
Lili NR. 48 10 CENTŲTREČIADIENIS - WEDNESDAY . LIEPA - JULY 3, 1968

Ambasadorius buvo sujaudintas, bet. 4 
rezultatų nebuvo, ir tebeveikia sąmokslas, pastatęs

Tikėjimo išpažinimu popiežius baigė tikėjimo metus
Patvirtino ligšiolines tikėjimo tiesas, įspėdamas tikinčiuosius, 
kurie davėsi per toli veikiami tikėjimui svetimos naujovės

Poptežius Paulius VI birželio 
30 užbaigė “Tikėjimo metus”, 
prieš 12 mėnesių jo paskelb
tus. Ilgoj kalboj dabar skel
bė “tikėjimo išpažinimą” —tie
sas apie Dievą Tėvą, Sūnų,

Popiežius Paulius VI

Sutartys ir derybos su Sovietais
Washingtonas, Maskva ir Lon

donas liepos 1 iškilmingai pasi
rašė atominę sutartį; ja įsipa
reigojo neduoti atominių gink
lų tiem, kurie jų neturi. Pasi
rašė sutartį ir 40 neturinčios 
valstybės.

— Vokietija tuo tarpu ato
minę sutartį pasirašyti atsisa
kė. Reikią prieš tai išspręsti ki
tus klausimus.

Prezidento optimizmas

Prezidentas LBJ rodo daug 
optimizmo dėl augančio bend
radarbiavimo tarp Amerikos ir 
Sovietų. Charles Bartelett (D. 
Column liepos 1) tvirtina, kad 
kai kurie pareigūnai, pražilę 
tuose Amerikos ir Sovietų san
tykiuose, esą nustebinti LBJ op
timizmu.

Optimizmui suprasti ir jo rea
liai prasmei praregėti dėmesys 
kreiptinas į šiuos reiškinius:

1. Prezidentas žino, kiek su
tarčių Sovietai pasirašė ir kiek 
jų dar nesulaužė, kai jiem tai 
buvo naudinga. Bet preziden
tas nori tom sutartim laimėti 
bet kokį Sovietų bendradarbia
vimą Vietnamo karui baigti; no
ri būti “taikos prezidentu”; 
nori padaryti partijai paskutinį 
patarnavimą — pakelti jos 
prestižą kaip tik dabar prieš rin 
kimus.

2. Prezidentas laukė Sovietų 
atsakymo 17 mėnesių dėl siū
lymo tartis raketų apriboji
mo klausimais. Sulaukė iš Gro- 
myko tik birželio 27. Kodėl 
kaip tik dabar?
dėmesys, kad tik prieš kelias 
dienas senato komisija svarstė 
sumas antiraketinei programai 
organizuoti. Antra, kaip W. 
White (D. Column liepos 1) ra
šo, Sovietai tikisi, kad dabarti
niu metu, kol yra LBJ, leng
viau sisitarti negu tada, kada 
gali ateiti į Baltuosius Rūmus 
Nixonas.

šventąją Dvasią, apie Dievo Mo
tiną Mergelę Mariją, apie gim
tąją nuodėmę ir krikšto reika
lingumą, apie mišių auką, kurio
je persimaino duona ir vynas į 
Kristaus kūną ir kraują, apie 
prisikėlimą iš mirusių ir amži
nąjį gyvenimą.

Popiežiaus Pauliaus “tikėji
mo išpažinimas” yra pozityvus 
atsakymas į kai kurių teologų 
skelbtas naujoves, kuriom jie 
norėjo suartėti su protestan
tais bei racionalistais. Tarp jų 
naujovių buvo siūlymas atmes
ti Dievo Motinos Mergelės Ma
rijos garbinimą; suprasti mišių 
aukoje konsekraciją kaip sim
bolinį Kristaus aukos prisimini
mą — ne persimainymą; atsi
sakyti nuo Kristaus prisikėli
mo iš mirusių tikėjimo; pada
ryti tikėjimą asmeniniu reika
lu, atpalaiduotu nuo Bažnyčios 
organizacijos; apeiti tylom po
piežiaus primatą..

Tos visos mintys buvo gau
siai svarstomos teologų ir ne- 
teologų per visus metus. Popie
žiaus "tikėjimo .. išpažinimu" 
nuo jų atsiribota kaip svetimų 
katalikų tikėjimui.

— Prezidentas LBJ liepos 1 
paskelbė, kad Sovietai sutinka 
derėtis “artimiausioje ateityje” 
ir dėl ofenzyvinių atominių gin
klų bei raketų.

— Sovietu min. pirm. Kosy
ginas ta pačia proga paskelbė 
tolimesnius siūlymus: kad lėk
tuvai su atominiais ginklais te- 
skraidytų tik savoje teritorijo
je; kad povandeniniai laivai su 
atominiais ginklais nesiartintų 
prie sutartį pasirašiusios valsty
bės per ginklo pasiekiamą toli; 
kad būtų panaikintos karinės 
bazės svetimoje teritorijoje; 
kad būtų uždraustas atominių 
ginklų mėginimas ir požemiuo
se.

Amerikos diplomatam Įsaky
ta tuojau pradėti derygas.

— Čekoslovakijos spaudoj 
pasisakyta už santykių at
naujinimą su Izraeliu. Tokius 
santykius iš satelitų teturi Ru
munija.

Laisvės kovos 
metai Kanadoje
Ryšium su Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo 50-ja su
kaktimi ir Toronto burmistrui 
proklamavus Baltijos Savaitę, 
Baltijos valstybių Federacija 
Toronte suruošė: (1) birželių 14 
d. deportuotųjų ir žuvusiųjų 
paminėjimą, dalyvaujant visų 
trijų tautų meninėm pajėgom; 
(2) birželio 15 d. —politinį sim- 

Putname Jaunatį* atžalynas birželi* 30 pradėjo stovyklavimu eisena j bsžnyCI^ Nuotr. R. Kisieliaus poziumą Šiais klausimais: rusi-

Tikėjimo tiesas dėstydamas, 
popiežius pastebimai pabrėžė 
Kristaus kalno palaiminimus— 
neturtą dvasioje, kantrybę ken-

DE GAULLE nelauktas laimėjimas
Prancūzijoje antra balsavimo 

diena, birželio 30, parodė de 
Gaulle neįsivaizduotą laimėji
mą, komunistam bei socialis
tam nelauktą smūgį. _

Iš 487 vietų parlamente de 
Gaulle partija “Respublikos ap
saugos sąjunga”, vadovaujama 
min. pirm. Pompidou, gavo 291 
— turėjo 198. Pirmas atsitiki
mas Prancūzijos parlamente, 
kad viena partija gali apsieiti 
be sąjungininkų ir valdyti par
lamentą. Sąjungininkai “Nepri
klausomi respublikonai” gavo 
64 — turėjo 43. Jų blokas to
kiu būdu gavo 355 vietas — 
113 daugiau, nei turėjo.

DERYBOS PARYŽIUJE
Jose lig šiol nieko naujo. Bet 

prezidentas LBJ numatąs siųsti 
į Parytių ir abiejų partijų va
dus — senatorius Mansfieldą ir 
Dirkseną.
PIETŲ VIETNAME

Tvirtovė Khe Sanh atiduota 
priešui, o liepos 1 3 mylios nuo 
tvirtovės vyko vienos iš aš
triausių kautynių. Prie Saigono 
surastas didžiausias amunici
jos sandėlis, kurį galėjo susi
daryti komunistai, gabenda
mi ginklus pro neliečiamą Cam- 
bodiją. Kautynės telkiasi apie 
sostinę Saigoną. Prezidentas 
Thieu atleidinėja vadus, kurie 
buvo viceprezidento Ky šalinin
kai. Vyksta viduje kažkoks ne
aiškus procesas su įtarimais, 
kad Paryžiuje bus pasiūlytos 
naujos nuolaidos š. Vietnamui.

MOKESČIAI 
10 PROC.

Prėz. LBJ 
šė įstatymą, 
pajamų mokesčiai 10 proc. nuo 
liepos 15. Kitas įstatymas per
kėlė valstybines šventes į pir
madienius, kad būtų trijų dienų 
savaitgalis — Washingtono, 
Vainikų, Veteranu, Kolumbo 
dienas. Įstatymas ims veikti tik 
nuo 1971.

PAKELIAMI

birželio 28 pasira- 
kuriuo pakeliami

tėjime ir persekiojime, romu
mą, teisingumo troškimą, gai
lestingumą, širdies nekaltybę, 
taikos siekimą... Tais palaimi
nimais iš Kalno pamokslo pa
ryškino tikinčiojo žmogaus dva
sinį turinį, kuris reiškia žmo
gaus atsinaujinimą.

Komunistai gavo 33 — turė
jo 73. Komunistų sąjunginiu 
kai “Nekomunistinės demokra 
tinės kairės federacija” gavc 
57 — turėjo 121.

Buvęs min. pirmininkas, radi 
kalų partijos vadas Mendes 
France Grenobly nebuvo išrink 
tas — jam pritrūko 132 balsų 
prie 60,000, ir buvo išrinktas 
jo priešininkas de Gaulle vy
riausybės buvęs narys J 
Marcei Jeanneney. Visi de Gaul
le vyriausybės nariai buvo iš 
rinkti, išskyrus vieną. Rinki
mų rezultatai dar kiek keisis, 
kai ateis žinios iš užjūrinių te
ritorijų.

Ką tokis balsavimas reiškia?
Vertinama, kad tai buvo dar

bininkų, moterų, ūkininkų pasi
sakymas prieš chaosą, kurį at
nešė studentų riaušės, darbi
ninkų strefkaf^Khot N. Y. Ti
mes, prancūzai pažiūrėjo į veid
rodį, pasijuto matą jame anar
chiją ir nusisuko.

Neatgavo laivo, neteko ir lėktuvo
Kalbėdami apie bendradarbia

vimo Amerikos ir Sovietų su
tartis , prezidentas LBJ nei 
Kosyginas neužsiminė apie A- 
merikos lėktuvą, kurį birželio 
30 sovietiniai Migai privertė nu
sileisti Kurilų salose, valdomo
se Sovietų. Lėktuvas skrido iš 
Seattle į P. Vietnamą su 214

VATIKANE susi prasti n i mo 
vyksmas

Vatikanas paskelbė dekre
tus, veikiančius nuo rugsėjo 8, 
kurie liečia vyskupų pasirody
mus. Tarp kitko panaikinamas 
vyskupų “sostas”—netenka jis 
baldakimo ir tevadinamas “kė
dė”, “katedra” ar kaip papras
čiau. Panaikintas ir priklaupi
mas prieš vyskupus. Pačių vys
kupų nuožiūrai palikta pasiro
dymų iškilmėse dalis susipras-

Prezidentas de Gaulle

N. Y. Times ir po balsavimo- 
tebevadina de Gaulle režimą 
“autoritetiniu”. Pastangose su
mažinti balsavimo reikšmę ma
tyti nepaslepiamas susirūpini
mas: ar J. Valstybėse balsuoto
jų masė nepasuks tokiu pat ke
liu kaip prancūzai, nusisukda
ma nuo toleruojančių anarchi
ją, provokuojančių Vietname 
karo pralaimėjimą?

karių ir tarnautojų. Jis 1 
nuklysti į šalį 80-100 mj 
Amerikos prašymus gražiu 
tuvą ir vyrus Sovietai Ii 
neatsakė, 
po laivo 
Korėjai.

Tai nauja 
Pueblo ati(

pasiūlė— LBJ
leisti konstitucijos papildą, 
balsuoti galėtų sulaukę 1 
metų. Išeinančio prezident 
kis siūlymas vertinamas 
paskutinė paslauga partija 
nimui laimėti.

— Earl Ray Londono t< 
neprisipažino nušovęs dr. 
gą nei jį kada sutikęs. J 
vokatas kreipia bylą į tą
kad Kingas būtų pripa: 
buvęs politikos žmogus, 
politinius nusikaltimus su 
išdavimo nenumato.

— New Yorko apie 3( 
licininkų apkaltinti ėmę k,___
iš naktinių klubų, azarto namų.

šiol

kad

Kin-

pusę,

Pittsburgho lietuviai mokyklą apgynė
Darbininke birželio 25 buvo 

aprašyta, kaip Pittsburgho šv. 
Kazimiero lietuvių parapija ko
vojo dėl savo mokyklos prieš 
vyskupijos norą mokyklas su
jungti.

tylos uždangą prieš Baltijos

Christopher Emmet, kuris 
pirmininkauja Pavergtų Tautų 
Draugam Amerikiečiam, birže- 
lios 26 Pavergtos Europos Sei
mo posėdyje kalbėjo apie Bal
tijos valstybes ir Vakaru są-
mokslą — tylos politiką prieš 
Baltijos valstybes, apie Rytų -

ne- 
sie-

jis

Vakarų šaltąjį karą, kuris 
baigtas ir kurio laimėtojais 
kia būti Sovietai .

Pirmoje kalbos dalyje 
kaltino Amerikos informacijos 
šaltinius ir Jungtinių Tautų or
ganizaciją, kad jie susikūrė mo
demu tabu — neliesti Balti-, 
jos valstybių laisvės, o tebe
kalbėti tik apie Afrikos lais
vės varžymus.

“ .. .Dabartiniais laikais Bal
tijos valstybės yra beveik pa
čiame priekyje sąrašo, kuriame 
surašyti tabu (neliestinieji daly
kai. Red.), sukurti modernio
sios informacinės kultūros. Fi
zinė geležinė siena, kuria ko
munistai aptvėrė rytų Europą, 
dabar nėra neperkopiama, bet 
Baltijos valstybių atveju mes 
ją pakeitėme savo pastatyta ty
los siena.

