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kas negali pasakyti, kur gaisras kils kitą kartą
fmų ir tvarkos laužymas, plėšimai, padeginėji- 
neturi nieko bendra su pilietinėm teisėm.

— Johnsonas 
riaušės didina grėsmę mūsų valstybei ir turi 
sutvarkytos neatidėliojant. — Eisenhoweris

>rivedė prie, didžiausios vidaus krizės nuo karo 
valstijų laikų. — R. Kennedy

jiausia kaltas klaidingas mokslas, kuris už vis- 
tsakomybę skiria bendruomenei ir kuris iš mo
li iš salonų, iš teismų dabar išėjo į mūsų vals-
5 gatves. — J. E. Hoover
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šį puslapį bebaigiant tvar
kyti gauta žinia, kad Ex- 
lebene, Prancūzijoje, mirė Er
nestas Galvanauskas, i š g y v e- 
nęs nepilnus 85 metus. Mirė 
liepos 24 ar 25 — dar nete
ko patikrinti.

E. Galvanauskas atliko dide
lį vaidmenį Lietuvos gyveni
me — 1903 dalyvavo laisvės są
jūdyje, nuo 1919 iki 1928 įvai
riose valdžios pareigose — fi
nansų ministeris, užsienių mi- 
nisteris, ministeris pirminin
kas, atstovas Londone. P a s i - 
traukęs iš vyriausybinio darbo 
Klaipėdoje veikė kaip prekybos 
instituto rektorius ir ūkinių or
ganizacijų veikėjas. Paleckio 
sudarytoje valdžioje buvo vėl 
finansų ministeris, bet pamatęs, 
kur eina, slapta perėjo per 
sieną. Po karo trumpą laiką bu
vo Vliko Vykdomosios Tary
bos pirmininkas. Paskutinę gy
venimo dalį praleido Madagas
kare ir Prancūzijoje.

Buvo gimęs 1882 m. lapkri
čio 20.

ROSI GATVĖSE:
os pusė praėjo, ir nie- 
;ali pasakyti, kur gais- 
kitą kartą — apibūdi- 

rikos riaušes Time žur- 
epos 28. Liepsnos per 
ra jau nusiaubė apie 
tų. Žiauriausiai Newar- 
kiausiai Detroite. Ten 
os 25 buvo pranešta 
užmuštus. 500 sužeis- 
gaisrų, kuriuos gesinti 
riaušininkai Molotovo 

ūs, apie 1,000 išplėštų 
ių. apie 150 mil. turto 
us. Ryšys su Kanada 
, nes uždarytas tunelis

Tik liepos 25 prez. L. 
as įsakė vykti kariuo- 
varkos atstatyti, 
miais mastais tai deda- 
tuose miestuose — po 
įeriką.
*0 VALDŽIA:
į dramatine savo pa- 
i liepos 24 respubliko- 
ordinacinis komitetas", 
rkseno perskaitytas pa- 
as padėtį vadina “vals- 
masto krize’’, nes

surado Molotovo kokteilių fab
rikus. Ginklai įduodami į riau
šininkų rankas žudyti policijai 
ir gaisrininkam, kai jie eina sa
vo pareigas visuomenei apsau
goti. Smurto vadai atvirai skel
bia ir kursto ateities riaušes 
iki visiško vyriausybės nugalė
jimo. Neapykantos kurstytojai 
keliauja iš vienos bendruome
nės Į kita, kurstydami pervers
mą’’.

Pareiškimas padėtį aliarmuo
ja ir kaltina vyriausybę: “Mes 
greitai artėjame i anarchijos 
padėtį, ir prezidentas neį
stengė įžvelgti reikalo svarbos. 
Dar blogiau, jis vetavo įstaty
mą ir priešinosi, kitiem įstaty
mam, skirtiem krašte ramybei 
bei tvarkai atstatyti".

Daugumos vadas McCormack 
prezidentą gynė, o liepos 
24 prabilo per televiziją ir pre
zidentas. pasmerkdamas įstaty
mų laužymą, kuris nebus tole
ruojamas; įspėdamas greitinti 
pilietinių teisių lygybės vykdy
mą ir kovą su skurdu kaip ke
lią į tvarkos atstatymą.

kurie priima baltųjų 
už negrų jaunimo 

pusiau karinį apmokymą, 
priešinimąsi mobilizacijai;

— pasisakė prieš gimimų 
kontrolę, kuri siekianti sunai
kinti negrų daugėjimą.

Audringi pasisakymai prieš 
baltuosius, šūkavimai apie revo
liuciją. baltųjų korespondentų 
išmetimas ir apstumdymas bu
vo priedai konferencijai, kuriai 
organizuoti pinigus davė 50 
korporacijų, baltųjų valdomų. 
REZULTATAI:

Anarchija įsiūbuota, aukos 
milžiniškos, Amerikos prestižas 
grėsmėje, o aiškių priemonių 
anarchijai sustabdyti nematyti, 
nors žodžių daug.

— Detroite iki liepos 25 riau
šėse žuvo 26.

kraščiam, 
reklamas;

um
.".M h

Riaušės išplitusios po visą Ameriką, labiausiai rytinėje šiaurinėje dalyje

J. TAUTOSE: ką laimėjo Sovietai ir ką arabai
Sovietų min. Gromyko, lie

pos 22 išvykdamas iš J. Tautų 
sesijos, kaltę dėl nepasisekimų 
išspręsti Izraelio-arabų klausi-

gas. Bet nepritarė arabai. Alži- 
ro ir Syrijos atstovai nesidavė 
Gromyko perkalbami.

Sesijos eiga parodė, kad J.

rė priklausomi nuo Maskvos, 
kad kelias atgal labai sunkus. 
Parodė dar ir tai, kad J. Tau
tos negali išspręsti nė tų klau-

dien niekas nebėra sau- KĄ DARĖ NEGRAI:
tvėse,namie, savo nuo- 
e.
ausios to aukos yra A- 
; negrai, kurių reikalus 
kai kurie netikri vadai, 
vyksta progresyviai iš 

į miestą, kurie yra ato
mas nuo kito. Policija

mą vertė Amerikai. Sovietų su-

Kardinolo A. Samore laiškas

lassboro, N. J., “Taikos 
eriai” nusiminė; jų 17 iš- 

į amerikiečių ekskursi- 
ovietus. Jie tikėjosi, kad 
jarsaus miesto piliečiai 
lidele taikos ir susiarti-

Negrų nusistatymus už “juo
dosios jėgos’’ organizavimą ir 
kovą prieš baltuosius išreiškė 
“juodosios jėgos” konferencija 
Newarke. Keturių dienų eigoje 
jie priėmė ir liepos 23 paskel
bė rezoliucijas, džiūgaujant ar
ti tūkstantinei atstovų iš 42 
miestų. Rezoliucijos

— Atsakomybę už riaušes 
skyrė “bendruomenės nusikal
tėliškam elgesiui, kuris gyven
tojus nužmogina ir pastumia į 
kraštutinumus”;

— atmetė integraciją ir pa-

šaukdinta sesija nuo birželio 
17 iki liepos 21 pasakė daug 
kalbų, kurias tegalėjo baigti 
“nutarimu” — perduoti Izrae
lio-arabų reikalą Saugumo Ta
rybai.

Gromyko norėjo bet kompro
misinės rezoliucijos: kad Izrae
lis pasitrauktų, o arabai atsisa
kytų nuo karo padėties su Iz
raeliu. Jam pritarė ir Goldber-

Tautų organizacija negali nie-
ko: jei ir priėmė sprendimą, 
kad Izraelis turi atsisakyti nuo 
Jeruzalės įjungimo į savo kon
trolę, tai Izraelis atsisakė J. 
Tautų nutarimo klausyti. Paro
dė taip pat Sovietai nesileidžia 
į galimą konfliktą su Amerika 
dėl arabų. Arabai mato, kad 
Maskva juos išduos bet kuriuo 
metu, kada tai bus Maskvai 
naudinga, bet jie taip pasida-

simų, dėl kurių Amerika ir So-
vietai susitaria.

Popiežius Paulius Turkijoje

— Amerikos populiarus rašy
tojas, dažnai vadinamas Ame
rikos trubadūras, Carl Sand- 
burg, 89 metų, liepos 22 mirė.

— Puerto Rico liepos 23 re
ferendumo kebu pasisakė už 
dabartinius santykius su Jung
tinėm Valstybėm. Pasisakančių 
už nepriklausomybę tebuvo 38 
proc.

— Alžiro vyriausybė dar del
sia patvirtinti teismo sprendi
mą išduoti Tshombę Kongui.

Kardinolas Samore atsiuntė 
Vliko pirmininkui dr. J. K. Va
liūnui tokį laišką, parašytą lie
tuviškai:

“Segretaria di Stato di Sua 
Santita. Vatikanas 11.VII.1967. 
Didžiai Gerb. p. Pirmininke,

Jūsų nuoširdūs sveikinimai 
ir linkėjimai mano įjungimo į 
Kardinolų Kolegiją proga sutei
kė man didelio malonumo. 
Kiekvieno lietuvio prisimini
mas, iš kur jis beateitų, man 
yra visada brangus. Tuo labiau 
Jūsų, kuris atstovaujate savo 
taurią Tautą laisvame pasauly
je, sielojatės jos ateitimi, au- 
kojatės jos labui. Aš turėjau 
progos nuodugniai ją pažinti 
per šešerius mano buvojimo 
metus Jūsų tarpe, įvertinti ir 
pamilti. Prisiminimas laikotar
pio išgyvento Lietuvoje yra ir 
paliks skaidrus, kaip jos ginta
ras, mano mintyse ir širdyje. 
Ir kiek galimybės bei jėgos leis, 
stengsiuosi įrodyti darbais sa
vo prielankumą lietuviams, 
stengsiuosi būti jų kardinolu.

Nuoširdus ačiū Jums ir Jūsų 
Garbingiems Bendradarbiams 
sudarantiems Vliko Tarybą ir 
Valdybą. Telaimina Visagalis 
Jus visus, Jūsų darnų darbą, 
Jūsų viltis. Ir teužlaiko visuose 
lietuviuose gyvą meilę savo 
Krašto dvasinėm bei tautinėm 
vertybėm, kurios nuo amžių su
daro jos gyvastingumo šaltinį.

Su gilios pagarbos jausmais 
(—) Antonio Kard. Samore.”

Kardinolas Samorė 1932-38 
metais buvo popiežiaus nuncia
tūros sekretorius Lietuvoje. Da
bar yra artimas popiežiaus val
stybės sekretoriaus kardinolo 
Cicognani padėjėjas. (Elta)

VLIKO PIRMININKAS 
DEPARTAMENTE

Liepos 12 Vliko pirm. dr. J. 
K. Valiūnas, lydimas Lietuvos 
atstovo Washingtone J. Kajec- 
ko, lankėsi Valstybės Departa
mente. Jį priėmė Rytų Euro
pos skyriaus viršininkas dr. 
Raymond E. Lisle ir Baltijos 
skyriaus vedėjas Homer R. 
Phelps, Jr.

Pasikalbėjimas su šiais pa
reigūnais truko daugiau kaip 
valandą. Valst. Departamento 
pareigūnai labai domėjosi dr. 
Valiūno lankymusi P. Ameri
koje ir pasimatymais su P. A- 
merikos valstybių užsienių po
litikos vadovais bei kitais asme
nimis. Be to, priėmė dėmesin, 
kad Vlikas per savo atstovybes 
ir kitas lietuvių organizacijas 
veikia visuose kontinentuose. 
Pareigūnai pageidavo, kad bū
tų palaikomas su jais dažnesnis 
kontaktas.

