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Gesintojai gaisrą

Amerikos studentai ir politik

Tiltai, tiltam

Prieš Ameriką

iškamšą. Šanchajuje įsiveržė į 
Anglijos konsulo butą, o dabar 
konsulatą uždarė ir liepė kon
sului išvykti per 24 valandas.

zidento Johnsono kalbose

— Maskvoje gegužės 22 Mat- 
rinko Sovietų rašytojų kongre- 
sas po 8 metų pertraukos. Pter

Kai laikraštis -su simpatija 
kalba apie planuotojus, apie 

ities planuotoją Kamaną, 
apie praeities ir dabarties pla
nuotoją Rratosrą, skaitytojas 
ftH niraiiTni j U Ir Mitdj preti- 

ChtelnA. UuAargap- durtai taffti, kad planuotojų ak-

— MMraOOB piMcMIS gegtt* 
žės 22 valstybės departamen
tas įspėjo nevykti į Izraelį, E- 
giptą, Syriją, Jordaną. •

tu zonoje nukauta 700 komu
nistų. • C .-V?*...

U Thant, J. Tautų gen. splpr., 
gegužės 22 išvyko į 
tarpininkauti, kad būtų išveng
ta karinio konflikto tarp Izrea- 
lio ir arabų. Thant gegužės 20 
pareiškimu, dabartinė padėtis

ir išgautų ritu 
se frontuaaę. 
Gromyko tani

nedy štabo pasilaikė: Daugelis 
Rostovo idėjų rado vietos pre-

Tarp jų laikraštis mini vadina
mąją “tiltų statybos” politiką— 
prekybos santykių plėtimą su 
sovietiniu Moku. Rostovui pri-

Freedom House sukurta dar 
kovoje prieš hitlerizmą, dabar 
ji reiškiasi kovų prieš komunis
tinį totaliziną. Organizacijos 
pirmininkas yra buvęs senato
rius a P. Doitglas. Vadovybėje 
yra ir negrų vadai Roy Wilkins, 
John Morseti iš “galvotų-tau
tų p^angos” organizacijos. '

» raTtei

Vokietijos soc. demokratų pir
mininkas ir vicekancleris W. 
Brandt susirūpinęs, kad soc. 
demokratai koalicijoje pasiliko 
šešėlyje. Jis pats taip pat Juos 
nustelbia kanclerio Kiesingerio 
dominuojanti asmenybė.

iš draudžiamųjų strateginių 
prekių sąrašo apie 400 prekių. 
Jas leista dabar išvežti | sovie
tinį bloką.

....— Belgija* sostinėje gegužės 
22 sudegė parduotuvės —žuvo 
22, sužeista 60. Jose buvo A- 
menkos prekių paroda. Įtaria
mas sabotažas.' Policija buvo ga
vusi įspėjimus ir grasintoms 
kom. Kinijos vardu.

Ko laukiamo?
Jei kąrąs, tai skaičiai prana

šesni arabų, pasiruošimas izrae-

nyj atleistas ir paskirtas Ukrai
nos min. pirm, pavaduotoju. 
Atleidimo priežastis — ne tik 
Stalino dukters Svetlanos pa
bėgimas į užsienius. Tuo pačiu 
metu vakarų Europoje buvo 
išvaryti 9 sovietiniai diplomatai 
kaip šnipai. Amerikoje buvo iš
šifruoti ir sekami du KGB agen
tai atsiųsti inspekcijai. KGB ži
nioje yra sovietinių diplomatų 
užsieniuose priežiūra. Ir jis pa*

Vietname Demilitarizuotoje 
zonoje amerikrafią įr vienamie- 
čiųžygis, praūHM gtgūžės 18,

— Popiežius Paulius gegu- Qwjyr ilisbtHi tĮyteeitf 
žės 21 aikštėje susirinkusiem I**-:
kalbėjo, ‘ pa«tapkydftmas už taiką, 
bet įspėdamas, kad mitingai už 
taiką- dabartiniu metu daro tai
kai daugiau 'įklos imi naudos.
Turėjo gaivoje Romoje sureng- Opinijos tyrėjai apklausinėjo Studentų daugumas netiki, 
tą mitingą prieš Amerikos po- 400 studentų iŠ 16 ipte&ją kad politikai galėtų padaryti 

11 e tik dėl Svetlanos nuėmė šnipą šnipą ntiką Vietname apiejų plotinius tate^yihu& sau karjerą neaukpdami jai
26 proc. pasisakė esątibe- principų.