Girdime be galo, be krašto 
Jungtinėse Tautose, skaitome 
savo spaudos pirmuose pusla
piuose apie pasmerkimus padė
čiai Pietų Vakarų Afrikoje, Ro- 
dezijoje, Angoloje, Mozambike 
ir pačioj Pietų Afrikoje; auga 
skaičius Jungtinių Tautų rezo
liucijų, raginančių imtis ten in
tervencijos. Bet tuose kraštuo
se, nors sąlygos blogos, bent a- 
pie padėti gali pranešti užsie
niečiai stebėtojai ir net vieti
niai piliečiai, kurie išvykę i už
sienius kritikuoja savo vyriau
sybę ir po to, griže namo, nė
ra baudžiami.”

"Kodėl toks skirtingas matas 
Baltijos valstybių atžvilgiu? 6

Papildomai iš Pittsburgho 
mum praneša, kad vyskupas 
McDowell, vyskupijos mokyklų 
superintendentas, i kuri buvo 
kreipęsi lietuvių delegacijos va
dai, panoro lietuvius perkalbėti 

fikacija okupuotose Baltijos v- 
bėse; (3) bendravimas su pa
vergtaisiais Baltijos kraštais ir 
žmonėmis ir komunistų propa
gandos užjūryje metodai bei 
kova su jais. Pirmąjį klausi
mą referavo Pasaulinės Latvių 
Sąjungos pirmininkas prof. Ue- 
jinš iš Washingtono. antrąjį 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas Vaclovas Sidzikaus - 
kas iš New Yorko ir trečiąjį 
Estų Sąjungos pirmininkas 
Leesment taip pat iš New Yor
ko.

valstybes .' -

Šiuose kraštuose laužomos ne 
tik asmeninės žmonių teisės, 
paskelbtos J. T. chartoje, bet 
ir suverenumas, laisvų, pažan
gių valstybių užgniaužtas' bru
talios invazijos ir aneksijos.
Baltijos valstybės buvo- pripa
žintos pasaulio valstybių, tarp
jų ir Sovietų. Sąjungos, kuri pa
sirašė su jom ir nepuolimo su
tartis. Baltijos valstybių - nepri
klausomybė . tebepripažįstama 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bės netgi šiandien —-bet kiek a- 
merikiečię apie tai žino? Dešim
tys sutarimų ir visa Jungtinių 
Tautų chartos dvasia . turėtų 
šaukti apie tai.’’ - ...........

“Prieš penkeris metus aš pa
rašiau laišką New York Times, 
dokumentuodamas šį dvejopą 
mastą Jungtinėse Tautose - — 
taikomą Afrikai ir Baltijos vals
tybėm. Aš turėjau malonumo 
paskiau patirtų kad laiške išdė
ti faktai buvo sujaudinę nuošir
džiai idealistinę sąžinę Adlai 
Stevensono, tada ambasado
riaus Jungtinėse Tautose. Ta
čiau praktinių rezultatų nebu
vo.” -■ .• : -

Tylos konspiracija prieš 
Baltijos valstybes juo. labiau ste
bina, kad esame amžiuje, kuria
me madinga garbinti naciona
lizmą; amžiuje, kada arti. šim
to naujų valstybių — kai ku
rios pusiau tegyvenamos mažos 
salos — buvo priimtos į Jungti
nes Tautas kaip lygūs nariai. O 
čia yra senos tautos ir Lietuvos 
atveju — sena ir didi tauta, ku
rių egzistencija buvo užgniauž
ta".

Tais žodžiais demaskavęs Va
karų tylą, kalbėtojas mintis pa
suko į dabartinę Rytų-Vaka
rų padėtį, kiek ji ir kaip grei
tai gali grąžinti Baltijos kraš
tam laisvę f \

(nukelta į 2 psl.)

Nuotr. V. Maželio

ir įtikinti. Jis kreipėsi asme
niškai į šv. Kazimiero parapi
jos narius, kad jie sutiktų sa
va mokyklą įjungti į vyskupi
jos komiteto paruoštą sujungi
mo projektą. Parapijiečių susi
rinkimas įvyko birželio 23. Jis 
balsavimu patvirtino savo anks
tesnį jau praneštą nusistatymą 
- 342-22 už savos mokyklos 
išlaikymą.

Sv. Kazimiero mokykla tuo 
tarpu pasilieka kaip buvusi.

Birželio 15 d. vakare Estų 
Namuose Toronte buvo suruoš
tas priėmimas, į kurį be simpo
ziumo dalyvių atsilankė visų 
trijų Baltijos valstybių generali
niai konsulai su poniomis ir ei
lė visų trijų tautų veikėjų.

kas busiąs teisiamas jau 1969,
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Ar Rytų - Vakarų santykiai artina Baltijos kraštam laisvę
Christopher Eniniet, demas

kavęs Vakarų tylą, pasuko min
tis į Kytų-Vakarų santykius, 
nuo Kurių priklauso greitesne 
ar letesne Baltijos valstybių 
laisvė. Kreipė dėmėsi j veiks
nius paties komunizmo viduje.
Komunizmo pieišėjimas viduje:

“Vienas iš sios pasaulines pa
dėties parodoksų yra tas, kad 
ignoruojant Baltijos kraštus, 
gausinamos kalbos apie jų se
seris, kitas rytų Europos pa
vergtas tautas — Čekoslovaki
ją, Lenkiją, Vengriją, Rumuni
ją ir 1.1. Yra pagrindo šiom kal
bom, ir faktai, Kurie kyla aikš
tėn, džiugina musų širdis. Yra 
aišKu, kad komunistų primesti 
režimai rytų Europai pleišėja . . 
ir komunistinės vyriausybės yra 
priverstos daryti nuolaidų, nors 
ir nenorom, kad padėti stabili
zuotų. Ji dar nėra stabilizuota, 
ir niekas nežino — nė patys 
komunistai —. kur nuolaidos 
baigsis."

Esą Vakarų intelektualai aiš
kina, kad tai kyla iš tautinio pa
sipriešinimo Rusijos kontrolei.

Kitas kalbėtojo rodytas vaiks- 
nys — tai "išsigimimas ideolo
gijoje, kuria yra grįsta komu
nistų totalistinė sistema", o 
taip pat komunizmo išsikvė- 
pimas, kuris reiškiasi vis ir; tik
ras dalykas, jis reiškias ir Bal
tijos valstybėse.
Komunizmo ekspansija kitur:

Raida komunizmo viduje — 
sakė kalbėtojas — “turi atnau
jinti mūsų tikėjimą, bet tuo pat 
metu ji turi atnaujinti mūsų

Christopher Einnietpareiškimai, atkelti iš 1 puslapio

ėmė nedideles sumas antibalis- 
tinių raketų programai atnau
jinti, N. Y. Times puolė tai, 
kaip mūsų militarizmo žygius. 
Tuo tarpu kitaip dedasi Sovie
tuose, kurių militarizmo faktai 
kyla vienas po kito:

— Sovietai ginkluoja viduri
nius rytus. — Sovietų karo lai
vai Viduržemio jūrose naudo
jasi arabų bazėm. Sovietai didi

na povandenini laivyną. — Nuo 
1965 atnaujino š. Korėjos gink
lavimą, ir š. Korėjos agresijos 
veiksmus pajuto pietų Korėja; 
čia priklauso ir Pueblo laivo 
pagrobimas. — Sovietai tebe
remia Castro po milijoną die
nai. — Šiaurės Vietnamu! mo
ka po bilijoną kasmet. Nigeri
jai duoda ginklus prieš nepri
klausomybės siekiančią Biafrą.

Sovietai suorganizavo naują a- 
gresiją dėl Berlyno, kad gautų 
rytų Vokietijai pripažinimą ir į- 
amžintų Vokietijos suskaldymą.

N.Y. Times vargiai galima 
vadinti “vanagų” politikos ša
lininku, bet jis pakėlė aliarmą 
poroje vedamųjų prieš Nato ak
lumą ir jo nusilpimą atsilie
piant dėl Sovietų grėsmės Ber
lynui.

Prel. J. Balkonas skaito invokaciją Baltijos valstybių minėjime, kuri surengė Pavergtų Europos Tautų sei
mas birželio 26 Carnegie Endovvment salėje Manhattane. Nuotr. V. Maželio

LBJ — ką mato ir ko ne:
"Preziuentas Johnsonas gar

bina atominę sutartą ir tiesiogi
nį lėktuvų susisiekimą su Mas
kva — kaip naują Amerikos - 
Sovietų bendradarbiavimo lai
mėjimą. Bet jis užmiršta, kad 
Sovietai čia nieko nedavė, o ga
vo daugiau nei mes iš abiejų su
tarčių. Atominė sutartis paver
čia Vokietiją visiem laikam ant
raeile karine politine jėga. Ji 
kels Vokietijoje apkartimo A- 
merikai, kad pastaroji tai leido. 
Sovietai gavo palūkanas iš su
tarties — Naio sąjungininkų 
susilpimą”.
Kas yra sovietiniu laimėjimu 
šaltinis:

Sovietai eina pirmyn, veda
mi vilties ar baimės. Jie nežiū
ri į status quo, kaip Vakarų 
ekspertai tai aiškina. Jie žino, 
kad jų sistemoje status quo 
reiškia varžybas su mumis; ir 
žino, kad ilgoj distancijoje jie 
varžytis negali. Jie žino, kad 
komunistinė ūkinė sistema ne
gali atlaikyti Vakarų ūkinės 
bendruomenės pajėgumo. Dėl 
to jie jaučia reikalą ar eiti pir
myn ar atsitraukti. Pirmyn ke
lią jie skinasi, Vakarus silpnin
dami ir skaldydami. Jie žino, 
kad tolimesnis Vakarų griuvi
mas tegali palaikyti tikėjimą 
komunistinės sistemos neišven
giamu laimėjimu, o tai reikštų 
ir pavergtų tautų grąžinimą į a- 
patiją ir nevilti.

laikyseną tegalime tik apgailes
tauti”.

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. gaidukas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. Į čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Grecn Street, 
VVaterbury, Conn., Telef. (203 ) 754-9995.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA n ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Bo.x 9112, Nevvark, N.J. 07104.

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksmo mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutes: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. PersiuiiUmui pridedama 50ę. Kreiptis: Koyal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Nevvark, N.J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willougliby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie h'orest P vvay Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. Virgnua 7-1499.

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

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Modeliu koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrunas, Licensed Managc-r and Nouury Public. bbl) 
Grand st., BrooKlyn, N. Y. 11211; S£ 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) —- Grabuilus-balsamuotojas. Mu
lkiui Kupijciu. 4-o xueuopom.an Avenue Biomviyii, A.Y. n.u, Lv i-iuoli.

THEODUKL VVOLINNIN, INC. - E. Josepll Zebrovvski, laidotuvių dircKLO- 

nus. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, Nevv York, N.Y. GK 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 W cbster Avė. Cunibridge 
Mass. r'tanas Vaiuvus, laiuocuvių uitckiunus ir tiamumuuLOjus. iviuucrnisxx.<* 
kopiycia šermeninis uyriai. Aptarnauja Gamoriuge ir uosuoiuį. in o-oiul.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — Mctue Fanerai Home. Koply
čios galimos, Kur lik leiKainiįįos. 3uu Auiuinn Avė., BruuKiyn, i\.x. iiujo, 
tel. 2i7-0bUl.

SIMONSON Funeral Home — Kimus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
gaieua.nu patarnaujame minėjimuose. Siiamoniii s-Ai-OmUU, Vvm. n. sniion- 
son, mrcKcorius. Laiuuiuvių {Stulgos; llb-u-i iiillsiue Avenue Kiuuuuud 11111, 
N.Y.; 91-U1 loisl Avenue uzune i'ark, N.Y.

KARBONAS FUNERAL HOME — 28U CHESTNUT STREET, NEVV
BR11A1N, GONiN. Tel. BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, J r. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Nevvark, N.J. (Jiiuo; tel. MArket 2-0172. Paruošiamos gar
bingos laidotuves. Modeliuos koplyčios, oras vedinamas.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bes ir federaūiies valdžios mokesčių (lucome Tax) pareiškimai. — 11U-U4 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Vlrgmia 6-1800.

susirūpinimą dėl pasaulio eigos 
kitur — nuo Vietnamo tolimuo
se rytuose iki Prancūzijos ir 
iki pačių Jungtinių Valstybių . 
Esą komunistai rodo savo eks
pansiją nuo Korėjos ir Vietna
mo iki Berlyno ... Komunizmo 
laimėjimai kitur yra tiesiogiai 
susiję su “tabu”, kuriuo pa
verstos Baltijos valstybės.
Vakaru ir komunizmo varžy
bos:

Laisvasis pasaulis aiškina — 
kalbėjo Emmet—, kad šaltasis 
karas baigtas. Bet tuo pačiu 
metu Sovietai šaltuoju karu lai
mi daugiau nei bet kada nuo 
Tumano doktrinos pradžios. 
Esame liudininkai varžybų tarp 
sovietinės imperijos išsigimi
mo viduje ir jos ekspansijos už
sieniuose — ekspansijos, ku
rios pasisekimai priklauso nuo 
Vakarų antikomunistinės vieny
bės ir rezistencijos išsigimimo.

LAIKRAŠČIAI IR
Lietuvių Dienos balandžio 

mėn. atsiliepė į Bendruomenės 
paskelbimą, kad gegužės mė
nuo skirtas spaudai. Ta proga 
— rašo Dienos — buvo para
šyta eilė gražių straipsnių, ra
ginančių skaityti. Rezultatas: 
“Atrodo, kad šių rašinių min
tys nepasiekė ne tik tų. kurie 
lietuviškos spaudos neprenume
ruoja: jos neužkliudė nė prenu
meratorių sąžinės: vis daugiau 
atsiranda tokių, kurie, kai ad
ministracija paragina užsimo
kėti dvejų trejų metų skolą, at
siliepdami. bet skolos nė neužsi
mindami. tuojau paprašo žurna
lo siuntinėjimą nutraukti. Ki
tais atvejais skolos negrąžini
mas lygus beveik vagystei — 
bet tik ne spaudos skolos”.

