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Žmogus ant Mėnulio; amžius trukusi vizija jau realybė
Poetai prarado mėnulio romantiką; žmogus laimėjo planetą1969 liepos 20 d. 4 vai. 17 

min. 40 sek. popiet New Yor- 
ko laiku du amerikiečiai astro
nautai su specialiai tokiai ke
lionei padarytu Ereliu (toks 
vardas kabinos, su kuria astro
nautai nusileido ant Mėnulio) 
nusileido ant Mėnulio.

Galėjo būti blogiau . ..
Prisiminkim dar astronautų 

vardus: Neil A. Armstrong, 38 
metų, kelionės vadovas, ir 
pulk. Edvvin Aldrin, aviacijos 
lakūnas, jo padėjėjas.

Nusileidimo vieta Mėnulyje 
buvo Ramybės jūra, dabar per
džiūvęs Įdubimas, — tam tiks
lui buvo parinktas išstudijavus 
daugybę satelitų pagalba pada
rytų fotografijų. Ereliui kryp
tis nurodinėjo ir kitus Įsaky
mus davinėjo komputeriai, bet 
kai astronautai jau galėjo savo 
akimis pamatyti tariamą nusi
leidimo vietą, pastebėta staig
mena juos supurtė — kompu- 
terio rodomas kelias vedė Ere
li tokia kryptim, kad jis tikriau
siai būtų nusileidęs i uolėnų 
pilną krateri. Nuo katastrofos 
išgelbėjo žaibiškas Armstrongo 
susiorientavimas — jis dar spė
jo sučiupti piloto vadovavimui 
skirtą rankeną ir laimingai pa
suko Erelį nusileidimui i lygią 
vietą. Erelis nutūpė Ramybės 
jūroj, pietvakarių pakrašty, ne
palietęs nė vieno akmens.

Tik ne visas tas sausos jūros 
dugnas yra dailiai lygus — ten 
pilna didesnių ir mažesnių uo- 
lų-akmenų, įvairiausių pavida
lų. Bet astronautų akys matė 
tik vieną spalvą — kiek akys 
užmatė, ten viskas pilka, pe
leniniai pilka. Visur sausra. 
Nusileidimo vietoje labai smul
kus žvyras-smėlis lyg pilkos 
dulkės, bet jie i jas nenugrimz
do — jos taip kietai susigu
lėjusios. kad astronautai galė
jo patogiai vaikščioti pavir
šiumi.

Ir taip žmogus, nežinia kiek 
amžių trukusioje savo kelionė
je, pirmą kartą iš savo Žemės 
galėjo nusikelti į kitą planetą 
— Į ne taip jau labai toli esan
ti Mėnuli. Ten Įkūrė pirmąją 
bazę, kurią pavadino Ramybės 
baze.
Tik du žodžiai

Žmogaus pirmą nusileidimą 
ant Mėnulio astronautas Arm
strongas pranešė žemei dviem 
žodžiais: Erelis nusileido! Gal 
šituos žodžius greit pamirš 
trumpos atminties žemės žmo
gus, bet istorijos knygos ilgai 
juos saugos, kaip saugoja pir
muosius žodžius daugelio kitų, 
kuriems pasisekė atrasti — iš
aiškinti kurią nors žemės ar Vi
satos paslaptį.
Mažas žingsnis, bet 
milžino šuolis

Kadangi nusileidimas buvo 
toks sklandus ir be jokių įvy
kių. astronautai gavo skridimo 
kontrolės centro leidimą išlipti 
iš Erelio penkiom valandom 
anksčiau, negu skridimo tvarka
rašty buvo numatyta. Pirmasis 
įmynė žmogaus pėda Mėnulio 
paviršiuje astronautas Arm
strongas, padėjęs savo sunkią 
koją ant to paviršiaus tą pačią 
liepos 20 d. 11 vai. 56 min. 20 
sek. vakaro New Yorko laiku. 
Išlipimas buvo labai lėtas ir at
sargus, lėti ir pirmieji judesiai, 
bet kai įsitikinta, jog pluta toje 
vietoje buvo kieta, astronautas 
pasidarė judresnis. Savo išlipi
mą Armstrongas taip įvertino: 
tai yra mažas žingsnis žmogui, 
bet milžino šuolis žmonijai.

Pulk. Aldrin išlipo keliom 
minutėm vėliau. Juodu sutvar
kė kameras ir tuoj užsimezgė 
ryšys tarp Mėnulio ir Žemės. 
Ir tai buvo galima padaryti dė
ka tų asmenų, kurie ne taip la
bai seniai atrodo ir žmonijos 
tarnybai atidavė radijo ban
gas ir kitus ‘‘stebuklus’’.

Astronautams buvo pavesta 
padaryti visa eilė darbų, ku
rių tarpe buvo ir pavedimas 
parinkti uolėnų ir parvežti na
mo. Tuo skridimu buvo bando- 
ma-tikrinama visa eilė procesų, 
įrankių, aparatų. Tai jie tik
riausiai atliko kaip ir kiek ga
lėjo, jų parvežti duomenys pa
dės specialistams išaiškinti ne 
vieną spėliojimą ar hipotezę.

Nuvykimas į Mėnulį yra di-

džiausiąs technikos-inžinerijos 
laimėjimas, nes tos srities 
žmogaus pastangos, pasinaudo
jus keliolikos šimtmečių pirma- 
takų atradimais, įgalino sukon
struoti susisiekimo priemones. 
Skridimą vedant ir kontroliuo
jant, didžiausias žmogaus pa
galbininkas buvo komputeris. 
Bet šių ir visų pa
našių “stebuklų” organi
zatorius yra žmogaus protu ap
dovanotas tvarinys, kuris pir
miausia nukreipė savo žvilgs
ni į fantaziją, į kalnus ir vir
šūnes, gi paskui į dangų ir 
žvaigždes.
Žmogus tyrinės, nes tai 
jo privilegija

Kur ir kada suorganizuos 
žmogus gilesnį skrydį į Visatą,

niekas negali pasakyti, bet ne
tenka abejoti, kad erdvių tyri
nėjimai nesustos tol, kol bus 
Žemėje žmogus. Tų vizijų riba 
yra tik paties žmogaus kurian
čioji dvasia.

Pirmasis skrydis į Mėnulį 
daugiausia medžiagos suteiks 
tiksliesiems ir gamtos moks
lams. Tikriausiai jis nieku ne
prisidės prie žemės problemų 
tvarkymo, nes tos problemos 
priklauso visai kitai žmogaus 
veiklos sričiai.

Apleisdami Mėnulį, astronau
tai gana daug ten paliko pa
naudoto ir dar naudingo tur
to. Be JAV vėliavos ir nereikš
mingų mažmožių, ten palikta 
brangių įrankių ir aparatų, ku-

rie, tikimasi, ten veiks ilgesnį 
laiką ir surinks tų žinių, ku
riom rinkti jie padaryti. Palikta 
ir apatinė Erelio pusė, kur bu
vo raketa Ereliui iš orbitos ant 
Mėnulio nušauti. Jis betinka 
tik šiukšlynui. Palyginus tą ma
žytį plotą, ant kurio astronau
tai su Ereliu buvo įsikūrę, su 
ant jo paliktom liekanom, gali
me tikrai teigti, kad astronau
tam pavyko tą Mėnulio gaba
liuką tirštai apšiukšlinti. Bet ši
toj kelionėj to nebuvo galima 
išvengti, nes Ramybės jūroje 
nerasta nė šiukšlių dėžės, nė 
New Yorko šiukšlių tvarkyto
ju.

Saigonas. — Ryšium su ko
munistų karo veiklos sumažėji
mu Vietname (tokia padėtis 
ten tęsiasi penkta savaitė), Wa- 
shingtono “balandžiai” su vi
sais savo rėmėjais už kongre
so sienų įsikalbėjo mitą, kad 
tai esąs pirmos rūšies politinis 
įvykis, kurį prez. Nixonas turįs 
teisingai vertinti ir greit išva
das padaryti.

Jų nuomone, komunistai to
kiu būdu rodą VVashingtonui, 
kad toks yra jų atsakymas į 
JAV vyriausybės apsisprendi
mą pradėti traukti iš Vietnamo 
savo karinius dalinius. Todėl 
jie visaip pradėjo spausti prez. 
Nixoną, kad jis tuojau, jokių 
kitų ženklų nebelaukdamas, pa
darytų du sprendimus: įsakytų 
karinei vadovybei liautis per
sekiojus Vietname komunistų 
karines pajėgas ir praneštų 
apie naujų karinių dalinių iš
traukimą iš Vietnamo dar šiais 
metais.

Kad tokį sprendimą prezi
dentas galėtų padaryti, jis tu
rėjo turėti tikresnių duomenų 
komunistų intencijoms pasver-

Prez. Nixonas pradeda naują kelionę —
rinks žinias politikai po Vietnamo karo

Astronautai Armstrong ir Aldrin vaikšto ant Mėnulio

Sovietų laivynas jau Havanos uoste
A ienintelė rusu atrama šiam pusrutuly
Havana. — Kai Amerikos as

tronautai leidosi ant Mėnulio, 
Sovietų karinio laivyno septy
nių laivų grupė įplaukė į Ha
vanos uostą vieną savaitę pasi
svečiuoti. Buvo sutikta triukš
mingai ir pareklamuota, kad tai 
yra Kubos-Rusijos solidarumo 
stiprinimas. Įdomu tai, kad su
tiktuvių iškilmėse pats Castro 
nepasirodė.

Grupėje yra vienas kreiseris, 
du naikintojai su raketų šau
dyklėmis, trys povandeniniai 
laivai, tanklaivis.

Sovietų-Kubos santykiai nė
ra labai draugiški, nes Maskva 
kliudo kubiečiams eksportuoti 
savo revoliuciją į Lotynų Ame
rikos kraštus, nes juose nori į- 
sitvirtinti pati Rusija daug ra
mesniu būdu. Bet nežiūrint to, 
Maskva išleidžia kasdien pus
antro milijono dolerių Kubos 
ūkiui remti, nes nori išlaikyti 
įsigytą atramos tašką Vakarų 
pusrutulyje. Kuba bando atsi
mokėti Maskvai savo vienin
tele eksporto preke — cukru
mi. Bet to neužtenka, todėl 
ūkiškai tebėra stipriai priklau
soma nuo Maskvos.

Be abejo, vizitu į Havana 
norima pasakyti, kad Sovietų

laivynas jau raižo visas pasau
lio jūras, neišskiriant ir Kari
bų, kuri ikšiol praktiškai buvo 
laikoma Amerikos ežeru. Joks 
Sovietų karinis laivas ten dar 
nėra buvęs. Vykdami į Havaną, 
Sovietų laivai Meksikos įlanko
je, Floridos pašonėje, vykdė ko
vos su povandeniniais laivais 
pratimus.

Karui baigiantis. Sovietų ka
ro laivynas tiko tik pakrančių 
apsaugai, po karo išaugo į mo
dernišką kreiserių, naikintijų ir 
povandeniniu laivų laivyną, ap
rūpintą visokių tipų raketomis 
su atominiais smaigaliais.

Dabar jis antras pasauly po 
Amerikos, bet labai daug nebe
trūksta su Amerika susilyginti. 
Didžiausias Sovietų laivyno trū
kumas yra lėktuvnešių neturė
jimas. Bet jie labai brangiai at- 
seina įsigyti, todėl masinė jų 
statyba abejotina. Tačiau Sovie
tų laivyno išauginimas per toki 
trumpą laiką rodo, kaip greitai 
ir bolševikai išmoko naudoti ka
ro laivyną diplomatiniams - po
litiniams tikslams. To laivyno 
atsiradimas pačioje pašonėje 
skatins ir Amerikos karo laivy
no vadovybę stipriau i visa pa
saulio jūrinę strategiją pažiū
rėti.

SUDUŽO LUNA 15?
— Sovietu satelitas — labo

ratorija Luna 15, paleista Į erd
ves be žmogaus prieš pat Ame
rikos astronautu išvykimą Į Mė
nulį, apskridusi Mėnulį 52 kar
tus, buvo nušauta Krizės jūron 
apie 500 myliu nuo tos vietos, 
kur nusileido Amerikos Erelis. 
Jos nuleidimas įvyko veik tuo 
pat laiku, kada Amerikos astro
nautai rengėsi pakilti skridimui 
namo. Maskva greit paskelbė, 
kad Luna 15 misiją baigė ir ne
bus atgal sugrąžinta, bet Luna 
15 visą laiką sekę britų moks
lininkai mano, kad Luna 15 nu
sileisdama "susižeidė", nes jos 
signalai tuoj nutilo Mėnulio pa
viršių palietę. Taip ir liko ne
aišku, ko siekė rusai paleidę sa
vo satelitą tuo pat laiku, kada 
Amerika skraidino žmogų į Mė
nulį.
Nepripažins Biafros

— Prez. Nixono administra
cija, apsvarsčiusi įvairius pasiū
lymus dėl laikysenos Nigeri
joj vykstančio naminio karo rei
kalu, apsisprendė laikytis se
nos politikos — nepripažinti 
nuo Nigerijos atsiskirti no
rinčios Biafros. Bet bus daro
ma didesnių pastangų per dip
lomatinius kanalus, kad tas ka
ras Nigerijoj būtų greit baig
tas, ir kad nebūtų badu mari
nami Biafros gyventojai var
žant maisto pristatymą iš užsie
nių.

Washingtonas. Prez. Nixo- 
nas šią savaitę išvyksta į naują 
kelionę, kurios tikslai susive
da į užsienio politikos sritį. Tą
ja sritimi jis domėjosi per vi
są savo politinės veiklos laiką, 
prezidentinės kampanijos metu 
buvo išsitaręs, kad užsienio po
litika bus didžiausias jo rūpes
tis. Pradėjęs prezidentauti, tuo
jau išvyko Europon pairusių 
santykių su sąjungininkais tvar
kyti, dabar susiorganizavo ke
lionę į Aziją. Aplankys Filipi
nus, Indoneziją, Tailandą, In
diją ir Pakistaną, Europoj grįž
damas namo sustos Rumunijoj. 
Ko jis ten vyksta?

Nori parengti pats save ir 
visus kitus, sąjungininkus ir 
neutraliuosius, tam laikotarpiui, 
kuris seks Vietnamo karą bai
gus. Nori patirti, kaip kas tada 
pageidaus santykiauti su Ame-

Strategija Sueze 
tebėra mažas karas

Jeruzalė — Pereitą sekma
dienį prie Suezo kanalo vyko 
stipri žydų-arabų karinė veik
la. Pirmą kartą po šešių die
nų karo Izraelis panaudojo stip
rius aviacijos dalinius Egipto 
kariniams taikiniams anoj pu
sėj kanalo daužyti.

Tarp Quantaros ir Port Sai- 
do šiauriniame kanalo gale 
pultos Egipto raketų bazės, 
priešlėktuviniai pabūklai ir ar
tilerijos bunkeriai. Veikė ir 
abiejų pusių artilerija. Izraelis 
teigia, kad prie Port Saido bu
vo pulta raketų bazė, kurią 
operuoti egiptiečiams padeda ir 
rusų patarėjai. Pulti taikiniai ir 
pačiame Port Saido mieste.

Pietiniame Suezo gale Izrae
lio vyrai tą pačią dieną iškėlė 
desantą mažoj žaliojoj saloj, 
kur ant uolos yra pastatyta ar
tilerijos tvirtovė. Apie nuosto
lius kalba abi pusės, bet Egip
to skaičiai visada yra kelerio
pai padidinti. Izraelis praradęs 
tris lėktuvus, bet Egiptas tvir
tina, kad nušauta 19 Izraelio 
lėktuvų. Pagal Izraelio žinias, 
numušti 5 Egipto lėktuvai.

Izraelio operacija prie Suezo 
šį kartą turėjusi du tikslus: 
kerštas už paliaubų laužymą ir 
naikinimas punktų, kur Egip
tas sutelkia didesnę ugnį Izrae
lio pozicijoms Sinajaus pusiasa
ly apšaudyti. Taigi įvykiai re
mia spėliojimus, kad Egiptas 
nori prie Suezo kanalo vesti 
mažą karą, kad galėtų alinti Iz
raelį, bet išvengti didelio ka
ro. Ši strategija paremta prie
laida, kad Izraeliui karas dabar 
dar būtų rizikinga politika.

rika, kurios jau nebeslėgs Viet
namo karo našta. Jis taipgi no
ri pasakyti, kad Amerika nema
no bėgti iš Azijos, tik gal norė
tų būti santūresnė ir atsarges
nė su kariniais įsipareigojimais.

Aišku, kad niekas negali bū
ti giliau aptarta per tokį trum
pą laiką, bet jo užteks pagrin
dinėms intencijoms pasakyti ir 
nuomonei išgirsti. Tai bus užsi
angažuojantis kontakto mezgi
mas, kuris bus vystomas ir gi
linamas vėliau kitais būdais.
Reikalai labai Įvairūs

Kiekvienas lankysimas kraš
tas turi skirtingas problemas. 
Filipinai, po ilgų metų Ameri
kos globos, nori atsikratyti kai 
kurių tos globos liekanų. Indo
nezijos naujoji vadovybė, pa
ėmusi tvarkyti kraštą po labai 
nuostolingo Sukamo valdymo, 
nori stiprios ūkinės paramos, 
bet be g 1 o bė j o ki
šimosi į tos paramos 
administravimą. Tailandas nori 
užtikrinimo, kad gaus pagalbą, 
jei reiks gintis nuo komunisti
nių kaimynų. Indija ir Pakista
nas, įsivėlę į nelaimingą terito
rinį ginčą, nori pagalbos vie
nas prieš antrą, nori ginklų ir 
pinigų. Europoje lankysima 
Rumunija nori draugystės ki
tos didžiosios valstybės, kad ga
lėtų susilpninti iš Rusijos ky
šančią grėsmę, nes tokia poli
tinė pusiausvyra silpnąjį sustip
rina ir padaro labiau nepriklau
somą.

Kol visus tuos reikalus bus 
galima patenkinamai sutvarky
ti, prez. visiems lankomiems 
Azijos kraštams jau dabar ga
lės pasakyti, kad jis bandys ieš
koti geresnių santykių su Ru
sija, jei bus galima, kalbėsis ir 
su Kinija, bet prašomas padės 
tiems, kuriuos panorės skriaus
ti didžiosios komunistinės vals
tybės. Amerika Azijoje norės, 
^urtrūt, pasitraukti tik už hori
zonto, bet ne už vandenyno.

