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W. Rogers Azijoj keliauja kitu keliu 
Okinawa, saugumas Taiwane ir Seule

Prięš kelionę buvo aiškiau, dabar Viskas susimaise
Prez. Nixono ] 

Guamo saloj kelionę pradedant, 
kad Azijoj nebebus daugiau' 
Vietnamu, iš tikrųjų nesąs tai 
bandymas siūlyti kokią nors 
naują Amerikos Azijos doktri
ną, bet reikalas keisti taktiką 
aplinkybėms pasikeitus.

Iš tikrųjų, tai nėra net ori
ginali respublikonų politika, 
nes pirmasis tą šūkį yra palei
dęs pernai H. Humphrey, ban
dydamas laimėti prezidentūrą 
atsiribojimu nuo prez. Johnso- 
no Vietnamo politikos, kurią jis 
pats ketverius metus padėjo 
planuoti ir vykdyti. ----

Neabejotina, kad toji kelio
nė turėjo politinių ir propagan
dinių tikslų, bet tikrasis jos 
tikslas iš tikrųjų buvo ne pra- 
hešinėjimas apie Amerikos 
naują Azijos doktriną, bet ban
dymas iš pasikalbėjimų suvok
ti, kaip geriau galėtų apsaugoti 
savo interesus Pacifike ir Azi
joje be tokio nelaimingo Įklim- 
pimo, kaip atsitiko Vietname.

Todėl visų lankytų kraštų 
vyriausybėms prie uždarų durų 
buvo pasakyta, kad JAV yra ir 
pasilieka Pacifiko valstybė, to
dėl jai negali nerūpėti to regio
no saugumas ir gerovė. Bet to 
tikslo negalima pasiekti be Įsi
pareigojimų. Tie Įsipareigoji
mai pakartoti tvirtinimu, kad 
JAV neatsimeta nė nuo vienos 
sutarties, kurias yra sudariusi 
su tos erdvės valstybėmis.

•Pprad^anT Korespondentai mano, kad misiją galėjo kas kitas atlikti 

sakyti, kas iš to viso gali iš
eiti. Aišku tik viena, kad to 
mosto neužteks naujai sėklai 
paberti. Bet visgi tai gali būti 
gera pradžia šalia maskvinių 
idėjų pabarstyti ir kitokių.

Maskva apie Nixoną Rumuni
joje pranešinėjo tik labai trum
pais sakiniukats, bet jau būta 
užuominos viename Pravdos 
straipsnyje, kaid niekas negalės 
kaišioti kylių tarp socialistinės 
sandraugos narių.

Dalins S. P. Vietnamą?
— Prez. Nixonas buvo ir 

Saigone, kad pasakytų, jog dau
giau nuolaidų Paryžiuje prie 
derybų stalo nebebus. Bent jau 
dėl k 
Vietnamo 
me.

Bet vos 
į Tailandą,

Jeigu prez. Nixonas ir jo vy
resnieji palydovai ką nors tuo 
reikalu 
rę, tai 
aiškiau 
vusias 
sau palankia prasme. Sakysim, 
kad ir klausimas, kada JAV no
rėtų ar nenorėtų kariškai Įsi
kišti. Bet ir tuo reikalu viešai 
padaryta išimtis Tailandui, nes 
pats prez. Nixonas pasakė, kad 
JAV padės jam gintis ne tik 
nuo išorinio, bet ir nuo vidaus 
priešo (Tailande — aktuali ko
munistų partizanų veikla). Tai, 
žinoma, nereiškia, kad toji pa
galba būtinai turi pasireikšti 
kariuomenės pasiuntimu.

Antrasis tikslas buvo pa
skatinti to regiono vyriausybes 
imtis iniciatyvos naujiems su- 
sigrupavimams sudaryti, nes 
JAV taktikos sumetimais tos 
iniciatyvos imtis nenori. Neno
ri užsimesti. Naujų susitarimų 
ir susigrupavimų būtinai reikia, 
nes a. a. J. Dulles ant greitų
jų sulipdyta tvarka ten šian
dien jau yra nebeveiksminga 
seniena. Tas darbas nebus nė 
lengvas nė greitas.

Ar būtinai prez. Nixonas 
turėjo tą misiją atlikti?

Tokia kelionė buvo reikalin
ga. Bet ar ją būtinai turėjo at
likti pats prezidentas? Prezi

šioje kelionėje yra da- 
tik bandę kiek galima 
esamas sutartis ir bu- 
praktikas interpretuoti

dentą lydėję vyresnieji kores
pondentai veik vieningai (pasa
kė, kad tą darbą turėjo atlikti 
tyliau kas nors kitas, tik ne 
pats JAV prezidentas. Bet čia 
jau nieko nepadarysi, nes pats 
Nixonas nori vesti aktyviai už
sienio politiką ir pats pasirin
ko tokį būdą. Jis labai rizikin
gas ir brangus, bet taip bus tol, 
kol kas nors negero atsitiks.

Bet tie patys korespondentai 
pripažino, jog paties JAV pre
zidento nuvykimas Į Rumuniją 
buvo naudingas ir reikalingas, 
nes ten vykta ne kokiems 
svarbiems pasitarimams, bet 
simboliškai demonstracijai. To
kiais atvejais reikalingas pats 
žinomiausias artistas — veikė
jas. Ir jis ten buvo labai šiltai 
priimtas. Šilčiau, negu visur ki
tur. Bet dar niekas negali pa-

laikraštis paskelbė, kad Ameri
kai būtų priimtinas planas ko
munistam palikti administruoti 
jų dabar kontroliuojamas P. 
Vietnamo vietas, o Saigono vy
riausybė liktų tik nominalinis 
P. Vietnamo šeimininkas. Wa- 
shingtonas bandė tuo reikalu šį 
tą pasakyti, bet iki galo nepri
ėjo. Manytina, kad toks • “pla
nas” yra kur nors atsiradęs, bet 
jis ne laiku pateko į laikraštį.

vaidmens P. 
iniame gyveni-

Palydėjęs prez. Nixoną iki Fi- oficialiai pataisyta, kad tuo tar- 
lipinų, valstybės sekretorius W.
Rogers pasuko pats vienas į ki- - 
tus Azijos kraštus.

Pirmasis sustojimas buvo Ja
ponijoj, kur. vyko pasitarimai 
dėl prekybinių santykių, kurie 
pasidarė su problemomis. Ame
rikos tekstilės pramonė nebe-

I pajėgia konkuruoti su Japoni
jos gaminiais savo rinkoje, to
dėl kongrese daug balsų, kad 
reikia Įvesti kvotas japonų ga
miniams. Vyriausybė vis dar 
spiriasi, bandydama prikalbinti 
Japonijos vyriausybę savanoriš
kai riboti tekstilės gaminių eks
portą į Ameriką. Antroji pro
blema yra ta, kad Japonija dau
giau Amerikon išveža negu iš 
Amerikos įsiveža. Washingto- 
nas ir čia norėtų Japonijos vy
riausybės įsikišimo.

Iš politinių klausimų svar
biausias yra Okinawos salos 
grąžinimo klausimas. Japonija 
nori kuo greičiausiai tą reika
lą sutvarkyti, bet Washingtonas 
negali ko nors radikalaus dary
ti iki nesusitvarkys Vietnamo 
reikalas.

Mat, tame reikale nori turėti 
žodį ir kiti antikomunistiniai 
Azijos kraštai, kurie mano, jog 
Okinawoj turi pasilikti JAV 
bazės, nes jos reikalingos vi
sos Azijos saugumui. Todėl vi
sa Okinawos grąžinimo byla 
spręstina tik tada, kada bus 
lipdoma naujoji pietryčių Azi
jos saugumo sistema, kurion 
būtinai įjungtina ir Japonija.

Dar Rogers tebesant Japoni-

Pabėgo pirmas “naujas sovietinis 
žmogus”

Atsižadėjo išcenzūruoty raštą 
draugijai, prašydamas iš narių 
išbraukti. Ta proga deklaravo, 
kad marksizmas - leninizmas 
yra nepaprastai pasenęs ir la
bai vaikiškas dalykas. Vyriau
sybę prašo nepersekioti jo mo
tinos, žmonos ir sūnaus, nes tie 
asmens nieko nežinoję apie jo 
pasirengimus pasitraukti iš Ru
sijos.

Anglų spaudoj Kuznecovas 
jau išspausdino ilgą pareiškimą, 
kur jis sako, kad Sovietų lite
ratūrą kontroliuoja nieko apie 
literatūrą nenusimaną valdinin
kai, kad vadinamasis socialis- 

a. Kuznecovas tinis realizmas yra politikai tar
naujanti beprotybė. Atsivežė 
savo dar necenzūruotus rank
raščius, gi išcenzūruotus nufil
mavo ir paslėpė Rusijoj.

Du kartus buvęs atmestas jo 
prašymas vykti Į užsienius. Da
bar buvo išleistas vykti Angli- 
jon parinkti medžiagos apie 
Lenino buvimą Londone dar 
carinės Rusijos laikais. Pakvie
timą atsiuntė Anglijos - Rusi
jos kultūrinių ryšių d-ja. Atro
do, kad jis turėjo Anglijoje pa
žįstamų, kurie bus jam padėję 
tą kvietimą gauti. Kuznecovo 
amžius — 39 metai.

Kuznecovo išbėgimas yra di
delis smūgis režimui, nes iš sa
vo generacijos jis yra pirma
sis toks pabėgėlis. O tai genera
cija, kuri nepažįsta carinės Ru
sijos, kuri gimė ir išaugo so
vietiniame režime, kuri jau 
vadinama “nauju sovietiniu 
žmogumi”. Kada šitoji genera
cija įsisąmonins, jog ji buvo 
apgaudinėjama, melu maitina
ma, tada ateis laikas pradėti so
vietinei sistemai sproginėti ir 
galop vietą kitai užleisti. Vi
sas klausimas kada ir kaip: ge
ruoju ar audringomis konvulsi
jomis?

Įžymus Sovietijos rašytojas 
Anatolijus Kuznecovas, jauno
sios kartos mėgiamas rašytojas 
liberalas, susiplanavo kelionę į 
Angliją, kad daugiau nebegrįžtų 
Į Rusiją. Pasitraukimą planavęs 
visus metus, net buvęs pasiry
žęs pasienių upes po vandeniu 
pasinėręs perplaukti, kad tik 
galėtų iš Rusijos pasprukti.

Bet taip jau atsitiko, kad iš
vyko iš Rusijos ramiai, turbūt, 
net nelojalumu neįtartas, 
nepaprastai nuskriaustas, 
laisvėn atvykęs paliudijo, 
per visus 25 rašytojavimo 
tus nė vienas jo kūrinys
buvo atspausdintas toks, koks 
buvo parašytas. Kas buvo at
spausdinta su jo vardu, buvo 
neatpažįstamai išcenzūruota ir 
iškreipta. Todėl jis dabar visų 
savo Rusijoj atspausdintų kūri
nių atsisakė, nes politiniai 
cenzoriai tuos kūrinius yra pa
darę nebe jo kūriniais. Ten ra
šo, sako jis, "Kuznecovas veid
mainis, negarbingas prisitaikė
lis. Laisvėje rašydamas, dabar 
jis pasirašinės nebe Kuznecovo, 
bet AnatoUo pavarde.

Kuznecovas parašė laiškus 
Sovietų kompartijai ir rašytojų

tik 
nes 
jog 
me- 
ne-

Prez. Nixonas Rumunijoj su Ceausescu

— Šen. E. Kennedy nebū
siąs prezidentiniu kandidatu 
1972 metais. Taip jis pasakė su
grįžęs j V/ashingtoną po auto
mobilio katastrofos, kurios me
tu žuvo su juo važiavusi žuvu
sio šeri. Roberto Kennedy sek
retorė. Kitais metais baigiasi jo 
kaip Massachusetts senatoriaus 
kadencija, bet jis vėl kandida
tuosiąs. Tuo tarpu toji jo byla

is sugrįžo atgal ga|j dar nepasibaigti, nes 
as Kalifornijos katastrofos vietos prokuroras 

pradėjo ieškoti kelio, kaip at
naujinti tos bylos tardymą, nes 
labai daug klausimų dar liko 
be atsakymu. Jeigu visi liudyti 
pakviestieji išdrįstų kalbėti be
išsisukinėjimų, galėtų pablogė- joj buvo paleistas gandas, kad 
ti ne tik senatoriaus, bet ir ki
tų pareigūnu bei jo draugų rei
kalai. ■- ?

— Prašys nugriauti Berlyno 
sieną. — Bandydami Maskvos 
norą pradėti žmoniškiau bend
rauti ir su kapitalistiniu pasau
liu, JAV, Anglija ir Prancūzi
ja rengia Maskvai pasiūlymą 
pradėti tą sugyvenimą nuo Ber
lyno — nugriauti ten prieš 8 
metus pastatytą mūro ir spyg
liuotą vielą sieną ir leisti visų 
zonų Berlyno gyventojams lais
vai keliauti po visą miestą.

jis atvežęs Washingtono nusi
statymą grąžinti Japonijai salą 
1970 metais, bet greit buvo ne-

pu težinoma tuo reikalu tik 
tiek, jog tais metais sutikta tik 
pasitarimus pradėti.

Antras Rogers sustojimas 
buvo P. Korėja, kur stovi apie 
50,000 JAV karių, Jungt. Tautų 
vardu padedančių saugotis nuo 
Š. Korėjos agresijos. Neatrodo, 
kad ten būtų buvę kokių de
gančių reikalų, bet buvo būtina 
pasakyti P. Korėjos vyriausybei, 
kad naujai garsinama Amerikos 
Azijos politika nepakeis dabar
tinių JAV įsipareigojimų P. 
Korėjai.

Pažadai Chiang-Kai-Shekui
Jautriausia Rogers vieta bu

vo Chiang Kai-sheko sostinė 
Taipai, bet greit paaiškėjo, kad 
ir ten tuo tarpu nieko neatsi
sakoma kom. Kinijos naudai. 
Amerika ir toliau priešinsis 
kom. Kinijos priėmimui Į Jungt. 
Tautas, nepuls į glėbį kontinen
to komunistams pradėdama su 
jais plačią prekybą, neapleis 
Taiwane įsikūrusios Kinijos ir 
tuo atveju, kada bus galimi 
žmoniškesni santykiai su Peki
no vyriausybe.

Paaiškinimas buvo reikalin
gas, nes ką tik panaikinti su
varžymai keliauti į kom. Kini
ją žurnalistams, mokslinin
kams, gydytojams ir kitoms 
asmenų kategorijoms. Galop 
reikėjo pasikalbėti ir todėl, kad 
Washingtone pilna visokių pro
jektų ir gandų dėl Amerikos 
santykiavimo su kom. Kinija. 
Kad tą misiją atliko pats vals
tybės sekretorius, yra įrody
mas, jog Washingtonas nema
no lengvapėdiškai su tautinės 
Kinijos vyriausybe pažaisti.

Popiežiaus rūpesčiai naujoj i Afrikoj
Nigerijos su Biafra dar nesutaikė

Paulių VI atvedė į Afriką du 
didžiausi rūpesčiai. Afrikos ka
talikų bendruomenė ir Nigeri
jos civilinis karas. Žinoma, ne-

— Čekai iškviesti į Krymą 
naujiems pasitarimams su ru
sais. Darbotvarkėj, neabejoti
na, yra du klausimai: ką dary
ti su Čekoslovakijos ūkiu, kurs 
artėja prie katastrofos; ir kaip 
išvengti antisovietinių demons
tracijų, kurių gali būti minint 
Čekoslovakijos okupacijos pir- 
mąsias metines.

— "Maro ir karo dievaitis"
— taip pavadino prez. Nixoną 
Kinijos valdovai, įtaigodami, 
kad jo kelionė Kinijos pakraš
čiais esąs karo rengimas prieš 
Kiniją.

— JAV biudžetiniai metai 
(1968 liepos 1 - 1969 liepos 1) 
teigti juodai — perteklius sie
kia 3.1 bilijonų dolerių. Gauta 
daugiau mokesčiais, negu buvo 
manyta gauti.

— Italijos vyriausybės dar
nepasisekė sudaryti, nes ikšiol simpoziumą, kur Paulius VI pa- 
nepasisekė suderinti nuomo- sakė jiems ir savo rūpesčių pil
nių dviejų socialistų partijų, ną žodį. Štai tos kalbos kelios 
kurios atsirado senajai skilus.

ti naujoji Afrika, netikėtai at
sidūrusi 20-me šimtmety, bet 
keliais šimtmečiais atsilikusi.

Katalikę bendruomenė
Pirmųjų Afrikos katalikų 

bendruomenės šventųjų — kan
kinių pagerbimas jiems skirta 
šventove Ugandoje buvo tik at
sitiktiniai rėmai kelionei Įtal
pinti. Svarbiausias gi akstinas 
buvo reikalas pasimatyti su vi
sos Afrikos katalikų vysku
pais, kurie šia proga buvo su- 
važiavę į Kampalą i specialų

iškarpos.

“Aš ateinu su giliausia pa
garba jums, jūsų kraštui ir jū
sų kultūrai. Mes norime, kad 
ugdytumėt tai, kas jūs esate:

buvimas jūsų tarpe yra jūsų 
subrendimo pripažinimas”...

Priminęs, kad labiausiai de
gantis klausimas dabar yra evan 
gelizacijos darbas, tai yra evan
gelijos ir bažnyčios suderini
mas 
liūs 
turi 
ka, 
Jūsų bažnyčia turi būti katali
kiška, tai yra paremta Kristaus 
mokslu, kurį skelbia vienintelė 
tikroji bažnyčios tradicija — 
paveldėjimas. Kalba ir būdai 
tam tikrajam tikėjimui išreikš
ti gali būti daugeriopi — įvai
rūs ... čia pliuralizmas ne tik 
galimas, bet ir pageidaujamas... 
Gyvas pavyzdys yra liturginis 
atsinaujinimas. Ta prasme ne 
tik galima, bet ir reikalinga 
afrikietiška krikščionybė. Juk 
jūsų kultūra turi vertybių ir 
charakteringą formų, kurios ga
li krikščionybę praturtinti... 
Jeigu jus galėsit išvengti reli
ginio pliuralizmo pavojų, jeigu 
jūsų krikščionybė išvengs pa
vojaus tapti tik vietiniu folk
loru, užsikrėsti rasizmu ar ego
istiniu genčių separatizmu, .ta
da ir jūsų katalikybė, rodoma 
su jūsų kultūros turtais, bus 
afrikietiška”.

