis
tracijos reikalu, prašome kreip
tis į mokyklos vedėją, Antaną 
Tamulionį — tel. 851-2524.

Mokyklos žinioje veikia tauti
nių šokių grupė “Suktinis”. Vi
sas Clevelando lietuviškas 
jaunimas, kuris dėl tam tikrų 
priežasčių negali lankyti litua
nistinės mokyklos, arba jau 
yra ją baigęs, maloniai kviečia
mas šiai grupei priklausyti-

Visais tautinių šokių grupės 
“Suktinis” reikalais prašome 
kreiptis į grupės vadovus —J. 
Kavaliūnaitę arba M. Leknicą.

Tėvu Komitetas

Šv. Kazimiero Lit. mokyklos 
tėvų komiteto pranešimas

Šv. Kazimiero Lit. mokyklos 
mokinių registracija įvyks rug
sėjo 10, 9:30 ryto, Naujosios

Hartford, Conn.
DU AUTOBUSAI IŠVYKSTA 

Į WASHINGTONĄ

Iš Hartfordo du autobusai jau 
yra pilni ir šeštadienį, rugsėjo 
3 d., 7 vai. ryto abu išvyksta 
į Washingtoną, D.C., į Šiluvos 
koplyčios pašventinimą.

Šeštadienį 6:30 vai. ryto va
žiuojantieji renkasi prie L. A. 
P. klubo, 227 Lawrence str., ar
ba prie Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčios, 53 Capitol 
avė., ir nuo čia lygiai 7 vai. ry
to išvykstama- Prašoma nesivė- 
luoti.
- Su antruoju autobusu vyks
ta ir “Aido” choras.

J. Bernotas

jaunimą bei vyresniuosius. Re
gistracija 12 vai. dienos, šešta
dienį, rugsėjo 17. Uždarymas 
sekmadienį, rugsėjo 18. 4 vai. 
popiet, šeštadienio vakare bus 
“Subatvakaris”. Posėdžiuose da
lyvaujančiam jaunimui stengsi
mės parūpinti nakvynes-

Studijų dienų reikalais kreip
tis adresu: Gintaras Šlapkūnas, 
740 Washington Avė., Ex t. , 
Waterbury, Conn., 06708, telef. 
(203) 756-6624.

BALTIMORE, MD.

Pasikalbėjimas su prel. J- 
Mendeliu apie Šiluvos koplyčios 
dedikaciją Washingtone bus 
transliuojamas per Baltimorės 
televizijos 11 kanalą — WBAL- 
TV. Spalvota programa “The 
Reporter and the News” trans
liuojama nuo 6 iki 7:30 vai. vak.

— Liet. Stud. Sąjungos cent
ro valdyba stengiasi surinkti 
pilną komplektą Sąjungos'leidi
nio “Studentų gairės”. Turimi 
tik šie numeriai: 1953 — 7-8, 
1955 — 20, 1956-23, 1960 — 

- 1,2,3, 1963 — 40, 1964 — 41, 
42. Centro valdyba būtų dė
kinga, jei asmenys, turį trūks
tančios numerius, juos pri
siųstų adresu: Stasys V. Raste
nis, 735 Smith St., Providence, 
R.I., 02908.

— Šv. Antano gimnazijoje, 
Kennebunkport, Maine, moks
lo metai prasideda rugsėjo 6. 
Mokiniai į gimnaziją atvyksta 
rugsėjo 5. šiemet šv. Antano 
gimnazijoje bus 105 mokiniai. 
Visi lietuvių tėvų vaikai- Per 
visą vasarą gimnazijos pastatai 
buvo taisomi ir gerinami. Padi
dinta biblioteka, pertvarkyti 
miegamieji ir žaidimų patalpos. 
Taip pat paruoštas naujas sta
tutas, pagal kurį tvarkysis gim
nazija ir bendrabutis.

— Prof. Alf. šešplaukis grį
žo iš poros mėnesių kelionės, 
aplankęs 12 kraštų. Kelionės 
pradžioje lankė šventąsias vie
tas Palestinoje savo mirusios 
žmonos Elenutės intencija, gi 
visą kitą laiką pašventė moks
linės medžiagos rinkimui įvai
rių kraštų universitetų ir kt. 
bibliotekose, šiam tikslui jis 
buvo siųstas Notre Dame uni
versiteto. Pasinaudodamas šia 
proga rado nemažai medžiagos, 
panaudotinos ruošiamam veika
lui “Lietuva Vakarų Europos li
teratūrose”. Paskutines' savai
tes leido Herderio Institute Mar- 
burge, Baltų Institute Bonnoje 
ir Karaliaučiaus Archyve Goet- 
tingene.

— Albinos Grigaitės ir Dai
niaus Lukoševičiaus jungtu
vės įvyko rugpiūčio 27 Prisikė
limo parap. bažnyčioje, Toron
te.
— Dail. Liudas Vilimas, sulau

kęs 54 m. amžiaus, gyvenęs No- 
velty, Ohio, nuo širdies smūgio 
mirė rugpiūčio 22. Palaidotas 
rugpiūčio 25.

— Lietuviu Katalikų Mokslo 
Akademija Lietuvių religinio 
kongreso metu Washingtone 
ruošia viešą konferenciją su pa
skaitom ir diskusijom. Joje bus 
dvi paskaitos: “Šiluvos švento
vės reikšmė Lietuvai” — dr. J. 
Vaišnora, M.I.C., ir “Pirmieji 
bandymai krikštyti žemaičius” 
— dr. V. Gidžiūnas, O-F.M. 
(Šia paskaita pradedamas 550 
m. žemaičių krikšto jubiliejus). 
Antros paskaitos koreferentu 
bus dr. prof. A. Vasys. Konfe
rencija įvyks sekmadienio ry
tą. rugsėjo 4 d.. 10-12 vai., Stat- 

■ ler Hilton Hotel, Pan Ameri- 
1 can Room. Kviečiami ne tik na- 
; riai akademikai, bet ir visi, ku

rie domisi Šiluvos šventovės ir 
: žemaičių krikšto istorija.

FILATELISTAI 1
Siunčiame Lietuvos pašto 

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

— Paieškomas Juozas Zažec- 
kas (Užupis), gimęs Kaišiadory
se. gyvenęs Kaune, o dabar gy
venąs Amerikoje Prašoma at
siliepti arba pranešti adresu: 
D. Klinga. 337 Union Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11211.

ST. LOUIS, MO.

Parapijos metinis parengimas

Šv. Juozapo lietuvių parapi
ja rugsėjo 17 ruošia tradicinį 
metinį parengimą, 2123 Park 
Avė., St. Louis Mo. 63 1 04.

