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lamais

pro-

Neoficialiom žiniom, viso rin
kimuose dalyvavo 9108 (perei*

Anglus varo iš

Paankstintas džiaugsmas: Betgi jos atstovas priima Anglijos pražymąsi K 
Europos ūkinę bendruomenę.

— Vengrijos vyriausias dip
lomatas Washingtone chargė 
d’affaires Janos Radvanyj, 45 
metų, gegužės 17 pasiprašė a- 
zylio ir jį gavo. Jis vadovavo 
Vengrijos atstovybei nuo 1962.

(buvo 5), ketvirtoji (Hartfor
do — 5 (buvo 4), penktoji (Nėw

gino paveikti vyriausybę argu
mento, kad komunistinė Kini
ja jsįkg ir kils trečiasis pasau
linis karas. Bet James Reston

DEL VIETNAMO VEIDAI NIAUKIASI 
Tarp "peaceninkų" stiprėja rezignacija. Masėse stip
rėja rūstybė "peaceninkam" ir pergalės reikalavimas

Gauti bem 
rinkimų duot 
apygardos (I 
balsavo 368 
muose 624}.

RAUDONASIS ŠANTAŽAS: ar 
tik np priei raudonuosius vsi-

čius, T. Blinstrubas, V. Kasniū- 
nas, kun. V. Zakarauskas, kun. 
K. Trimakas.

3. J. Gailiušytė, V. Kaman- 
tas, J. Smetona, A. Zaparackas, 
dr. A. Butkus, prof. A. Klimas, 
dr. V. Majauskas, dr. V. Rama
nauskas, V. Pauža.

4. Dr. P. Vileišis, dr. B. Ma
tulionis, kun. J. Jutt-Jutkevičius, 
•J. Kapočius, V. Bražėnas.

5. A. Budreckis, kun. L. Jan
kus, A. Mažeika Jr., A. Barz- 
dukas, R. Kezys, K. Miklas, 
kun. V. Dabušis.

ais 
aiškintis vasario

si 57.
Johnsono politikai Vietname 

pagal Harris pritaria dabar 72 
proc. — dviem procentais dau
giau nei vasario mėn.

— Hong Konge gegužė? 17 
atnaujintos riaušės. Pačioje Ki
nijoje gegužės 16 buvo sude
ginta Anglijos ministerio pirmi
ninko WUsono iškamša. Šan
chajuje minia įsibrovė į Ang
lijos diplomato butą.

Stenės tarybos 
ys iš pirmosios 
Angeles). Viso 
neituose rinki- 
gal balsų dau

gumą eina Brazdžionis Bernar-

Kas tam kliudo? De Gaulte kai- organizmą, 
bėjo, kad Anglija savo egzis
tenciją, yra surio|u*i su Amori- 
ko, su Commo*Mioalthu, turi j- Irimą, iki nato 
siparsėgojimę kitose pasaulio dins prašymo 
dalyse, ir įėjimas su jais į Eu
ropos ūkinę bendruomenę ga
lėtų sugriauti trapų dešimties 
metų amžiaus bendruomenės

Newsweek 100,000. Parado va
dovas Ctonttiter vertino ket
virčiu milijono.

Gegužės 18 aiškinosi ; dėl 
Gimmterio pastabos, kad Ti
mes skaičius dabar neteisingas

— Sovietai ginklais ir 
paganda remia subversiją 
bete ir Sinkiange, kurie 

dr. A. Anysas, kun. J. Borevi- kom. Kinijos okupuoti.
vietų liaudis nedelsdama imsis 
savo ginkluotos jėgos prieš 
socializmo priešus, ir žiauriai I ’ » : ;

kariniu ir ūkiniu satelitu.
De Gaulte pareiškimas yra 

smūgis visai dartnečių vyriau
sybei, nes buvo didetojy^įų, 
-kad de Gaulte bus palankus. To
limesnėje raidoje pramatotna, 
kad durys nebus užtrenktos ; 
kad eis derybos, kuriose de 
Gaulle diplomatai sieks išspaus
tą iš Anglijos sutikimą virsti tik 
europinės šeimos nariu.4- -

Nemaloni Anglijai padėtis— 
ją, pasaulinę galybę, meta iš 
Azijos, meta iš Arabijos, o į 
Europą nepriima.

tas pasieny demonstruoja savo apie ūkini gyventojų apsirūpini- dojimo sklypelių, Odesoj per pranešė, kad esąs tuo laiku su
karinęs jėgas. Izraelis temato, ma. ‘ 50 proc. kliudytas ir posėdis neįvyks.

Sovetskaja Betorossia kovo
31 pranešė, kad kolchozai ir MASKVOS KALBA kitokia nei

De Gaulle labai kurtuaziškais 
žodžiais kalbėjo apie didžiąją 
angių tautą» apię toli pramatan
tį min. pirmtainką Mfiląoną. Kal
bėjo apie vykstantį Anglijos 
persiorientavimą. Tačiau ne
matė, kad artimu laiku Anglija 
būtų pasirengusi Imti Europos 
ūkinės bendruomenės nariu.

- Parytojo ėję N.Y. Ti
mes (amo IMK)) ir N.Y. Herald 
Tritone — Woshtogton Post 
laiknščšoi susijungia nuo šios

UįųMdKė Anglijai 
reiškia lau- 

?ttyfciaį pribran- 
tenjrinimą. O tie 

įvykiai, anot cteGaulle, turi pa
rodyti, kad tampa savo 
likimo šdmftiffiū; anot W. 
Lippmanno (Hauyrcek), Angli
ja iš posoutipte galybės turi 
virsti europtabg^Įybo, turi ot- 
sipalaiduot ngp Atnorikos, kaip.

Prezidento* da Gaulia gegu
žės 16 spaudai pareiškė , teyo 
nusistatymą dėl Anglijos įstoji
mo į Europos ūkinę bendruo
menę. Tokį norą Anglijos par
lamentas pareiškė 488:62 bal
sais, ir rytojaus dieną jis buvo 
įteiktas raštu bendruomenės 
būstinėje Belgijoje. " ‘ '

Yorko) — 7 (buvo 6).
Neoficialiom žiniom penkto

joje taryboje yra išrinkti šie 
asmens: . r

1.. Bernardas Brazdžionis.

kė ją vaidinti, nes joje neigia
mai vaizduojamas Churchillis. 
Esą jis kaltinamas suorganiza
vęs Lenkijos generolo Sikors
kio žuvimą lėktuvo katastrofo
je. Anglam atsisakius, vaidini
mas perduotas Berlynui.

dugnę”. Vietnamas gausiąs 
“brolišką pagalbą” iš Maskvos 
ir kitų komunistinių tautų.

das, Rimtautas Dabšys, Algir
das Avižienis, Liūtas Grinius, 
Vladas Pažiūra.- <. z‘

Penktos apygardos (New Yor
ko) balsavo viso 1693 (perei-. 
tuose rinkimuose 1429). Tarp 
pirmųjų eina A. Budreckis, ku
nigas L. Jankus, A. Mažeika, A. 
Brazdukas, R. Kezys, K. Miklas, 
kun. V. Dabušis, dr. B. Radzi- 
vanas, dr. B. Nemickas, V. K. 
Jonynas, D. Jasaitis.

SUTARTYSSUMASKVA —po 
9 dienę negotino

S. m. vasario 13 Sovietai ir 
Amerika pasirašė žvejybos su
tartį. Po 9 dienų du kartu ją 
sulaužė žvejodami Amerikos 
vandenyse. Linai buvo sulai
kyti, ir kapitonai turėjo sumo
kėti baudą. Btbmdžio 4 Sovie- . 
tų žvejybosvįį&įtokas jpareika- kmnaris skaičius sūądaro arti Hcchhuthuėl gorsmori 
tavo pesedžfe, ždrimne tortjo ~ -----—------

kva sumažintų savo karinome- 80 procentų visų parduotų bul- 
nę rytų Vokietijoje, kada savo vių buvo iš privatinio naudoji- 
kariuomenes mažina Amerika mo sklypelių, daržovių 30-70 
ir Anglija vakarų Vokietijoje. proc.

mąs patarėjų tiki; jog Kinija 
neintervenuos, net jeigu š. 
Vietnamas ir grius”. Kritikai 
pasigriebė savo teigimui argu
mentą iš spaudos — Chicagos 
baily News gegužės 13 paskel
bė Smon Maliny pasikalbėjimą 
su kom. Kinijos min. pirminiu-, 
ku Chou . En-Lai. Pasikalbėjime 
buvo grasinama, kad Kinija 
siųs kariuomenę, jei š. Vietna
mą ištiks agresija. Toks pareiš- 
kipas turėjo atbaidyti Ameri
ką ūpo Vietnamo bombarda- 
vimp . Bet ši argumentą išmu
šė iŠ rankų LBJ kritikam pati 
kom. Kinija — gegužės 16 pa
skelbė, kad Chou En-lai su tuo 
korespondentu nei nesimatė 
nei nesikalbėjo.

Naujas faktas tarp senatorių 
— gegužės 16 pasiskelbė 15 se
natorių, tarp jų 13 deinokratų 
ir 2 respublikonai — kaip tik 
tie, kurie yra prezidento politi
kai opozicijoje, — kad jie 
kreipiasi į š. Vietnamo prezi
dentą Ho Chi Minhą įspėda
mi: esą jie nepritaria, kad A- 
merika pasitrauktų vienašališ
kai iš Vietnamo; penkiolika se
natorių ragina komunistus leis
tis j derybas. Tarp tų senato
rių buvo Fulbrightas, Church, 
Morse, Hatfield ir kt.

Ją pareiškimas jau tarnau
ja prezidento politikai. Jie pa
juto, kad ligšiolinė jų opozici
ja klaidina š. Vietnamą ir už
delsia karą; pajuto taip pat, 
kad jie praranda populiarumą 
savo visuomenėje, kisv vieną 
dieną savo nuomonę pareikš

sovchozai pieno bei mėsos šiuo Nato . i
metu gamina mažiau nei 1965.z Sovietų naujas apsaugos mi- 

Pravda Vostoka, Uzbekistano nisteris marškas Grečko antro-
laikraštis, kovo 28 pranešė, kad jo pas. karo pabaigos 22 meti- 2. Dr. P. Kisielius, dr. K. Bo- 

ir pavojui nuo Izraelio pašalin- "*'7 ^50 rubliu Uždarbis dau- daržovių pristatoma tik 7 proc. niQ P^ga *a& Pravdoje, kad belis, J. Jasaitis, Dalia Tallat- 
už 1,250 raWnl- uauarois oau suplanuota. “Dabartinė tarptautinės pade- Kelpšaitė, dr. L Kriaučeliūiias,

Prieš 12 metų min pirm pa- i13“?3 reikalauja Sovietų dr. A Razma, dr. S. Biežis, B.
vaduotojas Mikojanas skelbė, ginkluotas pajėgas budėti”. “Im- Nainys, dr. K. Ambrozaitis, 
kad kiekvieną dieną 60 0,0 0 0 Penaiistai turi žinoti, kad So- 
valstiečių vyksta į rinkas su sa
vo prekėm. Kk^ darbo dienų 
prapuola! Statistikos paskelbti 
skaičiai rodo, kad vykstančių į 
rinkas su savo prekėm skaidrius 
nė sumažėjo, bet padidėjo.

kia?
Ne pirmas kartas, kad Ame

riką, išskėstom rankom bėgan
čią į Maskvos ^iėbį sulaiko pa
keliui Maskvos rūstus šaltumas, 
kuris turi reikšti didesnį užri- 
prašymą. { LBJ “tiltų staty
bą” Maskva atsakė Amerikos 
manevrų Japonijos jūroje kliu
dymais ir kaltinimais, kad A- 
merika provokuoja... Tai te
kis pat šantažas kaip kom. Ki
nijos prieš Angliją Hong Kon
ge. Amerikos vyriausybė tą kal
tinių nurijo — esą viskas 
tvarioje, reikalas likviduotas. 
Tadau visuomenėje iš to stip
rėja Įspūdis: tiek Maskvos, tiek 
IMdngo raudonoji taktika ta 
pati — juo daugiau raudonie
siem nusileisi, juo labiau jie 
žanduos, laikydami, kad esi 
s&pnas.

šie raudonųjų šantažai ir 
stiprina opiniją prieš 
pato raudonuosius ir jų 
tatoinkus namie, b* dėl to 
p«H juos niaukiasi veidai rūs-

— Houston, Texas, gegužės 
17 Texas universiteto studen
tai šūviais susirėmė su policija. 
Vienas policininkas nukautas, 
du sužeisti, vienas studentas su
žeistas. Suimta 488 studentai 
Ieškota ginklų ir tardyta, kas

rSOVTMFto^elbstisi privačiai naudo

Paryžiuįu gegužės 17 ge- 
neralinis streikas prieš specia
lių įgafiojimų davimą preziden
tui de Gaulle.

pergalę” Vietname. Už ją pasi
sakė 45 proc., o 41 proc. už 
tai, kad abidvi pusės trauktųsi 
J. Tautų priežiūroje. Vasario 
mėn. už “visišką pergalę” buvo 
ddr 43 proc., o už abipusį trau
kimas} 44 proc. Pernai lapkri
čio mėn. už “visišką pergalę” 
buvo 31, už abipusį traukimą-

“)• giausia išeina maistui.
— Anglijo* karalienė Elzbi*- Pagrindinis maistas ~ bul- 

ta pakvietė atvykti oficialiai sa- vė. Pereitais -metais bulvių ga
vo dėdę Wmdsoro kunigaikštį, myba pasiekė 57 prooratas to, 
buvusį karalių Eduardą VIII, ką septynerių metų planas bu- 
kuris 1936 atsisakė nuo sosto vo numatęs 1965 metam. Bul- 
ir vedė amerikietę iš Baltimo- vių pristatymą atliko 74 pro- 
rės divorsuotą Mrs. Simpson. centais kolchozai, 85 procen- 
Karalienės šeima atsisakė pri- tais sovchozai ir 118 procentų 
pažinti tokias vedybas per 30 privatinio naudojimo sklype- 
metų. liai. (Laikraštis pastebi, kad

Chruščiovo laikais iš tų skly- rasBTINB POLITIKA — b*t --------- :-------- ------------------ ----------
pelių pyliavų duoti nereikėjo). ir— j*

Laikraštis talpia dėmesį, Queens, Jsmaacos, Richmond Kiek Žygiavo - < 
kad privatiniai sklypeliai yra jgu tėvai, daugiau kaip šimti- 
didelis ūkinis veiksnys rinkoje. gegužės 8 demonstravo su paraue.