Lietuvos pasiuntinybėje tą 
pačią dieną Vliko pirmininkas 
tarėsi Vliko veiklos, ypač Wa- 
shingtone numatomos Politi
nės Konferencijos reikalais su 
Lietuvos atstovu Washingtone 
J. Kajecku ir pasiuntinybės pa
tarėju dr. S.A. Bačkiu.

misiją. Nustebo, kad 
, į kuriuos juos nuvežė, 
i nelaukė, o toks Glass- 
ardas ten niekam nebu- 
lėtas.

sisakė už Amerikos padalinimą 
į baltą ir juodą valstybes;

— pasiskelbė už negrų uni
versitetą. negrų prekybą bei 
pramonę: už boikotą negrų lai-

Popiežius Paulius VI liepos 
25 jau buvo Istanbule, buv. 
Konstantinopoly, kur yra orto
doksų patriarchas Atenagoras, 
81 metų. Popiežiaus atsilanky-

Su patriarchu popiežius Paulius 
buvo susitikęs jau 1965 Jeru
zalėje.

Paskutinis popiežiaus apsi
lankymas Konstantinopoly bu-

— Egipto prezidentas Nas- 
seris liepos 23 paskelbė, kad 
perorganizuos armiją kovai 
prieš Izraelį. Spėjama, kad or
ganizuos partizaninį karą.

mas. bendra malda bažnyčioje, vo 711 metais.
irko majoras John V. Lindsay liepos 1-9 paskelbė Pavergtų Tautų 
Savo proklamaciją jteikė Pavergtos Europos Seimo pirmininkui S. 
kiui (kairėj nuo Lindsay). Kitoj nuotraukoj Lindsay su lietuviais: 
Balkūnu, G. Žilioniene, V. Sidzikausku, P. Wytenus, tarp jų yra ir 
le councilman Francis X. Smith. Nuotr. R. Kisieliaus

apsikabinimas tikinčiųjų aki
vaizdoje manifestavo siekiamą 
tikėjimo vienybę bendroje veik
loje žmonijos gerovei ir taikai.

Popiežius Paulius tarėsi ir su 
Turkijos prezidentu Sunay, 
kuris buvo specialiai atvykęs 
iš sostinės.

— Du lėktuvai, keleivinis ir
privatinis, liepos 19 viršum N. 
Carolinos susidūrė. Žuvo 82. 
Šiemet jau antra tokia katast
rofa. Nuo 1956 metų 39.

— Vyskupas F. J. Sheen raš
tu Rochesterio vyskupijos ku
nigam pranešė, kad jie gali lai
kyti mišias privačiuose butuose 
šiokiadieniais, ypačiai vakarais. 
Sekmadieniais — ne.

— Vokietijos kancleris Kie- 
singeris ir ministeris Brand- 
tas Amerikoj lankysis rugpjū
čio 14-18.

DE GAULLE IR KANADA
Prezidentas de Gaulle Kana

dos Quebecke kartojo separa
tistų šūkį: Tegyvuoja laisvas 
Quebeckas. Kanados vyriausy
bė reagavo į tai pareiškimu, 
kad tai nepriimtini žodžiai Ka
nadai, kuri siekia savo vienybę 
išlaikyti. De Gaulle pareiški
mai buvo kišimasis į Kanados 
reikalus.
RUMUNIJA ATGAILOJA?

Rumunija Izraelio-arabų by
loje neparėmė Maskvos linijos. 
Amerikoje buvo džiaugiamasi 
Rumunijos augančia politikos 
nepriklausomybe. Liepos 24 
partijos sekr. N. Ceausescu da
vė žingsnį atgal: pažadėjo iš
tikimybę Maskvai. paramą 
Maskvos planui dėl pagalbos š. 
Vietnamui, ištikimybę Varšu
vos paktui; nepagailėjo piktų 
žodžių Amerikos “imperializ
mui". Kitaip nukalbėjo min. 
pirmininkas Maurer. Jo kalbą 
parlamente išaiškino kaip kriti
ką Maskvos spaudimui.

— Amerika sutiko į Jungti
nių Tautų naujos sesijos pirmi
ninkus paremti Rumunijos už. 
reikalų ministeri Corneliu Ma- 
nescu.

— Lenkija pasiskelbė siun
čianti kondensuotą pieną ir dvi
račius į š. Vietnamą.
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THE WORKER <rea»caw»MM> < to Franciucan fatmers Mokytojams Dainavon traukiant

Ife vienas dalykas taip nepaliečia asmeniškai kaip tikyba
'■ < •- " • n . 's-.--' ■

Dainavos stovykloje liepos

1151 aujung* AMERIKĄ. LOS orgaM DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIA*

Vliko pareiškimas
dėl Amerikos lietuvių sportininkų grupės 
rengiamos išvykos okupuoton Lietuvon

ių mokyto jų stadijųsavaitė. atskirų dalykų parodomosios daliniu bendruomeniškumo at-
Mokytojų ^suvažiavimų yra pamokos, vaizdinės priemonės, žvilgiu. Norėtųsi, kad tas pabu-

_-a_ r__ - „ tautinio auklėjimo problemos, rimas karta, o ypšč bendras
Gal net per gausi programa vie- darbas sukurtų jaukią 'stovyk-
nai savaitei, prisimenant, kad 
Dainavoj ir saulė šviečia, ir 
Spyglys maudytis vilioja, o ir 
mokytojai suvažiuos vaikų ir 
anūkų apsupti... Prisimenant 
labai įvairų mokytojų amžių, 
dar įvairesnį jų lituanistinį ba
gažą bei mokymo patirtį, ta sa
vaitė bus įdomus nuotykis ir so-

vietovėse. Lietuviškos mokyk
los ir mokymo problemom

studijų savaitės, nes pakviesta 
gana daug referentų. Temos 
nuo priešmokyklinio auklėjimo 
iki mokytojų paruošimo, apta
rimai visų aštuonių skyrių va
dovėlių ir pratimų sąsiuvinių,

Jauto jų šeimą, sukurtų ugnin-

vojančių, kad tikybos vaikai už
tenkamai išmoksta angliškai.

Religija nėra išmokimas, bet 
tai yra gyvenimas. Tikybos pa
mokos turėtų Imti pats lietu
viškiausias dalykas, nes kas gi 
žmogui svarinau, jei ne jo ga
lutinis tikslas, jo santykis su 
Kūrėju. Nei vienas dalykas 
mokinio taip nepaliečia asme
niškai kaip tikyba. Kai kur vie
toj tikybos yra dainų ar šokių 
pamokos. Kubilo niekas kas
dien nešoks, o malda lietuviš
kai galėtų skambėti ir rytą ir 
vakarą iš kiekvieno lietuvio 
mokinio lūpų. Ypač po liturgi
nės reformos mums svarbu į- 
jungti jaunuosius į lietuviškas 
mišias, į atsakymus ir giedoji
mus, vyresnių skyrių mokiniai 
galėtų būti komentatoriais, lek
cijų skaitytojais. Ar ne pras
mingesnis būtų tada ir moky
masis dailiai lietuviškai skaity
ti? Ar pagaliau ir lietuvių kal- 

Lanką katalikiškas amerikie- bos ir tautos meilė nebūtų gi- 
čių mokyklas dažniausiai ir sek
madieniais į amerikiečių baž
nyčią eina, nors seselės ir ne
verčia to daryti. Atvirkščiai, 
paskutiniu laiku einama prie 
to, kad vaikai su tėvais mišiose 
dalyvautų, o vienoj iš didžiau
sių Detroito parapijų mokyklų 
šiemet pirmai komunijai vai
kus paruošti turėjo patys tėvai 
(iš tiesų, patys tėvai turėjo ke
lias pamokas kaip vaiką paruoš
ti). Yra tėvų ir mokytojų, gal-

po kiekvienu dangumi. Di
džioji mokytojo misija ir yra 
padėti mokiniui pažinti ir pa-

V>

Mažiausia' pas mus kalbama
• apie religinį mokymą ir- auk-
* Įėjimą. Turiu minty lietuvišką 

-tikybos dėstymą Tikybos {prog
ramos kaip tokios iš viso dar 
nėra. Tik pamokų lentelėje yra 
skirta po vieną pamoką kiek
vienam skyriui, tačiau {praktiš
kai tikybos mokoma tik pirmuo
se keturiuose skyriuose, kai 
kur iki šešių, kitur visai nemo
koma. Ir vadovėlis tėra tik 
pirmiem dviem skyriam. Teo
retiškai paruošiama pirmai ko
munijai, bet praktiškai daug 
lietuvių vaikų eina išpažinties 
angliškai, net ir tada, kada yra 
galimybė su lietuviais prie pir
mos komunijos artintis.

naujom mintim ir budais gerin
ti lietuvišką mokyklą.

Studijų savaitės vakarais ža
da būti “Laisvoji tribūna” —į- 
vairių klausimų svarstymas, 
šiai savaitei ruošiantis spaudo
je pasirodė keli straipsniai, 
svarstą tautinio auklėjimo klau
simus, mokyklų ir mokinių 
standartus, šiandieninė mo
kykla laikosi tėvų, bendruome
nės, mokytojo ir mokinio dar
naus susipratimo išdavoj. Sun
kiau, jei kur bent vienas stul
pas braška. Sunku, kuomet 
mokyklą kiekviena pusė kitaip 
supranta, kai vieni nori per 8 
metus gimnazijos kursą išeiti, 
o kiti teigia, kad mokykla tetu
ri išmokyti pamilti Lietuvą... 
Daug kame tenka ieškoti “auk
sinio vidurio”. Tautiniame auk
lėjime nereiktų ribotis .vien 
praeities idealizavimu. Reikia 
dabarties įprasminimo ir atei
ties šviesios vizijos! Mylėt Lie
tuvą iš tolo neužtenka mokėti 
lietuvių kalbą, reikia būti tau
riu žmogumi. Tiesą gėris ir 
grožis — amžini idealai, ku
rių siekti jaunas žmogus gali

Balsas iš kapinyno. Tilpo PottsviHe (Pa.) Republtcan. 
Pasieki J. Janulaičio dėka.

