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Komiteto kova

tikoje, darbe, tarnyboje, mo
kykloje, butų ^pasirinkime. Sie
kia integruoti juodąjį žmogų 
tarp baltųjų ir baltąjį tarp juo
dųjų. Jo kovos priemohės-de- 
monstracijos, eisenos, piketai

prieš mus. Jei likimas būtų bu
vęs kitokte, mes būtume galė
ję būti kaip Čekoslovakija ar 
Lenkija, bet sprendimas nie
kad nepriklausė nuo mūsų".

žmonių".
Antisovietinė dvasia:

Kas sprendžia:
Tuoj po antro pasaulinio ka

ro buvo masinės deportacijos 
iš trijų valstybių (vertinama 
apie pusė milijono deportuo
tų), ir organizuota rusų kolo
nizacija. Tačiau apie 80 proc. 
gyventojų tebėra vietiniai;/vie
tiniai yra ir daugelis valdžios

Ar tik negatyvinė kova prieš baltuosius ar ir konstruk 
tyvinė idėja juodųjų lygiui pakelti?

— Kongo prezidentas Mobu- 
tu, vykdydamas savo nacionali
nę politiką, įtempė santykius 
su visais vakariečiais, ypačiai 
su belgais. Paskutiniu metu na
cionalizavo belgų oro liniją “Sa-

— 'Vietname rugpjūčio 23 A- 
merikos laivas su kariniais kro
viniais užplaukė Saigono upėje 
ant komunistų pakištos minos, 
žuvo 7-11 įgulos vyrų.

Amerikoje susidarė du fron
tai dėl Vietnamo: už vyriausy
bės politiką ir prieš. Vyriausy
bės politiką griežčiausiai gina 
valstybės sekretorius D. Rusk, 
Kongreso dauguma ir viešoji o- 
pinija. Vyriausybės politiką 
smerkia komunistinės bei pro
komunistinės grupės, vadinami 
kairieji liberalą! Kongrese bei 
spaudoje ir vadinami pacifistai 
Šiuo metu dėmesio verti pora 
to šaltojo karo viduje faktai.

net ir savą istoriją (nepasakyta 
nieko apie mokyklą). Tokios 
priemonės reiškia re tft sub- 
jektyvinių juodojo žmogaus nu
siteikimų keitimą — atsipalai
davimą nuo menkavertiškumo, 
savim. pasitikėjimo kūrimą. Ir

RUSK KOVA ir kova prieš 
Rusk:

D. Rusk, gindamas preziden
to politiką, skelbia, kad jos 
priešininkai savo veikia pa
siekė priešingo dalyko, nei jie 
siekia: jie nori karo galo, bet

— Indijoj* parlamento pir
mininkas grasino atsigabensiąs 
į parlamento posėdį (kuris yra 
antrame aukšte) karvę, kad įti
kintų Mrs. Gandhi uždrausti 
karvių skerdimą. Swamis ir Sas- 
hus atstovai, kuriem karvės yra 
šventos, protesto ženklui išsto
vėjo prie parlamento rūmų lie
tuje kelias dienas.

Maskvos ir Graikijos preky
binės derybcs rugpjūčio 23 su
kliuro. Sovietai reikalauja, kad 
sutarty būtų įrašytas graikų 
mokėjimas auksu, ne doleriais, 
kuriais graikai yra pagrindę sa
vo valiutą. Sovietai nori sudary
ti nepasitikėjimą dol. Sukliuvo 
ir dėl tabako pardavimo Sovie
tam. Sovietai nori pirkti tie
siog iš augintojų, o Graikiją te

sutinka, kad pirktų iš valsty
bės sandėlių. Pirkdami tiesiog 
iš augintojų, Sovietai turėtų tie
sioginį priėjimą savo propagan-

Tarp Rytų ir Vakarų: niekas negali būti tikras, ar
Daugeliu atžvilgių — pasako- Maskva Baltijos republikas 

ja Korengold — Baltijos respu- ekonomiškai remia ar išnaudo- 
blikos yra pareinamasis kamba
rys tarp Rytų ir Vakarų. Nors 
sritis yra užtenkamai susovie- 
tinta, kad lankytojai niekad ne
imtų abejoti esą Sovietų Sąjun
goje, tai betgi Baltijos valstybė
se gyvenimas turi skirtingą — 
europinį — kvapą- Drabužiai 
sukirpti labiau vakarietiškai. 
Krautuvės dekoruotos labiau

čius čionai-lankytis, matyt, ti
kėdami turį užtenkamai tvirtą 
ten valdžią. Redakcija sako, 
kad ir Newsweek biuro Mask
voje šefas Robert Korengold 
ten lankėsi ir paskelbia jo pra
nešimą.

kad pagrindiniai sprendimai 
vyksta. Maskvoj", sakė estų žur
nalistas, “bet smulkmenas iš
dirba vietinis aparatas. Gat
vės žmogus nejaučia Maskvos

atriboti juodąjį nuo baltojo. 
Juodųjų sąjūdžiui turi vadovau
ti tik juodieji Baltaisiais pasiti
kėti negalima. “Nė vienu?" pa
klausė jį jo intymus draugas 
baltasis. “Nė viena,* atsakė 
Carmichael tiesiai žiūrėdamas 
į akis savo draugui baltajam. 
Net ir baltieji “liberalai”, ku
rie kalba apie juodųjų teises, 
Carmichaelio tvirtinimu, tesie
kia tik savo politinių tikslų; juo
duosius tenaudoja tik priemo
ne saviesiem tikslam- Juodieji 
turį atmesti viską, ką yra su
kūrusi Vakarų civilizacija. Juo
dasis, nors yra Amerikos pilie
tis, turįs jaustis, kad Amerikos 
politikos tikslai jo nesaisto. Ir 
Vietnamo kare juodasis turįs 
jaustis tik “samdinys", neatsa
kingas. Carmichael įtakoje tik
rai iš “Student . organizaci
jos vadovybės buvo išjungti 
baltieji.

Galima sutikti, kad šio są
jūdžio šūkiai yra ekstremisti
niai tačiau manifeste, kiek jo 
ištraukos buvo paskelbtos N.Y. 
Times (rugpiūčio 5), esama ir 
dėmesio vertų konstruktyvinių 
minčių. Nesitenkindamas de
monstracijom, piketais, mani
festas siekia nuimti juodiesiem 
menkavertiškumo kompleksą ir 
pažadinti norus imti į savas 
rankas juodųjų likimą — ku
riant savas politines partijas, 
savas unijas, savas bankines

Joe PoolpirHiiwii»kaw apklausinė
jimam dėl įstatymo prie* “vietni- 
ku«”, kurie siunčia pagalbą komu
nistam. Komitetas projektą priėmė 
vieningai. '

Dean Rusk — kiečiausias kovoje dėl Vietnamo laisvės ir didžiausias prieši
ninku taikinys ,

— Zvtgpr* didžiausio rūpes
čio kelia faktas, kad Amerikos 
atgabenamos prekės ir karo me
džiaga nueina į juodąją rinką beną". Belgija grasina nutrauk

ti technikinę pagalbą, kurios 
duoda kasmet 20 mil. dol. Gra
sina atšaukti savo specialistus, 
kurių yra’3,000.

dra su laisve". Dabartinių “libe
ralų”, arba kaip jis sako, “mo- 
derniųjų dienų” liberalizmą jis

bendruomenėle ir k™tn objektyviniu atžvilgiu tai reiš- 
bendruomeneje ir jo krašto ūkinR) kultūri-

“Southern 
Conferen- 

ce" vaitos, yra populiariausias 
tarp juodųjų. Jis turi pasitikė
jimo bei paramos ir tarp bal
tųjų, nors dalis tiki atviruku, 
kuriame jis vaizduojamas kaip Carmichael kitoks. Jis nori 
komunistų indoktrinacijos kur
sų dalyvis. Su nepasitikėjimu ir 
net baime sutiktas staiga iški
lęs kitas vadas — Stokely Car
michael, 25 m. vaikinas, “Stu
dent Nonviolent Coordinating 
Committee" pirmininkas. Po 
rugpiūčio 5 dienos kalbos kai 
kurie kongresmanai kreipėsi į 
vyriausią valstybės gynėją, kad 
keltų jam bylą už kurstymą lau
žyti įstatymus- Juo labiau jis 
nusipelnė nepasitikėjimo, kai 
jis išrinktas į tariamų filosofų 
(Russell ir Sartre) suorgani
zuotą tariamą “tarptautinį tri
bunolą" teisti prezidentui L. 
Johnsonui ir kitiem Amerikos 
vyriausybės nariam...

Du vadai yra suminėti kaip 
dvejopos programos ir taktikos 
kovotojai. King skelbia kovą 
už “pilietines lygybes" — poli-

— Sovietų laivas Dašava 
rugp. 11 nutraukė Atlante 
“karštąją liniją". Nėra Kenne- 
dy, nėra Chruščiovo,' nereikia 
ir linijos. Dabar de Gaulle ir 
Brežnevas kalba apie “karštą
ją liniją”.

savo propaganda, jie karų užlų- kus Rusk prilygino appease- aštriamiai “Ube-
šia, nes sudaro komunistam įs- mentininkam,^kurie prieš ant- 
pūdį, kad reikia tik pateikti, rąjį pasaulinf v “ 
ir Amerika atsisakys savo,nu- galima sugyv 
sistagymo — kovoti; iki komu- šistais hrj® 
nistai atsisakys agresijos. į . ^otosomK

Erhardui sunkėja
Vokietijoje pasitraukė kariuo

menės inspektorius (maždaug 
kaip Amerikos jungtinio štabo 
viršininkas) generolas -Heinz 
Trettner ir gen. Guenther Po
pe — nesutikdami su apsaugos 
ministerio Kai Uwe von Kassel 
politika. Pastarasis, neatsiklaus
damas karinės vadovybės, lei
do kariam priklausyti profesi
nėm sąjungom.

liberalus 
m — nu- 
o. “Vadi- 

sakė Rusk, 
nenori koyoti už loto žmogaus 
laisvę. “Man nerūpi, ar kas va- 

: dinasi ciniku, ar pacifistu, ar 
strausu, bet tai nėra liberalinė 

Hfeafficijaz Liberalas turi ką ben-

' Rusk dabartinius appease m en - 
tinmkns palygino ųa appease- 
mentininkafe naciam ir fašis
tam. Kongrese tobšausiai išsi
ryškino šen. SL Young, kuris 
rugpiūčio 23 išvadino Rusk “vy
riausiu, kariniu vanagu’*, sėn. 
W. Morse atmetė jo politiką, 
skelbdamas, kad “mes esame 
Vietname agresoriai", o šen. E. 
Gruening tiesiog reikalavo nau-

mentas. kuris priešinasi ir John
son© politikai Vietname- Kova 
bUvo sudramatinta, kad turėtų 
darbo televizijos; su piketais, 
šūkavimais komiteto apklausi-* 
nėjimo salėje. Buvo pagaliau į- 
sakyta sustabdyti filmavimą. 
Nors vyriausybės nariai nerė
mė šio Įstatymo, bet komitetas 
rugpiūčio 23 įstatymo projektą 
priėmė.