....— Anglijo* užsienių ministe- Pagal statistikos žinias sausio pakaruokliu, kuris turėjo reikš- N.Y. Tintos paskelbė 70,810, 
ris Brownas gegužės 17 pasi- mėn. Saratove, Dniepropetrovs- ti mokyklų superintendentą dr. Daily News 75,600, Time 63,000 
skelbė darysiąs žygių, kad Mas- ke, Tbilsi, Erevane, Odesoj 55- b.E. Douuvah. Demonstravo

prieš jo planą jų vaikus iŠ vieti
nės mokyklos vežti autobusais 
į tolimesnę mokyklą, kur dau
guma yra negrų vaikai. Protes
tavo prieš integraciją, ne prieš 
bendrą baltų ir tainsių vaikų kaip ir praeity, kada laikraštis 
mokymą, bet prieš vaikų gabe- vertine balandžto 15 demonstra- 
nimą į tolimesnę mokyklą, o į ciją. Gimnderis sakė: “Mūsų

Venezuelos vyriausybė krei- ninkai. čia esančią gabenimą iš kitur. / paradas truko 8 valandas 37
pėsi į Amerikos Valstybių Or- Venezuelos spauda kreipia Tai buvo protestas prieš švie- minutes. "Tmkos paradas” trak 
ganizaciją, kad paremtų Vene- dėmesį, kad teroro rėmimas su- timo superintendento ir valdy- ko 3 vaL 25 ndhutes, o Times 
zuelos skundą Jungtinėse Tau- stiprintas kaip tik šiuo metu, bos rasistinę politiką, nes švie- pastarajame jrbkaitė 125/100. 
tose prieš Kubą. Kaltina, kad kada Sovietai stengiasi stiprinti timo valdžia vaikus gabeno to- Times paaiškino, kad jis buvo 
Kuba pinigais, ginklais ir ka- ekonominius ryšius su lotynų linu ne dėl vietos nebuvimo, o pasiuntęs į įMoadą korespon- 
riais remia teroristus Venezue- Amerika. Pačioje Venezuelos tik dėl jų rasės — dėl jų švie- dentą, kuris Penktojoj avė. su 
toje. Naujas įrodymas — ge- sostinėje šiom dienom laukia* ries spalvos. mechaniniu aparatu registravo
gūžės 8 guminėm valtim į Ve- ma sovietinė prekybos delega- žygiuojančius ttoo pradžios iki
nezuelos pajūrį išsikėlė Kuboje cija. Roagana* kyla 7:55 v.v., kada pasibaigė,
apmokyti 8-9 teroristai venezue- Sovietai pasiskubino nuo Ku- Lotos Harris opini jos tyrimai (Juokdariai aiškina: kadangi 
liečiai, lydimi 4 Kubos karinto- bos infiltracijos atsiriboti. rodo, kad Kalifornija, jei bei- paradas taip ilgfei truko, tai ko*
ką. Susirėmime su pasienio sar* ■ suotų dabar, už Beaganą pati* respondentas tolko, nuėjo pie-
gyba vienas karininkas nukau- — Europos ūkinė* bendru** sakytų didele persvara prieš tų, o po pietų vėl skaitovo fld 
tas, kitas nuskendo, du paimti, mente prezidentas W. Halbtei- Brmmą. Jis mtofanas ir kandi- parado galo. Nd jis nto apnrn- 
Tfe belaisviai, pinigai, gtaklai nas pasitrauks — kaip nepa- data į prezidentus. EDė tokia: tas nekaltas, jei priskaičiavo tik 
yra Kubos intervencijos ttūdi- geidaujamas PrančūzijaL Ninonas, Romney, Reaganas. 70,810).

Vietname karas aštrėja, ir 
aukos auga. Amerikoje, masė
se, auga paapriešinimas vadi
namiem “peaceninkam” ir pri
tarimas “vanagam”; Kongrese * sako, kad prezidento “daugu- 
<<balandžiai” ima jaustis bejė
giai prieš vyriausybės politiką. 
Tokia nuotaika ima šiom die
nom reikštis spaudoje, Kongre
se, opinijoje.

JAMES RESTON: Kritikai re
zignuoja? - \

* “Prezidento .kritikai' nešau
kia jam daugiau — atgal; tik 
prašo jį, kad būtų atsargus”. 
“Žiemą dar buvo vilties, kad 
<fokusijos įtikins prezid^itą 
keisti bombardavimo politiką, o 
dabar ta viltis daug mažesnė”. 
“Senatoriai jaučiasi bejėgiai pa
keisti dabartinę karo eigą, bet 
yra baimės, kad prezidentas, 
paleidęs riedėti traukinį, patsai 
nebegali jo kontroliuoti”.

SENATE: opozicija traukiosi
LBJ politikos priešininkai mė-



Pasakoj.

Vytautas kleckas

drabužiai*.
V. Maželio

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radkk 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fono
grafai, fv. skaičiavimo mašinos, cash registertai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Gnmctig, Zenith, Burroughs, Olympta, Royal, etc. Kata
logas Ir informacija* gausite tik pranešę savo adresą — 
J. L GffiDRAITIS, 10 Bany Dr_ L Norihporf, N.Y. 11731

sunkvežimiai ir traktoriai: esą 
plaunami upėse ar ežeruose, ir 
net naftos sandėliai pastatomi 
kur nors prie, upelio kranto.

į Bartuvą
U Mmonia-

taria per 
(Elta)

— itaJ metais amoniakinis 
tote

; 6ERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP. 
ffpcdtHri*ni patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos

“Vytautas”. Tačiau atskiras

VYT. MAŽELIS 
Td.MYacM 7-407 

422 Mantom Siraol, fUdgeveod, teooMyn, N. V<

Taškentą vėl išriųdta dar taną 
statybinhikų grupė. Šiai rink* 
tinei teks atlikti Tžškfenfe bai- 
gtemųjų pttstktų apdailos dar* 
bus. Tuo tarpu Liėttivoj iš visų 
kampų plaukia nusiskundimai, 
kad trokšta statybininką. (Elta)

Lengvai pasiekiama, traukiniais arba automobiliais — 
61-05 30* AVĖ, WOODSIDE, N.Y. 

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairiųmoteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis Įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirln-

rikiniu praktiškumu kai kur. Čia nebuvo 
tuojau eina prie išvados, klaus- nūikas Labu 
darni: , tai ką mes turime dary-

straipsnis apie jį įvardinamas 
tik “Witdwt”, ir per visą tą

“Upė į rytus, upė į šiaurę”, 
Kazio Almeno duotykinis roma
nas, talentingai apraše grožį A- 
merikos laukinių prerijų, per 
kurias keliavo lietuvis, ieškoda
mas dokumento, valstiečiam

Narinį ptrldmo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j

JOHN ORMAN AGENCY

Enc. Britannica rašo vardus 
lietuviškai. Net ir Vytautą, pra
dėję su “Vytautas (Witold or 
Witpwt)”, toliau vadina tik Jis neužsimeta šu savo pasa

kojimais: vyksta ten, kur jį 
pakviečia. Tarpinmkauja to
kiem kvietimam organizacija 
“AH American Conference to 
Combat Communism”, kurios 
centras yra Washingtone. Ji su
daro kelionės maršrutą, ir tada 
A. Milukas leidžiasi į Amerikos 
plotus.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
. Silver Bell Baking Co. 

Lietuviška ir eurapiettfikn duona Ir pyragai 
. Šventėms, vestuvėms tef pokyliam* tortai

skirąstraipsnį apfe ‘$a«ic 
States” iliustruoja žemėlapiube 
to “SSR”, o /USSR” įrašas„yra 
tik už aiškių Baltijos valstybių 
ribų;be to, Sovietą Sąjungos 
žemėlapyje, nors ir žymimos 
Baltijos valstybės su “SSR”, bet 
žemėlapio, kertėje įrašyta, kad 
Amerikos vyriausybė nepripa
žįsta Estijos, Latvijos k .Lietu
vos į Sovietą Sąjungą įkorpo- 
ravimo, o taip pat nepripažįs- 
ta ir vakarinių Lenkijos admi
nistracinių sienų Vokietijoje 
(Oder -Neisse linijos). Apk^ ry
tines Lenkijos sienas nieko, ne
minima. , i ;

Kelionėse pasitaiko staigme
nų — savotiškų atradimų. ,

Kovo 13, antai, nusileido to
limuose staruose — Seattle 
(Wa$hington). Iš ten buvo pan
tas ir vežiotas | Salem, i Port- 
UiMo BOmtinetą ir ku Vieną 
psvtoarę Šitern priemiesty bu-

UŽKĄltMETS 
lt KOMJAUNIMO

. Vilniškė Komjaunimo Tiesa 
(bal. 26) informuoja:

Jadna vaistininkė Kupiškyje 
(ten pat dirbančio statybos vyk
dytąja Žtaotiš) buvo pašalinta iŠ 
komjaunimo, — “už religines 
pažiūrite”. Pašalinta tada, kai 
pati pasisakė, kad visada buvusi 
ir tebeesanti religinga, kad jos 
vyras ir jų abiejų tėvai esą to
ki patys, ir kad komjaunimas 
jai visą laiką buvęs tik našta. •

Komjauniman ji patekusi 
būdama dar vaikas, prikalbinta, 
o paskiri nebedrįsusi išstoti, nes 
bijojusi, kad išstojimas nesu
kliudytų studijuoti medicinos 
institute, vėliau — kad nepa
kenktų tarnyboje..^ Pagaliau 
išdrįso, išsvyravusi ištisą de
šimtį metų,

Komjaunimo TIom specialų 
korespondentą nusiuntė Kupiš
kiu tyrinėti, kas atsitiko...

“Dėl tokio (tos moters. Ė.) 
žingsnio niekas prieš Šeimą ne
siruošia imtis* jokiųžygią”, .— 
aiškino tie patys įvykio tyrinė
tojai, kurie ką tik buvo įsibro
vę į pasitraukustos-pašalintos 
buvusios komjaunuolės butą, ap
uostinėjo,- ką toji šeima tari (tah 
do du kambarius, televizijos ir 
radijo imtuvus) ir pareikalavo 
jos “išpažinties iš viso gyveni
mo”, ir paskelbė išvadą: ęsą taip 
atsitikę. tada, kai toji buvusi 
komjaunuolė “gyvūno dvilypį 
gyvenimą”, kai “nuslėpusi savo 
įgitHrinirpna, gavo komjaunimo 
bilietą”. Taigi, ji esanti “sava
naudis ir nesąžiningas žmogus. 
Iš tokio galima laukti risko”?.

duodančio laisves.
Alfonsas Milukas, keliauda

mas tos pačios Amerikos plo
tais, visur randa laukinį gam
tos grožį, nusilenkusį civilizaci
jos tvarkančiai drausmei Ran
da žmones civilizuotus, bet iš
laikiusius natūralų nuoširdumą 
ir atvirumą naujienom apie to
limuosius kraštus, apie kuriuos 
jiem ima pasakotinaujų laikų 
keliautojas A. Milukas.

Jis pasakoja apiė Savo patir
tis bei pergyvenimus šdHeti- 
nįshfe režime, sovietiniuose ką- 
estuose, Kurtuose- < jis pnuerao 
asutonens metus.

straipsnį jis tik šiuo vienu var
du ir vadinamas. Lyg tai būtų 
kitas Lietuvos kunigaikštis. 
Enc. International Mindaugo vi
sai nemini, vardus rašo lietu
viškai, bet kažin kodėl pali
ko — “Zarasay” ir “Shyenche- 
nis”? Enc. Americana vardus 
rašo gražiai lietuviškai, net su 
lietoviškouris raidėmis (š, ė — 
Panevėžys, 4 Šiauliai), bet klai
dingai — “Nerys”, poroj vietų 
—" “Vilnyus” ir net “yilįnus” 
(korektūros klaida), bet visur 
kitur — Vilnius. .

The Catholk Encydopedia

kutabtų juos ir «ms smtą tuvarąją enįEiMopemją 
per 'stantysnių autorius ar tie- kalba, kuri tifa^i Jta vi^os 
riog reiidttBų pataisą. Ypėč 
mtartai atsarttyU to netarito 
“SSR” iš ^Mą po
ihustrarijom ir iš ftočią straips
nių. Juk Amerika .to “SSR” ne- 
pripalįsta. Vardų ištaisymas 
taip pat labai švęsta. VOnitos 

Lietuvos pasiuntinybė ar vie- katedros paveikslai turėtą bū
nąs generalinių konsulatų turė- ti abudu — su statulomis ir be

tybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
- TėL Virglnia 6-1800.
įvenue Richmond Hill 18, N. Y.
TH. Vlrginia '64800

n^:: pulk.; Austus, ‘ Leonardas 
Valiukas;; Ttoįfe Žymantai Čia 
yra gyvemmo centre, ir;ją “at
rasti” Bfeneik^^i.d^' jiem pa
tiem teko “atriėdimas” pa
matyti, kutins
gimė Amefihej  ̂gyvenimo kar- 
Xirą surado llžuvoje, kaitėjo 
Sibire, prieš porą metų įžengė 
vėl Amerikon.

, . ’tožmi. Navi Vartai mUrita — pirttaodami Ir taisomi 
GRUkDiG: TREFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

NM. radijai, ican*. radij*L Hi-Fi (atarto), įrekordavlmo aparatai.

■ & dt Vintai JMiHtai ita-
■ U O tada dr. JUodriMte vriKn* 

; Imlias sOttifcė ir kitų ten
ptutniSnĮ iHUITMĮ.

iš tėn kėlias ėjo į Saa Fran- 
" Cisco. Bet buvo jau Velykų a- 

tostogos studentam. Po toriti- 
I kimo su iii! Sidrikausko šeHna 

keliat nuritiesė į Los Angeles.

- HAVEN REMTY
Real Estete • JOSEPH ANDRUSIS •
Apdraudimas gjnrybėa, namų, autnmotmų, baldų ir k. Namų par
davimai apdnuidos, Income Tax užptlitymaa. Mutual Fondą — P»- 
«rigų * ~ “

Esant tokiam žemėlapių įvai
rumui, padėjus rimtų pastan
gų, tikrai būtų galima iteikovo- 
ti, iš Lietuvos žemėlapių to ne
lemtojo “S S R” nubraukimą. 
Tik pasirūpinkime.

