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Del pavergtų tautų ar dėl pavergtoj tautų savaitės?
Kas Amerikoje kalba už laisvę pavergtosiom tautom ir kas kalba net prieš savai* 
tę pavergtosiom tautom minėti, kad nebūty supykintas pavergėjas

PROKLAMACIJOS:
Pavergtų Tautų Savaitei, lie

pos 18-22, prezidentas L B. 
Johns<mas paskelbė proklama
ciją. Joje išreiškia Amerikos 
principinį pasisakymą — sieki
mą, kad visos pavergtos tau
tos gautų laisvę ir nepriklauso
mybę. Kad tas pavergėjas yra 
komunizmas — pasakė jau gu
bernatoriaus N. Rockefellerio 
proklamacija; komunizmas — 
pavergęs 450 milijonų. Guber
natoriaus proklamacija išreiš
kia tai, kas buvo 1959 Kong
reso rezoliucijoje.
PAKARTOTINIS ŠAUKSMAS:

Tarp tų, kurie Kongreso re
zoliucijos mintį naujai pakarto
jo ir pavertė dienos šauksmu, 
yra nūnois respublikonas kon- 
gresmanas Edward J. Derwins- 
ki. “Respublican Congressional 
Committee Newsletter” liepos 
17 jis skelbia, kad a Pavergtų 
Tautų Savaitės tikroji prasmė 
nenustojo aktualumo, nes “tai
ka ir laisvė Vietname, Kuboje 
ir kituose pavergtuose kraštuo
se ateis tik tada, kai tautos bus 
atstovaujamos jų pačių išrink
tų vyriausybių”.

Derwinski kritiškai pasisako 
dėl vyriausybės dabartinio pa
syvumo pavergtųjų atžvilgiu.

pastebėjo The Tablet. Liepos 
13 vedamajame Tablet paštete, 
kad N, Y. Times, vertindamas 
J. Tautų posėdžius dėl Izraelio, 
tematė ir garsiai kalbėjo apie 
Sovietų Sąjungos “reikšmingą

Prezidefitas LB.Johnstnas

Savaitės įvykiai teeitai

Jungtmės Valstybės turėtų im
tis laisvajam pasauliui vadova
vimo, o ne laikyta dabartinio
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A.A. VYTAUTAS STAŠINSKAS

Latviją, Lietuvą, Kareliją, Be
sarabiją, rytų Prūsiją ir Kuri
lų salas.

Savaitėje nuo liepos 16 iki 
22 —- sako laikraštis — mili
jonai amerikiečių dalyvaus de
vintoje Pavergtų Tautų Savai
tėje. šie amerikiečiai esą su 

svetimas teritorijas — Estiją, skausmu žiūrės, kaip daugelis 
elito savo pažiūrose į Sovietų 
Rusiją yra praradę ryšį su tik
rove ....

pralaimėjimą”. Tai nėra nuo
stabu — sako Tablet, kad tas 
laikraštis tai mato. Nėra taip 
pat nuostabu, kad jis vengė ma
tyti “reikšmingą ironiją”, ka
da apie okupuotų teritorijų grą
žinimą kalbėjo atstovai Sovie
tų Rusijos, kuri yra įsijungusi

PROCLAM ATION
WHEREAS the joint resolution approved July 17, 1959 

(73 Stot. 212), authorizes and reęuests the President of the 
United States of America to issue a proclamation each year 
designating the third week in July as “Captive N atims Week” 
until such time as freedom and independence shall have been 
achieved for all the captive nations of the world; and

WHEREAS freedom and justice are basic human rights to 
which all men are entitled; and

WHEREAS the independence of peoples reąuires their 
exercise of the elementai ryght of free choice; and

WHEREAS these inalienable rights have been circumscribed 
or depied in many areas of the world; and

WHEREAS the United States of America, from its found- 
ing as a nation has had an abiding commitment to the prin- 
ciples of national independence and human freedom:

NOW, THEREFORE, I, LYNDON B. JOHNSON, President 
of the United States of America, do hereby designate the week 
beginning July 16,1967 as Captive Nations Week.

1 invite the people of the United States of America to 
observe this week with appropriate ceremonies and activides, 
and I urge them to give renevoed devotion to the just aspirations 
of all peoples for national independence and human liberty.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto sėt my hand 
this tvoelfth day of July in the ‘year. of our Lord nineteen 
hundred and sixty-seven, and the Independence of United States 
of America the one hundred and ninety-second.

LYNDON B. JOHNSON

užsieniuos
Šūviai, žuvusieji, sužeisti, ka

ro padėties drausmė ... Lyg 
Vietnamo partizaninis karas 
būtų perkeltas į Ameriką. Ko
vos laukas buvo Newarkas, N. 
J., kur riaušės truko nuo lie
pos 12 iki 17 — tiek pat laiko, 
kaip Izraelio karas. Užmušti 25, 
sužeisti 2,000, suimti 1,316 — 
tarp jų 82 su ginklais. Nuo
stolių už 15 ar 50 mil. Drau
dimo bendrovės mano, kad pre
tenzijos bus didesnės nei 1965 
po Watts, Los Angeles, riau
šių — tada sumokėta 38 mil.

Newarko riaušės detonavo ir 
aplinkiniuose N. J. miestuose 
bei miesteliuose: Plainfield, Eli- 
zabeth, Paterson, New Jersey 
City, New Brunswick.

Dabar riaušės aprimo, ka
riuomenė atšaukta, valomi nai
kinimo laukai, svarstoma, ar 
riaušių priežastys yra vietinės 
— socialinis skurdas, rasinė ne
lygybė, ar kurstymas iš ša
lies? Vyr. valstybės gynėjas 
Clark sakė: nesą aiškių ženklų, 
kad kurstymas būtų organizuo
jamas iš šalies. N. Y. Times ir 
N. Y. Post kaltino Newarko ad
ministracijos rasinės nelygy
bės politiką. Iš kitos pusės aiš
kinama: Newarko įvykiai pra
sidėjo nuo to, kad policija nu-

PROCLAMATION ' sigabeno į nuovadą negrą šofe- . ,
PKVCLAMA 1 lun rį ir tas, iš policijos išėjęs, pa- — Geležinkelių streikas su-

In these days of acute tension, the plight of the peoples skelbė buvęs muštas; tada pa
telio are held in thrall as colonies of communism is of particular 
moment.

No fewer than 450 million men, women and children are 
at present enslaved by those who call us imperialists.

Vytautas1 Stašinskas, Letu- 
vos generalinis konsulas New 
Yorke, liepos 15 ankstų rytą 
mirė Bostone; parvežtas ir iš 
Aušros Vartų parapijos bažny
čios liepos 18 palaidotas Kal
varijos kapinėse, kur nuo 1959 
metų jau ilsisi jo žmona Aldo
na Marija.

Ir atsisveikinime pirmadie
nio vakare ir pamaldose ant
radienį dalyvių buvo gausu ne 
tik iš New Yorko. E Wash- 
ingtono buvo atvykę Lietuvos

įstatymas prieš riaušes, kol ne
bus iš abiejų pusių energingų 
veiksmų: ir drausmės prieš 
riaušes ir realios kovos prieš 
skurdo reiškinius. Tačiau ir vie
nos ir kitos priemonės organi
zavimas ęįna lėtaį, ir pilietis pa
liekamas be saugumo riaušių’ 
grėsmėje.. Dabartinis nurimi- 
mas tereiškia tik paliaubas.

diplomatai — atstovas J. Ra
jeckas ir dr. S. A. Bačkis. Iš
orinius pagerbimo ir gedulo 
ženklus (gėles, vainikus) dau
gelis pakeitė auka Tautos Fon
dui — kovai dėl Lietuvos lais
vės.

Jei atsisveikinimo kalbose 
buvo velionis primintas kaip 
taurus žmogus, ištikimas para- 
pietis, tai jį, kaip Lietuvos vals
tybės atstovą, bus trumpai, 
prasmingai apibūdinęs min. 
V. Sidzikauskas, L. Laisvės Ko
miteto ir Lietuvos delegacijos 
pavergtų tautų seime pirminin
kas.

“Įgimtos velionies būdo savy
bės ir išsimokslinimas natūra
liai jį skyrė diplomatinei tarny
bai. Užsienio reikalų ministe
rija Kaune, Belgijos sostinė 
Briuselis ir pagaliau NevvYur- 
kas — buvo tarnybiniai Vytau
to Stašinsko etapai. Antrasis 
pasaulinis karas ir jo pradžio-

appeasemento komunistiniam 
diktatoriam Europoje... Tra
giška yra matyti amerikiečių 
jaunimą aukojamą Vietnamo Savaitei 
kovų laukuose, kai mūsų vy- -
riausybė stengiasi prekybiniais 
kanalais remti diktatorius US- Į 
SR ar rytų Europoje”.

Kongresmanas remia mintį, 
kad Pavergtų Tautų Savaitėje 
būtų nubrauktas Sovietų privi- j 
legijuotas atstovavimas Jungtų 
nėse Tautose (Ukraina, Gudi
ja, Sovietų Sąjunga).

Kitas efektyvus ženklas spe
cialiai Baltijos valstybėm —E. 
Derwinski pasiūlė rezoliuciją 
išleisti pašto ženklų Baltijos 
valstybių 50 metų sukakčiai. 
“Mes turėtume imtis visų gali
mų būdų, kad sudramatintume 
Baltijos tautų siekimą atstatyti 
savo teisėtas nepriklausomy-

Gabematorius H. A. Rocke- 
feVeris Pavergtų Tautų

je Lietuvą nusiaubęs didysis 
negandas įšaldė Vytautą Sta -

TYLA IR IRONIJA:

auglių minia paleido akmenis į 
policijos būstinę. Tokia įvyk- 
kių pradžia tegalima tik pagal 
iš anksto sudarytą planą. Ne vi
si negrai pritarė riaušėm — 

In the eyes of the enslaved, the United States is the Roy Wilkins, spalvotų žmonių 
citadel of human freedom, as our Congress has justly pointed pažangai sąjungos direktorius, 
out. They, look ot us for leadership in bringing about their 
Uberation and independence and in restoring the enjoyment 
of their Christian, Jewish, Moslem, Buddhist and other religious 
freedoms.

We Americans are proud that many refugees from the op- 
pressed countries have found asylum in the home of the free. 
We have benefited from their coming. They have become valued 
neighbors, loyal and industrious contributors to our State and 
national economy.

NOW, THEREFORE, I Nelson A. Rockefeller, Govemor of 
the State of New York, do hereby proclaim the period of July 
17-23, 1967, as

CAPTIVE NATIONS WEEK 
In New York State.

(Signed) Nelscfc A. Rockefeller

riaušes pasmerkė, nes jos neve
da į negrų gerovę. Kas riau
šėm buvo suinteresuoti, tuojau 
pasiskardeno — Newarko ko
munistai paskelbė reikalavimą 
atitraukti kariuomenę. Tie, ku
rie suinteresuoti neramumus 
palaikyti viduriniuose rytuose, 
suinteresuoti ir neramumais pa
čioje Amerikoje.. . Tai nurody
mas į neramumų kurstytojus.

Tai vis komentarai, kurie bet 
gi klausimo neišspręs. Neiš
spręs ir Kongrese numatomas

stabdytas liepos 17 preziden
to įsakymu 90 dienų. Streikas 
buvo paskelbtas liepos 16 
nuo vidurnakčio. Streikavo tik 
mašinistų unija. Reikąlavo nau
jos sutarties su 6.5 proc. atly
ginimo pakėlimu pirmiem me
tam ir 5 proc. antriem metam. 
Dabartinis vidutiniškas atlygi
nimas valandai 2.90.

Vietnamo kare iniciaty
va priklauso komunistam. Pe
reitą savaitę jie pridarė didžiu
lių nuostolių Danang bazėje, 
kuri buvo laikoma saugi. Stebė
tojai vertina: kol komunistai 
paliekami privilegijuotoje padė
tyje, palyginti su Amerikos ka
riuomene, karas negali būti 
baigiamas.

— Amerika šiaurės Vietname . .
iki liepos 15 lėktuvų neteko vės. Vytautas Stašinskas buvo 
609.

įvairias konsularines pareigas 
einanti, išgyventi jame beveik 
trisdešimt metų, kas normalio
se sąlygose diplomatijoje yra 
neįprasta.

“Vytautas Stašinskas ne tik 
buvo didžiai sąžiningas ir pa
reigingas valstybės atstovas, 
bet drauge jis buvo ir didelis 
patriotas, kietų principų valsty
bininkas, nepalaužiamas kovo
tojas už Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės atstatymą. 
Aukštos pareigas, kurias jis ėjo, 
Simbolizuoja Lietuvos valsty
bės de jure egzistenciją, nepai
sant prievartinės sovietinės in
korporacijos. O tatai yra ir bus 
didelė atrama mūsų tautos ko
voje dėl savo valstybės, dėl lais-

N. Y. Times prezidento pro
klamaciją apėjo tyla. Neišty
lėjo Washington Posf. Liepos 
10, užbėgdamas už akių prezi
dento proklamacijai, pasmerkė 
Pavergtų Tautų Savaitę kaip 
“antikomunistinę isteriką” šal
tajame kare. Tai esą priešin
ga taikai tarp Rytų ir Vakarų. 
Pasmerkė Levą Dobrianskį, ku
rį vadina Pavergtą Tautų Savai
tės idėjos tėvu: esą dėl savo 
ukrainietinio nacionalizmo jis 
ėmęsis diskriminuoti rusus ir 
su ta svetima politika įsibro
vęs į Amerikos politiką, kon- 
gresmanus savo idėjai pavergęs 
— esą vietoj “Captive Na
tions Week” turėtų būti "Cap
tive Congressmen Week” — 
ironizuoja laikraštis.

Laikraščio ironija Kongresui 
ir pikti kaltinimai Dobrians- 
kiui, atrodo, yra atsiliepimas į 
Daily News kritiką Pavergtų 
Tautų Savaitės blankumui; tam 
įrodyti Daily News buvo pavar
tojęs ir Dobrianskio autoritetą. 
UŽUOJAUTA:

N. Y. Times tylos poziciją

tad tęstinio Lietuvos valstybių* 
gumo simbolis”.

Popiežius vyksta į Turkiją
Popiežius Paulius liepos 25 Atlantida na tik pasaka 

porai dienų vyks į Turkiją. Is- 
tanbule, buv. Konstantinopoly, 
tarsis su rytų Bažnyčios patri
archu dėl Bažnyčios vienybės 
reikalų ir ypačiai dėl Jeruzalės 
likimo. Aplankys ir Efezą, kur 
pagal legendą mirusi Mergelė 
Marija ir nukankintas apaštalas 
šv. Jonas. Istanbule atvyks su 
popiežium susitikti ir Turkijos 
prezidentas.