BALTIJOS VALSTYBĖSE lankėsi Newsweek korespondentas
Newsweek rugpiūčio 29 nr. 

priminė Baltijos kraštus. Primi
nė, kad prieš 26 metus nepri
klausomos valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva buvo raudo
nosios armijos pagrobtos ir 
prisijungtos prie Sovietų Są
jungos. Paskui ėjo nacių oku
pacija, paskui ; vėl “išlaisvini
mas" ir rusų Vykdoma sovieti
zacija. Ilgai sienos į šias valsty
bes buvo užtvertos užsienie - 
čiam. Neseniai ; betgi Sovietų

— Kongr. G. R- Ford, ma
žumos vadas, kaltę už riaušes 
Amerikos miestuose priskyrė 
prezidentui Johnsonui

— Brazilijoje auga nepasi
tenkinimas prezidento Costello 
Branco vyriausybe. Opozicija 
kyla iš studentų, dvasininkų- O- 
pozicinė partija “Brazilijos de
mokratinis sąjūdis" paskelbė 
boikotą prezidento ir guberna
torių rinkimam.

Jeigu ši konstruktyvinė pro
grama būtų įvykdyta — koki 
būtų jos vaisiai? Pirmiausia tai 
būtų tikrai jėga, didžiulė jėga 
— 20 mil., kada jie iš palai
dos masės Imtų paversti sąmo
ninga organizuota bendruome
ne- Antra, “juodoji jėga” ga
li būti tiek pajėgi kad išplėto
tų butų statybą, pramonę, pre
kybą, kurion įtrauktų darbo jė
gą, dabar esančią be darbo ir 
laukiančią, kad ją panaudotų 
baltojo iniciatyva vykdomi dar
bai Jei šiandien yra juodosios 
spalvos milijonierių, kurie pa
lieka savo spalvos brolius ir in
tegruojasi tarp baltųjų,tai ‘‘juo
doji jėga” galėtų pasirūpinti 
juodąja mase — galėtų savom 
jėgom vadinamus “slums” pa
versti padoraus lygto kvarta
lais su padoriai gyvenančia juo
dųjų dauguma, bendruomene. 
“Juodoji jėga" galėtų paversti 
juodosios spalvos masę ne skė
riais, kurie nučiulpia vieną plo
tą ir skrenda toliau, bet skruz
dėm, kurios supila kauburius ir 
virsta tikslingo , planingo socia
linio kolektyvo pavyzdžiu.

— Indijos maskviniai komu
nistai pasiskelbė rengsią rugsė
jo 1 eiseną, reikalaudami Mrs. 
Gandhi pasitraukti iš min. pir
mininko pareigų

ranai skoningai dekoruoti,, ir 
patarnavimas bei valgiai daug 
geresni negu Maskvoje. O be 
to, gyventojai yra išlaikę tam 
tikrą “douceur de vivre” (gyve
nimo džiaugsmą)., kurio visur aukštosios politikos įtakos. Jo 
Sovietų Sąjungoje trūksta. problemos yra sprendžiamos jo 
Mada rusam:

nio lygio kėlimą ir palaidos juo
dosios masės organizavimą į są
moningą bendruomenę- Tai ke
lias į tai, kas vadinama “juo
dąja iėga”.

, Maskva organizuoja šaltojo 
karo veiksmus prieš Ameriką. 
Tarp naujų veiksmų dėmesio 
verta Maskvos propaganda, kad 
Amerikoje Vietnamo karas ne
populiarus ir opinija privers iš 
Vietnamo pasitraukti. Tokį įs
pūdį iš Maskvos parvežė Ang
lijos min. pirmininkas Wilso- 
ną; tokį ir gen. sekr. U Thant. 
Reikia tik paspausti, ir Ame
rika turės kapituliuoti Maskva 
sudaro įspūdį, kad spaus —Wil- 
sonui kalbėjo apie “savanorių” 
galimą siuntimą į Vietnamą.

Washingtonas susirūpinęs, 
kad Maskva netiki Amerikos at
sakingiausių asmenų pareiški
mais, jog ji nesitrauks, kol ko
munistai neatsisakys agresijos. 
Washingtone baiminamasi kad 
Maskva klaidingai padėtį verti
na. Mėgino siųsti į Maskvą A. 
Harrimaną ir buvusį informaci
jos direktorių Carl Rowan įspė
ti, kad klaidingai Ameriką su
pranta. Maskva prezidento pa
siuntinių nepriėmė. Dabar kal
bama siųsti šen. Fulbrightą, ku
rte gali būti patikimesnis Mask
vai nei kas kitas, nes stovi be
veik opozicijoje. Baiminamasi 
kad dėl šio netikėjimo gali kil
ti ginkluotas konfliktas tarp 
Maskvos ir Washingtono.

Prezidentas Johnsonas rug
piūčio 24 neatMkė į korespon
dentų klausimą, ar jis linkęs pa
sirūkti ir ISA rinkimuose H. 
H. Humphrey į efceprezidentus. 
US. News. -. rato, kad pagal 
dabartines nuotaikai LBJ grei
čiau gali pasirinkti šen. Ed. 
Kennedy, ne jo vyresnį brolį se
natorių Robertą. Pirmasis esąs 
senate populananto.

kova prieš komitetą
Kongreso komitetas priešą- kalėjimo, sukilo tas pats ele- 

merikinei veiklai tirti susilaukė 
naujos audros. Prieš jo suma
nymą išleisti įstatymą, kuriuo 
būtų baudžiami Vietnamo ko
munistų talkininkai iki 20 metų

Antisovietiniai sentimentai 
nėra labai giliai paslėpti. “Svei
ki, atvykę į (okupuotą kraštą”, 
karčiai pasakė taksi vairuoto
jas lankytojui. Ir Rygoje gro
žio salone tarnautoja aitriai pri
pažino: “Jei aš nuvykstu Į Es
tiją, aš ten mieliau kalbu ne 
rusiškai, nors jie ir nesu
pranta. Jei ten girdi rusiškai, 
nusisuka”. Lietuvė mergaitė— 
pasakoja toliau Newsweek ko
respondentas — pridėjo: O 
taip, latviai ir estai yra dideli 
nacionalistai Jie kalba rusiškai 
bet jie neatsako, jei jiem ru
siškai kalbi”.
Viltis ar rezignacija:

{ šį resentimentą, reiškiamą 
daugiau senų žmonių, rusai ne
kreipia dėmesio. Jie stengiasi 
laimėti jaunimą- Baltijos kraš
tų jaunieji atrodo rezignavę. 
Nacionalistiniai jausmai ku
riuos jiem perdavė vyresnieji 
yra palietę juos paviršium, o 
nuo bažnyčios stengiasi jie lai
kytis atokiai iš baimės, kad 
tikėjimo atviras išpažinimas ne
pakenktų jų karjerai

Pats korespondentas mano, 
kad atmetant galimybę kito ka
ro, kuris pakeistų Europos sie
nas, nesą išvengiama Baltijos 
tautom vis labiauįir labiau skęs
ti sovietinėje bendruomenėje. 
“Mes neturime kito pasirinki-, 
mo”, kalbėjęs koresjMmdentui Jei šalia formalinės lygybės 
Vilniaus studentas. “Mūsų kraš- siekimo būtų pasukto maitos 
tai dabar yra Sovietų Sąjungos lygybės vykdymo keliu — kul- 
dalte, ir jie reiškiasi šiame ke-. tūrinio ir ūkinio lygio kėlimo 
lyje. Mūsų ateitis yra būti So- kebu, dingtų viena riba, kuri 
vietų Sąjungos piliečiate, ir nė- skiria baltuosius ir juoduo
to prasmės prieš tai kovoti”, sius žmones. Dingtų tada ir in- 
Kitos pridėjęs: “Geografija yra tegracijos baimė. Spalva Lusto-

tų gąsdinusi kitą spalvą. Kova 
virstų “koegzistencija".

Ar tokte skruzdės, bitės ke
lias priimtinas ir ar daroma 
kas realiai to kryptimi?

Palyginti su kita Sovietų Są
junga, Estija, Latvija ir Lietu
va yra tiek vakarietiškos, kad 
daugelis rusų kelionę į jas lai
ko kelione į pačią vakarų Euro
pą. Iš tikrųjų šimtai tūkstančių 
rusų turistų dabar susirenka 
kasmet Baltijos pajūry, susida
rydami iliuziją, kad atkeliauja 
į užsienius. “Atvykti čionai yra 
tikrai kaip atvykti į užsienį”, 
kalbėjo viena bikini apsitaisiu
si Maskvos studentė Tallinno 
pajūry. Paskui ji pridėjo: “Vie
nintelis kraštas, kuriame dabar 
tinka pabūti Baltijos pa
kraštys. Nemada vykti į pietus, 
prie Juodosios jūros”.
Remia ar išnaudoja:

Maskvos valdovam — toliau 
Informuoja Newsweek kores
pondentas — Baltijos respub
likos yra daugiau negu vasa
rojimo vieta. Didžiai supramo
ninta sritis (apie 60 proc. gy
vena miestuose) yra ekonomiš
kai svarbi. Pagal sovietines sta
tistikas pramonė trijose respub
likose padidėjo beveik 18 kar
tų per 25 metus. Jų plotas tesu
daro tik 1 procentą Sovietų Są
jungos ploto, gyventojai tik 3 
proc. visų Sovietų Sąjungos gy
ventojų (Latvijoje 2,3 mU., Lie
tuvoje 3 mil, Estijoje 1,3 mil.), 
o Baltijos valstybėse pagamina
ma 8 proc. visų Sovietų Sąjun
goje gaminamų metalui pjaus
tyti mašinų, 12 proc. visų skal
biamųjų mašinų. Estija esanti 
pramoningiausia respublika So
vietuose

Nepaisant gausių optimisti
nių Sovietų Sąjungos strttetikų 
ir palyginti aukšto gyvbnimo 
standarto, be pačios Maskvos,

— Oregono vafotybėje išde
gė 42,000 akrų miško — di
džiausias gaisras per 15 Me
tų. Buvo iškviesti ir bombone
šiai su chemikalais gaisrui ge
sinti.