Vardai
čia nesileidžiu išsamiau na

grinėti apie Lietuvą straipsnių. 
Tam reiktų daug vietos, laiko 
ir jų visų tomus reikėtų turė
ti čia pat. Aš gi jas peržvelgiau 
tik bibliotekoj, ar porą tomų 
pasiskolinęs iš privačių asme
nų. Tat straipsnius liečiu tik 
prabėgomis. Kai kurie straips
niai yra neblogi, bet labai kok
tu, kai kai kurie autoriai 
straipsnį apie Lietuvą pradeda 
tokiuo akis badančiu sakiniu: 
"Lithuania, or Lithuanian So- 
viet Socialist Republic of U. 
S.S.R..— Amer. Peoples Ęn- 
cic., autorius K. Kalnius. Ten 
pat Mindaugas vadinamas tik 
“the first grėat ruter”, o kara
liaus titulas nutylimas; Kęstu
čio ir Algirdo vardai su . korek
tūros klaidmnis: KesįųtiŪ^jMgi* 
ras. Kiti vardai — Vilniuj, Kau
nas, Klaipėda, Dubysa rašomi 
gražiai lietuviškai, bet kodėl— 
“Novo-Vilnius”,* “Nevezhys”?

vaitės |L Vedlįįg^taicąl&M, gi
męs Ąmerikpj^Į Vi^pį «jHk- 
lopedijoįj gen. Kbs^Įi^J^- 
pamas “a native df Ltfhriaąia 
ta Poland” (kto čia per .vatoty- 
bė?X o kitoj "b- (bdrn) in 
Grand Dttclty of IjtajMĮK’. Iš 
vienos enciklopedijos sužteo- 
jau, kad Lietuvoj yra ne tta vil
kų ir kurmių, bet ir lokių 
(bear).

teėdė Naujos akcijos
\>'v:£nrĄS..Iiivesting Co., Ine.

8321 Unite , . - < f
One Unft čdtaista of share of Common Stpck no par value, and one 
$5.00 JM&ituto. Price — $124)0 per ŪtUi. The offer is made only by' 
the Offeittag tHrtotor. Cbpies of the Offering Čircular may be ob- 
taiinto ttoių tito:tijtaersfgned and from. such other dealers as may 
lawfully OfTet thtoė securities in tida Štate.

LITAS Investfakg Co^ Ine.
88-Of 114th Street, Richmortd Hill, N; Y. • Tel. Hl 1-6799

rik^a pš^yli purinta įna- pta&tf varfrftrilto te Lteteūroj, 
šus: pžmfatetaa, ■ Hgtal ir kt bet bė re&tamd pasiruošimo. 
Čia yta vaJštylitafc te bendrao- Ttari randėta* specialių 

sia&itaą. Iristrukeijiįsė nurodo- 
rita, kad tos saugyklos tari būti 

ta®*® I“®? 200 metrų nuo 
randėns telkinių. Bet, paskubo- 

0 tais- įrthgtds, sahgyklos;
\ ta®“ prakiūrą ar visiškai sugriū-

KL v*» *®»orii*ta> skiedinys nu- 
' tek* i ir į upes .. .Tai

.7 '. ■ ' ne koks tarias kitas paskiras
/C j atvejis, štai ką apie tai toliau 

te. rašo tas pate VJL. bendradar-

Kitoje kelionėje, kurią pra
dėjo balandžio16, lankž N. Ca- 
rolinoj J. C Sm&t universite
tą, Arkanfas, Wiciutą, Mem- 
pbis, Little Rock, Indianoj 
Greetoun vidurinės mokyklos į- 
vairias Hases, Lfe±ingtone Wa- 
shington ir Lėe univtaSitetą, 
kur jo pasiklausyti atėjo ir ka
ro mdkyHoš ktatattai. Kelias at
gal tatyėsf Virginiją te Wa- 
shingtoną. įj' .

Diddhj atršctaą čia ftepa-
.Eta ta. it .ĮįriMtaki, jąa Jš pa- tirta. Tik ®®tata*^ 
ytadės itotyt —buvb jtakas, tarp, dėstytoją paraždšų rado 
tautai iytatejto ir sykiu ūrinin- C^pą. K# uhfreHiteto žmonės 
kas, žirgų Mgtatojės. Ten ra- putiesi pristatyti tą atrastą be- 
ėo ir Miš Utafc — tetai kuri pranta^ kad jis J*® &i- 
dtafo tašė tatanžfetk Vri- kėlęs kitur. Staigmena buvo pa
sistatė te ėšHL tatadriri tavo čiam A. Milukui Washingtono 

' tų, kukius., lietuviai — niekas nežadėję nei 
Rtatitojo- karas nei pyragtafių, bet Jono 
teta AišSo poerijar skaityme te poe- 

pdpto-. to pagerbime tašbučto salikės 
k “toride- kėdė* visos htrio užsėsUu — 

^rie poros šimtų žmonią. Waėb- 
ingtooo lietutai rodės ne-taą 
kąra te pyragaičita gyvena, bet 
te poezija *‘j’ ■

išvykoje į Avieną kolegiją 
(prie Harvarde) atsirado dvi ar 
trys žydaitės, kurią tėvai ar tė
vų tėra! buvo, kilę & Lietuvos. 
Jos prisistatė te pamėginu pra- Siundą J Tšlkėhto 
kalbėti lietariškai, nors jos Balandžio 21 iš Lietuvos 
jau trečios generaeijos...

Tuos sąra kriRmių “atradi
mų” pasakojiniUS A. Milukas 

... turėjb nutraukti, reikėjo sku-
Varifiko vienos kita^ijos prezi- bėti Huo tarpu į Hartfordą ir 
tautos Ir pristatė kalbėtoją kt, kur jį ktibttf amerikiečiam 
tūkstantinei savo studentų.... pakvietė dr. P. Vileišis.
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Religinė srovė putoja
Liturgijoje kai kur nauju

mai reiškiami altorių išmetimu, 
švenčiausiojo iškėlimu kur 
nors į nuošalesnę vietą, keis
tais muzikos instrumentais ir 
šokiais.

Vardan ..ekumeninės dvasios 
bandoma suartėti su komunis
tais ne tik aiškinantis abiejų 
pusių pažiūras, bet užsispyrus 
ieškoma pažiūrų sutapimo. The 
Tablet pakartoja mintis teolo
go Metz ir komunisto Prucha 
paskutiniame dialoge Čekoslo
vakijoje. Muensterio prof. Jo- 
hannes Metz šaukėsi “visuoti
nio krikščionių ir marksistų 
bendradarbiavimo” tokiu pa
grindu: “abeji sujungtom jė
gom turi kovoti prieš intelek
tualinės ir dvasinės priespau
dos bei nelygybės terorą. Da
bartinis ekstremistinės dešinės 
jėgų grasinimas teisingumui, 
laisvei ir taikai reikalauja bend- 

gimdymų kontrolės ro krikščionių ir marksistų gy
nimosi”.

Marksistų filosofo, Prahos 
universiteto dr. Michael Prucha 
žodžiuose tuojau paaiškėjo, kad 
tokiu dešiniųjų ekstremizmų 
jis laiko pačią religiją, kuri, 
pabrėždama antgamtiškumą, 
sukausianti žmoniją. Tokis yra 
tas bendras pagrindas kovai.

Tur būt, panašaus sukausty- 
mo vengdami, kai kurie teolo
gai ima nevengti išsireiškimų 
prieš antgamtiškumą, taigi 
prieš religijos esminį elemen
tą. Olandų domininkonui Ed- 
ward Schillebeeckx Kristaus 
prisikėlimas nesąs fizinis jo pri
sikėlimas, Notre Dame John Mc 
Kenzie, S. J. , italų Ettore Al
bino, San Francisco universite
to Francis J. Marien, S.J., Ka
lifornijos Peter Riga ir dar ke
liem tradicinės pažiūros į po
mirtinį gyvenimą esančios per
sunktos mitologija ir pan.
Juos tenka sutikti ramiai kaip 
jauno rūgstančio vyno putas. 
Tenka kantriai palaukti, iki pu
tos bus nugriebtos ir paliktas 
grynas tikėjimo vynas.

Pažanga, ląisvė, ekumenišku- 
mas — dažnai vartojami žo
džiai kalbant apie moralines ir 
religines tiesas, svarstytas Va
tikano visuotiniame susirinki- 
rinkime. Daugelis klausimų ten 
buvo aptarti specialiais dekre
tais bei konstitucijom. Kiti 
klausimai svarstomi ir po susi-, 
rinkimo atskirų teologų ir ne- 
teologų. Svarstymų sąjūdyje te
bekartoj ami anie pažangos, 
laisvės, ekumeniškumo šūkiai. 
Jie tikrai vykdomi eile pozity
vių reformų. Bet jais dengiami 
ir iškrypimai — tiek užsispyru
sių “konservatorių”, tiek per
kaitusių “pažangiųjų”. Popie
žius Paulius VI pakartotinai yra 
įspėjęs ir vienus ir kitus. Ne- 
visada jo balsas išklausomas.

štai The National Catholic 
Reporter, katalikų pasauliečių 
savaitraštis Kansas City, Mo., 
balandžio 19 paskelbė 3 doku
mentus 
klausimu, kurį svarstė speciali 
popiežiaus tvirtintų asmenų ko
misija. Popiežiaus buvo įsak - 
miai prašyta svarstymų eigą pa
likti paslapty. Tačiau komisijos 
ranortai buvo įteikti ne tik po
piežiui, bet atsidūrė ir minėta
me savaitrašty ir buvo paskelb
ti.

Ar tai laisvės ir ekumenizmo 
vykdymas? Ar tai sensacijų ieš
kojimas? Ar tik proginis pasi
pelnymas (normali vieno nume
rio 20 c. kaina šiam numeriui 
pakelta 
dingas 
slaptus 
skelbti 
bet klausiamas, kaip jis tuos 
dokumentus gavo, paaiškina, 
kad tai paslaptis, kurios išduo
ti negali.

Dėl slaptumą sulaužiusio as
mens atsiradimo 60 asmenų , ko
misijoje statistikų mėgėjai ga
lėtų nurimti: paties Kristaus 
pasirinktu 12 grupėje atsirado 
vienas išdavikas, oopiežiaus pa
rinktoje komisijoje tokių turė
tų būti daugiau .. .

Redakcija kreipėsi į Balfo pir
mininką kun. V. Martinkų su 
pageidavimu: Jūs pernai lankė
tės Kolumbijoj, šiemet P. A- 
merikos lietuvių kongreso pro
ga Argentinoje, turėjote gali
mybės susipažinti su vietos lie
tuvių gyvenimu. Malonėkite 
Darbininko redakcijai atsakyti 
į šiuos klausimus;

1. Ar Balfo paramos reika
lingi P. Amerikos lietuviai?

Taip. — Jų uždarbiai Kolum
bijoj apie 1 dol. dienai, o Ar
gentinoj 4-6 dol. Nors Kolum
bijoj jaunesnieji ir gabesnieji 
yra ir praturtėję, bet seneliai ir 
ligoniai bei gausesnės šeimos 
gyvena vargingai, ir Balfas ten 
siunčia prašantiesiems pagel
tos. Parėmė ir ten statomą Lie
tuvių Centrą, kur rengiama ir 
seneliam buveinė.

Lankydamasis Buenos Aires, 
pirmiausia turėjau tikslą pama
tyti vargingiausias lietuvių šei
mas. Teko aplankyti: aklą be 
abiejų kojų senelį, kitą ligonį, 
trečią gyvenantį džiunglyne 
vargingiausioj pašiūrėj ir dargi 
jau mėnuo kaip ligoninėj ser
gantį ligonį, pensininką, kuris 
turi teisę gauti pensiją, bet jos 
negauna, nes tas pensijų fon
das tuščias. Dabar ir senosios 
kartos lietuviai ten dirba. Jie 
ten nuvyko 1925-1931, bet už 
metų kitų ir jie bus pensinin
kai, o pensijos labai mažos;

Balfo pirmininkas apie šalpą Pietą Amerikoje

Balfas 
dėtųsi 
darbo, 
priva- 

ir vie-

krei-
Bal-

gali-

lietuviai

ypač kai pinigų vertė šuoliais 
krinta žemyn.

Jie pradeda ruošti jaunimo 
stovyklas, studijų dienas, litua
nistines mokyklas, kuriom ,rei
kalinga gramatikų ir kitų vado
vėlių, lietuviškų plokštelių.

Visa eilė asmenų, kurie ne
pajėgia apmokėti lietuviškų 
laikraščių prenumeratos, 
pėsi per mane prašydami 
fo pagelbos.

2. Ar ta Balfo parama 
ma?

Per praeitus dvejus metus 
pinigais ir gėrybėmis P. Ame
rikos lietuvius Balfas sušelpė 
už 5,000 dol. Reiškia, parama 
galima, ir ji jau vykdoma. Tu
rime padovanotų ir dar gauna
me knygų, ypač gramatikos va
dovėlių. Brazilijos
pageidavo padėvėtų drabužių 
siuntinių. Juos gali gauti be 
muito. Balfas drabužių atsargų 
turi, tad jų ir siusime.

3. Kaip ir kokiais būdais bū
tų galima sušelpti ten gyvenan
čius lietuvius?

Pirmiausia — jie turėtų ten 
suorganizuoti panašią kaip Bal
fas šalpos organizaciją, kuri 
rinktų aukas iš ten prasigyvenu
sių lietuvių, rinktų žinias apie 
pašalpos reikalinguosius lietu
vius, juos šelptų, o kartu bend-

radarbiautų su Balfu. 
per šią jų organizaciją 
prie tenykščios šalpos 
Šią mintį aš kėliau ir 
čiuose pasikalbėjimuose
šai tartame savo žody skati
nau tai padaryti. Be tokios or
ganizacijos Balfo parama nega
li būti reikiamai sėkminga. 
Pirmiausia reikia norėti patiem 
sau pagelbėti, o tada laukti 
pagalbos ir iš kitų.

Knygų ir plokštelių leidėjai 
kilnų darbą padarytų, jei jie 
tam tikrą skaičių leidžiamų 
knygų ar plokštelių pagamintų 
kaip specialią auką P. Ameri
kos lietuviam. Manau, jog Bal- 
fas galėtų padengti faktinas iš
laidas. šiaip ten lietuviškos 
knygos, kurios čia leidžia
mos ir lietuviškos plokštelės 
jiems yra “neįkandamos”.

Tėvai marijonai turi jauni
mui dvi stovyklavietes, kur jau
nimas vasaroja. Ten vyksta stu
dijų dienos, stovyklos, bet 
trūksta jiem patyrusių vadovų 
ir lėšų šių stovyklų pravedi- 
mui. Mūsų pagelba jiems čia 
labai reikalinga.

Balfas visad pasirengęs padė
ti imigracijos reikaluos, bet 
naujasis imigracijos įstatymas 
atidaro vartus į JAV tik arti
miesiem čiabuvių giminėm ir

tokiem specialistam, kurių 
kraštas stokoja. Todėl 
kam būtų vilties atvykti į čia.

4. Kokios bendrai ten gyve
nančių lietuvių nuotaikos?

Laimingas yra tas žmogus, 
kurs yra patenkintas tuo, ką 
jis turi, — pasakė sykį vienas 
mintyto jas. Nors labai retas ku
ris ten turi automobilį, jų na
mai maži, neištaigingi, juose 
baldai paprasti, bet jie patys 
yra geros nuotaikos, susiorgani
zavę į Lietuvių Centro ir Suši

šis 
maža

vienijimo klubus, turi puikią 
parapijos bažnyčią ir mokyklą 
su erdvia sale, turi kelis, cho
rus, tautinių šokių vikrių šokė
jų grupes, susiėję užvalgo su
muštinių, išgeria vynelio, yra 
nuoširdūs ir draugiški. Kurie 
buvo išvykę Lietuvon, kas ga
lėjo grįžo ir antrąsyk nebeno
rėtų bandyti tos “laimės”.