Žurnalas kreipiasi i prenume-

TIE, KURIE SKAITO BEI RAŠO.
SPAUDA

nas skolas ir atnaujinti prenu
meratą. Mes nenorime tikėti, 
kad mūsų skaitytojų tarpe atsi
rastu tokių, kuriems tiktų 
spaudos duobkasio vardas. Vie
nas skaitytojų, atsilygindamas 
skolą ir pats užsidėdamas dar 
kelių dolerių bausmę, pataria 
visus, spaudos mėnesyje atsi
sakiusius toliau skaityti lietu
višką laikraštį, įrašyti į Juodąjį 
spaudos duobkasių sąrašą. Kaip 
jūs galvojate"

šis apžvalgininkas galvoja, 
kad tie skolos negrąžinantieji, 
tur būt. pasipiktins žurnalo 
parašymu apie juos, o juo la
biau pažadu įrašyti į juodąjį 
sąrašą. Jie teisinsis aukštos po
litinės išminties pavyzdžiu: bol-

Mūsų Pastogėje, Australijos 
bendruomenės laikraštyje, Jo
nas Šoliūnas vertino lietuvių ir 
jų spaudos politinius bei rasi
nius nusiteikimus: “Lietuviai, 
patys netekę savo krašto lais
vės, nelabai pritaria negrų lais
vių siekimui. Tai atsispindi ir 
mūsų spaudoje. Vargu ar bet 
kuris šio krašto lietuvių laik
raštis yra daugiau prisidėjęs ar 
palankiau pasisakęs negrų rei
kalais ... Mes, laisvės neturė
dami, jos netrokštame ir ki
tiems”.

“Esant tokiam nusistatymui 
lietuvių tarpe buvo visai ne
nuostabu, jog King žuvus mū
sų spauda jo mirti tepaminėjo 
tik kronikos žiniose . .. Mes to
kią mūsų spaudos neįtikėtiną

Autorius turi “žodžio laisvę” 
ir gali taip rašyti. Apžvalginin
kas betgi turi “teisę nesutik
ti” su autorium ir sakyti, kad 
jo pareiškimai apie lietuvius 
ir jų spaudą yra klaidinantys, 
nes remiasi logiškai neleistinu 
apibendrinimu, generalizacija.

Naujienos pakartojo kai ku
riuos duomenis apie sovietinį 
genocidą iš Darbininko. Tokia 
pat proga pernai iš Darbinin
ko buvo pakartojęs genocidi
nius vertimus Keleivis, žymi
me tai kaip teigiamą ženklą 
spaudos bendradarbiavimo ko
voje prieš genocidinius reiški
nius.

Laikas persispausdino straips
nį “Rankšluosty liko ašara”. Pa
rašė, kad tai imta iš “Draugo". 
Čia pasinaudojame “teise nesu
tikti” ir sakyti, kad tai iš Dar
bininko.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namusį kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant musų aroa pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kilus miestus), portretūra, meno daroų nuotraukos ir kili loto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Kidgevvood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir AlbertasJRadžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422 W. Marųuette Rd., Chicago, III. 60629, (312)) 476-2242 '

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtines 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.

Vakaruose "balandžių" ir ko
munistuose "vanagų" politika:

Vakarų išsigimimo pavyzdžiu 
Emmet nurodė dabarties fak
tą: kai šiom dienom senatas pri-

ratorius, kurie nėra toki, kaip 
aukščiau minėti: “Mielieji skai
tytojai, mes tikmės, kad jūs 
šio spaudos mėnesio paskatinti 
pajusite pareigą atsilyginti se-

ševikai negrąžina Amerikai tiek 
pasiskolintų bilijonu ir niekas 
už tai jų nebara, tai ko čia 
kimba prie manęs dėl tų kelių 
dolerių laikraščiui. ..

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Pavergtų Europos Tautų seimas birželio 26 paminėjo Baltijos kraštu nepriklausomybės sukaktį.
Nuotr. V. Maželio

DBĄSI TIS ŠOVA DAR VIS 
SVAJOJA APIE BITĄ

Kažkam Vilniuje vis dar knie
ti garsintis, aiškintis ar teisin
tis dėl Drąsučio Šovos grįžimo 
iš Amerikos. Gegužės 25 Tiesa 
vėl rašo apie Drąsutį Šovą ir 
apie jo aplankyti atvykusį bro
lį Algirdą. Prie abiejų brolių 
nuotraukos dedamas pasikalbė
jimas su atgal į Ameriką grįž
tančiu Algirdu, kur, tačiau, ir 
pradžioj, ir pabaigoj vis įtiki
nėja, kad Vilniuje liekąs bro
lis jaučiasi gerai. Pradžioje Tie
sa nuo savęs pažymi, kad D. 
Šova “Dirba skaičiavimo maši
nų gamykloje ekonomistu, rašo 
mokslinį darbą". O gale jau Al
girdo vardu užtikrina, jog “šo
va patenkintas, kad brolis gim
tajame krašte gyvena neblogai, 
sukūrė šeimą, augina vaikus. 
Šiomis dienomis rengiasi persi
kelti į erdvesni butą"...

Apie tą butą tai D. Šova jau 
— pasiskųsdamas — svajojo ir 
pernai, ir užpernai . . . Betgi Al
girdas, įvertinęs Drąsučio gy
venimo sąlygas “neblogai", vi
siškai nepatvirtino Drąsučio 
skelbtų pasakų apie Ameriką. 
Kliūčių pasiekti teisę verstis ve
terinarijos gydytojo darbu, ži
noma, buvę didelių, bet vis dėl
to jas galima nugalėti ir “atsi
stoti ant savo kojų". Nuosavai

gydymo įstaigai įsitaisyti teko 
ir į skolas įlįsti, rizikuoti, bet 
— “dabar jau turiu pelno".

Šio pasikalbėjimo paskelbi
mas Tiesoj lyg ir rodytų, jog 
“grįžimo į tėvynę” propagan
distai jau bus įsitikinę, kad iš 
Amerikos gyvenimo sąlygų bai
dyklę padaryt nesiseka, tad ten
ka trauktis į realistiškesnes po
zicijas. (Elta)

Vilniuje telefonų 31,000.
Vilniuje išleido naują telefo

nų abonentų sąrašą, skirtą 1968 
metam. Tai, žinoma, dar netei
kia daug vilčių, kad 1969 me
tam bus naujas. Ir tai. ši kny
ga buvusi sudaryta tik pagal 
1967 spalio 1 padėtį, bet. išlei
dimui užtrukus, buvusi papildy
ta iki šių metų vasario mėne
sio padėties. Knyga netaikus 
žadama pradėti pardavinėti. At
seit, už abonentinį mokestį kny
gos neduoda. Telefonų Vilniu
je esą 31.000. iš jų 11,000 pri
klausą valstybinėm Įstaigom. 
Tačiau tai nepasako, kiek yra 
privačiu telefonų, nes šalia 
valstybinių dar yra komunali
nės Įstaigos, valstybinės Įmo
nės, “kooperatinės“ Įmonės ir 
1.1. (Elta)

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

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

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9141 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma ; nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUžŲ-BRUžINSKŲ SIUNTINIŲ JSTAIGA atlieka 
visus patarnavimus siunčiant dovani) siuntinius ; Lietuvą. Užsakomi Hohner 
akordeonai, daniški maiste siuntiniai. SSSR gamybos automobiliai bei ki
tos prekės. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai gauti 
paštu. .370 Union Avė.. Brooklyn. N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 71th Street Jackson 
Hcights, N. Y. NE 9-6620.

DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ — Mes siulonu nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1(1.31 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežino. Musų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntimų išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir busite patenkinti. .Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntimams daiktų- geriau i siuntimui ir ta: pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs netesite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų n. mokamu kat.ilog i UNION TOURS 
1 East .36th St. New York. N.Y. 10016. Aplankykite mu ų rius. Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622, Los Angeles. Calit .11 North La Brea 
Avė. 90036

Tel. (2121 497-8865

Alfa J c r 1 r r
A. t S E L I S

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso p.r.aulio Įvairus laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai mote-ini.

Charm Braiitv Shoppc
REGINA CSF.LTENE —- Tel. 497 8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Kidgcwood, N.Y.
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ŠIUO METU:

Tikėjimas, laisvė, vergija ir šokiai
įvykiai bėga kaip gaminiai 

fabrike ant juostos. Nespėji su
stabdyti dėmesio ties svarbiai
siais, nespėji suvokti jų pras
mės ... Mėginam čia atrinkti 
kelis, ties kuriais verta laiko 
juostą pristabėdyti.

*

šios liepos išvakarėse, birže
lio 30, buvo užbaigti “tikėjimo 
metai”. Popiežius Paulius 
juos buvo paskelbęs tikėjimo 
tiesom giliau pažinti. Vargiai 
buvo kada toki audringi metai 
tikėjimo tiesas besiaiškinant. 
Ar jie atnešė daugiau aiškumo 
ir suartėjimo ar miglų ir išsi
skyrimo, tai paaiškės, kai laiko 
sietas atsijos metų pilnavidurius 
ir tuščiavidurius žodžius.

Popiežiaus Pauliaus paskelb
tas “tikėjimo išpažinimas” ne
baigs dogminių, liturginių, or
ganizacinių, ekumeninių ginčų 
Bet žmonijos istoriją labiau 
lemia tie popiežiaus “tikėjimo 
išpažinime” Įjungti Kalno palai
minimai, kurie keičia žmogaus 
širdį. Be širdies pakeitimo dog
miniai. liturginiai, svarstymai, 
politinės, socialinės viešos ir 
slaptos misijos tėra varpos be 
grūdų. Siūbuoja nuo vėjelio 
lengvai, bet kitų nepasotina ir 
kitiem gyvenimo nelengvina.

♦

Liepos 4 yra Jungtinių A- 
merikos Valstybių didžiausia 
šventė, nepriklausomybės pa
skelbimas. Tai buvo prieš 192 
metus. Laikas, kada Lietuvos ir 
Lenkijos valstybę jau draskė 
Rusija ir kiti kaimynai.

Massachusetts. New Hamp- 
shire, Connectieut, Rhode Is
landas. Virginija, S. Carolina, 
N. Carolina. Georgia buvo tos 
13 kolonijų, kurios davė bran
duolį naujai valstybei, pasivadi
nusiai Jungtinėm Amerikos Val
stybėm, išaugusiai per tą trum
pą laiką iki galingiausios pa
saulio valstybės.

Amerikos teritorinio augimo

(2)
— Tėte, saugokis! — sušu

ko vaikas.
Užėjęs į kalvutę, Čekis pasi

sveikino:
— Padėk, Dieve!
— Dėkui, — trumpai atsakė 

vyriškis.
Čekis valandėlę žiūrėjo į a- 

ną. Ir anas žiūri į jį, ant kas
tuvo koto pasirėmęs.

— Atėjau pažiūrėti, — pa
sisakė Čekis. — Nematytas 
žmogus čia mums po šonu .. .

— Esu Petras žilius. Ketinu 
čia apsigyventi.

— O ai Kazimieras čekis. 
Tai būsiu artimiausias tavo kai
mynas. Jeigu reikės, galėsi pra
šyti mano pagalbos.

— Dėkui, — atsakė vyriškis.
— Tiktai ar žinai, Šiliau? 

Čia dvaro žemė . ..
— Žinau. Turiu ir leidimą. 

Ar nori pamatvti?
— Ne. 0 kam man! Tiktai 

kaip tu čia įsikursi?
— O labai paprastai: susi

krausiu velėnėlę ir gyvensiu.
— Ar toks bėdinas, kad to

vyksmas baigtas. Nebaigtas au
gimas iš vidaus. Vidaus augi
me Amerika siūbuoja tarp kraš
tutinumų: demokratinė sau ir 
kitiem laisvė, iki toleravimo a- 
narchijos ir kriminalų; idea - 
listinis paslaugumas su bilijo
nais kitų paramai iki dejavimo 
skurdu namie; primityvaus žmo
gaus savim ir kitais pasitikėji
mas, iki apsigavimo ir davi- 
mosi kitiem apgauti.

Tokia Amerika ir dabar po
litiniame, kariniame lauke. Bet 
taip pat auga nepasitikėji
mas negausia išrinktųjų grupe, 
kuri pokariniais laikais vis la
biau stumia Ameriką į nepasi
sekimus ir apsigavimus.

Liepos mėnuo Lietuvai —su
temų mėnuo. Liepos 11-12 pir
mas genocido veiksmas. Liepos 
14pirmas masinis tautos va
lios klastojimas — vadinamo 
liaudies seimo rinkimai. Lie
pos 21 antras masinis klasto
jimas — vadinamas liaudies sei
mas įjungė Lietuvą į Sovie
tus.

Po 28 metų nei tų datų nei 
klastos priemonių pamiršti ne
galim. Maskvoje pasikeitė daug 
kas. Bet nepasikeitė klasta ir 
smurtas. Rusų Krylovas apie 
gyvatę, kuri gyrėsi pakeitusi sa
vo kailį, pasakė: nors tavo 
kailis ir kitas, bet tavo širdis 
ta pati. Rusijos mužikas, natū
raliu suvokimu vadovaudama
sis, tvojo gyvatei kirvapente. 
Amerikoje augintas “sofistikuo- 
tas” intelektualas įkalbinėja gy
vatę glostyti.