1) išvyką organizuoja ne pri
vačių asmenų grupė, kaip ne
teisingai teigia organizatoriai, 
o American Lithuanian Sports 
and Cųltural Committee, 
Ine., taigi laisvųjų lietuvių or
ganizacija, specialiai šiam rei
kalui įkurta ir net inkorporuo
ta;

2> išvykos dalyviai būsią Lie
tuvos Krepšinio Federacijos 
svečiai, — neteisingai teigia or
ganizatoriai: savarankiškos Lie- , 
tuvos Krepšinio Federacijos o- 
kupuotoje Lietuvoje nėra, o 
yra tik vad. LTSR krepšinio fe
deracija, atitinkamos Sovietų 
Sąjungos organizacijos padali
nys, taigi jie bus Sovietų Są
jungos organizacijos svečiai;

3) išvykos organizatoriai sa
vo privačiame ir slaptame raš
te nedviprasmiškai teigia, kad

a) paskutiniais dvejais me
tais sovietinės ^Įstaigos (Soviets) 
reiškiančios norą kviesti Vaka
ruose gyvenančius lietuvius ap
lankyti kraštą;

b) formalus kvietimas gautas 
iš “Lietuvos Krepšinio Federa
cijos”, taigi iš sovietinės spor
to organizacijos padalinio, ir

c) Sovietų Sąjungos ambasa
da Washingtone pažadėjusi iš
duoti vizas tokiai kelionei.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 

irgmų'Td^”6^ ■ ?imo.Komi,etas’ kreipdamas bendravai su okupuoto, Lil 1
tavoj esančiomis institucijomis išdėstytas faktus, pareiškia,
bei organizacijomis nėra bend- , - . - . -
ravimas su pavergta tauta, o ma Įaikyt! pnvaau laisvojo he- 
talkininkavimas okupantai ta™ buvimu su savo pa- 

vergtuoju broliu. Tai yra ryš
kus laisvųjų lietuvių organizaci
jos santykiavimas su okupaci
nėmis institucijomis bei orga- jungos okupuotą Lietuvą ame- 

Numatomoji Amerikos lietu- nizacijomis, sudarąs nesklandu- rikiečių-lietuvių sportininkų ir 
jų vadovų vienetą dalyvauti pa
vergtoje Lietuvoje sporto žai-

Sovietų Sąjungai šiek tiek 
pravėrus geležinę uždangą, 
prasidėjo laisvųjų lietuvių pri
vatus asmeninis bendravimas 
su savo artimaisiais okupuotoje 
Lietuvoje.. Sovietų Sąjunga, iš
naudodama visas priemones ir 
progas Lietuvos valstybės tęsti
numui sunaikinti ir Lietuvos a- 

^neksijos tarptautiniam pripaži
nimui išgauti, siekia, kad ir 
laisvojo lietuvio bendravimas 
su savo pavergtu broliu vestų 
nors į faktinį susigyvenimą su 
dabartine Lietuvos padėtimi ir 
tuo būdu netiesiogiai talkintų 
toms okupanto pastangoms.

1966 sausio 22 ir 23 Cleve- 
lande sušauktoji veiksnių kon
ferencija, atkreipusi rimtą dė
mesį | tas okupanto užmačias, 
bet pripažindama ryšio su tau
tos kamienu nepaprastą reikš
mę, tarė ir pareiškė:

— Tautinė drausmė reikalau
ja, kad tol, kol Sovietu Rusija 
laikys Lietuvą okupuotą ir pa
verstą Sovietę Sąjungos dali
mi, laisvieji lietuviai ribotųsi 
privačiu bendravimu.

Visas Lietuvos gyvenimas 
yra susovietintas ir valdomas 
iš Maskvos. Visos okupuotoje 
Lietuvoje įsteigtos organizaci-

lesnė, pagrindžiant ją religiš- ' 
kai. Neseniai mirusio a.a. vys
kupo P. Brazio mokymą, kad 
tėvynės ir tautos meilė yra tė
vų meilės tąsa, ketvirto Dievo 
įsakymo vykdymas, turėtų kar
toti kiekvienas tikybos dėsty
tojas. Tikiu, kad daug proble
mų išnyktų, jei kiekvieną sek
madienį greta tėvų ir mokyto
jų skambėtų ir mokinių lietu
viška malda ir giesmė.

Pranas Zaranka
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jos yra tik Maskvos įstaigų bei

Amerikos Lietuviu Tarybos pranešimas
kad šios rūšies išvykų negali- J *

griauti Lietuvos valstybės tęs
tinumą bei silpninti mūsų lais-
vės kovos ryžtą.

JO RANKA

Ryšium su pasirodžiusiomis 
Chicagoje komunistinės ‘ pa
kraipos lietuvių spaudoje “Vil
ny” š.m. liepos 7 ir 8 d.d. žinio
mis apie vykstanti į Sovietų Są-

rių krepšininkų išvyka į Lietu- mų Lietuvos laisvės kovoje.
va š.m. rugpiūčio-rugsėjo mėn.
išeina iš privataus bendrari- klaisvinimo komItetac ------------------------------- "
mo ir pereina į santykiavimą irs įtumueiAs praneša, kad bet kokios
su okupantu, nes, New Yorkas, 1967 m. liepos 18. organizuotos išvykos į okupuo-

dynėSe AmerikOS Lietuvi>l Ta 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

tą Lietuvą nežiūrint kokiais 
pavadinimais jos būtų skelbia
mos, yra smerkiamos ir bet 
koks santykiavimas su okupan
to organizacijomis arba pavie
niais jų agentais laisvųjų lietu
vių, kovojančių dėl Lietuvos 
laisvės ir patrijotinėms organi
zacijoms yra nepriimtinas.

Tryliktai Kanados Lietuvių 
dienai ir laisvųjų lietuvių pasi
rodymui pasaulinėje parodoje 
Montrealyje nustatyta progra
ma:
rugsėjo 2, šeštadienis:

10 vai. — krepšinio turny
ro pradžia Richard gimnazijos 
spprto salėje, 4400 Champlain 
BlVd., Verdun. Dalyvauja Ka
nados lietuvių sporto klubų vy
rų komandos.

1 vai. p.p. — Expo 67 Pa
lestra St. Helene (Plaine de 
Joux) laisvųjų lietuvių meninių 
vienetų pasirodymas.

7:30 vai. vak. — balius — šo
kiai ir iškiliosios Kanados lie
tuvaitės rinkimai Paul Sauvre 
arenoje, Pie IX Blvd. ir Blau- 
bien g. kampas (įėjimas iš Be- 
aubien gatvės).

Kanados ir Amerikos lietuviai 
prisidės nors ir nedidelėm au
kom. Tam reikalui Montrealio 
Lietuvių Kredito Unijoj “Litas’ 
1465 De Seve St., Montreal 20, 
Que. atidaryta sąskaita Nr. D- 
1344. Aukas prašoma siųsti “Li
tui” minėta sąskaita, arba J. 
šiaučiuliui užsisakant bilietus 
ar ženkliukus.

O. NENDRĖ

Kanados Lietuviu dienos spau
dos ir informacijos tarnyba

— Albanijos komunistai, kaip 
rašo O. Romano, vykdo taip 
pat “kultūrinę revoliuciją” — 
uždarinėja bažnyčias vieną po 
kitos, kai kurias padegė.

Agresijos auka siunčia 
agresijos aukai

Klaipėdos žuvies konservų 
fabrikas birželio gale turėjo j- 
vykdyti labai skubotą Maskvos

Lietuvybe ir lietuviu kunigų seimas 
New Yorke rugpiūčio 23-24

Šv. Tėvas ir Vatikano H su
sirinkimas skyrė daug dėme
sio ir įvedė daug pakeitimų li
turgijoj gimtosios kalbos labui. 
Šie pakeitimai visur sukėlė gi
lų entuziazmą. Deja, to entu
ziazmo nematyti Amerikos lie
tuvių parapijose, čia nutiko 
kažkas priešingo. Jei į lotynų 
kalba laikomas pamaldas lan
kėsi lietuviai ir nelietuviai, tai 
iš lietuviškų pamaldų ištirpo ki
taip kalbantieji ir bažnyčios ge
rokai ištuštėjo. Kai kuriose lie
tuvių parapijose buvo įvestos 
ištisai angliškos mišios, kai kur 
(pvz. Mont. Carinei, Pa.) pa-

nuo bažnyčios apskritai, ne, 
jie nutolo tik nuo lietuviškos 
bažnyčios, nuo savų parapijų, 
kurias kruvinu prakaitu įkūrė 
jie patys ar jų tėvai.

ši problema labiausiai rūpi 
lietuviam kunigam ir klebo
nam ir tą problemą lietuvio pa
sauliečio padedami jie studi
juos savo šių metę seime.

AMERIKOS LIETUVIŲ ^^sekmadienis:
TARYBA vaj — pamaldos R. ka- 

—-j talikam Expo 67 bažnyčioje St. 
Catherine ir St Denis gatvių 
kampas, įėjimas iš St Denis g. 
Pamaldas laiko Montrealio ar
kivyskupas kardinolas Paul 
Emil Leger, pamokslas — vys
kupo Vincento Brizgio.

Evangelikų lietuvių pamaldų 
vieta ir laikas bus paskelbti vė- 

skirts jau kitatautis klebonas, 
2:30 vai popiet — aktas— 

koncertas Šalie Claude Cham- 
pagne, 200 Beilingham Road. 
Programoje: Metropolitan Ope
ros solistė L. šukytė, Hamilto
no tautinių šokių grupė “Gy- 
vataras” ir Montrealio Aušros 
Vartų parap. mišrus choras.

Netoli mūrinio kukliai stovi bėriai kasa kojomis žemę. Šei- 
medinis namelis. Jame seniau mininkas į vežimą .krauna ry- 

sūnumi 
paduoda. Visi trys gražiai ap
sirengę, pasiruošę kelionė. A- 
domas laimingas linksmai žvilg
čioja į vienturtį. Jonuko ap
skritas veidas, gražiai vasa
ros saulės nubučiuotas, spindi 
laime. Jo tamsūs plaukai tvar
kingai banguoja, mėlynos akys 
protingai ir ramiai žvalgosi po 
tėviškę. Liūdesio šešėlis pra
slenka Jono veidu, kai savo 
mėlynąsias sustabdo ant ma
mos veido. Davienė šypsosi, 
bet liūdesys prasiveržia pro

gyveno darbininkai, dabar juo šulius, o žmona su 
džiaugiasi šeima su mažais vai
kais ir našlė su dukra.

— Bronė prašosi, kad jai 
duotume kambarį. Reikės po 
Kalėdų paruošti jai butelis na
melyje. Tiek metų praleido šia
me ūkyje. Atsimenu, ją mamy-

(3) langinėmis. Dvi atviros veran- pasisamdė, kai buvau pus-
Per kalnelį perkopęs, Davys dos kviečia užeiti į ridų. Tai se- bernis, — mintyse mato Bro- 

pasveikina bandos prieauglį: bas namas, bet, atrodo, dar pa- nę ateinančią į jų šeimą. — Vi- 
drimečius ir vienmečius ver- jėgus Šeimininkams priglausti tuos metus sąžiningai dir
žiukus. Paskui pasidžiaugia ir svečiui pailsėti. bo. Dabar tegul pasilsės,
arkliais, vaikščiojančiais po — Mano gyvenimui jo už- .

- - - - Už medinuko plačiai išsitie
sęs vaismedžių sodas, šalia so- jos akis, ji vos sulaiko ašaras, 
do geltonuoja kelias, kuris jun
gia sodybą su pasauliu, o už ke
lio didelis kluonas, kuriame 
kraunami javai, ir kiemas, ku
ris skiria mūrinį pastatą. Tai 

Patari "didelis marte raudo kamu bartas. Prie kelio auga 
nų stogu -arklių butas ir dar- Mtatememai grakštus “ 
žinė. Jo akys ilgai gėrisi nauju

pelkes. Arkliai linguoja galvo- teks! — galvoja Adomas.
Netoli gyvenamo didelė klė

tis, valakinių riešutų sodyba, 
kuri judriai moja didžiuliais la
pais. Už jų prisiglaudęs nedide
lis namelis šiaudiniu stogu. 
Tai vištų ir kiaulių prieglauda.

mis, besigindami nuo įkyrių gy
lių. Pora kumelių džiaugiasi 
šiemečiais vaikais ir laižo ku
meliukų nugarą, kai jie vizgin
dami uodegas traukia motinų 
pieną. Adomas suskaičiuoja 
arklius.