Parengimas bus pradėtas pa
maldomis 6 vai. vak. parapijos 
bažnyčioj Po pamaldų veiks 
valgykla su skaniais lietuviškais 
užkandžiais ir gaivinančiais gė
rimais. Bus loterija ir kiti la- 
mės bandymai, šokiams gros 
geras orkestras. Įėjimas lais
vas. Rengėjai ir klebonas ku
nigas Z. Gelažius maloniai vi
sus kviečia parengime dalyvau
ti. —K.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINJ NEW YORKE

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE fBUILDING FUND) 
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN. N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau Įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
(7! Garbės fundatorius ($1000)
□ Fundatorius ($100)

Amžinuosius narius ($500) 
P. Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statv bų fondui ..............

ADRESAS ....................................................................................-..............................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Nuotr. G. NaujokaičioJaunimo kongrese

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS 2EMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K.į PASIRYŽOM!'. — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ ALKA 

ŽEMĖS SKLYPU PIRKTI



Phone:

Call 201 944-9400

Service Station

135 W. 3rd. Street

Call 473-5300

NEW YORK CITY

Call 889-7800
FIRST NATIONAL

For the Finest of Travel
BANK OF ROPE

THE OLR BARN

FRANKS SERVICE STATION

Bayville ShellGulf Products
Jackson Htgs.

PUB Your Host Frank McMarrow

CL 1-6262

COME TO THEJOHN^S AUTO
WRECKING, INC. THE DOLLY MADIS0N INN

817 Meeker Avė.

Member of F.D.I.C. 2 locations now to serve you LUIGI ITALIAN RESTAURANTSAM GOOOY, INC.

PRODUKTAIAUGŠČTA1

lietuviška duona ir kiti produktai

LONG ISLAND HOFBRAU
6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

». . ... . ■ s ■. ' •'

Open 7 AM to 10 PM Daily 
Expert Auto Repairs

On this Labor Day 
We too honor and support 

TbeLabor Forces WhoHelped 
Make Our Great Country

Now paying 4$i on Savings Certiįicates

DR. PETER CARNES 
CHIROPRACTOR

162 S. Main St. Lodi, N.J. 
Call 201 777-5233

* We too honor and support 
The Labor Forces Who Helped 

Make Our Great Country.

On this Labor Day 
We too honor and support 

The Labor Forces Who Helped 
Make Our Great,'Country

43 Brompton Road 
Great Neck, L.I. 

Phone: (516) HU 7-0475

80-09 Broadway. Elmhurst, L.I. — Phone: IL 8-1565

On this Labor Day, we join in honoring and supporting the 
Labor Forces who helped make our country great

130 E. 7th. Street 
NEW YORK CITY 

Call OR 4-3652

6069 Flatlands Avė. 
Brooklyn, N. Y- 

RN 3-1010

Brooklyn, N.Y, 
Phone 384-9801

(Stores Throughout the. 
Metropolitan Area)

THE FOCAL OF FUN 
VILLAGE

1437 Ralph Avė. 
Brooklyn, N.Y.

Main Street — Lands Road

On this Labor Day 
We too honor and support 

The Labor Forces Who Helped 
Make Our Great Country

patinka. 1961

T0WS AUTO 
PARTS AND WRECKING

COZINE'AUTO WRECKERS 
COMPANY

High Prices Paid for Junk 
Cars — Late Model Wrecks 

Used Parts of all Kinds 
WePiek Up and Deliver 

Anywhere-Anytime

The First National Bank 
of But’er. N.J.

E. S. V'ITKOWSKI and 
' COMPANY

SANCALLI AUTO 
WRECKING CO-

“Wanted”
Junk Cars and LateModel Į-
Wrecks — Top Priceš Paid 

Parts for all Makes and Models 
Rear Ends — Transmissions 

Body Parts
5702 Avenue “D” Brooklyn 

Phone 629-2929

Top Cash For Used Trucks 
Complete Line of Truck Parts

' Famous for Country
Style Cooking 

Sunday Special Dinner $2.75
Complete Sundays

and Holidays
Dinner Served.l PM to 2 A.M- 

Visit Our Open Air Garden

CaR Clrcle 6-1708 
For a Store Nearest You

Open 7 Days A Week 
The Secret of Our Success

- is Service

TĘSTINO
LAB vo netoli 30,000 dol- Žemės la- 

baUdaug prte. tų ' namų nėra, 
bet namai labai gražūs ir mes 
nutarėme, "kad, jei pirksime, ga- 
lėsimepasisbdiriti daug gėlių ir 
kitų augalų ir tada viskas gra
žiai atrodys. Kai pirkome, klau
sėme tos moters, kuri viską 
tvarkė, ar mum reikahngąs ad
vokatas: Ji mum pasakė,' kad 
bankas viską sutvarkys. Ta mo
teris yra tos bendrovės “trea- 
surer” (finansų vedėja) ir labai 
gudri ir biznyje nusimananti. 
Jie pastatė apie 60 namų toj 
apylinkėj ir ji viską tvarkė. 
Manėme, sutaupysim pinigų jei 
bankas viską sutvarkys, nes 
mum tada nereikės samdyti 
advokatą. , s /

Perėmėme namus ir pradėjo
me tvarkytis. Nenorime girtis, 
bet turime pasakyti, kad gra
žesnio sodelio, kaip mūsų, viso
je apylinkėje nėra, žmonės 
praeidami sustoja pasižiūrėti. 
Gėlių daug, o sodelio gale pa
statyta šv. Panelės stovyla. Už 
jos pastatėme mūrinę sieną, o 
iš šono vandens fontaną, kuris 
purkščia ant žolelės.

Pernai gretimą žemę nupir
ko vienas graikų tautybės žmo
gus. Jis žemę nupirko iš kito 
žmogaus, kuris turėjo nemažą 
plotą ir pusę to ploto pardavė 
graikui. Graikas pradėjo staty
ti didelius, prašmatnius namus 
ir vieną dieną mum pasakė,

PURPLE 
ONIONWe Buy Late Model Wrecks 

Any Coridition 
-’^Parts For "AR *Makes^~' 

and Models
5601 Foster Avė., 

Brooklyn, N. Y.
RN 3-4131 or CH 1-5760

0XY
DRY

yra ant jo žemės ir jis reikalau
ja viską nugriauti, nes kitaip 
jis mus paduosiąs į teismą- Nu
sigandome ir nulėkėme pas tą 
moterį, kuri viską mum tvar
kė. Ji mum sako: nesirūpinki
te, jis padarė klaida, žemė jū
sų ir jei jis bandys ką griauti 
išmeskite jį arba jo darbinin
kus, jie neturi teisės eiti ant jū
sų žemės. Po kelių savaičių kai
mynas graikas pranešė, kad .jis 
pasisamdė matininką (survey- 
or) ir tas išmatavęs pasakė, kad 
mes pasistatėme savo pasta
tus ant jo žemės ir kad jo ad
vokatas jam pasakęs viską nu
griauti ir statyti savo sieną. 
Vėl nubėgome į bendrovę ir šį 
kartą jie atsiuntė savo matinin
ką, kuris viską iš naujo išma
tavo. Tai buvo šeštadienį. Pir
madieni tas matininkas mum 
paskambino ir pranešė, kad jis 
padaręs 5 pėdų klaidą. Sako- , 
me, tai kas mum dabar daryti. 
Sako, labai gaila, kad taip iš
ėjo, kiekvienam pasitaiko su
klysti. Nubėgome pas advokatą. 
Tas, praprašęs mūsų dokumen-