Liepos 6-7 Chicagoje išeivi
jos didžiulė manifestacija — 
tautiniu šokių šventė. Neabejo
jame jos prasme. Ji džiugins 
žiūrovo akį ir širdį. Dar svar
biau, kad ji įjungs šimtus pa
čių jauniausių i lietuviško gy
venimo srovę. Dėl to šventę ir 
sveikiname.

kią menką gūžtelę tesitaisai?
— Neturtingas.
— Tai, Dieve, padėk! —pa

sakė čekis ir nuėjo sau.
Kai sugrįžo, vaikas klausia:
— Ką jis ten daro, tėte?
— Namus statosi.
— Namus? Ar jis ten gy

vens?
— Gyvens.
Vaikas negalėjo atsitraukti 

nuo tvoros. Visą dieną žiūrėjo 
prišokdamas. Žiūrėjo ir stebė
josi: žmogus nori apsigyventi 
gyvačių karaliaus dvare!...

Po kelių savaičių Petro Ši
liaus velėnėlė buvo padaryta. 
Ji stūksojo kaip koks dide'is 
kupstas kalvoje. O iš arti atro
dė šitaip: velėninis stogas nu
leistas ligi pat žemės iš šiau
rės ir iš pietų pusės, vakarų ga
le įtaisytos durys, rytiniame ga
le — langelis; durys labai že
mos, nupintos iš karklų, dvigu
bos, prikimštos sausu samanų, 
pakabintos ant medinių vyrių, 
skląstim užsklendžiamos; lan
gelis iš keturių dalių, rėmai la

Dar 1946-48 metais buvo ga
lima 'tikėtis, kad čekoslovakijo-
je Bažnyčia galės sugyventi su 
komunizmu. Prahos arkivysku
pas J. Beran buvo tada Bažny
čios geros valios simbolis. Bet 
jau 1947 jis turėjo įspėti ti
kinčiuosius apie komunistų in
tencijas kenkti Bažnyčiai. Kai 
1948 vasario mėn. komunistai 
pagrobė valdžia į savo rankas, 
Beran vėl įspėjo tikinčiuosius 
apie gresiantį pavoju, tačiau 
dar buvo pasiryžęs tartis ir su
gyventi su komunizmu. Štai dėl 
ko jis iškilmingai priėmė Pra
hos katedroje nauja preziden
tą Gottvalda, aišku komunistą, 
ir atgiedojo Te Deum lauda- 
mus. Po kelių dienu Beran vie
šai paaiškino, kad toks jo pasi
elgimas jokiu būdu nereiškia 
marksizmo-stalinizmo doktrinos 
aprobavimo.

Kitais (1949) m. tas nats ar- 
kiv. Beran, Dachau kalinys ir 
“Čekų rezistencijos” medaliu 
atžvmėtas. pareiškė: "Dabar Če
koslovakijos Bažnyčia mažiau 
turi teisiu, negu naciu okupaci
jos metu". Tai buvo sensacija. 
Valdžia tuojau reagavo ir pa
siuntė į arkivvskuno rūmus 
specialu komisarą, kuris tarp 
kitko turėjo sekti arkivvskuno 
korespondenciją. Beran laiškas 
tikintiesiem buvo konfiskuotas 
ir neleistas paskaityti bažnyčio
je. Patsai arkivyskupas tapo sa

Laisvės statula, žiūrint iš lėktuvo. Gilumoje Manhattanas ir Brooklynas.

bai tankiai apvajoti smulkiais 
karkliukais, o stiklai įtverti su 
kažinkuo maišytais eglių sakais. 
Pro duris smarkiai palenkta 
galva įėjęs ir palipęs tris laipte
lius žemyn, atsiradai mažytėje 
priemenėlėje, iš tos dar vienos 
plonutės durys, ir įėjai į kam
barį.

Kambarėlis atrodė visai jau
kus. Jo visos sienos buvo iš
pintos storais karklais, gulsčiu 
pynimu, tarpais pamargintos 
skustais, baltais karkliukais; tie 
karkliukai ženklino kažinkokį į- 
mantrų raštą. Panašiai buvo iš
pintos ir lubos.

Kairiajame kampe prie sie
nos stovėjo iš molio nutėkšta 
kresnis; jos dūmtraukis lindo į 
sieną ir ėjo į viršų šiaurės pu
sėje. o lauke buvo sukrautas iš 
velėnų ir kyšojo kelis sprin
džius virš stogo.

Kambarėlis galėjo būti ketu
rių žingsnių pločio ir penkių 
ilgio. Kairėje pusėje už kros
nies, pagal visą sieną, stovėjo 
iš karklų nupintas ir sausomis 
samanomis nutiestas suolelis, 
po langu — karklinis stalelis, 
prie jo iš šono ir iš vieno galo 
po karklinę kėdę. Dešiniajame 
pasienyje stovėjo siaura, šešio
mis kojomis karklinė lova.

Ant sienos prie lango iš vie
nos pusės kabojo nedidelis 
kryželis, iš kites pusės — šven
to Jurgio paveikslas. Daugiau 
visos sienos buvo plikos, tik 
ties krosnim kyšojo gembė su 
pakabintu rankšluosčiu, o gale

Kataliku Bažnyčia Čekoslovakijoje per 20 mėty

vo rūmuose kaliniu: visi ry
šiai su tikinčiaisiais buvo nu
traukti. 1951 kovo mėn. jis 
buvo areštuotas ir išsiųstas 
kažkur į provinciją. Ten jis iš
buvo iki 1965 m. Nuo tada gy
vena Romoje, pakeltas kardino
lu ir likęs nešioti Prahos arki
vyskupo ir Čekoslovakijos pri- 
mo titulą.

1950 balandžio mėn. vieną 
naktį visus vienuolynus užėmė 
policija.

Vienuoliai buvo apšaukti 
“Respublikos užsienio priešų 
bendradarbiais”, vieni depor
tuoti, kiti sukimšti į kalėjimus. 
Jauni vienuoliai ir naujokai bu
vo paimti į kariuomenę, o se
nesnieji pasiusti i “darbo bri
gadas” — fabrikus ir kasyklas. 
Kalėjimuose ir drausmės sto
vyklose šimtai kunigu buvo ne
žmoniškai laikomi, ir dėl to 
daugelis jų mirė. Be to, 1955 
m., iš 13 vvskupu penki buvo 
kalėjime, o aštuoni internuoti 
namu arešte. Slovakai vysku
pai Vojtasak, Buzalka ir Goj- 
dac (pastarasis rytu apeigų), ne
pakėlė teroro ir be laiko mirė.

Jei kuris kunigas atgaudavo 
laisve, jis negalėjo užimti turė
tu kunigo pareigų. Jei jis nesu
siras darbo, jam grėsė vėl ka
lėjimas kaip “asocialiam” ele
mentui. Nenuostabu tad, jei 

lovos, prie pat durų — dvi 
gembės drebučiams.

Taip atrodė Petro šiliaus ve
lėnėlė jau gale vasaros, kai bu
vo nusirpusios bruknės.

Tos bruknės!.. . Nuo to lai
ko, kai jos paraudo, ir visos 
aikštelės tarp mėlynių kupstų 
atrodė kaip žalsvai rausvi kili
mai, kaikas naujo atsirado ir 
Petro šiliaus gyvenime.

Jis jau kiek kartų buvo ma
tęs vieną moterį mėlynes ren
kant. Buvo matęs jų ir kelias, 
tik tos kelios du tris kartus pa
sirodė. ir viskas. O ta viena 
dažnai mėlyniavo, paskui bru
kniavo. Nebijojo ji nė gyvačių: 
drąsiai kaip gandras gūrinėjo 
po visą traką, ir nieko jai. . .

Nekartą Šilius. sėdėdamas 
prie savo velėnėlės ir pinda
mas gurbus, buvo pažvelgęs į 
drąsią moterį. O vieną kartą ji, 
berinkdama bruknes, prisiarti
no ir prie šiliaus velėnėlės. Da
bar šilius padėjo į šalį gurbą 
ir nusileido nuo kalvos.

— Padėk. Dieve! — tarė mo
teriai.

— Dėkui.
Moteris atsitiesė ir pasižiū

rėjo į vyriški.
— Ar tu nė gvvačių nebijai, 

taip drąsiai čia visur vaikščio
dama’’

— Gyvačių”
Moteris nusijuokė.
— Gyvatė — ne slibinas, ne

prarys.
— Tai tu drąsi merga ar mo

teris.

buvo tikra laimė buvusiam se
minarijos profesoriui susirasti 
zakristijono darbą. Vienas ka
nauninkas pardavinėjo valsty
binės loterijos bilietus. Vysk. 
Otčenašek tapo vienos valstybi

Čekoslovakijos kardinolas Beranas.su kitais vyskupais ištrėmimo vietoje, 
kuri vadinas Radvanov. Nuotrauka iš 1964 metu

nės pieninės šoferiu. Tai išim
tys, o dauguma ėjo į sunkius 
fabrikų ir kasy.klų darbus savo 
noru, nes kitur nebuvo jiem 
vietos. Laisvi kunigai galėjo lai
kyti mišias tik slapta. Daugelio 
kunigų veikla taip buvo sutruk
dyta. kad daugelis parapijų li
ko be ganytojų.

Komunistinė valdžia pana - 
šiai pasielgė ir su vienuolėm.

Seserų vienuolynai buvo kon
fiskuoti, o seserys išgabentos i 
koncentracijos vienuolynus.
Nedidelis jų skaičius dirbase- 

nelių prieglaudose, pamišėlių 
namuose ir jaunimo pataisos į- 
staigose. Neretas vaizdas, kai 
vienuolė vairuoja sunkvežimį. 
Priimti naujokus į vienuolius 
ar vienuoles buvo griežčiausiai 
uždrausta. Vienuoliai ir vienuo
lės turėjo savaime išnykti.

Visos vyskupijų seminarijos 
ir įvairiu vienuolijų teologijos 
mokyklos buvo uždarytos dar 
1950. Ju vietoie valdžia atida
rė dvi valstybines seminarijas.

Kiekvienai j u buvo nustaty
tas numerus clausus — nega
lima priimti per metus daugiau, 
kaip 20 kandidatu. Kiekvienas 
jaunuolis, norįs patekti į semi
nariją, turi gauti valdžios leidi
mą. Seminarijos vidaus gyveni-

— Merga, — pasisakė. — O 
kodėl tu pats nebijai gyvačių? 
Apsigyvenai pačiame gyvačių 
karaliaus dvare, ir nieko tau!

— Aš nežinojau, kad čia 
gyvačių karaliaus dvaras. 0 da
bar man čia smagu: aš ir pats 
kaip karalius. Tik karalienės 
betrūksta.

— Maža bėda: karalienę tuo
jau gali gauti.

— Kažin. Matai, koks aš se
nas, apžėlęs, pražilęs — kas eis 
už tokio kelmo!

— Didelis čia daiktas, kad 
senas! Vyras — kaip smuikas: 
juo senesnis, iuo brangesnis.

— Šauniai šneki, merguž" 
O pati ar eitum už manęs?

— Kodėl ne, jeigu pasipirš 
tum!

— Kad tave giedri dienelė, 
mergužėle! Kuo tu vardu”

— Elzbieta.
— Elžbietėle. Elzuk. tekėk už 

manęs.
— Gerai. Tek'siu. Antai iria 

no namai. Gyvenu pas brolį. 
Sekmadienį ateik, ir sutarsim.

— Kaipgi taip sutarsim? Tu 
nieko nežinai apie mane. Už 
eik nors į mano velėnėlę —bū 
si nore ta mačiusi.

— Dėkui Kai reikės, ateisiu 
su broliu.

Šilini dar labiau patiko mer
ga

— Ar tu. Elžbietėle, rimtai 
su manim kalbi, ar juokauji” — 
netikėdamas paklausė šilius.

(Bus daugiau) 

mą kontroliuoja valdžios įstaty
tas ir jai atstovaująs sekreto
rius, kuris turi galios pasiųsti 
seminaristą namo 2-3 dienos 
prieš šventimus. Profesorius pa
renka ir paskiria valdžia Ir ne 

visada pavyzdingus . . . Galuti
nai tik komunistų partija nu
sprendžia. ar jaunuolis gali tap
ti kunigu.

Slaptoji policija seminaristu 
tarpe angažuoja savo agentus 
ir šnipus, panašiai ir parapijos 
darbą dirbančių kunigų tarpe. 
Tai komunistų taktika, dažnai 
gana vaisinga, — pasėti nepasi
tikėjimo kunigų tarpe. Būna at
veju. kad slaptu agentų kuni
gai išprovokuojami klausyklo
je ir paskui apkaltinami ir nu
baudžiami.

O ir tiem kunigam, kurie 
jau gauna ‘-darbo leidimą", 
draudžiama teikti sakramentus 
ligoninėse. Dar prieš metus 
gauti Sutvirtinimo sakramentą 
buvo neįmanoma. Į “perdaug 
uolius” kunigus valdžia žiūri 
šnaira akimi ir dažnai juos ar
ba perkelia kitur, arba atima 
‘darbo leidimą", o ne karta 
pritaiko ir kitokias sankcijas.

Statyti naujas bažnyčias 
draudžiama, neleidžiama.

Daugelis bažnyčių ir koply
čių uždaryta ir jos nyksta, 
griūva. Tos bažnyčios, kurios 
turi architektūrinės ar istori- 
rės reikšmės, buvo valdžios pi
nigais restauruotos ir panaudo
tos profaniniam tikslam. Lan
kyti bažnvčią nedraudžiama, 
bet ja lankantieji susilaukia tik
nemalonumų. Tokie karjeros tvarkos kėlimą.