— Trūksta tik tų, kuriais šei
myna išvažiavo į bažnyčią,— 
mąsto šeimininkas. — Jie tuo
jau grįš, tai pasilsės. O gal ry
toj duosim jiems laisvą dieną, 
į žagrę kinkysim, kurie šian
dien buvo laisvi.

Apėjęs laukus ir gyvulius, prieš dvejis metus. 
Davys traukia namo. Užkopęs 
ant kalnelio, jis apžvelgia se
nąją Darių sodybą. Ji dainai 
nuo kalnelio senais ir naujais 
pastatais. Skarda dengtas me
dinis namas šypsosi dideliais 
langais ir ornamentuotomis mis.

; ber
žai, o dar toliau šermukšnių 

mūriniu žmonių gyvenimui vainikai linguoja, sveikindami 
skirtu pastatu. Dideli gra-
žūs langai, naujas mūras. Jame 
gyvena kelios darbininkų šei
mos. šis namas yra Davio pa
sididžiavimas. ..Jis baigtas tik

— Nežinodamas ir aš galvo
čiau, kad jame gyvena ūkio sa
vininkas, o sename darbinin
kai. Be reikalo šaipėmės iš ag
ronomo, kad jame ieškojo šei
mininko, — nusišypso Ado-

— Čia prabėgo mano gyve
nimas ... Buvau laimingas, kai 
negalvodavau apie nepasiektą 
mokslą... Tėvai būtų leidę 
mokytis, jei Nitų buvęs bro
lis... Keista, kad Dariai vis 
vienturčiai... Aš buvau vie
nas, mano tėvas vienas, sene
lis ... Jonukas taip pat.

Paskutinė rugpiūčio diena.
Darių sodyboje pakinkyti juod-

— Galėsiu verkti naktį, kai 
niekas nematys! Negalvosiu, 
kad Jonukas pasiliks mieste.. 
Adomas sako, kad Jonuko lai
mė to reikalauja... Taip, po 
sveikatos, mokslas yra didžiau
sias žmogaus turtas. Jonukas 
labai nori mokytis, tai turiu 
džiaugtis, o ne verkti, — ra
minasi ji.

— Dabar jau atsisveikink, 
Jonuk, Šilėnus! Visą savaitę jų 
nematysi! — sako Adomas sū
nui, baigęs krauti ryšulius į 
vežimą.

— Savaitė — neilgas laikas, 
greitai prabėgs! — ramiai kal
ba mama.

— Kai labai laukiu, tai lai
kas labai ištįsta! — susimąs
tęs sako Jonukas.

(Bus daugiau)

K.LJ.

liau.
nemokąs lietuviškai.

Šiai lietuvybės nykimo pro
blemai lukštenti bus skirta ga
na daug laiko Lietuvių Kunigų 
Vienybės seime, kuris šaukia
mas rugpiūčio 23-24 New Yor- 
foe. Kun. V. Pikturna ir kun. 
V. Budreckas referuos apie li-

10 vaL vak. jaunimo pasi- turginius pakeitimus lieturiško- 
linksminimas — šokiai šv. Ka- se pamaldose, o mokytojus 
zimiero parap. salėje, 3426 Par- Vaclovas čižiūnas paaiškins lie- 
thenaisSt tuviam kunigam, kodėl Ameri-

Jau galima įsigyti bilietus į kos lietuviai nemėgsta savų pa. 
šeštadienio vakarą-balių (kaina rapijų ir pamaldų savo kalba, o 
-2.50) ir sekmadienio aktą- lankosi tik į kitataučių bažny- 
koncertą. (kaina suaugusiems fias.
$3.00, jaunimui ir studentams 
$1.50). Taip pat kviečiame už-

000 dėžučių konservų Sirijai. 
Kaip praneša Cz. Sztandar (lie
pos 1), užsakymas buvo įvyk
dytas ir konservai išsiųsti. Pra
nešime neužsimenama, kas 
kam ir kiek už tą stambų tie- 
kinį mokės, tačiau pabrėžta, 
kad tai siunta “agresijos au
kai”. (Elta)

' Kadaise lietuviai juodadar
biai pūslėtomis rankomis kro
vė plytas savų maldos namų pa
matam, garsiai lietuviškai gie
dojo litanijas ir rožančius, o 
dabar pasitenkina angliškomis

pinamus ženkliukus, kurių at
vaizdas matomas prie šio pra
nešimo. Kaina 0.75. Bilietus ir 
ženkliukus užsisakyti: J. šiau- mišiomis. Kai viena ar kita gar

binga parapija mirė lietuvybei, 
retas Š lietuvių parapiečįų su
dejavo, niekas nesikreipė į vys
kupą, kad bažnyčioje vėl 
skambėtų lietuviškos giesmės, 
lietuviškai būtų laikomos pa
maldos. Jokiu būdu negalima

Sulis, 6897 Mazarin St, Mont
real 20, Que. Nakvynių reika
lais kreiptis pas: J. Adomaitis, 
591 Gerald St., La Šalie, Que, 
tel. 366-7639.

Paukščię maras
Veterinarijos inspekcija per 

Vaisi. Laikraštį (liepos 2) įspė
jo, kad Vilniaus mieste ir Vil
niaus rajone pasireiškė paukš
čių maras. Dėl to Vilniaus mies
te uždrausta prekiauti turguo
se gyvais paukščiais, paukštie
na ir kiaušiniais. Taip pat ragi
na naikinti visus laukinius 
paukščius, atskrendančius į ū- 
kius, kur laikoma naminių 
paukščių. (E).

Šios neeilinės Lietuvių die
nos paruošimas pareikalaus ne
mažai išlaidų. Laukiame, kad aiškinti, kad lietuviai nutolo

-



Šiemet Lietuvos vyčių sei
mas įvyks rugpiūčio 3-6 Day- 
ton, Ohio.

3. Dfetagom“Kaip vy 
turėtų švęsti Lietuvos ne 
naimuiym M£*vudo v 
sukakę” vadmnr Wm
Adams S W«tertary, Conn.

tuviška kultūra — Juozas Ja
nulaitis ir Diana Beletskis iš 
Pennsylvanijos, c. lietuvių M 
teratūra, poezija ir Vyties žur
nalas — prof. dr. J. Stukas.

2. Jaunimo ir vyresniųjų dis
kusijos. Jaunimo diskusijom 
vadovaus kun. Kazimieras Pū- 
gevičius, dirbąs su jauniam BaL 
timorėje. Jis taip pat vadovau
ja arkivyskupijos radijo ir tele
vizijos įstaigai.

nann (Dayton-Miami VaBi 
Effition, Cathofie Heie#aįi 
Cinn., Ohio), Tai pirmas kart 
kad šis medalis būtų įteikiami 
redaktoriui, tačiau G. Baram

Šių metų šamo šūkis: “Hap- 
piness is: K. of L. unity!”

AUKOS TAUTOS FONDUI
šiais metais per pirmą pus- Imtis, So. Boston, Mass., 122.00; 

mėtį įgaliotinių surinktos au- Br. Paliulis, Doiehester, Mass., 
kės: 95.00; A. Rugys, Paterson^ N J.

60.00; M. šinulkšttenė, Evans- 
fon, m., 145.00; A. S. Trečio
kas, N. Jersey, 125.09; J. Ur- 
belis, Melrose, HL, 103.00; VI. 
VŪiHTtas, Washin^Lon, D. C. 
124.00; B. Vitkus, Chicago, BĮ., 
500.00 (pėr 1966 m.); L Vilga- 
lienė, Great Nėck, N. Y. 52.00; 
B. Bukauskas, Chicago, Dl. 85. 
00.

Tautos Fondo valdyba nuo- 
šhti&d dėkoja "įgtiMtiniam ir 
aukotojam — aktyviem Lietu
vos laisvinimo darbo talkos da
lyviam.

L . Audėnas. NewYoriL 130.
Į 00; J. Bagdonavičius, Lement, 
L m., 150.00; K. Bartys, Eliza- 

beth,NJ. 190.00; E. čerškie-
[ nė, E. St Lotos, 85.00; St Eiva, 
L Brockton, Mass., 115.00; A. J.

Jonys, Riverside, N J., 175.00; 
F~Gr. Kfivickienė, Washington, 
p D. C.* — 190.00; P. Kaladė,

So. Boston, Mass., -— 80.00; P.
I Mikalauskas, Omaha, Nebe, 80.

00; J. Makąuskis, New York, 
82.00; J. Petuška, New Bri- 
tain, Conn., 83.00; A. Puskepa-

aktorius ir režisierius, liepos 
21 mirė Chicagoje. Palaidotas 
liepos 24. Velionis gimė 1907 
rugsėjo 10 Šiauliuose. 1933-39 
Vytauto D. universiteto hu
manitarinių mokslų fakultete 
Kaune studijavo prancūzų, ru
sų kalbas ir teatro meną. Lan-

linkės Lietuvi? diena įvyks šį 
sekmadienį, liepos 30, šv. Jur
gio lietuvių parapijos kieme ir 
salėse. Prasidės 1:30 vai. p.p. 
mašinų paradu per Rochesterio 
miestą. Trys gražiausiai pa
puoštos mašinos laimės vertin- 

č gas dovanas. Parado vadovas 
Romas Sedlickas. Po to, šokiai, 
dainos, geri bufetai ir kitos 
prašmatnybės.' Rengia Balfo 
skyriaus valdyba.

Stud. Virginija Krivyti yra 
išvykus į Barcelonos universite
tą, Ispanijon, pagilinti ispanų 
kalbos, stud. Aldona Sabalytė 
keliauja po V. Europą. Aplan
kys Londoną, Paryžių, Vieną, 
Muencheną, Romą, Neapolį ir 
Veneciją. Ją labiausiai įdomau
ja meno muziejai. Studentai 
Jonas šipaila ir Vytautas Bul- 
sys, birželio 25 išskridę iš Ro
chesterio į Seattle, Washington, 
miestą ir ten nusipirkę dvira
čius, grįžta dviračiais atgal, to
kiu būdu nukeliaudami atgal 
apie 3,500 mylių. Lanko žymes
nes Amerikos istorines ir gam
tos vietoves. Kita dalis jauni
mo yra išvykusi į skautų sto
vyklą Kanadoje.

Juozas Vėsa, širdies priepuo-

Žinios is Nashua, N. H.
Kun. Adolfas Vainauskas^ ' vių parapijos bažnyčias šv. Kry- 

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos vikaras, pereito mėnesio pa- dulo mišias su asista aukojo 
baigoje atliko kunigų rekolekci- Ideb. kun. Juozas Bucevičius, 
jas Andsver, Mass.

Gregorijus Andriuškevičius, 
sūnus Juozo ir Marijos Andriuš
kevičių, gyv. 1 Howard St, at-

žiaus (parapijos) kapinėse. Ge-
HAKJFOBD, CORK.