Ask for Ben or Tom Phillips 
Phone: 201-244-2050

STAFLETON SERVICE 
Launderers—-Dry Cleaners 

Dependable Pickup •
■ and Delivėry 

Service anywhere on 
Staten Island 

Call GI 2-4450 Day or Night 
Neighborhood Stores — 

W. Brighton 54 Greenleaf Av, 
(near Forest)

Great Kilis 4209 Hyląn Blvd. 
■ (at Armstrong)

79-09 Roosevelt Avė. 
Phone HA 9-9395

tu, juos peržiūrėjo ir sakė mum nas’ •Skotas, gali tai pa
dalyti- Jei vokas pasibaigia lai
mingai, tada tokia jų nuomo
nė ptsitvirttoa. Tačiau, jei išky
la problema (o tų problemų yra 
begalės), tada pirkėjui yra kri
zė ir jis ieiko išeities. Deja, tik 
retai pasiseka pakeisti tai, kas 
buvo padaryta. Ir nuskriaus
tasis yra linkęs kaltinti kitus už 
savo apeiMdtaną. Jei Tamstos 
būtume turėję advokatą, kai 
pirkote 30,000 doL namus, grei
čiausiai dabar neturėtumėt jo- 
DOS UOGOS. dOJO, SS ISniSCOnl 
patarčiM pabandyti paiikalbčti 
su kaimynu grafiku. Gal jis su
tiks Tamstom parduoti savo 5 
pėdas iėmės. Tai būtų geriausia

15,000 dol., jei būtų reikalo, 
jie visuomet galėtų gauti savo 
pinigus, pardavus Tamstų na
mus iš varžytinių (public auc- 
tion). Net tokiu atveju, jei na
mai būtų parduodami už ma
žiau negu 15,000 dol., bankas 
galėtų ieškoti iš Tamstų as
meniškai ir tiesioginiai skirtu
mą. Tad aišku, kad. pirkėjas tu
ri svaresni ir kartais skirtingą 
piniginį interesą, negu turi ban
kas. Tokiu būdu, kai bankas 
žiūri savo intereso, kas žiūri 
pirkėjo interesų? jei jis neturi 
advokato, niekas jo interesų 
žiūri. Taip atsitiko ir Tamstos 
atveju. Jei Tamsta būtum tu
rėjęs ^ivokatą, kai pirkai na
mus, jie būtų taip suredagavę 
pirkimo-pardavimo sutartį, kad 
Tamstos visokie interesai būt 
apsaugoti. Rašant pirkimo-par- 
dtvimo sutartį, reikia numaty
ti ir apsisaugoti nuo visokių 
eventualumų. Daug Žmonių ma
no, kad smašyti nekilnojamo 
turto pirkimo-pardavimo sutar
tį yra mažmožis ir kad kiekvie-

We wish to join in honoring and supporting theLabor Forces 
who helped make this country great

negalp padaryti ir kad negalįs 
mumW»|L Sakant gal jis su- 
atarė ąi tos bendrovės savinin- 

TįrtĮrtnn Skais, o gal visai nesupranta, čia 
tt-Ubai mmn tekia bėda ne d^ mimų 
, kaltės, o jis mum sako, kad nie- 

tas' kas nėra kaltas. Kas gi mum 
imUiš na- aĮlygtas už visus mūsų nuosto- 
įtit pini- bus, kai kainynas visą daržą iš- 
“ - j ardįys? Prašom mum galimai 

greičiau patarti, kas daryti? 
kur kreiptis? Kokie čia įstaty
mai, kad nekaltą žmogų bau
džia, o kaltam atleidžia?

Namy Mvinmlcai, 
N«w Yorko valstija

INTERESTINČ SELECTTON OF ITALTAM * FREHCH WTNES 
LIQUORS — ęjOCKTAILS < - r . .-.

The new-cons»ervatively deronted adtafent DWnt Room is also 
availabte for SmaU Parties and Special CeMMttans

Repairs on all makes of 
Cars and Trucks

"Eig Enmi<h To Serve You — 
SmaU Enough to Be Friendly" 
Offices In Butler — Kinnelon 

and Pompton Plains

154-156 Wright St 
Neorark, NJ. 

201 — BI 8-6000

||įį
F—

Atsakymas
§į kartą ir aš pradėsiu savo 

atsakymą klausimu- Kaip aš ga
liu galiu Tamstom patarti, ne
mačiusi nei Tamstų nuosavybės 
popierių (deed), nei Tamstų na
mų ir žemės plano, nei pirkimo- 
pardavimo akto (purchase and 
sale a^reemen t)? Atsakymas f 
Tamstų klausimą priklauso nuo 
minimų dokumentų. Jei Tams
tų advokatas, perskaitęs ir įsigi
linęs į visas detales, Tamstom 
pranešė, kad nieko, negalima 
padaryti, Tamstų dokumentai 
buvo prastai sudaryti, ypatin
gai, pirkimo-pardavimo aktas., 
Žmonės man dažnai pasako, 
kad jų agentas arba pardavėjas 
jiem pasitarnavo, pasakydamas, 
kad jiem nėra reikalingas ad
vokatas, nes bankas, iš kurto 
jie gauna paskolą, jiem viską 
sutvarkysiąs. 4 •
; ~ Žinoma, bankas turi piniginio 
intereso ir rūpinasi, kad nuosa
vybės stovio reikalai (tifle) bū
tų tvarkoje. Tačiau reikia ne
užmiršti, kad banko investacija 
nenukentės dėl -visokių kitų ap
linkybių, kurios yra itin svar
bios pačiam pirkėjui; pav.

kad mūsų stovyla ir fontanas Tamstų atveju, jei bankas 
Tamstom paskolino, daleiskim,

For that outstandtag week or weekend of Golf & Saltwater swimming. 
Comfortable accommodations. Excellent food prepared by Chef Wil- 
ham under the direction of our Master Chef Alfonso. The Sportsmen’s 
Tavern & Sundowner Room will add to your aftemoon and evening 
enjoyment. Write for Brochūre C-2 or call 203 - 245-4844.
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CO-ED HIGH SCHOOL