Paulius VI pranešė duodąs 
vieną milijoną dol. Afrikos baž-

su Afrikos kultūra, Pau- 
IV klausia: “Ar bažnyčia 
būti europietiška, lotyniš- 
rytietiška ar afrikietiška?

Mirė kun. Benediktas Gauronskas
Hartforde, Conn., rugpiūčio 1 

d. 8 v. r. šv. Pranciškaus ligo
ninėje mirė kun. Benediktas 
Gauronskas, buvęs New Britai- 
no lietuvių šv. Andriejaus pa
rapijos klebonas, iš tų pareigų 
pasitraukęs ir gyvenęs kurį lai
ką pas seserį. Palaidotas rug
piūčio 4 iš šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčios New Britaine. 
Laidotuvėse dalyvavo trys vys
kupai ir virš 100 apylinkės ku
nigų.

Velionis buvo gimęs 1890 
rugpiūčio 8 Avižlių kaime, Pa
pilės parapijoje, Žemaitijoje, 
šeimoje buvo vienuolika vaikų. 
Mokslui sąlygos nebuvo palan
kios. Tada išvyko į JAV, bet ir 
čia patyrė nemaža vargo—pats 
turėjo sunkiai dirbti, kad galė
tų mokytis. Pradžioje gyveno 
Hartforde, paskui persikėlė i 
Philadelphiją, kur lankė viduri
nę mokyklą. Besimokydamas 
susirgo džiova.

Grįžo į Hartfordą, kur sustip
rėjo sveikata, čia jis baigė vi
durinę mokyklą, švč. Trejybės

Kun. B. Gauronskas

kolegijoje mokėsi buhalterijos. 
Po to dirbo pašte ir banke. Su
sitaupęs pinigų ir gavęs para
mos iš šalies, išvyko į Niagara 
Falls ir trejus metus studijavo 
filosofiją, paskui Įstojo į Balti- 
morės kunigų seminariją. Kuni
gu įšventintas 1933 Hartforde.

Pastoracijos darbą dirbo Wa- 
terburyje (dviem atvejais), pas
kui Bridgeporte, Hartforde, ei
damas vikaro pareigas. Nuo 
1948 metų velionis buvo An-so- 
nijos lietuvių šv. Antano para
pijos klebonas. Prieš keletą me
tų buvo perkeltas Į New Bri
taine, Conn. Bet pablogėjus 
sveikatai, ilgiau nebegalėjo eiti 
savo pareigų. Buvo “pastor 
emeritus”.

Kun. B. Gauronskas buvo 
šviesus ir susipratęs lietuvis, 
lietuviškų reikalų rėmėjas. Bū
damas kunigų seminarijoje, 
draugus klierikus mokė lietu
vių kalbos. Dirbo vyčiuose, 
steigdamas jų kuopas. Gausio
mis aukomis rėmė Altą, Balfa 
ir r kitus lietuviško gyvenimo 
reikalus. 1958 m., 
savo kunigystės 25 ...„_ ,_ _

J. Tautų gan. sekretorius -lieju, atsisakė savo kelionės į 
_ j j Europą ir išleido “Aidų” žurna

lo .numeri. Visada rėmė ir lie-

spūdis toks, kad Afrikos ka
talikų bendruomenės stiprini
mui bus skiriama daug dėme
sio. Gal net tai bus visai nau
jo periodo pradžia.

Nigerijos taika
Nigerijos civilinis karas yra 

visiems kaulas gerklėje. Popie
žius norėjo suvesti Nigerijos ir 
Biafros delegacijas bendram 
pokalbiui su juo apie to nelai
mingo karo sustabdymą. Atvy
ko abiejų kariaujančių pusių 
atstovai, bet kiekviena su po
piežiumi kalbėjosi atskirai. Pa
sikalbėjimų turinys nepaskelb
tas, bet iš tų pasikalbėjimų kas 
nors išeis. Jau geras ženklas ir 
tai, kad Pauliaus VI ranka ne
buvo atstumta — kad atvykta 
pasikalbėti švęsdamas 

metų jubi-

U Thant paneigė gandus, kad 
žadąs pasitraukti. Jis neseniai 
•po operacijos, bet jau sugrįžo tuvių pranciškonų veiklą. Buto 

nyčios reikalams skiriamam Į JT būstinę parengti Saugu- teisės garbės daktaras, ilgame- 
fondui, bet tuo tarpu nežino- mo Tarybai pranešimo apie pa- 
mas to fondo darbo laukas. J- dėtį prie Sueso kanalo.

tis Hartfordo vyskupijos kon- 
su lt orius.
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tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Vlrginia 7-4498.

Liepos 15 d. Vilniuje su
šauktas respublikinio rango so
vietas tarė, kaip pagerinti “kai
mo gyvenviečių statybą ir tvar
kymą’’. Tiksliau tariant, kaip 
pagreitinti Lietuvos vienkiemių 
likvidavimą. Apie tai kalba jau 
kone 20 metų. Tai yra vienas 
iš .pačių kebliausių galvosūkių 
komunistams Lietuvoj ir visuo
se Baltijos kraštuose. Maskvos 
pareikalauta ir Maskvai duo
tas pasižadėjimas išnaikinti 
vienkiemius — savarankaus 
ūkininkavimo pėdsakus. Bet 
kaip lengva buvo pažadėti, taip 
sunku tą pažadą Įvykdyti.

Pradžioj tas užsimojimas bu
vo vykdomas taip lėtai, kad, jei 
nepagreitintų, tai užtruktų ko
ne porą šimtų metų. Ilgainiui 
tas kėlimas iš vienkiemių Į kol
chozinius kaimus pagreitėjo. 
Taip, kaip dabar, perkėlimas 
galėtų būti baigtas už maždaug 
80 metų, tai yra 21-mo šimtme
čio vidury. .. V. Vazalinskas so
vieto posėdyje tačiau skaičia
vo. kad visa tai turėtų būti pa
daryta greičiau. Esą:

"Apskaičiuota, kad. norint iš
kelti vienkiemius ir sukurti 
šiuolaikinio socialistinio kaimo 
gyvenvietes. reikia pastatyti 
apie 250 tūkstančių individua
liu ir apie 80 tūkstančių visuo
meninių. iš viso 330 tūkstan
čių namų — butų. Reikia, kad 
jau ateinančio penkmečio pra
džioje būtų kasmet statoma 
apie 11-12 tūkstančių namų — 
butų”.

šitaip pagreitinus, užsimoji
mas būtų įvykdytas per 30 me-

Maskvai yra duotas pasižadėjimas išnaikinti vienkiemius — 
savarankaus ūkininkavimo pėdsakus

jis kalbėjo ir apie planus tik 
iki 4000 tesiekiančius, bet ir 
tie tada buvo tik apie 44 
proc. teįvykdyti. Į planą Įrašyti 
11 ar 12 tūkstančių namų vie
toj keturių ar šešių tūkstančių 
nesunku, bet nuo tokio Įrašy
mo nei statybininkų skaičius 
padidėja, nei statybinių medžia
gų daugiau pasigamina. O kaip

tik dėl tų dalykų stokos planai 
ir neįvykdomi, vienkiemių kei
timas “socialistiniais kaimais” 
negreitėja.

V. Vazalinskas minėjo ir vir
tinę kitų aplinkybių, dėl kurių 
greičiausia nepasiseks visus Lie
tuvos vienkiemius išnaikinti 
ligi šio šimtmečio pabaigos, jei
gu tas naikinimas ir nesusitruk-

dytų. V. Vazalinskas mato, kad 
“Kaimo pertvarkymo klausi

mas nebus galutinai išspręstas, 
jei tik vietoje senos vienkie
mio trobos pastatysime naują, 
kad ir geresnę, kad ir gyven
vietėje ... Reikia, kad naujose 
gyvenvietėse būtą sudarytos ge
ros gyvenimo ir buities sąly
gos. Todėl teks kaimo gyven-

Pavergtu Tautu savaitei paminėti išleistas medalis. Jo vienoje pusėje prezt’ Eisenhovveris, prieš dešimt} 
metu paskelbęs Pavergtų Tautų savaitę, kitoje pusėje — proklamacijos teksto .ištarųka. Medalis yra bronzi
nis ir sidabrinis.

vietes statyti kompleksiškai, 
kartu su gyvenamaisiais na
mais jose reiks pastatyti daug 
kultūros namų, mokyklų, vaikų 
darželių - lopšelių, parduotuvių, 
valgyklų, pirčių, buitinio gyven
tojų aptarnavimo kombinatų ir 
kitų pastatų. Gyvenvietėse reiks 
Įrengti kanalizaciją, vandentie
kį, sutvarkyti esamas ir nuties
ti naujas gatves, šaligatvius... 
Reikės taip pat statyti ir gamy
binius pastatus. Tad kuo toliau, 
tuo daugiau kaimo statyboms 
reikės lėšų, medžiagų, mechani 
kų, specialistų, projektavimo ir 
rangovinių organizacijų pajėgu
mo”.

Teigiamas reiškinys, kad gy
venviečių reikalo tvarkytojai, 
kaip ir vienkiemių gyventojai, 
sutaria laikytis priežodžio “Jei
gu jau jot pragaran, tai bent 
geru žirgu”. Šiuo atveju tai 
reiškia — jeigu jau eit ton 
“socialistinėn gyvenvietėn”, tai 
tegu bent bus gerai įrengta .. . 
O kol to nėra, visai nesisku
bina griaut vienkiemių. Tik lai
kas juos negailestingai griauna, 
o valdžia neduoda medžiagų nei 
palopyt. Tačiau gyvenimas gali 
priverst neturkus leist bent da
lį vienkiemių dar ir palopyti. 
Sovieto Vilniuje tuo reikalu pri
imtas ilgas nutarimas turi daug 
žodžių, bet neturi nieko, kas už
tikrintų, kad Vazalinsko nupieš
tasis gyvenvietės paveikslas 
virstų tikrove net ir dabartinės 
jaunosios kartos gyvenime.

(ELTA)

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SU, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsaniuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

RIMOS IR JUOZO BRU2Ų vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. E V 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Vlrginia 6-1800.

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. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516) AN 1-2864.

tų. iki šio šimtmečio pabaigos. 
Bet turėtų būti ne tik planai 
padvigubinti, o ir statyba dar 
daugiau už planus paspartinta. 
Šiemet, pavyzdžiui, užplanuota 
tik pusė to, kiek, anot Vaza
linsko, reikia. Būtent, 6000 na
mų. Bet tai dar nereiškia., kad 
tiek bus ir pastatyta. Praėju
siais metais apie tas statybas 
viename Maskvos laikraštyje 
rašė K. Kairys, tokio paties ran
go pareigūnas, kaip ir Vazalins
kas. Kairys rašė, kad statybi
ninkai toli gražu nepastato tiek, 
kiek planuose numatoma. Tada

SĄJŪDIS UŽ
Bažnytinio gyvenimo raidoje 

buvo pastebėtos pastangos nu
vertinti popiežiaus reikšmę ir 
ja priskirti vyskupam ar atski
rų asmenų nuožiūrai. Dabar pa
stebimas sąjūdis už ištikimybę 
popiežiui.
UŽ POPIEŽIŲ:

— Anglijos ir Škotijos kata
likai paskelbė deklaraciją už 
popiežių. Ypačiai gerbė joje po
piežių už moralės principo gy
nimą vedybiniame gyvenime

IŠTIKIMYBĘ POPIEŽIUI AUGA

VLIKO SVEIKINIMAS NIXONUT
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto pirmininkas dr. 
Juozas K. Valiūnas pasiuntė to
kią telegramą JAV prezidentui 
Nixonui:

“Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas turi garbės 
sveikinti Tamstą ir Astronautus, 
sėkmingai užbaigus Apollo 11 
skrydi, kuriuo atveriamas mė
nulinis amžius. Šis pasakiškas 
laimėjimas rodo, i kokias aukš
tybes gali iškilti tikrai laisva vi
suomenė.

"Sovietų pavergtai lietuvių 
tautai šis amerikiečių žygis yra 
didelė paguoda. Savo technolo
gija Amerika pagelbės visų

kraštų žmonėms pasiryžime nu
galėti visokias kliūtis, taip pat 
ir tas. su kuriomis tenka susi
durti mūsų žemės rutulyje.

“Amerikai kylant i naujus iš
orinės erdvės tolius, mūsų nuo
širdžiausias noras yra, kad ji 
pastūmėtų priekin taip pat ir 
laisvės plotų ribas tiek, kad ir 
mūsų tebevergaujanti Lietuva 
taip pat galėtų ragauti laisvės 
vaisiaus.

“šia proga. Pone Prezidente, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas linki Tamstai ir 
amerikiečių tautai nesiliaunan
čios sėkmės visuose erdvės ir 
žemės plotuose”. (ELTA)

enciklika Humanae Vitae. Kri
tikavo neatsakingus teologus ir 
pasauliečius, pasisakiusius prieš 
popiežių.

— Vokietijos kardinolai Jae- 
ger (Paderbornp),. Doepfner 
(Muencheno) ir taip pat pran
cūzas kardinolas Danielou vie
šai prašneko prieš popiežiaus 
autoriteto žeminimą.

— Seattle, Washington, arki
vyskupas T. A. Connolly para
gino imtis ekonominių sankci
jų prieš Seattle laikraštį, kuris 
rašė prieš popiežių, vyskupus ir 
vietinės asamblėjos atstovus, 
balsavusius prieš abortų leng
vinimo įstatymą.

— VVashingtono arkivyskupi
jos kunigų senatas paskelbė at
sišaukimą Į \Vashingtono “pa
sauliečių sąjungą” ir “krikščio
niško atgimimo centrą”, kad su
stabdytų savo skaldomąją veik
lą. Minėtos grupės, viena pasau
liečių. kita kard. O'Boyle ne
paklausiusių kunigų, buvo pa
sisakę prieš popiežiaus encikli
ką Humanae Vitae.
PRIEŠ POPIEŽIŲ:

Castel Gondolfo. kur popie
žius vasaroja, jo atvykimo die
ną po miestelį piketavo raudo
ni sportiniai automobiliai su

plakatais, kuriė vadino popiežių 
‘paskutiniu antikristu7-; kaltino, 
kad jis slepia trečiąjį pranaša
vimą, kurį surašiusi Fatimos 
stebuklų' paskutinė liudininkė 
Sesuo Marija — esą šiame pra
našavime kalbama apie mora
lės sunykimą Bažnyčioje ir 
varžytynes tarp kardinolų bei 
vyskupų. (Tas Sės. Marijos pa
reiškimas buvo popiežiaus Jo
no XXIII padėtas į privatinį Va
tikano archyvu)-
UŽ BENDRAVIMĄ SU 
TIKINČIAISIAIS:

— Clevelando vyskupas C. 
G. Issenman išleido tikintie
siem anketą, kad jie pareikštų 
savo nuomones, ar mišių klau
symas bažnytinių švenčių, ten
kančių ne sekmadieniais, turė
tų būti pašalintas, ar šiokiadie
niais tenkančios šventės turėtų 
būti iškeltos į sekmadienius.

— Milwaukee arkivyskupijos 
“pasauliečių lyga” paskelbė ar
kivyskupui reikalavimus, kad 
kandidatas į mirusio vyskupo 
koadjutoriaus vietą būtų nomi
nuotas kunigų senato susitarus 
su “pasauliečių lyga”.
BAŽNYTINĖ VIENYBĖ IR KT.:

— Anglijos anglikonų ir me
todistų bažnyčios pastangos su
sijungti nuėjo niekais, nors to 
buvo siekiama 14 metų. Angli
konų yra krikštytų 27.7 mil. 
(praktikuojančių esą 2 mil.), 
metodistų 700,000.

— Jugoslavijoje komunistų 
spauda pakėlė aliarmą, kad ka
talikai reikalauja lygių teisių su 
komunistais. Esą jie reikalauja, 
kad mokytojai būtų neutralūs 
— šalia komunistinių minčių iš
dėstytų ir katalikų mintis; esą 
reikalauja sau lygių teisių su 
komunistinėm organizacijom te
levizijoje; katalikų spauda iš 
250.000 tiražo 1961 dabar paki
lusi iki 11 mil.

IDEOLOGINĖ KOVA IR OKUPUOTOS 
LIETUVOS LITERATŪROJE

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

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 St. 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 Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077-< 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for VVeddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson
Heights, N. Y. NE 9-6620. 

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30y2 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga- 
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201-289-6878._______________

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

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENfi — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

Vy'.k. A Drksnio pagerbime liepos 6 M isp'-tho lietuvių parapijos salėje. Prie mikrofono kalba Lietuvos gcn. 
konsulas A. Simutis, salia A. Vakselis, rengimo komiteto pirmininkas. Nuotr. V. Maželio.

Jau ne kartą Vilniuj ir ypač 
Maskvoj pakilo partijos orto
doksų antakiai ir susiraukė 
kaktos stebint pastarųjų metų 
reiškinius Lietuvos — pana
šiai ir Latvijos bei Estijos — 
menininkų kūryboje bei kultū
rininkų raštuose. Ėmė. mat, at
rodyti įtartina, ar ne perdaug 
toje kūryboje nacionalizmo, gal 
netgi “buržuazinio" nacio
nalizmo žymių... Ištisa eilė me
ninės kūrybos vertintojų — 
teoretikų ramina ortodoksus, 
tardami — nebijokit, čia tas 
pats socialistinis realizmas, tik 
patobulintas, išsivystęs pagal 
laiko dvasią ... Ne visi, tačiau, 
tokiem raminimam pasiduoda. 
Taip iškilo eilė “socialistinio 
realizmo problemų”.