žemaičiu Kalvarijos didysis altorius su stebuklingu Dievo Motinos paveiks
lu. Šia savaitę ten prasideda didieji Apankymo atlaidai, kurni svarbiausia 
diena bus liepos 7.

jau nepadarys. Todėl būna at
vejų, kad, pvz., daugelis mo
kytojų, žinomų, kaip geri ko
munistai, lanko bažnyčią toli 
nuo savo gyvenamos vietos.

Tikybos mokymas, tiesa, nė
ra uždraustas, bet tvarkomas 
valstybės.

Jei tėvai nori, kad ję vaikas 
būtu mokomas tikybos, turi 
abu — tėvas ir motina — pa
duoti mokyklos vedėjui prašy
mą.

Mokyklos vedėjas ir kompar
tijos pareigūnai tekiu atveju da
ro viską, kad atkalbintų tėvus, 
sakydami, kad tikėjimo pamo
kos sužlugdys vaiko ateitį. To
dėl suprantama, kad dėl tokių 
priemonių 1967 Prahos mieste, 
turinčiame milijoną gyventojų, 
į tikybos painokas buvo užrašy
ta tik 489 vaikai.

Atspausdinti religinių knygų 
neįmanoma. Tiesa, yra pora 
laikraštėlių kunigam ir pora 
savaitraščiu pasauliečiam. Bet 
jie, valdžios kontroliuojami, ne
gali prisidėti prie šiem laikam 
pritaikyto religinio formavimo.

Visos religinės ir karitatyvi- 
nės katalikų organizacijos bu
vo uždarytos ir uždraustos. Pa
našiai visokie jaunimo sąjū
džiai. Caritas tapo valstybine 
institucija. Yra sudaryta “anti- 
hierarchinė” institucija, kuri 
kontroliuoja visą bažnytini ir 
relliginį gyvenimą visose srity
se. Kovojantieji ateistai priva
lo sekti visą parapiniu kunigų 
veikla ir apie ją pranešti, kur 
reikia.

Ekskomunikuotas ir suspen
duotas kunigas Plojhar, sveika
tos ministeris, nuo 1948 balan
džio vadovavo "taikos kunigų" 
sąjungai.

Jis ypačiai kenkė arkiv. Be
ran, dažnai jį juodindamas ir 
šmeiždamas užsienyje. “Taikos 
kunigai” pasauliui buvo prista
tomi, kaip “suprantą savo lai
kus”, o tikrieji kunigai — “re
akcionieriai”.

Tarp 1960 ir 1962 paskelb
ta amnestija pasinaudojo ir da
lis kunigu. Tačiau tuo jie dar 
negrįžo i savo pareigas. Kol 
negaus iš valdžios “darbo leidi
mo”, tol negalės eiti nė men
kiausių kunigiškų pareigų.

Taip kataliku Bažnyčia buvo 
smaugiama 1948-68 laikotarpy
je. O dabar? . . .(b.d.)

Dr. V. Mar.

— Abernathy, “solidarumo 
žygio” rengėjas, birželio 25 
nuteistas 20 dienu kalėti už ne-

Beranas.su


DARBININKAS

Čia bus daug gražių dienų
Putname prasidėjo mergaičių stovykla

Birželio 30 Putnamo, Conn., 
seselių vienuolyno * sodyboje 
prašinėjo tradicinė mergaičių 
vasaros stovykla. Suvažiavo 
mergaičių aru 120 iš {vairiau
sių vietovių, net iš N. Dakotos! 
Iaugiausia jų iš Atlanto pa
kraščio. New Yorkas bus bene 
daugiausia išsiuntęs mergaičių 
iš vasaros karščių maudytis 
čia ežere, stovyklauti.

Registracija prasidėjo iš va
karo, nes buvo tokių, kurios 
čia atvyko šeštadienio popietėj. 
Tuoj mergaites buvo įkurdin
tos. Dauguma atvyko sekmadie
nį. Užsiregistravusios tuoj ga
vo savo lovą, spintą, kur su
sidėjo daiktus. Tada — į kie
mą. Taip prasidėjo linksmoji 
vasara.

Prieš dvyliktą jau buvo švil
pukas. Jau skuuejo ir rikiavo
si, ir visos nužengė į bažnyčią, 
kur stovyklos kapeuonas kun. 
V. Zararas atlaike mišias

Taip įsijungė stovykla į nu
matytą narnų tvarką, visos 
pakluso švilpukui, vadovių ko
mandom.

Architektų
- inžinierių 
suvažiavimas

(atkelta iš 4 psL)

jaunimą. Pirmiausia, žinoma, 
reikia ir visuomenę ir jaunimą 
daugiau supažindinti su organi
zuotais lietuviais viose techni
kos srityse. Geras būdas —pa
skleisti plačiau Technikos Žo
dį, taip įdomiai redaguojamą 
žurnalą, net ir humanitaram į- 
domų pasiskaityt Visi vietiniai 
bendruomenės skyriai ne tik ga
lėtų, bet' tiesiog turėtų užsakyt 
Technikos Žodį visiem studen
tam, gaunantiem B. S. laips
nį. (Technikos Žodis, Mr. D. Ša
tas, 323 North Williams Drive, 
Palatine, Illinois, 60067).

Kalba jaunieji mokslininkai
Paskaitos. Visų akyse džiaugs

mas. Didelė staigmena—jaunie
ji paskaitininkai puikiai išsi- 
reiškia lietuviškai, sklandžiau
siai atsakinėja į klausimus. Ste-
bisi vyresnieji, patys paskaiti
ninkai žiūri vieni į kitus ir neti
ki. Pasirodo, jie visi sugeba apie 
savo sritį lietuviškai kalbėt! 
O paskaitos tarptautinio lygio.
Nestebėtina, mes paskaitinin
kai ne kartą ir JAV ir Euro- 

savopos suvažiavimuose apie 
darbą yra kalbėję.

Stovyklos vedėja yra sesuo 
M. ViKtonja, jai talkina sesuo 
M. Monika, kun taip pat moko 
ir rankdarmų. Rankdarbių mo
ko ir Lue Rizaite, literatūros 
moko: K. Vaūuškiene, G. Juo
zapavičiūtė, Jk Jasaitytė, dainų
— sesuo M. Bernadeta, Br. Pra
puolenis, dramos — J. Jasaity- 
te, K. Sakalaitė, tautinių šokių
— A. Dabrilaitė, sesuo M. Pau
lė. Mergaites globoja G. Ado
maitiene, atvykusi net iš N. Da
kotos, Rūta Urbonaitė.

Mokytojų pagelbininkės: Rū
ta Juzukonyte, Aida Palytė, Ra
munė Sakalaitė, Jūratė Taut- 
vilaitė.

"Kibirkštėlių" labas
Stovykla leidžia spaustuvėje 

spausdinamą laikraštėlį “Ki
birkštėlės.” Visom susirinku- 
siom buvo padalintas to laikraš
tėlio pasveikinimas — “La
bas”, kur surašyta visų vado
vių pavardės, pareigos, stovyk
los dienotvarkė. įdėta ir vado
vių sveikinimai. Sesuo kreipė
si į visas stovyklautojas šiais 
žodžiais: “Bus daug gražių ir 
prasmingų dienų stovykloje — 
išmokime jomis pasinaudoti.”

Lituanistinis auklėjimas
Visan stovyklos pagrindan 

padėtas lituanistinis auklėji
mas ir švietimas. Žinia, kad lie
tuviškoje savaitgalio mokyklo
je daug nepadarysi, nes nėra 
laiko. Organizacijų ir vienuoli
jų stovyklos čia įsijungia ir pra 
tęsia lituanistinį lavinimą ir au
klėjimą. Pratęsia jau kita for
ma — be mokyklos, be namų 
darbų, diktantų.

čia pagrindinį vaidmenį at
lieka toji nuotaika, kuri visas 
jungia. Mes lietuvaitės, mūsų 
daug, mes turime kalbėti lietu
viškai.

Mažosiom kalbėti lietuviškai 
yra kur kas sunkiau nei vyres- 
niom. Bet — pripranta, apsi
pranta, greičiau žodį suranda.

Kokia gi parama dainos. Per 
dainą ateina ir lietuviška nuo
taika, naujas žodynas. Toliau— 
žaidimai, rankdarbiai, kurie pa
grįsti lietuviškais ornamentais.

Stovykloje rengiami pasiro
dymai. Jų programą atlieka pa
čios mergaitės. Ir čia reikia 
dirbti, išmokti ir gražiai pasiro
dyti.

Stovyklos pasirodymai
Po dviejų savaičių pasikeičia 

dalis mergaičių, vienos išvažiuo-

retins, visas mergaites, ypač 
tas, kurios išvažiuoja.

btovysią baigiant rengiama 
pati didžioji programa su dai
nom, plastiniais šokiais, para
du. Šiemet tokia stovyklos bai
gimo programa bus liepos 28.

Atvažiavo su meškiukais
Įdomiausios gi stovyklauto

jos yra pačios mažiausios. Jos 
atsiveža meškiukus, kuriuos su
sideda ant lovų. Mergaitės sun
kiai skiriasi nuo mamyčių, nes 
— kaip čia be jų gyvensi. Vi
lioja tik draugės, žaidimai, kaž
kur suskambusios gitaros. Su 
drebančia širdim, net su aša
rom atsisveikinusios, jos pas
kui įsijungia į žaidimus. Taip ir 
bėga dienos, o vakare ant lo
vos laukia meškiukas — namų 
iliuzija. *

Jubiliejinė stovykla
Jau 25 metai, kaip čia ren

giamos metinės stovyklos. Kiek 
per tuos metus čia praėjo mer
gaičių? Tikriausiai bus bent ke
li šimtai ar net visas tūkstantis.

Pamėgę Putnamo sodybą, čia 
kitos stovyklavo nuo 8-9 me
tų iki tol, kol subrendo, kol jau 
buvo per didelės šiai stovykli
nei aplinkumai. '

Tikriausiai pirmųjų stovyk
lautojų dukros stovyklauja šio
je jubiliejinėje stovykloje.

Prie šios stovyklos jubilie
jaus jungiamas ir vienuolijos 
jubiliejus — 50 metų kaip įsi-

Pamaldomis vienuolyno koplyčioje prasidėjo 25-ji jubiliejinė mergaičių stovykla Putname. Nuotr. R. Kisieliaus

kūrė Nekaltai Pradėtos Marijos 
Seserų Kongregacija. Jungia
mas ir skautijos 50 metų jubi
liejus 
tuvos 
tymo.

Tas
prisimins savo darbeliuose, vie
noje kitoje paskaitėlėje, pasiro
dymo programose.

ir — 50 metų nuo Lie- 
nepriklausomybės atsta-

sukaktis stovyklautojos

P., S. Paprastai stovyklos vi
sos vietos yra užimtos. Šiemet 
keliom neatvažiavus, pasidarė 
vietos stovykloje. Kas norėtų 
tuo pasinaudoti, tegu kreipia
si: Camp Immaculata, Putnam, 
Conn., 06260. (p.j.) z

MOKSLEIVIŲ AT-KŲ STOVYKLA
KENNEBUNPORT, MAINE

Vysk. Pr. Brazio vardas įamžintas
Birželio 9 d. daugelyje Eu- mūryta vyskupo atminimui len- 

ropos ir Amerikos lietuvių pa
rapijų buvo atlaikytos pamal
dos a.a. vysk. P. Brazio mir
ties metinių dienoje.

Birželio 15 d., Bad Woeris- 
hofene, kur a.a. Vyskupas gy
veno ir dirbo savo įkurtame 
pastoraciniame centre iki mir
ties, — šv. UIricho bažnyčioje 
gedulingose pamaldose konce- 
lebravo tarp kitų vokiečių kuni
gų — šios parapijos klebonas 
kun. A. Bunga ir pastoracinio 
lietuvių centro kunigas — šv. 
Rašto vertėjas tėv. Kl. žalialis. 
Bad Woerishofeno cėntrinės pa
rapijos klebonas kun. E. Keck 
pasakė nuoširdų pamokslą apie 
vysk. Brazio asmenį. Pamaldų 
metu buvo atidengta, sienoje į-

ta, su jo vardu, gimimo-mir- 
ties datomis, šūkiu ir herbu. 
Šią paminklinę lentą finansavo 
Amerikos lietuviai. { pamaldas, 
buvo suvažiavęs gražus būrelis 
taut. drabužiais pasipuošusių ir 
balsingų lietuvių iš Miuncneno 
ir Memmingeno. Jie gražiai su
giedojo pamaldų metu lietuviš
ką giesmę, , o po pamaldų, susi
rinkę svetingojo kun. Bungos 
klebonijoje, pabendravo savo 
tarpe ir su Bad Woereshofeno 
Vandens kurorto pareigūnais.

Buvo nugirsta ir tokių balsų, 
kad gatvę, kurioje yra lietu
vių pastoracinis centras, nori 
pavadinti vyskupo Brazio var
du. (Eli)

VISUR

Moksleivių ateitininkę stovyk
la įvyks rugpiūčio 4-18

Stovyklos kapelionas — tė
vas Gediminas Kijauskas, S. J.

Stovyklos vadovybė: vyr. 
stovyklos vadovai — Juozas 
Gaila (pirmą sav.), Rimas La- 
niauskas (antrą sav.), komen
dantas — Antanas Razgaitis, 
Clevehmd, mergaičių vadovė— 
Rita Abromaitytė, Lamont, III., 
berniukų vadovas — Vytautas 
Narutis, Chicago, m., jaunučių 
globėjos — Putnamo seselės 
(2), vakarinių progr. vadovės 
— Gabija Juozapavičiūtė, Ha- 
milton, Ont (pirmą sav.), Lai
ma Underytė, Chicago (antrą 
sav.), spaudos reikalų vadovė— 
Gabija Juozapavčiiūtė, stovyk
los akordeonistas — Rimas Ju- 
zaitis, Phila.