IMC

KARLONAS

mMĮM

THE SAUSBURY HOTEL

tCKFRITCH

HT 7-5117

IBM Keypunch Opera expd. day or 
night shifts Sst A Stm. work avail- 
able, good salaries, fuU or part time 

Tapė Converting Services Ine.
Hempstead Bus Terminai BMg67-A 
Nichols Court (cor. Main SL) Hemp
stead, LJ. New York, one flight up 
Room 212. Phone 516 - 485-4848

ENROLL NOW 
SEPT. TERM

A Home away from Home HOTEL 
LUCERNE 201 W 78th N.Y.C. % 
block from Broadway A 79th Street 
% btock from seteray Convenient 
to everytinng in the heart at N.Y.C. 
Newiy fondshed 1-2-3 room suites 
wtth kitebenettes tmder *v man- 
agement. Moderato rates EW 2-7100

kabio kreiptis pus statyk 
nuimE* Ruanu AniKm* 

M.51IAN 148H

LAIDOTUVIŲ UDOKTORTOS 
84-02 JAMAICA AVĖ 

(prie Forest P*way Statkų)

months iripffRinfii Ftenunt work- 
ing conditlons, įeOtfitą- Call Misų 
Jackson: MU 7-8600. Associated 
Transport, lnc, 386 Tffaffli mn Avė. 
(40 SL)

A Notary FubUc 
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

Steady werfc
NiC* wortring condttions

FA G KMfTTING MILLS
10-16 lOlst Avė Richmond Hill

CaM 8N7995

MA6HEHCS 
CORP.

Get your neott Car at the FORD 
Center of attraction in Hudson 
County

Mustang - Falčon - Fairlane

IT. GLARE’S HOSPITAL 
415 West 51st Street 

Nev York City. *

MARINE SHIP a*—- - V U- » BMr jMgnK dULL 
Maeteoeryhackgęeund reąuired. 

201-792-0488
Monday - Friday, S - 5

Intervievvs Now for 
FALL Enrošment

TWINN COUNtY WATER 
WELL8 ORIVEN

Also Severą and Water Malas — 
immediate Service reasonable prices 
2507 Long Beach Road Oceanside

J. F. K- CONSTRUCTION 
GO6IPAIIY, Ino.

Kaperts in Home Itaprovementa - 
cement vrork and drtvevay* our 
apedalty. AR vrortr <kne at rtamn- 
abie rates — 2435 W. 3rd Street 
Brooklyn caU 378-3316

Stephea Anaidds 
(ARMAKAU6KA8)

Graborins - BaiaamuotojM^ 
MODBRNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ
Brooklyn, N. Y.

frifaraUon Unite 
SODNO lUtlUAT CBRF.

Nev-----------
Phone: RH 4-01

IBM KEY PUNCH 
. BONUS PART TIMERS

Evenings, Saturday A Sunday. High 
pay and incentrvė bonsą Alpha Ni>- 
mene esq>. only Edee Pata Proces
sing Corp. 226 W 37th Street, NYC. 
LW 4-0290

CENTER FORD, INC.
Best seleetion in Hudson County

S h ow room:

OUT8TANDING BUY Tuxedt> Pafk 
New York 4 bedrooms tetek boudė 
2% baths 1% aeres 8 yra oM ovnet 
retottttg — Cathobe Clrarch and

INTERNAtVORAL 
NSWSPAPĖR PRINTING 

' COHPARnf INC 
The Seent Of Our Bueeess

18 S*vM
197 B Fourtt Street N. Y. C. 

Can OR 3-1830

West Nev York, K J. 
Ptame: 881-0844 

A-1 USfcO CARS

CARRS GUEST HOUSE 
156 Washington Street 

Blbomfield NJ.
Home for mbbDe senior citizens —
Btate Bcensed fully air conditioned 
Cathobc Church nearby 

CaM 201 PI 8-4169

barys ir iftMfcymas moteriai ar 
vyrui, ulbiaNfhm kartu gy- 
vestt su MfeMi kurioje yra du 
mokykllM* jHMttus Berniukai 
Infonnaeijar skambinti (fienos 
metu taip 12 ir 2 vai 516-HU 
7-9680 arba Darbininko admi
nistracijai GL 2-2923.

ATTENTION 
INACTIVE NURSES

EXECUTIVES !
Sbop nov for Xmas for industrial 
gift gfving. Send for our latest cat- 
alog. AB price rangės to select from. 
Prices vtaolesdle. Only~ requests on 
firm letterbeads honored. FARBER 
A RUBEN6TEIN 36 W. 47th SL, 
N.Y.C. — JU 2-6077

SERVICE MEN
For Hljh Precisaon Maciūne Tool

Mušt knjw bov to serape willing 
to go on the road. Ali expenses paid 
Salary open — R. C. M. Industries 
Port ffMhingtnn N. Y. , Call 516 
883-7777

123 Weet FIRy-eevenCh Street 
New York 1»,N. Y. 

(opp. Carnegie HaU) 
Represented by all Travel Agents

ATTENTION ALL POODLES 
Ehcctastve Grooming in the 
convenience of your bome. 

D’AINE GROOMING 
Call for appotatment 

(212) 835-2057

GUAKDS
Fot centraily located Hospital

tarusi tarptairtmė fu 
ga (ISLk Wr ii dtiM' 
rodė. Sprenditafit ku 
jos khmsimą, lygos

PRESSMEN
Experience<l - responsible for Lud- 
tow—nake up man pressman — 
IGehle ■ Kinge Little Giant - Kelley 
#1 C4P Pressmen. Hospitaliza- 
tion, pension plan. Union shop. Ex- 
cellentopport. Call Vinnie WA 5-6766

perieneed, 4 .operations. Good start
inę salary, 35 hr wk. Fringe bene-, 
fits. Congenial woridng čondRions. 

- -CM* Mr- Kfotr Personnel Oept. 
U.S. NAVIGATION CO.