Dovano* Pat ir Luci
Pat ir Luci vedybų proga bu

vo užtvindyti dovanom, — ra
šo U.S. News.. • Tarp tų dova
nų laikraštis sumini Lietuvos 
atstovybės Washingtone tauti
niais drabužiais aprengtos lė
les, pinigines dovanas iš jauno
jo draugų ir giminių lietuvių Ir 
lenkų kilmės.
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narius ir kitas įtakingus senato
rius. Tą spaudimo darbą atliko: 
Grafiną Mrieikieni, Jūratė Ka-

bėjo senatorius Dodd.
Kitas įtakingas Senato užsie

nio reikalų komisijos narys se
natorius Kari E. Mundt (R.-S. 
Dakota), kai jį aplankė rezoliu
cijoms remti komiteto darbuo
tojai, kalbėjo: “Aš pilnai remiu 
rezoliucijos pravedimo reikalą 
Senate ir už tai kovosiu. Bom-

Pagal naujojo Sovietų Sąjun
gos penkmečio planą Lietu vos 
teritorijoj įkuęiinti.mirųatyto- irgi 

įaip ir

Spektaklio įspūdžiam nusė
to, - ateina žvelgti
atgal. žvelgti ne tam, kad bū- 
tų vienas išgirtas, kitas supeik- stangas ir pasiaukojimą tų “ak- jokio' 
tas, o tam, kad išryškėtų, kur. torių”, kurie* praktiškai vykdė mo.;£|S| 
yra teisingas ar klaidingas ke- kongreso ir šalia kongrese ruo- rimo, to. 
&as; knF yra stumtos ar alp- šos darbas. Daagetio teigimu, garsenybėj 
ntesioB spektaklio krėektyvo jė- geriausiai savo vaidmenį atliko 
gos. &a prasme galima žvelgti pinigų rinkimo kofektyvąs. taip 
jauteijauiteatio kongreso ak
tyvas bet pasyvus.
- Aktyvu džiaugtis yra natu- 
rąht Tai daro džiaugsmo tam, 
kuris kalba ir apie kurį kalba. 
Ąyrr pygr't kalbėti —mažiau 
patogi Tafiau ir į pasyvą ga
lima žiūrėti optimistiškai: da
barties pasyvas gali virsti akty
vu ateity tam tikrom sąlygom
— padarius reviziją savo min
tyse ir planuose, kurie šiuo me
te gal demonstruotų tik pasy-

Lehgvo- 
; Vilniu- 

Tiesoj,

187 ORCHARD ST-. H- Y. G Tai. 6R 7-1130
DIDMENŲ Ht MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS. AUDINIŲ —
• Vyrų te moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt-
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
> Specialiai žemos komos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriąu 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti

Plungėje, 
pagaminti 
tanių meta 
odos. 

Niekas Lietuvoje tokių 
įmonių kūrimo viešai nekriti
kuoja. Priešmgri, kur tik rei
kia, giria “Lietuves pramonės 
ugdymą”, Tšmgiiri tori jos 
kūrime daly vėtei (kiek tte jo
se lieka vietas nuo “didžiųjų 

barduokite jūs visi telegramo- brolių”) » Hgenti, kiek tik pasi- 
mis ir laiškais senatorių Fui- seka, naudos ir Lietuvai 
bright, kitus jo komisijos na- Tačiau visiem aišku, kad Ko
rius ir savo senatorius. Rezo- tuviai patys, net h* komunistai.

NCWAAKX NJ. 
NCW HAVtN, C«

Palankus vertintojo tonas iš
reiškiamas jo sakiniu: “Maži 
kraštai yra surengę didelę lite
ratūrinę parodą”. “Manyland 
Books leidykla (P.0.Box 266, 
Wall Street Station, New York 
3, N.Y.), pasitarnauja kaip til
tas tarp lietuvių literatūros ir 
mūs. savo puikiais naujais ver
timais".

DOVANAS-SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka, Tūkstančiai klijentų patenkanti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom, Iu&munk 
djų ir nemokamų katalogų gausite B visų mūsų skyrių.

Taip, būtų buvę geriau, jei 
jo nariai būtų apsiėję be aro
gancijos, demonstruotos tiek 
lietuvių, tiek amerikiečių įstai
gų atstovam ... Mes pasikvie
sim H. H. Humphrey; pasikvie
sim Nūoną; pasikviesim Luci 
Johnson — ir tai padarysim be daugumas jau

Pasyvo stebėtojai pirštu durs 
į pagrindinius “spektaklio re
žisierius” — Chicagos komite-

noma, kontaktuoti ir kitų Se- tik nuo jūsų pačių’ 
nato užsienio reikalų komisijos

tenka žymėti pa- narių. Atstovų Rūmai tokią re-

įjas į tai ga- ir bendra darbo pajautimu, Jori- 
‘Tąi ųppagrįs- tito anato idėjom, kurios bu- 

y- P»-
totoriai ir po keltas. kongrese meta ar ry
ji savęs bėro- šium su juo. Kongresas buvo 
i teteo tik'w 'nnpteste dinami-

Aktyvo — pirmiausia žymė
tina pati kongreso idėja —svei
ka, naudinga, radusi visuotinio 
pritarimo. Jei idėją vykdant ir 
nebuvo pasiekta visko, ko bu
vo norėta, tai kongresas vis- 
tiek gali suvaidinti pavasarinį 
nusigriaudėjimą, po kurio atei
na sužaliavimas, sėja, augimas. 
Kongrese buvo pasėta sėkla — 
jaunimo tautinio suartėjimo ir 
bendros veiklos sėkla. Nusi
skundžiama, kad kongreso me
tu mažai tebuvo suartėta- Bet 
daug suartėta po kongreso. 
Dar daugiau suartėjimas pri
klausys nuo to, kiek ateityje 
bus padaryta pastangų ryšius 
tarp įvairių kraštų lietuviško 
jaunimo plėsti ir gilinti.

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me-

pat Datos stovyklos vado
vai Praktiška vėl atkreipti dė
mesį į tas vadovus, kurie sa- 
VO vaidmenį atjibe ^MMngai, 
bet taip pat ir į tuos, tane ap
siėmė, nieko nepadarė, o kai 
paaiškėję jų nieko nedarymo 
vaisiai, ir patys dingo iš sto
vyklos

Jei visi su pasigėrėjimu pri
simena stovyklos pirmą dalį, 
tai tokio pasigėrėjimo nerodė 
dėl antrosios dalies, kada su
plaukė nauji aktoriai “statis
tai”. Iš tokios rūšies “statistų” 
ir paties kongreso metu susi
laukta veiksmų, nepalikusių ge
ro įspūdžio nei tarp atvažiavu
sio iš kitų kraštų jaunimo 
vietos administracijoje.

Tai jau priklausytų prie 
šyvo. Tačiau ir į šį 
šyvą galima žiūrėti su viltimi, 
jei jaunimo organizacijos ras 
reikalo apsvarstyti tokius veiks
mus ir sudaryti savo narių tar
pe opiniją^ jog nei jiem nei 
bendram reikalui nėra naudin
ga demonstruoti jų kultūrinį 
lygį žemesnį, negu jis iš tikrų
jų yra

Senatorių spaudimas
Rezoliucijom remti komite

to septyni darbuotojai pralei
do rugpiūčio 16, 17 ir 18 Wa-

Mažę kraŠtę didelė literatūrinė paroda

je, nestotą (Komj. 
1966-116) pasakojo:

— Jau ateinančiais 
ims veikti Utenos baltinių tri
kotažo fabrikas. ,

mėjima atsieksite" 
atskiri nariai. Būtų visai prak- senatorius Thom 
tiška nukreipti dėmesį į tuos 
asmenis ar įeini ai, kurios pasi
rodė nuoširdžiai paslaugios. Tai 
bendruomenės gyvoji aktyvio
ji datis. Lygiai dėmesys galėtų 
būti nukreiptas į tuos, kurie at
sidūrė abejingų sabotuotojų 
vaidmenyje. Tokia atskirų vie
tovių bendruomeninė savikriti
ka parodys, kuo vietos bend
ruomenė iš tikrųjų remiasi.

Press Tologram naujų knygų 
apžvalgoje liepos 5 pristatė 
“kai ką iš mažųjų kraštų gerų
jų raštų”. Pirmoj vietoj iš Lie
tuvos ir Latvijos, kuriom Ūki
mas. sako autorius, nebuvo gai
lestingas. Praėjęs karas paliko 
gilius pėdsakus ir literatūroje.

Geru žodžiu kaip “puikius 
vertiniui” sumini pirmiausia 
Manyland Books išleistą “Lie
tuvišką kvartetą” (Lithuanian 
Ouartet) — keturis autorius, 
kurių vardas, esą, būtų plačiaj 
Žinomas, jeigu jie rašytų dau
giau žinoma kalba. Iš tų ketu
rių specialiai sumini * Algirdo 
Landsbergio ”Words, Beautiful 
Words".

Aktyve — tenka žymėti vaid
menį, kuri atliko bendruome
nė. Bendruomenės centro val
dyba ypačiai. Bet neužmiršti
nos atskirų kraštų bendruome
nės, kurios parodė. gajumo; 
energijos ir pasiaukojimo, su-? 
rinkdamos lėšų jaunimui pa
siųsti į kongresą. Australijos, 
lotynų Amerikos bendruome
nės pasirodė itin jautrios 

bendruome-

voje.
Dabar politechnikos institu

tui jau leis rengti specialistų ir 
bent kai kuriom iš minėtųjų 
specialybių. Tačiau šiemet te- 
pradėję, ligi prirengs, naujo
sios įmonės jau bus pastatytos 
ir aprūpintos specialistais, at
siųstais iš kitur. -Būsnuesiem, 
Kauno inštitute pervėlai pri- 
rengtiesiem, jauniem specialis
tam greičiausia teks ieškoti ati
tinkamo darbo kitose “plačio
se tėvynės” vietose.

Taip “Lietuvos pramonę ug
dančios” įmonės (Lietuvoj jau 
nusipelniusios' “rusiškų gegutės 
kiaušinių” vardą) yra ne tik rau
menų išnaudojimo, bet ir tau
tinio gyventojų sumaišymo įran
kis. (Elta)

totojų, bet k visiškai nėra ža
liavų, tai vteniatetis rasų val
džios sumetimas teinąs įmones 
steigti Lietuvoj yra kototestiš- 
kas: panaudoti Lietuvoje esa- 

Jis per metus tetR įiMparfaliilmę darbo įė- 
išleis 18 milijonų porų balti- gą už savo vianafaMkai be de- 
nig. - . Stanpbi įmoiĮįė išaugs ndte padiktuojamą žemą atly- 
~~ per metais galės ginimą.