— Šen. Stennis, senato 
krašto apsaugos komisijos pir
mininkas, vis dar bando pūsti 
prieš vėją — vėl ragina nesku
bėti traukti JAV karių iš Viet
namo, bet padalinti jį į dvi zo
nas, kurių vieną su Saigonu tu
rėtų saugoti amerikiečiai, ant
rojoj galėtų galinėtis vietna
miečiai su komunistais. Jis 
mano, kad toks susitvarkymas 
atimtų iš komunistų norą tęs
ti karą ir paskatintų padaryti 
taiką ilgiau nebedelsiant. Sis se
natorius bando visus įtikinti, 
kad Amerikai nedera pasitrauk
ti iš Vietnamo taip, kad jį visą 
galėtų užimti komunistai.

ti. Gi tie duomenys randasi no 
prirūkytuose kongreso užkuli
siuose ir sostinės klubuose, kur 
veikia savo darbdavių intere
sus atstovaują ir giną apmoka
mi advokatai, bet pačiame Viet
name, nes ką nors tikresnio 
tuo reikalu pasakyti gali tik 
dieną ir naktį karą stebinti ir 
vedanti karinė vadovybė. Kr 
reiškia komunistų karinės veik
los mažėjimas, ar JAV vyriau
sybė turi į tai reaguoti ir kaip, 
prez. Nixonas pasiuntė į Viet
namą išaiškinti vyriausią kari
nį pareigūną, visų karinių pa
jėgų rūšių štabų viršininkų pir
mininką gen. Wheeler.

Bebaigdamas darbą Vietna
me, gen. VVheeler per spaudos 
atstovus jau pareiškė, kad ko
munistų puldinėjimų atoslūgis 
neturi jokios politinės prasmės, 
nes taip jau yra buvę daug kar
tų, kadangi dėl įvairių prie
žasčių jų kariavimo būdas visą 
laiką yra ciklinis. To reikalau
ja jų kariavimo taktika, netu
rint pakankamai nė žmonių nė 
ginklų nuolatiniam veržlumui 
išvystyti. Tad gen. Wheeler po 
pasitarimų su kariškiais ir ko 
vų zonų aplankymo tvirtina, 
kad dabartinis karinis atoslū
gis nieko nesako apie komu
nistų intencijas nutraukti kara 
P. Vietname.

Galop, juk pereitą ketvirta
dienį Paryžiaus pasitarimuose 
komunistų delegacijos pareiškė, 
kad karas nėra sustabdytas, bet 
bus vėl sustiprintas, kai tik pa
rinktas laikas ateis. Karas galįs 
sustoti tik viena sąlyga — ka
da iš Vietnamo pasitrauks ame
rikiečiai.
1970 m. dar negalima 
pasitraukti

Gen. Wheeler dar pranešė 
kad 1970 metais JAV karių iš 
Vietnamo nebus galima išvest: 
nes P. Vietnamo kariuomen 
negalės dar viso kariavimo s; 
vo atsakomybėn paimti.

Iš tokios rūšies pareiškinr 
išeitų, kad šie karo metai Viet
name baigsis be didesnių nu
krypimų nuo senojo kelio. Ne
didelė dalis JAV karių išvyks 
bet didžioji dalis liks, laukd; 
ma P. Vietnamo kariuomenės 
sustiprėjimo. Karo vedime lauk
tina vieno pasitvarkymo — ka 
rinė vadovybė gaus paraginima 
iš Washingtono visais galimais 
būdais mažinti žuvusių ir su
žeistųjų skaičių.

Kennedy skaudžioj 
auto katastrofoj

— Šen. E. Kennedy palietė 
nemaloni nelaimė pereitą sa
vaitgalį. Massachusetts valsti - 
jos pakrašty, į pietus nuo Capc 
Cod, Atlante guli didoka Mar- 
tha’s Vineyard sala, prie ku
rios vakarinio šono yra prisi
glaudusi nedidukė Chappa- 
ąuidick saliukė. Abidvi jungia 
labai siauras tiltas.

Tą savaitgalį Kennedy šei
mos politiniai draugai abejose 
salose buvo suplanavę eilę pra
mogų: pikniką, laivų lenktynes, 
vaišes. Greičiausiai tai buvo po
litinių draugų susibėgimas nau
jiems planams megzti.

Penktadienio naktį apie vi
durnaktį, vykstant iš mažosios 
salos vaišių, šen. Kennedy vai
ruojamas automobilis nukrito 
nuo to siaurojo tilto i gilok 
prūdą ratais aukštyn. Šen. Ken
nedy išliko gyvas ir nesužeis
tas, bet žuvo su juo kartu vy
kusi Mary Kopechne. žuvusi*, 
šen. Roberto Kennedy buv. se
kretorė.

Automobilis vandeny buvo 
pastebėtas šeštadienio ryta, 
bet šen. Ed. Kennedy paliko ne
laimės vieta niekam nieko ne
pranešęs. policijai pasirodė tik 
devynioms valandoms po nelai
mės praėjus. Už tokį elgesį jam 
keliama byla, kurią gins advo
katas. bet pats senatorius neža 
da teisme pasirodyti.
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Vietnamo karą seniai galėjome laimuti
Sako admirolas Grant Sharp, buvęs Ptecifiko laivyno vadas psveldėjo kr pti
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Grant Sharp, buvęs laivyno

bar atsargoje, sakosi (Read-

bėdavo suriš-

karą seniai 
gal būt 1967

Namarai, kuris atmesdavo ka
riniu patarėju siūlymus ir

rinę strategiją.
““ Sharp dėsto faktus, kaip kry- 

... žiavosi karinės ir civilinės val
džios nuomonės dėl karinės 
strategijos Vietname.

Karinės vadovybės 
strategija:

Sharp tikina, kad rimta gali
mybė karui baigti atėjo 1965 
vasario mėn., kai leista bom
barduoti š. Vietnamą. Karinės 
vadovybės strategija buvo vi
sa milžiniška tada turėta avia
cijos jėga palaužti priešininko 
ūkinę atramą, be kurios kari
niai veiksmai tesėti ilgesnį lai
ką neįmanoma. Staigus ir mil
žiniškas smūgis būtų privertęs 
priešininką tuojau kapituliuoti.

McNamaros "graduelizmas":
McNamara atmetė karinių

savūtės. Man buvo duota su
prasti, kad mano poziciją re
mia jungtinis štabas šimtu pro-

šymų buvo atmesti, kai jie pa
siekė apsaugos departamentą 
Keliom progom kalbėjau apie 
tai prezidentui Johnsoaui. Ma
nau, kad jis buvo palankus 
mūsų karinės vadovybės argu-
mentnm, jwt lftfWflnr ffiĮrįiTrfn-tfjduoti priešininko karinę pramo-. 
riaus nuomonė regima visa
dos pertverdavo”.

vo ligšiolinėje karų istorijoje.
1965 metais priešininkas tega

1967 buvo apsauga tiek suorga
nizuota, kad paleido 3500 ra
ketų, ir Amerika neteko apie 
1000 lėktuvą viršum š. Vietna
mo. Iki buvo leista bombar-

lėjo sovietinių raketų bazių 
priešlėktuvinei apsaugai, ir mes 
galėjome priversti priešininką 
greitai kapituliuoti. “Gradua- 
lizmo” politika įgadino prieši-

naudotas tai pramonei decent
ralizuoti.

Sharp mano, kad neleidimas 
panaudoti aviacijos visos jė
gos tinkamu laiku buvo didžiau
sia klaida Amerikos karu isteri
joje. Tos klaidos vaisiai — ka
ras uždelstas, bilijonai jau iš-

‘Jeigu mes taip būtume ka

kaip kariaujame Vietname, tai 
karas dar nebūtų baigtas —jei 
dar nebūtume jo pralaimėję”.

Admirolo Sharp pareiškimą 
skaitant*, kyla klausimas, kodėl 

^McNamara ėmėsi tokios stfato-.Mmsb 
gijos, kuri buvo naudinga prie
šininkui, kodėl prezidentas jai 
pritarė. Gal būt, tai lėmė ne 
prezidentas ir ne sekretorius, 
bet patarėjai, politikos planuo
tojai. Kubos invazijos kata
strofą padėjo Įvykdyti preziden
to Kennedy patarėjai Schlesin- 
geris, McGeorge Bundy. Juos

pnKnme Saigom). BUKnga, 
kad N. Y. Times rėmė ne vals
tybės sekretoriaus Rusk politi
ką Vietname, bet McNamaros 
— taip kaip jis buvo rėmęs 
Castro įsigalėjimą Kuboje.

Kai šen. Fulbrightas organi
zuoja tovestigadją dėl Nixo- 
no politikos Vietname, kyla 

46*. ^odėF^a&vaizdo- 
je viešų adm. Sharp kaltinimų 
nekeliama investigadja McNa- 
marai ir patarėjam. Jie laikomi 
tyloje.

Tai vėl jėga, kuri neatsa
kingai veikia iš šalies Ameri
kos politiką ir kuriai nelengva 
pasipriešinti nė naujos vyriau
sybės atstovam.

ezMebtan John-
Rostovo, kuris

T4488.

dėmi koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn. N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUVUS FUNKrAL HOMte. Marta Ttttefra, Jr. laidotuvių direktortaa. 4M 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamo* gar*

N. F. WALKER, lac. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merricfr Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303..

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė betuvižka siuntinių įstaiga didžtaja- 
ase Ne* Yocka, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
A ve^ Brooklyn, N.Y. Telef. E V 4-4952 

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalai* kreipkitės i mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty-

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Firmos rūšies lietuviškas maistas prtei- 
nama kataa
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.____________________________________________________ _______
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Pundą—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai; šeštai 

jfcj g y. pp. 87-09 JStaafra Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

patarėjų siūlymus ir pasirinko 
“gradualistinę” strategiją — 
spausti priešininką palaipsniui 
ir priversti jį atsisakyti nuo in
filtracijos į pietų Vietnamą. Iš 
Washingtono McNamara davė 
aviacijai Vietname įsakymus, 
ką ir kaip bombarduoti.

Skirtumas dėl Haiphongo:.
Karinė vadovybė siūlė neu

tralizuoti Haiphongo uostą, 
pro kurį 1967 metais ėjo -80- aj 

. proc. viso importo į š. Vietna
mą. Pro čia buvo gabenami 
ginklai, karinė medžiaga, sunk
vežimiai, plienas, cementas, 
mašinų atsarginės dalys. Siū
lė blokuoti uostą minom, nu
mestom iš lėktuvų. Uosto blo- “ 
kavūnas turėjo sutrumpinti 
karą daugeliu mėnesių.

Karinės vadovybės siūly
mas atmestas. McNamaros stra
tegija priešininką įgalino ir to
liau gauti reikiamą karinę me
džiagą ir karą tęsti.

Strategijos kiti faktai:
Kai buvo leista bombarduo

ti iki Hanoi ir Haiphongo, de
partamentas įsakė laukti, iki iš 
tų miestų bus išvežtos karinės 
medžiagos, ir jas bombarduoti 
tik pakeliui j P. Vietnamą, ne
liečiant pačių sandėlių Hanoi 
ir Haiphonge.

Pagrindinis tiltas Paul Dou
mer yra kelyje, kuris jungia 
raudonąją Kiniją su Hanoi ir 
Haiphongu. Šio tilto bombar
duoti nebuvo leista. Tebuvo

Nvotr. V. Maželio

SMŪGIS KULTŪRINIŲ MAINŲ IDĖJAI

6 < G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodh*V«n, N.Y. 11421, VI8-6677; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Pargintam kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Prtstatmn į twnn« liet, skilandžius, sūrius. We take aU orders special prtce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
kakrautuvė atidaryta 84-64 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
6UPERIOR PIECE GOOD6 CORP. 200 Orcbard SL New York, N.Y. 10002, 
AL> 4-8819, VUnonės medžiago* jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
meilytos, spalvotos, lovoms užtiesalaL vilnonės skaros ir Salikai—geriausios 
rOitee pigiausiomis kaiuomia. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europ*. Užeikite ir Įsitikinsite!_____________________________________

C. A. VOKET — LIETUVES ADVOKATAS — 41-40 74tb Street Jacksoo 
Heights, N. Y. NE 9-8820.

ANTANAS J. ŽAVEL8K18 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avfc, 
VVoodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
VYTaUVaŠ MAZŽLli, fotografes — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga^

NEW YORK — Lietuves atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vaL WSVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Scbleifer Rd. Hillside, NJ. 67205; tel. 201-289-6878..

su liaudim, su komunistų par- cijos specialistas, — atėjęs čia 
tija, ir nėra tokios jėgos, kuri 
galėtų mus kreipti iš pasirink
tojo kelio”...

Tai yra nedviprasmiškas įs
pėjimas, kad betkoki kultūri
nių mainų sumanymai turi 
būti neatidėliojant pamiršti, jei
gu kas ir būtų tokių sumany
mų turėjęs. Kadangi visi kul
tūros vertybių kūrėjai prigra
somi kurti tik tai, kas jokiems 
mainams netinka, ir prigraso
mi saugotis nuo visko, kas ne 
komunistų partijos globoj su
kurta. ..

Tiesa, jokioj srity, taip pat, 
o gal net dar labiau, ir kul
tūros srity toli gražu ne viskas 
dedasi taip, kaip partijos kan
celiarijoj suplanuojama. Pa
staraisiais metais yra Lietuvoj 
pasirodę meno kūrinių ar 
mokslo darbų (pav., Lietuvos 
kultūros istorijos srityje), ver
tingų ir kitais, negu partijos 
reikalaujamais požiūriais. Net 
ir partijos ortodoksai, priesai- 
kaudami visišką ištikimybę 
aukštiesiems partijos žyniams, 
vietiniam vartojimui skirtuose 
skatinimuose palieka pravirą 
langelį, pro kurį į kultūrinės 
kūrybos atmosferą gali būti 
bent kiek įsileista ir ne taip 
tvankaus oro. Pavyzdžiui, “krei
pimesi” į Lietuvos kultūrinin
kus pripažįsta, kad “.. .ir gra
žiausios pastangos (kūryboj va
dovautis tik marksizmo-leniniz
mo idėjomis. E.) prarastų di
džią dalį prasmės, jeigu lygia- 
grečiai nebūtų sistemingai dir
bamas plačiųjų visuomenės ma
sių estetinio auklėjimo dar
bas”. Arba, kalbant apie kul
tūros namus, sakoma, kad juo
se reiktų darbą orientuoti taip, 
“kad kiekvienas jaunas ir 
senas, paprastas darbininkas, 
kolūkietis ir aukštos kvaUfika-

NEW YORK — Laisvės žibury*, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle VUlage, N.Y. 11379.

Kultūrinių mainų idėja, kiek 
ji bebūtų buvusi dabartiniuose 
Lietuvos kultūrininkų sluoks
niuose puoselėta, susilaukė 
pritrenkiančio smūgio. Tai įvy
ko birželio mėnesio pradžioj, 
Vilniuje sušauktajame kultūri
ninkų suvažiavime. Smūgis 
krito iš komunistų partijos 
kanceliarijos, kur lemiamą žo
dį tuose reikaluose turintieji 
ortodoksai sutaisė neva suva
žiavimo laišką partijos centro 
komitetui. Laiškas, parašytas 
tipišku partijos kanceliariniu 
stilium, viešai paskelbtas, kaip 
suvažiavimo dievažijimasis par
tijos šventajam Leninui ir jo 
žyniams Kremliuje.

Laiške Lietuvos kultūrinin
kų vardu priesaikaujama, kad 
kas tik dora kultūros srityje 
Lietuvoj laimėta, tai tik komu
nistų partijos globoje. “Kul-

buržuazinę ideo-perializmą, 
logiją dvasia, siekia deramai 
prisidėti prie TSKP kovos už 
tarptautinio darbininkų judėji
mo vienybę ir susitelkimą 
marksizmo-leninizmo pagrin
du”.

“Komunistinis partiškumas, 
liaudiškumas, lenininis nesutai- 
komumas su betkokiais buržu
azinės ideologijos pasireiški
mais buvo, yra ir bus pagrin
diniai kultūrinės statybos ir 
meninės kūrybos principai”.

“Visas kultūros-švietimo į- 
staigų darbo turinys nukreip
tas į tai, kad būtų stiprinami 
komunistinės moralės princi
pai, formuojama darbo Žmo
nių mokslinė-materialistinė pa
saulėžiūra, kad jaunimas, darbi
ninkai, kolūkiečiai, inteligenti
ja būtų auklėjami tautų drau
gystės, proletarinio intemacio- 

tūra”, sako, “respublikoje vys- nalizmo, nesitaikstymo su bet
kokiais buržuazinio nacionaliz
mo pasireiškimais dvasia” ...

Negana to. Partijos kance
liarija sutaisė suvažiavimui 
ir “kreipimąsi” į visus kitus 
kultūrininkus Lietuvoj, kurių 
suvažiavime nebuvo. Ten sa
ko: “ .. .kiekvieno rašytojo, 
meno darbuotojo pareiga —sa
vo talentą, geriausias kūrybi
nes jėgas skirti būtent komu
nistinės visuomenės sukūrimui. 
Tai ypač svarbu mums nepa
miršti šiandien, paaštrėjusios 
ideologinės kovos sąlygomis, 
kai buržuazinės ideologijos at
stovai atkakliai ieško spragų, 
kuriomis pasinaudoję, galėtų 
vykdyti ideologines diversijas. 
Tarybų Lietuvos kultūros dar
buotojų suvažiavimo dalyviai, 
atstovaują respublikos meno 
bei kultūros darbuotojams, tvir- 

mo dėliai. Kreipiausi kas dvi nesutaikomos kovos prieš im- tai pareiškia: mūsų kelias —

leista pradžioje tik mažos reikš
mės tiltai. Kai pagaliau buvo 
leista bombarduoti ir Paul 
Doumer tiltą, tai leidimas tru
ko tik tam tikrą laiką, paskui 
jis buvo atšauktas, ir prieši
ninkas galėjo sužalotą tiltą vėl 
atstatyti.

Niekad nebuvo leista bom
barduoti sandėlių prie Raudo
nosios upės Hanoi. Buvo bom
barduota elektros jėgainė. Bet 
po kelių smūgių ji buvo iš
braukta iš leistų bombarduoti 
sąrašo. Priešininkas galėjo vėl 
atstatyti.

Lėktuvai bombardavo gele
žinkelį prie Hongai miesto. To
liau bombarduoti buvo už
drausta.

“Sunku suprasti, kodėl mum 
leisdavo ką daryti, o po poros 
mėnesių jau uždrausdavo”.