17 Battery PI BO 9-6000

Founded 1902 — Regents Approved 
Recognized by Colleges throughout 
U. S. A. Small classes. Interested 
teachers. Athietics including basket-

THC CA8TLE INN 
Bantjuete our epectalty Privatu Par
ties WedcSng8 A otber Sodai FUM> 
tfons in Oid Worid atmospbere. —- 
Luncheons and Dfamera dally OfiUį 
7 d«ys * wėek — 712 Mhfn St lai* 
CaH 51S M1 1-6661 or JU 1-5646-

FOR SOUND - HEAT and COU) 
. INSULATION KMMS> IN KACE

New matertal. Low eoet RdiaMe and

Rates nederate,... by day, week, 
month or Mase. ,

Contact MR. GIBBONS 
CInie 6-1300

COMPLETE SECRETARIAL 
A ACCOUNTING COURSES 

„.IBM Key Ptmch 
Special 12-wk. ABC Shorthand 
19-wk High Sebool Eqtevalency 
Dey-Eve — Individual instructimi

570 Main ’SL 
VBSTBURY 
(NewCasael) 

. . Ca6: ČO 4-7070
f ariate or Saturday appointments

Hunfmgton Nursmg Home 
“Operated under the latest Nursing 
Home standards” — AffiKated with 
Mariau Manor Nursing Home 

NEW FIREPROOF 
CONSTRUCTION

24 hour Heeiised nurses, rehabihtat- 
ing care, special diets; convalescents,

statome {vairaus dydžfo 
naujus namus, kuriuo* 
galima tuo j jrigyti. Pa
imam trinakyuius peitB 
tyti pagal pirkėjo jagd- 
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo tanU Statyto* 
atfiekam sąžiniagai pagal 
■sritį rinu ui labai prt*

The Visiting Nurse Assodation at 
Brooklyn has Fnll and Part Timte 
positions. Hours 8:30 AM - 4:30 PM. 
Personai practices good if interest
ed call for interviev —

MISS RITA THOMPSON
•* ST 3k742O

ACK VAN LINKS 
SpedaHring In Household Moving 
and Storngo Local A Im* Dfstance

KAY LAURE
BEAUTV
SCHOOL

IBM KEY PVNCM OPERATORS

T. BIcOONNKLL 
>■ MOVING A 8TORAGE

Lfcensed and Bonded 
665 Franklin Avė ^ooklyn

COMPTOMETER 
OPERATORS <3) 

Exp Chain—35 Hours 
Salary based on capabihty

Call WA 4-6585 Mlss Andrako

CARROL 
FUNERAL HME

RUSTIC GARDENS — 272 Bay- 
ridge Avė —j flniąue outdoor dining 
spet in Bayt jtidge Speciallzžng in 
Steak and Stefood. Open dally from 
noon 7 days a week Your host Peter 
Moran /

ChN 745-9112

Tai žėbBas, jus pa-
sidžiaugti geriausiu kas yrą pa
gaminta ataus srityje.

Jo pranešimas trumpas, bet 
suteikia didelį pnriteskinimą.

RbemgoM, ypatingas alus, 
jum suteikia nuoiirtftriną be 
saldumo Ir, kaip tikras drau
gas, nestfkeiift kartėlio.

Tiem, kurie mėgsta puikų 
alų, Rbtisgold ženklas yra ko
kybės ir gero skonio simbofis.

(Skelb.)

pasiruošta.
šaltai eilės žaidikų jau kariuo

menės eilėse, užpereštą savaitę 
karinės prievolės atlikti pašauk
tas Bilerta. šiaip jau silpnas vie
netas dabar ypač stokoja žaidi
kų, taip kad Chicagos Litua- 
nica, savo 15 metų jubtaiejmB 
proga, meisterio vardą apginti 
neturėtų jokio vargo. Newyor- 
kiečių sudėtis ketaonei į Chiea- 
gą paaiškės Šią savaitę- Atlotas

Kur tik eisite, jūs pastebė
site išsiskiriantį RbeingoM ke
turkampi.

:j Mi. 6X.Aj,j )i

DTOOTvraOO S^ORVaNSCevT 
30 IngtaPd BL tadMnfok N J. 

843-8411
Offera BMfRnl EKtenafon Service 
in treetejndjt fte the eenvalescent 
and pottent in our neu-

SET-YJP MEN
SKILLEDlt ŠEMI-SKILLED

OPEBATDES

Pradžioje viešėjo Botogna F(į| 
vicemdsteris su gai£| 

siuoju vokiečių puoliku HaHe<y 
riu. Jie žaidė prieš iw>.Wfwri^ 
vienetas, kaip šiuometinį Skoti-? 
jos meisterį Glasgow CeKta* 
Angtijes Tottenham Hots Purs. 
Reto kalibro susitikimas butai 
tarp Brazilijos Santos ir Portu
galijos Benfieosf Žiūrovam, te
ko pamatyti du iškiliausius pa
saulio puolikus — Pele ir Euse- 
bio. Rungtynes laimėjo San
tos 4X>- Žiūrovai nenuobodžia
vo. Ataras dėžučių lietus, pa- 
leg&s drūtus iš tribūnu i 
prie aikštės ribų susispietusius 
entuziastus, davė darbo greito- 
sįos pagalbos mašinom ir sani
taram. Naujuose varžtuose 
Nevr York© policija ir čia pasi
rodė- bejėgė, bandydama su ne
klaužadom susitvarkyti geruo
ju. Lietuviam, futbolo mėgė
jam, enmntjmn žiūrėti rungty
nių, kur žaidžia italai, graikai, 
pietų Amerikos lotynai ar pam, 
patartina pasirinkti vietas aukš
tesnėse eilėse. Gal nuo aikštės 
ir toliau, bet pakaušiui sau
giau. Pažymėtinos rungtynės 
Darbo Dienos savaitgalio sek- 
madienj rugsėjo 4 Yaufrpe ste- 

■ dinrae; - BromteF'žaidžia 'Santos 
prieš Inter MBan. Vėl reto ly
gio susitikimas.

Vietos lietuviai futbolininkai, 
visą vasaną ilsėjęsi, ir toliau 
snūdmitraja. Rungtynėm Chiea- 
goje Darbo Irenos savaitgalį 
prieš Chicagos Iltuanica dėl 
Š. Amerikos lietuvių futbolo 
meisterio vardo, veik visai ne-

GOWEN 
FU N ERA L HOME

Joseph J. Staudt, Director 
233 Somęrset SL

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BAL8AMU0TOJA8 

231 28EDFORO AVĖ
Brookfyn, N. Y.

IBM 
KEYPUNCB OPEB

024 A 056, nūn 2 yra essp.
Salary commensurate with 

experience.
CaH Mra. Safinski: MU 6-1484

off Court SL at Borough HaU 

Brooklyn, N.Y. 11201 

Near all Subways and Buses
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Dr. Vytautas Vardys, Wis- 
consin universiteto profeso
rius, rugpiūčio 26 su šeima iš 
New Yorko laivu išplaukė į Eu
ropą. Gavęs stipendiją, metus 
laiko rinks medžiagą moksli
niam darbui apie tautybių klau
simą Sovietų Sąjungoje. Gy
vens Miunchene, Vokietijoje.