. nąy»°us kvadra- b, tas įmones klau- 
dirbtines minkštos siejamas, respublikinis minis

tras Adomaitis atvirai pripaži
no, kad:

— Mūsų įmonėms vis dar 
trūksta mechanikų, energetikų, 
konstruktorių, specialistų auto
matinėm linijom, valdymo ir 
dispečeriniam įrengimam aptar
nauti. Politechnikos institutas 
šių profilių profesijų iki šiol iš 
viso neruošė. Pastarąsias specia
lybes bus galima įsigyti nuo šių 
metų”.

Atseit, gerėliau apmokamom 
vietom darbinitecę Lietuvoj ir
gi trūksta. Politechnikos insti
tutas, nors turi kone 16 tūks
tančių studentų, tų specūdistų 
ligi šiol nerengė ?■— Maskvos 
pdanuteujai tu uždavinio jam li
gi Sol neskyrė- Bet pnones, ku
riom tų specialistų reiks, jau 
stato. Atseit, bus dar viena pro
ga atsiųsti net ir į Uteną ar 
Plungę (taip pat į Alytų, Jur
barką) reikalingų speciatislų iš 
"plačiosios tėvynės" ir taip dar 
padidinti kolonistų kiekį Lietu-

Cosmos Parcels Ezpress Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyriteą siunčiantBaigiasi atostoginis sezonas. Sumini kitus leidinius: My- 

Atema laikas, kada daugiau dė- kolo Vaitkaus “Tvaną” (The 
mesto galima tekti knygai Su Delugeh Igno šeiniaus “Sieg- 
pasitenkinimu atkreipi dėmesį friedas Immerselbe atsijauni- nekeitė, dr- Ants PaUop (es- 
į antiškoje spaudoje palankiai na”, kurią vadina “kandžia sa- **••» Sknenson (estas), 
pristatomus lietuvių literatūros tyra” nacionalsocializmo inte- dr. Petras Vileišis, Antanas B. 
vertelius, kuriuos išleido Stepo lektualiui ideologui susidėjo- Mateika ir- Loonardao Valndcas. 
Zobarsko leidykla “Manyland šiam su žyde; sumini Antano 

Vaičiulaičio “Vidudienis kaimo 
smuklėje” (Noon at a 
Country Inn), “Rinktines no
veles” (Selected Lithuanian 
Short Siories).

Toliau informuoja apie lat
vių, jugoslavų, Kipro veikalus, 
verstus į anglų kalbą

Lietuvius specialistus t Rusiją, rusus j Lietuvą. ■' 
d$a MĮaskvųj, dnwHianti rieti
mam para (ginam -

r . Du įtakingi Senato užsienio rei- zoliuciją (H. Con. Rėš. 416)
fjungtinėse V^ty- nariai — sena- priėmė 1965 metais. Reikalauki-

bese. me os ir Jungtinių — ragina visus te senatorių Fulbright duoti tai
. . lietuviui jungtis į žygį už rezo- rezoliucijai eiga ir Senate. Iš

- or^anizayo liucijos pravedimo Senate. savo pusės aš padarysiu viską, 
atvykjantaem sutikimus ir glo- kad įvyktų’?- toliau kZ
bą. Tiesą sakant, čia reiškėsi «jej jįg kovosite už rezo- 
ne kolektyvas “bendruo- liucijos pravedimą Senate, lai- 
menė , kiek tos bendruomenės mėiima atrioksitp” — kalbėjo 

, Dodd 
(D.-Conn.), rezoliucijos auto
rius ir Senato užsienio reikalų 
komisijos įtakingas narys, kai jį 
rugpjūčio 18 aplankė jo įstaigo
je Washingtone rezoliucijoms 
remti komiteto vadovybės na
riai- “Spauskite telegramom ir 
laiškais senatorių Fulbright, 
spauskite ji taip pat ir per sa
vo senatorius; nepamirškite, ži- liucijos pravedimas priklausys jeigu būtų jų valia ir gnlfa. visa 

te> darteę gmMtei kitaip. Nes 
visiem aišku, kad ir tos stato
mosios įmonės Utenoj-ar Plun
gėj, jeigu dirbtų Lietuvos gy
ventojam, tai vien iš jų Lietu
voj kiekvienas iš vaiko amžiaus 
išaugęs asmuo kasmet turėtų 
po 9 poras baltinių ir po 
11 su puse kvadratinių metrų 
(ko ne 124 kvadratines pėdas) 
dirbtinės minkštos odos.

Nei tite baltinių, nei juo la
biau tiek odos Lietuvai nerei
kia. Tad suprantama, kad tos 
įmonės gamins daugiautei Ru
sijos vidaus bei užsienio pre- 
kybos reikalam. .0 tą prekybą 
tvarko ir naodcūa rusu vai-



čia intelektualas. Aplinkoje sė
jama dvejopos dvasios sėklos.

WOt
z f.

kardinolo žodteis, pasakytus ris 
įvairiom ptegĮam. Neleidimas ti' 
pop Paufim VI atvykti į jo- j

sukom
< i

Šią rūpesčio keliančią Len- dėl to, kadbaįgy&os būtų se
ki jos Bažnyčios padėti liudija reikalingos. Yra kitų priežas- 
kard. Wyszynskk> žodžiai paša- čią, kanos nepriklauso nei nuo

kraštaoaė, kur kataiaa} yra ma
tomoje, arba kurių . skaičius 
nėra toks impozantiškas. Ta
čiau, laikui bėgant, kova su

ątegulne- tikiu japufeMiAš žinau,kad komunizmui. Bet ir šis {danas J 
adlžMnetie-jaunos7teeteą;ya/išalkę Dievo nepavyko: ko vaikam negalėjo J 
^teų.nr ne- ir tiesos- ir kad jos nugalės vi- duoti mokykla, tą jiem davė 1 
tinriešamaL sokte kliūtis, ir pačias sun- šeima. Neužmirškime tradicinį : 
»Rf»g, nors klausias: neapykantos, melo ir lenkų principą — katidikyb6| 

keršto.“ yra veik tas pats kas Lenkija. 1
B tordta* ritonmolMČiu J’ummo ntKUito, M

-- _ J. . .h bai gausus dalyvavimas jubilie
jaus iškilmėse. ' - į 

Tai, kas .įvyksta' Lenkijoje, 
yra ne kas kita, kaip tik vie- 1 
nas iš komunizmo istorijos la
pu, kištame įrašyta amžina ko- 

terat^teeite^cte^LJ&ika- monizmo kova su religija. Len- 

tfį;~ hratiirtoH: rrikėjo skaitytis Wyszynąkto» ąkelbia visam pa 
w«uWwifeia*yjy šauliui, kad ji nori atsisakyti

nuo pat komanstmio retinto “7. J 
tikėjimo, nenon eiti į pa- 

i į xr_ - teminančius kompromisus, kad

ančiai. Ko jie ir ko iš jų gali kongresas galės pąjudinti ir su- 
»ūti laukiama? kelti entuziazmo parapijas iš-

Būtų per maža, jei suvafiuo teftyti lietuviškas? ar kongre- .vV 
ų tik pasižmonėti ir Šiluvos se kilęs balsas nubanguos są- mėn’ 
toplyčia pasigrožėti. Per maža jūdiiu per visą Amerikos fie- “J“2® 
ratų, jei liktų neaptarti rdigi- tuvišką katalikišką bendruome-

įhingtone. Vėl suvažiuos tūks- Tad ir tyla Hanamat- ar

nę?

kard. Wyszynskk> žodžiai pasa-

catalikai Šiuo mete Ameriko- 
e. Sustojom prie poros tokiu.

lietuvių pinigais. Jeigu jų dabar 
nėra, parapija gauna kitą vei-

liai reikalai, kuriuos gyvenimo 
aida daro aktualius.

aktualėjanti kilo 
lietuviškų . parapijų 
Ar išliks parapijos 

ten. kur jos dabar

bet esmėje jis lieka tas pats, 
nes negali būti kitoks. Paga
liau komunizmui nėra jokio rei
kalo keistis, kai jis mato, kad 
priešo' stovykloje vyksta sąmy
šis, komunizmo nepažinimas, 
kai galima gudriai įsibrauti į 
katalikų eiles, jas skaldyti, de
zorientuoti Kaltas yra ne tas, 
k^s'stato pinkles, bet tas, kas 
neapdariai į jas patenka. Kar
dinolo Wyszynskio šauksmas, 
jei katalikai neapsižiūrės, gali 
kada nors pasigirsti ir tuose 
kraštuose, kur šiandien taip 
madoje pokalbiai su komunis
tais- Bet tada jau bus pervėlu. 
Lenkijos pamoka yra labai aiš- „ 

' ki ir pamokinanti tiem,kurfe 
vis dar tiki komunistų gera va
lia. Dr. V. Mar.

džia griebėsi jėgos sutrukdyti.: 
religines iškilmes.

tikinčiojo aktyvumo. Nuo to ak- gresas būtų pasėjęs gerą, sėklą. vysk. Pr. Brazys. Evangelija skaito tėv. B. Markaitis, SJ.

Kanados indėnam suvaržytas 
alkoholinių gėrimų pardavimas, 
nes manoma, kad jie neturi sai
ko. Antropologas dr. R. Dailey

parapijos nariai bus lietuviai. Ir jom, kurios gresia infiltracija į 
ne bet kokie lietuviai! Lietu- tikinčiųjų galvojimą?
riai ne tik parapijos sąrašuose, Jei kongresas atkreiptų bent 
bet ir bažnyčios lankyme ir dėmesį į tokias problemas; jei 
parapijos reikalų tvarkyme. Li- paskatintų jas pergalvoti tikin-

kur komunistai paima valdžią, 
ten Bažnyčia yra paskelbiama 
priešu, kurį reikia sunakinti. 
Ktununtetiname režime nėra 
jokių nuolaidų, pido atolydžio. 
Tai galioja tik ten, kur komu
nistai dar nėra valdžioje, kur 
jie tikisi, kad ant katalikų nu
garų galės pasistoti, žengdami 
į valdžią. O tokių katalikų, ku
rie sulenkia savo .nugarą po 
komunizmo batu, yra šiandien 
net perdaug. Jie sakosi skaitą ~ 
Marksą ir jo mokslą norį reali
zuoti krikščionybės dvasioje. 
Bet jie nepakankamai įsigilina 
į Markso radikalų ir aiškų nu
sistatymą prieš religiją. O jei 
ir supranta tai vistiek jie ap- 

. sigauna manydami, kad mark
sizmą galima pakeisti, išlygin
ti, suderinti su krikščioniškąja 
ideologija. Materialistinė Mark
so filosofija kitaip yra neįgy
vendinama, kaip tik persekioji
mu ir krauju. Religijos padė
tis Lenkijoje turėtų atidaryti 
akis visų tų, kurie ieško dialo
go su komunistais. Jei kam at
rodo, kad komunizmas keičia
si (pav. ekonominėje sferoje, 
taikingame sanbūvyje), tai jis 
nė kiek nenutolsta nuo savo 
principų, kurie sudaro jo esmę; 
o tarp tų yra kova su religija. 
Komunizmas praktiškoje poli-

• tikoje, ypač ten, kur jis nėra studijavo indėnų papročius ir
j valdžioje, gali atrodyti sukai- priėjo išvados, kad indėnai al-
i bamas, patrauklus, nuilaidus, koholį vartoja dažniausiai dėlto,
: gali kokiame nors savo suvažia- kad nėra kas veikti.- Dažnai net

rime padėti į šalį Markso tezę trečdalį viso savo uždarbio in-
sr. mnnas auKojo “Religija yra tautos opiumas“, dėnai praleidžia alkoholiniam *

Nuotr. v. Noreikos gali cituoti popiežių enciklikas, gėrimam.