Toms problemoms aiškinti 
birželio 11 Vilniuje buvo susi
rinkusi speciali Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos mokslų akademi
jų literatūros institutų atstovų 
konferencija. Vilniškio institu
to direktorius prof. K Korsa
kas taip išdėstė rūpestį, dėl ku
rio tokia konferencija sušauk
ta:

“Pastaraisiais metais paaš
trėjusi pasaulinėje arenoje i- 
deologinė kova vis stipriau pa-

sireiškia ir literatūroje. Ji vyks
ta dviem kryptimis: iš vienos 
pusės puolama tarybinė litera
tūra ir jos metodas — socialis
tinis realizmas, iš kitos — Į mū
sų literatūrinį procesą labiau 
ima skverbtis modernistinės ir 
svetimos mūsų ideologijai Įta
kos. Ši kova neaplenkė ir Pa
baltijo tautų literatūrų, akty
viai dalyvaujančių šalies litera
tūriniame gyvenime.”

Iš lietuviu pusės apie tas 
problemas kalbėjo literatūros 
kritikas Vytautas Kubilius. Kon
ferencijoj, esą, dalyvavo ir 
“svečiai iš Maskvos, Baltarusi
jos”. (Elta)

— Indijoj nacionalizuota 14 
didžiųjų šalies privatinių ban
kų, kurie buvo didžiojo biznio 
kontrolėj. Tuo žygiu norima 
daugiau kredito pasukti smul
kesniojo biznio pusėn.

— Apollo 12 »kridima» į Mė
nulį numatytas lapkričio niėn. 
Astronautų nusileidimas numa
tytas Audrų jūroj, kur galėtų 
būti nusileidęs ir vienas Sur- 
veyor grupės satelitas. Astro
nautai pabusią Mėnulyje ilgiau 
ir darysią daugiau tyrinėjimų.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N.Y. 11421 
VVE DELIVER 

Mlchigan 2-4130

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
VVILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421

^llllilllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllfilllilllllllllllllllill

= GERIAUSIAI PAILSĖSIU PER SAVO ATOSTOGAS
| CAPE COD - OSTERVILLE
= KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO
| _ GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

| JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE| AUDRONE
87 East Bay Rd., Ostcrvillo Čepe Cod, Mass. 02655

= Tel. (Area 617) 428-8425

~ • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvi-
= nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
X • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
= • Visai arti šiltos srovės. privatus atviros juros pliažas (7 minutės
= pėsčiom i.
X • Geras lietuviškas maistas.

E Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius. Kreiptis
E tiesiai į vilą AUDRONĘ, Osterville. CnjH' Cod. Mass.
E 02655; telef. 428-8425 — Mrs. Marija Jansonas.
X Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią
X Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.
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Y^iutoitia^priS^M^ kartoja tikintiesiems įspėjimus būti nuošaliai tų,
6ų Bažnyčios episkopatai, ko- kurie iškreipia amžiais skelbtas tiesas
dėl jis taip ilgai delsia ir »e- 
sudraudžia kai korių dvasiškių jos drausmei Dažnomis progo- 
bei pasauliečių, prieštoraujan- mis popiežius iškelia Bažnyčio- 
čių ir rodančių nepaklusnumą je pasitaikančių nesklandu- 
ne tik vyskupam, bet ir vyriau- mus ir reikalauja katalikų vie-

KAM. V. ZAKARAUSKAS

Mėnulisir ...Lietuva
Liepos mėnesio įvykių eilė- Vliko valdybos pritarimą, be

je didžiausios istorinės reikš
mės turi Amerikos astronautų

lyje.
Amerikiečiai norėjo parody

ti, kad tai nėra tiktai Amerikos 
įvykis; kad tai bendras žmoni
jos laimėjimas. Tuo sumetimu 
aeronautikos įstaiga (NASA) pa
kvietė kitas valstybes, kad jų 
galvos simboliškai dalyvautų 
mėnulio žygyje. Simbolinis da
lyvavimas reiškėsi tuo, kad ats

pos 25 d. telefonu paprašė Lie
tuvos atstovą Washingtone p. J. 
Kajecką, kad jis duotų ir savo 
pareiškimo tekstą, nes buvo 
manyta, kad ir Lietuvos vardu 
toks pareiškimas pateiktas.

nuteikianti tikinčiuosius ir net 
juos klaidinanti. Tačiau toks

tas. Aukštieji Bažnyčios autori
tetai, ty. popiežius ir vysku
pai, kartojo ir kartoja tikintie
siems įspėjimus būti nuošaliai

tul Neseniai jis pareiškė: “Dau
gelis reformatorių mato atsinau
jinimą visai ne ten, kur buvo 
nurodęs ekumeninis Vatikano 
H susirinkimas. Jis skelbė mo
ralinio gyvenimo vidaus atsi
naujinimo reikalą, o daugelis 
tai pavertė išviršiniu atsimainy-

nyčiai priešingas žinias, 
nesusidarytų įspūdis, jog 
nyčia yra atsiradusi krizėje. 
Priešingai, katalikiškoji spauda 
turėtų padėti skaitytojam la
biau įsisamoninti į tai, kad Baž-

kad
Baž-

tronautai sudėjo į tūtelę ir pa
liko mėnulyje.

Tai graži žygio pusė. Kito
nišką pusę, kurios nedrįstame 
vadinti gražia, matome iš čia 
skelbiamo Eltos Informacijų 
pranešimo.

jis tokio pareiškimo nesiuntęs. 
Gavęs NASA raštą, jis tuojau 
pasikalbėjęs su Valstybės De
partamento pareigūnu, kuris 
jam pataręs 
neteikti, nes 
bės galva, o 
stovas”.

jokio pareiškimo 
jis nesąs valsty- 
tik valstybės at-

Eltos pranešimoMatyti iš 
gražus NASA gestas: simboliš
kai dalyvauti mėnulio žygyje 
buvo pakviestos Estija, Latvija 
ir Lietuva. NASA gestas išreiš
kia oficialiai deklaruojamą Bal
tijos valstybių inkorporacijos 
nepripažinimo politiką.

Iš Eltos pranešimo nematyt, 
ar Lietuvos atstovas, prieš 
kreipdamasis į valstybės depar
tamento pareigūną patarimo, 
tuo reikalu buvo taręsis su sa
vo atstovybės patarėju, ar buvo 
taręsis su kitais Lietuvos atsto
vavimo pareigūnais, ar buvo ta- 
ręsis' su kitais laisvės kovos 
veiksniais.

Jei — ne, jei be kitų žinios 
tai padaryta, tai nuolat girdi
mos deklaracijos apie baltiečių 
diplomatų bendradarbiavimą, 
apie Lietuvos diplomatų glau- 

“Latvių tautos vardu sveiki- ?u: bendradarbiavimą su kitais 
... . , . . laisves kovos veiksmais —nu pirmąjį žmogų menulyje ir aDffaulė 

nuoširdžiai linkiu sveikam su- ™ '
grįžti žemėn bei linkiu, kad šis
žygis pasitarnautų viso pašau- Gerbiame ir diplomatus ir ki

tus veiksnius. Bet labiau ger- 
“Estų tauta jungiasi prie tų, biame Lietuvos interesą rodyti 

kurie tiki ir dirba, siekdami valstybinę gyvybę ir, kai pašau- 
laisvės bei geresnio pasaulio”, kia — atsiliepti: esu gyva!

Vliko informacijos tvarky- Apgailime, kad Lietuvos at- 
toias, norėdamas per Eltą pa- stovas šiuo išimtiniu pasauliniu 
informuoti lietuviu visuomenę iškilmių atveju nepasakė už 
apie tuos pareiškimus, gavęs Lietuvą — “esu”.

"Vlikas (rašo Elta) patyrė, 
kad dr. Thomas O. Paine, NA
SA (Valstybinės Oriaivininkys- 
tės ir Erdvės Administracijos) 
vardu kreipėsi į visas kitų vals
tybių pasiuntinybes Washingto- 
ne, siūlydamas, kad jos parū
pintų savo valstybių galvų pa
reiškimus, skirtus nugabenti 
į mėnulį. Taip pat buvo patir
ta, kad Latvijos pasiuntinybės 
patarėjas Washingtone dr. A. 
Dinbergs ir Estijos pasiun
tinybės vedėjas generalinis 
konsulas Ernst Jaaksonas patei
kė savo pareiškimus savo at
stovaujamųjų tautų vardu. Pa
reiškimai buvo tokio turinio:

lio tautų taikai ir laisvei”.

formacijos formas ir dvasią”.
. Be popiežiaus daromų pareiš
kimų ir įspėjimų, taip pat ir 
atskirų kraštų vyskupai rašo 
plačius ganytojiškus dvasiškijai 
ir pasauliečiam, iškeldami nu
krypimus nuo Bažnyčios moks
lo bei drausmės. O vis dėlto 
prieštaravimai bei maištavimai 
kartojasi ir toliau, tarytum šie 
hierarchų įspėjimai būtų bal
sas tyruose. Kodėl?

Spaudos laikysena
Kalta spauda, kuri apie Baž

nyčią ir jos vadovų pastangas 
pateikia iškraipytas, neobjekty
vias informacijas. Skaudu, kad 
prie to prisideda net ir katali
kiškoji spauda, kuri Bažnyčios 
hierarchų pareiškimus turėtų 
pateikti savo skaiaytojam su 
platesniais ar Šiauresniais ko
mentarais.

Šių dienų spaudoje dažnai 
spausdinami įvairių liberalių 
teologų bei pasauliečių kontro
versiniai aiškinimai net apie 
esmines krikščionybės tiesas.

valstybės sekretoriaus pavaduo- Reikia pasakyti ir tai, kad šian- 
tojo Sumner Welles 1940 liepos 
23 įsakmaus balso, kad Ameri
ka Estiją, Latviją ir Lietuvą te
belaiko nepriklausomom valsty
bėm, kurių vardu kalbėti yra 
įgalioti tų valstybių atstovai.

Apgailime šią tylą-juo labiau, 
kad tai įvyko tą patį liepos mė
nesį, kuriame prieš 29 metus 
okupantas “liaudies seimo” vai
dyba paskelbė Lietuvos valsty
bės mirtį. Nuo tada okupanto 
dėka Baltijos valstybės, galvų 
neturi, bet už jas tenka kalbėti 
jų atstovam, kol jie tos parei
gas eina — sunkiai, rizikingai, 
nepaisydami galimo nemalonu
mo, nes kol jie kalba, ir pa
vergtoje I ietuvoje atsinaujina 
sentimentas, kad Lietuvos vals
tybės gyvybė dar rusena.

tę bei griauna Bažnyčios draus
mę.

Tokie ir panašus įspėjimai 
kartojami labai dažnai. Antai 
popiežius Paulius VI, atidary
damas Tikėjimo metus, paskel
bė raštą, kuriame palietė Šių 
dienų Bažnyčioje pasitaikan - 
čius nesklandumus. Tiem me-

(Tikiu) ir plačiu raštu ragino vi
sus dvasiškius būti ištikimais 
Bažnyčios mokslui ir paklusti

Iš kitų šaltinių teko patirti, 
kad baltiškieji kaimynai žino
jo valstybės departamento pa 
reigūno formalinį aiškinimą. 
Jie pranešė NASA, kad jų at
stovaujamos valstybės galvų ne
beturi. Jie išgirdę iš ten betgi 
logiška sprendimą: tai jūs pa
rašykite savo tautų vardu...

Apgailime, kad Lietuvos at
stovas jautėsi saistomas valsty
bės departamento pareigūno 
žodžių, bet nesijautė saistomas

spėjau viršutinį maišą apžergti, 
kaip pasileidome lyg viesulą tie
siai į mišką, (talkių stulpo lydi
mi

Ką aš turėjau manyti tokia
me keistame karavane atsidū
ręs? Juoba, kad kalbėti ar tei
rautis čia nebuvo kaip. Be
rods, toks važiavimas nebūtų 
prieštaravęs oficialinei mano 
misijai, jeigu tik aš tą riebią

Bet tas taip nuosta- gailėdami duonos. Mano klausi- būčiau vežęs priešinga kryptim, 
mas visus juos privertė nežy- Dabar aš atrodžiau greičiau sa
miai pasižvalgyti į viens kitą ridėjęs su spekuliantų kumpa- 
ir kiek pagalvoti. Prityrusios nija, kuri arba vertėsi rekvšauo- 
akys greit nusprendė mane ne- finais arkliais arba pusdykiai 
sant pavojingą. Tatai buvo vi- juos supirkinėjo pafrontėje ir 
sai naujo tipo šeimyna iš va
dinamų “karo biznierių”.

Be kokių kalbų, be svyralio- 
jimų, vienas vyriškis trumpai

biai siejosi su lygiai abstrak
čia Nemaniūnų bažnyčios me
dine gotika su trimis grakščiais 
bokšteliais ir kupolą kryžių nu
sagstyta. Tas stebuklingas me
no kūrinėlis, deja, sudarkytas 
viduje beskonių nemokėlių ba
rokiškais priedais, per pusant
ro amžiaus tarytum auklėjo 
pačią žmonių nuotaiką ir atstū
mė net didžiausio barbarizmo 
antplūdį. Bet ar daugelis iš mū
sų, kurie pasaulį pervažiuoja 
žiopsodami, užklysta čionai sie
los praskaidrinti?

"Progresyvieji katalikybė"
šiandien Bažnyčioje nemažą 

sąmyšį kelia vadinamoji “pro
gresyvioji katalikybė”, kuri ne 
tik galvotrūkčiais veržiasi pir
myn, bet ir nori bet kokia kai
na laimėti viešumą. Ir dar 
daugiau: ji prisispyrusi perša 
Bažnyčios sudemokratinimą. 
Apie tai daug kalba, tik, deja, 
jos veikimo būdas dažnai bū
na nedemokratiškas.

Kai Bažnyčia bus sudemckra- 
tinta, tada, girdi, ji susilauks 
pasaulinio triumfo, ir jos veik
la bus kur kas sėkmingesnė. 
Tam reikia atsižadėti įvairių 
Bažnyčioje esamų institucijų, 
papročių, tradicijų. Reiškia, at
sižadėti to, kas Bažnyčios ilgų 
amžių slinktyje buvo brangina
ma ir laikoma jos lobiu.

šitokia “progresyvioji krikš
čionybė” mielai kelia aikštėn 
Bažnyčioje pasitaikiusius ne
sklandumus, kaip didžiausias 
nuodėmes. Užtat ji pateisina be- 
atodairinę netoleranciją, nepai
symą Bažnyčios įstatymų. O jei 
kur nepajėgia Bažnyčios pa
pročių panaikinti, tai stengiasi 
bent juos ignoruoti. Ir kokių 
ji naujovių nebando įsisavinti, 
sakysim, kad ir liturgijoje. Tos 
naujovės visai nesiderina su 
Bažnyčios mintimi nei su jos 
autoritetų įspėjimais.

Tokie ir panašūs nukrypimai 
tiesiogiai yra nukreipti prieš 
teisėtą Bažnyčios santvarką. O 
bandantieji tokiem reiškiniam 
pasipriešinti yra apšaukiami at-. 
silikėliais ir netolerantais ...

(nukelta į 4 psL)

dedamos net į pirmuosius laik
raščių puslapius. O kiek rašalo 
išliejama darant su tokiais ‘jau
navedžiais’ pasikalbėjimus, ku
riuose teisinamas pašaukimo ^un teisę mokyti ir ya-
netesėjimas, dažniausiai kalti- dovauti, nepaisant, kad jos 
nant .Bažnyčią, savo buvusius sprendimai sutinka ir priešta- 
viišininkus. Ir kaip retai spau- zujančių pasisakymų.

Kardinolo Koenigo kalba
Šia mintimi kalbėjo ir Vie

nos kardinolas Koenigas tarp
tautiniame katalikiškos spaudos 
unijų atstovų suvažiavime Ber
lyne.

Šiandien, pareiškė jis, kata
likas žurnalistas stovi akivaiz
doje didebo pavojaus ir pagun
dos prarasti ryšį su Bažnyčia, 
jei, tariamai Bažnyčiai tarnau
damas, daugiau kreipia dėme
sio į Bažnyčios praeitį, o visai 
nenori matyti, kaip šiandien 
Bažnyčia žygiuoja pirmyn. Tik 
istorija padaro galutinį spren
dimą dėl amžių slinktyje pasi
taikiusių Bažnyčios gyvenime 
nesklandumų. Netesėjimus turi
me pašalinti, kad jie nekenktų 
Evangelijos plitimui.

Kardinolas pridūrė, kad žur
nalistai, savo uždavinio siekda
mi, siektų kartu ir gilesnio tie
sos pažinimo, o kartu turėtų ir 
atsakomybės pajautimą. Žurna
listai turį atsiminti, kad jie nė
ra skirti būti Bažnyčios teisė
jais. Niekada nebūsią tokių 
mainų, kad “klerokratiją” pa
keistų “žumalistokratija”. šias 
mintis turį įsidėmėti ne tik pa- 

______ _______ saūliečiai žurnalistai, bet ir 
saistanti pati tiesa. Jis neturįs kiekvienas dvasiškis, perdėtai 
plaukti pavėjui, šioje kalboje siekiąs Bažnyčioje reformų ir 
popiežius paminėjo ir tai, kad manąs, kad reformos bus įvyk- 
atsiranda Bažnyčioje ir tokių, dytos, jei karštligiškai bus bė- 
kurie skelbia sensacijas ir dau- gama pirmyn, jei kasdien bus 
gelį tikinčiųjų veda į tam tik- skelbiamos visokios naujoviš- 
rą pasimetimą. Katalikas žurna- kcs sensacijos Ir visai pamiršta- 
listas turėtų vengti skleisti Baž- ma Bažnyčios dvasia.

doje užtinkami vardai tų kuni
gų bei vienuolių, kurie, pasi
šventę ir ištikimi savo pašauki
mui, aukoja sveikatą ir gyvybę 
Dievo garbei ir žmonijos gero
vei

Nejučiomis peršasi mintis, 
kad daugelis laikraščių redak
torių, skelbdami šių .dienų ne
gatyvią pažiūrą į Bažnyčią, gal
votrūkčiais lekia kartu su 
“progresistais”. Tarytum jie bū
tų apimti baimės, kad nebūtų 
apšaukti reakcionieriais ir pa
žangos priešais. Daugelis žur
nalistų Bažnyčios hierarchų į- 
spėjimus sąmoningai nutyli. 
Tokią spaudos atstovų tylą ne
sunkiai gali pastebėti kiekvie
nas.

dien teologo prasmė perdaug 
išplėsta; teologų skaičiun įjun
giami ir tie, kurie mokyklose 
dėsto katekizmą. Gi teologą rei
kėtų suprasti daug siauresne 
prasme: taip, kaip skiriame fi
losofą nuo filosofijos mokyto
jo.