Tėv. Pijus šarpnickas, O-F. 
M., dirbęs N. Gvinėjoj tarp 
raupsuotų pagonių, dėl sveika
tos stokos šį pavasarį grįžo A- 
merikon. Paskutiniu laiku išbu
vo Brooklyno ligoninėje 3 sa
vaites, sirgdamas malarija vi- 
vax ir mažakraujyste. Gydytojo 
siunčiamas pas kitą tropinių li
gų specialistą, nes kraujuje 
randa kai kurių komplikacijų. 
Kol kas T. Pijus vėl talkina 
Darbininke.

Religinio kongreso metu Wa- 
shingtone bus galima įsigyti ką 
tik atspausdintą kun. L. Jan
kaus knygelę apie Šiluvą. Kny
gelė gausiai iliustruota vaiz
dais iš Šiluvos, kaip ji atrodo 
dabar. Kaina tik 1 dol. Ją bus 
galima įsigyti Darbininko spau
dos kioske, Statler Hilton vieš
bučio patalpose. Lietuviškų 
parapijų gerb. klebonai, kurie 
norėtų šios knygelės įsigyti di
desnį skaičių, prašomi kreiptis 
į Darbininką, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221-

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.

Pianistė S. Palechek-Levic- 
kienė grįžo iš atostogų ir pra
deda duoti muzikos pamokas. 
Telef. VI 6-5213.

Darbininko spaudos kioskas 
religinio kongreso ir Šiluvos 
koplyčios dedikacijos iškilmių 
proga veiks Washingtone, Stat
ler Hilton viešbučio patalpose. 
Tai bus gera proga įsigyti lietu
viškų knygų ir lietuviškos mu
zikos plokštelių.

Birutė ir Adolfas Venckai, iš Paryžiaus, atvykę j New Yorką, 
apsilankė Darbininko redakcijoje

Didžiulis, jubiliejinis

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
RADIJO PIKNIKAS

rengiamas New Jersey apylinkės lietuviams 
įvyks

Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 11
ROYAL GARDENS PARKE

990 E. HAZELVVOOD 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

įėjimas $1.50 • Išlairnėjimai - Kiti įvairumai

Veiks DARBININKO spaudos ir plokštelių kioskas 
Lietuviukų valgių bufetas: S & G Maisto Prekvbos

— PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! — 

Visus maloniai kviečiame!

Dr. J. I STUKAS, D .rėkt.

JAV SENATORIAI KALBĖS 
PER LIETUVIŠKĄ 

RADIJO PROGRAMA
“Laisvės žiburio” radijo pro

grama New Yorke ne tik infor
muoja mūsų visuomenę apie 
lietuviškas aktualijas, bet taip 
pat veržiasi ir į plačiąją Ameri
kos visuomenę, skelbdama lie
tuvių tautos laisvės siekimą ir 
pristatydama mūsų kultūrinius 
laimėjimus. Šiom dienom du 
JAV senatoriai yra sutikę kal
bėti New Yorko visuomenei per 
“Laisvės žiburio” programos 
angliškąją dalį — šen. Kari E. 
Mundt (respublikonas iš South 
Dakotos) kalbės rugsėjo 4, o 
šen. Thomas Dodd (demokra
tas iš Conn) — rugsėjo 11. Jie 
abu yra mums svarbios Senato 
Užsienio komisijos nariai. Po
kalbius su jais praves Jūratė 
Kazickaitė ir Antanas Mažeika. 
Savo žodyje senatoriai palies 
Vietnamo problemas, Rytų Eu
ropos ir Lietuvos padėtį, Pabal
tijo rezoliucijų pravedimo rei
kalą Senate ir kt.

“Laisvės žiburio” programa 
yra girdima kiekvieną sekma
dienį nuo 9 iki 10 vai. ryto 
per WHBI radio stotį 105.9 FM 
banga. Programos vedėjai yra 
Romas Kezys ir Antanas Ma
žeika.

REDAKCIJOJE LANKĖSI
Birutė ir Adolfas Venckai 

iš Paryžiaus, atvykę aplankyti 
savo tėvų prieš išvykdami at
gal į Prancūziją, rugpiūčio 25 
lankėsi Darbininko redakcijoj.

Birutė Venckų vienė-Šlepety- 
tė, uoli katalikiškų lietuviškų 
organizacijų veikėja, dalyvau
ja įvairiose tarptautinėse kon
ferencijose. atstovaudama lie
tuviam, yra tarptautinėje kat. 
moteni sąjungos vadovybėje.

Adolfas Venckus, chemijos 
inžinierius, taip pat gyvai reiš
kiasi visuomeninėje veikloje, 
yra Prancūzijos LB tarybos pir
mininkas.

Jie papasakojo apie lietuvių

KELIONE I WASHINGTONA
Artėjant lietuvių religinei 

šventei Washingtone (rugsėjo 
3-5), visa apylinkė sujudo. Vi
sos lietuvių parapijos organi
zuoja ekskursijas autobusais, 
traukiniais, lėktuvais. Daugelis 
keliauja savais automobiliais. 
New Yorke ekskursijas dar or
ganizuoja M. Šalinskienė (84-02 
Jamaica Avė., Woodhaven, N. 
Y., telef. VI 7-4499) ir tėvai 
pranciškonai. Visų ekskursijų 
organizavimo ir informacijos 
centras — Kongresui rengti ko
mitetas. Komiteto pirm. — pre
latas J. Balkūnas (64-14 56 Rd. 
Maspeth, N.Y-, 11378, telef. 
DA 6-2236).

Iš šios apylinkės iki šiol jau 
yra užsiregistravusių keli šim
tai keleivių. Programoje taip 
pat ruošiasi dalyvauti beveik 
visi parapijų chorai, vyrų cho
ras, Rūtos ansamblis.

Papildymas. S. S. Steckių 50 
m. vedybinio jubiliejaus padė
koje per neapsižiūrėjimą nepa
dėkota mūsų mielai krikšto 
dukrai Antosei-Tessie Jankus 
už gražius linkėjimus, dovanas 
ir paveikslus, Atsiprašydami, 
jai nuoširdžiai dėkojame. —S. 
S. Steckiai.

Padėka. V. J. Atsimainymo 
parapijos choras reiškia širdin
gą padėką gerb. klebonui prel. 
J. Balkūnui už atjautimą ir ap
mokėjimą kelionės ir kitų iš
laidų, vykstant į lietuvių religi
nes iškilmes Washingtone. — 
Choro valdyba: pirm- B. Čapu- 
kas, rašt. E. Sabel, ižd. M. Ku
lis.

gyvenimą Prancūzijoje. Lietu
vių ten esą apie 1000. Pačiam 
Paryžiuje jaunimas gyvai reiš
kiasi tautinių šokių grupėj e- 
Taip pat papasakojo ir apie 
Prancūzijos politiką, kaip pa
čiame krašte vis daugiau pasi
tikėjimo įgyja Jean Lecąnuet, 
MRP atstovas. Jis gali iškilti 
ypačiai ateinančių metų parla
mento rinkimuose. Visuome
nėje esanti populiari vieningos 
Europos idėja, kuri skatina de
rinti Europos ūkį ir politiką.