DEL VIDURINIŲ RYTŲ
Visos tekančios informacijos 

rodo nuolatinius konfliktus tarp 
Izraelio ir Egipto, kurių neį
stengia sulaikyti J. Tautų kont
rolė. Įtampą palaiko Sovietai 
kurstymais ir parama, bet 
vengdami tiesioginio konflikto 
su Amerika. Arabam padrąsin
ti Port Said, šiauriniame Sueso 
kanalo gale stovi sovietų 9 ka
ro laivai, Aleksandrijoje 4.

— Lenki jos žydai paskelbė 
pasmerkimą Izraeliui.

tik
ir

Ariantis žemynas nebuvo 
legenda, Platono užrašyta 
ėjusi iš kartos į kartą apie nu- I 
grimzdusį kontinentą. Buvo 
manoma, kad tas kontinentas i 
nuskendęs Atlante. Dabar at
kastasis Graikijos saloje Thera 
Mino miestas, kuris 1500 me
tų prieš Kristų buvo ugniakal- 
nio nuskandintas, aiškinamas 
kaip tos Atlantidos dalis.

— Televizijos 4 kanalas lie
pos 17 iš ryto demonstravo 
Montrealio parodos Sovietų ir 
Amerikos paviljonus. Sovietinia
me paviljone rodė lietuvių tau
tinius šokius ir latvių madų pa
rodą. Reportažas neįspūdingas. 
O politiniu atžvilgiu Lietuvos ' 
pristatymą kaip Sovietų Sąjun
gos dalį tenka vertinti taip ; 
kaip N.Y. Times dedamus žemė 
lapius, kuriuose Lietuva atsidu
ria taip pat Sovietų ribose. Tai 
prieš valstybės departamento 
politinį nusistatymą!

Velionies gyvenime tenka 
priminti šias datas: gimė Kau
ne 1906 lapkričio 18; gimnazi
ją pradėjo Vilniuje ir baigė 
Kaune 1926; teises Kauno uni
versitete baigė 1934; nuo 1932 
pradėjo tarnauti užsienių reika
lų ministerijoje ir nuo 1935 
Belgijoje konsulato sekreto
rius, paskiau atstovybės atta- 
che ir nuo 1939 New Yorke.

Pomėgiais buvo sportininkas 
— buvo LFLS valdybos sekre
torius, dalyvavo futbolo, krepši
nio, beisbolo rinktinėse, ku * 
rios žaidė namie ir buvo siun
čiamos į užsienius.

Prieš metus Šio laikraščio re
dakcija paprašė V. Stašinską 
atsiųsti nuotrauką. “Dėl visa 
ko. Geriau turėti po ranka, ka
da kyla reikalas”. Atsiuntė. 
Pirmu kartu ją pavartojom per
nai, kai buvo jo 60 metų su
kaktis. Antru kartu ją varto
jam dabar.



darbininkas

VYTAUTAS BELECKAS

LIETUVOJE

Norite geros meniškos fotografija

l&SOKUi

LAIŠKAS "DARBININKO" 
REDAKCIJAI IR LEIDĖJAMS Atsiliepiant į dr. J. Bielskio 

skatinimą rengti anų įvykių 
minėjimus, tebus čia papildyta 
informacija apie autoriaus mi
nimą lietuvių Tautos Tary
bą, kuri ėmėsi tada iniciatyvos 
ir deklaracijai ir informacijai.

likęs žemės ūkio kraštas, be
veik neturėjęs stambesnės pra
monės”.

Čia sakoma, kad neturėjo 
stambesnės pramonės, o pusla
py anksčiau skelbė, kad Rusija 
padėjo vystytis Lietuvos prame
na. Ar vienas ar antras teigi
mas yra melas. Bet tokiu prieš
taravimu sovietinis propagan
distas nesirūpina — tiki, kad 
skaitytojas jau neatsimins, kas 
buvo pasakyta vieną puslapį 
anksčiau. —

This announcement is neither an offer to sėli nor a solicitation of ąn 
offer to buy these securities.

Naujos aka jos

Taip pat nevalia:
Nebūtų valia Lietuvoje įrašy

ti ir tokių istoriko žodžių apie 
Lietuvos santykius su Rusija: 
“Maskva nuo XV a. galo perei
na į ofenzyvą prieš Lietuvą, lantį JAV lietuvių tortinį są- Lietuvių Tautos Taryba buvo 
ypač nuo laikų Jono žiauriojo numingamą ir bendruomeninės sudaryta 1915JL10. Joje daly- 
(1533-1584), kuris užpuola ir 
niokoja Livoniją (latvių ir estų 
žemes prie Baltijos). Lietuva tą 
puolimą atrėmė ir didžiąją dalį 
Livonijos nuo Maskvos apgy-

PrivrtK
• Kai Rusija pagrobė Lietu

vos valstybę, privalu ariryfi, 
kad tai buvo lietuvės Ubui. 
Knygelė ir kartoja: “Tafiau eko 
nemintai ryšiai su Rusija judė
jo Lietuvoje vystytis pramo
nei.” . _

Varta tik tirt: tavos ūkinį gyverdtaą, privalu Žmonės”. Esą "Rusijos darbe
Tai, Jau Uetsrtu istorikų sakyti apie Lietuvos ūkinį at- žmonės buvo ištikimi lietuvių 

buvo pasakyta didetate ta** silikimą. Esą “ištisus 20 netar liaudira sąjungininkai kovoje 
džius, anos kny; 8 rašytojam 
buvo leista pasakyti t& žtaĮp: 
“XVIII a. ji (fitattttafiltart 
valstybė) buvo gitaįyta, Ir Lte- 
tava tapo rusuos ttapengos da
limi”.

rijų: Katalikų Susžrietri^mo, A. 
L.R.K. Federacijos, Pilnųjų 
BaB¥nKdR| SUKnenijifflO, Lie- 
tavus VySų, lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, A.L.R.K. 
Moterų Sąjungos, Tautos Fon
do. Pirmas pirmttenkas buvo 
dr. A. K. nmrsumas, antras — 
dr. Jrttas Btefekto, po jo Jonas 

Darbininko redaktoriams ir G. Mffiauskas—MUtas, Balys 
leidėjams, už nuoširdų ir reiki- Martausiąs. Tarybos kiti veikė- 
mingą talkininkavimą prave- jai: kunigai — J. žilius, V. Bar-

Užtat neapsisaugo nuo kitų li
gų ir nuo nešvaros. (Elta)

Ii Stvtthofo palikimo
Buvusioje Statthofo stovyklo

je, kurioje buvo nacių laikais 
kalintas nemažas būrys lietu
vių, lenkai yra įrengę muziejų. 
Kaune esąs gautas pranešimas, 
kad muziejaus archyve esą su
rasta B. Sruogos rankraščių ei
lėraščių, rašytų toje stovykloje.

Iš prekybinės praktikos
Viename Vilniaus laikrašty

je taip apibūdintas, matyt,ten 
gerai pažįstamas prekiavimo 
būdas:

“Pirkėja sako pardavėjai: — 
Aš sumokėjau už tris bulkutes, 
o jūs man suvyniojote tik dvi. 
— Trečioji buvo tokia sena ir 
apdegusi, kad ją vistiek būtu
mėte išmetusi”... (E)

Didžiai Gerbiamieji, .
JAV Lietuvių Bendruome

nės Tarybos rinkimai praėjo 
su dideliu pasisekimu. Didesnis 
balsavusiųjų skaičius rodo ky-

dektantešją tarta buvo padurtas vėl į švei- 
klaueomybę cariją ten dirbti pertvarkytame 

informacijos biure.
Primename tuos faktus su 

pagarba to meto Amerikos lie
tuvių katalikų vadam, ir su ver
tinimu, kad jie tiksliai prama
tė, jog kova dėl Lietuvos ir jos 
nepriklausomybės turi prasidė
ti nuo tinkamo informavimo

Pieno tiekimo planas Lietu
voj įvykdomas, bet pieninėse 
gaunamojo pieno tik 25 proc. 
esą pirmos rūšies. Veterinari
jos valdybos viršininkas spėja, 
kad kaip tik dėl menkos pieno 
kokybės kai kurtos pieno per
dirbimo įmonės negaltačtas pa
gaminti sūrių, arba sūriai Mei
ną blogi (Tiesa, liepos 4). Pie
no blogumo priežastys esančios 

__  — nerūpestinga karvių sveika- 
dant“ JAV Lietuvių Bendruome- tarta, Pr. Augustė J. Da- taa priežiūra ir švarus stoka, 
nės Tarybos rinkimus, skiriant bužis, J. Kasatiltii, J. Ksula- 
daug vietos laikraščio puslapiuo kis, J. Ambotas, J. tragždys, 
se rinkimų reikalams, JAV Ue- J. Kuras, K. Vasys ir kt; pa
turiu Bendruomenės Centro v- sasltečiri — K. Cesnrtis, A. 
bos vardu reiškiu nuožtrdžią Nausėtienė, O. Petrauskaitė, 
padėką. J. Kaupas, K Pskštta, P. Mvic-

Su pagarba kis, P. MutevtČtas-Mrts, L M-
jOTtOT nraus, a. suuevKfU9*0isui/sf

Pirmininkas Vaišnoras, J. Karosas.

Namų pūtimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j 
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Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue * Richmond Hill 18, N. Y.
TeL Vlrginia 8-1800 ___________

“Antras didysis Maskvos pra
siveržimas įvyko Aleksiejaus 
Romanovo laikais, kai 1655-61 
rusai pirmąjį kartą giliai įsi
brovė į Lietuvą, masiškai žudė 
žmones ir degino miestus bei 
pilis. Lietuvos sostinė Vilnius 
degė 17 dienų. Buvo sunaikin
ti neįkainojami kultūros lobiai 
ir pastatai visame krašte.”

'Po trečiojo siaubingo įsiver
žimo Siaurės karo metu (1701- 
1721), valdant carui Petrui Di
džiajam, rusų kariuomenė iš 
Lietuvos nebeišėjo ir laikė Lie
tuvoje savo “bazes” ligi pat 
Lietuvos senosios valstybės ga-

idėjos supratimą. Nuolatinė ir 
nuoširdi lietimų spaocMB tam 
lietuvybės išlaikymo ir bendrao 
menines raejas suckuzdo dar
bui yra tas ramstis, be kurto 
būtų neįmanoma mūsų tautinė 
veikla. Spaudos talka buvo ypa
tingai jaufiama pravedant JAV 
lietuvių Bendruomenės Tary
bos rinkimus.

UŽ Lietuvos uepriklaueomybę 
Tautos Taryba atliko didelį pa
rengiamąjį žygį — 1916.11L17 
pasiuntė į Europą savo delega
tus: kun. dr. V. Bartušką ir dr. 
J. Bielskį. Stockholme jie su
sitiko su J. Aukštuoliu ir Ignu 
Šeinium, Kopenhagoje su J. Sa
vickiu (busimaisiais Lietuvos at
stovais). Balandžio 8 jie pasie- apie Lietuvą — nuo informaci- 
kė ir Lietuvą, tada vokiečių o- jos biurų tiek/Amerikoje, tiek 
kupuota. Ten išgavo kai kurių Europoje, 
lengvatų vietos lietuvių šalpai 
ir kultūriniam gyvenimui. Grįž- ■ • Į l !
darni Šveicarijoje dalyvavo lie- B 7~ . | j j
tuvių konferencijose Lozanoje, 
o taip pat pavergtų tautų kon- I ji, ”
grėsė, ir ten dr. Bartuška pa- ■ j
skelbė lietuvių nusistatymąz B M
siekti laisvės. Po Baltuškos au- B I ! j
diencijos pas popiežių, kuri B | Į }
prašė Lietuvių Dinos, delega- *
tai grįžo į Ameriką 1916.UI.9.' 
Tik po to žygio jau 1917.1.10- B ii
11 Pittsburghe sušaukta 33 B I ji
katalikų vadų konferencija, ku- B | j!
ri ir paskelbė minėtą deklaraci- ■ . J |
ją už nepriklausomybę Lieta- B « |
vai.

Dar ne viskas: tais pat 1917 . —■. •.»-«;
metais vasario mėn. kun. Bar- New Yorke Mrtfimo metu ita

Lietuvių Dienose gegužės nr. 
yra pasikalbėjimas su gen. kon
sulu dr. J. Bielskiu, kuriam su
kako 50 metų visuomeninio ir 
konsularinio darbo tarnyboje. 
Jis primena tokius anų metų 
įvykius:

“Tarp svarbiausių anų metų 
įvykių laikyčiau Amerikos Lie
tuvių Tautos Tarybos 1917 m. 
sausio menesyje paskelbtą dek
laraciją, reikalaujančią Lietu
vai visiškos nepriklausomybės. 
Turėjau garbės aną deklaraciją 
pasirašyti kaip Tarybos prezi
dentas; o kun. dr. Pranas Au- 
gustaitis pasirašė kaip Tarybos 
sekretorius.

“Tarybos įgalioti, mudu su 
kun. Jonu žilium nuvykom Wa- 
shingtonan ir tą deklaraciją į- 
teikėm JAV vyriausybei ir Wa- 
shingtone esantiem Europos 
kraštų ambasadoriam ir pasiun
tiniam”.

“Kitas tarp svarbiausių įvy- 
Nevalia rašyti pvz. to, ką kių Amerikos lietuvių veikloje 

rašo apie tuos užpuolikus Ue- prieš 50 metų tai buvo įsteigi- 
tuvos istorikai: “Pašalinus ordi- mas pirmosios pastovios lietu- 
no grėsmę, didžiausias Lietu- viškos įstaigos JAV sostinėje 
vos valstybės uždavinys buvo Wa$hingtone. Anksčiau ten bū- 
kovoti su augančia Maskvos davo pasiunčiamos delegacijos 
grėsme. Steponas Batoras, jung- ypatingiems lietuviškiems rei- 
tinės Uetuvos-Lenkijos valsty- kalams... reikalams padaugė- 
bės valdovas, sėkmingai su- jus ir jų svarbai padidėjus, A- 

merikos Lietuvių Tautos Tary
ba nutarė toje sostinėje įsteig
ti informacijų biurą. Tam rei
kalui įgaliojo mane. Apie gegu
žės mėn. vidun jau buvau Wa- 
shingtone, o birželio mėn. 15 
d. (1917 m.) oficialiai paskel
biau spaudoje įsteigę* ten Lie
tuvių Informacijos Biurą, ang
liškai — Lithuanian Informa
tion Bureau."