“Kai aš buvau vyriausias va
das Paciflke, pakartotinai krei
piausi į viršininkus, kad leistų 
bombarduoti papildomus kari
nius taikinius karo efektyvu-

tėsi marksizmo-leninizmo pa
grindu, rėmėsi revoliucinėmis 
ir demokratinėmis liaudies tra
dicijomis, glaudžiai bendradar
biaujant su kitomis broliško
mis tarybinėmis kultūromis”.

Tbliau dar gražiau:
“Komunistų partijos išauklė

ti tarybiniai rašytojai, meno ir 
kultūros veikėjai kuria politiš
kai brendžius, meniškai meist
riškus kūrinius. Aštrioje ideolo
ginėje kovoje, kuri <vyksta pa
saulyje, jie užima principinę 
marksistinę-lenininę poziciją, 
moka duoti teisingą partinį į- 
vertinimą sudėtingiems - pa
saulinės kultūros reiškiniams. 
Visa savo kūryba Lietuvos kul
tūrinio fronto veikėjai ištiki
mai tarnauja partijai, padeda 
auklėti plačiąsias darbo žmo
nių mases klasinio solidarumo,

.... ~ - ■ - .7'"g"...... .. '.’j'Sf**' ...........................

minti ir praturtinti".
Vargu net ir Šimtanuošimti- 

niai partijos ortodoksai yra 
tiek naivūs, kad tikėtų, jog vi
si — jauni ir seni, paprasti dar
bininkai ir kvalifikuoti specia
listai — šiandien būtų sudo
minti ir jaustųsi praturtinti, jei 
būtų maitinami tik tokiu mark
sizmo -leninizmo, proletarinio 
internacionalizmo bei “tautų 
draugystės” propagandos vira
lu, kokį jie prižadėjo rusiška
jam komunistų partijos centro 
komitetui. (Elta)

DR. A. GERUTIS LANKĖSI 
VOKIETIJOJE

Pasiuntinybės patarėjas dr. 
A. Gerutis birželio paskutinė
mis dienomis lankėsi Miunche
ne, kur su “Baltų Draugijos” 
generaliniu sekretoriumi A. 
Gruembaumu svarstė tos or
ganizacijos tolesnės veiklos pla
ną.

Būdamas Miunchene, dr. Ge
rutis taip pat matėsi su Ukrai
nos egziliniu valstybės prezi
dentu Mykolu Liwyckiu, su ku
riuo vispusiškai aptarė klausi
mus, susijusius su abiejų vals
tybių laisvinimu iš Maskvos o- 
kupacijos.

— Dalis Izraelio pareigūnę 
skelbia, kad Gazos juosta Vi- S 
duržemio pajūry neims grąžto- S 
ta Egiptui, nes ji esanti orga- s 
niškai įaugusi į Izraelio geogra- g 
fini reljefą. Bet tai nėra ofi- i 
čiali Izraelio vyriausybės nuo- E 
monė, nes šioji visada sako, Į 
kad kiekvienas iš arabų paim
tas žemės gabalas gali būti de
rybų objektu, išskyrus tik Jeru
zalę. Tik visa bėda, kad ara
bai tų derybų vis dar nenori.

Tel* <212)497-8865

Alfa J eweler
A ŪSELIS 

GarantMOte* laikrodžių taisymą*
Aūkso, platinos Medai *u deimantais • Viso pasaulio įrairAs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuofalai moterim.

Chanu Beauty Shoppe

267 SL Niekota Ave^ Ridgewood, N.Y.
Plaukų dažymas

DEXTER PARK 
M pharmacy |E| 

WnL An&stasi, B. S.
77-61 JAMAICA AYKNU*

(Ccr. 77tH
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DffiuIVNR 
MIcNgžft 2-4150

TeL (212) 441-3115 / 886-1743

BESTWAY 
TBAVEL AGENCY

Keliones plačiame pasauiy
VniA&L-R.VE&t

84-14A Jamate* Avena*
W«adMVMk, N. Y. 11421

GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJEAUDRONE
Tel. (Area 617) 428-8425

e Vila Audronė yra apsupta didelio pužų, beržų ir Irt. dekoratyvi
nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

* Erdvūs kambariai, rami ir jauM aplinkuma.
• Visai arti iiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės 

pėsčiom».
e Geras lictuvižkas maistas.

Vila AUDRONE jau atidaryta ir priima svečius. Kreiptis 
tiesiai į vilą AUDRONĘ. Osterville, Cape Cod, Mass. 
02655; teltf. 429-8425 — Mrs. Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į tl* gražiausi* Ir dMtknad* 
Cape Cod žalumynuos paskendusi* Hetuviik* pajūrio vii*.
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LaUcretti tvarto REDAKCINE KOMISIJA.
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Sovietų saugumo generolas, 
kaip neseniai šioje vietoje bu
vo rašyta, skundėsi dėl “impe
rialistinių vakarų” ir “emigran
tinių organizacijų” religinės 
propagandos, kuri veržiasi į So
vietus ir siekia sprogdinti so
vietinę sistemą iš vidaus.

Dabar tenka minėti “Sovets
kaja Litva” (gegužės 29) apra
šomus faktus, kaip tą “propa
gandą” vykdo ne užsienis, bet 
patys sovietiniai piliečiai. O fak
tai yra tokie:

Gardino muitinėje buvusi 
sustiprinta kontrolė; kai kurie 
įtarti asmens iškratyti iki išren- 
gimo. Kontrolės vaisiai —esą 
ant muitininkų stalo sukrauta 
konfiskuotų “tūkstantis kryže
lių su retežėliais”, kurie buvo 
paslėpti diržuose ar šiaip po 
drabužiais bei lagaminuose su 
dvigubais dugnais.

Sovietinis laikraštis duoda iš
traukas iš muitinės protokolo, 
kas tie suimtieji ir kas pas 
juos rasta. Pavardes čia su- 
rašom taip, kaip jos parašytos 
rusiškame laikrašty. Būtent:

Marija Bogdanovič, dirbanti 
Vilniaus ligoninėje, turėjusi 
su savim 86 atvirukus su mr 
niatiūriškais šventųjų paveiks
lėliais, o taip pat 105 religinius 
medalikėlius su paauksuotais 
retežėliais. - -....................

Jaroševski Vitold Ivanovič, 
Vilniaus šoferis, turėjo tris la
gaminus, kuriuose tarp dvi
gubų dugnų buvo 2,900 kryže
lių su paauksuotais retežėliais.

Subakonienė Birutė, Kauno 
vidurinės mokyklos mokytoja, 
su dukteria dėžėje su skalbi
mo milteliais ir po drabužiais 
turėjusi 860 medalikėliu—kry
želių su paauksuotais retežė-

Rimkutė Danutė, Juozo, Vil
niaus gydytoja, mėginusi per
vežti per sieną 280 rublių.

Moloką Romualdas Vladovič, 
Vilniaus elektrolydinimo dirb
tuvės meisteris, ir jo žmona 
Gertrūda mėginę pervežti per 
sieną 48 vilnones skareles.

Tokie faktai, toliau aiškini
mai dėl jų.

Jei drabužiai, skarelės —ra
šo “Sovetskaja Litva” — gabe
nami spekuliacijos tikslais, tai 
kam gi gabenami kryželiai, 
šventųjų paveikslėliai, biblija, 
medalikėliai? Suimtieji esą aiš
kinęsi, kad tai “suvenyrai” jų 
pažįstamiem; kad dabar tokia 
mada. “Taip, taip — rašo laik
raštis — ta pati mada, dėl ku
rios ilgaplaukiai paaugliai ir vi
sai jaunos merginos nešioja 
ant kaklo retežėlį su kryželiu 
ar medalikėliu.”

Laikraščio informacijos auto
rius sakosi, kad jam ne sykį ir 
ne dusyk tekę matyti jaunus 
žmones nešiojant ant kaklo re
težėlius su kryželiais ir pasikal
bėti su jais. Esą paklausti dėl 
tikėjimo, jie ar jos atsakę:

“Ar aš tikinti? Na, ne. Aš ir 
bažnyčioj niekad nesu buvusi 
O kryžutis? Tai taip sau, pap
rasčiausiai taip sau — daug 
kas dabar juos nešioja. Tai ma
dinga ir gražu.”

New Yorko rusų laikraštis 
“Novoe russkoe slovo” (birže
lio 24), pakartojęs “Sovetska
ja Litva” informaciją, paštetu: 
“Būtina pažymėti iš “Sovetska
ja Litva” informacijos, kad 
kryželių ir šventųjų paveikslė
lių ‘madą’ platina iš užsienio 
patys sovietiniai piliečiai... Ir 
vargiai tai daro spekuliaciniais 
sumetimais, kaip stengiasi įti
kinti ‘Sovetskaja Litva’.”

Vatikano n susirinkimas įga
lino jos narius, kunigus ir pa
sauliečius — atvirai, kritikuo
ti ir projektus siūlyti, griauti ir 
statyti. Tarp tos rūšies reiški
nių spaudoje šiuo metu pastebi-

kritikuo- 
griauti ir 

reiški-

Iš Vatikano II susirinkimo 
dėl kolegiališkumo Bažnyčios 
administravime Belgijos kardi
nolas Leo Suenens padarė prak
tišką išvadą — esą tegul popie
žių renka ne kardinolų kolegi
ja, bet vyskupų sinodas. Dėl 
šio siūlymo ir kitos kardinolo

Aprašytieji faktai sustiprina 
tvirtinimus, jog sovietinis reži
mas persekioja bet kuriuos ti
kėjimo simbolius — jei ne
persekiotų, jei nedraustų na
mie jų gamintis, nereikėti} ga
bentis kontrabandos keliu kaip 
caro laikais lietuviškas knygas. 
O kas persekioja, patvirtina ir 
iš kitų šaltinių patirtas fak
tas, jog milicininkai vaikščio
ja po rinką ir atiminėja tikėji
mo simbolius iš tų, kurie juos 
mėgina pardavinėti.

Minėti faktai rodo ir tai, 
kad valdžiai tikėjimą atvirai 
persekiojant, tikėjimo simbo
liai iš tikėjimo plotmės nukyla 
į estetinę plotmę. “Tai madin
ga ir gražu”, sako jaunimas.

Jau ketvertas — penketas 
metų Lietuvoje sustiprėjusi šį 
“mada” nešioti ant kaklo kry
želius.

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVĄ

Vakarų Vokietijoje išeinantis 
laikraštis “Stirnine der Frei- 
heit” birželio mėnesio numery
je paskelbė išsamų straipsnį 
apie Lietuvos pasipriešinimą 
sovietų okupacijai. Straips
nyje plačiai atpasakojama parti
zaninė kova, trukusi iki 1953 
metų. Nors partizaninis karas 
turėjęs būti nutrauktas, bet, 
pasak laikraščio, pavienis pasi
priešinimas vykstąs toliau. Jis 
truksiąs tol, kol Lietuva atgau-.& * *41* A* V»* VV ĮSUUnVIMV IMUIll' *- 1 -O

fagtą, pasirašytą 19,000 asme- stanti savo valstybinę nepriklau- 
nų. Manifestas pasisako prieš --1—-*
“naujuosius tikėjimo aiškini
mus ir destruktyvinę Bažnyčios 
ir jos tradicijų kritiką”. Mani
festas atmeta vadinamą Bažny
čios “sudemokratinimą”. Pasi
sako už popiežiaus autoritetą 
Bažnyčioje, už kunigus, kurie 
yra ištikimi teisėtai vyresnybei, 
už išpažinimą, kad eucharistijo
je yra tikras Kristus, už mišias 
kaip auką, už esamą Bažnyčios 
struktūrą.

Čhicagos visuomenė Marquette Parko lietuvių bažnyčioje dalyvauja vysk. A. Deksnio mišiose. ’r ^rn®r’^col® panašus sąjūdis
Nuotr. a. i. Guibinsko Apie tradicionalistus šiuo

kritikos Romos kurijai protes
tavo kardinolų kolegijos {urmi
ninkas kard. Eugene Tisserant. 
Ginčas tebeina.
Dol nuncijų

Belgijos kardinolas Suenens, 
o taip pat Peru kard. Juan Lan- 
dazari Ricketts kritikavo popie
žiaus legatų ir nuncijų reikalin
gumą. Esą jie nereikalingi. Vie
tos bažnytines problemas geriau 
pažįsta kolegialiniai organai Jie 
tiesiogiai galį Vatikaną painfor
muoti Suenens ir Ricketts žiū
ri į nuncijus bei legatus kaip 
į Romos atsiųstus prižiūrėtojus.

Popiežius Paulius VI pakar
totinai pasisakė už nuncijų bei 
delegatų reikalingumą. Jie, tie
są sakant, seka ne tik vietos 
bažnyčios veiklą, bet jie yra 
diplomatiniai atstovai prie ati
tinkamų vyriausybių.
— Chilėje 135 kunigai paskel

bė viešą protestą prieš popie
žiaus nuncijų arkiv. Carlo Mar
tini, kam jis įsitaisė prabangi
nę rezidenciją. Tai ęsąs papik
tinimas gyventojam, kurių dau
gumas čia skurdžiai.
Dėl Komunijos dalinimo

Liturgijos kai kurie novato
riai įsivedė naują praktiką Ko
munijai dalyti — paduoda Ko
muniją tiesiog į saują. Vatika
nas prieš šią naujovę pasisakė, 
pasiremdamas vyskupų daugu
mos nuomone už ligšiolinę prak
tiką — dėti ant liežuvio.
Dėl krikšto formulės

Bažnyčios praktikoje 350 me

tų išsilaikiusi krikšto formulė 
dabar jau pakeista. Išmestas eg- 
zortas nuo velnio. Išmesti klau
simai kūdikiui, į kuriuos tari 
atsakinėti krikšto tėvai Labiau

Sujudimos dėl vysk. Shanon
E Vatikano II susirinkimo 

principinių pasisakymų nesun
ku pasidaryti išvadą, kad, anot 
The Catholic Uuiverse Bulletin 

pabrėžtos krikšto tėvų parei- . (birželio 27), “asmens pirmau
ja prieš institucines formas”. 
Asmeninė sąžinė daugiau sve
ria negu institucijos nusistaty
mai. Aktualiu tokios asmeninės 
sąžinės pavyzdžiu šiuo metu 
yra virtęs vyskupas James P. 
Shanon, St Paul — Minneapo- 
lio augziliaras. Pernai rugsėjo 
mėn. jis parašė popiežiui Pau
liui laišką, kad jo sąžinė nesu
tinka su visišku draudimu var
toti gimimų kontrolės priemo
nes. Jis dėl to atsisakė iš ad
ministracinių pareigų, pasilikda
mas tik kunigo pareigose. Nors 
savo šalininkus jis draudė, bet 
jie organizavo eisenas jo gar
bei, o 36 kolegijų 150 dėsty
tojų įteikė memorandumą kar
dinolui Deardenui, Amerikos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkui. Panašų memorandumą 
įteikė taip pat kunigų tarybų 
federacija.

Pasauliečių sąjungos 
reikalavimai

Kai Vatikano II susirinki
mas stipriai pabrėžė pasaulie
čių rolę Bažnyčios gyvenime, 
tuojau atsirado “National Asso- 
ciation of Laymen”, kuri at
stovauja 25 paskirom grupėm 
su 13,000 narių, šios pasaulie
čių sąjungos paskutiniame su
sirinkime buvo pasisakyta prieš 
parapines mokyklas, pasisakyta 
už kontribuciją juodųjų organi
zacijom — kontribuciją dvi
gubai didesnę nei patys juodie
ji reikalauja, nes pasisakė už 
400 mil.; pasisakė taip pat už 
moteris diakones ir kuniges. 
Sąjūdis už popiežių ir Bažnyčią 

Vokietijoje išaugo sąjūdis 
“Už popiežių ir Bažnyčią”, ku
ris Frankfurte paskelbė mani-

gos. Nauja tvarka pradės veik
ti nuo spalio 8 — Marijos šven-

Pirmieji diakonai Amerikoje
Pirmuoju pasauliečiu diako

nu J. Valstybėse laikomas Mi- 
chael Cole, konvertitas, gimęs 
Anglijoje. Jį paskyrė vyskupas 
Sheenas.

Detroito kardinolas Dearden 
nusprendė rengti pasauliečius 
diakonus ir jiem apmokyti pa
skyrė dvejų metų kursus. Dia
konais galės būti nejaunesni 
kaip 35 metų — vedę, neve
dę, našliai. Tačiau sykį priėmę 
diakono šventimus vesti jau ne
galės.
Dirbantieji kunigai Amerikoje

Milwaukee du kunigai kapu
cinai — Robert Bertram ir 
Paul Yaroch — ėmėsi prancū
zų ir olandų kunigų pavyzdžio. 
Pirmasis tapo parduotuvės tar
nautoju, antrasis taksi šoferiu. 
Pirmasis dirba 20-30 valandų 
per savaitę už 40-50 dol., ant 
rasis dirba ilgiau ir uždirba 70 
dol. Abudu apsigyveno aparta
mente už 90 dol. mėnesiui prie 
juodųjų, baltųjų, ispaniškai 
kalbančių gyventojų. Jie tikisi, 
kad, gyvendami iš savo rankų 
darbo, galės arčiau prieiti prie 
darbo žmonių ir jiem apaštalau
ti.

tarpu mažiau girdėti. Bet pasi
skardeno kito vardo organizaci
ja — Wanderer Foram, sukur
ta prieš 5 metus. Jos paskuti
niame susirinkime su 500 žmo
nių buvo kalbama prieš tuos, 
kurie paneigia Marijos nekal
tą prasidėjimą, prieš kunigus ir 
katalikų laikraščius, kurie vie
šais pareiškimais puola Bažny
čią; pasisakė už ištikimybę po
piežiui. O dėl asmeninės suti
nęs — tai ji turinti būti taiso
ma, jei nesutinka su Bažnyčios 
mokymu. Rezoliucija buvo pa
smerktas Katalikų Universiteto 
dėstytojų “papiktinantis” mo
kymas. Už pasitarnavimus Baž
nyčiai buvo pripažinti 5 gar
bės nariai. Tarp jų Nashville 
vyskupas W. L. Adrian, kuris 
dėl ligos čia nedalyvavo. Bet, 
kai už jį kalbėjęs Bostono ku
nigas pareiškė, kad vyskupas 
dar neišmokęs mišių angliškai, 
tai susilaukė ovacijų.