Birutė ir Adolfas Venckai A- 
merikoje išbuvo apie mėnesį.

Cypress Mills sekcijoj išnuo-
mojamas butas iš 6 didelių 
kambarių su modemiška vir
tuve ir apšildymu. Tel. 647- 
2229-

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.

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

Išnuomojamas butas Rich- 
woode, Knikerbocker Avė., 5 
kambariai, moderni vonia ir šil
dymas. 60 dol. mėnesiui. Skam
binti po 6 vai. vak. VI 3-6545.

Reikalinga moteris prie ligo
nio dvi-tris valandas kiekvieną 
rytą. Yra mažas butas, kuriam 
galima apsistoti. Skambinti va
karais po 9 vai. VI 6-4693.

Ieškoma šeimininkė puikiai 
daktaro šeimai- Gražus namas, 
privatus kambarys su vonia. 
Pasirinktinai: lengvesni namų 
ruošos darbai su pagelba sun
kesnieji darbam arba visi dar
bai su didesne alga. Tuoj skam
binti DE 8-7025 arba rašyti ad
resu: Dr. Henry Adelson, 1195 
E. 21 st. St. Brooklyn, N. Y. 
11210.

Parduodamas namas Mastic, 
N.Y. Namas su 3 miegamais, 
gyvenamas visus metus. Garo 
apšildymas. Rūsys. Privati prie
plauka. Kaina 12,900 dol. Po 9 
vai. vak- skambinti 516-28161 
73.

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

KAIP N E KLAIDŽIOJANT PA- 
SIEKTI WASHINGTONO 

ŠVENTOVĘ
Washingtono lietuvių talkos 

komitetas atspausdino informa
cinį lapelį, kuriame paduotos 
visos reikalingiausios žinios: 
kaip pasiekti šventovę, kaip 
pasiekti Statler Hilton viešbutį, 
kur palikti automobilius, kur 
atsigaivinti ir t.t. Šios žinios 
gaunamos kartu su religinio 
kongreso programa ir puikiu 
ženkleliu. Kiekvienas dalyvis 
tai turėtų įsigyti iš anksto arba 
Washingtone paprašyti tvarkda
rių. Dabar tai galima gauti pas 
komiteto iždininką kun. L. Jan
kų, 105 Grand St., Brooklvn, 
N. Y. 11211- Telef. EV 7-1422. 
Atvykstą į Washingtoną iš ryti
nės pusės, iš Baltimorės — 
Washington Parkway, suka de
šinėn į South Dakota Avė. Pri
važiavę Mchigan Avė. N. E., su
ka kairėn ir Michigan Avė. pri
važiuoja šventovę.

Atvykstą iš šiaurės vakarų, 
keliu 70 S įvažiuoja į Capitol 
Beltway 495, iš jo išsuka į Con- 
necticut Avė. (Exit 20) ir ja va
žiuoja miestan. Iš jos išsuka 
kairėn į Calvert St., kuri įsilie
ja į Columbia Rd. Privažia
vus ir perkirtus 16th- St. N. 
W., reikia tiesiai važiuoti Har- 
vard St. N.W-, kuri įeina į Mi
chigan Avė. Ja privažiuojama 
šventove. LRKR komitetas.

Specialus autobusas j Wash- 
ingtoną. Norį vykti į religinį 
kongresą tik vienai dienai — 
šeštadieniui — registruojasi vi
sose liet, parapijų raštinėse. 
Autobusas išvyksta rugsėjo 3,
7 vai. ryto nuo Apreiškimo pa- 
rap. bažnyčios ir grįžta tą patį 
vakarą. Asmeniui 10 dol.

DVI NAUJOS PLOKŠTELĖS
Aurelija — nauja lietuviškos 

muzikos plokštelė. Tinka ir šo
kiam. Dainininkei Aurelijai 
Paukštelienei akomponuoja či
gonų orkestras/ Stereo 5 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c.

Laužų aidai — ASS Filisterių 
skautų sąjungos plokštelėj įdai
nuota 16 skautiškų dainų. Iš
pildo 4 oktetai. Kaina 4 dol- 
Stereo 4.50 dol. Persiuntimui 
pridedama 50 c.

šios ir kitos lietuviškos 
plokštelės gaunamos Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Gražina Raubertaltė Ir marinų kapitoną* Valentina* Raugs* *u*ituokia iv. 
Andriejau* bažnyčioje Philadelphljoje rugpiūčio 6 d. Sutuokia Tėv. J. Bo- 
revlčius, S.J. Jaunasis dabar yra aukštesnė* mokyklos mokytoja* Eliza- 
bethe, N.J. Nuotr. V. Maželio

LSB VS B. Juodelis Ąžuolyno stovykloje riša kaklaraiščius Arūnui Bitėnui 
ir Algirdui Zdaniui. Stebi- s. V. Zdanys. Nuotr. A. Šimukonio

St. Lozoraitis jaunimo veikėjŲ tarpe
Santara-Šviesa New Yorke 

rugpiūčio 10 surengė jaunimo 
organizacijų atstovų susitikimą
su Lietuvos jauniausiu diplo - 
matu Stasiu Lozoraičiu, Jr., Lie
tuvos pasiuntinybės sekreto
riumi prie Vatikano. Dalyva
vo 27 asmenys nuo santariečių 
ir šviesiečių akademikų skau
tų, ateitininkų, vyčių, antikolo- 
nializmo lygininkų ir kt. Taip 
pat dalyvavo Lietuvos konsu
las Anicetas Simutis ir Jauni
mo Kongreso atstovai iš Aust
ralijos, Brazilijos ir Urugvaiaus.

Susirinkimo pradžioje Stasys 
Lozoraitis davė trumpą prane
šimą apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Lietuvos gyventojai ne
pasidavė surusinami bei sovie- 
tinami. Jaunimas labai žiūri į 
Vakarus ir trokšta pakeliauti 
po juos. Tačiau šiandien to
kios kelionės dar labai retos-

Lietuviai nenori būti izoliuo
ti nuo pasaulio ir laukia pro
tingų keliauninkų iš Vakarų
Lietuvon, nors daug mieliau pa
tys norėtų pabūti užsienyje. Už 
tat mūsų uždavinys yra perduo
ti kiek galima daugiau žinių 
Lietuvon apie save, savo kul
tūrinius - tei politinius dar
bus, vakarietiškos kultūros ap
raiškas. Tam kelias yra radijo 
translacijos, susirašinėjimas 
ir užsienio lietuvių spaudos pa
gyvinimas.