“Atkūrus Lietuvos valstybę, 
dar prieš JAV pripažinimą, iš

kilo ir kaskart daugėjo įvairių 
valstybinių reikalų. Juos sten
gėsi bent dalinai aprūpinti A- 
merikos Lietuvių Tarybų vyk
domasis komitetas, kurį su
darė kun. Jonas Žilius, dr. Ma
tas Vinikas ir asai. Tam tiks
lui buvom gavę Lietuvos vyriau 
sybės įgaliojimą ir, nors neofi
cialiai geibėjom Lietuvos pilie
čiams ... Į

“1919 m. gale čia atvyko Lie
tuvos misija, susidedanti iŠ ad
vokato Jono Vileišio, kun. Jo
no Žiliaus ir majoro Povilo Ža- 
deikio. Misijos pirmininkas Vi
leišis prie Vykdomojo Komite
to ir Informacijų Biuro raštinės 
Washingtone įsteigė neoficialią 
Lietuvos Atstovybę”.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė Lietuvą pripaži
no 1922 m. liepos 27 d. Lietu
vos pasiuntinybei vadovavo V. 
Čarneckis. Dr. J. Bielskiui bu
vo pavestos “Finansinio įgalio
tinio ir Lietuvos misijos” rei
kalų vedėjo pareigos New Yor- 

•ke. Nuo 1922 m. birželio 1 d.
Lietuvos užsienių reikalų minis- 
terio pareigas einąs P. Klimas 
pavedė Bielskiui “konsularinio 
agento” pareigas. "JAV vyriau
sybė suteikė man provizionali- 
nį pripažinimą, ir tuo būdu 
1923 m. liepos 16 d. buvo 
oficialiai New Yorko mieste į- 
steigtas pirmasis ir vienintelis 
Lietuvos konsulatas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse"... “Lie
tuvos prezidento A. Stulginskio 
raštu 1924 m. sausio 11-tos d., 
kurį taip pat pasirašė ministe- 
ris pirm. E. Galvanauskas, asai 
buvau paskirtas pilnu Lietu
vos konsulu. JAV prezidentas 
Calvin Coolidge 1924 m. vasa
rio 9 d. suteikė man egzekva
tūrą — pilną pripažinimą”.

VYT. MAŽELIS
Tai HYacM 7*4617.

411 btairtNi Sbert Ridgauood. *iuu¥j-, K T. *»u******4O»u*ėun*a**^m*

tavos gyventojų valdžia — nes 
jta į^rmlhthtopt JHetcsts Mtictau-

Ktaštdtas įgMtaįltafls iįa* 
vo ne iš Lietuvos žmonių, bet 
iŠ Stalino 1917.12.8 (21) ir 
Stalino iš Maskvos buvo atsiųs
tasį Vilnių. . —'

Nevalia skelbti, kad inter- 
ventai, kurie norėjo primesti 
Lietevai Statino Martinio Ne
suko valdžią, buvo raudonieji 
interventai; jiem pasipriešino 
Lietuvos savanoriai ir priver
tė Maskvą daryti 1920 taikos 
sutartį. Tokias sutartis Sovie
tai visada daro, kai jiem nepa
vyksta ginkluota invazija.

Jei sutartyje su Lietuva Mas
kva pasižadėjo atsisakyti pre
tenzijų į Lietuvos teritoriją “vi
siem laikam”, tai nevalia skelb
ti, kad sovietinėje kalboje “vi
siem laikam” reiškia: iki kito 
karto, kai būsiu stipresnis...

(Bus daugiau)

Mrtratita parodoje kaktai 
Uetaras mefiminkaL Paliko gra 
žios įspūdžius. Ir jie, gal būt 
grrtfas ppūdtios išsivežė.

Tokią gražių įspūdžių nepali
ko spaudiniai apie Lietuvą, ko
rte buvo atvežti ir dahnami pa
roda lankytojam...

Prieš akte trys toki spaadinė- 
liai: lietuviškai “Tarybų Lietu
va” — 20 poslapėlių; angliškai 
“Soriet Lithuania” — tiek pat 
puslapių tas pats tekstas, tik 
iliustracijos kitokios; prancūziš
kai “Les NouvėOes de Mos- 
cou” — čtiddto formato leidi
nys, labai nešvarios technikos, 
su 3 poslapiais apie Lfetavą.

Uduviškame tekste Uetavos 
gamtos kampeliam pasakyta 
daug gražių , meilių žodžių. Sab 
lia tos meSės Ltetavos gamtai 
yra daugiau neapykantos ir me
lo nepriklausomai Lietuvai.

Tai ta pati neapykanta ir tas 
pats melas, kokis buvo prakti
kuojamas Stalino laikais. Meto
das nepasikeitė. Nepasikeitė 
Uetuvoje minties prievartavi
mas. Leidinėlis taikliai iliustruo 
ja tą prievartavimą — kas ten 
sakyti privalu ir ko sakyti ne
valia.
Privalu:

Dėl Lietuvos, dėl senosios 
Lietuvos valstybės santykių su 
kaimynais privalu — taigi ir 
rašoma — taip: “O Uetuvos 
valstybę, susikūrusią dar kuni
gaikščio Mindaugo laikais (1236 
1240), jau iš pat pradžių ėmė 
kardu ir ugnimi terioti Teuto
nų ordinas. Vėlesniais laikais 
Lietuvą mindė kiti svetimša
liai užpuolikai — švedų, pran
cūzų, kaizerinės armijos”.

stabdė porai šimtmečių Rusijos 
ekspansiją Baltijos link ir nie
kais pavertė caro Ivano IV už
mačias pavergti. Livoniją.. Ko
va. kurią Lietuva pakėlė, buvo 
tiek ginklų kova, tiek kultūri
nė. Ortodoksijos penetracijai 
buvo pasipriešinta per du šimt
mečius jėzuitų, sukūrus akade
miją Vilniuje 1579 ... Tokiu 
būdu Lietuva atliko savo misi
ją, sustabdydama Rytų agresi
ją bei ekspansiją Rytų civiliza
cijos, kuri buvo svetima vaka
riečio galvojimui” (prof. Že
tonas Ivinskis, et. Living in 
Freectom, 11 p.).

nepriklausomybę.”
Nevalia:

Nevalia sakyti, kad ir tiem 
Rusijos darbo žmonėm buvo 
atimta laisvė bei demokratinė 
santvarka, kuri leidfia žmonėm 
patiem išsirinkti valdžią. Ttesa, 
savo valią Rusijos darbo Žmo
nės buvo pareiškę, išsirinkda
mi parlamentą 1917 vasarą. 
Bet tame parlamente bolševi
kai turėjo mažumą. Tad 1917 
spalio 25, arba lapkričio 7, b<d- 
ševikai išvaikė ginklu ^ntaiių 
išrinktą parlamentą ir įvedė sa
vo diktatūrą. Tai ir bbvo bol
ševikų lapkričio 7 revoliucija, 
atėmusi Rusijos darbo žmonėm 
jų rinktą demokratinę santvar-

Jau treti metai, kaip gyvuli- 
nmkystės darbininkus Uetuvo
je labai apsunkina reikalavimai 

..saugotis nuo gyvulių apnikrėti- 
mo snukio ir nagų liga, kuri 
esanti paplitusi kahnyiitaėje 
Gudijoje. Lietuvoj nuo ton li
gos ligžtol dar esą apsisaugota.

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Ne*, radijai, kamb. radijai, Hi-Fi (stereo), įrekordavlmo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys Įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
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Pa.skambinkit p- TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vieta.

Nevalia rašyti, kad tarp tų 
svetimšalių užpuolikų patys^ 

lemtingiausi Lietuvai užpuolikai 
buvo nišai
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no W1LLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, NJY. 11221 Sime kad nekeistu mMė savo gyveninio būdo

Liepos kita dalis
Liepoje prisiminėm įvykius, Amerikos demokratijas žygis— 

kurie rodė smurto, apgaulės į- tom dienom senate ir atstovų 
sigalėjimą, masinio genocido rūmuose nutarta priimti P. 
pradžią. Vis tai atnešė Lietu
vai Sovietų Sąjunga. _

Liepos mėnesiui priklauso ir 
kai kurie kiti įvykiai, kuriuos 
atnešė Lietuvai Jungtinės Val
stybės.

Douglas paruošta rezoliuciją 
skelbti liepos trečią savaitę Pa
vergtų Tautų Savaite.

(Tąsa iš pereito numerio)

Visada gyvas ir Mastaitis šv. 
Pranciškaus pateisinimas

Antroji mintis, savaime mu
myse kylanti, pilnai suprantant 
Pranciškaus laikų didžiulį skir
tumą nuo mūsiškių, tai yra 
klausimas, ar pranriškonišku-

Pauliaus VI popiežiški linkėjimai pranciškonę suvažiavimui tos

" ; ■ . “ . . dienos, kai šv. Domijojo kop
lyčioje jaunasis Pranciškus iš
girdo tris kartus paraginimą 
nuo Kryžiaus: “Pranciškau, eik 
ir atnaujink begriūvančią ma
no Bažnyčią” (2 Cel. n. 10), 
“didžiojo Karaliaus riteris” tam 
pa irstančių bažnyčių sienų a-

nominiais reikalais, kad Evan- miesčių bei užmiesčių neturtin- 
gelijos paskelbtoji neturto dva
sia yra tikrasis išsilaisvinimas 
Lengviau taip galima prisitaiky
ti prie aukštesniųjų idealų, 
lengviau galima atpažinti tikrą

čių. Mums rūpimas klausimas 
gauna atsakymą pranciškoniš
kame gyvume ir klestėjime. 
Mes pirmieji tuo džiaugiamės. 
Ir kodėl toks gyvumas, prisitai
kymas prie šitą dvasinių bei so-

giesiems, bedarbiams ir mažai 
uždirbantiems (kaip nūdien jie 
yra vadinami), kitur iškeliau
jantiems — emigrantams, že
mos klasės žmonėms. Vienu žo
džiu, pagelbėkite reikalingus

mas yra dar aktualus L o__
mas gyvenime. Ar pranciškonai 
ir dabar gali skleisti savo dva
sią žmonėms, kurie visai kitaip 
galvoja ir laiko šią dvasia jau 
atgyvenusia ir net priešinga 
mūsų amžiaus galvosenai bei 
papročiams? Ar pranciškoniš- 
kumas gali imti praktikuoja
mas moraliniame ir religinia
me gyvenime? O gal tereikia 
pagerbti kaip praėjusiųjų laikų 
patikima? Pateisinimo atsaky
mą duoda jau pats neįtikėtinas, 
bet tikras įvykis, tai jūsų gy-

Jei Kongresas yra demokra
tinės valios ir principinių nu
sistatymų reiškėjas, tai vyriau
sybė yra organas, kuris tuos 
principinius nusistatymus vyk
do ar nevykdo pagal praktinius 
dienos galimumus. Žymėtina, 
kad nuo pat pirmų Pavergtų venimas, jūsų didelis narių 
Tautų Savaitės metų Kongre- skaičius, virš 26,0 0 0, neskal
so ir vykdomosios valdžios Ii- tant kitų pranciškoniškų šeimų, 
nija išsiskyrė — prezidentai sa
vo proklamacijose rodėsi vis 
santūresni ir santūresni. Jei 
Kongresas pirštu rodė į pa
vergėją komunistinę Rusiją, 
tai prezidentų proklamacijos 
nuo to susilaikė.

Dar labiau žymėtina, kad 
tam tikri sluoksniai šiemet 
ėmėsi pačią Pavergtu Tautų Sa
vaitės idėją diskredituoti. The 
Washington Post liepos 10 
skelbė, kad Pavergtų Tautų Sa
vaitė atsiradusi “isteriško anti
komunizmo” įtakoje; kad idė
jos iniciatorius prof. Dobri- 
anskis, savo ukrainietinį nacio
nalizmą nukreipęs prieš rusus, 
tam tikslui panaudojęs Ameri
kos politiką ir “pavergęs” A- 
merikos Kongresą — esą turė
tų būti ne Pavergtu Tautų Sa
vaitė, bet “Pavergtų kongres- 
manų savaitė”.

Pasilaikom mintyse šiuos lie
pos įvvkius. Jie rodo dvejopus 
Amerikos kelius. Iš vienos pu-

Liepos 27 dieną, 1922, Lietu
va susilaukė iš Amerikos pripa
žinimo de jure. Nelengvai susi
laukė. Amerikoje buvo tam 
tikrų sluoksnių, kurie tebesie
kė Rusijos imperijos atstaty
mo. Tokiem nebuvo pirimtina 
nepriklausoma Lietuva. Jie ne
norėjo Lietuvai taikyti prezi
dento Wilsono vieno iš 14 
punktų, kuris išpažino, tautų ap
sisprendimo teisę. Bet prieš 
juos laimėjo Amerikos demok
ratinės visuomenės valia.

Liepos 23, 1940, valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Sum- 
ner Welles paskelbė, kad J. 
Valstybės Baltijos valstybių 
prievartinio įjungimo į Sovietų 
Sąjungą nepripažįsta.

Ta data neužmirština, nes 
ji nustatė J. Valstybių politiką, 
kuri nėra savo esme pasikeitu
si lig šiol. Atvejų atvejais pa
kartojama vadinama “nepripa
žinimo politika”, nors tam tik
ri sluoksniai daro pastangų nu
sukti Amerikos demokratiją 
nuo šio principinio kelio į va
dinamą pragmatizmą.

Liepos 27, 1953, Amerikos 
demokratija manifestavo naują 
žygį — Kongresas nutarė su
daryti vadinamą Kersteno ko- sės platų ir principinga Ame- 
mitetą. Komitetas apklausinė- rikos demokratijos kelią, ku- 
jimo keliu dokumentavo sovie- riam atstovauja Kongresas,, 
tinius nusikaltimus prieš Lietu- Rodo iš kitos pusės skaičium 
va, Latviją, Estiją bei kitus pa- labai negausias, svoriu įtakin- 
vergtuosius. Nors vyriausybė gas jėgas, kurios anuo metu 
komiteto siūlymų, Kongreso buvo priešingos nepriklauso- 
pritartų, ir nevykdė, bet komi- mai Lietuvai pripažinti, pa- 
teto surinkta ir paskelbta ęae- skiau siūlė už ramybę Berlyne 
džiaga virto faktiniu kaltinimu pripažinti Sovietam Baltijos 
Sovietų Sąjungai dėl jos vykdy- valstybes, o dabar tos pačios 
to genocido, dėl Baltijos vals- jėgos dėmesį nuo pavergtų 
tybių teritorijų grobimo ir pri- tautų kreipia į “pavergtą Kon- 
sijungimo prie Sovietų Sąjun- gresą” ir siekia išlaisvinti Kon- 
gos. gresą nuo pačios laisvinimo

Liepos 6 ir 9, 1959, naujas idėjos.

cialinių laiku? - Tai pateisina jū
sų įprastas mokėjimas prisitai
kyti religinėje šeimoje, jūsų 
veikla kultūriniuose baruose 
bei dialoge su krikščioniškojo 
gyvenimo stebėtojais.