Ten lankydamasis, turėjau 
progos susipažinti su anų kraš
tų gyvenimo būdu, papročiais. 
Naudinga buvo man kaip Bal
fo pirmininkui visa tai patirti. 
Negaila man ir asmeniškai pa
darytų išlaidų. Ateity dar sykį 
“plasnosiu” pietų link.

VISI KELIAI
Per devynerius metus Chica- 

gos lietuvių operos susilaukda
vo daug kritiškų pareiškimų, 
kad statomas tik svetimos ope
ros, o mūsų pačių operomis ne
sidomima. Pagaliau, lietuviškos 
operos pastatymas yra jau be- 
vykstanti realybė. Beliko tik ke
lios dienos iki premjeros. Dar
bas, kuris pareikalavo virš 
60,000 dol., tegalėjo būti atlik
tas tik kruopščių, rūpestingų 
rankų. Visi operos reikmenys 
reikėjo pagaminti specialiai šiai 
operai. Operos rengėjai pralei
do tūkstančius darbo valandų, 
kurių niekas neapmokės. Dau
gybę nemigos naktų rytojaus 
dieną lydėjo darbas įstaigoj ar 
fabrike. Kiek nervų padrasky- 
mo, kiek nemalonumų teko 
jiem patirti, kol pagaliau sek
madienį, po antro spektaklio 
nutils Chicagos operos rūmai, 
visi išsiskirstys. Tik tie, kurie 
vargo, dirbo, rūpinosi, ir 
sėsis prie stalo — deficito 
skaičiuoti ir gal išmetinės 
tuviškai visuomenei, kad
darbo nerėmė, jų pasišventimo 
nesuprato. Ir vėl rūpinsis kaip 
išlyginti deficitą.

Dalyvavimas “Gražinoje” yra 
pareiga. Pareigos supratimas 
mūsų sąlygose visuomeniškai 
subrendusiam turi būti kitaip 
suprantamas negu kad asmens 
pareigos laisvame, savame kraš
te. Net ir iš toliau galima nuva
žiuoti automobiliais, keliem su
sidėjus.

Matome kitas tautas šimtme
čiais reprezentuojant savo šalis

I “GRAŽINI” 
operomis, simfonijomis, tapy
bos paveikslais bei literatūros- 
veikalais. Mes, šimtmečiais ne
turėję laisvės, likome nesukū
rę pasaulį stebinančių kūrinių. 
Likome kukli tauta. Bet šian
dien turime savų išsimokslinu
sių žmonių ir galimybes savo 
saiką savai tautai atseikėti pa
gal savo sugebėjimus nors ir 
svetur gyvendami.

Jei šis pastatymas visokerio
pai pasiseks, bus paskatinimas 
mūsų kompozitoriam parašyti 
naujų stiprių operų. Kūrėjui 
reikalinga dirva — klausyto
jai. Aktyvi, publika yra jėga, 
kuri paskatina kompozitorių 
dirbti.

“Gražinos” opera tebūna u- 
vertiūra į mūsų jubiliejinius at
einančius metus. Temato oku
pantas, kad mes esame ne tik 
gyvi, bet ir kovingi dėl 
tautos kultūros.

Kaip karalienė Gtažina 
ryžo atpirkti savo blogo 
garbę ir užsidėjusi šarvus
pulkus į kovą gelbėti Vytautą, 
pasiryžkime ir mes savo daly
vavimu pripildyti sekmadienį 
operos rūmus ir už tuos, kurie 
lietuviškai kultūrai jau atšalę, 
ir Šeštadienio vakarą ar sekma
dienio popietę praleis kur nors 
kitur nejausdami pareigos sa
vo gimtai žemei.

Ir aš ten būsiu, atvažiuosiu 
nuo Atlanto pakraščio, o jūs iš 
Chicagos ir apylinkių tikrai at
eisite ... Susitiksime, pasikal
bėsime, išgirsime lietuvišką o- 
perą. V. Rastenis

lki 50 c.)? Tačiau bū- 
dvigubas 
Vatikano 

-laikraštis

standartas: 
dokumentus 
sau leidžia,

BRONIUS VYTIS

NUO
VILNIAUS
IKI
SAIGONO
Septyneri kovų 
ir vargų metai

(9)
Pagaliau už kokio kilometro 

pribėgome upeliūkštį. Greitai 
nusilaužėme bambuko lazdelių 
ir pasinėrėme abu vandenyje 
naudodami šitas lazdeles kvėpa
vimui. Mūsų laimei, partizanai 
nepagalvojo apie mūsų tokią 
gudrybę ir prabėgo nepastebė
ję mūsų, o mes po vandeniu 
jautėmės kaip palaidoti šlapia
me karste.

Turėjau daug vargo su savo 
sužeistu draugu, kuris buvo la
bai jau nusilpęs, ir mes negalė, 
jome sustabdyti kraujavimo. Aš 
nuo savęs nuplėšęs baltinius 
mėginau perrišti jo žaizdą, bet

tas nedaug tepadėjo. Nusilpau 
ir pavargau aš pats ir dar tu
rėjau nešti vargšą Aloyzą. Ne
pamenu, kiek kilometrų ir ku
ria kryptimi ėjome, bet ir čia 
vėl stebuklo būta!

Sutikome reguliarios prancū- 
sų kariuomenės būrį, tai tuo
met jau buvome išgelbėti. Ma
no draugas išgulėjo du mėne
sius Saigono ligoninėje, o jam 
pasveikus, mudu tokių išdaigų 
daugiau nebemėginome: jam 
buvo peršauti plaučiai, ir liko 
70 nuošimčių nedarbingas. (Šiuo 
metu gyvena Paryžiuje, turi 
valdyšką tarnybą ir gražią šei
mą.) Išėjęs iš ligoninės, buvo

vėl 
ap
lie
ja

savo

pasi- 
vyro 
vedė

Balfo centro valdyba. Iš k. j d. kun. L. Jankus, St. Dzikas, dr. E. Armpnienė, kun. V. Martinkus—Balfo 
pirmininkas, Br. Spūdienė, A. Seni kas, E. čekienė, A. Skėrys.

Gražina, dali. Andriolll paveikslo detalė

apdovanotas “Croix de Guer- 
re” — Karo kryžiumi, ir abu 
buvome paleisti dviem savai
tėm atostogų į kalnuotą Dallat 
apylinkę, kur klimatas yra ma
lonesnis ir sveikesnis mums 
europiečiams.

Pasitaisę ir atsigavę nuo per
gyventų nuotykių, grįžome at
gal į savo dalinius ir vėl tęsė
me “medžiokles”, valydami Co- 
chin Chiną nuo komunistų su
kilėlių. Mums gana daug sun
kumų sudarydavo atsiradę de
zertyrai, kurie, pabėgę pas Viet 
Minhus, pasidarė karininkais ir 
kartu su jais užpuldinėjo mus, 
tuomi žudydami savo brolius. 
Laimė, kad iš mūsų lietuvių tar
po tokių niekšų nepasitaikyda
vo, o tik iš vokiečių ir pran
cūzų. Iš mūsų batalijono pabė
go du garsūs vokiečiai: Schroe- 
der ir Sshmidt.

Ir taip dienomis ir naktimis 
braidžiojome per ryžių džiung
les.. ir pelkėtus laukus, kur ne
kartą iš tokių žygių teko grįž
ti basiems, palaidojus batus 
šiose klampynėse. Dar daug 
teko nukentėti nuo anksčiau 
minėtų “šventų jaučių”, kurie 
vydavosi, ginkluoti sieksniniais 
ragais. Užtat teko labai daug 
jų nušauti. Kitas pavojingas 
priešas buvo skorpionas. Jų bu
vo visur pilna: juodų ir rudų. 
Jų įgėlimas žmogui mirtinas. 
Kartą mes jų prisigaudę, sukū
rėme ugnį ratu ir paleidome

juos viduryj. Tokiu būdu ne
rasdami išeities, jie patys nusi
žudo, įsigeldami į galvą. Pana
šiai, kaip japonų fanatikai, ku
rie nepasiduoda gyvi belaisvėm 
šitokių buvo nemažai ir viet 
minhų, kiniečių ir partizanų tar
pe.

SPROGDINAM KINIEČIŲ 
LIZDĄ

Dar, tebestovint tame pačia
me Hock Mone, buvo toks įvy
kis patruliavimo metu. Stąiga 
girdim savo ‘nesimpatiško’ vir
šilos Van Timmers balsą, kur
sai šnabždėdamas kėlė mūsų 
pionierių būrį. Na va, galvo
jau sau, jau galiu atsisveikinti 
su “saldžiu” miegu ... Tučtuo
jau turėjome ruoštis patrulia
vimo žygiui. Nors ir vidurnak
ti, tylomis ir automatiškai susi
tvarkę, pasiėmėm lengvuosius 
automatus. Kad nesukeltume 
triukšmo, turėjome specialius 
guminius batukus. Taip, lyg tie 
vidurnakčio vaiduokliai, mūsų 
18 vyrų sustoję, laukėme įsa
kymo ir vado. Atėjo mūsų lei
tenantas Bodouar (prancūzas , 
su kuriuo sužeistas kartu gulė
jau Saigono ligoninėje), patik
rinęs ir apžiūrėjęs mus, nusi
šypsojo ir tarė: “Tres bien, en 
avant”, reiškia — labai gerai ir 
pirmyn! Išžygiavome.

Mat, ką tik atbėgęs “boy” — 
vietinis šnipas, kuris ištikimai 
tarnavo prancūzams, pranešė,

:kad netoli už miestelio, budis
tų maldykloje-pagode, v i et 
minh’iečiai yra susirinkę slap
tam posėdžiui ir juos būtų ga
lima paimti gyvus. Jiems vado
vavo buvęs japonų karininkas. 
Žygiavome tylomis, išsiskirstę į 
tris grupes, o priešakyje leite
nantas su šnipu. Buvo pats vi
durnaktis, ir naktis tokia tam
si, kad nieko nesimatė.

Už kokių dviejų kilometrų 
priėjome upę su silpnu tilteliu, 
o pereiti būtinai reikėjo. Pir
mos dvi grupes spėjo laimin
gai pereiti, tik trečioji grupė, 
kuriai aš vadovavau (jau buvau 
pakeltas į “corporal” laipsnį), 
nespėjo pereiti nei upelio pu- 
ės, kai lieptas lūžo, ir mes visi 
sukritome į vandenį. Upelis, 
nors ir negilus, apie kokius du 
metrus, bet labai dumblinas.

Neapsėjome be nuostolių: 
vienas mano vyrų, 18 kos metų 
vengras Lajosz, prigėrė, ir len
kas, kirpėjas Gajewski, išsisu - 
ko koją. Pagaliau, šlapi ir dum
blini, išsikrapštėme. Blogiausia 
buvo tiems, kurie nemokėjo 
plaukti ir bijojo “šlapio” van
dens. Vokietis Hanz, labai ge
ras plaukikas, ir aš pats turėjo
me daug vargo, kol visus su
žvejojome. Vargais ir negalais 
pasiekėm krantą ir susirankio
ję ginklus, kurių pusė liko pa
laidoti dumble, ir nakties tam
sybėj, tęsėme savo žygį toliau

(Bus daugiau)
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Tėv. Gabrielis Baltrušaitis, O.F.M., 
gimnazijos direktorius

Kennebunkporto 
šv. Antano gimnazija

esate lietuviai, tai iš mažens darykite tai, kas tinka tikram lietuviui

mokytojauja 18 mokytoju. Lituanis
tikai tenka 20 valandų per savaitę

Tėv. Juozas Bacevičius, O.F.M.

Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M.

GIMNAZIJOS priekyje stovi 
rektorius — valdytojas — pro
vincijolas Tėv. Leonardas And- 
riekus, O. F JA., (angliškai vadi
namas Headmaster). Jis yra 
gimnazijos globėjas, prižiūrėto
jas. Jo rankose yra visa mo
kyklos kontrolė. Jis rūpinasi 
gimnazijos išlaikymu, o metų 
gale padengia nuostolius.

Į mokinius daugiausia veikia 
per mokytojus. Jei kas nors 
įvyksta svarbaus, mokinys ga
li tiesiai kreiptis į patį rekto
rių.

Daugumą mokytojų sudaro 
patys pranciškonai, vienuoliai. 
Jie yra pilnai pasirengę, aukš
tuosius mokslus baigę Europo
je arba čia Amerikoje, pilnai a- 
titinką valdžios nustatytus rei
kalavimus mokytojam.

Po rektoriaus eina gimnazi
jos direktorius (Principal), ku
ris rūpinasi gimnazijos mokslu 
ir auklėjimu. Direktoriaus pa
reigas senokai eina Tėv. Gab
rielius Baltrušaitis, O. F.M. Jis 
gimęs ir augęs Amerikoje, mo
kėsi bent keliuose universite
tuose. Gimnazijoje dėsto anglų 
kalbą III ir IV klasei.

Vicedirektorium yra Tėv. Au
gustinas Simanavičius, O.F.M. 
Mokslus baigęs Amerikoje, lan
kęs bent kelis universitetus. Jis 
dėsto algebrą, geometriją, che
miją, trigonometriją.

Be jų dar dėsto šie pranciš
konai:

Tėv. Bernardinas Grauslys, 
O.F.M., mokslus baigęs Romo
je ir studijavęs čia Amerikoje. 
Dėsto biologiją, lietuvių kalbą, 
dailųjį apsiėjimą.

Tėv. Jonas Dyburys, O.F.M., 
mokslus baigęs čia, Amerikoje, 
dėsto vokiečių kalbą, lietuvių 
kalbą, lotynų kalbą.

Tėv. Eugenijus Jurgutis, O. 
F. M. — viceprefektas tvarkos 
reikalam, mokyklos bibliotekos 
vedėjas, mokslus baigęs Ameri
koje. Dėsto lietuvių kalbą.

Tėv. Antanas Kvederis, O.F. 
M.-------- viceprefektas tvarkos
reikalam, sporto vadovas, gi
męs ir augęs Amerikoje, čia 
mokslus baigęs. Gimnazijoje 
dėsto: Amerikos istoriją, religi
ją I ir n klasei, fizinį lavinimą.

Tėv. Juozas Bacevičius, O.F. 
M. — viceprefektas tvarkos rei
kalam, mokslus baigęs Ame
rikoje, dėsto lotynų kalbą I 
klasei, lietuvių kalbą, religiją 
UI ir IV klasei.