Lietuvi? Diana

Visos Hartfordo organizaci
jos liepos 30, sekmadienį, ren
gia Lietuvių dieną- gegužinę

K (pikniką), kuri bus Lietuvių dar

M. S. Kapinėse maldas atkal
bėjo kun. Adolfas Vainauskas, 
asistuojant varg. Jonui Tamu- 
lioniui. A. a. Marija Tubienė že (Lighthouse Grove Park), 
priklausė šv. Juozapo lietu- East Hartforde, Conn. Prasidės

Liepos 1 W<wcesterio sene
lių namuose mirė buvusio ži
nomo žurnalisto Antano Pauliu- 
konio, mirusio 1960, pasižymė
jusio įvairiuose jaunimo paren
gimuose ar statyklose savo mt^
zika architekto Petro Pauliuj stuffijuoja Armijos Ginybos I^ 
nio ir kitų Pauliukonių motina, fnrmarijos mokykloje F.T. Ben- 

Magdalena PauHukonienė gi- jamin Harrison5 ind. užbaigęs 
mė 1883 liepos 31 Karalių šei
moje, Taborų kaime, Kalvari
jos parapijoje. Susilaukė 12 vai
kų, iš kurių 3 mirė, o 9 už
augina (6 sūnus ir 3 dukteris). 
1949 su sūnaus Jono šeima at
vyko iš Vokietijos į Worceste- 
4

M. Pauliukonienė buvo dide
lio pasišventimo ir kilnios šir
dies moteris. Kaip motina ji 
visus savo sugebėjimus ir svei
katą pašventė savo vaikų geres
niam išauklėjimui. JAV paliko 
du sūnūs Jonas ir Petras ir vie
na duktė Magd. šermukšnienė, 
Lietuvoje du sūnūs su šeimo
mis ir dvi dukterys, kurios bu
vo ištremtos į Sibirą ir grąžin
tos be teisės gyventi buvusiuo
se savo namuose. Vienas sūnus 
Lietuvoje neprastoms aplinky
bėmis yra miręs. Be to, paliko 
20 vaikaičių ir du provaikai-

lio ištiktas, mirė liepos 17. Su- čiai. Palaidota iš šv. Kazimiero 
laukė 47 metų. Liko giliame bažnyčios šv. Jone kapinėse.  __ _____ ________ t_ __________ 7____y____
nuliūdime žmona Ona ir sūnus Laidojimo iškilmingas pamal- lionė buvo pašarvota Kazlausko a. ats. kapt. Jono Venclovo at- 
Vytautas su šeima. Priklausė das aukojo ir į kapines paly- laidotuvių name, 8 E. Pearl 
lietuviškom organizacijom. dėjo klebonas kun. J. Jutkevi- st, kur maldas ir rožančių at-

čius. Per šv. mišias jam asista
vo kun. J. Steponaitis ir kun. 
A. Volungis. —Kor.

mokslus ir atlikęs karo tarnybą, 
į namus grįš rugpiūčio mėn. 
pradžioje.

Vincas ir Bronė Baronai su 
dviem dukrelėm, atostogauda
mi įvairiose valstijose, iš Det- 
roit, Mich., birželio 29 buvo at
vykę pas savo dėdę ir dėdie
nę Vincą ir Teklę Mitchell, gy
venančius 36 E. Pęarl St.

Juozas Palevičius, gyv. 66 
Central St, Hudson, N. H. (Na- 
shua priemiestyj), dirbant dirb
tuvėje prie mašinos, skaudžiai 
sužeidė dešinės rankos pirštą. 
Jis yra gydytojo Kazio L Um- 
pos priežiūroje.

švenčių proga pas Petrą ir 
Mariją Savickus ir jų šeimą, 
gyv.- 10 Van Buren St., buvo 
atvykę iš So. Orange, N. J. jo 
broli? ir brolienė Savickai.

Apaštalavimo ir šv. Onos drau
gijom. Buvo uoli ir nuoširdi pa
rapijos ir įvairių lietuvių ka
talikų įstaigų rėmėja. Paliko 
liūdesy tris dukteris ir sūnų 
Juozą Tūbinį, gyv. Detroit, 
Mich.

Antanas šimkonis, 77 m. am
žiaus gyv. 2 Merrill St. mirė 
liepos 5. Velionis buvo pašar
votas. Kazio Kazlausko laidotu
vių name. Paliko liūdesy žmo
ną, dukterį, du sūnus ir gimi
nes. Palaidotas liepos 7. A.

šią L. D. — gegužinę rengia 
“Tėvynės Garsų” lietuvių radi
jo valanda, Fred Sabonio vete
ranų postas ir “Aido” choras. 
Tačiau prie rengimo ir bilietų 
platinimo prisideda ir kitos or- 
tanizacijos: L.B. Hartfordo apy
linkė, L.A.P. klubas, L.K. Susi
vienijimo Hartfordo 89 kuopos 
valdyba ir kitos. Bilietai pla
tinami ir tolimesnėse apylinkė
se: Worcesteryje (iš ten sve
čių atvyksta visas autobusas), 
Manchesteryje, Waterburyje,

New Britaine ir kitur. Iki šiol 
jau išplatinta per 300 bilietų.

Į Lietuvių Dioią pakviesta 
daug aukštų svečių: Connecticu 
te gubernatorius John Demp- 
sey, miesto meras George Kin- 
sella (jau jis yra davęs ir suti
kimą), abu senatoriai, du kon
gresmenai ir kiti. Svečių kvieti
mu rūpinasi teisėjas Pranas 
Mončunas (Frank Monchun).

-Šventėje numatyta ir meni
nė programa, šokiam gros Joh- 
ny Menko orkestras. Bus do
vanų laimėjimai. Svečius vai
šins prityrusios šeimininkės 
lietuviškais valgiais.

lietuviškom organizacijom.
Robertas Sherelis, žinomas 

prekybininkas ir visuomenių - 
kas, grįžęs iš Lietuvos pasako
ja, kad Sovietų Rusijoj ir oku- 
puotoj Lietuvoje nors rubliai o- 
ficialiai brangesni už dolerius, 
bet visur yra labai pageidauja
mi doleriai, o Amerikon tai vi-

sa Lietuva išvyktų, jei tik kas 
juos išleistų. Jis aplankė savo 
motiną, jau sulaukusią virš 
100 metų. SB.

LIETUVIŲ FONDO NARIAI
Birželio mėn. Lietuvių Fon

das padidėjo, šiais naujais na
riais: $350.00 a.a. inž. Mingailo 
Milo atm. įnašas, $300.00 a. a. 
X. asmens atm. įnašas (viešai 
pavardės prašė neskelbti), $175 
a.a. vysk. Prano Brazio atm. į- 
našas»t kurį .aukojo ir atstovau-

Marija Tubinienė, gyv. 36 ja LK Mokslo Akademijos Day- 
Palisade Dr., mirė liepos 4. Ve-' tono, Ohio, židinys, $156.00 a.

min. įnašas. Po $100.00 auko
jo: Petras ir Marija Marūnai, 

kalbėjo kun. Adolfas Vainaus- Petronėlė Kasparavičiūtė, Ame- 
kas. Iškilmingai palaidota lie- rikos Lietuvių Tautinės s-gos 
pos 7 £ Šv. Kazimiero lietu- Baltimorės skyrius, Anelė ir

Sv. Alfonso C.Y.O. organiza
cijos jaunimas šv. Alfonso mo-

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTE — PIKNIKAS
liepos 30 d. — Putliam, Conuecticut

11:00 — Šv. Mišios — prel. V. Balčiūnas; pamokslas Tėvas D. Slapsys, S J. Indijos mi- 
misijonierius

12:30 — Pietūs, Matulaičio namų statybos apžiūrėjimas, pramogos
4:00 — Mergaičių stovyklos programa

Kviečiami visi Atlanto pakraščio lietuviai dalyvauti šioje šventėje. Susitiksite čia daug 
pažįstamų ir paremsite savo dalyvavimu Matulaičio namų statybą.

,.w

Kas ir kaip gali labai prašomi savo auka paremti. Kviečiame tapti Matulaičio namų 
Fundatoriais — auka $506.00, Garbės Fundatoriais — auka $1000.00, Amžinaisiais Na
riais — auka $100.00, arba Statybos Rėmėjais — auka $25.00.
Pagelbėkime, kad taip reikalingą lietuviams sendiams įstaigą seselės be kliūčių galėtų 
laimingai baigtif

Vincas Gelgūdai, a.a. Dovo Ja
gomasto atm. įnašas, Povilas ir 
Stasė Jančauskai, Leonas ir 
Magdalena Lendraičiai, Povilas 
ir Sofija Žumbakiai, Vincas ir 
Ona čepukaičiai, Stefa ir Vin
cas Vaičiūnai, Peter ir Anna 
Davidoniai, aa. vysk. Kazimie
ro Paltaroko atm. įnašas, Juo
zas Ugianskis, Vincas Bagdo
nas, Lionginas ir Felicija Pliū- 
rai, Juozas ir Bernice Grims-

Parapijos mokyklos baigimo 
proga už baigusius buvo atlai
kytos mišios. Po mišių įvyko 
diplomų įteikimas. Taip pat su
organizuota išvyka į Jaffrey, 
New Hampshire.

Parapijos moterų klubo baza- 
ras praėjo sėkmingai. Klebo
nas kun. S. Saulėnas ir para- 
piečiai klubietėm labai dėkingi.

Susituokė: Jean Kovoliūtė 
su Arthur Abbood/ Ja
nke Kidik su Richardu Ma- 
honey, Ann Marie Hawksley 
su Robertu Bettencourt, Dar- 
teen Šidlauskaitė su Martinu

dramos studiją bei B. Sruogas 
vedamą teatro seminarą. Jo li
teratūrinis kebas ^išsišakojęs 
trimis žanrais: lyrika, drama ir 
epu.

— Mokytojų riudijų savaitė 
įvyksta Dainavoje liepos 30 — 
rugpiūčio 6. Tarp kitų paskaiti
ninkų E. Radvilienė iš Cicero, 
m., darys m skyriaus vadovė
lio ir lietuvių kalbos pratimų 
įvertinimą ir pastabas. Atvyks- 
tantieji mokytojai prašomi pa
ruošti pastabas ir pageidavi
mus kaip turėtų būti pataiso
mos naujos laidos. Mokyt. V. 
Matulaitis iš Toronto, Kanados, 
pademonstruo& yaizdines prie- -iš

mones skaidres. •
— Kennebunkporto, Maine, 

pranciškonų vasarvietės ar sto
vyklos reikalais rašyti: Francis- 
can Monastery, Kennebunk- 
port, Maine, 04046. Telef. (207) 
967-2771.

— Los Angeles, Calif., Juo
zo Daumanto šaulių kuopa lie
pos 30 Arroyo Seco parke, 
prie Pasadena Fwy., N. 60 
Avė., ruošia gegužinę-pikniką. 
Bus progos pasivaišinti ir lai
mėti dovanų.

— Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvi? gydytojų sąjungų suva
žiavimas įvyks rugsėjo 2-3 Cle- 
velande.
— Prel. Juozas Tadarauskas, 

Hamiltono lietuvių parapijos 
klebonas, birželio 11 minėjo 
30 metų kunigystės ir 20 me
tų parapijos sukaktis, šia pro
ga prelatas Lietuvių K. Religi
nei Šalpai paaukojo 500 dol. 
Ši auka ne pirmoji, nes jis ir 
anksčiau yra parėmęs LKR 
Šalpą, o per ją ir Lietuvos Baž
nyčią bei lietuvių reikalus.

kiai, Petras ir Emilija Kleino- Vienuolyno remonto darbai 
eina pirmyn. Paskutiniu laiku 
šiam tikslui aukojo: Ona Kaz
lauskienė 100 dol., Tėvų-moky- 
tojų gildą 56 dol., Ona Mali
nauskaitė, Vladas Kasinskas ir 
Emilija šeškauskienė po 50 do
lerių, J. Skirius ir M. Vitkaus
kienė po 25 dol., A. Vilčinskie- 
nė 20 dol., J. ir E. Šeras ir 
Malkasian po 10 dol. Klebonas 
ir seserys aukotojam nuošir
džiai dėkoja.

tai, a.a. Stepono Dambro atm. 
įnašas, Mary Wedeikes, Pra
nas Baluta, Antanas Krausas, 
kun. Jonas Ruokis, Donatas 
Buracas, Narcizas Gintalas, I- 
zidorius Giedraitis, Stasys Sla- 
bokas, Sophie ir Jonas Milai ir 
a.a. Juozo Biknevičiaus atm. į- 
našas.