Tautinės kalbos įvedimas į 
liturgiją paspartins parapijų 
raidą. Lietuviškos parapijos te-

Prieš religinį kongresą
Po jaunimo kongreso ateina tyvurao priklausys parapijos li-

ti reiškia toleranciją kitam, 
sugyvenimą su kitu. Iš kitos pu
sės ateistinės dvasios, kuri ra
finuotai dengiama religinio li
beralizmo vardu.

žmogaus be Dievo kultas yra 
populiarus. Jis reiškia išsilais
vinimą nuoDievo, Dievo, nuša
linimą ne tik iš viešojo gyven- 
mo. bet ir iš asmeninio, šio i 
kulto garsuose gyvena ir kątali-

šiuo metu dar mažiau aktua- 
i, bet perspektyvoje vis labiau 
r labiau 
>rieš akis 
jroblema. 
ietuviškos 
okios yra?

Spaudoje su nustebimu, buvo 
nformuojama: toj ar kitoj me
dinėj šventėj, to ar kito lietu
vio patrioto kunigo jubilėjuje _ _
veik nebuvo girdėti lietuviško kai. Ir juos turi veikti aplinkos I 

girdimos idėjos: naujų laikų j 
žmogus tokis pažangus, kad ga- J 
li išsiversti be Dievo, gali “išsi- Į 
laisvinti” iš tikėjimo praktikos. Į 

Ar galima lietuvį kataliką 
nuo tokio rafinuoto smegenų ] 
perplovimo apsaugoti? Galima I 
tada, kai aplinkos skleidžiamas 
idėjas jis įmano kritiškai ver-J 
tinti. Kiekvienas mitas nusto
ja savo hipnotizuojančios įga^j 
lios, kai jis kritiškai perpranta-1 
mas.

Ar gali lietuviai kunigai čia J 
atlikti burtų naikintojų rolę? i 
Ar gali taip suorganizuoti savo 
‘relinius patarnavimus tikin- 

galės išsilaikyti ne ten, kur kle- tiesiem, kad jų žodis virstų at- 
tjonas bus lietuvis, bet ten, kur sakymu, nušvietimu tom idė-

iodžio. Lietuviško žodžio nebu- 
i"' ne dėl to, kad tas kunigas, 
klebonas būtų nustojęs būti lie
tuvis. Ne, labiau dėl to, kad pa
rapija nustoja buvus lietuviš
ka. Joje ima skaičium persver
ti kitakalbiai. Jie ima persver
ti parapijos gyvenime ir savo 
veržlumu. Kas jiem, tiem nau
jiem parapijos nariam, kad pa

ŠILUVA
Kun. L. Jankaus prisiminimai <

(3)

1629 m. su didžiule pompa buvo pradėtas viešas pa
rapijos gyvenimas: Marijos paveikslas pakabintas di
džiajam altoriuje, atidaryta parapinė mokykla, prieglau
da ir pan.

Šiluvos parapinėj mokykloj ir aš mokinausi porą 
metų, kol laisvoji .Lietuva pajėgė atidaryti valcBšką- 
Toj parapinėj tada mokytojavo sena pana Felicija. Ji 
drausmę palaikė liniuotės pagalba,ir man tos liniuo
tės ne karta teko paragauti.

Prie Kazakevičiaus buvo įkurta altarija, namai pa- 
vargusiem kunigam apsigyventi. Vėliau buvo ir kita, 
altarija atidaryta prie stebuklingo akmens, kur vysk.

iri». Matome gHa, iMžėme Šėtos, pynime vaint pnemestyje, bet ir iš
“■ bet ten vėliau išnyko, nusikeldami f Pašušvį Kėdainius ar
• visą mieste!}. Šiluva šventė 300 metų atgimimo girios

00. Privažiavo labai daug žmonių, kunigų ir net pats

yti vargonus ir chorą. Nenorom tai dariau , nes 
lum buvo uždrausta skambinti, stabdyti chorą. Vysku-

horu.

Kun. J. Kazakevičius gavo šiek tiek pinigų iš kal-

Katalikiškas mokyklas 1966 
m. lankė 10,912,433 mokslei
viai Katalikų kolegijas lanko 
413,261 studentas. 687,961 
mokinys lanko katalikų aukšt. 
parapines ir vyskupijų mokyk
las, kurių yra 1,506. Privačiai 
palaikomas 882 katalikų aukš. 
mokyklas lanko 402,440 moks
leivių. Katalikų mokyklose mo
kytojauja 203,791 mokytojas. 
Jų skaičiuje yra 12,373 kuni
gai, 1,094 skolastikai, 5,724 
broliai, 103,832 vienuolės ir 
80,768 pasauliečiai.

Zakristija buvo labai didelė, čia galėjo laisvai su
kiota ir dažnai sukiojosi keliasdešimt kunigų- Prie za
kristijos dar buvo keli laisvi kambariai, kuriuose tilpo 
bažnytiniai rakandai arba buvo klausyklos kurtiem ir 
nebyliam išpatintį atlikti Mum, altoriaus patarnauto
jam, taip pat užteko vietos laisvu laiku kur pasiausti, 
nors to laisvo laiko nebuvo daug. Be patarnavimo mi- 
šiom ar kitom maldom, mūsų pareiga buvo liktorius

tą vandenį į pompą įpildavom sakydami: “Neduosi, tai 
ir negausi”.

Neatsimenu kuriais metais, bet Šiluvos klebonas 
prie bažnyčios įtaisė elektrą, kurios pakako batoyčiai 
iliuminuoti ir kleboniją apšviesti, kai kas ir privačiai 
gaudavo tos “stebuklingos šviesos”. Vėliau vietos savi
valdybė įrengė viešą elektros jėgainę, bet aš tuo laiku 
jau buvau klerikas Telšiuose.

:į--

rokokinio stiliaus, visaip išsidabruoti, išauksuoti ir dar

nis skuduras. Retai kada leisdavo kreidos miltelius pa
naudoti. Apie Sidoi tada gal nei Amerikoj nieko ne-

mus batus (čeverykus) mama nupirko tik ketvirtosios 
kksės utoaigimui.

Šiluvos bažnyčia turėjo du bokštus, kuriuose ka
bojo didžiuliai varpai Varpų garsai skambėdavo į la
bai tolimas apylinkes Varpų skambėjimas buvo sude-

rado. Ją pradėjo statyti pats žemaičių vyskupas A. rintas, varpai turėjo krikščioniškus vardus, bet juos ,

Tuo laiku Šiluva jau buvo dekanato (10 parapijų) cent
ras. Tiškevičiaus darbą tęsė prel- D. Lopacinskis, ku-

• Y s<ava asaeuMiMav
lentoj, netoli altoriaus, bet tada nesupratau, kodėl ta 1

Atlaidų metu, per Šilines, prie bažnyčios priekio

tais tęsėsi nuo bažnyčios iki pat koplyčios, nekalbant 
apie šventovių vidaus išgražinimus.

Atlaidų metu Šiluvoje veikdavo speciali smulkioji 
prekyba, būdavo išstatomos palapinės (būdos) ir ten 
galėjai visko gauti. Kai kuriose veikė net kino teat
rai, vykdavo ristynės, kitur buvo pardavinėjamos deš-

šimtai- Arčiau bažnyčios ir koplyčios veikė devocijona-

duotavės. Mum, vaikam, labiausiai rūpėjo saldumy
nai, ledai ir pan. Taip pat mėgome ir filmus, kurie bu-

. ■

matei Dei Speciosa”. Šiluvos bažnyčios bokštai buvo 
matomi iš labai toli, ir iš tų bokštų kartais, aiškią

prisimenu, kad Šiluvoje esu kelis kartus matęs filmus 
apie prancūzų revoliuciją Dar daugiau | atmintį įsmi
go Kristaus kančios filmai, kurie irgi buvo be balso. 
Pertraukų meta grojo “katerinka”. Labai daug žmonių 
patraukė Amerikos lietuvio stipruolio Vinčos seansai, 
kuriuose jis kviesdavo vietos vyrus ristynėm. Daug 
vėliau tie visi balaganai sunyko, jų vietą užėmė įvairių

rapijos>salėje, ar rimtesnio turinio filmai.

f'

Vidaus išgražinimus per 25 metus atliko* buv. jė- taip mes jį vadindavome, kuriame alyvų medžiais, gė-
zuitas kun. M. Podgaiskis. Šiluvos naujon bažnyčion lėm ir žalumynais apsisupusi stovėjo Mergelės Mari-
buvo įtaisyti patys didžiausi tuo laiku Lietuvoj var- jos statula. Prie vieno sodelio krašto buvo miesto ar
gonai. Ir vargonai ir bažnyčios vidus mum vaikam klebono įtaisyta vandens pompa. Tada jis reiškė labai
darė latrai didelio įspūdžio. Vienuolikos altorių išpuo- didelę pažangą nes smėlingoje Šiluvoje vanduo buvo

Su Mykolu Linkevičium iš Plauginių kaimo kartu 
lankėm Šiluvos progimnaziją Aš pradėjau mokytis ku-

nemdnės sanatorijoj M. Linkevičius parašė dramą,
-1

jo simbolika mum buvo sunkiai įkandama. Panašių iš- eidavom to vandens “priripumpuoti”; šaltais žiemoe 
gražinimų galima rasti tik šauniose Vokietijos ir Ro- rytais nebuvo lengva išgauti pirmą vandens srovę, te
mos bazilikose. da iš namų nusinešdavom M tiek vandens ir pradžiai

ir ji man patiko labiau, nei kadaise matyti tylieji filmai. -
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ryti reikalingas išvadas.

tų ta linkme organizuoti stovyk

ir

ifet iš Montrealio, Kanados. f 

Pirmąją savaitę mus nebuvo

i

lite.