Kiek šių dienų spaudoje skai
tytojam pateikiama smulkme
niškai aprašytų sensacijų, ku
rios tariamai išplaukia iš Bažny- I 
čios atsinaujinimo eigos!
Kokia nors vienuolė palieka 
vienuolyną ar koks kunigas ci
viliškai susituokia su kokia di- 
vorsuota moterimi — reporte
riai išsijuosę juos aprašinėja 
su visomis smulkmenomis. Juos 
pristato skaitytojam kaip die
nos didvyrius, jų nuotraukos

Popiažius Paulius VI ir 
žurnalistai

Neseniai popiežius Paulius 
VI kalbėjo katalikam žurnalis
tam, pareikšdamas, kad Bažny
čia iš kataliko žurnalisto lau
kianti tikro, pozityvaus bend
radarbio gyvastingame regimo
sios Bažnyčios organizme. Jo 
teikiamos informacijos turin
čios būti neiškraipytos; jos tu
rinčios duoti tikrą Bažnyčios 
gyvenimo vaizdą. Šitokiam įpa
reigojimui kataliką žurnalistą Jūs suprantate — 

aš gi surištas esu 
su SSSR...

Po kelių žingsnių prie Nemu
no kranto radau lyg manęs lau
kiantį greitojo darbo keltuvą ir 
netrukus atsidūriau mano gim
tosios Sūduvos žemėje, lakštin
galų sostinėje.

TARP BALBIERIŠKIO IR 
KROKIALAUKIO

altasis karas dėl karikatūros 
Montraaly

Montrealio parodoje buvo 
“Humoro skyrius”. Kaip dabar 
rašo “Novoe russkoe slovo” 
(birželio 26), tame skyriuje bu
vo 400 karikatūrų — darbai 
dailininkų iš 54 kraštų: Kana
dos, JAV, Kolumbijos, Graiki
jos, Pietų Afrikos, Angljios, In
dijos ... Tarp jų 14 karikatū
rų pašiepė Sovietus dėl Čekoslo
vakijos okupavimo. Viena buvo 
pakartota Montrealio laikrašty 
“The Montreal Star” — tribū
noje sukabinti sovietų vadų pa
veikslai — Marksas, į kiną pa
našus plikagalvis Leninas. Prie
šais tribūną paradavo Sovietų 
kariuomenė, nešdama ant dur
tuvų Čekoslovakiją.

krantais paupį atidavęs už ka* 
žinkokius nuopelnus vienam ru
sų kniatiui, kurio įpėdiniai net 
nemokėjo gerbti mūsų valdovo 
intencijų ir jo įkurtą bažnyčią 
buvo perleidę kalvinams. Taip 
pat Korvinų ir Tiškevičių ran- j 
koše Balbieriškis tokiam retam 1 
Nemuno vingyje nepavirto nei J 
švaria nei puošnia Nemuno re-

Sugužėję į mišką, mano pa- zidencija. Juoba nutriušęs ir j

gabeno slapta anapus Nemuno 
ir Vokietijon.

atsakė, kad po valandėlės aš aprimo. Tačiau bematant išsuko

bieriškį, o kol kas paprašė prie jame kelyje susitikti su vokie- 
bendrojo samčio. Toks trumpas čiais, kurie, žinoma, būtų gra-

nors karo ugnis jo nepalietė. 
Buvo jis tuščias ir apmiręs ir i 
dėl to, kad gyvasis musų mies-

dai dar nebuvo sugrįžę, rusų va-,

Pagaliau, ne tam ir aš čia už- užhipnotizavo, kad nė nepasiju- ji berniokai nulipo pirmieji pa
klydau Mane knito žergte ap- tau kopūstus besrebiąs kaip sa- sižvalgytl Paskui man buvo 
žergti Nemuną ir basom kojom vas. pranešta, kad toliau jie nebeva-
išklampoti visas jo krantų ne
laimes. Rytą tad anksti, rūpes
tingai klebono išlydėtas, pa
švaisčiau po kaimą be negau
siąs arklio toliau keliauti. įėjęs 
į vieną trobą, radau kertėje už 
stalo porą stambių kresnų vy
rų, tokios pat betos moteriškę

spalių 18 dieną, tik vokiečių 
gurguolės, ilgomis voromis su
stojusios plačiausioj rinkoj, ty-

Mano nusistebėjimas dar pa
didėjo, kai buvau pagaliau pa
kviestas keliauti. Du platūs pus
vežimiai su įlinkusioms dugni
nėmis nuo įkrautų maišų stovė
jo prie durų ketverto ristų žir
gų pakinkyti. Dar po ketver- 

ir trejetą vaikėzų. Visi jie susi- tą netrukus prikabino prie run- 
kaupę srėbė iš vieno didelio gų. šit jums ir rekvizijos! Vos mui.

norėjau atsflyginti, bet džentek

vo juk seniausioji kairiajam vo sutrukdytas. Jis turėjo, be- 
Nemuno krante, čionai dar Zig
manto Senio įsteigta (1522 m.) 

Kryžiaus ir bokštų vedamas, ir vėliau kunigaikščio Cartoris- 
ieškojau, kaip visada, kleboni- kio atstatyta (1674 m.), bet už
jos, vienintelės tada visuome- tat visada kukli, kaip patys pir- 
nės atstovybės Smalsumo ir pa- mieji krikščionys. Jaunasis ku- 
garbos pilnas apėjau pirmąjį nigas Čepulis, vienas čia tepasi-

nesnių prekymečių maišymynę.

Sovietų atstovai susigriebė ir 
pareiškė protestą parodos šei
mininkui. Esą karikatūrų pras
mė išeinant už parodos ribų. 
Esą Sovietų vyriausybės santy
kiai su “The Montreal Star” 
korespondentu Maskvoje David 
Levy visados būdavo draugiš
ki...

Parodos rengėjai atsakė, kad 
“Humoro skyriuje” buvo piktų 
karikatūrų ir prieš Anglijos ka
rališkąją šeimą, bet niekas ne
galvoja prieš tai protestuoti. 
Sovietai nesusileido. Spaudos 
konferencijoje jie pakartojo rei
kalavimą “karikatūrą pašalin
ti”. Tam pritarė ir Čekoslova
kijos atstovas. Tada “The Mont
real Star” atsakė nauja karika
tūra, skirta jau Čekoslovakijos 
atstovui: atstovui užnerta ant 
kaklo kilpa, ir jis iš scenos, kaip 
iš ešafoto, kalba: “Jūs supran
tate — aš gi surištas esu su 
SSSR”.

Panaši karikatūros istorija 
------------- -------------------------------- |>uv0 jr nepriklausomoje Lietu

voje. Dienraštis “XX Amžius” 
rods. nenuda phdos prilaki įdėjo karikatūrą, kurioje Liudas 
raus, nemaža prusus pruaiuo- suljn<( tato

padą. Sovietai dėl to protesta
vo Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterijai, ir jiem apraminti 
dienraštis buvo nubaustas.

Apie Sovietus tinka Gogolio 
žodžiai: “Pajuokos bijo ir tas,

tų parapiečių. Klebonas buvo 
išbėgęs, mokytojas su vargo- 
ninku jį palydėjo, vaistininką 
vokietį rusai pasiėmė, o gydy
tojas (žydas) iŠ patrijotizmo 
pats kariuomenėn pasidavė.

(Bus daugiau) kuris jau nieko nebijo".
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PREL J. BALKŪNAS TARPTAUTINIAME SUVAŽIAVIME
Fatimoje paminėtos pavergtos tautos, melstasi už Lietuvą

Portugalijoje, Fatimos šven
tovėje, liepos 13-21 vyko Mė
lynosios Armijos seminaras, ku
riame dalyvavo daugelio tautų 
atstovai. Amerikos Mėlynosios 
Armijos pirmininkas 
dalyvauti ir prel. J.

Iš kelionės prel. J. 
parašė savo Įspūdžius
kui. Čia redakcija pateikia pir
muosius du laiškus.

pakvietė 
Balkūną.
Balkūnas 
Darbinin-

Išvykau liepos 10 vidurnakti. 
Lėktuvu pasiekėme Paryžių ir 
ten reikėjo laukti net visą die
ną lėktuvo Į Lisboną. Išvargęs 
Fatimoje atsiradau liepos 12 d. 
6 v. .r. Teko pirmiausia išsi
miegoti, tik 5 v. v. laikiau mi
šias bazilikoje prie šv. Frances- 
co (vieno iš piemenėlių) kars
to. Po vakarienės buvo suvažia
vusių svečių susipažinimo vaka
ras.

Iš viso seminare dalyvavo 
arti trijų šimtų. Buvo atvykę 
iš Amerikos, Kanados, Afrikos, 
Azijos, Portugalijos, Prancūzi
jos, Olandijos, Italijos ir Ispani
jos.

Atvyko Neapolio kardinolas 
L’rszi, Damasko arkivyskupas. 
Fatimos vyskupas ir trys kiti 
vyskupai.

Iš lietuvių buvo P. Šimkutė, 
kun. Gaudzė ir aš. Dalyvavo 
viena latvė Jeanette Barbris.

čios aplink aikštę. Statula buvo 
pastatyta bazilikos priekyje prie 
altoriaus. Dalyvavo arti šimto 
tūkstančių minia. Visi įsijungė 
į procesiją, kur buvo nešamos 
vėliavos, įvairūs šūkiai. Įspūdin
gai giedojo klerikų choras.

Pusantro šimto ligonių, pa
guldytų ant neštuvų arti alto
riaus, darė gražų įspūdį. Koks 
žmonių gilus tikėjimas ir pasi
tikėjimas Marija.

Mišias laikė Neapolio kardi
nolas Urszi. Jam koncelebravo 
14 kunigų iš Įvairių tautų ir 
rasių. Visa minia giedojo 
giesmes. Pamokslą pasakė pats 
kardinolas apie Fatimos reikš
mę Vatikano II šviesoje.

Lietuviška malda
Per mišias tikinčiųjų maldas 

atkalbėjo portugalai, olandai, 
ispanai, prancūzai, amerikiečiai. 
Man leido kalbėti lietuviškai.

Mlyncsios Armijos seminare 
du kartu iškėliau Baltijos klau
simą ir prisiminiau Sibiran iš
vežtuosius.

Liepos 15 po paskaitos apie 
atlyginimo aukas buvo išrink
ta komisija, kuri rūpinsis iš Va
tikano gauti sutikimą, kad bū
tų paskelbta spalio 13 — atly
ginimo ir maldos diena už pa
vergtuosius. Komisijon įrašė iž 
mane.

Dar buvo renkamos kitos 
penkios komisijos, į kurias no
rėjo įtraukti ir mane, bet 
atsisakiau, nes tos pačios die
nos vakarą išvykau lankyti 
tų Marijos šventovių.

Paskaitos
Teko išklausyti visą eilę 

skaitų. Daugiausia jos lietė
timos apsireiškimą. Vatikano 
II susirinkimą. Paminėtina ru
sės Marijos Winowskos paskai
ta — Kristaus kančios tąsa jo 
mistiniame kūne. Dar vienas 
rusas kunigas skaitė apie Eku
meninę Mergelę.

Seminaras baigtas liepos 20 
mišiomis, kurias laikė pats kar
dinolas Urszi, koncelebruojant 
visiem seminaro kunigam, ku
rių buvo apie 40. Tuo metu aš 
jau buvau Madride.

(Bus daugiau)

ki-

pa-
Fa-

Mano malda buvo:

Pamaldos už Rusijos 
atsivertimą ir Tyliąją 

Bažnyčią
Liepos 12, šeštadienio vaka

re 10:30 buvo Šventoji valan
da už Rusijos atsivertimą ir Ty
liąją Bažnyčią. Bazilikos aikš
tėje meldėsi šimtatūkstantinė 
minia prie išstatyto Švč. Sakra
mento. (Jis buvo išstatytas Ba
zilikos priekyje). Giesmės ir 
maldos buvo portugalų kalba. 
Mūsų grupei buvo atskiros pa
maldos vyskupo koplyčioje ang
lų ir prancūzų kalbomis.

Čia melstasi už pavergtas tau
tas. Po pamaldų išėjome Į aikš- 

kur radome jau prasidėju- 
procesiją su šv. Sakramen- 
Procesija ėjo aplink aikš- 

Ta didžiulė tūkstantinė mi- 
ėjo su žvakėmis giedodama.

tę, 
šią 
tu. 
tę. 
nia
Tai darė nepaprastą Įspūdi.

Po procesijos dauguma pa
siliko adoracijai visą naktį. 
Adoracija baigėsi mišiomis sek: 
madienio rytą 6:30 va., liepos 
13. Mišias koncelebravo 15 ku
nigų. kurių tarpe ir aš buvau. 
Mišių klausėsi apie 50,000 žmo
nių minia. Komuniją dalijo 25 
kunigai gerą pusvalandį, 
pats nemažiau tūkstančio 
munijų išdalinau.

Seminaras prasidėjo 
procesija

Mėlynosios Armijos 
ras prasidėjo 10:30 v. 
cesija. Buvo nešama
statula iš Apsireiškimo koply-

Aš 
ko-

semina- 
su pro- 
M arijos

Fatimos Marija, gelbėk mū
sų tautą, surink lietuvius iš vi
so pasaulio kraštų ir Sibiro lau
kų ir grąžink juos tėvynėn, 
kad vėl gyventų laisvėje ir ne
priklausomi.

Visa minia portugališkai at
sakė — Išklausyk mus Viešpa
tie!

Po mišių visi ligoniai indivi
dualiai buvo laiminami su Šv. 
Sakramentu. Laimino pats j 
dinolas.

Iškilmingas 
seminaro posėdis

Diena baigėsi iškilmingu 
minaro posėdžiu 4 v. popiet. 
Seminarui pirmininkavo pran 
cūzas, angliškos sesijos posė
džius vedė kun. Francis Larkin, 
SSCC. Pirma paskaita buvo — 
Fatima Vatikano II šviesoje.

Kodėl liepos 13?
Liepos 13 yra viena iš šešių 

apsireiškimo dienų. Kiekvienais 
metais Fatima lanko gegužės, 
birželio, liepos, rugpiūčio (19), 
rugsėjo ir spalio 13 dienomis. 
Tomis dienomis Marija apsi
reiškė trim vaikam ir padarė 
pareiškimų.

Liepos 13 Apreiškime Mari
ja kalbėjo apie pragaro baisu
mą. Tada ji prašė maldų už nu
sidėjėlių atsivertimą ir ragi
no aukotis už nusidėjėlius. To
je pačioje vizijoje Marija pra
našavo Rusijos komunizmo 
lą, tautų naikinimą ir rusų 
sivertimą.

Pavergtųjų
Liepos 12 

valanda buvo 
vertimą. Naktinis budėjimas ir 
koncelebruotos mišios buvo už 
pavergtuosius. Liepos 16 10 v. 
r. buvo procesija ir pamaldos 
už pavergtas tautas. Taip pat 
čia paminėta Pavergtųjų Tautų 
savaitė.

ELMHURST, PA.

kar-

se-

ža- 
at-

prisiminimas 
vakarą šventoji 
už Rusijos atsi-

akis ir 
Marija

DARBININKAS

1S VISUR

Sioux City, lowa klebonas (d.) įteikia dovanas prel. dr. L. 
buvo: Sibiro lietuvaičių maldaknyge, L. Valiuko “Lietuva did-

Kun. S. Morkūnas, šv. Kazimiero parapijos 
Hoffman, diecezijos kancleriui. Tos dovanos 
vyrių žeme” ir asmeniška piniginė dovana.

PAGERBTAS LIETUVIŲ BIČIULIS

ntmiM
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— Marijonų vienuolijos vi
suotiniame susirinkime liepos 
28 vyriausiu vienuolijos vado
vu išrinktas kun. Juozas Biels
ki, iš šv. Stanislovo Kostkos 
provincijos, vicegenerolu — 
kun. Viktoras Rimšelis, genera
linės tarybos nariu ir gcn. sek
retorium — kun. Juozas Duo
ba. Amerikos šv. Kazimiero 
provincijos provincijolu — kun. 
Juozas Dambrauskas.

Liucija

Mirė sesuo Marija Kleopą

Liepos 6 besiruošdama daly
vauti mišių aukoje senukų kop
lyčioje, ramiai užmerkė 
apleido šį pasauli sesuo 
Kleopą.

Sesuo M. Kleopą —
Kasparūnaitė gimė 1882 gruo
džio 4 Kauno gubernijoje, Pet- 
riškio kaime, netoli Nevėžio 
upės, šeimoje buvo šeši broliai 
ir keturios seserys. Viena iš se
serų — Anastazija Antanaitie
nė gyvena Svvoyersville, Pa. Ji 
yra išleidus dvi dukteris ir vie
ną dukraitę Į sesutes kazimie- 
rietes.Vienas brolis gyvena Phi- 
ladelphijoj, o vaikaičiai ir duk
raitės išsisklaidę Pennsylvani- 
joj ir New Jersey.