Šiandien Lietuvoje yra tam 
tikra melancholija ir pasimeti
mas kovoje dėl nepriklauso
mybės. Patriotai kartais nusto
ja noro veikti, neįžiūrėdami ap
čiuopiamos naudos netolimoje 
ateityje. Tačiau yra ir gilesnio 
bei platesnio žvilgsnio tautie
čių, kurie kovą dėl nepriklau
somybės veda elastingai ir 
efektingai. Mūsų pareiga jiem 
padėti. Tai geriausia pasieksi
me, tvirtai laikydami užsienyje 
Lietuvos nepriklausomybės 
principą.

Susirinkimo gale Stasys Lo
zoraitis pasiūlė užsienio lietu
viškam jaunimui jau dabar pra
dėti rūpintis tinkamu Lietu
vos nepriklausomybės 50 metų 
paminėjimu 1968 metais. Jis iš
kėlė penkis punktus:

1) Europos sostinėse, Romoe- 
je, Paryžiuje, Londone ir kt., 
surengti pirmaeilę meno paro
dą.

2) Sudaryti jaunimo delegaci
jas įr tais metais aplankyti Eu
ropos vyriausybes.

3) Išleisti atskiru leidiniu pa
saulio didžių žmonių pasisaky
mus dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

4) Nuvežti savo krepšinio ko
mandą žaidynėms i vakarų Ber
lyną ir iš ten nuvykti Lenkijon, 
Rumunijon, Jugoslavijon ir k.

5) Pietų Amerikos universi
tetuose pravesti seminarus Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lu. Saulius Šimoliūnas

— Rūta Daugėlaitė, Sim- 
mons kolegijos Bostone senjo- 
rė. grižo iš studijų kelionės Eu
ropoje. Išvažinėjusi po senąjį 
kontinentą 6000 kilometrų, ap
lankė Angliją, Prancūziją, Švei
cariją, Vokietiją, Austriją ir I- 
taliją.

Brockton, Mas*., Merton 
St., parduodamas 66x102 dy
džio sklypas. Tik 2 minutės pės
čiom iki šv. Kazimiero bažny
čios ir mokyklos. Skambinti sa
vininkui 238-3870.

RADIJO PIKNIKAS
Paskutinis šios vasaros pik

nikas buvo surengtas rugpiū
čio 14 Romuvos parke, MonteL 
loj. šiame radijo piknike daly
vavo daug publikos ir nemažai 
jaunimo. Metų pavyzdingiausia 
lietuvaite išrinkta Mary Ann 
Valkavičiūtė iš Dorchesterio-

Laimėjimų pirmą dovaną — 
vienos savaitės atostogas pui
kioj Blue Water Manor lietu
vių Paula ir Dan Slyvynų va
sarvietėje, Lake George, N. Y. 
— laimėjo L. Amendola iš Mat- 
tapau, serijos numeriu 162. 
Antrą dovaną laimėjo V. Sadui- 
kienė iš So. Bostono, serijos nr. 
2823. Trečią — Jurgis Jurėnas 
iš S.B., serijos nr. 185. Šią do
vaną p. Jurėnas paaukojo radi
jo programai. Už tai jam esa
me labai dėkingi- Ketvirtą — 
I. Goldberg iš Malden, serijos 
nr. 162. Penktą — P. Armo- 
nas iš Bridgeport, Conn., seri
jos nr. 143. šeštą — Rūta Bich- 
nevičiūtė iš Dorchesterio, seri
jos nr. 108. Septintą — D. Pe- 
luso iš So. Bostono, serijos nr. 
459.

Įėjimo dovanas laimėjo: pir
mą — nr. 034058, antrą — nr- 
034288, trečią — nr. 034267, 
ketvirtą — 034271, penktą — 
nr. 034177, šeštą — 34447, sep
tintą — 034451.

Šokių konkursą laimėjo: “Ma
mytės ir tėvelio” polką —Pet
ras ir Ona Radzevičiai iš Brock- 
tono; jaunimo polką — brolis 
ir sesuo Leonard Zenush ir Lil- 
lian Stepanski iš Brocktono; 
valsą—Bronė ir Edvardas Mar
tišius iš Wrentham; tango — 
Jonas ir Eilėn Skaegelas Mc 
Hugo iš Canton; tvistą — bro
lis ir sesuo Phyllis Burns ir Ed- 
ward Prakapas iš So. Bostono.

Dėkojam pikniko šeiminin- 
kui^Aleksandrui Dubauskui iš 
Čambridge, pikniko šeiminin
kei Monikai Plevokienei, vartų 
vedėjai Irenai Paltanavičiūtei 
Williamson ir visiem pagelbi- 
ninkam ir pagelbininkėm, pri- 
sidėjusiem prie pikniko pasise
kimo.

Taip pat dėkojame lietuvių 
tautinių šokių jaunučių grupei, 
vadov. Onos Ivaškienės, už gra
žų pasirodymą; kontestų rinkė
jam Juozui Kasperui, Henrikui 
Čepui, Onai Ivaškienei, Kathry- 
nai Namakšienei ir S. Januške
vičiui.

Nuoširdus ačiū visiem preky
bininkam už dovanas, Onai Ga- 
putienei už sūrius, Monikai 
Plevockienei, Klarai ir Chris 
Wassel už kugelius, visiem už 
pinigines dovanas, laikraščiam 
už žinių patalpinimą.

Dėkojame visiem pikniko da
lyviam ir visiem už parodytą 
paramą seniausiai lietuviškai 
radijo programai Naujoje Ang
lijoje.

— Steponas ir Valentina 
Minkai.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti šie asmenys:

Antanina Stanaitienė (rug
piūčio 6) 75 m. amžiaus. Gyve
no 496 E- 7 gatvė j,So. Boston. 
Nuliūdime paliko tris sūnus. 
Palaidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Vaclovas Janušas (rugpiūčio 
9) 80 m. amžiaus. Gyveno 9 
Lawrence PI.. Brighton, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną. Palai
dotas šv. Juozapo kapinėse.

Antanas Žemaitis (rugpiūčio 
13) 54 m. amžiaus. Gyveno 
116 Stoughton gatvėj, Dor- 
chester. Nuliūdime paliko žmo
ną. dukterį, sūnų ir seserį. 
Palaidotas šv. Benedikto kapi
nėse

Juozas Kuncevich (rugpiūčio 
19) 86 m. amžiaus. Gyveno 16 
Mitchell gatvėj. So. Boston. Nu
liūdime paliko dukterį ir sūnų. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.