Pažanga dažnai eina per re
voliucijas, per ekstremizmus. 
Gal Bažnyčios narių nutrupės, 
gal bus naujos reformos. Ta
čiau neabejotina, kad religi
nė sąmonė dėl visų tų už ir 
prieš turės pagilėti, reikalauda
ma iš asmens aiškaus apsispren
dimo.

somybę. Straipsnis pailiustruo
tas sostinės Vilniaus atvaizdu.

Liefuviško midaus patentai
Tiesoj (birž. 11) pranešama, 

kad Stakliškių midaus gamyk
los direktorius A. Sinkevičius 
gavo iš Maskvos “autorinių tei
sių” pripažinimą “Lietuviško 
midaus” receptui, šis midus (tik 
neaišku, ar Sinkevičiaus, ar “di
džiosios tėvynės” naudai) esąs 
užpatentuotas Jungtinėse Val
stybėse, Anglijoje ir Japonijoj.

P. KLIMAS

žinkam galvon atėjo sudaryti 
apsaugą iš 8 milicininkų, o at
vykęs vokiečių komendantas su 
keliais kareiviais pasidarė jų 
viršininku ir ėjo teisėjo parei
gas. 'Resa, komendantas tiktimos gėrybės dalybose. Bet mis. 
sprendimus tepasirašydavo, o 
teisti prašė kleboną.

šitokioj visuomenės organi
zacijoj, žinoma, niekam nerūpė
jo mokyklos ar kola ateities 
planai Žmonės baimingai dairė-

; si, kaip jiem teks gintis nuo ba- 
nė Vytauto bažnyčią nuo to- kunigas Ramanauskas abu bu- do ir ligų. Sunku buvo suprasti 
kio pat likimo, bet ir ji prarado vo išvažiavę į parapiją. Priėmė net kaip jie dabar gyveno. Nei

ir informavo mane, Ugi sugrįžo 
kunigai, kalbioji šeimininkė. Jos 
pasakojimai nebuvo linksmi — 
tada niekas nemokėjo links
mai pasakoti.

Mūšių metu iš parapijos bent 
trečdalis gyventojų išbėgo. 
Miestelin ir dabar nebegrįžo nė 
mažesnioji pusė. Žinoma, jo
kios pramonės neliko; dvi trys 
krautuvėlės dar skurdo su ke
liais žvakgaliais tuščiose lenty
nose. Vartotojų draugiją dar ru
sai buvo apiplėšę.

Atrodė kiek atsipeikėję keli 
neigriežtų Biblijos gerbėjų, senieji vežikai, kurie dabar įsi-

1915 m.

(7) Užėjau į kleboniją. Džiako
Stebuklingoji Mergelė apgy- nas Malukevičius ir jaunasis

savo didybės frontoną: be 
bokšto ir 'šovinių, be jokio pasi
gailėjimo sužalota, ji betgi ne
pasidavė tų dviejų svetimų plė
šikų smurtui. Taip pat numušta 
buvo ir cerkvės viršūnė. Skurdi, 
didžiai skurdi pasirodė tokiose 
apystovose ta garsioji visų mū
sų kunigaikščių pamėgtoji būs
tinė, kur tiek daug taikoje di
džių darbų padaryta ir tiek pik
tenybių iškentėta nesantaikų 
metais.

Bet kas daugiausia stebino, 
kad ir žmonių čia nesutikau:

duonos, nei druskos, nei žiba
lo, nei bendrai kitokių pirmo
sios reikmenės dalykų čia nie
kur nebuvo galima gauti. Man 
pačiam ieškant duonos (nema
niau, kad ji galėtų patapti 
toks retas daiktas Lietuvoj), tik 
slapčiomis vienas žydelis pasiū
lė kažin kokį šapų gniužulą, už 
16 kapeikų svarą. Ir nenuosta
bu: dėl sausmečio javai čia bu
vo menkai užderėję, o rasai 
daugumą dar laukuose arkliam 
sušėrė ar išklojo. Kas liko— 
vokiečiai pribaigė. Kiek ge
riau buvo Aukštadvario ir Su-

dar didesnių fariziejų nepriete- kraustė į ponų butus, bet savo meliškio apylinkėse. Bet iš jų dė, tai kuru. Jei kam pasiliko 
lių ir ne mažiau garsių Lietu- amatu nesivertė: ką bevežiosi gauti nebuvo lengva, nes tik kokia sveika trobelė (arti 80 
vos agurkininkų-----karaitų ir keno arkliu? _ *
(kai kas juos vadina karaimais), ’3 - - - - - -—
nei senųjų Kipčako ar Krymo 
ordų paliekuonių, nekartą čia 
savo chanus auginusių arba ka
linusių. Užtatai nebuvo nei už
eigos, nei krautuvės. Vienas 
krikščionis elgeta praeidamas 
badu pasiskundė.

’ geri giminės vr pažįstami pro- proc. visų trobesių parapijoje
Visoj apylinkėj, be minėtų dūktais mainėsi. Gauti nusipirk- buvo sunaikinta), visas miškas 

kunigų, nepasiliko jokio inteli- ti — buvo didžiausia malonė ir ėjo jos šildyti. Ta laisva Dievo 
gento: nei gydytojo, nei vaisti- brangiausia kaina. Pats klebo- dovana visiems atrodė tada sa- 
ninko, nei vargonininko su žak- nas turėjo čia įsikišti ir reko- va. Statytis betgi nieks nesista- 
ristijonu. Valsčius pasiliko be menduoti pirkiką. Bado baimė tė. žmonės tarytum metė dirbę, 

u administracijos, be teismo ir be didėjo dar dėl to, kad retai kas kai paliovė apkasus kasę. Ir 
raštinės. Tik kelios dienos atrišėjo. Tik tie, kurie turėjo jiems, matyti, karas atrodė vie- 
prieš mano apsilankymą čia ka- daugiau bulvių, ryžosi savo nintelis to meto darbas. Klebo-

rugių atsargą “išbarstyti” per 
daug neaiškiai ateičiai. Dauge
lis, berods, dar manėsi bulvė
mis iš pabėgėlių laukų, sukelda
mi kartais piktų vaidų tose sve- 

dami bulvėmis be druskos, ga- 
dindavosi vidurius; ėmė siausti 
dezinterija ir penki žmonės, sa
kė, numirė net kolera.

Mėsa žmonės pasistiprinti ne
galėjo net šventadieniais, nes 
gyvulius sunaikino rusų ir vo
kiečių kariuomenė. Ypatingai 
reta buvo rasti kiaulių, avių ir 
paukščių. Tik kai kur išliko ko
kia nukaršusi karvė ar išgve
ręs arklys.

Sitokis nuskurdimo vaizdas 
atgrasino mane net klebono na-, 
muose prašyti bent kokios vaka
rienės. Bet ir mano, rodosi, vi
sai kuklus prašymas — nors 
trupinėlio druskos — negalėjo 
būti šeimininkės patenkintas, 
nes ji tą vakarą ir pati netu
rėjo ... Mano konservai buvo 
nesūdyti, bet' jie buvo tokia 
prabanga!

Vienu kuo žmonės nesiskun- 

nas, be to, buvo labai sujau
dintas, kad seniau net labai 
dori ir jau pagyvenę žmonės da
bar ėmę vagiliauti. Lyg būtų 
nusivylę tuo, kad nieko nenu
pelnė dorybėmis!

| AUKŠTADVARj
Be šviesos pavakarojus ir be 

patogumų nusnūdus, anksti ry
tą tas pats vaizdas pasidarė dar 
sunkesnis. Kęstučio pilis saloje 
nebuvo šį kartą nei vienų nei 
kitų šovinių paliesta, bet ji lyg 
dar niauriau pagrimzdo ežere. 
Gal ji tik susikniaubė, kad Kęs
tučio turtai iš gelmių nepasiro
dytų teutonų ainiams, kaip kad 
kartais jie pasirodydavo gar
siųjų čionykščių “sieliavų” žve
jams. Užtat Galvės ežeras bu
vo ramus, nes ne vieną-galvą, 
matyti, gavo aukai, kasmet iš 
senų senovės jo reikalaujamai

E Trakų pro ežerą pasukęs 
keliu į Aukštadvarį, tuojau at
sidūriau lyg kokių kurmių mil
žinų suraustam lauke, šovinių 
gūžtos ir kelią ir dirvas buvo 
kaip lepra subjaurojusios ir vi
są apylinkę tyruma pavertusios. 
Trobesių sienojai ir durys bu
vo suversti į apkasus, kurie čia 
jau visai rimtai buvo padaryti: 
gilūs, dengti, su duritais kam
bariais, lyg ilgam žiemos gy
venimui pritaisyti. Bet kokios 
tuščios, melankoliškos dabar 
atrodė tos XX-ojo amžiaus kata
kombos! Granatų skeveldros, 
konservų dėžės, neramaus guo
lio šiaudai, kraujo pėdsakai— 

teikė gausios medžiagos šiurpu
lingiems apmąstymams. šit 
dar keletas pamestų laiškų, ra
šytų iš Vokietijos į tuos mir
ties urvus gal gyvam, o gal ir 
negyvam vyrui, broliui, tėvui. 
Jie visi trumpi, pilni rezignaci
jos, bespalviai, be minties, ne
laimingi. šit ir vokiškų laik
raščių atplaišos — čia pirmą 
kartą juos pamačiau. Koks pik
tas, išdidus jų tonas! Visas pa
saulis po Vokietijos kojų jei 
dar nėra, tai bus! šita “kitos 
pusės” puikybė, pilna paniekos, 
be atlaido, agresinga atrodė ly
giai barbariška, kaip ir kazokų 
savivaliavimai.

Tris valandas šlemtščiau per 
tokias naujosios civilizacijos 
tyrumas nė vienos gyvos dva
sios nesutikęs. Miškelyje, kur 
pasilsėdamas gaivinausi Ko
miteto konservais, taip pat bu
vo tylu kaip apleistose tranšė
jose. Už miško pamačiau rūks
tančią trobelę, pirmą gyvybės 
ženklą. Krikščioniškai įsiteikęs 
paprašiau gerti. Pagyvenusi, 
skurdo pažymėta moteriškė at
sakė lenkiškai. “Lašinius”, ma
tyti, dar “poniškai” atrodė. Bet 
“kultūros” aprūpinta žmogysta 
atsipeikėjo ir primygtinai pa
klausė, ar aš tikrai lietuviškai 
moku. Tada tik atsipalaidavo 
liežuvis, ir mes jau gražiai lie
tuviškai kalbėjome. Trejetas 
vaikų akis išpūtę, keistai žiū
rėjo į svečią, nesiliaudami go
džiai graibę nešvarioj petelnėj 
motinos pačirškintus spirgus.

Jie jau ir su motina šveple- 
no lenkiškai!

Praėjęs sudegintą lentpjūvę 
ir malūną prie nedidelio upe
lio, po kelių varsnų pasiekiau 
Aukštadvarį (spalių mėn. 16 d). 
Kalne, prie gražaus didoko eže- 
ro ta vieta atrodė lyg karo ne
mačiusi. Pirmi gražūs ir sveiki 
namai buvo klebonijos. Kunigo 
Aukštuolio sesers buvau priim
tas tik po didelių abejojimų, ar 
nesąs koks dezertyras. Kad 
būtų buvę tamsiau, vargu be
būčiau įsibeldęs!

Aukštadvaris man buvo lyg 
prošvaistė. Klebonijos namuo
se nesiskųsta badu. Patyriau, 
kad ir šiaipjau žmonėms pasi
sekę šio to susivalyti, net žiem
kenčių įsėti. Arklių ir kitų gy
vulių, nors maža, bet daug aps
čiau negu Trakuose, čia net 
cukraus būta, nors žibinta taip 
pat balanom. Daugiausia skun
dų išgirdau dėl vokiečių rekvi- 
zijų, nes ne tik už jas nemo
kėta, bet ir jokių raštelių ne- 
davinėta. Bet dar daugiau žmo
nės sielojosi vokiečių dezerty
rais, kurie gyventojus teroriza
vo. Ar jie buvo tikri dezertyrai, 
ar tik apsimetę tokiais rekvizi
cijų reikalui — sunku buvo su
prasti.

Dvarai čia beveik visi buvo 
dar rusų išdeginti, nebent ku
ris nuo padegėjų kaip nors at
sipirko. Biednuomenė dabar te
nai “parceliavo" bulves, žino
ma , ne be vaidų.

(Bu* daugiau)



palaiminimų, dalyvauti jo mi-

yra neribotas pasitikėjimas, net
Džiaugiamės jį gavę, nors kai 
kas liūdi. Liūdi ypač viena lie

keistų krašto padėtį, tmndytų 
valstybės vadus. Tas kriticiz
mas atrodė nepagarbus ir ne
realus. Dabar man regis, kad

dienos konstituciją, jie prie
šinosi Lietuvos prijungimui

Ateina naujas vyskupas

Gerų kleboną tačiau nesun-

tekus — sunku gauti kitų. Tai 
mes jau esame patyrę. Mirus 
vysk. V. Padolskhii, laukėme 
ketverius metus, kol gavome 
vysk. Pr. Brazį. Po šio mirties 
vėl laukėm nerimdami dvejus 
metus, kol sulaukėme naujo

nesiseka su vyskupais, ypač 
jaunesniais. Jie arba per greit 
miršta, arba, kaip Lietuvoj, vos 
įšventinti uždaromi namų ka
lėjime.

Džiaugiamės nauju vyskupu

pas. Bet mes žinome, jog jis 
buvo parinktas iš 500 laisvėje 
esančių lietuvių kunigų ir jog

latoi rūpestingai. Žinome ir 
tai, kad vyskupas skiriamas ne 
kokiai grupei, o tautai, nes ir 
Kristus siuntė apaštalus tau
toms: “Eikite ir mokykite tau
tas”. Kiekvienas vyskupas yra 
savo tautos apaštalas su visais 
įgaliojimais mokyti, pašventin
ti ir vadovauti neribotoj plot
mėj, nors praktiškai ir vysku
pams duodamos ribotos terito
rijos. Mūsų naujasis vyskupas 
vadovaus lietuviams, pasitrau
kusiems iš tėvynės ir gyvenan
tiems Vakarų Europoje. Po vys
kupo Pr. Brazio jis bus antras 
ganytojas,?’skirtas Vakarų Eu
ropos lietuviams. Tačiau nei 
Brazys, nei Deksnys nebus 
pirmieji keliaujantieji Europo
je Lietuvos vyskupai.

Pirmasis Lietuvos vyskupas, 
kaip žinome, buvo Kristijonas, 
pakrikštijęs Mindaugą, jo šei
mą, didikus ir būrius lietuvių. 
Jis po Mindaugo nužudymo iš
vyko iš krašto, tačiau ir toliau 
pasiliko keliaujančiu Europoje 
Lietuvos vyskupu. Po jo mir
ties buvo įšventintas įpėdinis, 
taip pat Lietuvos vyskupo ti
tulu. Vakarų Europa keletą 
dešimtmečių jautė keliaujančių 
mūsų vyskupų pėdsakus; jau
tė ir Šv. Sostas pareigą rūpin
tis Mindaugo pradėtu lietuvių 
krikščioninimu.

Anų pirmųjų vyskupų pėdo
mis dabar, po 700 mėtų, keliaus 
jau antras iš mūsų jauniausių

informuos Sv. Sostų, o svar-

OABBINtlIKAS

bruožo akivaizdoje iškyla kele- 
Ytopa problemą. Visų pirma 
vyskupas turi būti nepaprastai 
stiprių pečių, užgrūdintas, pa
žįstąs savo tautų jos didybėje 
ir trapume. Nežiūrint diskretu- 
mo ir paslapčių, kurios

prie Lenkuos. Du vyskupus Gie
draičius — Steponą ir Juozą 
Anmlfą rusai nušalino nuo sos
to dėl to, kad nerėmė caristi- 
nės Rusijos vykdomo Lietuvos gi tikėjimas savais vyskupais, 

išaugęs per šimtmečius.
Teko būti Europoje, kai bu- - 

vo konsekruotas vyskPr. Bra
zys,. o po to dar pusantrų metų 
stebėti mūsų tautiečius ir patį 
naująjį vyskupą. Koks buvo 
džiaugsmas ir pasididžiavimas 
sulaukus pirmojo Europos lie
tuvių vyskupo! Ir pats vysku
pas pirmaisiais metais buvo tie
siog nešamas bei keliamas to 
žmonių entuziazmo, pasitikėji
mo ir tikėjimo. Tačiau po me
tų atėjo atoslūgis, ėmė ryškėti 
nerimas, prasiveržė paviršiun 
kritika. Kodėl vyskupas nesku
bąs su sprendimais, nedarąs 
vienos ar kitos atmainos, ne
kurtus sielovados centro? Tik 
didelis pasitikėjimas darosi 
toks trapus ir, tūždamas, virsta 
nepasitikėjimu ir kritika.

Šio tautinio, istorinio mūsų

lionis buvo rusų laikomi na
mų arešte, kad negalėtų tiesio- 
giri turėti įtakos savo tautai 
Tautos kankiniais tapo arkiv. 
Reinys ir vysk. Borisevičius; 
sovietai juos nužudė, 6 kitas 
mūsų vyskupus ištrėmė ir kan
kino.

Mūsų vyskupai įsibrėžė tau
tos sąmonėn kaip tikėjimo ne
šėjai ir saugotojai, tautos ugdy
tojai ir gynėjai. Įsibrėžė taip 
giliai ir pagarbiai, kaip retai 
kurioj kitoj krikščioniškoj tau
toj. Ir atrodė kontrastas, kai 
nepriklausomybės laikais tek
davo dažnai girdėti inteligen
tus, universiteto profesorius, 
visuomenės vadus vis ir vis kri
tikuojant vyskupus. Iš vysku
pų buvo reikalaujama, .kad jie 
spręstų tautos problemas,

ganytojų misiją. Toje misijoje 
randame aukščiausios kilmės di
dikų — kunigaikščių, viduti
nių bajorų ir liaudies sūnų. Kil
mė šiai misijai nėra svarbi; 
svarbiau laimimas ir dvasinis 
pranašumas. Toje vyskupų ga
lerijoje randame vienas už ki
tą šviesėsiu, uolesnį, šventes
nė ganytoją, šviesos jie sėmėsi, 
ypač nuo XVI a. pradžios Va
karų Europoje, o paskui Vil
niaus akademijoje, pasipuošda- 
mi, kaip ir naujausi mūsų vys
kupai, doktoratais. Bet ir tai 
ne taip svarbu. Svarbiau, kad 
tie parinktieji rūpinosi visa sa
vo tauta, mokėsi liaudies kal
bos ir ne vienas buvo žinomas 
liaudies pamokslininkas. Jie 
rūpinosi ir sava valstybe, nes 
ilgą laiką buvo jos senatoriais. 
Nuo XVIII a. pusės jie darė 
pakartotinų žygių iškovoti Lie
tuvai savarankią bažnytinę pro
vinciją su jos metropolitu — 
primų Vilniuje. Kai Lietuvai 
ėmė grėsti pavojai ir nebuvo 
kitų stipresnių asmenybių, vys
kupai pasidarė tikrieji tautos 
vadai. Ne vienas jų dėl to pa
sidarė ir kankiniais. Du vys

kį lenkų jakobinai nužudė už

bendrąsias problemas aiški 
su parinktais žmonėmis.
nės turi pajusti, kaip vys
kupas operuoja savo atsakomy
be, su kokiom kliūtim susi
duria. Antra vertus, mūsų tau
ta, ypač šiais laikais ir šioje pa
dėtyje, turi mokytis savo vysku
pus suprasti, jiems labiau pa
dėti ir juos tiesiog taupyti. Ga
na, kad jau pačioj Lietuvoj mū
sų vyskupai yra kaliniai ir kan
kiniai. Nereikia daryti kanki
niais bent laisvėje esančiųjų, 
statant jiems neribotus reika
lavimus ar laukiant iš jų ste
buklų.