Tai šv. Pranciškaus aktualu
mo pateisinimas, kurio negali 
sugriauti išgalvoti stipriausi už
metimai. Tan> šių yra neturtas, 
kuris yra charakteringas šv, 
Pranciškui ir jo sekėjams. Taip, 
Pranciškus yra aktualus, nes 
jis yra neturto skelbėjas. Tą ir 
jūs skelbkite, kad iš tiesų taip 
yra. Įrodykite šių dienų žmo
nėms, besirūpinantiems per
daug - kiek atrodo — eko-tį narių skai-kurios, turi

Pref. J. Balkūnaskalba invokaciją Pavergtų Tautų Savaitės minėjime 
prie lietuviuko kryžiaus Fiushing parke, N.Y, liepos 16.

Nuotr. R. Kisieliaus

meilę, Dievo ir artimo meilę, 
lengviau įvertinti žemiškas gė
rybes ir jas pasisavinti (ar dar
bas nėra ekonominių gėrybių 
šaltinis ir ar šv. Pranciškus ne
išaugino nusižeminusių brolių 
bei uolių darbininkų?). Sakyki
me, žmonių pamokinimas, kaip 
jie tinkamai naudotųsi turtais, 
kaip sąžiningai bei garbingai 
juos valdytų išvengiant pavo
jų, taip pat pamokinimas, kaip 
jie gali juos sunaudoti; visa tai 
atneša suraminimą, palengvina 
gyvenimą. Pagaliau, išmokykite 
kad neturtas, kuriame gyvena 
nūdien dauguma žmonių, gali 
būti socialinio solidarumo pra
džia, nes egoistinis turtingu
mas kitus pažemina ir niekina.

Visa šita yra modernu; tą 
jūs įrodote. Jei dar jūsų dva
sios nepavergė seniau atsiradęs 
troškimas ką nors paveldėti, 
tada jūsų pašaukimas pranciš
koniškam neturtui yra evan- 
geliško autentiškumo įrodymas. 
Dėl to jūs esate užtikrinti, 
žmonės dėl to stebisi, prajau
čia ir išreiškia pasitikėjimą.

Pilnosios meilės 
amžinasis pašaukimas

Jūsiškis visuotinas suvažiavi
mas iškelia ir trečią mintį, bū
tent: jei Ordinas yra tiek stebė
tinas, kokiais naujais pasiryži
mais turės atsinaujinti Bažny
čios veikloje ir prieš pasaulio 
akis? Kokias priemones panau
dos krikščionių pastiprinimui ir 
visuomenės gerovės pakėlimui? 
Tikimės, kad suvažiavimo iš
mintingi ir išsamūs nutarimai 
galės patenkinti šias viltis. To
dėl jus giriame ir raginame, 
kad kuo greičiausiai juos prak
tiškai įgyvendintumėte. Pasilie
kant vis paraginimų dvasioje,

paramos, juos suraminkite, pa
kelkite dvasią ir mylėkite. Bro
lis Linas Parmietis yra jūsiškis 
Ir kiek, kaip jis, nūdien iš jū
sų, ne vien pagelbėdami žema- 
jai klasei, bet kiekvienam žmo 
nijos nedatekliuje, spinduliuo
jate geradariškumu religiniame 
ir misijiniame bare, parodyda
mi išradingą ir uolią meilę, 
“kuri viską tyliai uždengia, vis
ką tiki, visame turi viltį, viską 
perneša” (1. Kor. 13,7: “omnia 
suffert, omnia credit, omnia 
sperat, omnia sustinet”). Argi 
Bažnyčios gyvenimas nėra pa
grįstas meilėje?
Pilna ištikimybė su Prancišku

mi šv. Romos Bažnyčiai
Pagaliau jūsų gyvavimas bus 

pastiprintas dar nauju įrodymu, 
kurio visada, bet ypač šiais 
laikais, laukiame iš jūsų, bū
tent ištikimybės Bažnyčiai, tai 
“šventai Romos Bažnyčiai”, ku
riai brolis Pranciškus, Reguloje 
ir Testamente pažadėjo paklus
numą ir pagarbą. Tą įsakė vi
siem savo pasekėjam. Jis para
šė Reguloje: “kad visi Broliai

titaisytoju. Pirma simboliškai, 
paskui ir morališkai, savąja iš
tikimybe ir šventumu, tampa 
bažnytinio pastato palaikytoju.' 
Tai pranciškoniška ištikimybė 
katalikiškai Bažnyčiai.

Brangiausieji Mažesnieji Bro
liai Inocento m regėjimas, kad 
Pranciškus palaiko Laterano ba 
zilikos pastatą, tai yra, Bažny
čią, Kristaus mistinį kūną, iš
šaukė istorinį ir pagrindinį pa
reiškimą, vienos ir hierarchi
nės Romos Bažnyčios pripažini
mą, pramatant jūsų didingos 
religinės šeimos pašaukimą ir 
paskirtį (2'Cel. 17). Mums mie- 
la prisiminti šį gražų regėji
mą bei jį pritaikyti mūsų lai
kams, pasibaigus susirinkimui. 
Visos sveikos ir gyvuojančios 
Bažnyčios jėgos tebūna “Die
vo namų” palaikytojos ir atnau
jintojos. Norisi palinkėti, kad 
iš jūsų teateina nuoširdžiau
sia, veikliausia ir išganingiau
sia pagalba, kad su Prancišku
mi būtumėte Kristaus Bažny
čios palaikytojai, stiprinami Jo 
amžinosios Evangelijos.

nį kaip 3-4 minučių pranešimą 
visuotinam suvažiavimui apie 
aktualiausius ir svarbiausius 
skyriaus punktus, paliestus pil
name raštiškame pranešime. 
Raštiškas pranešimas turės bū
ti įteiktas suvažaivimo sekreto
riatui.

Suvažiavime patariamuoju 
balsu gali dalyvauti kiekvienas 
sendraugis. Programa bus tik-

Ten mažesnis pavojus... Rai
nius vaikščioja visur, bet ši
toj vietoj ir žmogaus kojos 
gali atimti jums gyvybę! — 
moliai kalba Davys.

Tuo laiku per skaidrų ir ra
mų orą atbanguoja varpų mal
da. Dabar žmonės pradės baž
nyčioje, namie ir laukuose 
sekmadienio susikaupimą. Kils 

ga iš po Adomo kojų sprunka mintys prie Visagalio ne tik tų,
Aną sekmadienį susirinkime į padangę vyturys. Iškilęs aukš- kurie susirinkę bažnyčioje, bet 

kalbėtojas tvirtino, kad tuo- tai ir pavirtęs mažu judančiu. ir pasilikusiu namuose.

(2)

O. NENDRĖ

JO RANKA

jau žemė bus dirbama ir vai- taškeliu, vieversys pradėda sa- 
doma žmonių bendrijos, o ne vo karštą maldą. Adomas su- 
vienos šeimos kaip dabar. Ru- stoja ir savo akis įsmeigia į- 
sijoje esą taip padaryta. Pales- erdvėje judantį taškelį, o širdis 
tinoje taip pat esą kolektyvi- džiaugiasi nuostabiu paukštelio 
niai ūkiai. čyravimu.

Man šio ūkio visai negaila, — Išgąsdinai mane, vieversy, 
tegul valstybė jį pasiima, tik artojo draugė! — sako Davys, 
norėčiau, kad Jonukas baigtų pakėlęs galvą, plasdančiam ma- 
mokslą... Mokslo iš jo niekas žam giesmininkui —■ Pabėgai, 
neątims.

Jonukas yra gabus, atsigi
męs į mane, gerai mokosi. Mo
kytojas patarė leisti į gimnazi
ją. Rudenį vešiu ... Tik var
gas su Ona. Ji verkia kaip pa
sakau, kad išvešiu Joną į mies
tą... Et, paverks ir nustos, 
apsipras, o kada Jonas bus dak
taras, tada lies džiaugsmo aša
ras! — 
das.

Davys 
žvilgsnis

nuo vaikų.,. Šiuo laiku, žinau, 
juos augini!

Adomas nuleidžia akis į dir
vą ir pradeda ieškoti paukšte
lio lizdo. Visai netoli savo ko
jų, prie pat tako, pamato vie
versio gūžtelę, o joje susiglau
dusius keturis pūkuotus gies
mininko vaikus. -

Adomas nusiima kepurę, per
sižegnoja ir nusigręžia į var
pų gaudimą.

Daugelis Davio pažįstamų 
būtų nustebinti šituo jo mos
tu. Davys stengiasi žmonėms 
rodytis, kaip laisvamanis, kuris 
nėra tikras, kad yra Dievas. 
Adomas mėgsta kalbėti prieš 
kunigus ir pamaldžias moterė
les. Jis uoliai kartoja laisva
manių laikraščiuose ir knygo
se perskaitytus kunigų niekini
mus ir šmeižtus. Prieš Dievą 
Davys nekalba. Dažnai 
savo kaimyną sudraudžia:

— Geriau nekalbėk tokių da
lykų, Kazy! Kitas dalykas kuni
gai, jie tokie pat žmonės, kaip 
mudu!

Savo dirvas, ganyklas ir lau
kus Adomas apžiūri kasdien. 
Kartais išsiveda žmoną ir sū
nų pasidžiaugti dailiuoju ūkiu, 
bet jo pasididžiavimas yra pa
krašty giraitės prisiglaudęs pi-

net

tiakalnis. Daug padavimų yra 
apie ji girdėjęs ir kiekviena pa- 
sitaikįiusia proga pasakojęs lan
kytojams. Kiekvieną sekma
dienį Davys mėgsta pasėdėti 
piliakalnio viršūnėje, įsiklau
syti į beržų pasaką, atspėti eže
ro nendrių šnaresį, šiandien 
Adomas pajunta ypač ryškiai 
prieš kelis šimtmečius įvykusią 
šiame kalne tragediją, kada 
kryžiuočiai netikėtai užpuolė ir 
išžudė pilies gyventojus, o pilį 
pavertė pelenų krūva.

— Kas žino, gal tada žuvo ir 
iš mūsą giminės vyrų. Daviai 
seniai Ša gyvena. Kautynės tu
rėjo šioje vietoje būti 
kartus, nes 
kaulų ir įvairių 
lų. Te keisti akmeniniai 
vukai. kur 
prie piliakalnio 
griovį, 
vėje buvo ginklai... Einu 
žiūrėt karvių, o 
seniai vykusias kautynes 
Toks iš manęs ūkininkas! 
subara save Davys.

oje būti kelis 
randame daug 
senoviškų gink-

pernai iškasėme 
ūo begalindami 
Ojas sakė seno-

nušvinta Adomo vei-

pakelia galvą. Jo 
sustoja ant banguo

jančių kviečių dirvos. Adomo 
krūtinę užlieja džiaugsmas, jis 
žengia įsižiūrėjęs į tolį... Stai-

— Kokie vargšeliai mažiu
kai! O užaugę ir jie skardens 
padangę. Aukite, mažyčiai, lai
mingai!... Kad tik nepasineš- 
tų mano pėdomis Rainius!... 
Kodėl jūsų mama nesusikro-

kurioj vaikščioja 
juodmargių.

— žolės mažoka! Reikės i 
vėms atvežti vikių, nes 
truks tokioj ganykloj! Se 
lijo, žolė neauga! — mąsto, 
rėdamas į parudavusią žolę.

(Bus daugiau)

prašysime, kad nepakeistumėte 
savo gyvenimo būdo, kuris yra 
priešingas pasauliškiams, bū
tent atsižadėjimo, askezės ir 
mistikos kelyje. Kiti seks prie
šingus kelius; jūsiškis yra skir- vas negali dalyvauti suvažiavi- 
tingas nuo užsispyrusio ir ne
sukalbamo naujosios kartos an- 
tikonformizmo. Nepaniekinki
te savo keistai atrodančio pran
ciškoniško gyvenimo stiliaus. 
Svarbu, kad savo paprastumu 
duotumėte iškalbingesnį ir su
prantamesnį pavyzdį, negu pa
saulio troškimai bei madų pa
geidavimai.

Priešingybių išreiškimas — 
pranciškonams irgi charakterin
gas — iššaukia patrauklumą. 
Norėtume, kad jūs įrodytumėte 
ypač socialinėj plotinėje, savo 
naujais, bet kartu jums arti
mais pašaukimui, darbais tik
rą vargšams meilę,

Ateitininkų sendraugių suvažiavimas
Jubiliejinį Ateitininkų Sen

draugių Sąjungos visuotinį na
rių suvažiavimą šaukiame rug
pjūčio 11-13, jaunimo stovyk
loje Dainava (15100 Austin Rd. 
Manchester, Mich.), sendraugių 
stovyklos metu. Suvažiavimas 
prasidės penktadienį, rugpiūčie 
11 d. 8 vai. ryto šv. Mišiomis 
ir baigsis sekmadienį, iškilmin
gu posėdžiu (apie 11 vai.).

Vadovaujantis ASS įsta- rai įdomi — be įprastų suva- 
tais, kiekvienas ASS skyrius žiavimo darbų bus didelis me
nuo kiekvieno 20 narių renka no vakaras, paroda, sukaktuvi- 
vieną atstovą ir nuo ne ma- nis iškilmingas posėdis ir t.t. 
žesnio kaip 10 likučio — irgi Visiem sendraugiam bus proga 
vieną atstovą. Atstovų pavar- ne tik įsijungti į sąjungos ak- 
dės ir adresus pranešti centro tyvų darbą, bet ir pabendrau- * 
valdybai iki liepos 20.

Jei skyriaus išrinktas atsto-

me, save atstovauti gali įgalioti 
kitą ASS narį. Rinkti atstovai 
ir įgaliotiniai, registruodamiesi 
suvažiavimo mandatų komisijo
je, turės pristatyt skyriaus val
dybos atitinkamą įgaliojimą. As 
menys, įgalioti atstovauti kitus 
skyrius, turės pristatyti juos į- 
galiojusio atstovo pažymėjimą.

Kiekvienas skyrius yra įpa
reigojamas suvažiavimui pateik
ti pranešimą apie pereitų dvie
jų metų veiklą ir skyriaus 
padėtį. Pranešimą turi paruoš
ti skyriaus valdyba raštu. Sky
riaus valdybos narys arba vie
nas iš

ti, pasidžiaugti tikrai nekasdie
niu savaitgaliu.