Specialiem dalykam dar sam
doma visa eilė mokytojų pasau
liečių.

Robert Lord, baigęs mokslus 
Amerikoje, dėsto anglų kalbą 
I ir II klasėje, visuomenės 
mokslą, pasaulinę istoriją, fizi
nį lavinnimą IH ir IV klasei.

Edvvard Mayo, dailininkas, 
dėsto piešimą. Kursas nėra pri
valomas. Piešimo klasę moki
niai įanko savanoriškai.

Julius Gaidelis, muzikas-kom- 
pozitorius, dėsto muziką ir va
dovauja gimnazijos chorui. Cho
re dalyvauja visi, kurie turi 
balsus.

Beatričė Kerbelienė dėsto į- 
vairius dramos dalykus, moko 
dailaus skaitymo, su mokinių 
grupe pastato lietuviškus vaidi
nimus. Su ja dirba tik vaidy
bai gabumų turį savanoriai mo
kiniai.

Ona Ivaškienė moko tautinių 
šokių. Yra dvi grupės —vy
resniųjų ir jaunesniųjų. Su tau
tiniais šokiais mokykla dažnai 
pasirodo Bostono televizijoje.

Dr. Pranas Kincųs, iš Brock- 
tono, Mass., supažindina su

higienos ir medicinos klausi
mais.

Herald Hanson — krepšinio 
treneris, kuris sugebėjo-gimna
zijos krepšinio komandas išug
dyti, kad jos galėtų sėkmingai 
rungtyniauti su rinktinėm Mai
no valstybės mokyklom.

Al Dalton — moko lengvo
sios atletikos ir bėgimo. Si spor
to šaka kultyvuojama tik rude
nį ir pavasarį, kai galima pasi
naudoti erdviu mokyklos kie
mu.

Sherman Seavvard beisbolo 
vadovas, ši sporto šaka taip 
pat kultyvuojama tik rudenį ir 
pavasarį, kai lauke nebėra snie
go-

M. Subatis — skautų vado
vas ir instruktorius. ’

Viso šioje šv. Antano gimna
zijoje dirba 18 mokytojų.

Lituanistinė programa

Lituanistinė programa eina 
lygiagreičiai su bendrine vidu
rinės mokyklos programa. Dės
toma lietuvių kalba, literatūra, 
Lietuvos istorija. Visi lituanis
tiniai dalykai yra įtraukti į mo-

Muz. Julius Gaidelis

kyklos programą. Jie privalomi 
visiem mokiniam. Iš lietuvių 
kalbos suklupęs mokinys rude
nį turi laikyti egzaminus, kad 
būtų perkeltas į kitą klasę.

Lietuviškiem dalykam tenka 
per savaitę 20 valandų. į šį 
skaičių įeina pamokos, dainavi
mas, konferencijos, pamaldos, 
tautiniai šokiai. Neįeina tik or
ganizacijų susirinkimai. Lietu
vių kalba vyksta ir švenčių mi
nėjimai, vaidinimai, koncertai.

Bibliotekoje šalia angliškų 
knygų yra pilna ir lietuviškų 
knygų, lietuviškų laikraščių. 
Gimnazijoje laikomasi šio prin
cipo:

esate lietuviai, tai iš mažens 
darykite tai, kas tinka tikriem 
lietuviam.

Visoje gimnazijoje yra su
stiprintas mokymas, čia dirba
ma ir šeštadienį, nes mokiniai 
gyvena bendrabutyje, ir jų be 
darbo palikti negalima. Gimna
zija rūpinasi mokinius pareng
ti tolimesniam mokslui, šią 
gimnaziją baigęs, mokinys ga
li studijuoti viską. Mokinįai tu
ri būti ne eilinių gabumų, kad 
suspėtų išeiti privalomą kursą 
ir gauti gerus pažymius.

Gimnazijoje dėstomi šie da
lykai: lietuvių, anglų, lotynų ir 
vokiečių kalbos, pasaulinė, A- 
merikos ir Lietuvos istorija, vi
suomenės mokslas (Civics), ma
tematika: algebra (du metai), 
geometrija, trigonometrija, bio
logija, fizika, chemija, tikyba, 
menas, piešimas, muzika, dai-

Herald Hanson, krepšinio treneris, su Vytautu Tamliliu, pasižymėjusiu 
krepšininku Nuotr. V, Maželio

navimas, kūno kultūra, man
dagumas.

Mokiniai, gyvendami bendra
butyje, laikosi bendros tvarkos. 
Kelias 6:20 v.r. Mišios ir ryti
nės maldos — 6:45. ir pusryčiai. 
Pamokos pradedamos 8:15 ir 
tęsiamos iki 11:55. 12 v. pietūs 
ir poilsis. Nuo 1-4—pamokos

ir poilsis, vėliau mokamasi, ren
giamos pamokos, 6 v.vakarie- 
nė, poilsis iki 8:30 v. Tada vėl 
rengiamos pamokos iki 9:10. 
Paskui kalbamos vakarinės mal
dos, gulti einama 9:30 v.v.

(kitame numeryje — 
pirmoji klasė)

Tėv. Bernardinas Grauslys, O.F.M. Robert Lord

1 d t

šv. Antano gimnazijos mokiniai rengia pamoka* Nuotr. V. Maželio Tėv. Augustinas Simanavičius dėsto matematiku IV klasėje Nuotr. V. Maželio



Juodelis,

US

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

SODYBOJE

dr. Zigmas Brinkis, sekret. Jur
gis Gliaudą. Žurnalo Į Laisvę

Sodaliečių draugija gana gau
si nariais. Jų iĖcatyn 
žės 14, prieš 10 vai. mišias į- 
vykoįųpūdtagosDievo Mo- 
ttoosstatitas apvainikavimo a-

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

Dvigubas kMK»rias ir gegužinė 
. Gegužės 21sekmadienį, 3 v. 

popiet LAP. klubo salėje, 227 
Lawrence Str., Hartford, Conn., 
bus dvigubas concertas: Hart
fordo “Aido” choras, diriguoja
mas muz. Jurgio Petkaičio, ren-

• Jau priimamos rezervacijos į 
kun šiemet veiks nuo hiritelto 30 
kainos, geras maistas, Itetav&a i 
tas su Atlantu ir maudymosi basi 
kias vasarojimui sąlygas.

kiančias tūkstančius tautiečių. 
Taip pat rengiama Jaunimo 
švente ir Naujų metų sutikimo 
balius. Gražiai veikia San Fran- 
dscb apylinkė (pirm. R. Pažė- 
mėnas,) apjungdama vš dau
ginu lietuvių, kurie čia atsike
lia gyventi. Judriu veikimu pa
sižymi Phoenix, Ariz., apylinkė 
vadovaujama E. Josen. Gražių 
vilčių teikia Seattle, Washing- 
ton, apylinkė, kurios veikla ne
seniai atgaivinta išrinkus pirm, 
inž. B. Masioką. Portland, Ore- 
gon, apylinkės pirm. M. Kuhl- 
man. Kai kuriose vietovėse yra 
lietuvių klubai. Daroma pastan
gų, kad jie savo organizacijos |- 
statų ribose Įsijungtų Į Lietu
vių Bendruomenę. Suvažiavime 
dalyvavo apie 60 asmenų. Baig
ta Lietuvos himnu. I.M.

TtVAMS FRANC«MCONAHIS BflOOKLYNK (BUILDING FUND) 
<80 8U8HW1CK AVt, MOOKLYN, N. V, 11221

• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyk
lą, kuri prasidės birželio 30 ir tęsis ikrliepos 28. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su fitnantotinėnils painų* 
komis yra puiki vieta berniukams prakirti mėnesio atos
togas.

LKMS 17 kuopa* paskutinis 
šio bu
vo gegužės 1 parapijos šatri
nėje. Narių atsilankė daugiau 
nM žiemos metu. Aptarti įvai
rūs kuopos rribalri įklausytas 
pyanftšimas iš apskričio suyažia- 
vimo New Havene (bat 30). Ap
skritis davė kuopai dovaną 5 
doL už praeitų metų naujų na
rių prirašymą. Ir šjame susirin
kime A. Kadfenė prirašė 2 nau
jas nares: O. Gavėmenę ir 0. 
Jurgebenę. Sveikinam naujas 
nares ir džiaugiamės, kad mū
sų kuopa didėja.

Į artėjantį organizacijos 32 
seimą, kuris bus rugpiūčio 20- 
23 PottsviDe, Pa. išrinktos 2 at
stovės: Ch. Servienė ir M. Pet-

K4 PAS1RY2OME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

kunigas tesakys tik "Garbinki
me Viešpatį" ireis prie kars
to, ar prie katafalko.

3. Visose Mišiose pakeičiama 
palaiminimo ir atsisveikinimo 
tvarka. Po paskutinės maltas, 
kunigas, pabūdavęs altorių, 
duos palaiminimą, tars: "Vieš

pats su jumis" ir "Telydi jus 
Viešpaties malonė." '

Be to, sekmadieniais prieš 
sumą, kunigas, šlakstydamas ti
kinčiuosius, galės būti priren
gęs su arnoto vietoj kapos. Mi
šių metu jau nebeturės ant 
kairės rankos manipulum.

taip pat ir kitiem vasaros dar
bam. Norį dar darbuotis pensi
ninkai galėtų čia pasilikti ir 
per žiemą. Visais reikalais ra
šyti: Francjscan Monastery, 
Kennebunkpori, Matoe 04046.

e Stovyklos ir visos vasarvietes reikalais reikto: rašyti: 
FranciscSn Monastery, Kennebunkpofi, Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 80 d. (207) 967-2771

nam šelpti, bįQreBKre£|pvo 
pakvietimą iš preNbta Ngayen 
Cao-Ky aplankyti^ Srifone.

ŠĮ organizacija —American 
Friendship Committęe žpr 
South Vįetaam yra įsteigta 
1965. Ogariizaeųa renka tra
kas, už kurias perkamos dova
nos jmžejtotom amėrikieSų, 
vietnamiečiu to lietuvių ka
riam. <.

Ta pačia proga Antanas Ust-

— Naujoji Vokietijos LB val
dyba, išrinkta Krašto tarybos 
balandžio 2: pirm. inž. J. JC Va
liūnas, vicepirm. mokyt. VI 
Natkevičius, ižd. Įeit. J. Bara- 
sas, sekt. A. Grinienė, narys 
jaunimo reikalam stod. A. Lin
gė. Garbės teismas: pirm. dr. 
P. Karvelis, nariai — dr. J. Gri
nius ir kun. V. Damijonaitis. 
Kontrolės komisija: J. Glemža, 
J. Pauliukevičius, A. Endriu
kaitis. Tarybos atstovas švieti
mų komisijoje — A. Grinienė. 
Tautos fondo atstovybė: S. Po- 
vilavičius, J. Stankaitis, J. Ma
tulaitis.

Suruoštas vartotų „drabužių 
išpardavimas gerai pavyko. Gau
ta 140 doL Kuopas valdyba dė
koja kleb. J. Matučiui už sve
tainę, visiem aukotojam už dra
bužius ir sunkiai dirbusiom na
rėm — Ch. Servienei, A. Ka- 
dienei, K. Kasmanaitienei, G. 
Urbonienei, T. Kripienei, M. 
Maslauskienei, A. Stankevičie
nei, P. Ambrazįęnei ir M. Patec- 
kaiteL

Pabaigoj pasimelsta už miru
sį a-a- Silvestrą Adimtą, kuo
pos fių. raŠL Stefutės Karr tė
velį ir užprašytus mišios už jo 
skĮg Kuopa nuoširdžiai u^au- 
čia“sav® mielą narę Stefaniją 
Karr, jos šeimą, mamytę, gilaus 
skausmu valandoje

Vgsarą susirinkimu nebus. 
Rudenį, po atostogų pertrau
kos, susirinkimas įvyks rugsėjo 
Įl. Susirinkime bus aptariama, 
kaip surengti mugę, tautodai
lės parodėlę ir metinę šventę 
spaliu 8.

Kuopos užprašytos mišios už 
Lietuvos ir Sibiro nužudytus 
kankinius ir žuvusius karius, 
partizanus bus birželio 11 d. 
8:30 vai. Narės prašomos da
lyvauti bendroj komunijoj.

Kuop. kor.

Kasmet gausėjant mokiniam, 
šv. Antano berniukų gimnazijai 
reikia daugiau mokytojų. Ame
rikoje yra lietuvių, dėstančių 
vietinėse gimnazijose. Sv. Anta
no gimnazija labai laukia jų tal
kos.

LIETUVIŲ FONDO REIKALU
Los Angeles lietuvių bend

ruomenė žinoma Amerikoje ne 
vien kaip gausi rašytojais, bet 
ir galybe gerai uždirbančių gy
dytojų, architektų, inžinierių ir 
kitokių profesionalų. Taip pat 
ir daugelis verslininkų bei pre
kybininkų yra puikiai įsikūrę. 
O ir visų kitų tautiečių uždar
biai čia geresni, negu kitur.

Lietuvių Fondo vadovybė to
dėl ir prašo Los Angeles lie
tuvių, kad jie gausiai jųngtųsi 
į LF narių eiles. Iš mūsų yra 
laukiama 90,000 dol., kad LF 
galėtų iki 1968 jubiliejinių' me
tų galo užbaigti siekiamo vieno 
milijono sutelkimą.

Los Angeles LF vajaus ko
mitetas padėjo nemaža pastan
gų LF idėjai čia išgarsinti, ta
čiau ligšioliniai daviniai nėra 
geri. Iki dabar yra suaukota 
tik 6,555 dol.

Mažesnės lietuvių kolonijos 
šiuo atžvilgiu mus yra žymiai 
pralenkusios. Sukruskime ir 
mes! Stokime į Lietuvių Fon-

Balandžio 22-23 Lietuvių Na
muose Los Angeles, Calif. įvy

ko LB Amerikos vakarų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo JV 
LB centro valdybos pirm. J. Ja
saitis. Suvažiavimą pradėjo LB 
Amerikos vakarų apygardos pir- 
min. L Medžiukas, paaiškinda
mas suvažiavimo tikslą ir pa
žymėdamas, kad šie metai yra 
skiriami LB organizaciniam sti
prėjimui. Teksią panagrinėti 
eilę priemonių, kurios tarnau
tų tautinės gyvybės pratęsimui 
išeivijoje. Balandžio 22 suva
žiavimui pirmininkavo inž. A. 
Mažeika, sekret. stud. D. Ra- 
zutytė, balandžio 23 pirm. inž. 
J. Jodelė, sekret. L. Valaitienė.

Lietuvos Generalinis konsu
las dr. Julius J. Bielskis, nese
niai išrinktas Los Angeles kon- 
sularinio korpo vicedekanu, su
važiavimui atsiuntė sveikinimą.