Vadovams talkinti padėjėjais 
kviečiami asmenys iš stovyklau
tojų tarpo. Jų sąrašas bus pa
skelbtas vėliau.

Programiniam pašnekesiam 
pakviesti jaunieji ateitininkai a- 
kademikai ir kiti savo sričių 
specialistai.

Regist racija į stovyklą baigia
si. Visi stovyklautojai prašo
mi neatidėliojant grąžinti užpil
dytus registracijos lapus su re
gistracijos mokesčiu MAS rytų 
atstovybei. Registracijos mo- papildė du jaunuoliai: Jonas yra dar 4 jaunuoliai kandida- 
kestis (5 dčt^ privalomas vi- Tamašauskas ir Jonas Buck- tai į pranciškonus taip pat iš 
šiem stovyklautojam. lei. Jie abu pradėjo naujoky- šv. Antano gimnazijos. Jie

Visi stovyklautojai prašomi na New Yorko pranciškonų no- rudenį lankys šv. Pranciškaus 
iš anksto atidžiai pasiruošti va- viciate Lafayette mieste, N. J. kolegiją. Biddefordo mieste, 
karinėm programom ir talentų 
vakarui.

DU NAUJI PRANCIŠKONAI
Lietuvių pranciškonų eiles Kennebunkporto vienuolyne

— Stūmių 1r poitoto savaitė-------
rengiama Dainavos stovykloje 
nuo liepos 28 iki rugpiūčio 4. 
Bus gera proga ir pailsėti ir 
pasiklausyti paskaitų. Studijų 
savaitę rengia Lietuvių Fron
to Bičiulių centro valdyba ir 
kviečia visus dalyvauti. Regis
tracijos ir informacijos reikalu 
kreiptis: J. Mikonis, 24526 
Chardon Rd., Richmond Hts., 
Ohio, 44143. tel. (216), 531-21 
90.

— Inž. Modestas KeValaitis, 
Santa Monica, Calif. išrinktas 
naujai susiorganizavusios JAV 
LB Santa Monicos apylinkės v- 
bos pirmininku.

— Stasiaus Būdavo du roma
nus sutiko išleisti Nidos leidyk
la Londone, Anglijoje. Iki šiol 
Lietuvių Rašytojų D-jos glo
boje buvę rankraščiai persiun
čiami leidyklai.
— Inž. Br. Nainio, JV LB cent

ro valdybos pirmininko, kvieti
mu, birželio 2 jo bute įvyko 
pirmasis iniciatorių pasita
rimas lietuvių mokslininkų su
važiavimui sušaukti. Pasitarime 
dalyvavusieji — B. Miniotaitė, 
prof. dr. A. Avižienis, dr. J. A- 
nysas ir dr. R. Kriaučiūnas — 
nuoširdžiai pritarė idėjai ir su
tiko įsijungti į suvažiavimo pa
ruošiamuosius darbus. Platesnio -*’• 
masto pasitarimas su konkre
čiais preliminariniais planais 
bus sušauktas Chicagoje liepos 
4 d. savaitgalio metu.

— JV LB Centro Valdyba 
bendraraščiu ragino visas LB 
institucijas ruošti birželinių į- 
vykių minėjimus, ypatingą dė
mesį kreipiant į šios didžios mū
sų tautos tragedijos pristaty
mą kitataučiam. Tam uždavi
niui palengvinti centro valdy
ba paruošė ir apylinkėm išsiun
tinėjo specialiai anglų kalba pa
ruoštą medžiagą.

—Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
švietimo tarybos pirmininkas, 
vasaros semestro metu Illinois 
universiteto pakviestas tame 
universitete dėstys lietuvių kal
bą. ,

— Antanas Šantaras, JAV
Iškilmingose apeigose birže- Maine. Baigę kolegiją, stos į 

lio 27 d. pranciškonišką abi- naujokyną. A.
Atsivežti: smulkius kasdieni- įą jiem davė provinciolas T. 

nius reikmenis, rankšluoščių, Leonardas Andriekus, O.F.M. 
kojinių, apatinių ir naktinių Tuo pačiu laiku abitą gavo dar 
drabužių pamainas, skalbiniam 
maišelį išeiginius, ir sportinius 
batus, megztuką (vakarų būna 
gana vėsokų), sportinius rūbus 
(trumpas ir ilgas kelnes), vie
ną eilutę išeiginių rūbų, mau
dymosi kostiumą, sporto reik
menis, muzikos instrumentus, 
Ateitininkų Vadovą (kurie t- 
ri), sveikatos pažymėjimą.

Stovykloje bus parduodami 
(sweat shirts) sportinės bliuzės 
su MAS ženklais. Tėvelius pra
šome leisti vaikam juos įsigyti 
šiltesniam vakaro apsirengi
mui. Kaina apie 2.50 dol.

Prie stalo ir programų metu 
mergaitės dėvės sijonukus ar 
sukneles.

MAS Rytų Atstovybė

40 jaunuolių, priklausančių N.
Y. pranciškonų provincijai.

— "Dainavos" ansamblis vi
suotiniame narių susirinkime, 
išrinko naują valdybą. Valdy
bos pirmininkas — Alf. Al- 

Jonas Tamašauskas yra 22 čiauskas, vicepirmininkai —A-
metų jaunuolis, gimęs Frack- leksas Smilga ir Juozas Zaruba, 
ville, Pa. Jis pernai baigė Kutz- sekr. — Stefa Gruodytė, ižd. 
town, Pa. kolegiją ir vienerius _ Vytautas Radyfc, sočia- 
metus mokytojavo Elizabethvil- mam reikalam — Elena Radvi
le, Pa. valdiškoje gimnazijoje. įįėnė, valdybos narė — Vanda 
Jis pasiryžęs būti kunigu. Aleknavičienė. Pirmininko ad- 

Jonas Buckley yra šv. Anta- resas: 6827 So. Rockwell, Chi- 
no gimnazijos abiturientas, gi- caS°, UI- 60629. Tel. 476-4346. 
męs Lindenhurste, N.Y. 1949 
m. Jis, teigęs gimnaziją, dar 
mokėsi pas pranciškonus Rye 
Beach, N. H. Jis nori būti bro
liu.

Ndotr. R. Kisieliaus

Moterų pietūs
Staiga prigūži elegantiškų po

nių. Pietūs prašmatnūs, o po 
pietų — paskaita. Apie moters 
vaidmenį Putino kūryboj. Pa
tenkintos klausytojos. Ne viena 
ir į pietus ėjo dėl paskaitos. 
Vėliau poniom pora filmų — 
kompiuterių sukurtų. Patys 
naujausi kūriniai. Aikčioja po
nios, juokiasi, gūžčioja pe
čiais. Maloniai “bovinamos”. 
Bet per svarbios šios moterys, 
kad tokia proga jos būtų uži- 
minėjamos. Per daug jos turi 
įtakos savo vyram, lietuviško 
gyvenimo lygiui. Laikas praleis
tas labai maloniai, bet praleis
ta ir proga 
trūkumus,
gaiš patarimais, pagalvoti apie 
savo svarbą.

Banketas
Puiki salė, gražūs žmonės. 

Trofėjus golfo turnyro laimėto
jui. Dainininkė iš Chicagos. Ma
lonu. Bet tie šimtai, kurie su
plaukė banketan, nepajuto nė 
dalies to malonumo, kurį jau
tė suvažiavime dalyvavę. Jiem 
tai buvo rimto prasmingo, džiu
ginančio darbo pabaigtuvės. Ir 
buvo kaip Kalėdos ir Velykos 
Lietuvoj, — kuriom buvo ruo
šiamasi per adventą te šokių ir 
gavėnią te mėsos. Užtat kas 
tai buvo per šventės!
Suvažiavimas Clevelande buvo 

sielos šventė. Po tokio uždegan
čio pasižmonėjimo galima vėl 
susikaupt prie darbo. Tas dar
bas svarbus visiem lietuviam. 
Esam gyvos tautos gyva šaka, 
ant kurios auga vaisiai, kuriais 
tėvynei yra ko didžiuotis!

Elona Vaišnianė,
New Haven, Conn.

— Vyt. Petrulio ir R. Vailo
ko gamintas spalvotas filmas 
“Five Foot Sųuare” Canadian 
Society of Cine Amateurs su
ruoštame šimtmečio filmų 
festivalyje Ottawoje, laimėjo 
pirmą vietą. Oficialus premijos 
įteikimas įvyks šį rudenį. Tas 
pats filmas Toronto filmų mė
gėjų klube buvo įvertintas kai
po klubo geriausias 1967-68 
laikotarpyje. Filmas yra moko
mojo pobūdžio' 30 minučių il
gio. Jame nufilmuoti arheologi- 
niai kasinėjimai, vykdyti 1966 
prof. Romo Vaštoko ir jo stu
dentų Crow ir Trenton upių 
upių santakos saloje. Ta sala 
senovėje buvo indėnų naudoja; 
ma kaip nakvynių ir sustojimo 
vieta. Filmas jau rodytas dauge
lyje universitetų ir archeologų 
suvažiavime Washingtone. Jo 
išlaidas iš dalies padengė Tren
ton universitetas. Jau užsaky
tos keturios kopijos. Viena yra 
užsakęs karališkasis Ontario 
murėjus, antrą — National 
Gallery Ottawoje, kitas dvi u- 
niversitetai.

ĮVAIRENYBES
Žmogui reikia 400 medžių
Amerikiečių mokslininkas 

apskaičiavo, kad vienam žmo
gui per visą gyvenimą viduti
niškai reikia teveik 400 viduti
nio storumo medžių.

| šį skaičių įeina mediena, 
sunaudojama ne tik baldams 
bei pastatams, bet ir degtu
kam, popieriui gaminti.

Chamacu mieste Japonijoje 
kartą beveik tūkstantyje namų 
staiga užgeso šviesa. Miesto e- 
tektrinės specialstų komanda 
nustatė, kad trumpo sujungi
mo kaltininkė buvo pusantro 
meti o ilgio gyvati.

linijos atrama į žvirblio lizdą, 
kūnu gyvatė sujungė dvi fazes.

Anglijos chemikai tikisi lai
kraščių skaitytojams padaryti 
staigmeną. Vietoj popieriaus 
jie ruošiasi panaudoti plastma
sę. Specialistai tvirtina, kad 
naudoti polietileną labiau apsi
moka, negu popierių.

LB Centro valdybos informaci
jos reikalų vedėjas, centro val
dybos pavestas, tiria galimy
bes prie centro valdybos įsteig
ti specialią LB instituciją, kuri 
rūpintųsi socialiniais Bendruo
menės narių reikalais.

— Solistė Laimutė Stepaitie- 
nė (Smalenskaitė), buv. prof. J. 
Būtėno mokinė, ilgesnį laiką 
gyvenusi Chicagoje ir Vokieti
joje, drauge su savo vyru inž. 
Algiu Stepaičiu tarnybiniais rei
kalais nuvyko į Italiją. Laimutė 
sėkmingai išlaikė įstojamuosius 
egzaminus į prof. Badiali dai
navimo klasę Milano konservą-, 
folijoje.
. — Kun. dr. Viktoras Paval* 
kis, tuoj po antrojo pasaulinio 
karo su St. Lozoraičiu, Jr., ap- 
važinėjęs Vokietijos lietuvių ko
lonijas ir vadovavęs Balfo į- 
staigai Romoje, per paskutinius 
18 metų vikaravo San Francis- 
co arkivyskupijoje. Paskutiniu 
laiku arkivysk. J. T. McGucken 
paskirtas šv. Jono Krikštytojo 
parapijos, Milpitas, Calif., kle
bonu. Jo naujas adresas: St. 
John the Baptist Chureh. 279 
S. Mairi 
95035.

St., Milpitas, Calif.

II-sis “Krikščionio Gyvenime" 
tomas su devyniais II-jo Vati
kano Susirinkimo dekretais ir 
trimis pareiškimais ir siuntinė
jamas prenumeratoriam, šį ir 

- pirmąjį tomą su keturiomis Su
sirinkimo konstitucijomis gali
ma gauti atskirai (3.50 dol. vie
nas tomas) arba užsirašius į 
“Krikščionio Gyvenime” pre
numeratorių eiles (2.50 dol. vie
nas tomas), kreipiantis šiuo ad
resu: “Krikščionio Gyvenime" 
Administracija. 361 W. Broad- 
way. P. O. Box 95, So. Boston. 
Mass. 02127.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

ma, tada jei bankui nemoka
ma, bankas pirmoj eilėj parduo
da namus (foreclosure; tik jei JULY 4-th GREETINGS

Adv. M. SVHKAUSK1EN6 sutiko Ša
mo laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais Mausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųsfini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at*Law, Co-operative Bank 
Ptaza. 1864 Centre St.. We$t Roxbury, 
Mass. 02132.

NAMUS PARDUODANT nebesutinkame namų parduoti, 
Klausimas perimant mūsų “mortgage”. A-

Prieš metus sumanėme par- gentas sako, kad jis jau turi te
duoti savo dviejų šeimų namus M pirkėją, kuris sutinka pirkti 
ir nusipirkti vienos šeimos. Mu
du su žmona dirbame, taigi ieš
koti pirkėjo būtų sunku. Nuta
rėme atiduoti agentui, kad par
duotų. Susitarėme dėl procen
to ir laukiame pirkėjo.