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
pakėlė: Nežinomojo Lietuvos

kyklos patalpose liepos 21 tu
rėjo linksmą parengimą. Išrink
ta nauja valdyba: pirm. Margie 
Molina, vicepirm. Antanas Pat- 
laba, rast. Cindy Lekevidūtė,
ižd. Laima Dilijonaitė, Nauja Partizano įnašas iki $1,060.16. 
valdyba pareigas perims mokyk 
los patalpose liepos 30, sekma
dienį, tuoj po 8:30 vai. mišių.

Jonas Kudirka, susipratęs 
lietuvis ir šv. Alfonso parapie- 
tis, sunkiai susirgo. Dabar jau 
sveiksta šv. Agnietės ligoninė
je.

Kun. J. Antoszewski> šv. Al
fonso parapijos populiarus vi
karas, vasaros atostogas pradės 
liepos 30.

5v. Alfonso suaugusių klu
bas liepos 22, šeštadienį, Al
berto ir Betty Juškų namuose 
ir kieme turėjo sėkmingą 
“Crab Feast”.

Prelatas Ludvikas Mandelis, 
energingas šv. Alfonso parapi
jos klebonas, atostogų metu ap
lankęs įvairius kraštus ir šven
toves Europoje, į Baltimorę su
grįžta liepos 30.

Daug svečių, besilankydami 
Baltimorėje, aplanko ir šv. Al
fonso bažnyčią, pasigroži jos 
stiliumi. Baltimorės lietuviai tu
ri vieną iš gražiausių bažnyčių, 
bet, to neįvertindami, nedaug 
kas dalyvauja savose mišiose ir 
pamaldose, bet lanko kitatau
čių bažnyčias. Kai kurie lietu
viai savoje lietuviškoje bažny
čioje pasirodo tik per Velykas 
ir Kalėdas. Lietuviai turėtų 
daugiau pamilti savo bažnyčią 
ir likti ištikimais jos nariais.

Jonas ObeOnfo

Nežinomojo Lietuvos Kario į- 
našas iki $315.00, P. ir E. To- 
tilų šeima iki $900.00, Chica- 
gos Aukšt. lituanistinė mokyk
la iki $260.00, a.a. dr. Juozo 
Petronio atm. įnašas iki $140. 
00, J. Davalga iki $300.00, Sta
sė ir Kazys Tamošaičiai iki 
$200.00.

lynas ir Pranciška Svticai at
šventė vedybinio gyvenimo 60

Mirusieji: Alfonsas šakalis, 
Frank Kontrimas, Bend. Dob- 
rovalskis, Marijona Tamošiūnie
nė, Arthur Šidlauskas, Juozas 
Jasinskas. Teilsisi ramybėje.

Karšt. Patr.

— Kun. dr. Antanas Juška, 
tėvų komiteto pakviestas, per
ėmė Cicero, I1L, Aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos direkto
riaus pareigas. Iki šiol toje 
mokykloje jis ėjo kapeliono pa
reigas.

— Ateitininkų moksleivių ir 
jaunučių stovyklon Kenne- 
bunkporte dar galima regist
ruotis: Ona Vaitkienė, 6 Fair- 
fax Road, Worcester, Mass. 
01610, tel., 752-3333. Stovyklos 
laikas rugpiūčio 6-20.
— Lietuvi? Informacijos Cent

ras, atidarytas nuo liepos 1. Ja
me vasaros metu dirba jauni
mo veikėja Rūta Domarkaitė. 
Valandos: 9 v. ryto — 5:30 v. 
popiet. Adresas: 5620 So. Cla- 
remont Avė., Chicago, Illinois, 
60636. Telef.: 436-6585.

LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS
SEKMA VJ, RUGPICCIO 6, 1967

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE
Kennebunkport, Maine

DIENOS PROGRAMA:

12:00 —Pfetūs

Pranciškonai širdingai kviečia visus dalyvauti Šioje metinėje šventėje, pamatyti naują
ją koplyčią, iš Vatikano paviljono perkeltą- dafl. Vyt. K. Jonyno didžiąją skulptūrą, 
lietuvių dailia inkų meno parodą ir Rakamai praleisti dieną.



('atkelta ii < prij PEYTON PLACE

822-8462

DtCK A DORA

The Home of 
Beautiful Women

MONA TRATTORIA 
RESTAURANT

J A J CUSTOM SHOP 
BODY A FKNDER REPAIRS 

Expert CoIUsion Work

For the Finest of 
Italian Cuisine

We Cater to the Family 
Call 516 PY8-0202

567 City Island Avė. 
Bronx, N. Y. 
Tel 885-1366

Ask for Mr. J. Martelli

MANOR ELECTRIC SUPPLY 
' CORP.

GOLDEN STAR RĘST

1098 Fiatbuah Avė. 
FuHy Air Cond /Take out Orden 

BU 4-9670

MASTER PIZZA 
A RESTAURANT

We Make Sicilian Pizza Pieš 
Take out orders our specialty 

1376 Forest Avė. Staten Island - 
r , ..... Call 981-3137 _

Ask for Givonni Scotti

The Leader in Lighting Flxtures

2737 Ocean Avė. [near Avė W.] 
• CaU: NI 8-8003

CHURCH OF OUR LADY 
OF PEACE

Mame Highway Hainsport, NJ.

THE CIRCLE D INE R 
618 MeyenviUe Road 

Meyersville, N. J. 
We serve the Best eup of coffee 

in Town 
CaU 201 647-9791

8. HAYDU A BONA «n*> 
PROVI8ION8

107 Mato SL 
Nevarių N. J. 

Call 201 623-1207

GIUSTO CECILIA BUSINESS 
BROKERS

483 Willis Avė Brome, N.Y.
Call 665-7507

Įėjau žinoti, kad vaikas nepil
nametis? Atrodo jis kokių 25 
metų vyras, o ne 20 metų. Sto
ras ir aukštas. Skaičiau laik
rašty Tamstos atsakymą pana
šiu reikalu ~ motociklo, to
dėl rašau pasitikrinti, ar gali 
būti tokių nesąmonių ir apga
vimų šitame krašte?

J. R., MassachuMtt*

Atsakymas
Suprantu Tamstos pasipikti

nimą. Tačiau, deja, turiu pasa
kyti, kad klientas advokatas 
yra pilnai teisus. Jei vaikinas 
buvo jaunesnis, negu 21 metų 
amžiaus, atseit nepilnametis, 
kai jis pirko automobilįTjis ga
lės teismo keliu išreikalauti sa
vo Įmokėtus pinigus. Taip pat 
jis nėra atsakingas už savo
vekselį ir turi pilną teisę jo ne
mokėti.

Tamsta nesakai, ar jis siū
lė Tamstai grąžinti automobili.

- Jeigu jis siūto grąžinti,^ patar
čiau nedelsiant pasiimti auto
mobilį, nes, jei jis to automo
bilio “nusikratys”. Tamsta ne
gausi nei automobilio, o pini
gus jam vistiek reikės grąžinti.

Bene dar yra vienas klausi
mas. Jei Tamsta, parduoda
mas automobilį, pasisakei esąs 
tik automobilio savininko “tar
pininkas” (agent), finansinė at
sakomybė pinigus grąžinti gali 
būti savininko, o n* Tamstos. 
Ypač, kai Tamsta nieko neda
rei šiuo reikalu, neatsiklausęs 
savininko (dėl “note” ir kit.). 
Patarčiau Tamstai susisiekti su 
tuo savo advokatu ir jam iškel
ti ši klausimą. Manau, kad jis 
ras teisišką išeitį Tamstos keb
lumams pašalinti.

Expo 67 
Montreal

VICTORS CAFE TRYLON RAILINM 
A AWNIN«S

For the Finest at Food VAN CORDO* 
RESTAURANT 

1001 Anncnd Avs
THE VAMZDY STpĮ

WO PING BEST

24 PELA. ST.
Call: RE 2-0847

4'-."j-.'/

STATE FARM ?

Center Route 45 
Ledgesrood, N. J. 

We care for the Family 
Call201 JU 4-5888

A to Z AUTO BODY A 
FENOER WORK

114 Van Duzer St., Staten Island
Call GU 8-6231

CUTITTA CONSTRUCT1ON 
- CORPORATION

For the Finest in 
Roads and Streets

XOCHITL

91 RiUo Drive 
Wayne, NJ. 

Tėte 201 694-3226 HASBROUCK FUNERAL
CHAPEL INC.

THE SARGE RESTAURANT 
AND LOUNGE

Overiooking Sheepshead Bay

2912 Emmons Avė.
Near Nostrand Avė.

Brooklyn, N.Y. 
Call NI 60200

Catering Facilities 40-130 
people

MASTIC TIRE 
KING INC

Bargains on Used Cars 
and Trueks 

New, Recapped and Used 
Tires from $3 up 

Ali Lifetime Guarantee 
Also new and used Bicycles 

parts and repą irs

MontaukHwy. Mastic 
281-6666

2947 Avė U 
Near Nostrand Avė. 

Call 646-9195 or 743-1343

Richard Wilhelm
& Associates

Land Surveyors 
Richard Wilhelm, L.S. 

Donald J. Taše, L.S.

442 Main Street 
Center Moriches, N.Y. 11934

878-0120

ACME BEAUTY SUPPLY 
For the finest in Hairstyling 
Cosmetics by Lady Francis

1331 Coney Island Avė., near Avė J 
CL 8-6968

Mexican Ręst
For the Finest of Food

146 W 46th Street 
New York City 
Call PL 7-1325

CHARCOAL CHEF

208-210 North Street 
Middletown N. Y. 

Call DI 3-7119

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y,
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

RĘSTM A RC HI s

For The Finest Of
251 E 31 St.

Call: OR 9-2494

Italian Food

Central Hotel
& Restaurant

Good Food for the Entire 
Family from a Snack to a Meal

2130 Rockaway Parkway 
of Beit Parkway 
CaU HI 4-4488 
Private Parking SACRED HEART CHURCH

Hudson Heights Station

North Bergen, N.J.
SAN JUAN CAFE

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS

For the Finest of Italian 
and American Food 

Open 6 days 
Com bring the family

16 Main Street 
SPARTA N.J.

201-729-9957

Guy Lombardo’s

NAPOLI RESTAURANT

MARISA'S RĘST. Vykstantiems į Pasaulinę Parodą
MONTREALYJE

CHEZ USA COIFFURES

T*L (514) 722-6152

In the heart of the 
Theatre District -

PRENUMERATOS 
KAINA:

Užsisakykite 
žurnalą

Featuring the Finest in 
Custom made Wigs and

For the Finest of 
Italian Cuisine

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS 
supatindtn* skaitytoj* su visų lietuvių organizaci
jų veikla, vtaų Idetuvo* Jatavtitfino veiksnių dar
bai* ir tyglaia. Neturiu kuRUrininkata. veikėjais, 
senoaio* ir naujonioa imigracijos tymlaisiai* as-

EudUISITE WIG>WAM 
WIGS

Where Good Friends meet 
CaU 201 684-9707 ask for

Mr. Joseph Dan Dolfi .