LB centro valdybos pirm. J. 
Jasaitis pirmąją dieną kalbėjo 
organizaciniais reikalais, palies
damas LB tarybos rinkimus, ar
tėjančius jubiliejinius metus. Iš
kėlė, kad JAV yra 66 LB apy
linkės ir 53 lituanistinės mo
kyklos. TuOįtarpu lietuviškų 
parapijų esą virš šimto. Reika
linga, kad tiek apylinkių, tiek

— L5. Brolijos Vadiją suda
ro: Vyriausias Skautininkas s. 
VL Vijeikis, VS pavad. s. Vyt 
Namikas, Garbės gynėjas s. A. 
Kėželis, katalikų dvasios vado
vas s. kun. Jonas Pakalniškis, 
evang. dvasios vadovas kun. A. 
Žilinskas,. Vadovų lavinimo sk. 
vedėjas s. Ant Saulaitis, Jr., 
Oro skautų skyr. ved. v. sL Jo
nas Gierštikas, Skautų vyčių 
skyr. ved. ps. ^R. Povilaitis,

Neseniai išėjo iš Vatikano li
turginiai patobulinimai, kurie 
Įsigalios birželio 29, šv. Petro 
ir Povilo šventėje. Tarp šių ver
ti dėmesio yra tie pakeitimai:

1) Tikintieji galės eiti du kar
tu prie šv. Komunijos ir Did. 
Ketvirtadienį, jei dalyvaus šv. 
aliejų šventinimo Mišiose. .

2) Gedulingos Mišios bus lai
komos su mėlynu arnotu ir pa
baigoje bus duodamas palaimi
nimas ir atsisveikinimo žodžiai: 
"Telydi jus Viešpaties malo

nė". Jeigu po Mišių yra palai
minimas prie katafalko, tada Lietuvių Fronto Bičiulių 

sambūrio nauja valdyba
Balandžio 30 Igno ir Ados 

Tamošiūnų rezidencijoje La 
Habros miestelyje, netoli Los 
Angeles, įvyko LFB sambūrio 
metinis narių susirinkimas. Bu
vo apžvelgta pereitų metų veik- dą savo iniciatyva, nelaukdami 
la, mestas žvilgsnis ateįtin. Dis- kada vajaus , vykdytojai-faplan- 
kutuojant .•prieita daug įdomių kys namuose. Reikia visiem 
projektų^ Perkėlus sąjungos sispausti, kad tinkamai atliktu- 
žumalo Į Laisvę redakciją ir me savo pareigas pavergtai tė^

Pietinė Kalifornija turi šil
tą klimatą, bet Vista skaitoma 
ypatingai maloni vieta, kurią 
yra pamėgę norvegai, danai, o- 
landai, vokiečiai. Yra ir virš 
20 lietuvių.

Čia pat esančioje San Louis 
Rey pranciškonų kolegijoje mo
kosi ir vienas lietuvis pran- 
ci^onas — Saulius Vincentas 
Gumaųskąs, OF.M. Tradicinė
se lietuvių kryžiaus dienose su 
būriu savo mokslo draugų klie
rikas Vincentas dalyvavo lietu
viško krytims šventinimo iškil-

tikautįninkų skyr. ved. s. Pet- 
^^'Jrolis, BroĖjds iždininkas v. 
s/ Br. Gurėnas, Jūrų skautų 
skyr. ved. j. s.
Tautinio lavinimo skyr. ved. 
Ant Rakštelė, Tiekimo sk. ve-

— iždininkas, ir nariai — Alė 
Rūta-Arbienė, V. Apeikis, kun. 
dr. P. Celiešius, B. Čiurlionis,' 
dr. J. Jurkūnas, J. Kaributas. 
A. Kiršonis, K. Liaudanskas K. 
Motušis, A. ‘ Polikaitis, J. Rai- 
bys, A. Skirius, L Valiukas, O. 
Žadvydas.

čekius išrašytus Lithuanian 
Foundation vardu, pašto siųsti

Lietuviy mokytojų 
dėmesiui

LOS ANGELES, CALIF. redaktorius Leonardas Valiu
kas ir administratorius Aleksas 
Kulnys yra šio skyriaus nariai 

-NLM.

mano adresu: 555 N. Beach- 
wood Dr., Los Angeles, Calif. 
90004.

Paaukotą sumą galima nura
šyti nuo pajamų valstybinių 
mokesčiu. Tapkite LF nariais 
dar šiandien!

Jonas Motiejūnas 
Prandškonam dabar sunku Ųoą Angeles. įF- vajaus ko- 

dar daugiau savo kunigų skir- nriteto pirmininkas 
ti pedagoginiam darbui, nes jie 
reikalingi ir kitom sritim. Pa
sauliečių mokytojų talka būtų 
didžiai įvertinta ir prasminga, 
šv. Antano gimnazijoj viri mo
kiniai lietuviai. Neribotos gali- 

•A^ Trasikis. Dirba 5 mokyto- mybės juos mci^ti bei auklė
ti tautinėje dvasioje ir paruošti 
lietuviškai veiklai

Mums reikalingi šiam rata
vai pareiškia norą. Lituanisti- , niui įvairių sričių cempoti Jie- 
nės klasės vedėja ir mokyt — tuviai mokytojai Taip pat pri- 
O. Razutienė. Lanko apie 75 vai- imtame talką vien tik lietu
kai. Kalifornijos universitete vHirw»m dalykam kr bendrabo- 
veikia lietuvių kalbos ir litera- ak> priežiūrai. Atlyginimas toks 

t__________ katedra. Dėstytojas -Ta- pat kaip ir kitose amerikiečių
i pastatytas kaip Tinims. Įsiregistravę 9 gimnazijose. Graži proga dirb-
privačiųje sodybo- ’tudent“- mažo studentų ti su lietuvių jaunimu. Nuotir-

mėse. šventino pranciškonų ko- Kazimiero parap- ko
legijos vyresnysis — tėvas Pat- kyšoję dėstomi lituanistiniai 
riek O’Connor, O.F M.

Tai bus bene pats pirmasis 
lietuviškas. kryžius Kalifornijo
je. Iki šiol tokie kryžiai buvo 
statomi tik didesniuose betu- 
vių centruose priė bažnyčių, 
vienuolynų ar jaunimo stovyk
lavietėse. Sis L . 
Lietuvoje — privačioje sodybo- . ...
je. Jį dirbo ir prie savo namų skaičiaus dėstymas galjs būti dtiai prašome Uetųvius moky- 
paatate DamMntaf Cibas. Bū- n«t«uktas. tojus ją įvertinti ir galimai
tų įdomu, kad ir Mti lraa ga- Lietuvių Bendruomenės veik* greičiau atsiliepti. Visos to
li. statytu kryžius savo sody- la Amerikos vakaruose batuo- formacijos bus suteiktos, ra - 
bose. jasi LB apylinkėmis. Seniau- šant rektoriui šiuo adresu: St

Ši H^taviška kryžių aprašė vi- šia ir stipriausia yra Los Ange- Anthony High SchodI, Kenne- 
si aplinkinių miestų laikraščiai, les apylinkė, kuri kas metai su- bunkport, Maine 04046.

IU rengia Lietuvių dienas, sutrau- Rektorius

Vadijos sudėtie taip pat įei
na sek. rajonų vadeivos: At
lanto —ps. J. Starėnas, Vidu* 
rio — s. Kaz. Cijūnėlis, Kana
dos — s. K Batūra, Australi
jos — ps. Jonas Ztokus.

Antano gimnazijoje 
Kennebankporte nuo pat perei
to rudeps vyksta mokinių re- 
gjNrac^ Praritištamai rūpina
si ąųt^toti visus, kurie šį ru- 
tam Mfte lankyti šią mokyk
lą. FągBNąujama, kad tėvai ne- 
^vtitotų su registracija- Į šv. 
Artimo gimnaziją įstojimo rei- 
kalais raktom rektoriui: st. An
tkapy High Schod, Kennebunk- 
part, Maine 0404&_ _

— Uetuvię Fronto Bičiulių 
naujos centro valdybos rinki
mai numatyti birelio — liepos 
mėp. Gauta sakymų naujos 
centro valdybas branduolį su
daryti Clevelande. Rinkimų ko- 
misija bus sudaryta Waterbury- 
je, Conn.

— Kofinobunkporto pranciš
konę vasarvietei liepos ir rug
pjūčio mėnesiam reikalingos vi
rėjos ir svečių kambariam dar
bininkės. Priimami darbininkai

J. Jasaiti^ skaitė pagrindinę 
paskaitą “Tautos jungties idė
jos įgyvendinimas išeivijoje administraciją į Los Angeles vynei Lietuvai. Savo įnašus įtei-
per organizuotą bendruome- y- daugumai skyriaus narių kitę bet kuriam LF vajaus ko-
nę”. Paskaitos pagrindinė min- esant žurnalo artimais bendra- miteto nariui. Šiuo meta LA
tis — tautiniam išlikimui ir darbiais, skyrius gauna dau- LF vajaus komitetą sudaro: J.
laisvei būtinas reikalas įsi- gįaU atsakomybės bei pareigų Motiejūnas ■— pirmininkas, dr. 
jungti į LB veiklą. Buvo dar du savo veikloje. Susirinkime iš- J. Jusionis — vicepirm. A. Par- 
diskusiniai pranešimai: Dr. P. rinkta nauja valdyba: pirm. Al- žiūrienė — sekretorė. S. Paltus 
Pamataičio — Spaudos parei- Raulinaitis, vicepirmininkai 
gos lietuvybei ir J. Kojelio — Juozas Kojelis, Edmundas Ar- 
Lietuvių Bendruomenės vieta bas ir Leonardas Valiukas, ižd. 
laisvės kovoje, šie pranešimai 
sukėlė gyvas ir ilgas diskusijas. 
Nežiūrint kai kurių kraštutinių 
pasisakymų, daugumas buvo 
nuomonės, jog LB yra tas 
veiksnys, kuriam anksčiau ar 
vėliau teks pagrindinis politinio 
darbo vaidmuo laisvinimo ko
joje.

Dar buvo pranešimai apie li
tuanistinį švietimą Amerikos 
vakaruose. Seniausias litua
nistinio švietimo židinys yra 
šv. Kazimiero lituanistinė šešt. 
mdcykla, įsteigta 1949 parapi
jos mokyklos patalpose. Šiuo 
meta yra 9 skyriai ir 80 mo
kinių. Joje moko 8 mokytojai 
ir kapelionas. Vedėjas L Med
žiukas. Santa Monica lit šešt 
mokykla su 40 mokinių dirba 
miesto mokyklos patalpose ga
na ankštai suspausti. Vedėjas

Jamboree skyr. ved. s. Alek
sas Karaliūnas, Jamboree ižd. 
ps. Zigmas Jaunius, Archyvo 
skyr. s. Jonas Damauskas, 
Spauda — informacija ps. J. 
Toliušis.

■ i?.:' ■
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Paruošė Petras Bartkus lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

vienoje pirmaujančiu visame Lake George rajone

A U D RONĖ

■ MM— .1 įul

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

6. Jeigu neturėtų griežtų įsta
tymų bei taisyklių, krašte būtų 
didžiausia netvarka.

galėtų M-

mas, o ž&jn* flirtų po Tams
tos nąpatfrpti testamento ir to
kia nenurodžtasi kam jos 
turtasteriatitekti,turtas tektų 
Ohio valstijai. nes ji neturi sa
vų giminių.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
seimas pagerbė vienuolyje 

įkūrėją

Šv. Alfonso mokyklos vaiku
žiai ruošiasi gegužinei gegužės 
24. Ši gegužinė taip pat įvyks 
State Park laukuose.

Vincas Giedraitis, sulaukęs 
gražios senatvės, gegužės 6 mi
rė šv. Agnietės ligoninėje. Ve
lionis ilgą laiką gyveno BaĮti- 
morėje ir buvo susipratęs lie
tuvis ir ištikimas šv. AĮfoųąo

Atidaryta darbo dienomis 8-6: šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpittčio 
mėn. šeštadieniais'— uždaryta.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
ruošia gegužinę sekmadienį, 
gegužės 21, gražiuose State 
Park laukuose.

“Ką jūs padarote vienam iš 
mažiausių brolių, man padaro
te.” Ta visiem krikščionim pri
valoma pareigą buvo ypatin
gai akcentuota Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų 22-ame metinia
me rėmėjų seime, kuris įvyko 
gegužės 7 vienuolyno patalpo
se, Thatcher Street, Brockton, 
Mass. Seimas pagerbė Tėv. Al
fonsą Mariją, vienuolyno įkūrė
ją. Jis, kupinas artimo meilės, 
nerimo, matydamas .būrius ne
laimingųjų mūsų vargstančių 
tautiečių, klausė savęs, kas ne
laiminguosius prižiūri, ku r

3. Būdvardis.
4. Ieškoti priekabių (žemaitiš-

Gal Tamsta man
patarti šiuo retagte norė
čiau sudaryti tebtanentą. Mu
ite su žmona esame vienu du, 
šeimos neturime. Aš turiu bro
lį, o brolis tari vaikų. Mano 
žmona iš savo pusės netari gi-

parapietis. Už jo vėlę gedulin
gos mišios paaukotos gegužės 
9. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse. Nuliūdime liko dukra 
Juozapina ir! sūnūs Ričardas ir 
Edvinas.

M. ŠVOKAUSKENĖ mtito fia 

' terimą iuiriniais tiesumais- O**binčdo

Mhv M žveAamkos, Ai-

MATULAIČIO NAMŲ 
KERTINIS AKMUO 

ŠVENTINAMAS

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.

Introtfecfion to Modom Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš. 
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

mmuĮ. Tačiau mano žmona ne
nori jokių testamentųrašyti. 
Mes tarime savo namus abie
jų vartte. Sutaupos banke taip 
pat yra abiejų vardu. Galime 
išimti bet kuris — užtenka vie
no parašo. či.v-V

Pasakyk Tamsta man: ar aš 
galėčiau vienas sudaryti kokį 
nors raštą, nes jau esame ne
bejauni ir giltinė gali betkada 
pasiimti. Kąašturiupadaryti? 
Esu “Darbininko” skaitytojas 
per daugelį metų.

P. J., Ohio

Šv. Mšios 12 vai. vienuolyno koplyčioje, Putnam, Conn. 
Tuojau po Mišių pietūs. Kertinio akmens šventinimo iš
kurnės 2:30. Šventinimo apeigas atliks prelatas P. M. Ju
ras. P.A., Kongregacijos Rėmėjų centro valdybos pirmi
ninkas. Matulaičio Namai — lietuvių įstaiga lietuviams, 
todėl Atlanto pakraščio lietuviai turėtų dideliu būriu da
lyvauti kertinio akmens šventinimo iškilmėse^

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje

Atsakymas
Tamsta, žinoma, gali sudary

ti testamentą vienas, be žmo
nos ir be jos sutikimo. Tačiau, 
kadangi Tamstos turtas, namai 
ir sąskaitos banke yra abiejų 
vardu, reikalas yra toks: jei 
žmona mirtų pirmiau, viskas pa-

jie prisiglaudžia. Taip ir atsi
rado Dievo vynuogyne Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vienuo
lynas — Tėvo Alfonso artimo 
meilės vaisius. 4

Kardinolui Richard Cushing 
ir pasijonistų provincijolui lei
džiant bei kunigams pritariant, 
seserys parsivežė įsteigėjo pa
laikus į savo kapines prie mo
tiniško namo Broektone.