Vyskupas yra dvasinis va
das, kuris planuoja ir rikiuoja, 
telkia kitų jėgas ir jomis dis
ponuoja, paskirsto uždavinius 
ir, kiek jam įmanoma, padeda 
sudaryti galimybes jiems įvyk
dyti. Bet ar jis gali tai Įvyk
dyti vien tik keliaudamas, vi
sur kviečiamas? Ar jis gali va
dovauti neturėdamas bendra
darbių ir būtiniausių išteklių?

užmušė, ir vyskupas saugiai 
pasiekė Romų, bet čia jį užmu
šė pavarginta širdis. Užteko 
dvejų metų rūpesčio, keliavi
mų, įvairių “gerbimų”, kad ne
tektume pačiame amžiaus pajė-

reikia vado, kuris žvelgtų pla-

kvėptų ir laimintų pasišventė
lius religinėj, moralinėj, kūry
binėj, tautinėj ir visuomeni
nėj veikloj; kuris nepaskęstų 
smulkmenose, bet ieškotų su
telktinių sprendimų šioje mū
sų buityje. Reikia mums ry
šininko su Sv. Tėvu, kad mū
sų reikalai būtų teisingai ir vis
pusiškai pristatomi. Maldaukit

Diakonas Antanas Deksnys-ir sub- 
dijakonas Stasys Yla, liturginių 
apeigų vadovai Kauno kunigų se
minarijoje 1931 metais. Nuotrauka 
klieriko Viktoro Dabušio.

— žiūrėk, neužmušk manęs, 
nes kito vyskupo greit negau
siu — įspėjo vysk. Brazys sa
vo sekretorių, vežusį jį į Muen- 
cheno stoti. Sekretorius jo

Po iškilmingų mišių naujasis vyskupai* su kOneeteSrantait prie Na spetho lietuvių parapijos bažnyčios durų. Iš k. j d.: tėv. L. Andrie- 
kus, O.F.M., kun. J. Scharnus, kun. A. Petrauskas, kun. J. Pr-agulb ickas, vysk. A. Deksnys, prel. J. Balkūnas, kun. J. Aleksiūnas, kun. 
D. Pocius, tėv. L. Zaremba, SJ. Nuotr. V. Maželio
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JAV LB CENTRO VALDYBA 
PAGERBĖ VYSK. A. DEKSNj

Naujai konsekruotas vysk. A. 
Deksnys, lankydamasis Chica- 
goje, padarė vizitą J. Valsty
bių LB Centro valdy
bai. Aktyvaus Lietuvių Bend
ruomenės nario vysk. A. Deks- 
n» pagerbti ir su juo arčiau su
sipažinti birželio 30 dienos va
kare p. Nainių namuose susirin
ko visa Centro valdyba su žmo
nomis ir gausus būrys jos sve-

tuvių Bendruomenės vardu pa
sveikino namų šeimininkas 
Centro valdybos pirmininkas B. 
Nainys. Dar sveikino: Lietuvos 
ges. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, Lietuvių Fondo vardu — 
pirm. dr. A. Razma, jėzuiUą pro
vincijolas kun. G. Kijauskas, S. 
J., JAV LB Chicagos apygardos 
valdybos vardu pirm. Andrius 
Juškevičius. Vyskupo gimtąjį 
kampelį priminė mokytojų są
jungos vardu sveikinęs p. Gul

tos vkepirm. ir Chicagos Jau
nimo Centro direktorius kun. 
Jonas Borevičius, S. J.

Sveikinimams pasibaigus, žo
dį tarė garbingasis svečias. Sa
vo kalboje vyskupas pasidžiau
gė gražiu jo priėmimu, palietė 
jo ateities rūpesčius ir neleng
vą būsimo darbo naštą. Jam 
labai malonu esą būti bend- 
ruomeninkų tarpe, nes Bend
ruomenės idėją jis giliai ver
tina, remia ir nuoširdžiai dir
ba jos įgyvendinimui, visą laiką 
likdamas aktyviu jos nariu.

ne-

buvusio vyskupą
Dabar ima baimė dėl naujo 

vyskupo, kad mes jo per anks
ti nenukankintume, nežšsemtu- 
me, nepertemptume jo širdies. 
Vyskupo širdis, vien dėl jo tikinčiųjų Tėvą, kad saugotų 

mūsų mažą tautą, kaip akies lė
liukę, nes kitos tiek iškentusios, 
taip dvasiškai subrendusios, 
taip užgrūdintos, taip ištikimos 
savo tikėjimui tautos Bažny
čia neturi Europos kontinen
te.

Išlydime Europon Jus, mūsų' 
tautos išrinktąjį, linkėdami ir 
melsdamiesi, kad būtumėte 
tvirtas ir tvarus savo misijoje. 
Prieš išvykdamas palaiminkit 
mus ir visus, ir kiekvieną lietu
vį, kur kas bebūtų—prie Nemu
no, Reino, Missouri, Amazo
nės ar Usuri, nes Jūsų laimi
nančios rankos mostu veikia 
šv. Dvasios jėga. Stasys Yla

misijos, yra neįsivaizduojamai 
plati. Ar ne dėl to pirmtakū- 
nas pasirinko šūkį “visiem bū
ti viskuo”, o šis — “meilė nie
kad nesiliauja”? Bet reikia 
skaičiuoti jėgas, kad vyskupo 
ir jo meilės užtektų ne dve
jiem metam.

Vyskupe, mes esame lyg 
smiltys, pabirusios plačiuose 
kontinentuose, ir žinome, kad 
jas gali jungti ne šaltas ce
mentas, o tėvo širdis ir išmin
tis. Mums reikia ne kryžiumi 
paženklinto žaislo, kuris puoš
tų kiekvieną mūsų susibūrimą, 
pikniką ar suvažiavimą; ne pi
gių diskusijų dalyvio. Mums

Kunigų Vienybes seimo rezoliucijos
(1969.VH. 1-2 Chicagoje)

Lietuvių Kunigų Vienybės 
seimas, džiaugdamasis naujo 
lietuvio vyskupo Antano Deks- 
nio paskyrimu, reiškia gilų dė
kingumą šv. Tėvui ir kvie
čia lietuvių visuomenę nuošir
džiai remti šio ganytojo darbą 
mūsų tautiečių labui.

Seimas, laikydamas parapijas 
lietuviškos ir religinės veiklos 
pagrindu emigracijoje, maldau
ją lietuvius glaustis prie savų 
parapijų, jas materialiai remti, 
reikštis aktyviai jų veikloje ir 
išsaugoti jų tautinį pobūdį. 
Taip pat seimas prašo c.v. ir 
visus lietuvius, kur reikalinga, 
tinkamais keliais pasirūpinti, 
kad pagal Vatikano II nutari
mus lietuviams būtų leidžiama 
priimti sakramentus, dalyvauti 
liturgijoje ir girdėt skelbiamą 
Dievo žodį lietuvių kalba.

Lietuvių dvasiškija, stebėda
ma visuomeninėje veikloje vis 
labiau gilėjantį dvasinį susiskal-

nuoliai bei vienuolės; jaunimą 
skatina nepamiršti kilniųjų dva
sinio gyvenimo idealų kunigys
tėje ir vienuolystėje, be kurių 
neįmanoma tęsti lietuviškos 
krikščioniškos veiklos. Kuni
gų seimas prašo lietuvių jau
nimą aukotis kraštui dvasinia
me luome ir pašaukimų proble
mą spręsti savo suvažiavimuo
se.

Stebėdamas lietuvių jaunimo 
išsisklaidymą Amerikos did
miesčiuose ir to išsisklaidymo 
pavojus, šis seimas ragina lie
tuvius tėvus kreipti daugiau 
dėmesio į savų auklėjimo in
stitucijų, kaip šešt. mokyklų, 
lituanistikos kursų, jaunimo 
centrų ir organizacijų, našesnį 
rėmimą bei išlaikymą. Religinei 
jaunimo sąmonei kelti kunigai 
kviečiami paruošti naujus tiky
bos vadovėlius.

K. V. seimas apgailestauja 
pranciškonų vedamos Šv. An
tano gimnazijos — dėl ne-

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 
FOTOGRAFIJOS KONKURSO 

TAISYKLES 
Bendros

1. Konkurse dalyvauti kvie
čiami visi lietuviai fotografai, 
mėgėjai ir profesionalai — gy
venantieji JAV ir kitur.

2. Konkursas turės dvi gru
pes: a) nespalvotų (monochro
matinių) nuotraukų ir b) spal
votų skaidrių.

3. Dalyvavimo mokestis yra 
2 dol. kiekvienai grupei (4 
dol. dalyvaujant abiejose gru-

Vaišių metu sugiedota ilgiau- pėse).
šių metų. P. Juškevičienė įtei- 4. Galima dalyvauti bet ku- 
kė vyskupui skaučių seserijos rioje vienoje grupėje arto abie- 
dovaną — lietuvišką alinimą.

I
H

šių garbingąjį svečia JAV Lie- žodį tarė JAV LB Centro v-

pokalbyje JAV LB centro valdybos suruoitime pagerbime. Iš k. j d.: gen. konsulas dr. P. 
A. Deftsny*, ttv. G. KIJauekae, SJ, dr. K. Ambruaaitis, kun. dr. J. Prunskis, int. B. Nainys.

Nuotr. A. L GulMnsko

jose grupėse kartu.
5. Kiekvienas dalyvis gali pa

teikti ne daugiau kaip aštuo- 
nias nuotraukas nuotraukų gru
pei ir ne daugiau kaip aštuo- 
nias skaidres skaidrių grupei. 
Galima dalyvauti ir su mažiau 
darbų.

6. Nuotraukas, skaidres ir 
mokestį siųsti šiuo adresu: Al
girdas Grigaitis — LF.A. kon
kurso vedėjas, 2081 Plainfield 
Drive, Dės Plaines, Illinois 
6C018.

7. Gautos nuotraukos ir 
skaidrės bus saugojamos viso
mis priemonėmis. Tačiau kon
kurso rengėjai nebus atsakingi 
už galimą jų pažeidimą ar pa
metimą konkurso metu arba 
persiunčiant.

8. Visi gauti darbai bus pa
teikti konkursinei komisijai, ku
ri juos premijuos. Komisijos 
sąstatas bus paskelbtas vėliau.

9. Bus skiriamos trys (pir
ma. antra ir trečia) premijos 
kiekvienai grupei.

dymą ir skaudžiai jį‘apgailės- pakankamolietuvių dėmesioJr 
taudama, ragina visus pasaulio " *"
lietuvius, ypač vadovaujan
čius asmenis, glaustis vieny- visuomenę daryti viską, 
bėn, atremton į krikščionišką kad » gimnazija vėl atsidary- 
artimo meilę.

Lietuvių Kunigų seimas, su K. V. seimas sveikina jauni- 
giliu liūdesiu žvelgdamas į Nės- mo pastangas, besireiškiančias

mų — uždarymą ir prašo lietu-

tanų jaunimo dėmesj kunigys- tikėjimo laisvę, ir pa-
tei ir vienuolystei, šiuo tragiš
ku tautos metu kreipiasi į lie
tuvius tėvus ir jaunimą. Tė
vus prašo auklėti vaikus nuo
širdžioj krikščioniškoj dvasioj, 
kad iš jų kiltų kunigai ir vie-

10. Nuotraukos ir skaidrės 
bus priimamos iki spalio 31.

11. Konkursui užsibaigus, vi
si pristatyti darbai bus grąžin
ti siuntėjam.
. 12. LF.A. pasilieka teisę 
premijuotus darbus spausdinti 
spaudoje.

13. Konkursinės komisijos 
sprendimas yra griūtims.

žada jas remti.
Seimas įgalioja K.V. centro 

valdybą išleisti Am. Liet, istori
ją, remti kun. A. Kezio, S.J. 
darbą, fotografuojant švento
ves, religines institucijas, kad 
jos būtų išsaugotos istorinių ir 
meninių studijų tikslui.

L Kun. Vien, seimas reiš
kia padėką vysk. V. Brizgiui ir 
tėvams jėzuitams už lietuviškų 
mišiolų ir kitų lietuviškų litur
ginių tekstų paruošimą ir iš
leidimą. Giliai pritaria min
čiai, kad dar šiemet būtų iš
leisti: naujas mišiolas bažny-

da-

ne

Nuotraukų grupė
1. Nuotraukos turi būti 

lyvio darbas.
2. Nuotraukos tari būti

mažesnės kaip 5x7 colių, ne di
desnės kaip 11x14 colių, pri
klijuotos prie kartono.

3. Ant kiekvienos nuotrau
kos antros pusės turi būti užra
šyta dalyvio vardas, pavardė, 
adresas ir nuotraukos pavadi
nimas.

Skaidrių grupė
1. Skaidrės turi būti įdėtos 

į popierinius arto plastikinius 
rėmelius. Rėmelių dydis turi 
būti 2x2 coliai. Skaidrės. įdė
tos tarp stiklų, nebus priim-
tės.

2. Kiekviena skaidrė tari bū
ti pažymėta tašku kairiame apa
tiniame kampe kaip ji norma
liai žiūrima — be jokių apa
ratų.

3. Ant kiekvienos skaidrės

gal naujausią ir galutinį Vati
kano potvarkį.

Kun. Vienybės seimas reiš
kia padėką centro valdybai už 
uolų darbą jos kadencijos ei
goje ir už rūpestingas pastan
gas šį seimą organizuojant.

Seimas kviečia visus lietu
vius kunigus įsijungt į “Krikš
čionis Gyvenime” veikalų seri
jos prenumeratorius rėmėjus ir 
karštai rekomenduoti krikščio
niškoms lietuvių šeimoms. Taip 
pat pageidaujama, kad “Kr. 
Gyvenime” redakcija pasisteng
tų paruošti ir eilę populiarių 
leidinėHų-broŠiūrų aktualiais 
religiniais klausimais.

K.V. s. labai prašo kunigus 
plačiau įsijungti į dvasios va
dovų pareigas lietuviškose, 
ypač jaunimo, organizacijose 
ir savo konkrečiu darbu labiau 
vertinti šių pareigų svarbą.

RazoNvciję komisija: Kun.
rėmelių turi būti užrašyta daly- L A n driekus, OFM. kun. J. 
vio vardas, pavardė, adresas ir Budzeika, MIC. kun. J. FTuns- 
skMdrės pavadiBunas. kis, kun. J. Vaišnys, S. J.



DASBININKAS

Iš PLB

Sudėtingame laisvojo pasau
lio lietuvių gyvenime PLB yra 
ne viena. Visų pirma PLB Val
dybai tenka bendradarbiauti 
su atskirų kraštų lietuvių bend- 

bendros 
su kitais 

lietuvių

ko darbo talką jaunosiose mū
sų kartose. Socialinė dalis — 
vėl susitikimas ir pabendravi
mas. Dalyviai — spaudos ir ra-

s darbų
fi- fiūno prisiminimas bei pager

bimas ir du stmporinmai,' nag-

kom 
bei 
kad veiklai nepalyginti svar-

įstatus 
nuomonės, dijo atstovai, bendruomenės 

ir visuomenės darbuotojai, gy-

ruomenėmis. Toliau 
kalbos tenka ieškoti 
specialių paskirčių 
veiksniais. Tad svarbu išryš
kinti savo nusistatymą ir išsi- 
ai^inti laikyseną, kad atskiri 
mūsų keliai darniai sueitų į 
bendrąjį tautinį mūsų kelią, 
šiaun tikslui kiekvienam reikia 
turėti savo vietą. Tai ir mėgin
ta nustatyti čia minimos PLB 
visuomeninės veiklos gairės. 1 
Joms, žinoma, pirmiausia rūpi . 
pati PLB: “Atėjo metas skirti 
Lietuvių Bendruomenei laisvo
jo pasaulio lietuvių gyvenime ! 
tą vietą, kuri jai iš esmės ir 
paskirties priklauso. Būdama 1 
atvira kiekvienam lietuviui, nes 
remiasi vieninteliu tautiniu pa
grindu ir tvarkosi demokrati
niu būdu, Bendruomenė yra 
natūrali organizacinė laisvojo 
pasaulio lietuvių jungtis, tad 
būtų idealu, kad jos padaliniai 
veiktų visur bendrajam tauti
niam darbui dirbti ir lietuviam 
atstovauti”. Kaip žinom, ne vi
suose kraštuose šitaip yra. Ant- 

y ra, būtina taip pat bendrą kal
bą rasti ir su kitais: “Iš kitos 
pusės turim atvirai žvelgti į gy
venimą ir skaitytis su faktu, 
kad taip pat egzistuoja ir spe
cialios paskirties mūsų politi
niai bei visuomeniniai veiks
niai ir kiti junginiai. Tiek jų, 
tiek Bendruomenės pagrindi
nis tikslas — nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymas. 
Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymui gi pagrindinė sąlyga — 
tai gyva pati lietuvių tauta. 
Tad tautinės gyvybės išlaiky
mas tiek gimtajame krašte, tiek 1964 Tabor Farmoj įvyko lie-

jos, ne rašytiniai straipsniai, 
tačiau reikia skaitytis su mūsą
ja tikrove, jog ne vienam rai
dė lemia esmę, tad būtina taip 
persitvarkyti PLB konstituci- Naujosios PLB Valdybos dar-
. . . ------- -—■— jjįįjjĮjgį hmojat visų

pirma atėjo parūgos žmonės,
ją, kad ji šalintų organizacines 
mūsų trintis. Išryškėjo kai ku

rie dabartinės konstitucijos 
prieštaringumai. Pvz. 5 jos 
straipsnis nustato, jog PLB Sei-

ruomenių rinktieji atstovai ir 
PLB V-bos nariai, o 18 str. — 
jog PLB V-ba atsistatydina 
naujam PLB Seimui susirinkus. 
Kazuistikos mėgėjams, kaip 
parodė PLB IH-jo Seimo prak
tika, tai sudarė progą kelias 
valandas ginčytis dėl konstitu
cijos raidės. Tad reikia aiškiau 
nusakyti PLB V-bos, vykdomo
jo PLB organo, teises ir funk
cijas. Antra, gyvenimas reika
lauja naujų sprendimų toms 
mūsų veiklos sritims, kurios 
darosi ypačiai aktualios, tad ša
lia PLB Kultūros Tarybos rei
kia PLB Švietimo Tarybos, 
PLB Jaunimo Tarybos ir kitų 
centrinių organų. Trečia, su vi
su atsakingumu tenka susirū
pinti ir PLB Valdybos lėšomis: 
be lėšų galima vegetuoti, ne 
darbus dirbti. PLB konstituci
jos keitimo projektas PLB Val
dybos jau apsvarstytas ir pri
imtas, su juo bus supažindin
tos kraštų bendruomenės, dėl 
jo PLB Seimo atstovai bus at
siklausti korespondentiniu 
būdu. PLB Valdyba šiuo ke
liu tikisi prieiti prie kokios 
nors geresnės tvarkos.

mas.

ti, kaip sekasi PLB Vaidybai 
deibę dirbti".

lande gyveną — dr. A. Butkus,
A Gailiušis, dr. H. Brazaitis,

dr. A. Nasvytis, bet visada taip 
pat atvyksta ir A Rinktinas 
iš Toronto bei dr. V. Majaus
kas iš Detroito. Antra, Valdy
ba rūpinasi posėdžiams gerai 
£ anksto pasirengti: svarstysi
mi klausimų projektai papras
tai pateikiami raštu. Tačiau po
sėdžiai retoki: dažniems posė
džiams keliose vietovėse išsi- 
barsčiusiems PLB V-bos na
riams nėra sąlygų. V-bos prezi
diumas posėdžiauja dažniau: 
maždaug kas mėnuo. Spren
dimų stengiamasi siekti vienin
gu susitarimu. Bet esam de
mokratai: kai kuriais atvejais 
tenka ir balsuoti. Ligi šiol nė 
vienas valdybos narys nereika
lavo Įprotokoluoti atskiros sa
vo nuomonės. Manau, kad esa
momis sąlygomis PLB Valdyba 
padaro visa, kas yra galima.