i ir Mų metą stovyklos dva- 
rvadu kun. Gediminu Ki
škų, SJ.» kuris yrair MAS 
įsios vadas.
Stovyklos viršininkė buvo pa- 
stovyklos organizatorė Salvi- 
a Gedvilaitė, komendantas— 
nas Gedeika, berniukų ir 
irto vadovas —- Petras Važ
is, mergaičių vadovė — S. 
dvi&ite (visi iš New Yorko), 
no reikalų vadovė Vi- _ ____w _______
Tamulaitytė iš Toronto. Jau- taip pat yrajūroo Vanduo. Lais- 
čiai turėjo tvirtą ir pažyra- valaikiais gražioje gamtos ap- 
vadovybę — Nekalto Pran- linkoje ir plačioje tėvų pranciš-

tojų nuotaika gera. Jei negali 
Atlante maudytis» tai naudojasi 
maudymosi basono, kuriame

Iš prelegentų buvo atvykęs 
Pr. Patdiukonis su pašnekėsiu 
“Iš praeities smnkimės stipry
bės savo veiklai”. Kiti prele
gentai — Ehgijus Sužiedėlis,
inž. A. Sabalis ir dr. V- Vygan-

Vakarais rengiamos įvairios

Danutė Statkutė, tarptautinė las Dambrava buvo apdovano- 
vertėja, labai populari lietuvių tas chirurgijos gydytojo diplo- 
tarpe, ištekėjo už inž. Ųgo Ro- 
sales Garsia. Jos vyras, kad ir

si susitikti su kitais lietuviais 
saleziečiais ir aptarti einiamuo- 
sius reikalus. ■/ '

mu. tiesiems -Bažnyčios Reikalams 
Kongregacijos sekretorius, grįž-

Komiteto tikslas bos talkinti vi
sam rezoliucijų žygiui Pilnas 
komiteto sąstatas netrukus bus 
paskelbtas-' Rezoliucijos Senate 
pravedimo reikalu Illinois, In
dianos ir Wiscbnsin lietuviai 
kreipiasi į: B. Nainį (6804 South 
MaplewoodAye., Chicago, m. 
60629} ir L. Prapuolenį (1225 
West Garfield Blvd., Chicago, 
HL, 60636).

navičius, Lietuvos kariuomenės 
leitenantas, rugpjūčio 13 mirė 
Manchestery, Anglijoje.

— Rašytojo Antano Vaičiulai
čio uošvė mirė Lietuvoje. Pa
laidota rugpjūčio 24.

IR|g|

i 
f

ČAMBBIDGE. MASS.
Kleboną kun. Antaną BaRru- 
mą iškėlus į šv. Petro bet pa
riją So. Boston, Mass.,, vieti- 
; Lietuvių katalikių moterų 
įbas suruošė atsisveikinimo 
gergimą. Parapijos salėn su- 
inko gausus žmonių būrys, 
unimas gražiai dainavo ir 
klamavo. Programos vedėja 

Struokienė išvykstančiam
>bonui pareiškė daug gražių 
įkėjimų.
B. Jakutis trumpai paskaitė__
siminimus apie Cambridge 
tuvių parapiją ir jos klebo- 
ts. Svč. Panos Marijos liet- pa- 
pijos pirmas klebonas buvo 
m. Juozapas Krasnickas. Jis 
įstatė gražią mūrinę bažnyčią, 
ėliau išvažiavo į Lietuvą, kur 
mirė. Po jo klebonavo prel.

ranciškus Juškaitis. Atlikęs di- 
»lius darbus, mirė 1961. įš
oksiantis klebonas kun. A. 
altrušiūnas per neilgą laiką ir- 
i pajėgė daug padaryti. Dhu- 
ii, kad Dietas "mūsą-tautai ir 
bažnyčiai pašaukia tokių ryžtin- 
ų darbininkų. Išvykstančiam 
un. klebonui linkime kuo ge- 
iausios sėkmės naujoje vieto-

kolektorius galima gauti Darbi
ninką ir vyskupijos laikraštį, 
žiemai, prie pirmųjų bažnyčios 
durų an^jtalelio pariedami per-

kraščiai, kuriuos galima pasi
imti nemokamai.

miai praėjo literatūros vakaras, 
kuriame ir-dvi stovyklautojos 
N. Baškytė ir D. Vaškelytė 
skaitė savo kūryba. Jaunimą la
bai užintrigavo tautinių žaidi
mų ir pėdsakų sekimo vakarai. 
Surengta ir partizanų talentų ir 
kaukių vakarai Stovyklos me-

kaip jinai Arė iki šiol. Dieve 
duok!

. Du na^i jakademikai^ Cęnt- 
raliniame Venecuelos rifiiversi- 
tete Beatričė (Mikalauskaitė) 

tu išleisti du numeriai laikraštė- Donringuez liepos 28 gavo čivi- 
Pr. lioės inžinerijos titulą, o Povi-

manto pirmgimę dukrelę Ritą 
Dainorą. Krikšto tėvais buvo 
Dainora (Daunoraitė) Šova ir 
Marcei Horande.

Kun. A. Perk urnas, Venecue-
los "Lietuvių Pontifikalinės Mi
sijos direktorius, ruošiasi vykti 
į Washingtone rengiamą Lietu
vių religinį kongresą, kur tiki-

Kun. Šimėnas Šautinas, nau- 
as Švč. Panos Marijos liet pa- 
apijos klebonas, darbą pradė- 
o liepos 12. Nors darbo yra 
aug, bet tikime, kad jaunas 
r darbštus klebonas nuo- 
irdžiai padės savo naujiem pa
upiečiam.

Nukryžiuoto Jėzaus seserų

Karšt. Pefr. lio “Atlanto Migla”.

>. M

Moksleivių ateitininkų stovyklos dalyviai. Dešinėj prieky stovyklos komendantas Rimas Gedeika

Maiųuetijos aerodrome susirin
ko daug aukštų civilinės ir dva
sinės valdžios asmenų sutikti 
šį taip garbingą svečią. Pribu
vo ir lietuvių delegacija su kun. 
A. Perkumu priešaky. Mons. A. 
Samore yra dirbęs dar laisvoje 
Lietuvoje kaipo nunciatūros se
kretorius. Pasiliko lietuviam vi
sada labai palankus. Savo rezi
dencijos kieme turi pasistatęs 
net lietuvišką kryžių. Žada da
lyvauti Lietuvių religiniame 
kongrese Washingtone. Žymu
sis svečias, atsisveikindamas šu 
lietuvių delegacija, garsiai ir 
aiškiai pasakė lietuviškai: Su
diev jums! Taip nuoširdus sve
čio dėmesio atkreipimas į lietu
vių delegacijąvisuslabainuste^ 
bino. Ir vietinė spauda šį įvykį 
labai teigiamai paminėjo-

Venecuelos lietuvis

JAUNIMO STOVYKLA KALNUOSE
LOS ANGELES, CALIF.

o 5 seselių sodyboje^ Brock- 
on, Mass. Rengimo komitetas 
cviečia visus apylinkių lietu- 
dus seselių darbus paremti da- 
yvavimu ir aukom.

Antanas Daukantas, ilgus me- 
us turėjęs maisto krautuvę, ją 
pardavė AL Marcinkevičiui.

Jaunimo stovykla kalnuose 
buvo baigta rugpjūčio 7. Sto
vyklavo arti 30 berniukų ir

Los Angeles ateitininkai. Vy
riausias planuotojas ir organi
zatorius buvo inž. J. Jodelė, ke
letą metų buvęs ateitininkų 
sendr. skyr. pirmininkas, o 
šiuo metu skyr. valdyboje jau
nučių ir moksleivių ateitininkų

maskaradas ir partizanų vaka
ras. Stovykloje lankėsi kapelio
nas kun- P. Celiešius, kuris 
laikė pamaldas kalnų koplytėlė
je.. Stovyklą uždarant, dauge
lis nenorėjo skirtis su gražia 
kalnų gamta.

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
LB Vakarų apygardos suva

žiavimas kviečiamas rugsėjo 10 
' Lietuvių Bendruomenės namuo

se, 4415-23 Santa Monica Blvd.

bu pirmininkų pranešimai, ren- metu yra: K. Liaudanskas — 
karna nauja apygardos valdyba 
ir kontrolės komisija. Jau 
nimo komiteto pirm. E. Radve- 
nis praneš apie jaunimo kong
resą. Bus diskusijos dėl prane
šimų ir ateities veiklos. LB Va
karų apygardos valdyboje šiuo

pirm., J. Kojelis ir S. Skiman.
— vicepirminkai, I. Medžiukas
— iždin. ir A. Skirtus—sekret.
Be rinktųjų LB skyr. atstovų į 
suvažiavimą kviečiami svečiais 
visi, kuriem rūpi lietuvių tau
tos ateitis. I.M.

do, nes lietuviškame centre jau 
daug metų visuose keturiuose___ ___ _____________________
aikštes kampuose yra lietuviS- reikalų referentas. Jis pasikvie- 
kos krautuvės nr P. Vaitkaus tė prityrusius talkininkus- sto- 
laidotuvių namai, šalia lietu- vykiai vadovauti L. Valaitienę, kitų darbų, bus išklausyti
vių parapijos bažnyčia ir mo- o pagelbėti L Raškauską apygardos ir apylinkių valdy- 
tytojų seselių vienuolynas. , (g Brockton, Mass ), R. Burei- 

MoMininkų okskunijo į šilu- savaitgaliui M
voš koplyčios šventinimo iškil- Grušaitę. Maistą stovyklai ga

mino p. Domkai. Stovyklos pro
grama buvo įvairi ir įdomi, mimkų, gyv. Newmes Washingtone išvyks auto

busu. Keleiviai susirenka rug
sėjo 3, šeštadienį, 8 vai ryto 
prie bažnyčios-

įvairiais būdais. Pas bažnyčios

— Amerikos žydų kongreso 
protestą prieš 1966 JAV kalėdi
nio pašto ženklo išleidimą at
metė JAV pašto departamentas. 
Arthur J.- Lelyveld, Clevelando 
rabinas ir Amerikos žydų kon
greso prezidentas, -protestavo 
prieš kalėdinio ženklo projek
tą, kuriame pavaizduojama cen
trinė dalis iš Hans Memling 
aliejinio paveikslo “Madona su 
kūdikiu ir angelais”. Pašto de
partamentas pareiškė, kad nie
kas nėra priverstas to ženklo 
naudoti, nes tuo pačiu laiku 
visuomenei bus prieinami ir ki
tokie pašto ženklai

arkliukais jodinėjimas, tinkli
nio rungtynės. Jaunimas turė
jo progos pasireikšti dailėje, 
piešiant Žmones, pastatus ir 
gamtovaizdžius. Galėjo parody
ti ir savo literatūrinius sugebė
jimus. I. Raulinaitienė supažin
dino su poeto K. Bradūno kū
ryba, o stovyklai vadovavę L. 
Valaitienė, L. Baškauskąs ir R. 
Bureikienė paskaitė šio poeto 
eilėraščių. Vakarais buvo kuria
mi tradiciniai laužai, suruoštas

— Vysk. Pr- Bučio atsimini- 
’ mų antras tomas jau paruoštas 

spaudai. Surašė prof. Z. Ivins- 
. kis, redagavo kun. dr. J. Vaiš

nora, M.I.C.