Po kelių savaičių agentas a- 
teina pas mus ir sako, kad da
bar esą labai sunku gauti ban
ko paskolą (mortgage) ir kad 
vargu ar pasiseks parduoti na
mus prašoma kaina. Sakome, 
tegul pirkėjas perima mūsų pa
skolą, kurios dar yra likę gero
ka suma. Kitus tegul sumoka 
pinigais. Be to, nuleidome dar 
900 dol. nuo kainos. Sako, pa
sistengsiu parduoti pagal jū
sų nurodymus. Tą patį vakarą 
pasikalbėjome su savo žentu 
dėl savo reikalų. Žentas, ku
ris lošia golfą su pažįstamu ad
vokatu, atrodo, kitą dieną pa
sikalbėjo su juo mūsų reikalu. 
Grįžęs namo, mums pasakė, 
kad neleistame pirkėjui perim
ti mūsų paskolas, nes esą mes 
vistiek pasiliktame bankui at
sakingi už mokėjimus.

Tai mums atrodė labai keis
ta. bet, nenorėdami tokios ri
zikos. tuoj paskambinome a- 
gentui ir jam pranešėme, kad savo žodį ir užsimanėt neper- 

-------------------------------------------- - leisti savo “mortgage”. Jis gra
sina mums teismu ir sako, kad 
jei jis mus paduos i teismą, jis 
tikrai laimės ir kad mes ne
turime galimybės laimėti tokią 
bylą. -

Žentas mums siūlo paimti ad
vokatą, jo pažįstamą, bet mes 

grybais, ir gaunama nuostabiai manome, kad i teismą agentas 
daug baltymų, daug sykių dau- neeis, nes juk jis namų ne- 
giau, negu jų yra tame mėsos pardavė ir jam niekas nepri

klauso. Prašome mums patar
ti.

taip, kaip mūsų buvo nurody
ta; būtent, perimdamas mūsų 
paskolą. Sakome: ne, neparduo- 
sime su tokia sąlyga.

Taigi po kelių savaičių taip 
ir nepasisekė tam agentui su
rasti pirkėjo, kuris galėtų na
mus pirkti su savo, o ne mūsų 
“mortgage”. Praėjo keletas mė
nesių; iš agento nieko negirdi
me.

Vieną vakarą pas mus atei
na kaimynas. Sako, girdžiu, 
kad jūs norite parduoti namus. 
Mano duktė išteka, ir aš jai pa
dėsiu nupirkti jūsų namus. Sa
kome, o kaip su “mortgage”? 
Sako, nesirūpinkite, aš gau
siu kiek man reikia iš banko. 
Sutikome. Per pusantro mėne
sio namai buvo parduoti. ■

Kokia mums buvo nemaloni 
staigmena, kai tas mūsų bu
vęs agentas mums paskambino 
ir sako: jūs man esate skolingi 
1,200 dol. komisijos už namus. 
Sakome: mes nieko Tau nesa
me skolingi, mes patys namus 
pardavėme be agento. Sako, 
aš turėjau “customer” (pirkėja), 
ne mano kaltė, kad jūs pakeitėt

dengti, bankas turėtų teisę ieš
koti iš Tamstų (deficiency), t. 
y. “skirtumo”.

Dėl agento komisijos. Pagal 
įstatymus agentas “uždirba” sa
vo komisiją, kai jis pristato 
pardavėjui tokį pirkėją, kuris 
sutinka ir kuris sugeba pirkti 
pardavėjo nustatytomis sąlygo
mis (a buyer who is ready and 
able to buy). Jei agentas Tams
tas patrauktų teisman, jis tu
rėtų įrodyti, kad jis turėjo 
“pasiruošusį pirkti” klijentą ir 
kad tai buvo įvykdyta prieš tai, 
kai Tamstos jam paskambino
te, pranešdami, kad nebesutin
kate pirkėjui leisti perimti eg
zistuojančias paskolas. Manau, 
kad Tamstų aprašomomis aplin
kybėmis agentui būtų gan sun- 
gu įrodyti, kad jis sugebėjo su
rasti pirkėją per tokį trumpą 
laiką. Tačiau tai yra įmanomas 
dalykas. Tokių supuolimų pasi
taiko. Jei agentas sugebėtų įro
dyti, kad jo “prospektyvus” pir
kėjas jam Įteikė rankpinigius 
(deposit) ir gavo pakvitavimą 
prieš tai, kai Tamstos jam pra
nešėte, kad pakeitėte savo nusi
statymą, — jis turi gerą galimu
mą bylą laimėti ir iš Tamstų 
išieškoti pilną savo komisiją.

THE 
CARRIAGE CLUB

The Ultimate in Gracious Dining 
Luncheon - Dinner - Cocktalls 

For Parties and Showers 
Communfons and Confirmations

1086 Teaneck Road, 
Teaneck. N J. 

Call
201 - 833-2323

Country Club Motei
Relax and enjoy Ufe in country and 
seashore atmosphere—near ocean, 
beach and boardwalk, 2 beautiful 
paries and lake, Severai beautiful 
goif courses—ocean, bay and river 
fishing. Reasonable rates. Large, 
modem rooms, all conveniences— 
good restaurant. AAA members. 
For details write Box 87, Spring 
Lake. N J. (201) 449-4444. — Van 
Ness-Edwards, Operatore 550 War- 
ren Avė.. Spring Lake Heights.

KISCO ARMS
353 North Bedford 

Road Mt Kisco

Mount Kisco's Newest Ręst 
Excellent Seafood Selection 

as well as American and 
Continental Cuisine

Call 914 MO 6-2020

Back Street

Steak House
65 N. Park Avenue 

Rockville Center
Gracious .dining in an atmosphere 

of intimacy and charm
New Orleans overtones.

Within the shadow of
St. Agnės Cathedral

CENTER ISLAND 
AUTO BODY 

& FENOER WORKS
112 Gardiners Avenue 

LEVFFTOWN LJ. 
Call

516 PE 5-2222

DEPOT COFFEE 
SHOPPE

Good Food and 
Reasonable Prices 
lč&ž3'Depot Road 
FLUSHING N.J.

Call 359-9038

KOVA DĖL BALTYMŲ

Praėjusiais metais dr. Arthur 
Karlėr surado būdą pagaminti 
dideliam kiekiui baltymų. Mė
sos gabaliukas tam tikru chemi
niu procesu sumaišomas su

gabaliuke.
Be abejo, pasaulyje, vienur ar 

kitur, pritrūksta mėsos, bet 
tik neilgam laikui. Nėra būtino 
reikalo visiem naudotis daktaro 
Karterio cheminiu procesu. Tuo

Namu savininkai, Ohio

Atsakymas
Tamstų vietoje aš paklausy- 

tarpu mėsos vartotojai ir toliau čiau žento patarimo ir pasitar- 
mielai tenkinsis natūraliais mė
sos gaminiais, kurių bendrai i- 
mant, yra perteklius. Importuo
tas lenkiškas kumpis dėl dide
lio baltymu kiekio yra žinomas 
visame pasaulyje. Nuolatinis 
kiaulių auginimo tobulinimas 
Lenkijoje, kartu su pastovia pa
žanga kulinariioie, pagamino ši 
skanu, sultinga ir neriebu ska
nėstą. Galite io gauti geresnėse 
maisto krautuvėse ir supermar-

čiau su jo pažįstamų advokatu, 
arba, jei turite savo advokatą, 
pasitarkite su juo. Žento pažįs
tamas advokatas visai teisin
gai jį painformavo, kad jei pir- 
kėias perimtų Tamstų “mortga
ge” (banko paskolą) — assump- 
tion of eristing mortgage — 
Tamstos nasfliktumėt bankui 
atsakingi už bankui priklausan
čius pinigus -nagai Tamstų ban
kui duotą vekseli (note) ir 
“mortgage deed”. Paprastai to-

P adeka
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

Seserys labai nuoširdžiai dėko
ja Worcesterio Aušros Vartų 
parapijos rėmėjams, o ypač pir
mininkei p. Onai Savickienei 
ir uoliai valdybai už jų rūpes
čiu suruoštą Kongregacijos ju
biliejinį minėjimą š. m. birže
lio 9 d. Didelis ačiū už mišias, 
pamokslą ir sveikinimo žo
džius kun. J. Steponavičiui, 
prel. P. Jurui, naujam klebo
nui kun. M. Tamulevičiui ir 
kun. J. Jutkevičiui. Buvo tik
rai džiugu atšvęsti Kongregaci
jos 50 meta sukaktį tokioje 
jaukioje, draugiškoje nuotaiko
je, prie kurios prisidėjo visi at* 
silankę svečiai.

Žinoma tačiau, kad kiekvie
nas pasisekimas užmokamas 
dažnai negarsinamu darbu bei 
■pastangomis. Tad visiems, ku
rie į šią šventę sudėjo savo 
brangias jėgas bei laiką —šir
dingai ačiū!

Aušros Vartų rėmėjų palan
kumas visad buvo pasigėrėti
nas, o ypatingai šiemet, kada 
visi su stebėtinu pasiaukojimu 
dirbo, telkdami seselėms viso
keriopa paramą. Viešpats telai
mina visus!

Nekaltai Pradėtosios
Marijos Seserys

HOITSMA 
BRACKET

Original Manufacturers 
of adjustable 

Scaffold Brackets
Box 452 

River Street Station 
Paterson New Jersey 

201 - 279-1331

JUOKELIAI
Kiaušiniai ir gori žodžiai

Mieste lijo, ir Garfinkelis, 
pavargęs savo krautuvėlėje, nu
tarė ne namo skubėti, bet užei
ti Į valgyklėlę.

Kai jis įėjo, tuojau prisistatė 
padavėjas.

— Ką ponui?

— Pora minkštai virtų kiau
šinių ir porą gerų žodžių.—nuo
lankiai atsakė Garfinkelis.

LARISON'S 
Turke y Farm Inn

Country style dinners, also seafood. 
Luncheons, Banųuets and 

Cocktail Lounge. 
Open 12 to 8 PM.

Closed Fri. except Holidays 
Varied menu daily. 

Fine antkjue collection.

BARTENDERS
UNION

LOCAL 15
AFL-CIO

30 East 29th Street
JACK TOWNSEND, 

President
JOSEPH BURKE,

Secretary

MORELLI

SERVICE
CORP.

Call 516 OR 8-2211

HILLMANS
Restaurant

Private Dining Rooms 
for Weddings Banquets 
and all festive. occasions 

’ 1 West Fordham Road
& Jerome Avė.

For Reservations:

FO 7-2610

New Utrecht
Fuel Oil
Company
978 39th Street

BROOKLYN N. Y.
Call GE 5-5103

De Angelis

GroCery
Ine.

1571 Fulton Street

Corner Albany
Mr. Alphonso B. Lincoln, 

President
Phone P R 2-9374

The
Little Roxy

RĘST & DINING ROOM 
VEOLA REED, 

Prop
490A Sumner Avenue

Brooklyn, N. Y.
Call 772-9703

Neparodykite
Dingo žmona. Vyras apie tai 

pranešė policijai.. Policijoje lie
pė jam užpildyti anketą, nuro
dant, kaip atrodė jo žmona.

— Tik būkite malonūs, — 
pareiškė baigęs rašyti vyras,— 

šiandien, ir įsitikinsit. (Prane-i- aukšta ir iei namai verti dau- neparodykite šios anketos ma-

Po kelių minučių buvo at
nešti kiaušiniai.

— Taip, kiaušiniai jau yra, 
— sumurmėjo Garfinkelis.— 
O kaip su tais gerais žodžiais?

Padavėjas pasilenkė prie 
Garfinkelio ausies ir sušnibždė
jo:

— Nevalgyk tų kiaušinių!

Export Packers - Coopers 
Warehousemen - Markers 

Trucking - Storage and Packing

275 Johnston Avenue 
Jersey City 07304 

432-5000 
Pier 16 — North River, 

New York 10007 
227-8144

Jewelers
FOR THE VERY BEST 

IN JEVVELRY

84 Eowery Street 
New York City 

Call CA 6-6140
1584 Fulton Street

Brooklyn

Phone HY 3-5100

mas). ciau nei likusios paskolos su- no žmonai.

ketuose. Tai yra geriausias
kūmais su garsiuniu “senojo kiais atvejais realios rizikos nė- 
krašto” skoniu. Išbandvkit ji ra. Jei uaskola nėra perdaug

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai

Nuotr. R. Kisieliaus

Provtncial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų. rašo
ma fino adresu:

Julians
Pharmacy East Brooklyn Sicilian

MARY W. McBROWNE Ph. G.
361 Halsey Street 

near Sumner
Brooklyn, N. Y.
Call GL 2-8170

Gracious Atmosphere 
Moderately Priced 

Buffet Luncheon - Dinner 
Banquet Facilities 
HERB GOODWIN 

entertains Wed. thni Sun.

The
BOUNTY INN

Off Peninsuta Blvd. 
3 Litrhts So. of Sunrise Hwy.

1775 Rockaway Avenue
MEWLETTr L. I. 

(516) 593-2555

Savings Bank
Paying 5*% on Savings

975 Bedford Avenue
Martin T. Raber, Vice Pres.

Call MA 2-6600

Atlantic 
Pontiac Co. 

Ine.
975 Atlantic Avenue 

BROOKLYN NY. 

Phone ST 3-5400 
Mr. Henry A. Passerint. 

President

Asphalt Paving
Company

99 Paidge Avenue 
BROOKLYN N. Y.

Call EV 3-4100

American Bank

Tnist Company
A full scrvicr cnmmercinl hnnk 

to meet yonr every banking necd
E62 Fifth Avenue N.Y.C.
70 Wall Street N.Y.C. 