Liucija Kasparūnaitė, atvy
kus Į Ameriką, apsigyveno Phi- 
ladelphijoj. 1931 Įstojus Į tėvo 
Alfonso naują Nukryžiuotojo 
Jėzaus Seserų kongregaciją, 
38 metus praleido Elmhurste, 
uoliai besidarbuodama Dievui ir 
artimui. Galime būti tikri, kad 
jos nuošalu1’s,giliai dvasiškas 
gyvenimas, jos kasdienės mal
dos ir gimtosios šalies meilė 
daug malonių iš Dievo išprašė. 
Ilgai mūsų tarpe gyvuos jos 
graži, savęs išsižadėjusi dvasia.

SIOUX CITY, IOWA

mi- 
mi- 
pa-

tik

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
bendrinė studijų ir poilsio sa
vaitė Įvyks rugpjūčio 10-17 Dai
navoje.

Liepos 27 parapijos salėje Į- 
vyko iškilmingas banketas pa
gerbti prel. dr. L. Hoffman, 
Sioux City diorezijos kancleri.

Banketą malda pradėjo vietos 
klebonas kun. Simonas Morkū
nas. Advokatas Jonas Vižintas 
buvo banketo vedėju.

Kun. S. Morkūnas padėkojo 
prelatui už gražų pasiaukojimą 
— dešimt su puse metų talki
nant sekmadieniais ir šventadie
niais šv. Kazimiero bažnyčioje, 
klausant išpažinčių prieš 
šias, atlaikant paskutines 
šias ir pasakant turiningą 
mokslą.

Prel. Hoffman buvo ne
geras kun. S. Morkūno drau
gas, bet ir didelis lietuvių bi
čiulis, nenuilstamai kovojąs dėl 
pavergtos Lietuvos laisvės. Jis 
yra vienas iš daugelio ameri
kiečių, kongresinės akcijos pa
vergtom Baltijos tautom lais
vinti garbės narių. Be to, jis 
yra daug prisidėjęs prie Pabal
tijo rezoliucijų pravedimo kon
grese ir senate. Tuo reikalu jis 
yra parašęs šimtus laiškų: pre
zidentui, valstybės sekretoriui, 
kongresmanam, senatoriam; ir 
kitus Įžymesnius amerikiečius 
veikėjus ragino tą padaryti.

Kun. S. Morkūnas Įteikė pre
latui Sibiro lietuvaičių malda
knygę “Marija, gelbėk mus”, L. 
Valiuko “Lietuva Didvyrių Že
mė” ir dosnią asmenišką pini
ginę dovaną.

R. Obrekaitis, parapijos ko
miteto direktorius, pasakė gra
žią padėkos kalbą ir parapiečių 
vardu prelatui Įteikė piniginę 
dovaną.

Rožančiaus draugijos pirmi
ninkė M. Haefs ir Sodaliečių 
pirmininkė L. White Įteikė pi
nigines dovanas savo draugijų

vardu. Nemažai pavienių ban
keto dalyvių Įteikė jam gau
sias dovanas.

Banketą organizavo ir globo
jo Rožančiaus d-jos moterys. 
Didelė padėka ir nuopelnas 
tenka pirmininkei M. Haefs ir 
ypač vicepirmininkei E. Bulo
tienei, kuri, padedama kitų 
draugijos moterų, skaniai paga
mino šveicarišką kepsnį ir pa
ruošė visą kitą maistą banketui.

Komiteto direktorius M. Lu- 
neckas paruošė salę ir svečius 
vaišino Įvairiais gėrimais. Lie
tuvių kilmės sesutės S. ir Sh. 
Smith labai meniškai papuošė 
stalus ir pačios atspausdino 
banketo programą. Išleistuvės 
praėjo labai jaukioje nuotai
koje. Visi buvo labai patenkin
ti. Dalyvavo virš 200 žmonių, 
mat, tiek salė ir talpina.

Prel. Hoffman, matydamas 
perpildytą salę, palinkėjo arti
miausiu laiku pradėti statyti 
parapijos centrą, kuriame būtų 
daugiau vietos Įvairiem subuvi
mam, ir, padėkojęs visiems už 
malonų ir labai įspūdingą jo pa
gerbimą ir dosnias dovanas, su
teikė palaiminimą.

Prel. Hoffman 12 metų ėjo 
kanclerio pareigas ir buvo vie
nas iš geriausių ir mylimiausių 
kanclerių Sioux City diecezi
jos istorijoje. Vietos srdinarui 
vysk. J. Mueller. D. D., ruošian
tis išeiti į pensiją, jis laisvu no
ru prašė jį paskirti klebonu. 
Nuo liepos 29 jis yra paskirtas 
klebonu į šv. Cicilijos parapiją. 
Algona. lovva.

Panašiai sutiko talkinti sek
madieniais kun. Leonardas Zieg- 
mann, būsimas kancleris.

Korespondentas

pa-

gu- 
pri-

— George Wallace, buvęs 
prezidentinis kandidatas 1968 
ir surinkęs apie 10 milijonų 
balsų, vėl prakalbo kaip prezi
dentinis kandidatas. Jam viskas 
nepatinka, ką daro prez. Nixo- 
nas, nes jis nieko nedarąs taip, 
kaip norėtų pietiečiai. Jeigu jis 
nepasitaisysiąs iki kadencijos 
galo, Wallace 1970 surinksiąs 
visus balsus, kuriuos Nixonas 
gavo pietuose 1968.

Ave. Hartford, Conn. Mi- 
aukojo ir pamokslą pa- 
ukrainiečių kunigas Ste- 
Balandiuk. Prašė melstis

LAVVRENCE, MASS.

Sv. Kazimiero parapijos, Soux City lovva, parapiečiai banketo metu, pagerbiant prel. dr. L. Hoffman. vyskupijos kanclerį, didelį lietuvių 
drauge ir kun. S. Morkūno uolų talkininku.

Hartford, Conn.
Paminėta Pavergtųjų Tautų 

savaitė
Pavergtųjų Tautų savaitė 

minėta ir Hartforde.
Liepos 8 Connecticuto 

bernatorius John Dempsey
ėmė P. T. delegaciją ir paskel
bė Pavergtųjų Tautų savaitę.

Pamaldos už pavergtus ir 
komunistų nukankintus buvo 
liepos 13 d. 8 vai. rytą ukrai
niečių kat. bažnyčioje, VVether- 
field 
šias 
sakė 
phen
už visus pavergtuosius. Per mi
šias giedojo ukrainiečių choras, 
vad. vargonininko Pryshlako. 
Pamaldose dalyvavo ir lietuvių 
atstovai: L. B. Hartfordo apy
gardos pirm. inž. Valerijonas 
Balčiūnas su žmona, Baltiečių 
s-gos lietuvių sk. atstovas Zig-" 
mas Strazdas su žmona. Euge
nijus Žiūrys su žmona (jis siais 
metais buvo ir P. T. savaitės 
vadovas) ir šių eilučių autorius.

Po pamaldų buvo bendri pus
ryčiai, kuriuose dalyvavo taip 
pat ir lietuvių atstovai. Čia 
priimtos ir rezoliucijos paverg
tosioms tautoms išlaisvinti.

J. Bernotas

Mirė kun. J. Jančiaus, MIC 
motina

Nors ir labai rūpestingai gy
doma, Pranė Jančienė, kun. Jo
no Jančiaus, Marianapolio ma
rijonų vienuolyno viršininko, 
motina, penkias savaites sun
kiai sirgusi, liepos 8 pasimirė.

Pašarvota buvo Juozakų (Bo- 
lis) laidotuvių koplyčioj.

Liepos 11 į laidotuves buvo 
suvažiavę 13 kunigų ir vysku
pas Antanas Deksnys.

Gedulingas mišias Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje koncelebra- 
vo velionės sūnus kun. Jančius. 
vietos klebonas kun. šakalys ir 
trys marijonai kunigai.

Paskutines maldas atkalbėjo 
ir karstą išlydėjo vysk. Antanas 
Deksnys. J. Sk.

— Šv. Kazimiero seserys 
rugpiūčio 11-13 Marijos Aukš
tesniosios mokyklos patalpose 
ruošia suvažiavimą, kurio tiks
las persvarstyti vienuolijos 
konstitucija ir perredaguoti ją 
Vatikano II susirinkimo dvasio
je. Suvažiavime dalyvaus vyres
niosios iš 48 vienuolynų, esan
čių 15 šio krašto vyskupijų.

— A. T. Antanaitis, litera
tūros kritikas, rugpiūčio 9 atei
tininkų sendraugių stovykloje 
skaitys paskaita “Poezijos atgi
mimas Lietuvoje”. Paskaita bus 
paįvairinta poezijos ištraukomis, 
kurias skaitys akt. Leonas Ba
rauskas ir Karilė Baltrušaitytė.

— Gabrielius Mironas, Phi- 
ladelphijos L. B. apylinkės pir
mininkas, per vietos radiją Ben
druomenės Balsą skaitė ilges
nę paskaitą, iškeldamas kul
tūrinio bendradarbiavimo su 
komunistų pavergtų kraštu 
žmonėmis pavojus.

— Mok. Jadvygą Matulaitie
nę, IlI-sios tautinių šokių šven
tės programos vadovę. Lietu
vių Tautinių Šokių Instituto val
dyba pakvietė Įsijungti jos sa- 
statan pirmininkes pareigose. 
J. Matulaitienė yra patyrusi 
tautinių šokių puoselėtoja ir 
pedagogė, daugelį metų dės
čiusi tautinius šokius mokyklo
se ir vadovavusi tautinių šokių 
būreliam.

— Po ilgų ir sudėtingų pa
stangų Madride yra sutikta at
gaivinti Madrido radijo progra
mas Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Numatoma, kad jos pradės 
veikti nuo rugsėjo mėnesio vi
durio. Lietuviškos programos 
bus perduodamos kasdien po 15 
minučių, nuo 19:30 iki 19:45 
vai. Madrido laiku. Parengia
mieji darbai programom per
davinėti ir jom informacine 
medžiaga aprūpinti jau pradė
ti. (E).

— Septyniolika gubernatorių 
ir 22-jų miestų burmistrai (jų 
tarpe New Yorko, Chicagos, 
Detroito, Clevelando ir Balti- 
morės) paskelbė Pavergtųjų 
Tautų Savaitę atitinkamomis 
proklamacijomis. Amerikos Kon 
grėsė atitinkamus pareiškimus 
ta proga padarė šeši senato
riai ir 50 Atstovų Rūmų na
rių. (E).

— Jono Jasaičio, JAV LB 
Tarybos nario ir Alto valdybos 
vicepirmininko, rašinys, liečiąs 
religinį persekiojimą okupuo
toje Lietuvoje buvo išspausdin
tas Chicago Tribūne dienrašty
je liepos 3 d. Voice cf the 
People skyriuje. Tos pačios die
nos kitame Chicagos dienraš
tyje Sun Times Opinion of the 
People skyriuje buvo išspaus
dinta ištrauka J. Jasaičio per
duoto lietuvių jaunimo memo
randumo dėl religini 
okupuotoje I ietuvoje
nių Tautų generaliniam sekre
toriui U Thant.

laisvės
Jungli-

LIET. DIENA LAKEWOOD PARKE
Lietuvių diena Lakevvood 

Parke Įvyks rugpiūčio 17. sek
madieni. Programa prasidės 3 
vai. popiet, salėj. Lietuvių die
nos komitetas: garbės pirm, 
kun. P. C. Chesna. pirm. kun. 
Stasys Lukšys, vicepirminin
kas kun. Juozas Neverauskas, 
sek r. ir ižd. 
vičius, kun. 
bės teisėjas 
angliškai, o

kun. Alg. Bortkc- 
St. Lukšys. Kal- 

Jonas Walcski — 
kun dr. Vikto

rą Gidžiūnas, OFM. lietuviš
kai. Meninę dali atliks “Žilvi
no" šokėju grupė iš Philadel- 
phijos. Pagrindinis Lietuvių

— išlaikyti lie- 
gyvą. iškelti lie-

dienos tikslas 
tuvišką dvasią 
tuvišką talentą, palaikyti 3 se
serų vienuolynus: (lietuviškus) 
seseris Pranciskietes. seseris 
KazimierietCo ir seseris Nukry
žiuoto Jėzaus, 
dalyvauti iš N. 
delphijos ir 1.1, 
patalpinta bent
kautojų. maudymosi platus ba
seinas. amuseinent park. kios
kai su užkandžiais, gėrimai - ir 
kt. Veiks Darbininko kioskas 
lietuviškos plokštelės. knvgos. 
suvenyrai.

— Amerikos lietuvių kongre
so programoje bus Įžvelgta į da
bartinę lietuvių tautos padėti 
krašte ir išeivijoje, pa 
ta Lietuvos laisvinimo
ir išdiskutuota programa 
ties veiklai

Organizaiiju atstovai, o 
pat ir visi, kas tik domisi 
tuv os 
gre'so

Kviečiami

Parkas didelis:
30.000 pikui-

darbai 
aiei-

laisvinimo darbu bei
kon

Orcam

\.'.etuan

Chicago. llhnpis 60636.
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Vasario 16 gimnazijos absolventai
1968-69 mokslo metais Va

sario 16 gimnazijos IX klasę 
lankė 3 abiturientai: Petras Bu
račas, Antanas Juodzevičius ir 
Petras Nevulis. Birželio mėne
si visi išlaikė abitūros egzami
nus ir gavo brandos atesta
tus. Visi trys yra mišrių šei
mų vaikai — tėvai lietuviai, 
motinos vokietės. Įstojo i gim
naziją visiškai nemokėdami lie
tuvių kalbos, kurią čia gerai iš
moko ir gavo už ją pažymius 
brandos atestatuose. Būdami 
gimnazijoj, ilgus metus uoliai 
dalyvavo visuose mokyklos ren
giniuose, kur reikėjo lietuviškai 
vaidinti, dainuoti, šokti. Visi 
trys yra pilnateisiai Vokietijos 
Lietuvių bendruomenės nariai.

Busimieji akademikai dėkin
gi visiem Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjam, kurių parama juos i- 
galino baigti vidurini mokslą ir 
pasiruošti studijom.

Petras Buračas yra gimęs 
1949 birželio 17 Wangene, Ba
varijoje. Pradžios mokyklą lan
kė ir jos IV skyrius baigė 1960 
Rodenbacho kaime ir tais pa
čiais metais Įstojo Į Vasario 16 
gimnaziją. Čia mokydamasis, 
jis dalyvavo skautuose, Evange
liku jaunimo ratelyje, tautinių 
šokių grupėje. Ruošiasi studi

BALTIMORĘ, M D.
Lietuviu Bendruomenė savo 

pikniką rengia rugpiūčio 10 
gražiame Conrad Ruth Vilią 
parke. Lietuviai ši parką mėgs
ta. nes čia yra daug vietos au
tomobiliam pastatyti, vaikam 
pažaisti. Parkas lengvai pasie
kiamas automobiliu. Jis yra 
priemiestyje. Šokiam gros Hap- 
py Wanderers orkestras. Šei
mininkės visus pavaišins gar
džiais valgiais. Visi kviečiami 
atsilankyti šiame Liet. Bendruo
menės piknike.

Sodaliečių susirinkimas buvo 
rugpiūčio 2 po 8:30 mišių šv. 
Alfonso mokyklos kambariuose. 
Eugenija Pazneikienė padarė 
pranešimą apie madų parodą, 
kuri bus rugsėjo 17 Martins 
West salėje. Prašė nares iš
platinti kuo daugiau bilietų. 
Rugpiūčio 14 sodalietės rengia 

Blue Water vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti 
vykstantį Kanadą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš Nevv York Thruvvay 
Exit 24, į Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. 
Tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

juoti mediciną arba chemiją 
Heidelberge.

Antanas Juodzevičius, gimęs 
1949 rugsėjo 1 Ochsenfurte, 
Bavarijoje. Ten pat baigė vo
kiečių pradžios mokyklos 7 sky
rius. 1962 Įstojo Į Vasario 16 
gimnazijos III klasę. Dalyvavo 
mokinių chore ir tautinių šo
kių grupėje. Pakėlęs sparnus 
dar šią vasarą skristi Į JAV-bes, 
ten pabūti kokius metus ir 
grįžti Vokietijon studijuoti pe
dagogikos, nes nori būti moky
toju.

Petras Nevulis, gimęs 1951 
balandžio 3 taip pat Bavarijoje, 
Bamberge. Vokiečių pradžios 
mokyklos 4 skyrius baigė 1961 
Miesaus kaime, Pfalz'o krašte. 
Į Vasario 16 gimnaziją Įstojo 
tais pačiais metais. Besimoky
damas priklausė ateitininkų 
kuopelei ir dvejus metus buvo 
jos pirmininku, Vytauto Didž. 
skautų draugovei ir buvo Auš
ros tunto adjutantu, dalyvavo 
mokinių chore ir tautinių šo
kių grupėje, kurios seniūnu bu
vo paskutiniuosius dvejus me
tus. Šiemet išrinktas Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės jauni
mo sekcijos valdybos sekreto
rium. Numato studijuoti anglis
tiką. lituanistiką ir istoriją 
Muenchene. J. Lukošius

ekskursiją i Atlantic City, N. J. 
Autobusas išeis 8 v. r., į na
mus grįžta ta pati vakarą.

Suaugusiųjų klubas rugpiūčio 
16 rengia ekskursiją i Wild- 
wood, N. J-. Autobusas išvažiuo
ja 8 v. r. Į Baltimorę grįžta ta 
pačią diena. Kurie galvoja va
žiuoti. prašomi bilietus iš anks
to įsigyti.

Prel. L. Mendelis atostogų 
buvo išvykęs i Europą, iš kur 
pasiuntė sveikinimo atvirukus 
ne tik parapiečiam, bet ir no- 
venos maldininkam. Prelatas į 
Baltimorę grįžo rugpiūčio 2.

Jonas Obelinis

Atsiminimai ir skola
— Dabar aš rašau savo atsi

minimus. — pasakoja rašytojas.
— Ar dar nepriėjai tos vie

tos, kada aš tau paskolinau pi
nigų? — paklausė jį draugas.