209 Peny St.
Trenton, N.J.

Where Good Friends MeetOCEAN AVĖ DELICATESSEN

136 Ocean Avė, Point Pleasant 
Beach, N J. We Cater to the 
Family CaU: (201) 892 - 2877

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli 
nuo parodos. Kaina nuo $6.00 dienai. Vieta automobiliui.

J. SKUČAS, 6966 44Hi Av*^ Rosamont-Monfr**! 36, P.Q. Gonada

metama — 36-00
Atskiro nr. kaina 

65 centai.

CaU 609 392-2442 
Mr. Maldomado Prop.

LOU'S AMERICAN 
SERVICE CENTER

760 Roosevelt Avė. 
Carteret, NJ. 

Dial 201541-9863

Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New York o per 200 mylių. Iš New York Thruway Exit 24, į 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myk į šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

' BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. Tel. (5fe) NH 4-5071

28 North West Avė. 
Granford, NJ.

Fine Food and 
Escellent

Call 201 2765749

FERDONE EOUIPMENT 
COMPANY

1163 Flatbush Avė. 
Near Vanderveer Place 

CaU 284-9042

MEŠKOS ir MEŠKIUKO

susitarimą už labai pri-

Highway 35 • Ocean Beach, N.J. 
Lavalette A Family Place 

(201) 793 - 7460
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą

Lankydami pasaulinę pa
rodą, apsistokite gražiuose 
Laurentian kalnuose. Kai
nos pusiau pigesnės negu 
Montrealyje, tik 45 minu
tės kelio nuo Montrealio 
per Laurentian Expressway 
No. 15, Exit 28. .

. Motelių kainos — $10.00 
dviems asmenims. Reser- 
vuokite: MOTEL MOULIN 
ROUGE, St. Adele P.Q., 
Canada; telef. 229-2166 — 
sav. J.Ladyga.

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos

kaisis kreiptis pas staty
bininką Andrių Annoną

Tel. 516 AN 1-2864

Veda K. Merkis

Open 7 Days a Week 
Complete Line of 

American Products

JOE'S TAVERN

Paulette Studios
Long Brandi, N J. Call 201 229-2955

86 Belmont Avė. 
Paterson, NJ.

JAM FASHIONS INC.
67 - 69 Brighton Avė

1940 A Rockaway 
Parkway 

near Avė N 
1562 Pitkin Avenue

The S+udio for the 
Entire Family

CaD RN 3-5100

Mateliai Handling Eųuipment 
Hoists Cranes Monorails 

Racks and Shelving 
Hydraulic Lifts

1140 Commerce Avė. 
Union,N.J.

CaU 201 687-4400

PILGRIM PHARMACY

417 BROAD ST. 
BLOOMFIELD, NJ. 
Call [201J 748 - 3434

Rico čempionas, baigė trečiu Puer- 
to Rico atvirose, kurias neseniai lai
mėjo JAV didmeistris Robert Byrae

— Pietų Amerikoje iškilo 15-metis 
Brazilijos čempionas Mecking. Jis 
laimėjo P. Amerikos zonines p-bes 
ir spalių mėn. dalyvaus tarpzoninė- 
se, Tunise, greta Sovietų, JAV ir 
kitų kraštų rinktinių didmeistrių.

Nuostabūs laimėjimai brooklynie- 
čio Bobby Fischerio (g. 1943 m.), 
kuris’ iki šiol spėjo jau 8 kartus pa
sipuošti Amerikos čempiono titulu 
ir tebėra vienintelis pasauly, gavęs Wamsely Cup varžybos, Chicago- 
didmeistrio titulų 15 metų amžiuje, je, tiksiu išaiškinti geriausių Chi- 

cagos ir Illinois šachmatininkų jau 
įpusėtos. Laimė$mų lems pasekmės 
visų 6 turnyrų, vykdomų kas du 
mėnesiu. Šiose varžybose dalyvauja 
mūsų meistras Povilas TautvaHas. 
Pirmųjį turnyrų laimėjo dr. Marti- 
nowsky, Tautvaišas dalijosi 3 vietų. 
Antrųjį — laimėjo R. Verber, Taut
vaišas atsiliko visu tašku. Trečiųjį 
— laimėjo Tennant, P. Tautvaišas 
antroj vietoj, atsilikęs tik pustaš- 
kiu. Po trijų turnyrų pirmauja dr. 
Martinowsky su 12%-2^, 2. Povi
las Tautvaišas 12-3 ir 3. R. Verber 
H%-3% tš. Sekantis turnyras įvyks 
rugptūčio 4-6 d.d. ir likę — spalių 
ir gruodžio mėn.

su eile laimėjimų tarptautiniuose 
turnyruose: Blede, Stockholme, Zū- 
riche, Havanoj ir Monte Cario, ku
riuose jis pralenkė ir įveikė daugelį 
Sovietų didmeistrių, nepaprastai 
veikia šio ir kitų kraštų jaunimų, 
gausiai patraukdamas prie šachma
tų moksleivijų ir studentijų. štai 
ryškūs pavyzdžiai:

— 16-metis brooklynietis Salva- 
tore Matera laimėjo liepos 10-16 d. 
įvykusias New Yorke, JAV jaunių 
pirmenybes, surinkęs 5%-l% tš., 
antruoju baigė kitas brooklynietis, 
praeitų metų jaunių čempionas W. 
Browne su 5 tš., 3. R. VVachtel iš 
Parlin, NJ. su 4 tš. Naujaris čem
pionas Matera bus pasiųstas į pa- JAV atviro* p-bės įvyks ragpiO- 
saulio jauniu p-bes, rugptūčio 9-28 čio 13-25 d.d., Atlanta mieste. Pa- 
d.d., Jeruzalėje. našu, jog jose dalyvaus buv. Mont-

r- ■ 16-metis Jiilk> Kaplan, Uuerto reaBo ir Ouebeco metatra* I. Salys.

Longs Island’s most famous 
dining spot overiooking Bay. 
Now open Sat. 9-2 AM. Dane- 
ing, 2 Floor Shows 10 FM and 
12 Md. Specialty — Seafood, 
Steaks, Chops. Dock space 
while dining. Credit cards hon- 
ored — Savarin. Diners’ Club,
American Express, Carte
Blanche. Res. 516 FR 8-5660. 
Foot of S. Grove St., Free- 
port. A Savarin Restaurant— 
Division of American News 
Co.

Bridgehampton 
National 

Bank
Bridgehampton 

Long Island 
ca 516 
537-1000

Mike'S SUBMARINE 
SANDWICHES

155 Avenel St 
Avenel, N. J.

Bring the Family 
CaU 201 636-1288 ask for 

Mike Tribaleto

Styling and Coloring 
Late Nite Thurs. and Fri.

1219 Neck Road 
Near E 13 St 

Sheepshead Bay’s 
Smartest Salem

DELSOMMA

The Bacco Room for Parties
andBanųuets

For res. call PL 7-9079 
266 W47th Street 

N. Y. C.

Wiglets
Using only first finest 100% 

Quality Human Hair

1325 E. 17 St. 
(Near Avė. M)

ES 62319

vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Lūšy*, 88-01 104th Street, Rfchmond Hill, N. Y. 11418; tel. 
212-849-1193 • Irena Verta*, 72 Congres* Street, Braintree, Mas*. 
02185; tel. 617 - 843-2146 • VILLA MEŠKA, 42 Beach SL, Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Ma**. 02553; tel. 617 - 750-3251.

LIETUVIŲ DIENOS
■

4384 Sunaet Boulevara 
H*Uywood, Calif. 90029 

Telefone*: 804-2910
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WĄWVER

iFQSPWST,m.ytc.
Cafl LU 3-0714

KARLONAS
FUNERAL HOME

ftfltR-fc

FILATELISTAI I

ADVOKATAS

JUOZO MISIŪNOsnwip#$ w-

WANTED EXP BODYMEN 
TO WORK ON BU8E8

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodomą spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Visiting EXPO 67 Official member 
Tjogexpo newly opened. A good many 
beautiful rooms at reasonable price. 
For 2, 3, 4, or 5 persons. With Motei 
convenience. 10 minutes from Expo 
and 2 minutes from Mercięr Bridge. 
Price $9.00 a day Ist person and 
$3-00 for each additional person in 
šame room. Apply now for Informa
tion A reservątions Les Residences 
Remi Gelimas250 Čabano La Šalie 
Montreal, Canada (514) 365-1483

Steądy work nice woricing conditions 
PEFROCELLI FĄSHIONS INC.
555 8th Ąye. N.ĘC- LO 3-0934

ĘXTERMIN ATION Roaches A Ant* 
new formula—$240 a room. Special 
rates givcn landlords, Stores A home- 
ovvners. Six months guarantee on 
all work. Let GEORGE & JULIO 
do it. Tel. AD 4-9291 area code 212

& Notary Public 
660 Grand SL, Brookiyn 11, N.Y.

WĄNTED ĘXP OPĘRATOg^ 
oo Preytpv of 39 and up

Starlight Lake Motei—Marina Ex-

WANTED 3 MSN stąrt wprk nw 
immediately $125 and up if yott 
qualify no exp the work is not beavy 
age no barrier car necessary tele 
for interview 914 DI 3-8906 or ap- 
ply TILO CO INC. 488 North SL 
Middletovn N.Y.

e.274-7961
2242 74th Street Jackson Heights

muric, air ccėidUtaned VIENNE8E 
COACH Boute 25, Jericho TbrapAo 
SyoaaoL N.T. VAtaMt 1-238Ą 9673 
Your boste*— Ttata Jotansaon A 
Bilas »? • * ■*’

Kaina. Kambarys 6 doL nakčiai Gegužės, birželio, rugsėjo ir 
spalio mėnesiais kambarys 36 doL ąąyaitei. Pflfoįftmn sulankstomą 
lova — 2 doL nakčiai. Ižvykstaat kambariai pertekami 11 vaL ryto. 
Duodami tik pusryčiai nuo 8 iki 11 vai. ryto. Kainos nuo 350.

EXPO 67 modern apartments near 
Montreal Botanical Gardens, 15 min. 
by bus and Metro to Expo 07 site— 
direct connections. Brochures Ą re- 
servation slips on reąuest. Milo t Ap
artments (1963) Ine. 3990 E. Sher- 
brooke St. Montreal, Canada — Tel. 
(514) 259-9346.

Outątąiąting buy Kynttngton Bay E. 
gpck priyący sfeort vąlk to beach. 
Cątbodc chureh wfthta area, school 
tas; 8 na house 3 bedrms 2 baths, 
tage plot, trees, pB best, S A S 
uindonrs immertąte oęcupancy ask- 
ing price in the 20*s S10 HA 1-5845

rounmngą pąnmamic ytar,' 13 units, 
iO rąom ąrijįeriied housę ah furn- 
isfaed, reasnnaNy prieed ąt $16JX)0 
cash. CaU (914)434-9299

Sunnybrook fun, frolic, reląxation 
for the enjtire fąmjly. New swim- 
ming pooi, boating, fisbing at your 
front door. Eve. eptertainment, de- 
bghtful German-Ąraerican meals, all 
cburches peari>y,- $52 and up wkly. 
during JUly & Aug. Special Spriąg- 
Fall rates. ĘookleL 510-943-3131, 
Ernest Bitter, Rd. 1, Catskili 2, N.Y.