Dalyvaujančiam visam suva
žiavime, registracija ir pragy
venimas kainuos $15.00. Visais 
kitais atvejais bus vadovauja
masi stovyklinės savaitės kai
noraščiu.
ASS STOVYKLINE SAVAITĖ

šios vasaros Ateitininkų Sen
draugių Sąjungos stovykla Dai
navoje įvyks rugpjūčio 6-13. 
Bus visa eilė paskaitų, įdomių 
vakaro programų, pranešimų, o 
gale savaitės visuotinis ASS su
važiavimas.

Norį dalyvauti registruojasi 
pas J, Polikaitį, 7235 S. Sacra- 
mento Avė. Chicago, Illinois

(nukelta į 5 psl.}
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Philadelphijos ateitininkų Vaikys - 
šventė įvyko birždap 25 !fcw- jaoBB&ų 
tom. Pu kun. K. POftotttoBB rtoro D. 
aukotų mišių, | kurias BtŠjNne CV bbkū. 
su vėliavomis iškilmingoje ai- Imšbb 
senoje, salėje įvyko iškilmin- AtoittoW

inž. Vyt Votertas.
G.

Jasinskas, K Ramanauskas, Vy
tautas ir Virgius Volertai; stu- 

. denių — D. Jurevičiūtė ir A., 

ladelphijosateitminkų dvasios
ko dovanas gavo: A. Balčiūnas, 
R. ftlrikaitė ir V. Votertas. B- 

SAS dvasios vadas, inž. R Bin-

pirm., J. Gaila

Philadelphijos draugovės pir- 
min., V. Maciūnas — MAS Phi
ladelphijos kuopos pirm., P.

gentas J. GbBb nušvietė nueitą 
ir einamą mūsų tautos kelią ir 
lietuves okupacijos vargus.
- Iškilmingas posėdis, baigtas 
tautos himnu. Posėdį pravedė 
inž. A. Gečys, pabaigoje padė
kojęs Kazimieriečių seselių vie
nuolyno Newtowne motinėlei

Gerardville, Pa.
Po trumpos pertraukėlės bu

vo meninė dalis, kurią atliko 
Jaunučiai ir moksleiviai ateiti- 

kyH| ir priūk^tt Htop*. ara

vyskupijos vienuolių reikalam 
komisijos narys ir Ashland Sta-

pašokta — D. Juzaitytė, Virgius 
ir Vytautas Volertai, o naujas 
ateitininkų orkestrėlis “Atei
tis” palinksmino įvairiom me
lodijom. šį orkestrėlį sudaro 
R. Juzaitis, K. Romanauskas, 
Virgus ir Vytautas Volertai.

Šventė praėjo labai gražiai 
sklandžiai ir tikrai malonioje 
ateitininkiškoje nuotaikoje.

Dalyvė

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTE PIKNIKAS
Liepos 30 d. — Putnam, Cormecticut

11:00 — šv. Mišios — prel. V. Balčiūnas; pamokslas Tėvas D. Slapšys, 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 
nažistamu ir naremsite savo dalyvavimu Matulaičio namų statybą.

Kas ir kaip gali labai prašomi savo auka paremti. Kviečiame tapti Matulaičio namų 
Fundatoriais — auka $500.00, Garbės Fundatoriais — auka $1000.00, Amžinaisiais Na-

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE 
Kennebunkport, Maine

riais — auka $100.00, arba Statybos Rėmėj ais — auka $25.00.
Pagelbėkime, kad taip reikalingą lietuviams seneliams įstaigą seselės be kliūčių galėtų 
laimingai baigti.

□ Rėmėju* (ma***nė auka)

LIETUVIŲ DIENA - PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RUGPIUČIO 6. 1%7

DIENOS PROGRAMA:

4:00
12:60 — Pietūs

Tautiniai šokiai, vadovaujant Onai Ivaškienei.

Pranciškonai širdingai kviečia visus dalyvauti šioje metinėje šventėje, pamatyti naują
ją koplyčią, iš Vatikano paviljono perkeltą daiL Vyt K. Jonyno didžiąją skulptūrą, 
lietuvių dailininkų meno parodą ir linksmai pralošti dieną.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

PhHadelphijos ateitininkų eisena j vienuolyno koplyčią pamaldom bendro* tvent** proga. Nuotr. K. Cikoto

LIEPOS 30 VISI KELIAI J PUTNAMĄ
Jau prasidėjo gegužinių-pik- 

nikų sezonas. Tai geriausia pro
ga lietuviam iš toliau susiva- 
žiuoti į vieną vietą, susitikti. 
Kartais tenka piknike sutikti 
bent 20 metų nematytą gerą 
bičiulį.
. Liepos 30 Nekaltai Pradėto
sios švč. Mergelės Kongregaci
jos vienuolyno sodyboje, Put- 
nam, Conn, rengiama tradici
nė Lietuvių susiartinimo šven
tė. Kas jau vieną kartą yra to
je šventėje dalyvavęs, tas nie
kad jos neapleidžia. Ta šventė 
yra tuo ypatinga, kad jos me
tu vyksta mergaičių stovyklos 
uždarymo meniška, kasmet vis 
paįvairinta, pritaikyta tų metų 
nuotaikai, programa. 150 sto
vyklautojų, tautiškais drabu
žiais apsirengusių, atlieka tau
tinius šokius, žaidimus, eise
nas, įvairius gyvus paveikslus ir 
lietuviškas dainas. Kiekvieno

BALTIMORES ŽINIOS

Šv. Alfonso parapijos C.Y.O. 
jaunimas parapijos mokyklos 
patalpose liepos 21 ruošia links
mą “Gamės Party” parengimą. 
Kviečiamas visas jaunimas, 
nors ir nepriklausąs šiai orga
nizacijai.

Siuvyklų darbininkai, kurių 
tarpe nemaža lietuvių, praleidę 
atostogas, liepos 17 grįžo į dar
bovietes.

šv. Alfonso suaugusių klubas 
liepos 22 Alberto ir Betty Juš
kų namuose ir kieme rengia 
“Crab Feast”.

šv. Kazimiero seselių Auxili- 
ary rugpiūčio 21-25 ruošia eks
kursiją į Montrealio Expo 67. 
Dėl informacijų kreiptis į Oną 
Lekevičienę.

Jonas Obelinis

ASS suvažiavimas
(atkelta iš 3 psl.) 

60629, prisiunčiant registraci
jos mokestį. Neužsiregistravu
sieji iš anksto galės tai pada
ryti stovyklavietėje.

.Akademinę stovyklos progra
mą tvarko P. Baltakis ir A. 
Barzdukas.

Stovyklos valdytojas — ko
mendantas bus P. Žumbakis. 
Registraciją stovykloj tvarkys 
A. Daugirdas, o ūkio reikalus— 
J. Mikaila.

Paskaitų metu veiks vaikų 
darželis (nuo 3 iki 8 metų), ku
riam vadovaus J. Juknevičienė, 
Am. Liet. Montessori d-još vai
kų namelių vedėja.

Ateitininkai sendraugiai, gy
veną toliau nuo lietuviškos ko
konuos ir nepriklausą jokiam 
ASS skyriui, prašomi registruo
tis ASS centro valdyboje ad
resu: J. Polikaitis, 7235 S.
ramento Avė., Chicago, Illinois, 
60629.
Nariai, kurie priklauso ar pri

klausė ASS centriniam skyriui, 
prašomi registruotis centro val
dyboje virš minėtu adresu. 

žiūrovo akį patraukia pilnas 
energijos jaunimas. Tad vien 
dėl stovyklautojų programos 
verta atvykti į Lietuvių susiar
tinimo šventę.

Šiemet dar bus progos šven
tės metu pamatyti jau baigia
mus statyti Matulaičio namus 
— senelių poilsio namus, apie 
kurių kertinio akmens pašven
tinimą ir tų namų reikšmę spau 
doje buvo plačiai rašyta.

Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
suteikusiem auką skiriamos lai
mėjimam penkios dovanos: 1. 
dail. Danutės Baltienės pieštas 
paveikslas, 2. gintaro paveiks

HARTFOBD, CONN.
tas L.S.B. Jūrų Skautijos 35 
jub. metų medaliu ir L.S.B. 
garbės “Pažangumo”, “Vėlia
vos” ir Tėvynės sūnaus” ženk
lais.

Raimondas yra Igno ir Bi
rutės šalkauskaitės Petniūnų 
sūnus, gimęs 1944 sausio 15 
Kaune. Į J.A.V. su tėvais atvy
ko 1951. Hartforde baigė Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos pra
dinę ir 1963 Hartfordo aukštes
niąją mokyklą. Šeštadieniais ke
letą mėtų lankė lituanistinę 
mokyklą.

Jo tėvas j. vx Ignas Pet
niūnas yra Atlanto rajono jū
rų skautų vadovas. 1955 žmo
nai mirus, jis vienas rūpinosi 
sūnaus auklėjimu ir mokymu.

J. Bernote*

Raimondas Petniūnas baigė 
inžinerijos mokslus

Birželio 12 bakalauro laips
niu Connecticuto u-te Raimon
das Vytautas Petniūnas gavo 
elektras inžinieriaus diplomą, 
šalia pagrindinių studijų R. 
Petniūnas 4 metus lankė R.O. 
T.S. kadetų kursus ir tą pačią 
dieną buvo pakeltas į 2-jį lei
tenanto laipsnį. Už pasižymėji
mą gavo “Distinguished Mi- 
litary Student” vardą ir atitin
kamą garbės ženklą. Po cere-» 
monijų R. Petriūnas išvyko 
atlikti karinės prievolės į Geor- 
gia valstiją — į Fort Benning 
Ranger Armijos mokyklą, kuri 
yra viena iš sunkiausių šiame 
krašte.

R. Petniūnas, studijuoda
mas u-te, pasižymėjo lengvojo- Papildymas. LKMS 17 kuo- 
je atletikoje — bėgime. Anks
čiau buvo žinomas ir. skautiš
koje veikloje, vadovavo L.S.B. 
jūrų skautų “Žuvėdros” valčiai, 
kuri mūsų skautijos istorijoje 
1956 pirmoji išnešė lietuvių 
trispalvę į Atlanto vandenis.
1961 L.S.B. varžybose jo valtis 
laimėjo pirmąją vietą, gaudama 
specialią Brolijos skirtą “Vy-x 
ties” gairę. Paskutiniu metu R. 
Petniūnas vadovavo “Gen. T. 
Daukanto” jūrų budžių įgulai. 
Už pasižymėjimą lietuvių skau- 
tijai Raimondas yra apdovano-

las iš Lietuvos, 3. inž. Ant. 
Gruzdžio dovanotas transistori- 
nis radijas, 4. Vinco Klimo do
vanotas transistorinis radijas ir 
5. 100 dol.

šventės programa: 11 vai. mi
šios ir pamokslas, 12:30 pietūs, 
Matulaičio Namų statybos ap
žiūrėjimas, įvairios pramogos, 
4 vai. stovyklautojų mergaičių 
meninė programa.

Nek. Prad. švč. Mergelės 
Marijos kongregacijos vienuoly
no sodyba yra prie pat 44 ke
lio, einančio iš Providerice į 
Putnamą, 2 mylios nuo Put- 
namo miesto. Koresp.

pos valdyba, papildydama savo 
padėką, išspausdintą Darbinin
ko 45 nr. 6 psl., nuoširdžiai dė
koja taip pat ir New Haveno 
klebonui kun. A. Zanavičiui, 
suvažiavimo proga sukalbėju
siam maldą ir pasveikinusiam 
suvažiavimo dalyves.

— Tėvo A. Kazio, S. J., fo
to darbų paroda liepos 27 — 
rugpiūčio 15 įvyks S. Paulo 
mieste, Brazilijoje. Parodą ren
gia didžiausias Pietų. Amerikos 
foto klubas Baideirantes savo
se patalpose. \

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMES SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASIRY2OME —[VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TCVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNK (BUILDING FUND) 
M0 BU8HWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 112TI

Siunčiu auką--------- statybų fondui ir praiau kalyti mana / mūsų
Seimą / mūšų mirusiuosius į:
□ Garbia fundatorius (>1000)
□..Fundatorių* (>100)

ADRESAS

■"■"■to
lus, gyvenąs Austrijoje, Mel- 
bourne vykstančioje Anstrali- 

konkurshtoje parodoje už aavo 
akvarelinį kūrinį laimėjo aukš
čiausią 1600 doL premiją. Ne 
tik konkurso jury komisija, bet 
ir australų spauda pripažino, 
kad H. Šalkausko darbas yra 
geriausias kūrinys visoje paro
doje.

— Australijos lietuviai ruo
šiasi gausiai apsilankyti Ameri
koje 1968 PLB Seimo proga. 
Ekskursiją organizuoja ALB 
Krašto valdyba.

— Chicago* Lietuvių operos 
nauja valdyba: pirm. V. Juška, 
I vicepirm.G. Kazėnas, H vice- 
pirm. S. Džiugienė, m vice- 
pirm. V. Petrauskas, sekr. Alf. 
Kiemaitis, ižd. Alb. Smolins- 
kas, valdybos narys V. Stropus.

— Bendrinė lietuvių studijų 
savaitė, rengiama Lietuvių 
Fronto Bičiulių iniciatyva, į- 
vyks rugpiūčio 13-20 Dainavos 
stovyklavietėj. Paskaitas Lie
tuvos .. valstybingumo klausi
mais skaitys Vilko pirm. dr. J. 
K. Valiūnas, V. Sidzikauskas, 
dr. J. Kazickas, prof. J. Brazai
tis ir V. Vaitiekūnas.

— Kompozitorius Bronius 
Būdriūnas, Los Angeles, Calif., 
kuria naują kantatą, kuriai žo
džius sukūrė poetė dr. Elena 
Tumienė. ši kantata pirmą kar
tą bus atlikta per šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos rengiamą 
Lietuvių dieną 1968 birželio 
19, minint Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 50 metų su
kaktį.

— V. Tamulaitytė iš Toronto 
bus jauniausia prelegentė mo
kytojų studijų savaitėje, kuri 
įvyks Dainavoje liepos 30 — 
rugpiūčio 6. Ji nušvies jauno
sios kartos požiūrį į tautinį jau
nuomenės auklėjimą ir litua
nistinių mokyklų problemas. 
Jaunimo organizacijų vadovai 
ar jų atstovai kviečiami šioje 
mokytojų studijų savaitėje da
lyvauti. Įsiregistruoti adresu: J. 
Tamulis, 7031 S. Maplewood
Avė., Chicago, BĮ. 60629.