Vasario 16 gimnazijos abiturientai iš k. į d. A ntanas Juodzevičius, Petras Buračas ir Petras 
Nevulis.

ALTO PAREIGŪNAI LANKĖSI WASHINGTONE
1969 liepos 16-18 Amerikos 

Lietuvių Tarybos pirmininkas 
E. Bartkus ir sekretorius dr. 
VI. Šimaitis lankėsi Washingto- 
ne, D. C. Lankymosi tikslas bu
vo pasimatyti su vietiniais lie
tuvių veikėjais, aptarti artėjan
čio lietuvių kongreso Detroite 
reikalus, dalyvauti Bendrojo 
Pabaltiečių Komiteto metinia
me posėdyje.

Bendrojo Pabaltiečių Komi
teto posėdis įvyko liepos 17 
latvių sąjungos patalpose. Nau
juoju pirmininku ateinantiem 
metam rotacine tvarka buvo iš
rinktas latvių atstovas prof. P. 
P. Lejins. Buvo aptarti bendri 
reikalai, liečiantieji pavergtus 
Baltijos kraštus: literatūros lei
dimas, numatomi žygiai į val
džios įstaigas ir kt.

Tą pačią dieną vakare Lie-

W. HANOVER, MASS.

Atsisveikinimas su mokytoja 
A. Navazelskaite

Birželio 10 buvo suruoštas di
dingas atsisveikinimo pobūvis . 
Atsisveikinta su mokytoja Ag
ne Navazelskaite, kuri po 41 
mokytojavimo metų birželio 20 
pasitraukė globoti savo moti
nos. Pobūvis įvyko lauke. Daly
vavo virš 500 asmenų: mokyk
los personalas, daug buvusių 
jos mokiniu ir kaimynų bei gi
minių.

Centrinės elementarinės mo
kyklos vedėjas Erickson prista
tė mokytoja Agnę svečiam jau
triu žodžiu. W. McCarthy jai į- 
teikė seną mokyklos varpelį su 
įrašu ‘T928-1969". Kiti įteikė 
knygą su laiškų ištraukom. Mrs. 
R. Žadėk “Tėvų Gildos” vardu 
įteikė du gražius lagaminus ir 
virš 500 dol. čekį, tarsi, bi
lietui nusipirkti, nes mokytoja 
yra pareiškusi, kad dar kartą 
norėtų vykti į P. Ameriką.

Agnė Navazelskaite gimė 
1907. Tėvas — Juozas Nava- 
zelskis iš Daujėnų. motina — 
Eugenija Vaitiekūnaitė iš Va
balninko.

1924 baigusi mokyklą. Agnė 
galvojo likti paštininke. Bet 
tuojau persigalvojo ir įstojo į 
Bridgevvater State kolegiją, ku
rią baigė 1928. 20 metų ji buvo 
ir sekmadieninės mokyklos mo
kytoja.

Savo mokslą ji papildė ke
lionėmis: 1934 aplankė 10 vals
tybių Europoje ir Lietuvą: 1948 
— Kaliforniją: 1953 — P. 
Ameriką — Kolumbiją, kur jau 
25 metus darbuojasi jos pus
brolis salezietis kun. Mykolas 
Tamošiūnas.

Ji pasižymėjo širdies gerumu. 
Du jaunuolius leido į mokslą. 
Vienas jų tapo kunigu. Į Lie
tuva ir Sibirą yra nusiuntusi 
daug siuntinių.

Jos motina Eugenija. 86 me
tų. dalyvavo dukters pagerbime. 
Buvo ir sesuo Amelija, bro
lis Petras iš Hanseno, brolis Ju
lius ir Grasilda Drevinskienė 
iš Rroktono.

Palinkėkime Agnei Navazels- 
kaitei laimingai globoti mamą 
ir neužmiršti lietuviškų reikalų!

M. Kas. 

tuvos pasiuntinybėje įvyko pa
sitarimas su Washingtono ir 
Baltimorės lietuvių organizaci
jų veikėjais. ALT pirmininkas 
ir sekretorius nušvietė lietuvių 
kongreso Detroite tikslą ir iš
klausė vietinių veikėjų pasiūly
mų bei pageidavimų lietuvių 
veiklos klausimais.

Kitą dieną ALT atstovai ap
lankė Amerikos Balso lietuvių 
skyrių. Čia susipažino su daro
momis transliacijomis į Lietu
vą ir įrekordavo savuosius pa
reiškimus pavergtai lietuvių 
tautai.

NEVV HAVEN, CONN.
Lietuviškoji mokykla

Lietuviškoj mokykloj šiais 
mokslo metais pamokos vyko 
34 šeštadienius. Metai pradėti 
su 20-čią mokinių, baigti su 18. 
Mokyklą lankė vaikai ir jaunuo
liai, tarp 4 ir 17 metų amžiaus. 
Dirbo keturios mokytojos. Su
ruošta Kalėdų eglutė su pačių 
mokinių paruoštu vaidinimėliu. 
Vasario 16-tos minėjime atlikta 
meninė programa. Parašytas 
straipsnelis į vietinę amerikie
čių spaudą. Kovo 15-16 visos 
mokytojos ir keli vyriausios 
grupės mokiniai dalyvavo At
lanto pakraščio lietuvių moky
tojų suvažiavime New Yorke. 
?>Iotinos dienos minėjime su
vaidinta “Zuikio Puikio byla”.

Finansinius mokyklos reika
lus sėkmingai tvarkė Z. Merke
vičius. Tarp tėvų ir mokyklos 
ryšį palaikė ir parengimų vai
šėmis rūpinosi Jadvyga Kron- 
kaitienė. Be tėvų mokamo mo
kesčio už mokslą, mokykla yra 
gavus paramos iš švietimo Va
dybos 100 dol. vaikų darželiui, 
Bridgeporto Liet. Bendr. —100 
dol., New Haveno Liet. Bendr. 
—50 dol., A.L.R.K.M. s-gos 33 

kuopos — 25 dol. ir iš M. Ra
manauskienės keletą kartų. Mo
kykloje pamokas paįvairino kal
bomis bei paskaitomis be atly
ginimo — A. Ramanauskas, J. 
Rygelis. J. Karys, dr. Mantau- 
tas. dail. židonytė, L. Garsie- 
nė ir Vyt. Valiukas.

Mokslo metų pabaigos gegu- 
žinėn Rvgelių sodyboje, Mon- 
roe, Conn., nežiūrint gąsdinan
čio oro, susirinko visi tėvai. 
Buvo ir svečių. Šeimininkai su
sirinkusius labai maloniai pri
ėmė ir prižiūrėjo. Tuoj pradė
ta keptis dešreles, maltinius. 
Pasidalinta ir pasivaišinta ma
mų atsivežtomis gėrybėmis. L. 
Naikienės atsivežtas dar karš
tas kugelis buvo visiems staig
mena. Pabaigus J- Rygeliui fil
muoti “Zuikio Puikio bylą” ir 
bebaigiant gardžiuotis pyragais 
bei kava, užklupo nuo pat ry
to žadėtas lietus. Persikelta į 
erdvų rūsį ir pradėta kita die
nos programa.

Vaiva Vėbraitė tėvu dienoj 
pasveikino visus tėvus mokyk
los vardu. Diana Merkevičiūtė 
sveikino Antanus ir Viktutė 
Kronkaitytę su dešimtuoju 
gimtadieniu.

Mokytojom diplomus įteikė 
Bridgeporto ir Nevv Haveno L. 
Bendruomenės pirmininkai J

Po to jie apsilankė respub
likonų partijos centre ir aplan
kė senatoriaus Goldvvaterio į- 
staigą, su kuriuo norėjo pakal
bėti dėl jo dalyvavimo lietuvių 
kongrese. Senatoriaus nerado, 
tad aptarė reikalą su jo asis
tentu. Kiek vėliau paaiškės, ar 
senatorius galės kongrese da
lyvauti.

Apie kelionės rezultatus 
ALT pirm. E. Bartkus ir sekr. 
dr. V. Šimaitis plačiai painfor
mavo ALT valdybą liepos 18 
posėdyje.

ALT Biuras

Rygelis ir A. Gruzdys. Diplo
mus šiais metais gavo dr. E. 
Vaišnienė (nedalyvavo), Ginta
rė Ivaškienė, Stasė Leikienė 
(nedalyvavo) ir A. Lipčienė.

Rytinio pakraščio lituanisti
nių mokyklų inspektorius A. 
Masionis, negalėdamas pats da
lyvauti, prisiuntė sveikinimo 
laišką, įvertindamas mokyklą 
ir mokytojų darbą ir raginda
mas mokinius tęst ilietuvybės 
ugdymą ir už mokyklos ribų, į- 
sijungiant į lietuviškas organi
zacijas. Laišką perskaitė J. Ja
niūnas.

Paskutinis mokinių darbas 
mokykloje buvo raštiški at
sakymai į keturis klausimus: 1. 
kas man šiais metais geriausiai 
mokykloje patiko, 2. kas ne
patiko. 3. ko aš mokykloje no
rėčiau ir 4. ką aš mokykloje pa
daryčiau, kad mokykla būtų 
įdomesnė. Trim geniausiem ra
šiniam premijuoti sudaryta ko
misija iš .V. Gruzdienės, A. Ra
manausko ir J. Šaulio. Premi
jos. po 10 dol., paskirtos Vaivai 
Vėbraitei. Dainai Žemliauskai- 
tei ir Vincui-Gugiui Rygeliui 
(jis net pasaką parašė).

Mokytoja G. Ivaškienė kal
bėdama priminė, kad vaikai ne
pamirštų. ką išmoko, ir kitais 
metais vėl grįžtų lietuviškon 
mokyklon. Mokyklos vedėja pa
dėkojo visiem už bendradarbia
vimą, paramą ir mokyklos palai
kymą. Laimėjusių premijas tė
vai — dr. Vėbra, B. Žemliaus- 
kas ir J. Rvgelis — turėjo su
galvoti vaidinimą iš jiem paduo
tų daiktų ir jį suvaidinti. Rei
kia pasakyti, kad tėvai beveik 
taip pat gabūs, kaip ir jų 
vaikai.

Kaip mokykla organizuosis 
kitais metais ir kas joje dirbs, 
dar neaišku. Dvi jaunosios 
mokytojos dirbti nebegalės. Gi
tą Merkevičiūtė baigė gim
naziją ir išvažiuoja studijuoti 
į Nevv Londcn, Conn., o Aldo
na Rygelytė ne tik nori, bet ir 
turi daugiau laiko skirti studi
jom.

Veikli lietuvaitė 
baigė gimnaziją

Monikos ir Zenono Merke
vičių vyresnioji duktė Gitą bai
gė Šv Marijos gimnaziją su 
National Honor Societv ir Ho- 
nor diplomais. Septynios kole
gijos pasiūlė stipendijas. Gitą 
yra žinoma ne tik New Have- 
ne, bet ir plačiau — stovyklo
se. suvažiavimuose ir kur tik

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

TETA PAKEITĖ 
TESTAMENTĄ 

Klausimas
Mano vyrui mirus, aš ir to

liau palaikiau glaudžius ryšius 
su jo teta, kuri buvo mūsų 
sponsorius, kai atvykome į šį 
kraštą. Teta buvo labai gero bū
do; nors menkai raštinga, įdo- 
mavosi visais pasaulio įvykiais 
ir su ja buvo įdomiau pasi
kalbėti negu su daugeliu save 
inteligentais skaitančių žmonių. 
Ji mane labai mėgo ir dažnai 
sakydavo, dar vyrui gyvam 
esant, kad yra sudariusi testa
mentą, kuriame mums paliko 
“gerą dovaną”. Mes į tai ne
kreipėme ypatingo dėmesio, 
manėme, gal kokį šimtą kitą 
ir paliko. Teta savo vaikų ne
turėjo; ji tik turėjo broliavai
kių. Jų buvo trys. Tetai su
sirgus, ją lankiau ir ligoninėj 
ir namuose ir stengiaus jai pa
dėti, kuo tik galėjau. Vieno jos 
broliavaikių žmona, kuri nie
kuomet nelankydavo tetos, kol 
ta nebuvo susirgusi, pradėjo ją 
beveik kasdien lankyti. Aš į tai 
nekreipiau jokio dėmesio Tik 
vėliau paaiškėjo priežastis, dėl 
kurios ta moteris taip uoliai 
lankė tetą.

Pasirgusi apie 8 mėnesius, 
vargšė teta numirė. Palaidojo
me, paverkiau ir ką darysi, ji 
nebejauna buvo. Po kelių sa
vaičių prasidėjo dideli įvykiai. 
Pasirodė, kad teta, prieš mir
dama. pakeitė savo ankstyvesnį 
testamentą ir sudarė naują. 
Tas testamentas, reiškia nauja
sis testamentas, buvo advokato 
sudarytas. Pagal tą testamentą 
viskas buvo palikta vienam iš 
tetos broliavaikių, būtent tam, 
kurio žmona tetą taip staigiai 
pradėjo lankyti, tetai susirgus. 
Kitiem nė vienas centas ne
teko. Subruzdo kiti broliavaikiai 
ir jų šeimos, nes pasirodė, kad 
teta buvo žymiai turtingesnė, 
negu mes tikėjomės. Paliko net 
18.000 dolerių. Kiti du brolia
vaikiai atėjo ir pas mane. Sako, 
samdysime advokatą ir tą tes

BROCKTON, MASS.
Kun. Jono Long primicijos

Jau seniai Šv. Kazimiero pa
rapijoje bebuvo kunigų primi
cijos. Gal paskutinis jas auko
jo kun. A. Abračinskas (1939). 
Ir štai š.m. birželio 22, sekma
dienį, iškilmingai sutiktas prie 
bažnyčios durų, chorui giedant 
sveikinimo giesmes, prisiartino 
prie primicijų altoriaus kun. Jo
nas Long. Žmonių pilna bažny
čia, altorius išpuoštas gėlėmis. 
S. Ventre prie vargonų. Kun. 
V. Valkavičius diriguoja cho - 
rui; jis ir pamokslą lietuviškai 
ir angliškai sako, primindamas 
kunigo garbę ir sunkumus. “Šią 
auką, kurią mes aukojame, tei
kis, Viešpatie, maloningai pri
imti” .. .tyliu, švelniu balsu ta
ria kunigas Jonas. Po aukos 
duoda palaiminimą motinai, 
močiutei ir kitiem giminėm.

Po mišių bažnyčios salėje 
prie garbės stalo sėdasi primici
antas, jo motina, klebonas ku
nigas J. Petrauskas. M. Kilku- 
vienė, primicianto močiutė, ku
nigas M. Vembrė, tėvas Stepo- 

kas lietuviško • daroma. Nepa
prastai veikli. Nesigėdi lietuvai
tės vardo tarp amerikiečių, ir 
dar niekad jai tai nepakenkė, 
bet priešingai, ji pripažinta out- 
standing teenager 1968 metais. 
Didžiuojamės Gitą ir linkime 
jai gražios ateities.

Albina Lipžiana 

tamentą sugriausime; prisidėk 
ir Tu. Sakau, ko aš čia dėl po
ros šimtų per teismus tąsysiuos. 
Sako, nieko panašaus, mes ra
dome seną testamentą, kuriame 
Tau buvo palikta 3,400 dolerių. 
Nuėjome pas advokatą, bet tas 
man pasakė, kad aš neturiu tei
sės ir pagrindo kabintis prie 
naujojo testamento, nes aš ne
santi tetos tikra giminė, o tik 
mano vyras buvęs jos giminė. 
Dabar vieni vienaip man pata
ria, kiti kitaip. Norėčiau Tams
tos paklausti, ar aš turiu teisę 
prisidėti prie bylos ir reikalau
ti man anksčiau paliktų 3,500 
dolerių?

Skaitytoja, Ohio valstija

Atsakymas
Mano nuomone, Tamsta turi 

pilną teisę “prisijungti” prie 
bylos, kurios tikslas yra su
griauti naujai sudarytą testa
mentą. Pagal įstatymus tik to
kie asmenys, kurie yra “suinte
resuoti” testamentu (persons 
in interest), gali kreiptis į teis
mą su tikslu, kad testamentas 
būtų teismo pripažintas nega
liojančiu. Jei nebūtų to senojo 
testamento, kuriame Tamstai 
buvo palikta turto (legacy), 
Tamsta nebūtum “a person in 
interest” teisine prasme, ka
dangi Tamsta nesi “kraujo” gi
minė mirusios tetos. Tačiau 
Tamstos atveju, tas faktas, kad 
teta Tamstai paliko pinigų anks- 
tyvesniame testamente, šį rei
kalą pakeičia ir Tamsta esi 
“person in interest”. Jeigu teis
mas pripažins, kad naujasis tes
tamentas negalioja dėl kurios 
nors priežasties, pav., kad jis 
buvo sudarytas, pavartojant va
dinamą “undue influence” ar
ba duress”, tada, žinoma, įsi
galios ankstyvesnis testament- 
tas, pagal kurį Tamstai priklau
so tam tikra suma pinigų.

Patarčiau pasikalbėti su kitu 
advokatu arba su tuo pačiu. 
Gal Tamsta jo paaiškinimo ne
gerai supratai. Tokie dalykai pa
sitaiko.

nas, O.F.M., tėvas Zarembas — 
Montrealio Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas; iš kito šono 
— tėvas dr. L. Andriekus — 
pranciškonų provinciolas, kun. 
kapelionas Al. Klimas, krikšto 
tėrvai Prijalgauskai. Salėje arti
miausi giminės ir draugai, dau
giau kaip 60 asmenų.

Poetiškai ir pranašiškai pra
bilo tėvas L. Andriekus; su lin
kėjimais jis įteikė ir dovanų. 
Sveikino tėv. Zaremba, tėv. Ste
ponas, kapelionas (savo ir sese
lių vardu). Kun. M. Vembrė gal 
atspėjo močiutės M. Kilkuvie- 
nės mintį: pasakė, kad ji skir- 
sianti lėšų, kad kun. Jonas tęs
tų Romoje mokslus ir gautų 
doktoratą.