....................  . ............de Gatei* su- ** razanaanuu rara
— Sovietai, Aineikužvalgy- Prancūrijo- sigamimni per 5-10

~ Spaudoje vertinama, kad boa žiniom, yraatpbtoę į Bau- w ĮrnwnrnteSte^ Po ‘
gub. Reaganas pokalbyje su Eu- rėe Vietnamą ridntinfo tolumo £J£tidfiati mSnti nerimti Derašrtnfcėnueee 
ropos studenutt pasirodė fe- razetų, urnos sssmmni psnasiM tar BatafMr upm

ketvertą mėnesių buvo paruoš- riau informuotas ir geriau me- į tas, kur 1662 1 v-*..-.-—- S
ta, kad kongrese viskas eitų pa- kėjęs prabilti į europiečius ne- Joto Ii Hanoi 
gal Uniją.

uoit Ptatvi- 
apsaugos se-

RINKIMŲ KOMBINACIJOS
Respublikonų opinijoje da

bar kaip kandidatas į preziden- 
tus pirmauja Niaonas. Jį labiau 
remia konservatoriaiir pietūs, 
vidurio vakarai. Romney labiau khnso ir pasisakymas už karo 
remia Iffleralai ir rytai Rote- veiksmų didinimą Vietname, 
fėlleris rernif Romney, Reaga- tik pergalė įtikinsianti ko- 
nas ramia Itaconą. Jei ihire- munistus...

SOVmTAI Ir folynę Amerika Nhron^ir Romney, faa»- Laikraštis apgailestauja, kad 
- Soviete Rravda teuužės 21 ina. a^. R®“efFter Rea$a" ne visi Rostovo planai susilau- 
pėte^ lotynų AuSrite kO- marinto ™ Ha pritarimo. Tokiu būdu laik-
mmrištem paramą kotei urieš . Wtl nšSo sudaromas įspūdis, kad
“Amerikos imporLtaną ir vie- ««««> pobti-
tinius raikčiottiatas^. ža- respublikonam nei de- kos nesėkmes tenka tos politi-
riėyv -taikingas ir tiMtkraum. kos sprendėjam ir vykdytojam.

Sovietų KGB (Komitet Gosu- Semicastnui atsisveikinti ir per-
darstvennoi Bezopasnosti) vir-y leisti vietą partijos centro sek- DIPLOMATAI IR VIETNAMAS* famservetoriai ’
šininkas Vladimir V. Semičast- retorini Juri V. Ahdroftov. Vengrijos d^mnato, Radva- ,. -

nyj asyifo pustprašymą Wasb- 041 kandidatų į prezidentus: 
ingtooe pagfe&no jp vyriausy- 14 * P*00- Ęontoey, 13.3 už 
bės griežtrabd'MRtika nrieš Kennedy, 9^ td Nizdną,

Radva- ^*5 Johnsoną, 4.1 už Gold- 
_____________ ____«««ama su vnderį, 3 už Penęy, 1.7 iri Lod- 

paskebė, kad gegužės 15 prie Vengrijos ihterėsto Ameriko- Eė, o tiek pat už Reagan, įl 
Anglijos misijos Jungtinėse T._____________________________________ RockefeUerį.