NATMMIAL MOVIHfi « 
Į10 Emerson Place Brookiyn 

Movė by day or nite 
Fully insuręd mpvęrs 

We also do welfare moving 
CaU 467-1892 or 007.7448

Šieptai Aroaiskis 
(ARMAKAUSKA3)

Graborius - Balsamuotoja.- 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
•rooklyn, N. Y.

Waotcd DMiblencMUa dsera- 
tore ępąts Sjsctton ląrąk 
Wotą nice voriring ęondftįflRą 
nęąr bome FĘESCA C04T PQMP 
173 Wilson Aye Brookiyn — Call 
366-1906

A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06 Fliishing Avė. 

Maspeth, N.Y. 11378 • DĄ 6-1658 
Turi laidojimo direkt. leidimus.

Celo Tex acoustical suspended ex- 
pert workmanship all work guar- 
anteed. Forgrpe estimates call UL 
6-8680 — GRAYBAR CEHJNGS.

WANTED EXP OPEBAT0R8 
on the angle needte and blind stich 
maebiną also fcnow otber mądiines 
Section work and complete garmeBt 
SALLY’S CONTBACTING CORP. 
15 E 30th Street N.Y.C. 5th Floor 

Call OR 9-9007

Outstanding buy Oceanside L.I. — 
Waterfront bome 6 rooms, fully car- 
peted built-in kitehen, de luxe re- 
frigerator and all eąuipment full 
basement with fin’ed room 100x100 
fUUy bulk headed and fenced, cent
rai air conditioning — CaU owner 
(516) RO 6-4555

WANTED EXP AUTO 80 O Y 
AND FENDEH MAN 

Also Auto Palnter ‘

WANTED $xp operątors and zipper 
setters on smeaters air eondkkmed 
place. Nice wn&feg cpnditipns. Ap- 
pjy ANT^ONY CAMMĮLLE INC., 
79-45 MyrtJe Aye GlendaJe LL — 
CaU 967-8314 ' ’’

OPERATORS pXP
Ladies drėsses also band finisbes 
full or part time modem air condi- 
tioned factory non-union 5214 3rd 
Avė Brookiyn 2 floor GIĄCALONE 
BROS INC.

ITa BESTAURANT
GRACIOUS piNING — Southern 
fried chieken, fried shrimp, sirioin 
steak, veąl eutąt pąrmesan, roast 
LJ. dąck, prime riks of beef au jus.

XTwąy (Monticello Iną) Monti- 
cello, N.Y. Qpen 7 days 

914-7H-5«9P

MURRAY
TAPING A PĄINTING, Ine.

Industrial, Copmercial and Resi-
dential Painting. motes —

34 Dover Avė., Mkstic, LX
516 - 281-6646

kailinių krautuvėms. Prie* pirkda
mi—jsitikiiddte. Patogias mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius j naujus modritus.

KODIS 
LĄIDOTUVIŲ {STAIGA

Įkurta 1941 metais 
Jautriai patarnaujame liūdesio 
valandoje. Koplyčios naujai įreng-

ALL TYPE8 OF CEILINGS 
INSTALLED

Adolf Sehiąger Furniture, Ine.
Yorkvilės dąlžiaiisia, gražiausia baldų krautuvė

WANTED EXP OPERATCKIS on 
Ladies Coats mušt do a complete 
garmenL Skeady work nice working 
conditions work near home. Carole 
Coats Co. 678 Hart SL Brookiyn 
Tel HI 3-1470

FUNERAL HOME JZ.
Moderni koplyčia - Air conditiotnea

A. J. BALTON-BALTRŪNAS

POWDER HORN RANCH
Feąturing Round and Sguąre Danc- 
ing Saturday nigbts reasonable rates 
on ą daily and weekly basis come 
on over and enjoy yourself pitone 
914-434-5420 Loch Sheidrake off 
Route 52 N. Y.

Summer fun in beautiful Sulivan 
County. 130 aeres overlooking the 
Delfeware River. Great hunting on 

bar,

Drseemaker P. T. (or Heiper) «- 
perieneed. Can make complete gar- 
fnent wtah fbr pėrmanent poritlon 
in eachMtvs shop. — WH1 conatder 
working ta private boma. Brase

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS 

Laidoja Bronxe, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

New York, N. Y. 10009 
ORegon 4-2568

PHILIP'S RADIO A TV REPAIRS 
Expert work at reasonable prices 

$2 ak Service calls.

' PapigtiitotBis katnomis 
VĘŠriĖiJV*MS ir 

Pristatome l namus Ketuvii 
We take ąll ordęr? taępial prie

Patarnavimas dieną ir naktj. Mo- 
dernlžka koplyčia jrhnmliria t/z 
kaL Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
katnomis. Kainos tos pačios ir j

A Family Place 
BARRYVILLE, N.Y. 

Telephone 914 - 956-2894

CONTRACTOR
We do Painting, Plumbing, Roof- 
ing, specializing in all kinds of old 
homes. We make them look likę 
new. — EARNEST PARLOR, 651 
Monroe St. Brookiyn; 491-6290

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
RPtaNr* M-T

SgyVING T|EACH ĘR 
HOME - ECON - FULL TIME - 
SEWING TEACHER for all giri 
High School. For Information, call 

201 - 673-1850

DRIVE lėlM RĘ6T4U84MT High- 
wy #306 Pfiųply bsątfifui 
area. busy tocatfap income
tdeal for pąEtoėią pr toualy, felly 
eguippęd ąod ^opkgd pouąt bp seen 
too ąppgppiąto sęB due to iH- 
nestst iuį rcąsonąbie refusffi — 
ęaU oąmęr ąl- 94809^

FUNEBAL HOME 
197 Wd)$ter Ąvenue 

PRANAS VAITKUS

our property. Fully stocked 
clean, modern, reasonable.

Your host

In new coffee shop which will open in early July ąt La 
Guardia Airport. Interyiews 10 AM « 3 PM fyery day būt 
Mon. and Tues. in TERRACK RESTAUTĮANT- A*k for 
George — Mąin Terminai Bldg., La Gųardia Airport.

The Oratory School Cąth preparato- 
ry school for boys boarding for 2nd, 
3cd and 4tb year day students also 
8th grade — new Academic Gym- 
nasium Bldg. Grades 8th thru 12th 
all sports. Rev. Joseph W. Russell 
Headmaster — 14 Bedford Rd. Sum-

Įtaria* Wdtab, 
Incr

Ali typeą of ęarpentry fintahed rms, 
cemąst wmk, vąteiproofing, storm 
windows and doors. Special discount 
— siding rooftag and outride house 
painting. CaU for free estimate CL 
3-4141 Mfesrich Hmne Improvement 
Corp. FHA toans arranged.

The Maples on the Lake Salisbury 
Mills Orange Co., N.Y. — Beautiful 
countryside, boating, swinuning, etc. 
Home cookingjiot & cold water all 
rms, separatė TV room, churches. 
Adults. $50-$53 wkly incl 3 meals 
daily. $8 daily. 60 mi. from NYC. 
Mr. Mrs. H. Smith, (914) 496-3267.

Rezervacijos daromos iž anksto, pridedant depozitą (trečdalis 
sumos). Informacijos reikalu kreiptis:

Fr. Lawwt Podkrt, O. F. M. 
250 Cbrist the Kihg Avenue 
Chateauguay Htighta, P. (t, Canada 
Telefonas: (514> 692-6711

• Galima teirautis ir Ddrbininko admiąjstrącijoje: 010 Willough- 
by Ava., Brookiyn, N.Y. 11221; telef. GL 2-2923. ' -

WANTED EXP GBINDBRS stesdy 
wvrfc nice wuridRg cotaBtions work 
near bome ptaity oC overtime — 
L A M Prectoion GriMNng, 41-66 
Lawnnce St ftaahing

CĄTSKILL MTS SL Agnes’s 
Vilią. IdeaUy loęąted for reątful va- 
cation, cbapel ou grounds. Rates-for 
room A board suppHed on reąuesL 
Write SL Agnės Vilią, P.O. Box 447 
Wurtsboro, New York Pbone 914- 
888-1083.

PAINTING-FLASTERING 
PLUMBING - CARPENTRY 

ELBCERICAL INSTALLATION 
202 McDougal SL Brookiyn, N. T.

Excellent salary work near tame. 
Tri State Auto Ine. 2447 Coney Is- 
land Ąvenue Bkiyn Call 645-7373

CHILD-CARE weekly and daily (2 
years or up) good supervĮsta1 fl^en 
to each chikT— Refined bone and 
area, bot hmebes, reaeonabie rates, 
recresttloaal fieiBties. Fta tafonna- 
tioncaU MA 2-8164

GERMĄN SHEPHERD
(1) MALĖ
(2) FEMALE

Beautiful, Home Bred — extremriy 
friendly. Reasonably priced — For 
more information can 516-221-806

Aldrich's Land O’ The Sky Adiron- 
dacks Belton area. Enjoy the beau
tiful view of Lake George from our 
recently instaUed sarimming pod 15 
aers of privący—haven for cbildren, 
2-4 bedrms, kitehen, living rm, bath 
$70-150 wk. CaU 518-644-9706, write 
H. Aldrich, Bdton Landing,NY 12814

RESTAURANT - MALĘ / FEMALE 
Openmpv įor: 

Waitresses - Short Order Cooks 
Porters - IH8hwa8hers

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

WĄNTED EXP OPERATORĘ 
Ą LINING MAKERS

Section work and piece work steady 
work nice worlang conditions Amar 
Coat Co — 2<9 Varet St Brookiyn 

K Call EV 6-5734

BEAUTICIAN all-around, ręliable. 
Modern shop, nice working condi
tions, also — BARBER, ambitious 
man, steady vrorking. In modern 
shop. Nice salary. Bronx area. Call 
LU 3-0714.

Siunžiąin* Ltatuvos palto 
ženklu* Jūoę pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Štampo, P- O. Bos 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

PETS BOARDEO
Cats, smaU dogs, no cages, treated 
vrtth kindness, teacbers home, fręe 
adoption Service. CaU —-

CO 6-4120

VRMONeS MHttlAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

FĮJVERAL HOME 
Mario Telxeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailiniu 
ir kailiy 

papuošalu 
pasirinkimas

NASO/CONSTRUCTION CORP
General Contractorą. Speciąlize con- 
crete, brick work and stucco. Call 
day or night 266-7455 Mr. Vincent 
Nasp — 39 28th Ąvenue Brookiyn 

-  Old and New Work------

King James versūm ęxactly 
83 written

Hear the beautiful Scriptures of the 
Old and New TestamenL For the 
trtnd, 9ho can not read bear the 
tiruth! For those who>se Bfe is in 
turmoil hear the truth! For peace 
of mind bear the truth! — Ideal for 
pastota, churches and fund raising 
organizations — CaU:

Atidaryta darbo (Senomis 8-6; 6eS- 
tadieniais 8-3. Liepos ir rugptfičto 
mėn. Seėtadienials — uždaryta.

WANTED EXP OPERATGRS

condiUaBs Ustoa smd . • ♦ 
verk nąąr tome ? A B DĄBSS CO. 
1825 Batai! Aw Bdbbk

TA 3-5133