VISI KELIAI 
Į PUTNAMĄ!

Kai girdime ar skaitome ką 
apie Putaam, Cgnn^tai turime 
mintyje ne ką*T3tą, o N. P. Ma
rijos seserų vienuolyną, Įsikū
rusį šio mažyčio Connectięut

. - . - . . . . miestelio pašonėje, įprastai va-
rūpestis ir tikslas. Tam yra žiavimas. PLB Valdybos pirmi- dinamą Putnamo seselių sody- 
taip pat būtinas politinių, vi- ninkas a^. J. Bačiūnas norėjo 

jį pakartoti: Ar duodama ko
kia eiga šiai jo iniciatyvai?

suomeninių bei kultūrinių 
mūsų siekimų ir darbų derini
mas”. Tokiam derinimui ir ski
riamas pagrindinis šių gairių 
dėmesys: aptariamas bendravi
mas bei bendradarbiavimas su

jame dalyvavę buvo patenkinti. 
Buvo patmkinti programoje

diplomatine Lietuvos tarnyba, ypačiai socialine suvažiavimo 
Vilku, kitais politiniais lietu- dvtimt — pačiu susitikimu bei

skirčių organizacijomis. Ne tik vasarvietė šiam tikslui buvo

Suprantama, gairės taikomos įmeto M vaaštogu bov. suva- 
sau patiems-----PLB Valdyba žtetao fruninihlrn, savo tar-
visų pirma siekia suderinto bei pe jau arturi— Bet ten da- 
vieningo savo pačios veiki- bv pdateį —ntaihį nauji Sei
mo, bet ji taip pat kviečia jų matete — Mi. V; Ateitus 
laikytis ir kitus, kiek tai lie- so savu pate Be te Bafiino

bą. iiiVim| tekti M88 rugsėjo
PLB Valdyba pasiskelbė siek- 13-14. Programos V® dvi da- 

sianti PLB konstitucijos keiti- jys. Oficialiojoj — 11 J. Ba-

Visi į

- PIKNIKU 
KENNEBUNKPORT, MAINE 

sekmadienį, rngpiūeio 3 d.
DIENOS PROGRAMA:

Degutis, O.F.M.
12:00 — pietūs 
4:00 — meninė programa

Pranciškonai nuoširdžiai kviečiu visus dufyvtmti šioje 
metinėje šventėje, pabūti su draugais ir paistomais, pa- 
ilsėti atostogų krašte Maine.

skelbimo kopijų. Kreiptis adre
su: 314West Main St., Water- 
bury, Conn.

otų lentoje. Stelbimas išstaty
tas Waterburyje, lietuviško 
Broeklyno rajone, prie naujojo 
iškelto Rt 8 greitkelio, prie jo

greitibtiiu. šis lietuvių atsišauki
mas matomas važiuojant abiem 
greitkelio kryptim. Tasv drąsus 
ir pagirtinas žygis įvykdytas L. 
B. prezidiumo nario ir Water- 
burio apylinkės pirmininko dr. 
Petro Vileišio iniciatyva ir jo 
biznio bei ryšių dėka. Jis paau
kojo lėšas ir skelbimui paga
minti. Dr. Vileišis noriai patar-

Ateitininkę šventė
Birželio 28 ir 29 Philadelphi-

metinę šventę.

Sekmadienį, birželio 29, Šv. 
Andriejaus bažnyčioje išklausy
ta misiųį, kurias aukojo ir gra
žų pamokslą pasakė dvasios 
vadas kun. dr. K. širvaitis. 
Moksleiviai dalyvavo su savo 
vėliava.

Po pamaldų iškilmingą po
sėdį parapijos salėje atidarė 
sendraugių pirm. A. Juzaitis. 
Prisiminti mirusieji ateitinin
kai, ypač artimieji — A. Ben
derius, Kęst. Kudžma ir kun. 
dr. A. Norius. Liūdnai nuskam
bėjo “Marija, Marija”. Posėdį 
gražiai pravedė Edv. Skladaitis.

Studentų įžodį davė Vytas 
Maciūnas ir Danutė Vaškelytė, 
moksleivių — Renata Baraitė, 
Rasa Makarauskaitė ir Alė Sur- 
dėnaitė, jaunučių — Diana 
Swoyer. Į mdksleivius pakelta

ši sodyba yra ypatingai mie
la lietuvio širdžiai, nes čia tik
rai jaučiama lietuviška dvasia ir 
aplinka. Tai pajunta kiekvienas 
čia užklydęs.

Apsilankyti čia yra labai įdo
mu, o tam ir progų neretai pa
sitaiko, ypač vasaros metu, ka
da rengiamos įvairios šventės, 
suvažiavimai ir stovykla. Kas 
sekmadienį čia rasi pilna pri
statyta automobilių ir aplink 
Raudondvarį ar Alkos muzėjų 
pasklidusių lankytojų.

Gausiausiai seselių sodybą 
užplūsta svečiai tradicinės lie
tuvių susiartinimo šventės me
tu. Tada čia suvažiuoja tūks
tančiai lietuvių iš tolimiausių 
Naujosios Anglijos ir viso ry
tinio Amerikos pakraščio lietu
vių kolonijų.

šiemet ši šventė, arba kaip

paprastai graži maldos procesi
ja, primenaųĮ^aĮdinintaį pro
cesijas Šiluvoje ar Kalvarijoje.

Trumputė malda lietuviško 
kryžiaus sodelyje ir tūkstančiai 
pasklinda po- visą sodyba pie
tums. Pietaujama visur, kur 
kam patinka. Daugelis valgo 
seselių pagamintus pietus salė
je ar rožių sodelyje. Kiti eina 
prie savo kolonijų stalų ar 
palapinių ir užkanda darbščių 
šeimininkių pagamintų ir atvež
tų įvairių lietuviškų valgių ir 
gėrimų. Dar kiti eina į didžią
ją pievą, prie savo “vežimų”, 
tiesia staltieses liepų pavėsyje 
ir vaišinasi savo atsivežtais už-

Pietavimas, pažįstamų susiti
kinėjimai ir apsilankymai Matu

virtos valandos, kada prasideda 
stovyklautojų programa. Aukš
tų eglių apsupta erdvi aikštelė 
jau iš anksto prisipildo žiūro
vais. Nuo Raudondvario pasi
girsta “Mūsų šimtas” garsai ir

žus kasmetinis lietuvių susibū
rimas, primenąs garsiuosius šv. 
Onos ar žolinės atlaidus Lietu
voje.

Iki pamaldų kai kurie pusry
čiauja, daugelis aplanko vienuo
lyno šventoves. 11 vai. didžiu
lių medžių prieglobstyje prieš 
vienuolyną prasideda pamal-

gieda stovyklautojų choras. Mi- uos laaktavėa, ir sfcdfe PūtM- 
šios ir pamokslas pertransliuo- sentei!
jama garsiakalMais, todėl visur UMfrtela tada visi keltai, ke- 
sodyboje puikiai girdimas kiek- Mtai apyMakėse. Be fhiHsfcry- 
vienas maldos žodis. Tuo me- Bą judė^EM tvaekytuję 
tu kad ir tolimiausiame sody- bos vargo ar pajėgtų Hsiskirsty- 
bos kampe besidarbuoją įvairūs M tote daugybė lietuviškais 
pareigūnai ar talkininkai susi- ženktekais pažymėtų šutomo 
kaupia tyloje pagerbdami mal- btlių.

na į Fatimos šventovę. Tai ne

visi šioje susitikimo šven
tėje dalyvavę sutaria, iki pasi-

Ramunė šileikaitė ženklus gaus 
grįžusi iš Putnamo mergaičių 
stovyklos.

J. Gaila pasveikino visus atei
tininkus, baigusius šiais me
tais aukštąsias ir vidurines mo
kyklas, ir įteikė dovaną Laimai 
Surdėnaitei, baigusiai lituanis
tinę mokyklą.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
dr. V. Vygantas. Jis palietė šių 
dienų ateitininką: kaip jis turi 
ruoštis gyvenimui, kaip priimti 
naujus Bažnyčios pakeitimus ir 
kaip turi išlikti atsparus ir iš
tikimas savo idealam.

Meninę dalį gražiai atliko 
jaunesnieji ir vyresnieji moks
leiviai.

Po programos buvo bendri 
pusryčiai.

Birželio 28, šventės išvaka
rėse, moksleiviai turėjo smagų ' 
Joninių laužą K. ir B. Gaspare - 
nu sodyboje, ant ežero kranto,

tojų — Cesk>vas Rukuiža.Vakaras buvo tikrai gražus. ~
Suliepsnojo laužas. Prie jo kiek- Vaidimmas praėjo su dideliu

mą paruošė ir jam vadovavo

Chkagos scenos darbuotojai 
viešėjo PhHadelpbijoj. Suvai
dino A. Rūko “Bubulį” ir Dun-

nūs, jaunus ir mažuosius. Vaidi
nimo pamatyti susirinko ne tik 
Philadelphijos ir jos apylin
kių lietuviai, bet ir svečiai iš 
tolimesnių vietovių (jų tarpe 
LMKF pirmininkė Vincė Les- 
kaitienė, aktorius Kazys Vasi
liauskas su žmona, Kauno dra
mos teatro veteranė aktorė An
tanina Vainiūnaitė, Algirdas 
Budreckis, Antanas Mažeika ir 
kiti). . . . .....

Vaišių metu į loteriją leistą 
paveikslą, paaukotą mūsų gra
fiko Romo Viesulo, laimėjo vie
nas iš Chkagos scenos darbuo-

dėl visi vaidino, dainavo, net bas. 
ateitį pranašavo. Gražiai skam- (nukelta į 6 psl.)

Tėvų pranciškoną vienuolynui, Aušros

Jaunimo centrui aukojo
■ 1000 dol. Helen Rekštis (per 
kun. Vytautą Pikturną) a. a. 
kun. L. Jankui prisiminti.

1000 doL Antanas Sharry - 
šertvytis, Brooklyn, N. Y.

200 dol. Halina Klemejerytė, 
Woodhaven, N. Y.

Po 100 doL: Jonas ir Kons
tancija Klimavičiai, Brooklyn, 
N.Y. G. Ciapaitienė, Brook
lyn, N.Y.

80 dol.: Jonas Kuodis, Broo 
kiyn,N. Y.

Po 10 dol.: Ponia Sabis, A. 
Brenk, A Rimydis, O. Kaja- 
tauskienė, Eva Zidanavičienė, 
E. Sandanavičienė, Brooklyn, 
N. Y. (pažadėjo 200 dol.), Wm. 
Kvietkus, J. Grisaitis, B, Rute- 
lionienė, Jean Ramanauskas 
(pažadėjo 200 dol.), M. Pliorai- 
tis, J. Zubites, Z. Mockus, A. 
Bumbulis, Andrew Rinius, L. 
Jankauskaitė, George Juškaitis, 
L. Petraitis, A. Vainauskas, A. 
Kučinskas, Al. Dressel.

čM.X

maldos. Dabarties ir ateities tetas neperneš Jūsų. Aid 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwfck 
Brooklyn* N.Y. 11221.

siųsti:
Avenue,

Eintraeht parke.

lietuvių ir kitų tautybių, ypač 
dėl lietuviškų valgių. Daytono 
ir apylinkių lietuviam labai ge
ra proga susitikti, pabend
rauti. Piknikui vadovauja R. 
Steinbrunner, J. Petkus, L. Ra
dauskas, A Preidis, Eva Lea- 
sure, J. Kavalauskienė, M. Lu- 
kienė, J. Mikalauskas, Anna 
Scott ir k. _ _ .

— Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų suva
žiavimas įvyko liepos 5 Cara- 
case. Asmeniškai dalyvavo 33 
atstovai ir 4 atsiuntė savo Į- 
galiojimus. Venezuelos L.B. 
centro valdybos pirmininku su
tartinai perrinktas inž. Vladas 
Venckus.
;? — Jaunimo' chorų klausi

mas Australijoj labai aktualus. 
Daugelyje kolonijų tėra tik pla
navimo stadijoj. Šiuo metu vie
nas veikia Brisbanėje, vado
vaujamas kun. P. Bačinsko. Pas
kutinių laiku jaunimo chorą ne
didelėje' Geelongo lietuvių ko
lonijoj suorganizavo M. Ky
mantas, anksčiau dirigavęs tos 
vietos suaugusių chorui. Tas
pats Kymantas, E. Jomantienei 
padedant, įsteigė jauniesiem 
ir vaidybos rateli “Aitvarą”, su 
kuriuo jau repetuoja V. Alanto 
veikalėlį “Sąmokslas prieš sa
vuosius”.

— PLB Kultūros Taryba. 
PLB Kultūros Tarybos pirm, 
dr. Alg. Nasvytis sudarė ir 
PLB Valdybos birželio 21 po
sėdžiui pristatė tvirtinti šios 
sudėties naują PLB Kultūros 
Tarybą: vicepirm. prof. J. Jakš
tas, sekr. Pr. Karalius, nariai 
— žurn. s-gos pirm. V. Alan- 
tas, pianistas A. Kuprevičius, 
kult, darbuotojas V. Mariūnas, 
muz. Alt. Mikulskis. KT patvir
tinta ir pradėjo eiti pareigas. 
Ji buvo papildyta iki 9 narių. 
Naujas dalykas — tai PLB KT 
nariai korespondentai. Jais 
bus kviečiami asmenys, gyve
ną įvairiuose laisvojo pasaulio 
kraštuose.

— Senatorius Everet Mc 
Kinley Dirksen ir Kongreso 
atstovai Roman C. Pucinski, 
Frank Annunzio, Edward J. 
Dervinski iš Illinois, senato
rius Hugh Scott ir Kongreso at
stovai Daniel J. Flood, Ja
mes A. Byrne, John H. Dent 
iš Pennsylvanijos sutiko būti 
garbės komitete Amerikos lie
tuvių kongrese. Šie senatoriai 
ir Kongreso atstovai yra gerai 
susipažinę su Lietuvos klausi
mu ir dažnai prisimena Lietu
vos bylą.
— Sol. Juozas AMcsiūnas, dai

nos mene kyląs tenoras, pirmą 
kartą didesnį IjetuviŠkų ir pa
saulinių dainų bei operų arijų 
koncertą duos rugpjūčio 9 Dai
navoje. ateitininkų sendraugių 
stovyklos tradiciniame paren
gime. Programa bus nauja, ne
girdėta lietuviškuose parengi 
muose. Solistas koncertui ruo
šiasi Motekaitienės dainavimo 
studijoje. Akomponuos Mani- 
girdas Motekaitis.



DARBININKAS

Dalis Philadelptujos moksleivių ateitininkų Joninių lauže

da prądėjo Larry Janonis, tos 
valdybos narys ir N. -Y.-N. J.

vyčių centro valdybos posėdis 
buvo birželio 15 Robert Treat

kutinto valdybos posėdžio, ku- 
Jife buvo kovo 29 Youngstbwn,

Ohio.
• Posėdyje dar dalyvavo: Lon
ginas Svelnis iš So. Bostono, 
Nancy Kobe? žš Great Neck, 
N. Y., Mary Jankowski iš Wor- 
cester, Mass., garbės narys 
Ann MitcheB iš Elizabeth, gar-

: bes narys ir buvęs pirm. Jo- 
seph Boley, Mary Kober iš 
Great Neck, N. Y., Mary Sto
nis iš East Orange, N. J., Loret-

£ ta Stukas iš Hillside, N.J., šių 
eilučių autorius, Dorothy Dut- 
kus iš Maywood, N.J., ir šie iš 
Worcester, Mass., — Ann Ben- 
der, Helen Gillis, Vanda Paje- 
daitė.

Apie artėjantį seimą kalbėjo 
Larry Janonis ir Loretta Stu
kas. Seimas bus rugpiūčio 22-

riui Matthew Buyus, kurio tė
vas Justin Buyauskas mirė Flo
ridoje birželio 29 d. Jis kelioli-

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko

patarimų teisiniais Mausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 

* pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Raza, 1864 Centre 
Street, West Rosbury, Mass. 02132.