— - Pasauliečių apaštalavimo 
tarptautinis kongresas Romoje 
įvyks spalio 11-18. Norį daly
vauti stebėtojų teisėmis, gali iš
anksto įsiregistruoti pas prel. 
V. Mincevičių,. Via Casalmonfe-, 
rato 20, Roma. Įsiregistruoja- 
ma ne vėliau spalio 1. Norį ap
sistoti šv. Kazimiero kolegijos 
užeigos namuose, kambarį užsi
sako iš anksto adresu: Vilią Li- 
tuania, Via Casalmonferrato 
33.

— Ateitininkų sendraugių są
jungos suvažiavimas įvyks rug
pjūčio 11-13 Dainavos stovyk
lavietėj.

— Studentai ateitininkai,
vykstą į SAS vasaros stovyklą 
Montrealyje, žemėlapį ir nuro
dymus gali gauti pas draugo
vių valdybos narius. Daugiau 
kopijų galima gauti pas SAS- 
SIS vedėją Rimą Salytę, 206 
Waynė Avė., Springfield, Pa. 
19064.



HAPPY FAMILY DAY

Complete private affaira

PARKWAY
DINER

BOND BAKING 
COMPANY

parties and sodai affairs

Holds 350 people 
CaU EX 2-9331

ir kas juos žiūrėtų? Aš esu se
na ir ligota. Mano žentas ne
turi motinos.

Sena motina, AAassachusetts
248 Waverly Avė. 

Newark, N.J. 
CaU 201 243-0400

.i-, .'vt.:

DARBININKAS

' ?

van eoaoo* 
•CSTAURAHT.

Briąg the Family 
CaU 201 8*2-4121

BOULEVARD 
MANOR

Klausimas
Gyvenu Bostone ir toriu 4 

dukteris ir 3 sūnus. Viena duk
tė gyvena su manim ir yra ne
ištekėjusi. Visi kiti mano vai
kai yra vedę, bet nei vienas 
iš jų nėra laimingai vedęs ar
ba laimingai ištekėjusi.

Viena iš mano dukterų yra 
ištekėjusi už airio. Jis ją mu
ša, neduoda pinigų, bet perka ju? Kam jie būtų atiduodami 
visą maistą ir drabužius vai
kam, o kartais ir jai. Ji iš di
delės nelaimės geria, ir nema
žai, bet ji nėra girtuoklė. Jis, 
iš kitos pusės, išeina iš namų, 
naktimis nepareina namo ir 
valkiojasi su visokiom moteri
mis, bet kaltina mano dukterį, 
kad ji nėra jam ištikima. Ai 
jos klausiu, ar yra tam pagrin
do, o ji man nepasako nei taip, 
nei ne. Net baisu pagalvoti, 
kas atsitiks su vargšais vaiku
čiais, tokius tavus turint. Nė 
vienas iš jų nėra žmogus kaip 
reikiant. Jie amžinai mušasi ir, 
vaikam klausant, jis ją vadi
na biauriausiais vardais. Jis, be

nenori skyrybų, bet, sako, jei 
jis bandys ją “divorsuoti”, ji 
tuoj kreipsis Į teismą ir jį “di- 
vorsuos”, nes ji turinti daug liu
dininkų, kurie* matė jį besival
kiojantį su kitomis moterimis.

Pasakyk, Tamsta, ar gali taip 
vienas kitą divorsuoti ir kas at
sitiktų su vaikais tokiu atve-

JIMCS GARDEN CENTER
Montauk Hwy. 

Brookhaven
Complete Landscape Service 

Designing and Planting
AT 6-0137

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

Lietuvių pranciškonų kul- ' 
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai ; 
kviečia lietuvius jaunuo- į 
liūs tapti šv. Pranciškaus ! 
Asyžiečio sekėjais. ;
Dvasinės veiklos dirva la- ; 
bai plati. <
Jaunuoliai priimami klie- ; 
rikais ir broliais. Visiems ; 
yra teikiama proga siekti i 
mokslo.
Norint informacijų, rašo- : 
ma šiuo adresu:

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Į Studentų pasaulio p-bes Čeko- 
slovakijon išvyko JAV komanda: 
Zuckerman (Brooklyn), Verber 
(Chicago), Gilden (N.Y.), L. Kauf- 
man (Md.) su pakaitais: W. Martz 
ir A. Soltis. Pakeliui, komanda ren
gėsi sužaisti vienerias rungtynes su 
Lenkijos rinktine. Varšuvoj.

Dera priminti, kad JAV komanda 
(Lombardy. Kaime, Mednis, Wein- 
stein, Hearst) 1960 m. laimėjo pa
saulio studentų p-bes, Leningrade. 
2 v. Bko Sovietų S-ga. 3 v. Jugo
slavija.

New Yorke vyksta JAV jaunių p- 
bės. Laimėtojas bus pasiųstas j Jau
nių pasaulio p-bes. kurios, jei nebus 
pakeista, turės įvykti Jeruzalėj, 
rugpjūčio pradžioj.

Prieš 10 metų (1957 m.) jaunių 
pasaulio p-bes laimėjo amerikietis 
William Lombardy, sukoręs 100% 
laimėjimą ir pelnydamas didmeistrio 
titulą. 1955 m. pasaulio p-bėse lat
vis Edmar Mednis, N.Y., iškovojo 
antrą vietą.

Tarpzoninės p-bės paskirtos Tu
nise nuo spalio 15 d. iki lapkričio 
20 d. Iš jų šeši pirmieji pateks į 
pasaulio kandidatų varžybas 1968 
m. Tarpzoninėse dalyvaus per 20 
kvalifikavusių. JAV atstovaus pgl 
1966 m. JAV p-bių pasekmes: R. 
Fischer, R. Byme ir S. Reshevsky, 
tačiau iš spaudos aiškėja, kad Fi- 
scherio dalyvavimas su klaustuku.

Bostono miesto p-bė* paskirtos 
spalio 12 d. savaitgaliui. Bostono 
čempiono titulas buvo lietuvių iško
votas 5 kartus: 1949 m. P. Tautvai- 
šo. 1950 ir 1951 — K. Škėmos, 1959 
ir 1964 m. — Ged. Šveikausko.

So. Bostono LPD šachmatų klubo 
p-bėse šiuo metu pirmauja jaunuo
liai: W. Shakalis ir Saulius Girnius.

“Che** Review” 7/67 skelbia J. 
Panieką, baigusį antruoju Postai 
Prize turnyre su 4 *6-1*4 tš. Tarp 
“Class" turnyro laimėtojų paminė
tas J. Santarius, sukoręs 6-0 tš. 
įdomu ar tai lietuvis, ar graikas?

Atsakymas "
Jei ir žmona ir vyras kreip

sis į teismą, prašydami skyry
bų (cross libels), ir kiekvienas 
pateiks teismui įrodymų, kad 
antroji pusė yra neištikima, 
teismas grei&ausiai atmes abie
jų prašymus. Situacija susida
ro gana keistoka, nes negalima 
gauti skyrybų, jei abi pusės 
yra teisiškai “kaltos”. Jei vyras 
kreiptųsi į teismą, prašydamas 
skyrybų dėl neištikimybės (o 
pas mus nėra lengva įrodyti 
“adultery”) ir prašytų teismą 
paskirti jam vaikų priežiūrą 
(custody), jo prašymas vargu 
ar būtų patenkintas. Jei vaikai 
yra jauno amžiaus, jų priežiū
ra beveik visuomet paskiriama 
motinai. Jei tėvas norėtų to iš
vengti, jis turėtų įrodyti teis
mui, kad motina nėra “tikęs” 
žmogus (fit person) vaikam au
ginti. Tai jam būtų labai sun
kų padaryti. Jeigu žmona ir 
yrh prasta žmona, tai toli gra
žu nereiškia, kad ji tuo pačiu 
yra ir prasta motina. Jei Tams
tos žentas ir sugebėtų Įrodyti, 
savo žmonos neištikimybę, 
to neužtektų iš jos atimti vai
kų “custody”. Jei vaikai yra 
jauni, greičiausiai būtų palieka
mi motinai auginti, o tėvas tu
rėtų duoti pinigų jiem išlaiky
ti. Gali būti, kad Tamstos duk
tė, pareigos jausmo verčiama, 
pati gerai žiūrėtų savo vaikus, 
jei jai pasisektų savo pačios 
gyvenimą susitvarkyti.

Teismas skyrybų atveju labai 
rūpinasi vaikų būkle, jų ger
būviu ir ateitimi. Jei vaikai yra 
vyresnio amžiaus, jie yra teis
mo atsiklausiami su kuo norė
tų gyventi, nors teismas vado
vaujasi visomis sąlygomis, o ne 
tik vaikų pageidavimu. Teis
mas, išnagrinėjęs visas aplinky
bes ir visus galimumus, nu
tars kas Imtų geriausia vai
kam. Kai abu tėvai teismo nuo
mone yra “netikę” vaikam au
ginti, vaikai gali būti “atiduo
dami” auginti giminėm ar 
net svetimiem ir teismas, pa
daręs savo sprendimą, tęs sa
vo rūpinimąsi vaikais. Tie žmo
nės, kuriem vaikai duodami au
ginti, yra stropiai tiriami ir 
renkami.

Gaila, kad tokios problemos 
iškyla. Žmonės privalėtų turėti 
daugiau atsakomvbės jausmo 
savo pačių vaikų atžvilgiu.

For the Finest of Food 
We Cater to Family

3007 East Tremont Avė 
Bronx 

CaU SY 2-2833

STARBRIGHT
ENTERPRISES

For the Finest 
of Spanish Records

39 Prospect Place
Brooklyn N. Y.

CaU 
UL 7-5585

DEVTTA’S
PRO SHOP

274 East 3rd Street 
Mount Vernon

We Have Everything 
for the Bowler

CaU
914 MO 8-8871

MARIO’S 
Auto

Inspection 
Service

SheU Bay Road 
Cape May Court Hbuse 

N. J.

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU 
SODYBOJE

VINCENT A ALLEN 
BEAŲTY SALON 
Lute Nite Friday 

1832 Springfield Avė. 
'aptevrood. N. J. 

201 783-2272

LA FONTANELLA INC.

DINO ef ITALY 
H Al R 8TYLIST

Late Nite Thurs. A Fri.
1609 Avė. N Bklyn.

CaB DE 6-7777

KISMET
INN

1 Fine Food 
and 

Excellent Service 
We_Cater to the Family

CaU 516 
583-8474

JAMES 
LAGUMIS
Quality Retail 

Wines and Laųuors 
We also deliver free

Mastic Road 
Mastic Beach L. I. 
CaU 516 281-9011

1304 2nd. Avė.
NEW YORK CITY

We Cater to the Family

Call 988-4778
Ask for Mrs. Appes

THE GOLDEN COACH 
RESTAURANT

For the Finest of 
Chinese Food 

We Cater to the Family

578 Second Avė.
Bet 30-31 St. 

CaU OR 04669
Ask for Norah Liv.

J and P SUNOCO STATION

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs 

and towing 
Mechanic Always on Duty

654 North 6th. Newark, N. J.
CaU 201 485-9545 

Ask for Paul

TAPPENS RĘST.

For the Finest of Food 
We cater to the Family- 

3078 Ocean Avė.
Brooklyn, N.Y.

Call DE 2-4200

Tel. GRover 5-4666
GRover 5-9769

Open 11 AM to Midnight

Patchogue Royal 
Restaurant

Real Cantonese Dishes 
and Family Dinners 

New York Chinatown Style 
Special Luncheons & Dinners 

Orders to take out 
Air Conditioned 

68 West Main Street 
Patchogue, L.L, N.Y.

ST. MARYS
R.C. CHURCH

1008 49th Avenue

To Ali our Friends 
and Parishioners

THE FIRST 
NATIONAL BANK

1 Eschange Place 
Jersey City N. J.

Paying 4% 
from day of deposit 

• to the day of withdrawal

Call 201 
333-1300.

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos | pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 30 iki riigpiūčio 27. Pigios 
kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma,'vėsus klima
tas su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palan
kias vasarojimui sąlygas.
e Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04040. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 30 d. (207) 967-2771

Montreal
Lankydami pasaulinę pa

rodą, apsistokite gražiuose 
Laurentian kalnuose. Kai
nos pusiau pigesnės tegu 
Montrealyje, tik 45 minu
tės kelio nuo Montrealio

No. 15, Exit 28.
Motelių kainos — $10.00 

dviems asmenims. Reser- 
nuokite: MOTEL MOULIN 
ROUGE, St. Adele P.Q., 
Canada; telef. 229^166 — 
aso. J. Ladyga.

Dėl ekskursijų ar grupių ke
lionių samdykite

Suburbau 
Transit Corp.

autobusus
KATONU* * iTTOOtrnftKI 

su atfaldymu

Skambinkite:
.dieno* metu (201) CH 9-1100 

vakare — (001) 440-5154

Lake George, N.Y. Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvynų BLUE WATER 
vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti vykstant į 
Montrealio parodą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway 
Exit 24, į Northvvay 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myi. į 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N. Y 
Tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželk

RESTAURANT - MALĖ / FEMALE 
Openings for:

Waitresses - Short Order Cooks 
Porters - Dishwąshers

In new coffee shop which will open in early July at La 
Guardia Airport. Interviews 10 AM - 3 PM every day būt 
Mon. and Tues. in TERRACE RESTAURANT. Ask for 
George — Main Terminai Bldg., La Guardia Airport.

GOLFERS NO WAITING TIME!
LAKE ANNE GOLF COURSE offers a 3400-yard, fully sprinklered 
course, complete with pro shop, steam room and shovvers, luncheon- 
ėtte, eleetrie carts, pull carts, rentai clubs... and no warting to play. 
Rates $3 weekdays, $5 weekends and holidays. JUST A CHIP SHOT 
AWAY The quickway to Ebdt 130. East on Rt. 208 for 3 miles... 
turn right on Clove Road *6 mile to LAKE ANN GOLF COURSE. 
From N J. — Clove Rd. Midway between Monroe and Washington- 
ville, off Rt. 298 Midway - George Washington Bridge to Palisides 
Parkway, change to N.Y. thru-way Exit 16, 50 miutes from George 

Washington Bridge. Clove Road, Monroe, N.Y. [914] 783-2646.

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
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 Lūšys, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418; tel. 
212 - 849-1193 • Irena Velta*, 72 Congres* Street, Braintree, Mas*. 
02185; tel. 617 - 843-2146 • VILLA MEŠKA, 42 Beach SL, Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Mas*. 02553; tel. 617 - 759-3251.