Kun. Jonas Long gimė 1943 
metais. Motina Bernice, yra Ma
rijos Kilkuvienės ir a.a. Jono 
Kilkaus duktė. J. Kilkus kilęs 
iš Kupiškio, o Marija iš Ska
piškio parapijos. Todėl ir vai
kaitis—kun. Jonas — prisirašė 
prie Panevėžio vyskupijos, jei 
Dievas duos laimingus laikus.

Mokytis jis pradėjo Lauren- 
ce, Mass. Brocktone baigė Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklą. 
Vėliau nuvyko į Kennebunk- 
portą. Maine. Ten baigęs moks
lą. 1963 įstojo į šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje. 1968 gmo- 
džio 21 buvo įšventintas kuni
gu. Tęsė mokslą, kol gavo baka
lauro ir magistro laipsnius

M. Kas.
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menybės įvyks, ntgpiačfo ĮM4

Pirmenybė* bus pr*WKh*i(T 
5 ratu, šveicani driHM *n lai- 
ko riba: 45 ėjimai per 2 vaL 
šeštadienj — 3 ratai, aetap*die- 
nį — 2 ratai Pradžia abi die
nas 10.-00 vaL ryto.

Pirmenybės vyks “Čiurlionio” 
Ansamblio amnuoce, 10008
Magnolia Dr., Clevtiand, Ohio.

Dalyviu registracijos termi
nas yra rugpiūčk> 15 d. šiuo 
adresu:

Dr. Algirdas Nasvytis, 10623 
Magnolia Dr., Cleveland, Ohio 
44106. TeL (216) 7214181.

GOLFO PHtMENVBRS
S. Amerikos Lietuvių Golfo 

pirmenybės ir tarpmmstinės ko
mandinės varžybos įvyks 1969 
rugpiūčio 30-31 Chicagoje. Var
žybas rengia Chinagos Lietuvių 
Golfo Klubas (ČLGK).

Individualinės ŠALFASS-gos 
pirmenybės vyks šeštadienį, 
rugpiūčio 30; pradžia — 12:00 
vai. Varžybos bus pravestos vy
rų ir jaunių (žemiau 20 m.) kla
sėse.

Tarpmiestinės komandinės 
varžybos vyks sekmadienį, rug
piūčio 31; pradžia 11:00 AM.

Varžybos abi dienas vyks 
Cog-Hills Country Club, Course 
Nr. 1.

N EBO MAŽAI

APDRAUDOS: '
NAMU, MASINU. GKVYBĖS.ATSAKOMIBĖS

LITAS TRAVEK INSURANCE.
9A-IO JAMAICA AVENUE
VVOODHAVBN.N.Y.. IH2I 
(2i2)-3<i7-5522

M. VML MALS
to nacs
yousAD

CANCn. OS CSANCE
* * TM: suam

.OL - : -
Offsct Preessm A Ams Pnsmsaa. 
Also Operstor 8h*> A Cotor Preo- 
ses. Stttdjr wedE. Nice voridng con- 
dBtans Day Udft.

Cofhmsratai Coior
M3 Itth Avu N.Y.C. 
cm cnė) einasi

r j.'

General Factmy help. First and 
second shift, Modem plaut, ~ FUD 

-fringe benefits 12 to 12 bnąn <wer- 
time. Apply Gustam Cheminis Co^ 
Ine, 30 Puui Kohmr Ptace att 
Marint Street, East Paterson, N. J.

H. W. MALĖ

AIRCONOrnONING MECHANIC 
Ebąierienceė sritk esr only. Good 
VOTking eendttionB salary open 40 
hours plūs. DUM-RITE 112 Fether- 
bed Lane Brome N.Y.

CaH 294^9413■v

Wurk Near Home
FOREMAN Sečondary Operatfon 
Dept To sėt up sečondary operatton 
invoteing drinmg tapping, turning, 
milling. Mušt be able to supervise. 
Some backgrouhd in too! work. 
Mini-Matic, 1275 Bloomfield Avė. 
FairfieH, N. J. (201) 226-7877 — 
Mr. Folz.

■ ■
MACHINE OPERATORS with me- 
chanical abiltty. Starting at 32.75 
per hour — IsL 2nd and 3rd shift 
10% extra for 2nd and 3rd. Mušt 
spe&k reed and write English. Has 
plenty of overtime. In (^ueens, N.Y. 
area, call (212) 639-8249.

Work near home Ebcp Auto Mecha- 
nies — Salary open on Renault & 
Peugeot excellent working condi
tions vac & fringe benefits Manhat
tan Imported Cars 284 North Main 
St„ Hempstead UL 516 - 538-2888

Work Near Home
Cooks Ala Carte Exp. Only top 
pay. Full time & part time. Ąll 
benefits. The Chalet, 120 West Pas- 
saic Street, Rochelle Park, N. Jį 
Call(201) 843-2711. Ask for Chef 
Rudy.

VINYL Printers and Laminators — 
Color Mbcers and Matchers mušt be 
experienced. Full benefits, new plant, 
good wages. All replies strietly con- 
fidential. Call or write: Mr. Manson, 
General Manager. 50 California Av. 
Paterson, N J. (201) 684-1324

EXP MECHANIC ON AUTOS
Mušt have own tools — steady nice 
working conditions work near home 
Commercial body and tank — 53-24 
98th Street Corona Queens. Call: 

699-5688

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
- Inkorporuotas 1863

460 Wesf Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD
President

No banko direktorių taryboje yra Ltetuvoe garbės konsulas adv. A. 
O- tūiaiina ir adv. jonas J. Gngaais. Reikale su patarnautojais gte 
Ubą susikalbėti te hetuviikaL • Turtas (Assets) virš 3132,000,000

Current dividend 5%% on all accounts.

. Dabar moka visų taupomus pinigus.

Dalyvių registracijos termi
nas rugpiūčio 17 šiuo adresu: 
Mr. J. Baris, 4529 West 64th 
PI., Chicago, ni. 60629. Telef. 
(312) 582-5939.

Jei "EGLUTĘ" užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi ■ 
Valandos pavirs minutėm. 
Skaitant nuotykius Pupučio,

SALAD MAN
Short Order Cook and General Kit- 
chen Help steady nice working con
ditions good salary. The SCHOON- 
ER RĘST — 111 West Broadway 
Port Jefferson U.

Call 516 - 473-5656

Work near home FACTORY EN- 
VELOPES Maciūne Operators Ad- 
justers Window cutters Sheeters — 
top pay steady jobs. — See Jack 
O’Leary Orgler Deutsch 167 41st 
Brooklyn, N.Y. Call (212) HY 9-2400

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir Įvairius USSR kraštus

>' . - - f

■'"naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos ’■ “ '

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

{Licensed by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
TeL (212) 561-6590

(212) 581-7729

76 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 TUghman Street---------------------------------------HE 5-1654
• BALTIMORE, M D. — 1900 Fleet Street--- ------------------------------------------- OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue-----------------------------------------IN 7-6465 .
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue------------------------------------- HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue-------------------------------- PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue____________________ 365-6780
• FARMINGDALE, NJ. — Freewood Keres--------------------------------------------  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue ______________ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 HiHside Avė________________________ 249-6216
• JERSEY CITY, NJ. —■ 219 Montgomery Street_____________________  HE 5-6368
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermcnt Avenue----------------------------- DU 5-6550
• NEWARK, N J. — 378 Marlcet Street______ _____________________  Ml 2-4452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA___ 631 W. Gteard Avenue PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue------------------------- ;------------------ 381-8997
• ROCHESTER, N.Y. — 55B Hudson Avenue_________________________ 232-2942
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whltehead Avenue ______________ L___  CL 7-6320
e SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marceltes Street____________________ 475-9746
e TRENTON, NJ. — 1156 Oeutz Avenue----------------------------------------------- EX 2-0306
e UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street -------------------------------------------- RE 2-7476

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YOBKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBKS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

M&sų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorkc: 1654 Sted Avė. (85-66 8L) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 8teinway Street A8.4-3210 
Florai Park, UL: 259-17 Hlllstde Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: «0>A Lark FioM Rd. 516-757-0601

FrankNn UI.: 9B1 Hompetead Tpno. —> 437-7*77 

FkisMnge: 41*06 Mafn Street — Hl 5-6552 

Jackson Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

PouBhkeepotet N.Vu 46B Main BL — 914-454-9U7B

SHEETMETAL MECHANICS
Ist & 2nd class. Full time days. 
Part time nights 5 hours. Precision 
chassis, housing, etc. Close toler- 
ance. Bklyn. ločr

(212 783-6206

WORK NEAR HOME 
EXP. UPHOLSTER

Steady work. Nice working condi- 
tions. 40 Hburs'l'phis ėvertime Carl 
H' Adler 26 Gtėhwood Rd. Glenhood, 

? L. I. Call (516) 671-0360.

TRUCK MECHANICS
Severai men for day and evening 
shifts. Mušt have a solid mechanic- 
al background. We offer a good 
starting wage and one of the best 
benefits programs in the area. Ap- 
ply in person to our service man- 
ager. International Harvester Co. 
61 North Beacon St. Allston, Mass.

An Eąual Opportunity Employer

U3ODY FENDER MEN 
AUTO PAINTER

Steady nice working conditions 
Good pay and benefits. VASCO’S 
AUTO BODY 374 Sagamore Avė.

MineolaL.I. — 516-746-8230
IRON W0RKERS

Inside & outside Experience. Good 
pay, steady work. Call (212) 539- 
0220.

WORK NEAR HOME
Porter nites 12-8. Steady nice work- 
ing conditions Brunswick Parkvvay 
Lanes 955 Bronx River Avė. Bronx.

Call 893-4080

REAL ĖST ATE

OUTSTANDING BUY
Attention Hunters & Fishermen 35 
acres with brooks in upper Adiron- 
dacks. Asking price 2,500. Also 
smaller lota.
Saranac, N. Y. Call (518) 293-6607

MEN
WAREHOŲSE 
Ali positions 
DYEHOUSE 
Ali positions 
FINISHING 
Ali positions 

TUFTING MECHANICS 
Company paid benefits

HOLLYTEX 
CARPET MILLS

EASTERN DIVISION
1070 Jaymor Road 
Southampton, Pa.

(215) 355-6000

STATIONERY FIREMEN 
SECOND CLASS LICENSE 

GENERAL MAINTENANCE PAINTER 
HOUSEKEEPING, KNETARY 

LAUDRY SERVICE POSITIONS

Salem Hospital is a large friendly community hcspital that offers 
ųualified personnel, highly competitive salaries, a convenient sub
urbau location, excellent benefits and a congenial staff.

Apply Personnel Office

SALEM HOSPITAL

81 Highland Avė., Salem, Mass.

(617) 744-6000

— An Eųual Opportunity Employer —

CANDY PACKERS and GENERAL FACTORY WORKERS

Malė — Female Trainees or Experienced Packers for Beit Work 
Immediate opennings Malė & Female 8 AM — 4:45 PM or 5:15 
PM — 10 PM. Penr.anent employment. pleasant working condi
tions and excellent fringe benefits. Apply in person for interview 
9:00 am. to 11:00 a m. and 1:00 p.m. to 4:00 p.m. Monday through 
Friday or call (617) 864-1200 ext 303 for appointment.
DERAM CONFECTIONARY CO. 134 CMrbridg* Street, Čam- 
brldg*, Mase. 02141. At Lechmere Sųuare M.B.T.A. Station.

- - --- ------ --------

MALĖ - FEMALE SERVICE

High School Grads

JUNE GRADS

BILLS AMOCO 
SERVICE CENTER

Open 7 days a week. We do general
Auto Repairs and Towing Service. 

179-01 Landen Blvd.
St. Albans Queens 
CaU — JA 6-9547

Get yourself 
something for 
graduation...

ALMA'S 
MAINTENANCE 

OFFICE & HOME CLEANING

Call 654-4441 
Mr. Ted Francis

a good job.
Right now, we have a choice 

of openings as:

SECURITIES CLERCS
TYPISTS

RENT - A - TRAILER
ERIBA CAMPING TRAILERS 

$65 a week — any car can pull our 
trailers. See them at 65 Street & 
Metropolitan Avė. Maspeth.

Call GL 6-1039

STĖNOS 
SECRETARIES 

FIGURE CLERKS 
PAGES 

FILE CLERKS

and many other great jobs

SOPHIES BEAUTY SALON
Open 5 days a week late nite Thurs 
and Fri — Latest styles in Creative 
hair styling; We sėli wigs and wig- 
lets — 90-22 Jamaica Avė Wood- 
haven. Call VI 6-9036

at good starting salaries.

A speeial feature at Citibank are 
Severai training programs, .jfor ex- 
ample — Secretary page program 
for gals having little or no typing 
& steno skills to be trained during

J U L 1 O 
POLISHING AND PLATING 

fe. - .
Evėry Thing in Plating 

and Poiishing.
Norįob too big or too small 

r Call 226-5829
the normai work day as secretaries.
Supervisory training program — 
geared to night college students 
who possess outstanding aptitudes.

PARKRIDGE RĘST HOME 
A Home Away from Home 
Good food rec room and TV
Catholic Church in the Area

13 Broadway Park Ridge N J.
111 WALL STREET Call 201-391-7040

(at F.D.R. Drive)

8:30 am - 4:30 pm P. P. D. A T. 
CONTRACTORSon Wednesday - Friday.

352 Van Brunt St. Brooklyn
634 LEXINGTON AVĖ. 

(at 54th Street)
For commercial, industrial, homes 

HOMES REMODELED
from start to finish.

9:00 am - 7:00 pm Call 625-0666
Monday and Tuesday

9:00 am - 5:00 pm 
Wednesday - Friday

For Something More Than a Job

L A M CAR SERVICE 
DOOR TO DOOR AN YWHERE 

24 Hour Service 
Wedding Parties Airports

An equal opportunity employer 
m/f

Hospitals — Meter Rates 
Call (212) 568-6000

DELIVERIES ANYWHERE
DISPLAY MAN WITH PANEL TRUCK

FOR RENT—Ludlow, Vermont
Brand new A Frame, 1 bedroom &

ALSO STATION WAGON 
For Airport Service 
Call 516-742-5105

a loft, sleeps six. Near town, 3 mi. 
from lakęs and golf course. Avail- 
able from August to October. $75.00 TREASURE CHE8T. Dellclous A-
per week. CaU 203 - 259-0986. merican food, appealing Bearly A- 

mer. setting. Butlt 1741, small sa-

ALMA CLEANING MAITENANCE 
Venitian Blinds cleaned. floors 
waxed. carpets shampooed. Kitch- 
en vvalls washed A stovės cleaned. 
traverse rod.chande!iers. Lights 
globė, mirrors, pieture. range hoods

lon-like rooms decorated with prec- 
ious antiųues, dining on Terrace 
over lovely gardens. Lunch A Din- 
ner except Tues. 3 mil. south of 
Poughkeepsie on Rte. 9 (914) 462- 
4545.

fnstalled. AH work supervized Al
ma Cleaning. 34-10 Dureimer Avė. 
Call 654-4441.

FRED A ANGIES 
ITALIAN RESTAURANT

Open 6 day aveek. Good food — 
A family place. Come for Sunday 
Dinner.

221 Montauk Highway 
West Sayvllle L. 1.

(516) 589-8978

H. W. FEMALE

NIPPES NURSERY FURN1TURE 
Complete stock of childrens fumi- 
ture. High Chairs, Baby Carriages. 
Doll Carriages. Toys at Discount 
Prices. (516) MO5-0484. Open Fri- 
days till 9 PM. 147 E. Main St. 
Bay Shore, L. 1.

OUTSTANDING BUY
RESTAURANT Wi11iamstown. Vt.

ml. from New Eng. Thrwy, 25 
seating can douMe, liv qtrs avail. 
Ideal for bus cpl. Mušt sėli $10,000. 
Write or call V. Masi, 94 Becklcy 
St.. Barre. Vt. (802 | 476-1054 or

FOOD PLANT WORKERS 
UNITREE CORP. 812 Borden Rd. 
Cheektowaga. N.Y. — Applications 
are now being accepted for 2nd 
shift operations 4 PM to Midnight 
to start immediately. Pleasant sur- 
roundings. Apply 1-4 PM (Monday(802 ) 476-4475. to Friday)

... '■ :e^

AUTOMOBILIŲ DAY SHIFT — WOMEN no exp. 
necessary Packfng and Assembltng 
steady work ate conditioned plant 
benefits X. ACTO INC. 48-41 Van

PATAISYMO 
ir NUDA2YMO

reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są-

Dam Street Long Island Cttv. Call: 
EX 2-33S3

žiningai atliks visus darbus. ■ <-

M«nt*l & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Avenue

Exp. Operators on Singer machines.
Sevtion work on panls. Steady

GtendnK N.Y. 111227 Union šhop. Leeds Sportsw«ar 
101-09 Woodhaven Blvd. Ozone 
Park. N. Y. Call 047-9347.

TeL 894-4188



Kun. Simono Saulėno kunigysti

Kun. Simonas Šautinas

Elena Vasyliūnienė

ELIZABETH. N. J.Natalija Stilsonienė

PADĖKA

Giliame nuliūdime

New Yorko - New Jersey L V. Apskritis kviečia stu-

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus uoliam bendradarbiui

JONUI MAKAUSKIUI

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Valdyba

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Visi kviečiami

Mainau savo namą Kaune į 
vieną ar du kambarius Ameri
koj. Informacijai rašyti: P. Du* 
tnnskas, 101*43 114th St., Rich- 
mond HiH, N. Y. 11418.

Suvažiavimo prezidiumą su* 
darė G. Mironas, Piuladelphia, 
E. Raubertaitė, Piet N; J., ir 
J. Šilgalis, Baltimore.