24 Nevarke. Seimininkais bus ka metų gyveno Hollywood, 
N. Y.-N J. apskritis. Florida. Anksčiau 45 metus tu

rėjo laidojimo namus Newarke 
ir Kearny. Palaidotas liepos 5 
d. iš Švč. Trejybės bažnyčios 
Hely Sepulchre kapinėse East 
Orange, N. J. F.V.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

N. Y.-N J. apskritis.
Taip pat kalbėta ir apie Lie

tuvių kongresą, kuris Darbo 
dienos savaitgalį bus Detroite. 

Centro, valdyba sveikina 
naują vyskupą A. Deksnį. Dr. 
Stukas kalbėjo, .kad vyčiai su
rengtų ekskursiją į Romą 1970 
metas, nes tuo laiku bus 
šventinama Lietuvos koplyčia 
šv. Petro bazilikoje.

Užbaigiant maldą sukalbėjo 
Joseph-Boley.

Kitas centro valdybos posė
dis bus rugpiūčio 20 Robert 
Treat viešbutyje.

Visi dėkoja N.Y. ir N. J. 
apskrities valdybai už malonų nais, kurie vyksta nupirkus 

jaunimo stovyklą gražiose Ver- 
monto apylinkėse. Nori važiuo
ti autobusu, kreipkitės pas 
Watkins, telef.: PL 6-0356, ar
ba J. Miliauskas, telef.: 755- 
1894.

Antras autobusas organi
zuojamas važiuoti į pikniką pas 
tėvus pranciškonus Kennebunk- 
port, Maine, kuris įvyks rug
piūčio 3 gražioje tėvų pran
ciškonų vienuolyno sodyboje, 
esančioje prie Atlanto pakran
tės. Pasinaudokime proga, ir 
visi važiuokime vasaros laiku į 
gamtą, paliekant nors kelioms 
valandoms miesto triukšmą 
ir dulkes.

Nuvažiavę kvėpuosime tyru 
pušų oru, maudysimos Atlanto 
bangose ir naudosimės Dievo 
malonėmis, teikiamomis per 
jo tarną — neseniai įšventintą

■ į kunigus Tadą Joną Degutį, 
O.F.M. Norį autobusu važiuo
ti, kreipkitės pas Mancevičius, 
telef.: 754-0555.

Autobusai išvažiuos nuo šv.
■ Kazimiero parapijos bažny

čios. J. M.

. Worcester, Mass.
Važiuojame į gamtą

Organizuojamas autobusas 
važiuoti į pikniką pas N. Pr. 
M. Seseles Putnam, Conn., ku
ris įvyks liepos 27.

Nuvažiavę galėsite atsigai
vinti dvasiškai ir fiziškai ir su
sipažinti su naujais seselių pla-

KAS ATSAKINGAS? 
Klausimas

Esu viengungis, gyvenu vie
nas. Visą naktį man skaudėjo 
dantį, ir aš iš pat ryto nuta
riau važiuoti pas dentistą.

Pasiėmiau savo automobilį ir 
važiuoju. Netoli mano buto yra 
toks kampas, kuriame susidu
ria dvi pagrindinės gatvės (in-

tų, gavau laišką iš savo drau
dimo bendrovės, kad prieša
kinio automobilio vairuotojas 
mane traukia atsakomybėn. 
Prašau man pasakyti, ką dary
ti. Ar neturėtų ta moteris, ku
ri buvo visų nelaimių kaltinin
kė, visiem už viską apmokėti? 
Juk ji turi ir draudimą, nes 
pas mus, Massachusetts, drau- 

tersection). Ten yra ir šviesos, dimą visi privalo turėti. Labai 
Man jos buvo žalios, ir aš sau 
važiuoju įprastu greitumu. 
Staiga žiūriu — išlekia maši
na per raudonas šviesas ir va
žiuoja tiesiai į mane. Aš tuoj 
ant stabdžių ir suku į kairę, 
kad išvengčiau tos mašinos. 
Tai man pasisekė padaryti; ta
čiau nepasisekė išvengti susi
dūrimo su priešais važiuojančia 
mašina. Aš tam nekaltam žmo
gui gerokai įvažiavau į užpa
kalinį šoną.

Visi išlipome iš automobilių. 
“Kaltojo” automobilio vairuo
toja buvo apysenė moteris. Ji 
buvo baisiai išsigandusi. Sakė
si esanti kalta. Maniusi, kad 
tos šviesos yra mirkčiojančios 
(blinking light), todėl ir važia
vusi. Pasiėmėme vienas kito 
registracijas ir leidimus (licen- 
ces) ir nuvažiavome: aš pas 
dentistą, o jie savo keliais.

Kitą dieną aš vos galėjau at
sikelti iš lovos. Šoną, nugarą ir 
blauzdą baisiai skaudėjo...Ma
no sesuo patarė būtinai nuva
žiuoti pas daktarą. Daktaras, 
apžiūrėjęs, nerado nieko labai 
rimto, bet sakė, kad reikia pa
ilsėti ir pabūti kiek namie. 
Trumpai ir drūtai: jau trys sa
vaitės praėjo, o man vis skau
da nugarą ir kaklą. Negaliu 
miegoti ir nustojau apetito. 

Pas daktarą buvau jau ko
kius šešis kartus, ir jokio pa
gerėjimo nėra. Lyg to neužtek-

priėmimą.
29 kuopos susirinkimas

Newarko, N. J., Lietuvos vy
čių 29 kuopos susirinkimas bu
vo birželio 17 šv. Jurgio salėje. 
Jį malda pradėjo pirm. Kazys 
šipaila.

Šio susirinkimo tikslas buvo 
delegatų išrinkimas 56 —tam 
vyčių seimui. Brinkti: M. Sto
nis, K. šipaila, O. Pocius, E. 
Schmidt, R. Schmidt, I.‘ Dilis, A. 
Skruodys, R. Peckis, E. Sha- 
ron ir K. Čiurlys.

Tai buvo paskutinis susirin
kimas prieš vasaros atostogas. 
Baigiant sukalbėta malda, su
giedotas vyčių himnas.

Visi linkime greičiau pa
sveikti Charles Strolis, buvu
siam mūsų pirmininkui. Reiš
kiame gilią užuojautą mūsų na-

prašau man pasakyti, ar aš ga
lėčiau ją patraukti atsakomy
bėn 
tam 
liūs.

už savo bėdas ir už ki- 
žmogui padarytus nuosto-

Skaitytojas, Massachusetts
Atsakymas

Dėl Tamstos ieškinio. Tams
tos teisinė padėtis yra kebli. - 
Massachusetts valstijoj vyrau
ja vadinamasis “impact” dės
nis. Tai reiškia, kad, jeigu nė
ra fizinio susidūrimo (impact) 
tarp ieškovo ir atsakovo auto
mobilio, — nėra teisinės atsa
komybės. Praktiškai kalbant, 
vairuotoja, kuri važiavo per 
raudonas šviesas, yra kaltinin
kė. Tačiau teisiškai kalbant, ji 
neturi jokios atsakomybės nei 
Tamstos, nei kito automobilio 
vairuotojo atžvilgiu. Kadangi 
“apdraustasis asmuo” (insu- 
red) nėra teisiškai atsakingas, 
— jo draudimo bendrovė yra 
visai be atsakomybės. Jei ta 
vairuotoja ir turėtų, 1OŪAŪIL_— 
dol. draudimą, — bendrovė nė 
cento neišmokėtų, jei jų “ap
draustoji” nėra atsakinga.

tuviška muzika, šiam pusvalan
džiui pravesti buvo pakviestas 
žinomas veikėjas Antanas Ma
žeika. Jis klausytojus supažin
dino su Lietuvos istorija, šių 
dienų padėtimi ir su įvykiais 
1940 ir 1941 metais.

Kadangi stotis, per kurią 
transliuojamas Bendruomenės 
Balsas, padidino savo pajėgu
mą, minėta programa buvo 
girdima Pennsylvanijoš kasyk
lų rajonuose ir New Yorko apy
linkėse.
Diplomai lietuviam jaunuoliam

Gražus būrelis PhiladelphL 
jos ir jos apylinkių lietuviško 
jaunimo įsigijo aukštojo moks
lo laipsnius ir diplomus, šiais 
mokslo metais universitetą ar 
kolegiją baigė: Rima Salytė— 
University of Pennsylvanią, Ri
mas Stankus — Drexel Insti-

raUADELPHIA. PA.
čiūtė. Kalbėjo ir patys abitu
rientai.

Antroje programos dalyje žo
dį tarė LB pietryčių apygardos 
pirm. Balys Raugas. Jis įteikė 
atžymėjimus 18 mokytojų, iš
dirbusių ne mažiau kaip 3 me
tus šeštadieninėje mokykloje. 
Ypatingų ovacijų iš mokintų su
silaukė mokytojas Vytautas 

, Muraška. Ilgametis mokytojas 
ir pirmasis šeštadieninės mo
kyklos vedėjas Petras Balčius 
papasakojo keletą epizodų iš 
mokyklos kūrimosi laikų prieš 

, dvidešimt metų. Mokytoja Da
nutė Surdėnienė perskaitė At- tute of Technology, Dalia Ju- 

( lanto pakraščio mokyklų in- revičiūtė — Gwynned Mer- 
spektoriaus Antano Masionio cy College, Danutė Muraškai- 
laišką su sveikinimais ir linkė- tė — Holy Family College, AL 
jimais Philadelphijos mokyk- dona šileikaitė — Manor Ju- 
lai. , nior College, Edvardas Skladai-

Po oficialios dalies buvo vai- tis — La Šalie College. Visi 
• . ... .. šės ir pasilinksminimas jauni- šie jaunuoliai yra pasiryžę tęs-

Tuoj po mišių parapijos sa- muį grojant moksleivių ateiti- ti studijas ir siekti aukštesnių 
ninku orkestrėliui, o vyresnie- mokslo laipsnių.

Danutė Vaškelytė ir Vytas 
Maciūnas sėkmingai baigė gim
nazijas. Abu yra priimti į Uni
versity of Pennsylvania. Lietu
vių visuomenė džiaugiasi visų 
šių jaunuolių laimėjimais, svei
kina juos ir linki tolimesnės 
sėkmės.

Pavergtų tautų savaitė
Pavergtų tautų savaitės mi

nėjimas Philadelphijoje įvyko 
liepos 20, sekmadienį, 5:30 v. 
popiet, Independence Mali aikš
tėje. SAU.

(atkelta iš 5 psl.)

Pirmoji komunija
Motinos dieną, gegužės 11, 

šeštadieninės mokyklos moki-
< niai: Gintarė Gečytė, Audrius 

Dragūnas, Kęstutis Mašalaitis 
ir Darius Purinas priėmė pir- 
naąją komuniją, šv. Andrie
jaus parapijos klebonas kuni
gas Jurgis Degutis paruošė 
juos išpažinčiai ir komunijai 
lietuvių kalba.
Prieš trejus metus Redos Ar- 

dienės rūpesčiu ir a. a. klebo
no kun. J. čepukaičio pritarį- 
mu kun. Stasys Raila paruošė

< kitus tris mokinius (Rasą ir Re-
dą Ardytes ir Darių Ostrauską) 
išpažinčiai ir komunijai lietu
vių kalba. Pernai atvykus vys
kupui Vincui Blizgiui, tiem vai
kučiam buvo suteiktas sutvirti
nimo sakramentas.

Įėję įvyko komunijos priešpie
čiai ir Motinos dienos minėji
mas.

Lawrence, Mass.
Vysk. Thomas Riley iš Bos

tono buvo atvykęs į Šv. Pran- 
čiškaus bažnyčią ir suteikė sep
tyniasdešimt keturiem jaunuo
liam sutvirtinimo sakramentą.

Kun. Petras šakalys, šv. Pran- * 
ciškaus parapijos klebonas, bir
želio 15 buvo išvykęs į Belle- 
villę, III., į savo giminaičio vys
kupo Antano Deksnio konsekra
ciją.

šv. Pr< 
birželio .19 buvo ųteikti diplo
mai trylikai mokinių, baigusių 
šios parapijos , mokyklą (aštuo
nis skyrius).

Vyrų šv. Vardo draugijos 
piknikas numatomas liepos 13 
Palangos vasarvietėj, o rugpjū
čio 17 ten' pat numatomas di
dysis parapijos piknikas.

J. Sk.

bažnyčioj

Programą tvaike šeštadieni
nės mokyklos mokytoja Vida 
Klemienė, kuri labai origina
liai vieton įprastos prakalbos 
pristatė mokyklos vaikučių 
pasisakymus apie savo mamy
tes. Tai buvo pynė reiškiamos 
vaiko meilės savo mamai, nu
sakant visas jos geriausias bei 
gražiausias ypatybes, kartu 
primenant ir jos griežtą “ne”

- ir diržą.
Programoje buvo ir sky

rių pasirodymai, skirti mamy
čių garbei, ir sveikinimai pri- 
ėmusiem pirmąją komuniją.

- Atsisveikinimas su mokykla
Vinco Krėvės vardo LB šeš

tadieninė mokykla šiemet išlei- 
po tris abiturientus: Rasą Ar
dytę, Mindaugą Klausą ir Lai
mą Surdėnaitę.

Mokyklos vedėja
dienė jiem įteikė diplomus. 
Mokyklos globėjas 
kun. Jurgis Degutis 
baigusiuosius, linkėjo 
miršti gimtosios kalbos.

Philadelphijos apylinkės LB 
pirm. Gabrielius Mironas ir Pie
tinės New Jersey apylinkės LB 
pirm. Gediminas Surdėnas svei
kino abiturientus ir apdovano
jo ju ?s knygomis.

Buvo padėkota klebonui, ve
dėjai, mokytojam ir tėvam už 
atsidavimą mokyklai, o tėvų ko
mitetui su pirmininku Jonu VL 
geliu — už atliktus ūkinius dar
bus ir mokyklos patalpų re
montą.

Mokyklos vardu su abiturieti-
- tais atsisveikino septinto sky- _ ___  _______ _

riaus mokinė Aušra KananavL bi"m W»ter’lilim«-7 oiimmnd'pMHt, N.Y. TH. (51S) NH 4W1.

ji apžiūrinėjo mokinių parodė
lę, kurioje buvo išstatyti įvai
rūs rašinėliai apie keliones į 
Lietuvą ir mėnulį bei angliškų 
pasakėlių vertimai į lietuvių 
kalbą.

Angliškai per 
Bendruomenės Balsą

Philadelphijos apylinkės LB 
pirm. Gabrieliaus Mirono rūpes
čiu birželio įvykiam paminėti 
Bendruomenės Balsas translia
vo pusės valandos programą, 
anglų kalboje su pritaikyta lie-

SCRANTON, PA.
Vincentas Gulbinas, sulau

kęs 49 m. amžiaus, nuo širdies 
smūgio mirė liepos 22 Scran- 
ton, Pa. Laidojamas šį penkta
dienį katedros kapinėse. Pa
maldos šv. Liucijos bažnyčioje 
9:30 vai. Nuliūdime liko žmo
na, dukra Teresė, sūnus Vin
cas ir trys broliai: br. Kazi
mieras, OFM, Pranciškus ir 
Jonas.

Nashua, N. H.
Jonas V. Chesson (Česiū- 

nas), miesto .valdžios vyresnių
jų tarybos narys, išrinktas 
Greatet Naršia -Chamber of 
Commerce prezidentu. Jis yra 
pasižymėjęs įvairių organizaci
jų veikloje; Darbininko skaity
tojas. Sveikiname!

Nashua aukštesniąją mokyk
lą užbaigė 529 studentai, ku
rių tarpe yra lietuvių būtent: 
Dennie Bausha, Florence Alu- 
konytė, James Čaplikas, Ka- 
ren Markevičiūtė, Patricija Pa- 
tinsky, Stepas Narkūnas, Sally 
Kašulinaitė, Elzbieta Zibolytė, 
Mikas Januškevičius.

Pranas Matuza, gyv. 97 Ash 
Street, liepos 4 buvo išvykęs 
praleisti atostogų pas savo duk
terį ir žentą, gyv. Hampton, 
Virginia.

Reda Ar-

klebonas 
laimino 

nepa-

Antanas A. Jozaitis, 46 m. 
amžiaus, gyv. 16 Park Str., 
mirė birželio 14. Velionis buvo 
antrojo pasaulinio karo vetera
nas. Palaidotas kariškai. Liko 
liūdesy trys broliai, dvi sese
rys ir giminės.

Marcelė O. Pivariūnienė, 75 
m. amžiaus, gyv. 1 Wellman 
Avė., mirė birželio 19. Palaido
ta birželio 21 šv. Kryžiaus (pa
rapijos) kapinėse, po gedulin
gų mišių šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje. Mi
šias aukojo ir kapinėse maldas 
atkalbėjo klebonas kun. Juo
zas Bucevičius. Velionė paliko 
liūdesy keturias dukteris, sū
nų Antaną, gyv*. Peabody, 
Mass., ir tris vaikaičius.

Rožė Žedaliėnė, 78 m. am
žiaus, gyv. 38 Tampa St, mirė 
birželio 25. Palaidota birželio 
27 parąpijcs kapinėse, po .ge
dulingų mišių, kurias aukojo 
kleb. kun. Juozas Bucevičius 
šv. Kazimiero lietuvių par. 
bažnyčioje. Liko liūdesy trys 
sūnūs, viena duktė, trys vai
kaičiai, dvi seserys ir giminės.

Steponas Alukonis, 89 m. 
amžiaus, gyv. 121 Central St, 
mirė birželio 11. Palaidotas bir
želio 14. Kun. Adolfas Vainaus
kas sukalbėjo maldas kapinė- 

Nuctr. V. Maželio Se. A

Tamstos draiidhno bendrovės 
advokatas sugebės įrodyti, kad 
Tamsta vairavai ‘atsargiai’ ir 
kad susidūrimas su priešaky
je važiuojančiu automobiliu 
buvo neišvengiamas (unavoid- 
able),—teismas, jei reikalas 
atsidurtų teisme, galėtų būti 
tos nuomonės, kad nebuvo tei
sinės atsakomybės. Jei ieško
vas nori būti atlyginamas už 
savo nuostolius, jis privalo įro
dyti, kad 
atsargus” 
nesugeba 
negaus.