NEW BRITAIN, CONN.

Vytauto ir EHzabethos K»- 
r Britain, 

Conn., pirmgimis sūnus buvo 
pakrikštytas rugpiūčio 14 Ge- 
raldo-Waid vardu, šv. Andrie
jaus parapijos b ažnyčioje • 
Krikšto tėvai buvo Aldona ir 
Gediminas Stasiukevičiai, o 
krikšto apeigas atliko kun. Wal- 
ter Pranskietis, parapijos vika
ras. Ta proga Kaminskų na
miukų namuose buvo suruoštos 
šaunios vaišės, kuriose daly
vavo apie 30 asmenų, Kamins
kų giminių ir artimųjų. Močiu
tė, Ona Kaminskienė, gyvenan
ti Manchester, Conn., draugia- 
si sveiku ir gražiu anūku. Ona 
Kaminskienė yra Darbininko 
skaitytoja ir didelė spaudos rė
mėja. Prenumeruoja net pen- 

1 kis lietuviškus laikraščius. Taip 
pat yra nuolatinė Hartfordo lie
tuvių radijo programos “Tėvy
nės Garsai” rėmėja. —S.

BALTIMORĖS ŽINIOS
į Šiluvos . Marijos koplyčios 

šventinimo iškilmes Washingto- 
nan vyks didelis Baltimorės lie
tuvių būrys. Autobusai nuo šv. 
Alfonso bažnyčios išvyks 12 v. 
Baltimorės lietuviai šios koply
čios statybai paaukojo 18,500

ŠILUVOS ŠV. MARIJOS KOP
LYČIOS DEDIKACIJOS KNY

GĄ JAU GALIMA GAUTI

Joje telpa visas koplyčios 
turinys aštuoniuose spalvuo
tuose paveiksluose su paaiški
nimais.

Tekste telpa: lietuvių katali
kų pareiškimas, koplyčios ko
miteto žodis, Washingtone kop
lyčios kilmė, Šiluvos istorija, 
komitetų ir komisijų narių pa
vardės, dedikacijoje dalyvaujan
čių chorų vardai, šventės pro
grama.

Knygos yra dvi laidos: lietu
viška ir angliška. Knyga tikrai 
verta turėti savo namuose, gera 
dovana bičiuliui — lietuviui ar 
nelietuviui

Kaina tik vienas doleris.

Chkagiečiai, vykstą į Wash- 
ingtoną, galės ją gauti prie sa
vo autobusų. Visi kiti galės įsi
gyti Washingtone.

Nori užsisakyti rašykite: Com- 
mittee for the Chapel of Our 
Lady of Šiluva. 2701, W 68th. 
St Chicago, OI. 60629 arba:

kos Intebufe, kum veikia Chi- 
cagoje, mokslas pradedamas 
rugsėjo 17, 9-30 vaL ryto. Pir
mą semestrą bus dėstoma: 1- 
Bendrinės lietuvių kalbos7 kur
sas: sakiniai su palyginamai
siais posakiais ir jų skyryba, 
reikalų raštai vertimai iš ang
lų kalbos (D. Velička). 2? Lietu
vos istorijos problemos (dr. V. 
Sruogienė). 3. Lietuvių kalbos 
istorija (K.A. Girvilas). 4. Lie
tuvių literatūros metodika ir 
mokyklinė praktika. 5. Ekspre
sionizmas, estetizmas, futuriz
mas ir jo atgarsiai lietuvių li
teratūroje (D. Velička)- —Gy
venantieji už Chicagos ribų 
Institute dėstomus kursus gali 
išeiti neakivaizdiniu (korespon- 

^dęngįniųl būdu^ Institute^ ner 
akivaizdiniu būdu dėstomas ir 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos kursas, kuris taikomas 
tokios mokyklos nebaigusiem, 
bet norintiem ją baigti. Kreip
tis adresu/ P. L Institutas, 
5620 S. Claremont Avė., Chica
go, m. 60636. ,

— Liet. Katalikų Mokslo a- 
kademijos metraščio antras to
mas jau atiduotas spaudai. Re
daguoja akademijos pirminin
kas prof. Antanas Liuima, S.J.

— Edvardas Juozokas iš 
Newington, Conn., Vytauto ir 
Mikos Juozokų sūnus, šiais me
tais sėkmingai baigęs Newing- 
tono aukštesniąją mokyklą šu 
garbės pašymėjimu, gavo vien
kartinę stipendiją ir šį rudenį 
pradeda medicinos studijas St 
Michael’s College, Winooski, 
Vermont

iš atostogų grįš rugpjūčio 27 • 
Atostogų metu lanko vakarines 
valstijas, ypač Kaliforniją. ‘

Chesapeake Bay pajūryje ne
maža lietuvių turi savas vasar
vietes. Kai kurie turi ir mo- 

. . terinius laivelius, su kuriais iš-
dol. Tai didelė suma, palygi-, vyksta pažvejoti. “Draugas”, 4545, W. 63rd. St
nant, kad kolonija nedidelė. Petras Remeikų, ankstesnės Chicago, UI. 60629.
Per iškilmes pamokslą sakys šv. kartos lietuvis, ilgą laiką gyve- ■ ■ 1
Alfonso parapijos klebonas .
prel- L Meildelis. Parapijas ku
nigai J. Antoszewski, K. Puge- 
vičius ir A Dranginis eis cere- 
monierių pareigas.

šv. Alfonso parapijos mokyk
la naujus mokslo metus 
pradės po Darbo dienos. Per 
metų eilę vaikučius gražiai auk
lėja ir mokina seselės Kazimie- 
rietės, atlikdamos kilnų darbą. 
Mokykloje vietos yra, bet mo
kinių skaičius mažėja. Net kita
taučiai, nors ir gyvendami prie
miesčiuose, bet įvertindami ge
rą šios mokyklos išauklėjimą, 
siunčia savo vaikus į šv. Alfon
so mokyklą. Jeigu kitataučiai 
gali tai padaryti, kodėl lietu
viai to nedaro? Sv. Alfonso pa
rapijos mokykla yra tikra Bal- 
timorės lietuvių pažiba.

Kun. Juozas Antoszow»ki, 
šv. Alfonso parapijos vikaras

nęs Baltimorėje, rugpjūčio 12 
mirė šv. Agnietės ligoninėje. 
Velionis buvo susipratęs lietu
vis, dalyvavo lietuviškose orga
nizacijose ir parengimuose? Po' 
gedulingų mišių šv. Alfonso 
bažnyčioje, rugpiūčio 16 pa
laidotas New Cathedral kapinė
se. Nuliūdime liko dukros Ona, 
Alberta ir Margarita, sūnūs Jo
nas, Juozas ir Petras bei eilė 
anūkų.

Martelė Joneckienė, ankstes
nės kartos lietuvė ir ilgai gy
venus Baltimorėje, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė rugpiūčio 13. 
Kol sveikata leido, velionė uo
liai dalyvaudavo lietuvių paren
gimuose Po gedulingų mi
šių šv. Petro bažnyčioje, rug
pjūčio 16 palaidota New Cath
edral kapinėse. Nuliūdime liko 

-dukros Marija, Antanina ir Ida, 
sūnūs Jurgis ir Kazys bei daug 
anūkų. Jonas Obelinis

— Knyga "Lietuva, mano tė
vų žemė" susilaukė trečios lai
dos. Knygą parengė ir savo 
spaustuvėje atspaude Vladas 
Vijeikis.

— Papildymas. Užuojautoje, 
tūpusioje Darbininke, N. 52, 
p. 4, E. Vaišnienei mirus, pra
leista “Waterbury, Conn ”

• ■
— Paieikomas Juozas Zažoc-

se, gyvenęs Kaune, p dabar gy
venąs Amerikoje- Prašoma at
siliepti arba pranešti adresu: 
D. Klinga, 337 Union Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11211.

Tėvų pranciškonų kultūros židiniui 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

1000 dol. N- N. Brooklyn, N.Y.

100 dol. Genis, M. Mrs., Brooklyn, N.Y.

Po 10 dol.: Jankūnas, F. Elizabeth, N.J., Jankauskas Sal., Brooklyn 
N.Y., Lavonas J-, Jackson Hts., N.Y., Kapočius, J., Richmond Hūl, 
N.Y’, Reventas, A., Brooklyn, N.Y.

Po 5 dol. Makauskas. J. Sommerset, NJ., žvinis, K., Brooklyn. N. 
Mažilis St., Cambria Hts., N. Y-, Beleckis P., Brooklyn, N. Y., 
Pliauskas, J., Bayside, L. I., Lazaunikienė, Great Neck, N. Y., 
Dzikas, St., Woodhaven, N. Y.

Po 2 dol.: Stero, A., Huntington, N.Y, česnavičius, V.. Brook
lyn. N.Y., Cergeles A, Brooklyn, N.Y., šeblauskas F., Richmond 
Hill, N.Y., Podges, H., Jackson Hts., N.Y., Skinnont, M., Brooklyn, 
N.Y.

Visiem aukavusiem teatlygina Visagalis. Greitesniam nuosavy
bės įsigyjimui malonėkite paskubinti aukas: BuiMing Fvnd, 
Francfocan Monastery 660 Buahvrick Ava., Brooklyn* N.Y, 11221.
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EVergrsen 8-9770

DISPLAY

SERVICESPORTAS

LAKE RONKONKOMA L. I.
CENTER FORD, INC.

piet Shoivroom

KARMINAS
MAPLE MANOR

PULASKI, NJ.

ČAKROJ*

NJ.

Call MA 2-1197

Call 516 RO 4-5013

==
KAY LAURE

ATTtNTION
I6AUTY
SC+4OOL

HT 7-5117

$50 a veek and up 
Pitone 516 1U 8-5543

pairs, skilled mechanlc*. Shell Bay 
Road, Mayville (Opp. Exit of State 
Inspectkm Service) Capt May Court 
House, NJ. Phane (O®) 465-5607People all ages needing assistance 

and supervision. Home čooking and 
special dieta Kates t>y the month 
5110 to $150 Catholic Church 
by. Open all year round

Affiliated with the Huntington 
Nursing Home Huntington NY 

Veterans Mem. H*way Hauppauge

Toy Demonstrators 34.00 per hour 
guaranteed The original Discount 
Party Plan. No investment. Com- 
missions to 25%. Write, or call col- 
lect: Mrs. Eileen Clausen, American 
Home Toy Parties, Ine. 66 Saddle 
Lene, Centereach, N.Y. TeL (516) 
588-6662

Tikram malonumui būtinai 
užsakyk Rheingold alų, 
savo mėgiamoj aludėje 
ar restorane.