Regina, Linas ir Darius 
Kudžmai

Bulvičiūtė, dirbanti

Antano Peldžiaus, buv. ilga
mečio Darbininko administra-

tuviškai veiklai: priklausė atei
tininkams moksleiviams, bu
vo praeitų metų kuopos sekre
torė, dirbo “Jaunystės Keliu” 
redakcijoje, lankė šeštadieninę 
mokyklą.

Bernadeta studijuos N. Y. 
universitete matematiką, 
pat ryžtasi aktyviai dirbti 
dentų eilėse.

sidavimu ir meile. Lanko ligo
nius, juos guodžia, gyvena sa
vo parapiečių džiaugsmais ir 
vargais. Domisi Lietuva, skai
to lietuvišką spaudą, sako gra
žius patriotinius pamokslus ir 
svajoja nuvykti Į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.

Kun. Simonui Saulėnui linki
me ir toliau eiti ta pačia link
me ir dirbti Dievui ir tėvynei.

sukakčiai prisiminti rugpiūčio 
13 d. 7 vai. ryto tėvų pranciš
konų koplyčioje Brooklyne bus 
aukojamos mišios. Velionis mi
rė 1968 rugpiūčio 13, Brockton, 
Mass.

Sekmadienį, Rugp. 24 d.
BANKETAS—Programoje: "žibuoklių” Sekstetas, vad.
L. Stukui.

Robert Treat viešbutyje, 50 Park PI., Newark, N.
J. Vietos rezervuojamos — tel (201) 289-6878.

Elizabetho Lietuviu Laisvės
Svetainei reikalingas baro ve- 

manadžeris. Dėl sąly-

Rugpiūčio 10 Nekalto Pra
sidėjimo parapijos Cambridge, 
Mass., klebonas kun. Simonas 
Saulėnas atšvęs savo kunigys
tės 25 metų jubiliejų.

Baigęs gimnaziją, jis įstojo j 
Bostono kolegiją, vėliau į &v. 
Jono seminariją, kurią baigė 
1944. Kunigu buvo įšventin
tas anuo metu vyskupo, o Šuo 
metu kardinolo R. Cushing.

Kun. Simono Saulėno tėvai 
yra kilę iš Valkininkų vals
čiaus, Vilniaus krašto. Tėvas at
vyko į šį kraštą 1901 metais. 
1908 vėl buvo grįžęs į Lietuvą 
ir vėl atvyko į Ameriką, kur į- 
sikūrė. Abu tėvai buvo labai re
ligingi, dideli patriotai; toje 
dvasioje auklėjo ir savo vaikus. 
Kunigas Simonas yra kilęs iš 
gausios šeimos — 8 vaikai. Se
suo yra vienuolė šv. Juozapo 
vienuolyne. Motina mirė Simo
nui besimokant. Tėvas nebesu
laukė sūnaus jubiliejaus: mirė 
liepos 27 Brocktoone.

Kun. Simonas dirbo Šv. Pet
ro parapijoje So. Bostone, Šv. 
Juozapo, Pepperell, Nekalto 
Prasidėjimo, Cambridge, šv. 
Pranciškaus, Lawrence, šv. Jur
gio, HaverhilL 1966 tapo klebo
nu ir grįžo į Nekalto Prasidėji
mo parapiją, kur ir dabar kle
bonauja. Iš savo buvusių klebo
nų kun. S. Saulėnas yra išmo
kęs kantrybės, pasiaukojimo, 
organizuotumo. Jis dirba su at-

Muz. Vladas Baltrušaitis, 
Marųuette Parko lietuvių para
pijos Chicagoje vargonininkas, 
atvyko atostogauti i New Yor- 
ką. Yra sustojęs pas Joną Pa- 
šukonį Woodhavene. V. Baltru
šaitis anksčiau buvo vargoni
ninku Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Brooklyne.

nų duktė, gyv. 223 Lincoln 
Avė. Brooklyn, N. Y. birželio 20 
baigė Christ the King High 
School Middle Village, N. Y.

šių metų gegužės mėn. 15 
dieną, netikėto širdies smūgio 
ištiktas, staiga su šiuo pasau
liu atsiskyrė
KĘSTUTIS JURGIS KUDŽMA

Gimęs 1928 balandžio 23 Ky
bartuose, jis gyveno Littlė Neck 
Long Island, N. Y. Mirė Albany, 
vykdydamas savo tarnybines 
pareigas. Palaidotas Holy Road 
kapinėse, Old Country Road, 

Westbury, L. I., N. Y.
šv. Mišias koncelebravu- 

siems, liturgines apeigas bažny
čioje, kapinėse ir koplyčioje 
pravedusiems — jaučiame gilų 
padėkos jausmą.

šv. Mišių intencija aukoju
siems — jungiamės prie jų mal
dų ir kartu prašome Aukščiau
siojo malonės.

Gėlėmis koplyčią, laidotuvių 
apeigas ir kapus puošusioms — 
nuoširdžiai dėkojame.

Užuojautas žodžiu, raštu, 
spaudoje bei per radijo bangas 
reiškusiems — nuoširdžiai jas 
priimame ir dėkojame už siel
varto supratimą.

Kęstučio prisiminimui aukas 
Lietuvių Fondan jnešusiems — 
reiškiame gilią padėką.

Koplyčioje su Kęstučiu atsi
sveikinusiems, šv. Mišių aukoj 
dalyvavusiems, į kapines paly- 
dėjusiems, jautrius atsisveikini
mo žodžius tarusiems — jau
čiame nuoširdų dėkingumą.

Prasmingus patarimus, pa
guodimus bei pastiprinimus tei
kusiems — gerąsias intencijas 
nuoširdžiai priimame, bandysi
me vykdyti ir reiškiame nuo
širdų dėkut

269 Sėcond St. Elizabeth, N.J. 
Telef. Elizabeth 3-9012.

Dalia 
pranciškonų spaustuvėje, liepos 
31 lėktuvu išvyko vasaros atos
togų į Europą.

LIETUVOS VYČUJ SEIMį
Rugpiūčio (Aug.) 21, 22,23, 24, d.d^ 1969 m.

Ketvirtadienį, Rugp. 21 d. — 8:00 v. v.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS — Šokiai ir vaišes

Liet Katalikų Bendruomenes Centre, 6 Davis Avė.
Keamy, N. J. Bilietas — $4.00

įsteigta prieš 40 metų, tas pats savininkas, patalpos 30x55, vė
sinimas, 40 Rz, 85,000 dolerių metinė apyvarta, geros galimybės, 
Investuota 30,000 dolerių. Savininkas pasitraukia iš biznio, — 
parduos pigiau negu verta. Laukia pasiūlymų. POTTER, 9905 
Jamatea Avenue, Woodhaven, N. T. 11421. Tel. (312) VI 9-0020

gyvenimo sukakti, sūnūs ir duk
terys su šeimomis, 9 anūkai, 
7 proanūkai, giminės ir daug 
draugų ir pažįstamų, su kuriais 
velionis taip gražiai sugyveno.

Trečiasis JAV LB pietryčių 
apygardos suvažiavimas, įvy
kęs birželio 21 Dėlran, N. J., 
buvo negausus: iš šešių a- 
pygardos ribose esančių apy
linkių tedalyvavo trys.

Suvažiavime buvo apžvelg
tas apygardos valdybos dvejų 
metų veiklos laikotarpis, iš
klausyti apylinkių pranešimai, 
pasikalbėta bendruomeniniais 
klausimais ir nutarta ateinan- 
tiem dvejiem metam apygardos 
valdybą sudaryti iš Philadel- 
phijos ir pietinės New Jersey 
apylinkių. Trijų asmenų valdy
bą vieno mėnesio laikotarpyje 
nutarta pristatyti visom apy
linkėm, kurios į apygardos val
dybą deleguos po vieną atsto-

Peter Wytemm iniciatyva sušauktame visuomenės susirinkime dalyvavo visa eilė New Yorko pareigūnų. 
Iš k. j d. Anthony Saieva — Pres. Better Bushvvick Council, kongresai. Frank J. Brasco, assembiyman Ru- 
dolph D. Blasi, komisionierius Frank C. Arricaie, — majoro Lindsay atstovas, Ben Vitale — Brooklyne 
planavimo tarybos direktorius ir Peter Wytenus —vykdomasis vicepirmininkas Bushwicko apylinkės or
ganizacijos. Nuotr. R. Kisieliaus.

Liepos 19 buvo gražiai pa
minėtas Dariaus - Girėno skri
dimas ir jų tragiškas žuvimai. 
Jų žygiui prisiminti Brooklyne 
yra pastatytas paminklas Litu- 
anica aikštėje.

Kas metai prie šio paminklo 
prisimenamas lakūnų žygis. 
Minėjimą rengia paminklui sta
tyti komitetas, kurio nariais 
yra adv. St Briedis, Bronė Spū- 
dienė, Petras J. Montvila. Anks- 
čiau~tomitete gražiai reiškėsi 
Jonas Šaltis, jau/miręs.

Šių metų minėjimo progra
mą pravedė Jurgis Juodis, pats 
buvęs Lietuvos kariuomenės la
kūnas, dabar — dailininkas.

Pradžioje Lietuvių veteranų 
postas pagerbė vėliavas.

Kalbas pasakė SLA Tėvynės 
laikraščio redaktorius J. Petrė- 
nas, adv. St Briedis, SLA iž
dininkė E. Mikužiūtė, P. Mon
tvila. Maldą sukalbėjo Balfo 
reikalų vedėjas kun. P. Geis- 
čiūnas.

Su gitara ir gražiom dainom 
pasirodė J. Vedegys. Jam pri
tarė visa publika. Toks įvykis 
buvo pirmą kartą.

Žmonių atsilankė koks šim-

Porfcu viso pasaulio ir JAV 
vartotus pašto ženklus “Com- 
memoratives”, nesužalotus ir 
nenumirkytus nuo voko popie
riaus. Mažiausias kieki* turėtų 
būti bent 100 pašto ženklų. 
Dėl kainos tarsimės. — Pet
ras Rašimas, 4S7 Hansas St, 
Lindenhurst, N. Y, 11757.

Peter Wytenu$ sudaryto ko
miteto dėka Bushwick - Ridge- 
wood apylinkė laikinai jau gavo 
100 policininkų daugiau negu 
anksčiau turėta. Nuo rugpiūčio 
11 pastoviai bus atsiųsta dar 
daugiau policininkų, kurių ypa
tingas uždavinys bus saugoti pi
liečių ramybę ir tvarką tarp 6 
vai. vak. ir 2 vaLrytoi

Lietuvos vyčiy seimo proga, 
rugpiūčio 24, tuoj po seimo mi
šių, Elizabeth, N. J., šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje^gretima. 
prie bažnyčios gatvė bus dedi
kuota prel. M. Kemėžio vardu. 
Prelatas klebonavo Elizabethe 
nuo 1953 iki jo mirties 1969 
sausio 3. Miesto valdyba, įver
tindama jo nuopelnus, artimiau
sią prie parapijos gatvę pava
dino jo vardu. Prelatas, kai 
buvo paskirtas vikaru į šią pa
rapiją 1935, įsteigė vyčių 52 
kuopą ir buvo jos narys iki pat 
mirties.

Brigita Rasevičienė, 86 m. 
amžiaus, gyv. Brooklyne, mirė 
liepos 28 šv. Juozapo ligoninėj, 
Paterson, N. J. Palaidota iš šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčios šv. 
Karolio kapinėse. Paliko liūdin
čius: sūnų Alfonsą Risavage, 
anūkus ir seserį Emiliją Vaite- 
liutę. šermenim rūpinasi Garš
vos įstaiga, Brooklyn, N. Y.

Gera proga pensininkam! Iš
nuomojamas keturių kambarių 
butas gražiame Jeffersonville 
miestelyje — Catskill kalnuo
se. Skambinti (914) 887-5358.

vą ypatingesniem apygardos 
reikalam spręsti.

Dabartinę JAV LB pietryčių 
apygardos valdybą sudarė B. 
Raugas, pirm., A. Gečys, vice- 
pirm. ir iždininkas, L. Jurskis, 
2-sis vicepirm. ir sekretorius.

Suvažiavime dalyvavo Lie
tuvos generalinis konsulas A 
Simutis, pasakęs kalbą, kurio
je gražiai pabrėžė lietuvių są
moningumo bei valstybingu
mo principą.

Vakare suvažiavimo dalyviai 
buvo pakviesti į pietinės N. 
Jersey apylinkės tradicinį Jo
ninių laužą, kuris kasmet vyks
ta kaip apylinkės Lietuvių Die-

VVilIiamsburg sekcijoj, 372 
Hooper St išnuomojamas butas 
iš 4 kambarių už labai prieina
mą kainą. Kreiptis teL SP 6- 
3843.

Išnuomojama* namas Sea- 
side Hights, N. J. Dviejų kam
barių namas su rūsiu. Aliejaus 
šildymas. 50 dol. mėnesiui. Lais
vas nuo spalio 1. Kreiptis ad
resu: Mrs. Anna Macelis, 60 So. 
Maple Avė., Maple Shade, NJ. 
08052.

Mūsų neužmirštamam ir my
limom vyrui ir tėveliui a. a. 
Juozui Šukiui mirus, nuoširdžiai 
dėkojame Angelų Karalienės 
parapijos klebonui kun. A. Pet
rauskui ir kun. V. Piktumai už Eleonoros ir Jono Tuti- 
atlaikytas mišias, sukalbėjimą 
rožančiaus ir palydėjimą į am
žino poilsio vietą. Dėkojame vi
siem giminėm ir draugam už 
dalyvavimą laidotuvėse, užpra
šytas mišias, atsiųstas gėles, pa
lydėjimą į kapus, pareikštas 
užuojautas žodžiu, laiškais ir 
spaudoje, aukojusiem Lietuvių 
Fondui Nuoširdžiai dėkojame 
laidotuvių įstaigos direktorei 
M. šalinskienei. Dėkojame vi
siem, mum padėjusiom mūsų 
sunkioje skausmo valandoje.

Žmona, sūnus ir duktė

Penktadienį, Rugp. 22 d. — 8:00 v. v..
KONCERTAS — Programoje: “Rūtos” Ansamblis, vad. 
Alg. Kačanauskui, N. Y. Vyčių Šokėjų Grupė, vad. K. 
Visockaitės, Akt. Vitalis Žukauskas. Gros Gutauskų 
Orch.

šv. Jurgio Draugijos Salėje, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Bilietas -13.00.

Šeštadienį, Rugp. 23 d. — 9:00 v. v.
BALIUS — Gros Gene Mįtchko Orchestras — Bilietas 
— $3.00.

Robert Treat viešbutyje, 50 Park PI. Newark, N. J.
6:00 v. v.

Liepos 19, sulaukęs 79 me
tų, ilgai sirgęs savo namuose 
mirė Pranas Jankūnas. Jis bu
vo kilęs iš Kauno, o į JAV at
vyko 1910. Visą laiką gyveno 
ir dirbo Elizabeth, N. J. Išdir
bęs Singer siuvamųjų mašinų 
fabrike 41 metus, 1951 išėjo 
pensijon, būdamas liejyklos 
formatai.

Vedęs Antaniną Radžionytę, 
taip pat kilusią iš Kauno, 1912 
sukūrė pavyzdingą lietuvišką 
šeimą.; Užaugino ir išmokslino 
sūnus: Praną ir Alfonsą, ir 
dukteris. Antaniną Degutienę 
ir Jadvygą Jankūnienę.

Velionis buvo pavyzdingas 
katalikas ir susipratęs lietuvis. 
Jis rėmė lietuvišką veiklą ir bu
vo ilgametis “Darbininko” pre
numeratorius. Atvykusius trem
tinius sutiko širdingai ir kuo ga
lėdamas padėjo. Jis buvo ty
lūs, ramus, o savo gerą širdį 
reiškė darbais.

Laidotuvių apeigas pravedė dejas
Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa- gų prašoma kreiptis šiuo adre-

kis. Jam asistavo kun. A. Ma
tutis ir kun. J. Borevičius. Be 
to, pamaldose dalyvavo Jersey 
City lietuvių parapijos klebonas 
kun. V. Karalevičius. Buvo už
prašyta virš 140 mišių.

Į šv. Gertrūdos kapines pa
lydėjo kun. J. Borevičius ir _ , „

v i- — Rašomos mašinos nuo ma-kun. V. Karalevičius ir gausus . ... . , . .. .. . . . . . ; • . žiausios iki Standard 92z. liet,būrys gimimų bei pažjstamų. Iš ‘ raidynais taio nat TV 
kapų grįžę svečiai buvo gra- an^1SKU raidynais, taip pat iv, 
K.i radijo ir biznio masinos; Reika-ha! pavaišint, parapijos sileje. katalogėIių: k Gied.

Pasiimto žmona Antanina, su raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
kuria šių metų gegužės mėn. port, N. Y. 11731 telef. (516) 
velionis atšventė 57 vedybinio 757-0055.

Diplomų įteikimo iškilmėse 
Bernadeta sakė kalbą. Džiugu, 
kad iš 327 mergaičių lietuvaitė 
baigė pirmąja. Buvo “dass va- 
ledictorian”. Gavo medalius: 
“Principal’s Award for Gener
al Excellence”, “Valedictorian 
Medai” ir atžymėjimus “Bishop 
Award for General Excellence”.

Gavo stipendijas: St John’s 
University, St. Joseph’s College

Ižnuomojamas kambarys *>r Women, N. Y. State Re- 
Woodhsveno sekcijoj vyrui ar gents Scholarship, Scholar In- 
moteriškei. Skambinti telef. VI centive Award ir New York

University. Taip pat gavo Let- Bernadeta rado laiko ir Ue-
ter of Commendation iš Na- Bernadeta rado laiko ir ue-
tional Merit Scholarship Pro- 
gram. Gavo daugelį kvietimų iš 
tolimesnių universitetų, kaip iš 
Texas ir Floridos.

Per visus ketinis metus Ber
nadeta buvo “First Honor” mo
kinė, priklausė mokyklos or
kestrui, metinės knygos redak
cijai ir gamtos klubui.