Bendrai, yra sunku įtikinti 
vairuotoją arba keleivį (passen- 
ger), kad vien fakto, jog atsi
tiko katastrofa ir jog yra su
žeidimų, neužtenka. Reikia bū
tinai įrodyti, kad būta “neat
sargaus elgesio”. Žmogus gali 
būti sužeidžiamas, net už
mušamas, tačiau, jei nėra tei- 

| sinės “kaltės” (negligencej, 
už tai (nei jam, nei jo šeimai) 
neatlyginama.

atsakovas buvo “ne- 
(negligent). Jei to 

įrodyti, jis pinigų

Nuo LIEPOS 1,1969 bankas priskaito 
nuošimčius prie visę taupomyjy ir 
90-dieny sęskaity 4 kartus per metus: 
liepos 1, spalio 1, sausio 1, balandžio 1

MKMBKR r D. I. C.

194 MAIN STREET 
NASHUA, N. M.

VIRS 65? — Taip, asmuo 
virš 65 metų amžiaus šia
me banke gali turėti če
kių sąskaitą (checking ac- 
count) nemokamai. Nėra 
minimumo. Iki šiol tai 
vienintelis bankas Nashua, 
kuris teikia tokį patarna
vimą.

Skyriai: Driva-tn offic*
Nashua

Hotfson, N.M.



WWY FiflflLY BAY

Mtataantaas nt įtampas. Ces- 
nmtsira?» Jfarket (Bitelis).

RuBgyses prabų rnrjo tasai 
jšskyėęs gjamnas. Všteno gyni- 
kai, Remeza su Dudmiou, at- 
irtaingt až tris Įvartais. Gaila, 
kad ano jų nknkrėtė Ktmis 
šiaip jau pasfriitimipaiv tarme 
nybių rungtynes žaidęs. Vidu
ryje aikštės geri Barfamškai. 
buvo Kalina su Vawwm H. De
ja, padavimai labiau segu pras
ti. Puolime, po ilgesnės susi- 
šeidimo pertraukos, žaidė 
Trampas. Atrodo, kad teek per 
anksti. Iš kariuomenės grįžęs 
Biieris po treniruotės bes ko
mandai tikrai reikeitagas. Mali 
nauskas H ir vėl neišnaudojo 
šimtaprocentinės progos. Nežiū
rint 4 Įvarčių, tinkamiausiu at
letų žaidiku buvo Maišnanskas 
I vartuose. Jis net sulaikė 11 
m. baudini, kuri patastetinu 
šūviu Įvarau pavertė nekliudo
mas kitas priešininko puolikas 
Mūsų gynikai tuo tarpu netu 
įėjo laiko, nes skaičiavo pra- 
skrendančias varnas Pasiges 
ta gynime jaunavedžio Mrozms- 
ko.

Ruošiantis rungtynėm Darbo 
dienos savaitgali Chicageje. vi
durio gyniko problemos iš- 
spoMidnnasyra būtinas.,

Attekąs

Automobiliai
giminėms j Lietuvą ir USSR 
Mums kaip tik pasisekė 
gauti RIBOTĄ SKAIČIŲ 
automobilių—

MOSKVITCH
408-E

Paskutinis modelis — 
eksporto kokybė.

.♦botas laikas — kas pir- 
tas ateina, tas ir pirmas 
ptaraeupmas

62495M
tu pristatymu

Skubiai siųskite savo
užsakymas

*ODABOcrrs
W.

arba priėjo pricĮjuoguaiBa
' firmas)

22p Fodt Avė. Soutii
ew York, N. Y. 10003

U.2K-2MW

maumui Bon naknu mni Mana OMM •rnėuMMB .

CHALLER&WEBER
AVOedtAUSIOŽ KOKtaM IftODUKTAi

e— wr* - I MA »-

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
raitai MM tari Aw. (tMt bt) - TR9-M47 
«wriM Srita Mjrrm AtaRM — VA I-ŽNB 
Mki ** A-tosa
tariu lu ttatr MitaNt Am, — mMIK 
tažrb uld Itab btteri Hri. SW>ta7taM

bet ir Mtatenčin buvo iMdgh- 
snaa. Baoagų jam aetrtto.

Sielojosi taip pat, kad lietu
viai būtų vieningi. Didelis 
nuopelnas Vlado, kad lietuviai 
čia tari perai veikiančius du 
klubus, pajėgią Lietuvių Taupy 
mo ir Skotmiiiro Draugiją 
ISctaryier Satangs and Loan As- 
Boaation of Kearny. N. J.), ku
riai Įsteigti buvo pirmasis ini- 
taatanus. vėbau ilgus metus di
rektorius. Savo sutaupeuns sun
kias metais ne kaną ją rėme. 
Aktyviai reiškėsi ir kitose drau
gijose: buvo ilgametis Lietuvių 
Politikos Klubo ir Lietuvių Ka- 
taliku Bendr-nės Centro na
rys. Nepamiršdavo ir savosios 
bažnyčios, visuose reikaluose ją 
remdavo -

Vladas Šukys tikrai buvo 
žmogus, kuris mokėjo savo gy- 
vmmmę garinai tvarkyti. Daug 
dšiMgMBn ir pKVĮMMBfo Mgy- 
vabbMolMbjo giiųat-
rstataMĮ jte ir tams rifraa- 
gjfMta. su tantonis jis buvo 
tampriai susijęs ir ilgus muCus 
pfUeMįs.

LM01 Ūkusi tanam Stena, duk
tė ima ir tautas taus ®H- 
zai). netekę tiramgua aamtus, 
uotu ir ntaniy nesamu, kūne 
gMtaei taiywvo taramyae ir 
ne Mtitan Muitu taMdta 
gtatoa Dtevo Matam badnv- 
a>je š m. MIW. vta. 18 d 
palydėjo i amfifio poilsio vietą 
— Šv. Kryžiaus Kapines. Nortb 
Artagtan. N. J.

J. Mėl.

Irti [ . 6-1 tš_, S. Matera ir J.
« te.. garrasis ffltagtaftis 

Bcntu'3% te
Mas pB>u»e«ybes sekė ir ktffinn- 

tavo dMinui1111 is Bobby Ftseher, ku
ris jMHMManja didelę ateitį Rogof- 
fui. Naujasis jaunių meistras K. 
Rogoff bus y Biustas į pasaulines 
jaunių pirmenybes Stoekfrotme, rug- 
teMto m-SO d.d.

DeFntis ir J. Turjan jkelt: JAV 
stadsntų i mktmėn į pasaulio p-bes 
Dresdene rugpjūčio 1-18 d.d.

• Mrs. Gūela K. Gresser N.Y., de
vintų kartų iškovojo JAV moterų 
Čempionės titulą surinkusi TU-;-!1... 
tš.. Mona Karff. N.Y 64. te.. 20- 
metė Miss Marilyn Kopu t. -Wauwa- 
•aaa. Wta. 6 te.

• N.Y. Times, liepos 13 d. įtalpino 
Bdvardo Btaknio partija su naujuo
ju N.Y. Commereial League laimė
toju Leonardsu. Prieš porą metų 
f»67> E. Staknys laimėjo šios ly
gos vautabas įsidėmėtina pasekme 
— 6:0!
a Naujosios Anglijos ir Merrimack 
Grand Prix pirmenybės yra sujung
tos į vienas varžybas, kurios įvyks 
per Labor Day savaitgalį, rugpjūčio 
30 - rugsėjo 1. Salem. New Hamp- 
shlre * pusvalandis iš Bostono į šiau
rę). Prizų fondan sukelta $5200 ir 
tikimas! sutraukti per 200 dalyvių. 
Laimėtojams paskirta $1000 500. 
200 200 100. Klasių gerinusiems: 
meistrams $125 100: ekspertams — 
100. 75 50: A kl. — 100. 75. 50. Go
riausiems iš Nauj. Anglijos — $300. 
150 75. 50. jauniams — 50 30. 20. 
Rezervinės grupės prizai- $350. 200. 
100 75 . 50. 25: C k!. $100 . 75. 50. 
be m D AE kl ir neklasifikuotiems. 
Gertansiems iš Nauj. Anglijos $200, 
100 , 50. 30 20. Moterims $75. 25.

Happ.y and Safe-Voyagc 
Back to Earth 

Astronauts Nei! Armstrong. 
Mike Collins and Buzz Aldrin'

FIRST 
NATIONAL 

BANK 
of 

HOPE
NEV' JERSEY 

Call <201) 459-4121

tataMtatata «.Vd 4W Makt bL » 914>4M-Mta 

MBMMtaMMMHMMMMNBHMMaMMMMi

BLLIE SEA
Rf^staiirant
FOR TftE FINEST

OF SEA FOOD 
------ A Family Place ------

135TH1BD AVENUE
New York City

FOR THE 
SlMMFR
WESTHX> MPTON 
NLTRSING HOME 

or
WESTH A M PTC N 

ADULT HOME 
Excellent accommodations 
TVESTHAMPTON BEACH 

<516) 288-1122

CANTON LOW 
CHTNESE 

RFSTAITRANT
Opcn 7 Dnys.a Week

— - - A Family Place — 
ORDERS TO *TAKE OUT

28 N. Lrvmgston Avė. 
LTVINGSTON N. J. 
Pbone '20-D 992-7056

DfSPLAY

fantastu: Patto speciKl

16x20 bnlv $288 
J R

Call 516 CH 9-5100 or
212 - 591-8949

POMEROY CO. INC
Spėchilfets in Shflgičal Applianm 
tliftt fhuft be fitfed to the bodų.

fftfi LMngštfin Street Brooklyn — TR 5-2707
16 E 42lhd Street — MU 2-8446

IHCK and DORA’S RE8TAVRANT
hutai hbttrn OMimH SjuMutrirš 

dul Ortem — Oppn Ali Ycar 
Pilto dfoftfagt ttoęMng tadHltos. ClnM Mmtoajs.

93 AlhBmNm Itotd L t — PY n-0202

TAYLOR VOUStAGfiN
Fhr the finest nf Caru

ŽfiO W FA9SA1C STRfcrt MAtW(K)D N J.
201. mm

STANS DRIV6-IN 
CLEANERS AND 
SHIRT LAUNDRY
Open 6 Days a Week

219-16 LINDĖK BLVD 
CAMBRIA HEIGHTS 

Queehs 
F1 1-4525

FRENOTS
Litpior Store

109-31 FARMERS BLVD.

HOLUS QUĖENS 
For the Finest of Wines 

and Lifluors 
call 

212 HO 8-6969
—------- We Delivcr------------

Jack Frickcs
OLD HOOK

INN
Open 6 Days a \Veck 

LOBSTERS - STEAKS 
LL'NCH and DINNEK

Old Mook Road

EMMERSON N. J.
Call 201 - 262-2886

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO

Y NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės Į gerai pa- 
tyrusius mechanikus, kurie są- 
žmingai atliks visus darbus.

Manfel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 
dendaJe, N.Y. 111227

Tel. 894-4188

— Raidmos mašinos nuo ma
žiausios iki Standard 92ž. liet, 
anglišku raidynais, taip pat TV7, 
radijo ir biznio mašinos. Reika
laukite katalogėlių. J. L. Gied
raitis. 10 Darry Dr., E. X’orth- 
port, N. Y. 11731 telef. (516) 
757-0055.

SMITH10ST0N SAVfflCS WK
Inkorporuotas 1863

460 Wesf Broadway, South Boston Messachusetts

”Kur tūkstančiai taupo iriuųonus
^ALFRED W. ARCHIBALD

President
Šio banko <flrektorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. bBaiina ir adv. Jonas J. Grigams. Retkaie su patarnautojais ga. 
Urna sth^kalbėti ir Betuviškai. • Turtas (Assets) virš $132.000,000

Current dividend on all accounts.

Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.

to Place 
your ad 

CANCĖL OR CHANGE 

Tel: fcLi-2923

H. W. MALĖ

Help wanted - Custodial workers. 
mušt be residents of E. Islip. Islip 
Terrace. No. Great River and Great 
River (E. Islip School Dist.). Career 
opp’ty for capable res interested in 
long-range job plans. Liberal fringe 
benefits. Uniforms, opp’nity for ad- 
vancement. (516) 581-1564 Ext. 207

PCRTERS
Steady job. good salary. Union ben
efits for hospitai located in Quccns. 
Mušt speak English. Call Mrs. Hout- 
koppa Ext. 602 daily from 8 to 3 PM 

(212) NE 9-7100

WAREi!OUSK 
All positiors 
DYEHOUSE 
All positions 
FINISHING 
Ali positions 

TUFTING MECHANICS 
Company paid benefits

HOLLYTEX 
CARPET MILLS

P1ASTERN DIVISTON 
1070 Jaymcr Rcad 
Scuthampton, Pa.

(215) 355-6000

EXP MECHANIC.ON AUTOS
Mušt have awn bools steady niee 
working conditioris ivork near home 
Commercial body and tank 53-24 
98th Street Corona Queens. Ca’l: 

699-5688

SALAD MAN
Short Order Cook and General Kit- 
chen Help steady niCe uorking con- 
diiions good salary. The SUHOIN- 
ER RĘST — 111 Vest Brnarhvay 
Port Jėffėrson LT.

Call 516 - 473-5656

ORIVERS
Private sanitation steady ni< e work- 
ing conditions salary open. Ėringo 
benefits & TTnion. RAPTD 1VASTE 
TRANSFER INC. 10 Cedar Place. 
Eastchcster. N.Y. <914) WO 1-910O

H. W. FEMALE

FOCD PLAKT VVORkERS
UNITREE CORP. 812 Borden Rd 
Checktov aga. N Y. — Applicatton.'-' 
are novv being acceptėd for 2tid 
sliift operations 4 PM to Midnlght 
to start immediately. Pleasant sur- 
roundings. AppTy 1-1 T’M (Mondnv 
to Friday)

VVork near home StCRETARY 
for Service Station 5 day wcck 
excellcnt pay. MART1NS SERVICE 
STATION 196-19 Lindėti felvd. St 
Albane. LT Call (212* 527 2112

MALĖ - FEMALE

MAN - WIFE TEAM
Year rnnn<l for cuntp A whool In 
Llhcrty. N.Y. Vat'ed dtif.icš Romu 
A Ijoard tnchi'k'd Good for rrlired 
rrHipio Call:

DR. O. riURDAV
(914) 292 6430

Factory Help <1.«y and ntght shifts 
Feimmrny no e$|> nrtr••*»»»y Gar 
ncce sflty, Ąd* inrotnont. <-!o’nplM»> 
fringe liehoflte, tncl pen«fnn. h<>H»i- 
taHfnth»n Knita bnnim lęyerdHit 
stSrting rate turi Ros Corp . VVt • 
ermis Rhd. Carlsindt. N .1 (701) 
933-9777

SERVICE

EXPERT SEAMSTRESS
All fėmale fashions — reasonable
prices. We makc all your garments 
look likę new. Call Mon. thru Sat. 
Mrs. Marshall 4" Broadhurst Avė. 
N.Y.C. — Call 862-70S1

MONTREAL DOWNTOWN
FURNISHED ROOMS by the day 
ana \veek fully carpcted and tele- 
vision — 1480 Overdale Street and 
McKay Street. Call 514 - 878-0085 
ask for Mr. Rioux.

Fry House International Corp 219 
TTtica Avė Bkljn N.Y. Specializihg 
in the finest in rib and chicken 
shrimp and fish. Complete hot meal 
for onc or one hundrod delivered to 
yonr door A Party in a Minute 
Tele 772-2450 T.ook for our other 
New Locations

BILLS AMOCO 
SERVICE CENTER

Open 7 days a week. Wc do gene ra i 
Acto-Repams and Towing Service. 

179-01 Lindcn Bivd. 
St. A’hnnsQucens 
('all .TA 6-9547

GEORGIE'S PASTRY SHOP - 
A-; haking-. done on prė<ni ''ė’7'BfrFH'- 
d;iy. annivcrsary wc<lding, S- 
for all occasion:- Cnkos, pieš, (le
nais. rt'lls. I ns. 1706 Amstcr- 
da n Avė.' (bet 11 tth & 1151h Si<-.'- 
Tel. 281-3477 X Y C. Closed Monday

ALMA’S 
MA1NTENANCE

OFFICE & HOME CLEANING

Call 654-4441 
Mr. Ted Francis

PLASTER, CARPENTER. Electric 
and Piumbing. 4 Gl’Y PT-T’MBING. 
4 GI Y CONTRACTORS no.job 
too iarge or small. From $50 to 
v. hole biiilding. Frec cstiroaie. Gtve 
us a call 491-0100.

VVINSTON'S Custom Ocsięners
Custom taylored ladics woar. rčady 
rnade wcdding gov.ns. party drt-- 
scs. eoats, pant sėt- ete 141 Rock- 
awax Avė. Bklyn. N.Y. .342-9112 
ijctsvcen -Herkuner & FuTTdn St,

HAROLO 6 LOUIS Floor waxing 
and polis'ning. Small repairš dane in 
yom <wn home or apt. Reasonable 
rates, free eštimate Call (212) EN 
9-0527. aftcv 5 T’M ucrkdays. \ l 
<iay Sat. A Sun. Ask for Haroid

RENT - A - TRAlLfeR
EP.1BA CAMP1NG TRATLĖKS . 

$65 a įveck am cėr cnn pull our 
trailers. Sec them at 65 Sireet & 
Metropolitan Av< Maspvth.

Call GL 6 1039

SOPHIES BEAUTY SALON
Open 5 dnv« a \vcck !nt<> nite Thun- 
and Fri • I.a1e-1 sfvl.'s in m-altv» 
hau styling \Vc sėli v igs and v-ig
Trts 90-22 .Tnmnicn Ar U -d 
hrtvrn. Call VI 6 f«'36

REYPUNCH SERVICE bc!<«' NY< 
rotos. 1'opendnhb,. ;‘ccurate 10.0W 
hrs v. k . niessei-gct. Photie Frank 
Vacca (914)452 4980 ALLST'.TĖS 
DATA PKEI’ARĄTTON 36 N*n 
Mmke't S’t l’.mghk.'. r :e. N Y IrtU'l

EYECUTIVE TYPF 
CAR ANO CHAUFFFUR

a-, ailnble 7 dm- a week C'i’l Mr
John Shcridm’ from 2 9 T’M
CHvdn S'f.'cl FP'oMvn N V

Call TA 7 6390

J U L 1.0 
POLI9HING A^D PI AT'NC. 

‘ E-. m v Thing in bl t 
;<nd I’olishing 

Nn f-Moti Mg ėr Ine : 
Call 226 5829

Km nortaf taitaNi Drirbtomlt* 
ta'Ptamta ttanbtoH: 

duniMM imi