A Home awuy from Bocae HOTEJL 
LUCERNE 291 W 79th N.Y.C. M 
block from Broadvay & 79th Stredt 

block from subvray Convenient 
to everything in the heart of N.Y.C. 
Nevviy furnished 1-2-3 room suites 
wtth Htchenettes under new man- 
agement. Moderate rates EV 2-7100

Get your next Car at the FORD 
Center of attraction in Hudson

Priest comes every month for 
Holy Communion.

MARIAN MANOR 
NURSING HOME

fences, etc. Repairs. We guarantee 
aU our vrork Call 933-9136 days 
Nights SY 2-3756

čiau antrojoj turnyro pųrtj FSberte 
pakrovė tiek, ko ir didieji Fišerio 
gerbėjai negalėjo lauktL TarnyinH 
savo ruoštu pramėkttno tvirtgtaš-

KEY PORT AUTO LAVN0RY 
We spedaBan In 8iąwaiąiaf 

and CRaring

& Notary Public 
660 Grand 8L, Breoklyn 11, N.Y.

WORCE8TER, MASE. 
PL 4-6757 PL 4-1165

■' 3ML fe AriMI

riaMM'<Wk «
ii • nltaML PKfalMri&lttBCMi -irti 
sužaidė lygiom su-^pe^dų, o £»• 
pianu Petrosjanu. riNMk--Ttefeb 
mataMka Sbhakkv naa pasta-

County
Mustang - FaJcon - Fairlane 

Gatavi* - Thunderirird

Servicing all Boroughs. Specialists 
in all makes of ice machines. Water 
air reconvenėons, *shut down and

T. McDONNELL 
MOVIMO 4 STORAGE

TENPCaUNGNURSING 
HOME

Fannye EU Cdrman," Adm. 
-n»Next Best Ptace To

senas yra pačios dMšteriea Vakarų 
pajėgos. Jiedu pasiekė po l bdmė- 
jb&os, Spndds X PortM, Fetroaja- 
aaa 'ir NajdMrf po X PaasnUp Čem
pionas Ptftnąjan bafg3 50^« 
čečtpnju leflteltia. Užbaigos stovis: 
kaskis 11%, FMeris 11, tarsenas 
10, Port* hr Umdcker po 9%, Pet- 
reejsmas ir Reabevskis po 9, Naj- 
derlbs A Ivkąvas 6% ir Donner 6 
talkus. ' : ■

Ignas žaly* iš ItontreMio daly
vauja JAV atvirose p-bėae, Seaftlą 
Wash. Po pirmųjų dviejų ratų jį 
minėjo N. Y. Tbnes lyderių grupėįe 
su 2:0. Po 5 ratų be pralaimėjimo 
ėjo jurtai- Bisguier, Robert 
Byrne ir W. Lombarde drauge su 
A. Saldy. Didmeistris BeniEO buvo 
dar neužbaigęs,savo partijba Su/A 

'“taš^dš^Ėuvd latvis Žemgalis savo 
laiku pirmavęs Vokietijos turnyruo
se, priešaky žymiausių vokiečių Un- 
zickeiy TrSger ir kt, bet atvykęs j 
JAV,r matomai, susidūręs su įsikū
rimo sunkumais, iš'šachmatų pa
saulio buvo veik išnykęs, jei neskai
tyti jo kelių pasirodymų WasMng- 
tono rinktinėj prieš British Colum- 
bia. Dabar jis pirmam dešimtuky iš 
200 dalyvių ir kuo gero išlaikys tai 
iki galo.

JAV komanda, kurios eilėse run
giasi šių eilučių autorius, šiuo me
tu eina antroj vietoj pasaulio ko- 
respondencinių šachmatų dtaųša- 
doj. Jugoslavija 8-4 (66%), JAV 
.13-7 (65%), Belgija' 11-6 (644%), 
R. Vokietija 7-4 (63%), Dunįja^3% 
- 9% (58%) ir kiG mažiau. —

(ARMAKAU8KA8)
Graborius- Balsamuotojaa 
M0D8SNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brookiyn, N. Y.'

FUNERAL HOMEz 
uerni koplyčia - Air condttMMteu 
» •» t$ALTON-i»Al>TKUNAP

J. F. K. CON8TRUCTION 
COMPANY, Inu.

lakeMurst lodge
1 RĘST HOME

B «. B CADILLAC Car Service 
104 Greenfidd Avė Staten Island 

Specialized service 24 hour dafly tai 
tossn or^out ai town alrport runų 
vreddings funerals churcta work —■ 
wheel chair patients very fine ser-

TU 4-0786
Also Under Bume Management 

Tendeding Mary Ftaneia Cottage 
r Home

630 W. Mcutauk Hwy.,

5410 Kennedy Blvd. 
West New York, N J. 

Phone:867-0044 
A-1 USED CARE 

6215 Kennedy Blvd. 
North Bergen, N J.Registered Nurse hving in beautiful 

country, 30 minutes drive from 
NYC wishes 1 or 2 ladies who need 
good nursing care. 24 hour duty.

(914) EL 7-6183

WANTED EXP OPERATORS 
ON SPORTSWEAR

EXECUTIVE8!
Sbop dmt toa Zom* for ladMMal 
glft giving. Seni fbr onr Mest ent- 
ak*g. AB prfce rangės tosdsctfrona.

CARSON PLUMBING A HEATING 
751 Frankhn Avė Bklyn 

ST 9-1400

Woodbaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL Vlrginią 7-4499

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
ši sekmadienį draugiškos 

futbolo rungtynės LAK — Kol- 
ping SC 3 vaL popiet Bushwick 
aikštėje. Rezervinės komandos 
raugtines pradeda 1 vaL po-

ViolattoM removed fauity beating it 
hot water systems corrected; chim- 
neya, boiler rms, fin’d bnsėments, 
palios, ^oopa A all kinds of repairs

TO PLACB 
YOUR AD,

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PR1NTING 

COMPANY INC
Tlie Secret Of Our Success

IS Service ~ 
wrtt'm 0̂MTa

Specialists in Sltdratkms - jobbing 
We Service aU Brookiyn 

Nite or Day Emergency Number 
Call IN 7-9023

Saddle Brook Cpavalescent
15 Caldwell Avė. Saddlebrook N J. 

813-T333 
and

Brookwood Convalescent
30 Legregni SL Saddlebrook NJ.

- 1' 843-8411
Offers Hospital Ebctension Service 
in treatmerit for the convalescent 
and rehabmtive patient in our new 
ultra modern Nursing Homes. All 
rooms on one leve! 24 hour nursing 
care Doctor on call -

CaU 281 -843-7333

TW1NN COUNTY WATER " 
WELL8 DRIVEN

Also Se*m and W«|er Mains —

MOT Lcng Bench Road Ocsustde

PRIVATEBEACH 
Available to Guests and Families 

Catholic Church witiim the area

Dnvg sutaupysi {Akdamas 
per “Spartą” radiją, radkrton- 
aotes, coior ir kt TV, Tapė 
lecerderia, patefonai, fOMgi*

anam . - :

CNS TMnMMI ntifc
visomis luobomis. Viri gaminiai 
Telefunfcen, Gnmdi& Zeuith, 
Bucroughs, OiympiK ®tc. 
Katalogas Ir Jll^OUSAClj^kB 
rite tik pranešę mve.‘ adresą: 

Giedrritis, 10 Btfrjr Dr., 
■B Northport,NY., 1173L

Mušt do a complete gannent or sec- 
tion Steady work nice working con- 
ditkms ROJA Y SPORTSWEAR — 
1163 Bway Bklyn

Call 462-4534
i ^ij. „hjj

statome jvairaue dydžio 
aaujoB namu, kuriuoe 
galima tuoj jrigyti. Pri

lyti pagal pirkėjo pagri-> 
advimue ant mtaų arba 
pirfešjo žcbbBl Statybą 
atK^aui aąžiiiingai pegll 
auritarkhą už labai pri- 
etaEMą kainą. Visata rri- 
kalata kreiptis pas staty
bininką Andrtą Ansoną

TeL 51C AN 1-28U

Gveat Neck* duodamas kam
barys ir išlaikymas moteriai ar 
vyrai, sutifttamaam kartu .gy
venti su šeima, kurioje yra du 
mokyHmio amžiaus berniukai, 
informacijai skambinti dienos 
meta tarp 12 ir 2 vaL 516-HU 
7-9680 arba Darbmmke admi-

BiiuNĮm iMtaNMtMMs for «M- 
sc|y sariS w SMHM šb tenUy-typn 
Imm, 3rikarCMita. CocuMtsdue, 
fine fosž. Atesmbio. Ctarch wftb- 
tn the arėk. C3M) įSk-ETlŠ

AUTOMOBILE 
Call BUCKNER’S Road Service 

in Oueens 
212 HA 8-1887 

We buy junk cars 
Towing Service

Best A John General Contractor, ra
move violations, fix holes in ade- 
walks, yard fences, painting, block 
work, plastėring, install cement 
steps, repair eraeks in steps, fix 
leaks in roofs. Ėst. 15 yrs. All work 
guaranteed. 789-7329 6 AM to 10 PM

N.Y. Namas su 3 miegamais, 
gyvenamas visus metas. Garo 
apšildymas. Rūsys. Privati prie
plauka. Kama 12,900 dol. Po 9 
vaL vak- skambinti 516-28161

REFRIGERATION 
AND 

AIR CONDITIONING

Ccmvalescept - Terminai - Chronic 
POST OPKRATIVE 
RETTRED GUESTS 

INVAUDS

laidoYuviv
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forert Ptraįr Statton)

Cypms HiU» sekcijoj išnuo
mojamas butas iš . 6 didelių 
kambarių su moderniška vir
tuve ir apšildymu. TeL 647-

THE SAUSBURY HOTEL
123 West Fifty-sevarth Street 

New York I^RLY, _

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ. 
____________ Brayklya,N.Y.

Represented by aU Travel Agents 
į; Ideal location — accessible to 

all New York.
Large rooms, walk-in elosets, effi- 
ciency Idtchens — every comfort. 
Rates moderate,... by day, week, 
month or lease.

Contact MR. GIBBONS 
Clrcle 6-1300

CAESARS THE III 
Finest of. ItaHan Cuisine

We have accommodation for siiow- 
ers parties Communion and Confir- 
mation and sodai affairs Air con- 
ditioned — 169 Avė U bet W 6 & 
7th St Brookiyn N.Y. Cafl 372-9239

CANCEL OR CHANGE 
TeL 867-3680