Lauke buvo šaltas ir lietin
gas oras, tai prie kapo negalė
jo būti jokių pamaldų. Mišios 
už Tėvo Alfonso sielą buvo vie
nuolyno koplyčioje. Aukojo ku
nigas J. Paulauskas, asistavo 
kun. A. Klimas.

Seserys ir rėmėjai seimo 
metu pareiškė viešą padėką ku- 

(nukelta į S psl.)

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

L. B. BaHhnorės skyriaus vi
suotiname narių susirinkime 
gegužės 7 įvyko ir valdybos 
bei revizijos komisijos rinki
mai. Į valdomuosius organus iš
rinktos net keturios moterys— 
Bučinskienė, Balčiūnienė, No- 
reikienė ir Dra dienė. Nariai 
viltingai laukia, kad moterys 
skyriaus ateities veiklą pagy
vins. Pasiskirstyta pareigomis: 
pirm. J. šilgalis, sekr. M. No- 
reikienė, kiti — nariai. Tą pa
čią dieną buvo ir tarybos rin
kimai. Nors visą dieną lijo, bal
suoti atvyko 135 asmenys. Tai 
pažanga, palyginus su ankstes
niais rinkimais. 1961 balsavo 
112, 1964 — 102. Džiugu buvo 
balsuotojų tarpe matyti ir ne
maža studijuojančio jaunimo.

■te

MIAMI, FLORIDA
Tragiškų tėvynės dienų mi

nėjimas įvyks birželio 25 Lietu
vių piliečių klube, 3665 34 
Street Numatyta ir meninė 
programą.

Pavergtųjų savaitės paroda 
organizuojama A.D. Kaulakio, 
Miami Liet. Tarybos pirminin
ko, rūpesčiu. Ji įvyks liepos 21 
8 vai. vak- Lietuviai šį kartą pa
sirodys su tautiniais šokiais, 
šokėjus paruošė Miami žinoma 
kultūrininkė Juzė Jazbutienė.

Motinos dienos minėjimas 
buvo Lietuvių piliečių klube ge
gužės 14. Ta pačia proga pa
gerbti ir O. ir V. Valaičiai, su
laukę vedybinio gyvenimo auk
sinio jubiliejaus. •— J.N.

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.

BLUE WATEB MAKOK .
DIAMOND POINT, N. Y. Tel. (518) NH 4-5071

joje. Pagrindinę Wbą W » Ypič veiklus Lietuvos vy«uo 
lenizanto brolis kun. Ai. žemei- (
kis iš Kearny, NJ. Meninėj da- £ —. L-Ltm a.r m il 
ly pasirodys Dviejų Mamyčių Etahn»U banketui dar ybą n- 
ir Dviejų Dukryčių kvartetas. kietos rezervuotų vietiĮ.

Kun. P. Žemeįkis gimė Eli- (skelb)

Tautinių šokių vyresniųjų ir 
jaunesniųjų grupių vakaras ge
gužės 13 pavyko puikiai. Gru
pės gražiai pasirodė Lietuvių 
salės Klevo kambaryje.

Procesija Marijos garbei ge
gužės 14 sutraukė daug žmo
nių. Įvairios bažnytinės organi
zacijos žygiavo su savo vėliavo
mis. 'Procesija baigta iškilmin
gu palaiminimu su Svč. Sakra
mentu bažnyčioje. Tuo būdu 
šv. Alfonso parapiečiai su savo 
kunigais viešai išreiškė savo 
meilę MarijaL

C.Y.O organizacijai • priklau
sąs parapijos jaunimas gegužės 
19 8 vai. vak. ruošia bingo žai

dimus Parengimas įvyks šv.
Alfonso mokyklos patalpose.

A A J ifŠ U 

A E I M S S

Dešinėje pusėje abėcėlės 
tvarka surašytos raidės. Iš duo
tu raidžiu sudarykite šios pras
mės Jodžius:
Gulsčia.:

1. Ūkininko nuosavybė.
2. Gali turėti nustatytas ri-

| LIETUVĄ
ITALIŠKI LIETPALČIAI

Tai lietpalčiai. kuriuos JOsų gi
minės norėtų gauti. MOsų “U- 
Ucn** lietpalčiai yra specialiai 
mums pagaminti Italijoje Ii 
100% nailono. Jie yra geriausia

MM Mk NAUJAUSI
■ PRANCŪZŲ

Ir ITALŲ
■ MODELIAI.

1 \ H Įvairūs kailinių

■ papuošalų 
pasirinkimas

Viskas gaminama mfisų dirbtuvėje. 
ĮHDELTS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS.' Parduodame dideHoms 
kalBikų knmtarta>& Prieft pirkda
mi—jsitlkinkite. Patogios .mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kaiMniua ir ki
tus siuvinius į naujus modelius.

Alex Dimants Fnr Co.
150 W. 28 Sl, New York, N.Y.

Patalpa No. 501.

vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS' pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos butų 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: 
ataria Lufya, 88-01 lOtth Street, Richcnend HM, N. Y. 11418; tek 
212-848-1183 e lr*n* Veftac, 72 Congrem Street, Braintree, Man. 
02185; tef. 617 -.843-2146 e VILU A MEŠKA, 42 Beaeh SL, Monu- 
meat Beaeh, Cape Cod, Mase. 02553; tek 617 - 798-3251.

IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS 
šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).
Nuo New Yorfco per 200 mylių. U New York Thruway Extt 24, | 
Northvmy 87 iki Lake George Vlllage; i* ten 9N kritu 7 myk | Kaure. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily Nears sekmad. laidose.

Rezervacijų m informacijų reikalu kreiptis:

SPECIAL INR—836^0
2 itališki nailono lietpalčiai, vy
riški ar moteriški: juodos, mė
lynos, tamsiai žalios ar tamsiai 
rudos spalvos. Į šią. kainą. įeina 
viskas ir gavėjas nemoka nie
ko. Pristatymas yra garantuo
tas ir nueina per 4-5 savaites. 
Prisiunčiami pasirašyti pakvi
tavimai. Užsakykite dabar tik 
per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 

Prašykite mūsų nemokamai 
duodamų katalogų.

Matulaičio nimų salė jau Hmūryta. Priešais plieno priaAičiai, kur greit bus __ _ - __ _ ,
išmūryta rastinės ir vTlpomoh. KRYŽIAŽO0ŽIO NR. 6

ATSAKYMAS
Gulsčiai: 1. Krak, 5. Lake, 9. 

uoga, 13. lūpa, 14. rėvos, 15. 
grok, 16. Opel, 17. akėti, 18 
Nagy» 19- Sasnausko dainos, 22. 
anki, 23. oda, 24. stabas, 27. tx> 
raksas, 32. ietis, 33. Tama, 34. 
aula, 35. kėgl, 36. sules, tl. 
Lrov, 38. Adai, 39. vogi, 4b. 
Knyva, 41. Salomėja, 43 pai
stai, 44. aid, 45. Aero, 46. Var- 
liamušb ligą, 54. aria, 55. Si 
las, 56. Arės. 57. ragu,-58. ata
ka, 59. Vado, 80. ėsis, 81. toliai, 
62. ašis.

Stačiait 1. klos, 2. Rūpa, 3. 
upės, 4. Kalnapilio alaus, 5. 
lėkti, 6. avėk, 7. koto, 8. es^do- 
ras, 9. ugniakalnto tava,j 10. 
oran, 1L gogu, 12. akys, 14.

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (Area617) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta dMeBo pušų, bertų ir k. dekoratyvinių 
medtlų parku. Daug vMtea polistai Ir taMBmams o EMvtts kamba- 
riaL rami Ir jauki apttnktnna • Visai arti Uitos srovės, privatus 
atviros JUroa pitežas (7 mta. piMfom) e Geras Netuviikas maistas

Atidaroma vasarojtann nuo BIRS8UO 18 D. iki RUGSBJO 
MtN. 15 D. ir jde dabar priimami atsakymai.

Kraupta DR. W. JANSONAS, 15-ROS1CDALK ST. BOSTON. 
MASS. 02124. TKL. 288-6000, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai | vilą 
AUDRONE — CAP8 COD. MASS. 0Ž655, MAPJJA JANSONAS

■ VM maloniai krMiaiM atvykti | iki

Lietuvių pranciSkonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranci^conai nuoširdžiai 
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 šiuo adresu:

rauks, 20. anas, 21. Ada, 24. Si- 
kas, 25. neėda, 26. atgal, 27. 
Baiga. 28. omei, 29. suvys, 30. 
Alovė, 31. savam, 33. tuoj, 
36. Svėdasai, 40. karo, 42. MII, 
43. peisai,. 45. ašaka, 46. varė, 
47. aras, 48. Rigi, 49. mito, 50. 
Uian, 51. ir aš, 52. gedi, 53. 
ąsos.
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O SPORTAS
FUTBOLAS

Ateinantį savaitgalį žaidžia 
tik jaunieji mūsų futbolininkai, 
šeštadienį mažučiai keliauja į 
Long Island, kur 3 vai. žaidžia 
prieš Oceanside United. Jaunu
čiai taip pat 3 vai. žaidžia na
mie, t.y. Brennan aikštėje, Mid- 
dle Village, L. I., prieš DSC 
Brooklyn.

Jauniai turi pirmenybių rung
tynes sekmadienį 11:45 vai. 
prieš ukrainiečius, priešininko 
aikštėje College Point, L. I.

Atletas

0 Šachmatai
Veda K. Merkis

JAV didmeistrio Bobby Fischerio, 
24 m., laimėjimai: šachmatų olim
piadoj (jis su pasaulio čempionu 
Petrosianu buvo pirmieji iš geriau
sių), JAV pirmenybėse (Fischeris 
iš eilės laimėjo aštuntą, kartą JAV 
čempiono titulą) ir dabar, Monaco 
tarpt, turnyre, kuriame laimėjo I 
vietą priešaky buv. pasaulio čem
piono Smyslovo ir kitų Europos į- 
žymybių, sukelia nepaprasto susido
mėjimo jo lošimu. Fischerio parti
jos plačiai nagrinėjamos Europos ir 
itin Sovietų šachmatų spaudoje, šį 
rudenį Fischerio laukia sunkus už
davinys, būtent tarpzoninės p-bės 
Tunise, į kurias suvažiuos dvide
šimt keli atrinkti varžovai iš visų 
pasaulio zonų.

Iš lietuvių tarpzoninės p-bes yra 
pasiekęs tik vienas Povilas Vaito
nis, Kanados 1951 ir 1957 m. čem
pionas. 1952 m. tarpzoninėse, Šve
dijoj, P. Vaitonis įveikė Vengrijos 
čempioną Barcza, Venecuelos — 
Sanchez; su 6 baigė lygiomis, įskai
tant: JAV — Steinerį, Vokietijos 
— Unzickerį, Sovietų — Taimano- 
vą. Anglijos — Golumbeką, Argen
tinos — Pilniką ir N. Zelandijos — 
Wade.

Amerikietis Hans Berliner, kaip 
skelbia ICCF organas Femschach 
4/67, greičiausia laimės V pasauli
nes korespondencinių šachmatų p- 
bes, kuriose jis pirmauja su 10 -
Ha tš.; čekas Huzak 8^-lM, pra
eitų p-bių nugalėtojas didmeistris 
Zagarovskij (Sov.) 6-3. Berlineriui 
beliko 4 partijos.

Dera pabrėžti, kad praeitose pa
saulio p-bėse Romanas Arlauskas iš 
P. Australijos laimėjo trečią vietą 
(po Zagarovskio ir Borisenkos) ir 
gavo didmeistrio titulą. Arlauskas 
yra vienintelis iš lietuvių su did
meistrio vardu. Tarptautinio šach
matų meistro titulus turi: Vladas 
Mikėnas, žymimas Sovietų S-ga, ir 
Povilas Vaitonis, Kanada.

EXCLUSIVE .. . ELEGANT

Calling All Brides
Check with the fabulous HILLSIDE HOUSE CATERERS for the 
Finest Wedding Reception—A Package Deal including... A COM
PLETE DINNER with unlimited LIQUOR and BEER throughout 
your funetion from $7.50 to $17.50 per person. All waiters’ gratu- 
ities included. Beautiful tiered wedding cake, lace eloth, colored 
linen, florai decor on all tables. Free ūse of bridal rooms.

HILLSIDE HOUSE
Corner Hillside Avė. & Francis Lėwis Blvd., Hollis, Oueens, L.l.

Less than 30 minutes from B’klyn or Bronx. Banųuet Office open 
daily 9 AM till 10 PM. — Tel.: H O 5-7788 — At Hillside ... there’s 
a Package Deal to suit your Budget!

Į THE HUNTER HOUSE t 
I Hotel & Swiss Chalet |
® Good resting place for adults §
® Scenic location in the Catskills ®
® Motei type rooms, private and semiprivate, American- § 
® Continental cuisine, three meals a day, eoektail lounge, S 
® entertainment, movies, outdoor games, “Bocce” — Card £ 
S parties, swimming pool 25x60, capacity 130, meals by the S 
® sound of violins. ®
® Reasonable rates. Double occuparičy private $85 per person; Semi- S 
S private double occupancy $80.10 per person ALL WEEK. Ask for ® 
® a free colored brochure. Your hosts Mr. & Mrs. Matteo Sciarrillo, g 
g owners-managers. . ®
® Because of lašt summer’s great demands we beg S
g you to make your reservations as soon as possible. ®
© Season opens Sat., June 24; Call 518 - 263-4611. g
| — THANK YOU. ®

6 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Avenne — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 gatvių)
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje: 28-28 8teinway St — AS 4-3210

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

XJ teikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 6
Franklin 8quare, L. I.: 981 Kempttead Tpke. —

437-7677
Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552

Jackson Heights: 82-10 37th Avė. — DE 5-1154

Ignas Žalys, Montreal, Que., stip
riai varosi 1964 m. atvirose JAV 
koresp. šachmatų p-bėse (Goldėn 
Knights). Iš 15 užbaigtų partijų jis 
sukalė 14&-taškų! Beliko 8 partijos. 
....Pasaulinėj parodoj EXPO '67 Es
tijos reprezentantų tarpe Jįuvo gar
susis šachmatų didmeistris Paul 
Keres. Jis davė simultanų Mont- 
realy.