94-17 Jamoiva Av*., Woodhaven, N.Y. 11421 — Tol. Hl 1-7747

Vykstantiems į Pasaulinę Parodą 
MONTREALYJE

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli 
nuo parodos. Kaina nuo $6.00 dienai. Vieta automobiliui.
J. SKUČAS, 6966 441h Avė., Rosomont-Montreal 36, P.Q. Canada 

Tel. (514) 722-6152

“AIDAS” Radio-T.V. Lab

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa-' 
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas ir pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS



N. J

EVergreen 3-0770

ing price in the 2(Fs 516 HA 1-5845

M

Astoria Tel 273-8H7 orR

Cathobc church witbin area, school 
bus; 8 m bonse 3 bednns 2 baths, 
large plot, trees, oil best, S A S

PATO VACATIONS 
PATO HOLIDAYS

Perfect vacation for everyone. Mod- 
ern reoms, many with private bath.

ViLLA VOŠIU-A Tannersville, NY 
Phone (518) 589-5240. John & Nada 
Vosilla, proprietors. Meeting piace 
of ItaHan-Americans, in the heart

ABBET MANOR
425 Grant St. 

Bridfeport, Conn. 263 -!

THE GLENDELLA
A Family Piace 

BARRYVILLE, N.Y.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
KomiMrio Spintos

Adults. $50-$53 wkly incl 3 meals 
daily. $8 deffly. 60 ori. fran NYC. 
Mr. Mrs. H. Smith, (914) 496-3287.

Summer fun in beautiful Sulivan 
County. 130 aeres overlooking the 
Deleware River. Great hunting on 
our property. . Fully stocked bar, 
clean, modem, reasonable.

Your host 
HARRY ARNOLD 

Brosbure

HELP W. MALĖ

WANTED 3 MEN start Work now 
immediately 3125 and up if you 
qualify no exp the work is bot heavy

for interview 914 Dl 3-8906 or ap- 
ply TILO CO INC. 489 North St. 
Middletown N.Y.

Oxygen Technician mušt tave tech- 
mdan’s Hcense. Helpera wffl tratn

hfied men with chauffeurs license

ton, 505 B 116th Street NYC.

WANTED EXP GRINDERS steady 
work nice working conditions work

MKNDEM ON W i i

•“■V

SEWINQ TEACHEIt 
HOME - BCON -įMJLLTIME

ML OMrMjtttft

ObKOma Mfg Co.
201-673-1850

NURSB 
RN*s Md kWs

3 to 11 or 11 to

Wanfted Exp Doubteneedle Opera
tore on Coat* aeetion work steady 
work nice worktng conditions work 
near kome FRESCA COAT CORP 
173 Wilson Are Brooklyn — Call 
366-1906

WANTED EXP OPERATORS 
on Oresses of 39 and up 

Mušt do a complete garment 
Steady work nice working conditions 

PETROCELLI FASHION8 INC. 
555 8th Avė. N.Y.C. LO 3-0034

WANTED EXP OPERATORS 
on the single needle and blind stich

Section work and complete garment 
SALLY’S CONTRACTING CORP. 
15 E 30th Street N.Y.C. 5th Floor 

Call OR 9-9097

chestra. Coctail lounge, golf bocce. 
Perfect Italian- American kitehen. 
$55.00 a vreek, including 3 delicious 
meals daily. Make reservations now 
— write or phone, in Brooklyn — 

CL 9-5269

KEEP YOUNG 
AND SKENDI®

Witb heat cabinets, vibrating chair 
and scientific Swedish hand mas- 
sage. A Pre-Vacation Special, don’t 
miss it.

5 FULL TREATMENTS

is BOTŲ, o taip pat

OS APARATŲ ir (ARMAKAUSKA8)

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

•Tąsa 2-5043

RATION
i ŠntEET, NEW YORK. N. Y. 10036 

• TA Cl 5-7905

FUNERAL HOME 
Mindami koplyčia - Air cotM^ioned

šery, etc. Rate for 2 persons $22.00 
per day; eacb additional person 4.00 
per day; 3 persons per room per 
day $26.00. For reservations write: 
SOGESLO Ine. 4567 Blvd. Laurier 
Route 9 SL Hubert, P. Que., (514) 
866-1981 Off 1 member of Logexpo.

MURRAY
TAPING & PAINTING, Ine. 

Industrial, Commercial and Resi- 
dential Painting. Free estimates —

34 Dover Avė., Mastic, L J. 
516-281-6646

EXTERMINATION Roaches A Ants 
new formula—$2.00 a room. Special 
rates givcn landlords, Stores A home- 
owners. Six months guarantee on 
aH work. Let GEORGE & JULIC 
do it. Tel. AD 4-9291 area code 212

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

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

Adotf Schrager Funiiture, Ine.
YorfcvlM* iMžiatN^A srailaMla baldų krautuvė

DABAR: 336 EsatMtti Street (tarp 1 tr 2 Avė.) N.Y.C. 
TeL TR 94M08

Atdara kasdien Ud 9 v. vakaro, antnufieniata tr fcfttad. iki 6 v. vak.

& Notary PubUe 
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y

Joseph Garszva 
GRABORIUS . 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y

KODIS 
LAIDOTUVIŲ {STAIGA

Įkurta 1941 metais 
Jautriai patarnaujame tttkdeslo 
valandoje. Koplyčios naujai įreng
tos, jos vėsinamos.

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

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

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS 

Laidoja Brante, New Torfce,

dendos koplyčios nemokamai

PETER JAREMA 
129 Eart 7th Street 

New York, N. Y. 10009 
ORegon 4-2568WANTED exp operatore on sirirts, REDUCING STUDIOS

With MoteiBETTY DEAN'Sgarment steady work nice vvorking

laddotuvių direktorių*

AirComttUon

274-7981
2242 74th Street Jackson Heights

ALL TYPES OF CEILINGS
INSTALLED

Call 274-0709

Section wotk and plece work steady

<fcy or Mgtt 366-7455 Mr. Vincent PRANAS VAITKUS

PET8 BOARDEDg*uv VNfey Trie 914-7H-7613

CuR-TA 3-0133

PR 4-9166

DRIVE INN RESTAURANT High-

-------Old and New Work -

perviston, daily walks, bot lunches 
gtven. Reasonable rate*. For more

machines Leboci Mfg Ine 40 W 27 
BL Can MU 6-2288 ask for Maria

beautiful rooms 
For 2, 3, 4, or 5

WANTED EXP OPERATORS 
A LINING MAKERS NASO CONSTRUCTION CORP 

General Contractore. Specialize con-

Timothy H. George, naster caterer --------w

Coat Co — 249 Varet St Brooklyn 
CaD EV 6-5734

Celo Tex acoustical suspended ex- 
pert workmanship all work gyar- 
anteed. For free estimates call UL 
6-8880 — GRAYBAR CEILINGS.

area, good income. Selltng after 18 
yean. Mari for partnere, or family.

160 W Broadway 
at 44th Street 

CO 5-9077 — CO 5-1435 
Open Daily from 9 AM to 9 PM

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

$2 all Service calls.

Visiting EXPO 67 Official member

300-1003.

Call 453-6447 773-2494

tion call M A 2-3164

LAIKRODI MINKĄS

VI 7-8873owner KI 7-4405.

WANTED EXP OPERATORS on 
Ladies Coats mušt -do a complete 
garment. Steady work nice working 
conditions work near kome. Carole 
Coat* Co. 678 Hart St. Brooklyn 
Tel HI 3-1470

and 2 minutes ftom Mercier Bridge. 
Price $9.00 a d^- išt' person and 
$3.00 for eacb additional person in 
šame room. Apply now for informa- 
tion & reservations Les Residences 
Remi Gėlimas 250 Čabano La Šalie 
Montreal, Cahada (514) 365-1483

D's RESTAURANT 
GRACIOUS DINENG - Southern 
fried chicken, fried shrimp, sirloin 
steak, veal cutlet parmesan, roast 
L J. duck, prime rita of beef au jus. 
202 B’way (MonticėUo hm) Monti- 
cello, N.Y. Open 7 days 

914-794-5430
WANTED EXP BODYMEN 

TO WORK ON MUSES 
Steady work — wwfc neaf kome

WANTED EXP OPERATORS 
ON 8INGEA MACHINES 

Steady work nice working conditions 
TAMI RAINWEAR 

30-12 30th Avenue Astoria

CHILD CARE

KAINOS.

MPLAY
150 W. 28 SL, New York, N.Y

(Buy of a life time) SUPERETTEPatalpa No. 501.

Tel CH 2-1079 — CH 2-0033

CHILD-CARE by day or week 2 
years and up. Spadous play area, 
refined krane. Near paiks.and otker

-WANTED EXP OPERATORS 
ON ORESSES

CHILD-CARE įveekly and daily (2 
years or up) good superviston given 
to rerh child — Reflned kome and 
area, bot lunches, reasonable rates,

WANTEO EXP OPERATORS 
ON ORESSES

Section woik — steady work nice 
working conditions Union sbop... 
work near kome P A D DRESS CO. 
1825 Hotart Avė Brase

kaisis kreiptis pas staty-

TeL 516 AN 1-2864

NAUJAUSI 
PRANCŪZU 

Ir ITALU 
MODELIAI. 

Įvairūs kailiniy 
ir kailiy

pasirinkimas

Co 345 West 35th Street N.Y.C. 
Call LO 3-4341

jects, achoota, komes, churches, no

POWDER HORN RANCH
Featuring Round and Square Danc- 
ing Satnrday nights reasonable rates 
on a daily and weekly basis come 
on over and enjey yourself phone 
914 - 434-5420 Loch Sheldrake off 
Route 52 N. Y.

ONE STOP PARTY SHOP

*my #306 Suaseoc Cousty beautiful

ideal fot partnere or tanHy, ftiDy

beautiful sūr
yje*, 13 units.

CO 6-4129

CATSKILL Mts — SL AgMtfg

PLUMBING - CARPENTRY 
ELECERICAL INSTAIiATION 

202 McDougal SL BrooMyn, N. Y.

GERMAN SHEPHERD
(1) MALĖ
(2) ŽEMALE . /

Beautiful Home Bred —eoetremety 
f rientfly. Reasonabiy prfced — For 
more infonaatioa call 516 - 221-8626

EmHy-Kay Bridal Salon 8KS B*way 
bet. 41st A 42d Bayonne FE 9-8826 
Custom made IntBvtdualIy styled

I87 ORCHARD ST^ N. T. C. Tat GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ -

VILNONES MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
ToL AL 44319 • 200 Orchard SL, New York, NX 10002

JUOZO MISIŪNO

RAYS UQU0R STORE
NM6 tfFRERIS RYll RfCHMONDHRLKY.

tjf inccoETE w^wRninj

Market 2-5172

BUTUS
Mario Teixeira, Jr. 

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios

VAITKUS
* FUNERAL HOME

197 Webster Avenue

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausionds

KARLSONAS
FUNERAL HOME

NEW BRTTAIN, CONN.

Tel. B A 0-1131

ADVOKATAS
41-40 74th Street
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Lietuvių Motery Kluby Fede
racija ir N. Y. Klubas gen. kon

sulo Vyt. Stašinsko atminčiai 
pagerbti vietoj gėlių prie ve- 
lionies kapo 25 dol. auką pa
skyrė Tautos Fondui.

Visi skautai ir jų tėveliai 
liepos 22-23 kviečiami darbo 
talkon į Lisbon, Conn., (netoli 
Baltic miestelio) paruošti skau- 
tų-čių stovyklavimo vietas. 
Nori gauti palapines, kreipiasi 
bent dieną prieš pas p. s. V. 
Kidolį, tek HI 1-3894. Važiuo
ti: New England Thruvvay į 
Route 52 link Norwich iki
Exit 83A į 169 kelią. Juo suk
ti kairėn link Brookline. Prie 
šviesos kairėn į 138 kelią ir 
važiuoti iki galo. Sukti dešinėn 
į Kingsman Road. Už dviejų 
namų kairėn į stovyklavietę.— 
Tuntininkai.

Pavergtų tautų žmonės prie lietuviško kryžiaus Flushing parke, N.Y., minint Pavergtų Tautų savaitę 
liepos 16. Nuotr. R. Kisieliaus

Antanas Jakelaitis, gyve
nęs Woodhavene. sulaukęs 65 
m. amžiaus, mirė liepos 10. Po 
gedulingų mišių, kurias Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje lai
kė kun. klebonas J. Aleksiū- 
nas, kun. A. Račkauskas ir tėv. 
dr. V. Gidžiūnas. O.F.M., pa
laidotas liepos 13. Velionis bu
vo pašarvotas Šalinskų šerme
ninėje. Nuliūdime liko žmona 
Teresė, dukra Nijolė ir žentas 
Žukauskai, 2 anūkai ir kiti gi
minės.

Sekmadienį,
1967 m. rugpiūčio (Aug.) 6 d. 
visi keliai veda į
‘Lietuvos Atsiminimui’ radijo 
ir laikraščio ‘Darbininko*
bendromis jėgomis rengiamą

PIKNIKĄ
Didžiojo New Yorko lietuviams

PLATTDEUTSCHE PARKE, 
1132 Hempstead Turnpike, Franklin Square, L.l. N.Y.

PROGRAMOJE:
Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Miss Lithuania, 
1967” • Pradžia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. Šokiai 5 vai. 
Piknikas įvyks bet kokiam orui esant. • Įėjimas $1.50.

Visus nuoširdžiai kviečia rengėjai
Autobusas išeis 1 vai. p.p. nuo Apreiškimo parapijos bažnyčios ir 
sustos prie lietuvių bažnyčios Maspethe ir šalinskų laidotuvių įstai
gos Woodnavene.
Directions: By auto, take Cross Island Pkwy. to Hempstead and 
Jamaica Turnpike. or either Franklin Avė. or Nassau Blvd. from 
Southern State Pkwy. to Hempstead and Jamaica Turnpike. Park 
is 2 miles from Belmont Perk Rače Track, off Renken Boulevard.

Vienuolynas ......
Spaustuve .........

__  G L 5-7068
..... GL 2-6916

Administracija ...___  G L 2-2923
Redakcija ............... G L 5-7281

Angely Karalienės parapijos 
bažnyčioje yra novena — de- 
vyndienis į šv. Oną. Pamal
dos būna kasdien po 8 valan
dos mišių iš ryto. Devyndienis 
baigiamas liepos 26, trečiadie
nį, šv. Onos dienoje, iškilmin
gomis mišiomis 9 vai. ryto. Po 
mišių parapijos salėje bus ben
dri pusryčiai, kuriuos ruošia pa
rapijos Amžino Rožančiaus d- 
ja, vadovaujama Onos Sijevičie- 
nės.

Dariaus ir Girėno minėji - 
mas New Yorke įvyko liepos 
15 d. 3 vai. popiet prie Dariaus 
ir Girėno paminklo Lithuanica
Sųuare, Brooklyn, N.Y. Nors iš 
ryto kiek lynojo, bet apie 2 v. 
popiet diena praskaidrėjo ir mi
nėjimo programa buvo gražiai 
atlikta. Dalyvavo apie 100 lie
tuvių. Visiem dėkojame.-Ko- 
mitetas.