301 East Fordham Rd Bronš NY
M-'mbcr Fcdcrnl Rezerve System 
Member Fed. Drposit Tnsur. Corp.



. darbininkas

JOŪL STOVYKLA DAINAVOJE
Dainavos stovykloje nuo bir

želio n vyK8U vynsaiųjų 
moksieiviiį acduninKų stovyk
la. rirmiįją savaitę paskaitas 
skaitė oi. jucjsus rikunas — 
Atemniniiį Federacijos vadas, 
dr. vikuihja t»kiupskelytė kal
bėjo ape tnygų skaitymą.

i>uvo ir Ateities vakaras, ka
da patys moksleiviai skaitė sa
vo reicraius, savo Kūrybą. Su-

sidarė mergaičių choras, 
nam vadovauja rausias 
ir Kims dalyvavo talentų
re.

Stovyklos pirmą savaitę 
vo išleisu trys iauuas«£iiaL

Seselės Igne ir Jurgita pra- 
veue pasneaesius apie jaunimo 
problemas, kun. JSl Via, sto
vyklos Kapelionas, pradėjo se
riją ; paskaitų apie žmogaus 
temperamentą.

GRA2I DOVANA MOKYKLOS 
BAIGIfMO hkoga

introdvetion to Modern Li- 
thoanian. rinkus lietuvių kal
bos vadovas su <iU painokų, 
gramatuus priedu, skaitymais 
M' zoayueuak>. tekstas ir paaiš
kinimai migių kalba. IMciiiu- 
kanueiu ar ueoaug įuoKanuem 
uetuvisui — pultu, galimybe iš
moku. farenge L. Dambriunas, 
A. Kum ir w.K. Scbniaisuėg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brookiyne. 4 /y psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithnaman. tieader Jot 
Selj-lnstructzon. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Amen ii* Amiaer, Leonardo 
Andriejaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Dainuojančiam jaunimui jau 
išėjo iš spaudos TEN GINTA
RĖLIAI — dainorėlis vienam, 
dviem ir trim balsam su for
tepijono palyda. Muzika P. 
Matekūno. Redagavo komp. J. 
Žilevičius, išleido ALRK vargo- 
ninkų bei muzikų Sąjunga. Są
siuvinis talpina 20 dainelių su 
gaidomis: Artojėlis, Aš tėvy
nei, Debesėliai, Dobilėliai, Į 
mokyklą, Kai ateina rudenėlis, 
Ku-ku, gegute, Kiški piški, Lie
tuvos dukra, Mano tėvelio aki
niai, Mano laikraštukas, Mėly
ni paukšteliai, Mūsų mokykla, 
Pasakėlė, Pirmoji pamoka, Tau. 
brangi tėvyne, Ten gintarėliai, 
Traukinys, Vasario šešioliktoji, 
Žibutė. Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Pirmąjį šeštadienį atvyko iš 
Cicero Ateities sporto Klubas. 
Po jų pasirodymo buvo ir šo
kių vakaras su gitarų muzika. 
Gitarom groja lomas Lepars-
kas, Eugenijus Girdauskas ir 
Kęstutis Susinskas.

šeštadienį buvo pašventinta 
naują stovyklinė moksleivių vė
liava. Jos projektą padarė 
Moksleivių Sąjungos Centro V- 
bos pirm, kūnas Laniauskas.
Vėliavą pašventino kun. St Y-. 
la. Jos kūmais buvo Gabija 
Juozapavičiūtė iš Hamiltono ir 
Antanas Razgaitis iš Clevelan- 
do.

Sekmadienį buvo rungtynės 
tarp Cicero Ateities klubo ir 
stovyklos. Laimėjo Ateitis.

Pradėjo kitą savaitę taip pat 
su įvairiom dienos ir vakaro 
programom. Trečiadieni buvo 
trylikos mylių iškyla.

Gabija Berniukų vadovas Kazys Razgaitis su grupe stovyklautojų pavakarių metu

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENTS

10x16 Finished Basements for only 
$590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

HUNGARIAN KITCHEN superbly 
catered — authentic cuisine dining 
room for dinner vveekdays 5-8:30. 
Fri. Sat. 5-9:30 Sunday 3 to 8:30 
elosed Tues. 312 Irvington Avenue 
South Orange N.J. For res call 201 
762-5210 — Free parking in re:r.

SRONCO CHARLIE’S Original Log 
Cabin Restaurant Montauk High- 
way Oakdale, L. I., N. Y. German- 
American cuisine, Sauerbraten and 
Dumplings our specialty... Table 
dHote from 12 to 3 o’clock, A la 
Carte from 12 to 10 PM. Bring your 
family to dinner, children's portions 
served, delicious homebaked pieš & 
tarts. Open all year round. Plenty 
of parking space.

GLOSSY PHOTOS
100, 8x10 — $9.95. Top ąuality 

Mounted 30x40 - - $9.95 ea.; 40x60 
— $14.95 ea. JOMARK LABS, 233 
Robbins Lane Syosset, L.I. 11791.

FUTJI
Uiiivers&i šermeninėje 

laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

"Prayir'g Honds" 
by Albrecht Oūrer

universal
FUNERAL CHAPEL, INC. 

52nd Street at Lenncton Avenue
Ray Kerbelis, Dir

__________ J»L 3-530°

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; tel. 201- 
289-6878.

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų Kalbomis sekma- r 
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 . 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PI, Middle Vil
lage. N.Y. 11379.

DEXTER PARK
PHARMACY įlįj

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2 4I30

Aviena
Po kiaulienos antrą vietą mė

sos gaminių tarpe Lietuvos kai
me užėmė aviena.

Ypač didelę reikšmę turėjo 
avys natūraliniame ūkyje, kai 
jų vilnos ir kailis buvo panau
dojami savo pačių aprangai.

Aviena buvo sezoninis pro
duktas, maistui naudojama dau
giau rudenį.

Rečiau kaime maistui buvo 
vartojama veršiena.

Paukščiai
Lietuvos kaimuose kiekviena

me kieme buvo laikoma 
paukščių — vištų, žąsų, rečiau 
ančių ar kalakutų, tačiau jie 
dažniausiai buvo skirti parduo
ti. Patys kaimo žmonės retai

Sūriai
Sūriai Lietuvoje būdavo 

spaudžiami dvejopi: saldus (Že
maitijoje jis vadinamas varš
ke) ir rūgštus.

Pirmasis daromas iš virinto 
saldaus pieno primaišant kiau
šinių ir kitų priedų. Rauginto 
pieno sūriai maistui buvo var
tojami švieži ir džiovinti. Kai 
kur Į juos dar pridėdavo kmy
nų.

Darbininkui 
paremti aukojo
S. Mada, Mineola, New 

York, A. Hewes, Sta- 
ten Island, N.Y., A. Kepalaitė, 
R. Budrys, N. Bražėnas, D. Pa-

teparagaudavo paukštienos, ne- račkauskas, N.Y., J. Senkus,
bent tik švenčių metu ar sun
kiau susirgę.

Middletown, N.Y., W. Labutis, 
Yonkers, N.Y., F. Valasinas, M. 
Kazlauskas, B. Banzevičius, A. 
Liuzenas, Amsterdam, N. Y., J. 
Zuras, J. Pupininkas, Roches- 
ter, N.Y., I. Sutkus, Somervil- 
le, Mass., J. Stanaitis, Sussex, 
N. J., W. Shukis, Keamy, N.J., 
A. Staniel, Maplewood, N. J., 
S. Valikonis, Cliffside, N. J., 
V. Tumelis, Linden, N.J., P. 
Cinkus, Wayne, N. J., E. Mi- 
lunaitis, Watchung, N. J. — F. 
Thomas, Hawthorne, N.J., R. 
Amiestaitė, Bayonne, N. J., V. 
Malakas, Wallington, N.J., A. 
Subačius, Cranford, N. J., F. 
Ambrozaitis, Kun. P. Totorai
tis, Newark, N J., A. Virbickas,

0 ŠACHMATAI
Vedant. Merkis

Jauniai kviečiami i Bostoną. Lie
pos 12-14 d.d., Bostone įvyks Nauj. 
Anglijos (iki 21 m. amžiaus) atvi
ros pirmenybės, kuriose galės daly
vauti jauniai ir iš toliau atvykę. 
Juos paglobotų So. Bostono lietuvių 
šachmatų klubas. Informuokitės pas 
K. Merkį, 431 E. 7th Street, So. Bo
ston, Mass. 02127; telef. 268-1282.

Chicagos ‘2100’ varžybose V. Pal- 
čiauskas baigė? pakrovęs 4% taško 
iš 8 galimų. Blogai sužaidė P. Taut- 
vaišas, strrink^-3’4 tš.

Palangoje visasąjunginėse prof
sąjungų varžybose kaunietis čiuka- 
jevas, įveikęs Permės ir Sverdlbv- 
sko vyrus, atsidūrė viršūnėje su 9 
tš. iš 13. Rygietis J. Klovans 9 iš 14. 
Didmeistris Borisenko (Taškentas) 
8^ iš 12. Kaunietis A. Butnorius 
buvo su 8 iš 14. A. Česnauskas, ku
ris yra įveikęs šiose varžybose did
meistrį Borisenko, turėjo 6(2 tš.

f ■ ‘
Danijos didmeistris Bert Larsen 

bėra vienintelis Vakarų varžovas 
tarp pasaulio pretendentų. Jis su
poruotas su Spasskiu (Sov. S.); M. 
Tali su V. Korčnojum. Pastarieji 
rungsis Maskvoj.

Danas Larsen praeitais metais 
laimėjo tris stambius turnyrus prie
šakį’ Sovietų didmeistrių: Havanoj. 
VVinnipege ir Tunise—Tarpzoninėse. 
šiemet Larsen laimėjo Malarcos ir 
Monte Cario turnyrus, priešaky 
Botviniko, Hario ir Smyslovo.

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

CAR SIMONIZING 
$9.95

WHILE YOU VVAIT 
Expert workers 

By appointment — Call 493-9171

"Man and His World'68"
(SfP/t of exhibits operating)

in Montreal, Canada
Stay at the Franciscan Fathers 50 
room retreat house. 30 min. from 
Expo grounds.
RATES: $5 single, $7 double occu- 
pancy. Breakfast available.

Daily Bus to Expo Grounds 
Write/Call

I FRANCISCAN FATHERS 
Chateauquay Hgts., P. Q., Canada 

(514) 692-6711

PETIT PARIS MOTEL
A Family Place

10 minutes to Montreal Canada 
Very nice double rooms $10 
Call 514 - 429-7383 ask for

MRS. AMOMB

Catskill Mountains Pincwood Lake 
housekeeping cottages 2 & 3 rooms 
all Utilities private lake $55 $65 per 
week — speciai rates by month or 
season. Mrs. Emma Haun Never- 
sink. New York 914 -292-6199

CURNYNS Rain.bovv Room open 7 
days a week convenient to all trans- 
portation. Plan your v.edding din
ner reception or similar funetion 
here up to 125 people. 238 St at 
VVhite Plains’ Road Call FA 4-9876

A restaurant of Continental atmo- 
sphere, eoektail lounge, Viennese 
music, air conditioned VIENNESE 
COACH Route 25. Jericho Turnpike 
Syosset. N.Y. WAlnut 1-2380, 9873. 
Your Hosts, Thure Johansson. Russ 
Lundstrum

Bite Waker vasarvietė. Puikola Mlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti 
vykdant j Kartad#. Nuo New Yorko per 200 mylių. I* New York Thruvray 
Exrt 24, j Northvvay B7 iki Lake George Village; it ten *N keliu 7 myl. j 
tiair|. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. 
TtMlIB) NH 4-5071. “Nuotr. V. Maželio

J. Spranaitis, A. Mockus, Pater- 
son, N.J., J. Ramas, A. Asevi- 
čius, T. Dūda, A. Malinauskas,
K. Zazickas, J. Balandis, Eliz., 
NJ.
VMenra, prie kalendoriaus išlaidų

dttojame. Laukiame spaudai para
rtus ir neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO
Administracija

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

BEŠTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
R. BEST 

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

tum in 
your guns

Free evaluation__ top priccs paid.
We buy, sėli and trade at

TOBIAS INDUSTRIES

560 Noble Avė.. Bpt.
' Open 9 to 6 daily;

9 to 5 Saturday

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAVSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Vorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
RWgewoode: 50-54 Myrtfe Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 HilNMe Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.; 25O-A Lark FleM Rd. 516-757-0801

Fęanklfn Sq., L.I.: 981 Hempstead Tptce. — 437-7877 

Flushlnge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackaon Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 9l4-4M-gQ70

i VASAROTOJŲ DfMESIVl!

• Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame CAPE COD r 
į kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonu vasarvietės viloje I 

? AUDRONĖ j
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE CAPE COD MASS. 02655į! . - . Tel. ( Area 617) 428-8425

• Atidaryta vasarojimui nuo birželio 22 d. Kreiptis: Vila 9 
; AUDRONĖ, Mrs. Marija Jansonas, 87 East Bay Rd. g 
Į Osterville Cape Cod, Mass. 02655; telef. 428-8425.

; Visi mielai kviečiami atvykti! l|

MEiSTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — Šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo .sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

MOUNTAIN HIGH LODGE
Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuo
šali vieta poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabi
nos su virtuvėm. Moderniški miegami kambariai su asme
niškom voniom; maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti 
žaidimai. Netoli nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros ap
linkybės žuvauti, pasigrožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti 
kalnų oru. Visi maloniai kviečiami praleisti atostogas arba 
sustoti pernakvoti. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: 
PRANAS LEIKA, Athol, N.Y. 12810; tel. (518) NA 3-5750

ATOSTOGOS PRANCIŠKONU 
SODYBOJE 

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonu vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 28. Pigios kainos, geras 
maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas su Atlantu 
ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasarojimui 
sąlygas.
• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyklą, 
kuri prasidės birželio 28 ir tęsis iki liepos 26. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos
togas.
• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery. Kennebunkport, Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 28 d. (2071 967-2771