Gimtasis Kraštas, leidžiamas Vil
niuj, vieton propagandinio Tėvynės 
Balso, TV. 13 d. įtalpino apžvalginį 
straipsnį apie užjūrio lietuvių šach
matininkus. Plačiau suminėti P. 
Vaitonio, Kanados čempiono ir Pov. 
Tautvaišos, buv. Čikagos ir Illinois 
čempiono, laimėjimai. Pabrėžti ir 
meistrų klasės žaidėjai: Škėma, Ža
lys, Palčiauskas. Bostoniškiai G. 
Šveikauskas (du kartus buvo Bos
tono čempionu), Makaitis, K. Mer
kis, ypatingai pasižymįs šachmatų 
turnyruose susirašinėjant. Suminėti 
dar Nasvytis, Jankauskas, Ramas 
ir kt. Iš Australijos atžymėtas Ro
manas Arlauskas, koresp. šachma
tų didmeistris, gavęs šį vardą, už 
III v. laimėjimą pasaulio p-bėse. 
Įdėtos Vaitonio ir Tautvaišo nuo
traukos.

FILATELISTAI I
Siunčiam* Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

RĘST KOMES

St. Francis Health Resort — ųuiet, 
restful, pleasant, 125 aeres ground. 
Good food, reasonable rates. Open 
all year. Registered nurses. Operat- 
ed by the Sisters of the Sorrowful 
Mother, Diamond Spring Rd. Den- 
ville — 627-5000

MRS. LILL1AN FOLER
396 Center St South Orange N.J. 
Room and board for retired persons. 
Beautiful Guest House. 3 hot meals 
daily Catholic Church within the 
area. Call 201 - 762-8771

Boarding home country estate High 
Bridge Manor Ręst Home, spacious 
rms, adjoining baths, TV rm, unli- 
mited visiting, home cooking. Under 
new management. Rates 40-50 wkly 
Phone 638-6311, High Bridge, N.J. 
1 hr from NYC 4- Phila by car. S. 
Getgen, mgr. Cath. church nearby.

SCHOOLS

General Technical Institute, Ine.
School of welding. Individus! or 
company students. Acetylene Elec
tric Are, Heliarc, etc. Approved for 
veterans’ training. Day & evening 
classes — 1118 Baltimore Avė., Lin- 
den, N.J. 486-0150

SERVICE

SOGESLO MOTEL 
Only 4 Milės from Expo!

Sogeslo has 400 rooms, furnished 
with Twin Double Beds. Baby cribs 
are furnished free upon reąuest. 
Twentyfive Express Buses leave So
geslo for Expo. (50£ round trip). 
Restaurant, Snack bars, Boutiųues, 
Swimming pool, Playground, Nur- 
sery, etc. Rate for 2 persons $22.00 
per day; each 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. Offl member of Logexpo

BRUNER 
PAINTER

Interior painting & paper hanging 
of all vinyl wall fabric All work 
guaranteed

3408 Park Avė., 
Weehawken, N.J. 
Call 201 865-0761

DISPLAY

Specialists in wedding, baptism, 
graduation, parties, etc. 

Ultra-modem eąuipment from 
Germany and Holland. 

246-5498

TORRES 
PHOTO STUDIO

708 Ninth Avė. behind 48 & 49 St. 
New York

Life likę photos 
Special prices for 

Communions and Confirmations

MORTON JOHNSON 
& COMPANY

Custom Boat Biulders 
Complete Marine Service 

Brokerage many good used boats 
Call 201 - 892-4158

Open 7 days a week

DELIGHTFUL, CONVENIENT.
FINE FOOD

Elderly preferred;
Kind consideration.
Fireproof. — TV

NE 2-2018

JUNGLE IMPORTS 
& TRADING CO.

Wooly Monkies, Ringtails, Parrots, 
Exotic Birds, Animals and Reptiles 
from around the world. Open 6 days 
a week. 1251 De Kalb Avė. Brook
lyn, N.Y. — 491-3292

_________H. W. MALĖ

Warffed«3E>Q»<JABDfėvERS fullor 
part time all new cars steady work 
nice working conditions. Mušt know 
all of the East Bronx PLAZA TAX1 
CO 1320 Morris Park Avė Bronx, 
N.Y. Call AD 1-6666.

HELP V/ANTED

ABDON MILLS
Due to our expansion program we 
have openings for weavers and 
smash-piecers on XD looms. Rayon 
experience preferred, būt will train 
personnel with cotton experience.

APPLY

ABDON MILLS CORP.
170 GLOBĖ MILLS AVENUE 

FALL RIVER, MASS.
617 - 676-8019

Full-Time — Part-Time. Is salary 
limiting your income?' KEN-ZITA 
wigs has many money making plans 
for you as our Sales representative, 
proteeted territories — throughout 
New York. Also wig party given & 
win a free wig. For more Informa
tion call 323-1121.

BOOKKSEPING MACH. OPERA- 
TOR experienced in accounts pay- 
able, 5-day, 37%-hour week, com
pany bėnefits. MARCO CHEMICAL 
— Call Mr. Weitzer 201-925-6610. 
Work near home.

WANTED EXP OPERATORS 
on Ladies Jackets - Seciion 

steady work nice working conditions 
ANDRE CLOTHTNG CO 

85 University Place N. Y. C. 
Call AL 4-7825

SERVICE

VAN DAM AUTOMATICTRANS- 
MISSION CO. Ine. 52-21 Vau t>am 
Street Long Island City. All .work 
guaranteed, reasonable prices. no 
obligations, free estlmates. Across 
from Greenpoint Bridge ĖX 2-2361

MOVING & STORAGE 2 ttr 3 Mėh 
and Van — Transway Moving and 
Storage Co. Local and Long Dist- 
ance Moving Bcensed fully insured 
free estimates cheerfully given — 

Cali UL 4-9454

ILEANĄ’S BRIDAL SALON 
160 Rivingtoh SL — TeL 228-5110 

New York, N. Y. 10002 
Cocktail dressses, bridal dresses — 
mąke to measnre. We have all brid
al accessories.

Heanas Aldahondo, proprietor

EXPO Montreal — furnished apts. 
Kitehen & bath. 1 room—$100, 2— 
$140. 3—$180; as many beds as 
needed. Week, Saturday to Satur- 
day. 20 minutes EXPO. Deposit $25. 
D. Martin, 2526 Jean Talon East, 
Montreal. (514 ) 376-8711. -

JOE SPINELLA’S 
DIPLOMAT BOWL

26 Snyder Aye^ Brooklyn, N.Y. 
BU 7-3000

16 AMF Lanes, open 24 hrs. Now 
taking leagues reservations for Sep- 
tember 1967

Loft spraying — White vvashing 
painting & waterproofing factories, 
garages and basements. All types 
of industrial spraying ftiside & out. 
Also painting apts. 7 days a week. 
night or day. Joe Frye Painting Corp 
176 12 Roe Rd. St. Albans OL 8-3517

REPAIR SPECIALISTS
Plastering Stucco Taping and 

Spackling Tile
All work done at reasonable rates

Call 516 - 234-9175

AL’S ISLIP TAXI SERVICE
Two way radio communication 24 
hour service 7 days a week for 
weddingš communion and confirma- 
tion; Hospitals & airports We take 
care of the w,hole family Call 516 
JU 1-9500 or 516 JU 1-9506

Available in Montreal approx. 25 
furn. lodgings with kitehen facili- 
ties in downtown distriet for EXPO 
67 Write Compact Agency, Ine. 30 
Milner St. Montreal West Quebec,- 
Canada. Att.: , Mr. R. Christofer

TEL ANSVVERING SERVICE 
available 8 hours from 9 AM - 5 PM, 

5 day week $7.24 hr. service 7 day 
week $16; Please call Mr. Davis, 
HY 3-8974

CAPITOL SEWER CLEAN1NG
969 E 45th Street — Sewers and 
drains electrically cleaned. 24-hour 
service—all vvork guaranteed. Call 
469-3863 or 469-3864 ask for Char- 
lie Schmandski

JUST retumed from Viet Nam. — 
Once again my expert Services: de- 
corating, painting, etc. available to 
you at very low rates. Free esti- 
mates. Call 545-2763 Martin Pianta- 
dosi 22-46,49th Street Astoria

ZITO GENERAL CONTRACTING 
We do everything in the building 
line alteration and new work all 
work guaranteed 5-20 124th Street 
College Point L.l. CaU RO 2-7272.

MARION WHITWELL
< PHOTOGRAPHY
Weddings - Portraits - Commercial 

Black & White and Color 
521 Hamburger Turnpike 

Pompton Lakęs NJ.
Call 201 - 835-1035

A Restaurant of Continental Atmos- 
phere • Cocktail Lounge Viennese 
Music • Air Conditioned.

VIENNES COACH 
Route 25, Jericho Turnpike 

Syosset, N. Y.
Walnut 1-2380,9873

Your Hosts — Thure Jchansson, 
Russ Lundstrum.

ODD JOBS OF EVĖRY DESCRIP- 
TION — we do carpentry plumbing 
and electrical work we clean base- 
ments all work done at reasonable 
rates call day or night —

— 465-4571

E A G Contractors of all kinds 
Emergency Electrical work Sewers 
electrically cleaned Finished base- 
ment paneling kitehen .Bathrooms. 
Tile cement work & hanging ceil- 
ings. Open 6 days a week. We’ sėli 
kitehen cabinets — 3612 White 
Plains Road. Bronx 653-0285

PAINTING CONTRACTORS. Plast- 
ering. All inside work. Scaffold 
vzork, fire escape. All outside work. 
No job too small or too big. Call 
WA 65370 Estlmates cheerfully giv
en.

TO FLACE
( YOURAD 

CANČEL Ofc CHANGE
Tel.: 867-3680

H. W. FEMALE

INAtURED WOMEN to Hve in - 
mušt be sober and energetic. Light 
household duties — care of 1 child. 
Private room, bath, small salary in 
exchahge for work. 5 days. Call 622 
-2324 bet 8:30 PM - 10:30 PM all 
day Saturday and Sunday. Equal 
Opportunity Employer. '

Wanted — Excellent Opportunity

FLOOR HOUSEKKPER
Needed to supervise the activities of 
maids and houšemen on busy guest 
floor of hotel.. Mušt have hotel 
housekeeping experience. Apply in 
person, Personnel Office.

MAYFLOV/ER HOTEL
CONN. AVĖ & DeSALES ST. 

N.W.
WASHINGTON, D. C.

An Equal Opportunity Employer 

3TENO TYPIST Opening for ex- 
perienced giri, investment banking 
firm, convenient Newark Ibcatlon, 
congenial 5-girl Office, 35-hr week 
with compensation for minor over- 
time. CaU Mr. Price at (201) MI 3- 
8350 for appointment

CLERK — TYPIST
GOOD AT FIGURES

For Small Hospital in Brooklyn 
N. Y.

Fringe Benefits
Call TR 5-9200

WANTED OPERATORS 
ON DRESSES

Section work steady work nice work- 
ing conditions union shop. Lucinda 
Fashions 4109 Fort Hamilton Park- 
way Brooklyn N. Y. Call TR 1-8540

VVANTED EXP OPERATORS 0N 
LADIES SHIFTS piece work also 
exp pocket maker and zipper setter 
steady work nice working conditions 
Angel Togs 150 Liberty Avė Mine- 
ola L.I. Call 516 - 248-7633 / 746- 
9068.

OPERATORS 
Exp.

Steady Day / Night shifts 
Call OL 5-9434 

CORYFASHIONS 
871 East 224 St.

Bronx

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y.
340 Grand S+ree+, Brooldyn II, N. Y.

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuvižkus skilandžius ir sūriui 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA •
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustom, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietua J Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TeL AL 4-8319 • 200 Orchard St„ New York. N.Y. 10002

JUOZO MISIŪNO

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILU N. Y.

. Telefonai: Virgin!* 3-3544

HELP W. MALĖ

WANTED EXP RADIO 
MECHANICS 
for Airplanes

Steady work nice working conditions 
Atlantic Aviation Corp. Teterboro 
Airport N.j. — Call 201-288-1740

AMBULANCE ATTENOANT 
ROTATING SHIFTS 

For Small Hospital in Brooklyn. 
Fringe Benefits 
Call Tft’ 5-92ŪŪ

MACHINISTS
Applicants should have all roimd- 
shop experience; minimūm 10-15 yrs 
Beneflts include: paid vacation, ho- 
lidays, free major medical Insur
ance. Apply Personnel:

REVERE COPPER & BRASS, 
Ine.

206 Diamond St., B’klyn, N.Y.
(Greenpoint Avė Station GG train) 

EV 9-5180 — 9 AM to 10 PM
An Equal Opportunity Employer

Auto Mechanic Specialists in front 
end and wheel alignment — steady 
work nice working conditions apply 
in person Service Manager 5 min. 
from Washington Bridge 607 Pala- 
sides Avė Cliffside Park NJ Call 
201-943-3036 ask for Mr. Ernest.

IBM OPERATOR
Opportunity to leam Computer, mi- 
nimum 6 months experience. Im- 
mediate opening, no wiring neces- 
sary. 9300 Computer on order. Sala
ry commensurate with experience. 
653-0280, ask for Mr. Morales.

AUTO BODY MAN
experienced in auto painting. Apply 
307 Pine St., Eliz. at Custom Art 
Auto Body Shop, or 354-2668. — 
Work near Home

CLERK TYPIST for trucking firm. 
Iron-bound section. Mušt type 45 
WPM. Hours 6 p.m. - 3:30 a.m. (5 
day week). Call (201) 623-7600, ask 
for Mr. Morone

An Equal Opportunity Employer

Work near Heme. A young man — 
Reliable with car for exterminating 
work. Mušt have references. Will be 
bonded. Will train. Hospitalization, 
Medical and Life Insurance, car 
allowance liability Insurance. Per- 
manent position. Call (201) 756-4911 
Chance for advancement.

..... Tel. VI 9-5077 
Tel. STagg

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

J. B. Shalins-Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P’way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

KODIS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Įkurta 1941 metais 
Jautriai patarnaujame liūdesio 
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 Bronxe, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

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

Theodore Wolinnin,
Ine.

... E.,JOSEPH ZEBROWSKI
Laidotuvių direktorius

Moderniška koplyčia su 
Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y.
GRamercy 5-1437

Market 2-5172

BUYUSFUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius
426 Lafayette Street
Newark, N.J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir J 
kitus miestus ■— Tel. TR 6-6434

KARLONAS
FUNERAL HOME 

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

REŲUEST
RECORD

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
lietuviškos plokštelės. —

Neimkite pakaitalų, žiūrė
kite “REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti 
adresu:

REQUEST RECORDS, Ine.
66 Mechanic St.

New Rochelle, N.Y.
Prašykite nemokamų katalogų.