PADĖKA

Fabijonas Gaidys po sunkios 
operacijos mirė birželio 27. Iš 
Shalins šermeninės birželio 29 
su bažnytinėm apeigom palai
dotas Cypress Hills kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Ona ir 
dvi dukros su šeimom. Dėkoja
me už užprašytas mišias, gėles, 
palydėjimą į kapus ir užuojau
tas, kurių gavome gana daug. 
Labai dėkui. — Ona Gaidienė 
ir šeima.

Apreiškimo parapijos klebonų pagerbime Nuotr. P. Ąžuolo

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

PADĖKA
Stasys Stumbras su šeima 

nuoširdžiai dėkoja dr. V. Pap- 
rockui už sunkios ligos metu 
rūpestingą gydymą Liuteronų 
ligoninėje ir namuose. Dėkoja
me gerb. kunigam už aprūpini
mą šv. sakramentais ir lanky- 
kymą: kun. Martusevičiui, kun. 
kleb. B. Kruzui, kun. J. Pakal
niškiui, kun. A. Račkauskui. Dė 
kojame draugam už lankymą, 
sveikinimus ir dovanas: J. Lu
koševičiui, E. Sandanavičienei, 
V. ir A. Stasiūnams, P. O. Apo- 
lis, J. Miklaševičiui, A. Šmitie
nei, Antaninai Liuteronų ligo
ninės tarnautojai. Dėkojame 
taip pat visiem kaimynam, vie
nu ar kitu būdu pagelbėjusiem 
ar užjautusiem. — Stasys 
Stumbras su šeima.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 30. Autobusas išeina 
sekmadienį, 6:30 v. ryto, tuoj 
po mišių, kurios bus laikomos 
6 v. pranciškonų koplyčioje, 
680 Bushwick Avė., Brooklyne. 
Kelionė asmeniui 10 dol., įskai
tant ir įėjimą į pikniką. Regis
truotis Darbininko administra
cijoj GL 2-2923, vakarais GL 
5-7068, pas M. Šalinskienę — 
VI 7-4499

Lietuvių Atletų Klubas ieško 
baro vedėjo nuo rugsėjo 1 d. 
Skambinti: A. Vakselis, tel. VI 
6-3246 arba, J. Vilpišauskas, 
tel. VA 1-5786 arba, I. Gasi- 
liūnas, tel. GL 6-8217.

Parduodamas vienos šeimos 
mūrinis namas, — 6 kamba
riai ir virtuvė: 241-02 86 Rd. 
Bellrose, N.Y., 11426. Skambin
ti vakarais nuo 5 v. telefonas 
343-8432.

A. a. dr. Justino Petkevi
čiaus vardui įamžinti buvo su
aukota $220.00 ir persiųsta Lie
tuvių Fondui. Įnašui aukojo: 
V. D. Anoniai, dr. Vaitiekaity- 
tė-Bemier, J. M. Blazaičiai, A. 
D. Bobeliai, K. R. Čerkeliūnai, 
A.G. Dauniai, dr. A. L Dičpi- 
nigaičiai, B. L Garunkščiai, V. 
A. Gerulaičiai, A. F. Jasaičiai, 
J. D. Kregždės, B. Laucevičiai, 
V. L. Milukai, * P. O. Osmols- 
kiai, L. D. Siemaškai, E. S. 
Skobeikai, N.Y. Skautams Rem
ti Komitetas, P. G. šlapeliai, 
dr. A. J. Snieškai, J. J. Šukiai, 
D. M. Šulaičiai, Vigeliai, J. L 
Vilgaliai, A. J. Vituviai. Velio
nio įnašą atstovauti sutiko A- 
leksandras Daunys, 18 Cedar 
St., Syosset, New York, 11791. 
Įnašo reikalais prašome kreip
tis minėtu adresu arba tiesiog: 
Lithuanian Foundation, 6643 S. 
Maplewood Avė., Chicago, III., 
60629. — G. Šlapelienė.

Angelų Karalienės parapijos 
gegužinė, įvykusi liepos 9, gra
žiai pasisekė. Parke buvo apie 
600 žmonių. Pinigus laimėjo šie 
parapiečiai: Audrutė Kondrotai 
tė ir F. Ehalt po 100 dol.; J.J. 
Essig, K. Kundrotas, J. Sadaus
kas ir A. Zabela po 50 dol.; J. 
Bugenis, A. Malin, G. Rath- 
man ir J. Jurkony po 25 dol.

Visi pikniku patenkinti. Kun. 
A. Petrauskas ir kun. V. Pik
turna dėkingi visiem, kurie par
ke dirbo ir prisidėjo prie pikni
ko pasisekimo.

New Yorko ateitininkai ir 
moksleivių tėvų komitetas vie
toj vainiko prie gen. konsulo 
Vytauto Stašinsko kapo aukojo 
50 dol. Tautos Fondui.

Nakvynių pastatas, kurtame ekskursija apsistos Montrealyje

Kelionę autobusu j Montrea- 
ly vykstančią pasaulinę parodą 
organizuoja Darbininko admi - 
nistracija rugsėjo 1-4. Bus pui
ki proga dalyvauti Lietuviu die
noje. Kelionė, nakvynės ir pa
tarnavimas autobusu vietoje 
vienam asmeniui kainuoja 52 
dol. Norį turėti privatų kamba
rį vienam asmeniui, moka 60 
dol. Norį vykti iš Elizabeth, 
Nevvark ir kitų New Jersey vie
tų moka 56 dol. arba su priva
čiu kambariu 64 dol. Tos pačios 
kainos vykstantiem iš Philadel- 
phijos, kur rezervacijas galima 
daryti pas p. šatinską, telef.

MASPETHO ŽINIOS
Prel. J. Balkūnas liepos 9 iš

vyko Į Montrealį apžiūrėti pa
saulinę parodą. Grįžo liepos 15.

Atsimainymo parapijos baž
nyčioje planuojama tabernaku
lį perkelti iš šoninio altoriaus 
prie didžiojo altoriaus. Taip pat 
ir didžiojo altoriaus siena bus 
pagražinta auksine mozaika. 
Planus daro prof. V. Jonynas.

Liepos 21 prelato Balkūno 
motinai Onai Balkūnienei su
kanka 90 metų amžiaus. Ji dar 
pajėgi, skaito lietuvišką spau
dą.

Liepos 23 šv. Onos Sodalici- 
jos narės turės savo metinius 
komunijos pusryčius, 7:45 vai. 
ryto naujų narių įrašymas, 8 
vai. mišios ir po mišių pus
ryčiai Sage Diner — Queens 
Blvd. (arti Grand Avė.) Elm- 
hurst, N.Y.

Mirusieji: Zigmantas Jocis 
57 m. mirė birželio 29. Buvęs 
policininkas, nesenai išėjęs į 
pensiją, po iškilmingų mišių 
palaidotas šv. Jono kapinėse.

Marija Waitkunas 72 m. mi
rė liepos 2. Po iškilmingų mi
šių palaidota šv. Jono kapinėse.

Konstantas Vįnckus 73 m. 
mirė liepos 9. Buvęs ilgametis 
parapijos kolektorius, išaugi
nęs gražią ir didelę šeimą (6 
vaikai). Daug žmonių dalyvavo 
pamaldose ir po iškilmingų 
mišių palydėjo į Kalvarijos ka
pines.

Parduodamas atskiras vienos 
šeimos namas. 7 kambariai, 2 
porčiai, prie Forest Park, 
Woodhaven. Kaina $18,50 0. 
Kreiptis: MI 2-2973.

MA 6-3369. Keamy, N. J., pas 
kunigą A. Žemeikį, tel. 998 - 
4616. Newark, N. J., pas kun. 
P. Totoraitį, telefonas MA 
2-6847. Autobusai sustos to
se kolonijose, kur bus bent ke
letas, norinčių prisidėti prie iš
vykos. Išvykstama nuo pranciš
konų vienuolyno Brooklyne 
rugsėjo 1 apie 5 v. p.p. Grįž
tama rugsėjo 4 vakare. Vietas 
reikia rezervuoti iš anksto. Ke
lionės reikalais kreiptis Į Dar
bininko administraciją. 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221, telef. GL 2-2923, va
karais GL 5-7068.

Ramūnas Girnius šį pavasarį 
baigė Tufts universitetą, gau
damas fizikos bakalauro laips
nį. Jis gimė 1945 rugsėjo 23 
Mannheime, Vokietijoj ir bai
gė Bostono Kolegijos gimnazi
ją 1963. Tolimesnėm studijom 
išvyksta į Pittsburgo universi
tetą, kur gavo asistentūrą.

Saulius Girnius (g. 1949 jau 
JAV) šiemet baigė Bostono La- 
tin School. Jis buvo tarp Na
tional Merit Scholarship fina
listų, o savo mokykloj už bend
rą gerą mokymąsi (general ex- 
cellence) buvo atžymėtas pre
mija. Studijom pasirinko Cle- 
velando Western Reserve uni
versitetą, kur gavo stipendiją 
mokslui ir pragyvenimui. Sau
lius ir Ramūnas yra baigę ir 
Bostono lituanistinę mokyklą 
(12 skyrių). Veikia ateitininkuo
se.

Rita Ausiejutė, Lietuvių dra
mos sambūrio Bostone prima
dona, atostogauja Europoje, 
kur aplankys eilę kraštų.

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, kalbės Lietuvių 
Bendruomenės rengiamame 
Tautos šventės minėjime, ku
ris įvyks rugsėjo 17 Lietuvių 
Piliečių d-jos auditorijoje.

Paulius R. Neviera, Albino 
ir Onos Nevierų sūnus, išvyko 
į Washington, D.C., atlikti ka
rinę tarnybą. Paulius gimė So. 
Bostone, baigė šv. Petro lietu
vių parapinę mokyklą, Christo- 
pher Columbus aukštesnę mo
kyklą, 1964 baigė Bostono ko
legiją. ROTC kursą baigė kaip 
jaunesnis leitenantas. 1966 bai
gė Northeastern universitetą 
magistro laipsniu iš prekybos 
administracijos srities ir dirbo 
kaip sąskaitininkas. Vasario 
mėn. pašauktas atlikti karinę 
tarnybą. Paskirtas į Adjutant 
General Corps, karinius moks
lus baigė Fort Benjamin, India- 
napolis, Indiana. Birželio 6 pa
keltas į aukštesnio leitenanto 
laipsnį ir paskirtas į NVashingto- 
ną dirbti prie komputerių. Ne- 
vierai taip pat užaugino tris 
dukras, kurios visos ištekėjo 
ir mokytojauja.

NEWARK, N. J.
Prel. Ignas Kelmelis, ilgame

tis Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos klebonas, liepos 30 
švenčia savo globėjo šv. Igna
co šventę ir savo gimtadienį. 
Prelatas tą dieną aukos padė
kos mišias ir kviečia parapie- 
čius pasimelsti už jį ir už gy
vus bei mirusius parapiečius.

Lietuvos Vyčię 29 kuopą 54- 
me Vyčių seime atstovaus kuo
pos pirm. Kazys Sipaila ir Kos
tas Scrodis. Seime dalyvaus 
dar ir kiti kuopos nariai. Kuo
pos susirinkimų liepos ir rug
piūčio mėnesiais nebus. —F.V.

EXPO 67 Montrealyje 15 
min. nuo Expo privačiai išnuo
mojami dideli, patogūs kamba
riai su virtuve. Grupėm ir pa
vieniui. Vasarnamiai Laurenti- 
an kalnuose, prie didelio gra
žaus ežero. Užsisakyti iš anks
to. Gaurys, 7730 Broadvvay, La 
Šalie, MontreaĮ Qire. Canada. 
Telef. 366-8528.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We$t Broadvay, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
Alfred W. Archibald, President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbtti Ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125.000,000.

Current dividend on all accounts.

Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.

Inž. V. Sirutavičius, vienas 
žymesniųjų socialdemokratų 
veikėjų, mirė Bostone liepos 
12, sulaukęs 90 metų amžiaus. 
V. Sirutavičius gimė 1877 ba
landžio 5 Kairiškių dvare, 
Tryškių valsčiuje, Šiaulių ap- 
skr. 1895 baigė Šiaulių gimna
ziją, o 1995 Petrapilio technolo
gijos institutą. Inž. Sirutavi - 
čius buvo didelės energijos ir 
darbo žmogus. Pasižymėjo kaip 
inžinierius, pramonininkas ir 
politikas. Didžiąja dalį savo gy
venimo praleido Lietuvoje. 
Projektavo fabrikų ir elektros 
jėgainių statybą, organizavo į- 
vairias bendroves ir fabrikus. 
Pasistatė kartono fabriką, mo
dernią plytinę, eternito plyte
lių stogams dengti fabriką ir k. 
Savo dvarą pavertė pavyzdin
gu ūkiu, kuriame augino olan
dų veislės galvijus. Labai rū
pinosi pas jį dirbančiais darbi
ninkais, savo lėšomis pastatė 
jų vaikam mokyklą. Rašė spau
doje, organizavo savivaldybes, 
buvo steigiamojo seimo narys 
Vliko planavimo komisijos na
rys, Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų s-gos Bostono skyrius 
inž. V. Sirutavičių išrinko sa
vo garbės nariu. Gyvendamas 
Bostone, nors jau nešdamas 
gerą metų naštą, dalyvaudavo 
lietuviškuose susirinkimuose. 
Net ir paskutiniuoju laiku daug 
skaitė ir turėjo gerą atmintį. 
Nuliūdime paliko Amerikoje 
žmoną Ireną ir dukterį Ireną, 
o Lietuvoje sūnų, kuris grįžęs 
iš Sibiro tremties su palaužta 
sveikata kovoja su džiova.

Sofija Žibutienė iš Cicero, 
III., lankėsi Bostone pas savo 
pažįstamus zarasiškius ir bu- 
busius stovyklos kaimynus iš 
Vokietijos.

Amerikiečių dienraštis The 
Boston Traveler, ėjęs 142 me
tus, užsidarė. The Boston Her- 
ald eis ir jo vardu.

Povilas Verbickas, gyv. 532 
E. 6 St., So. Bostone, išsirūpi
no atsivežti į šį kraštą savo 
žmoną Marytę. M. Verbickienė 
iš Maskvos aerodromo išskrido 
liepos 10. Pakeliui sustojo Ka- 
.nadoje ir New Yorke. Bostoną 
pasiekė tą pat dieną ir susitiko 
su savo vyru po 23 metų nesi
matymo.

Povilas Verbickas susitinka su 
žmona Maryte Bostono aerodrome

Nuotr. Pbv. Plikšnio
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