Vangume

tijos aukso.’ Anglijos misijos :
.. „b.,.- kalų mmisteril Fantam ėmėriItSr,AnąL linijoj neprianki s - Amerikos

. poiitikaiMIVietaamo.uja passeincų neprųjaiąRanu 
Baltijos valstybių, Estijos, Lat-

— Sovietų rašytoją ksngrs- vijos ir Lietuvos, aneksijos, ir 
so rašytojų sąjungos sekreto- nesikėsina į Baltijos auksą, 
rius Markovas paskaitė lini
ją rašytojam — “išlaisvinti 
žmoniją nuo puvėsių ir purvo”, 
einančio iš vakarų bendruome-

įį- V' b??idėntai keičiasi, politika — ne. Gal dėl to, kad už
7 W«sv« ptemaiojairntkiftoiai tfe palys

it- » . » . . ’ įį- -u- , : 'Ą., 7 ./

daugiau kritikos nei jo pirma- 
tikšti Eiaenheveris jr Ken- . 

Įgj nedy; Uteausiai jį kritikuoja 
ners atsakomybė '

■ už įvykius Vietname jam t^tą
-7 A.- dajytia- su pirmatakais. Net Jo-. .

Mastrofa kaip nepavykusi
Kubos invazija prezidentui ■ 

. K^mėdy buvo greitai' “atleis- . fl
ta’VTb rargiai susilauktų John- ■

— RAJ. dkofatorius ~Hoovo- _ _____
ris įspėjo, kad Castro agentai ~ -T—— w , vadinas, prezidentui, valstybės
supiritimbja Amerikoje ginklus, ' Praocūaijcs vyrimųM , ątioretoriul
kurie esą skirti lotynų Ameri, ^Aatorfcm žvatavta vurtfea.
kOs valstybėie veikiantiem ko kirai. Kiniia ifaiėciM savo Msietė aepaiitikėjhM |*-
munista nartitanata reiškimą. Ton būdu suteikti p-

reikalam trarfcytL lkl alaeti-
mo trūkotik 8 jbalsų.

lio. Izraelio gyventojų yra 2,5 
miL, arabų 53 miL Izradio ka
riuomenės 71,000, o pėr porą 
dienų gali sušaukti atsarginių 
204,000. Arabų kariuomenės 
400,000, tarp kurių Egipto 190, 
000, Syrijos 61,000. Izraelis tu
ri 800 tankų, arabai 2£00, 
Egiptas turi 550 sovietinių 
sprausminių lėktuvų, Syrija 90. 
Izraelis turi prancūzų lėktuvus, 
kurie kautynėse pasirodė pra
našesni už sovietinius. Be to, 
Egipto 50,000 karių yra; pririš
ti Yėmene.

Atrodo, kad arabai karo Iz
raeliui likviduoti, nesiims. Ten- 
kinsis kliudymais, pvz. pasiekti 
Indijos vandenyną iš Elath uos
to (pro Sueso kanalą Egiptas 
Izraelio neleidžia).

Netenka abejoti, kad Nasse- 
riui rūpėjo atgauti politinį svo
rį tarp kitų arabų ir nuplauti 
pažeminimą, kurį patyrė 1956 
iš Izraelio, kurio kariuomenė 
davė smūgių Nasserio kariuo
menei

Palestinos iRatovumno komite
to atsišaukimą jwieš Mpeiį; vi
sos arabų ^iįfctybės teskelbė 
karintos pa^rųęfimųs laisvini
me žygiui. ‘ 7’ '.7 ■'

Izraelis paskelbė dalinę mo
bilizaciją, bet laiko, kad visas 
tas triukšmas tėra politinė pro- 
£aganda.

Kas davė ktoirkštį gaisrui?
Degamoji medžiaga buvo su

krauta 1948 steigiant Izraelio 
valstybę: 900,000 arabų buvo 
išvietinti ir tebegyvena lage
riuose gaivinami vilties nušluo
ti Izraelį ir grįžti į savo gy
ventąsias vietas. Viltis kursto 
Palestinos išlaisvinimo komite
tas, remiamas visų arabų vals
tybių. Agresiją prieš Izraelį la
biausiai sutiprino Syrija —per 
mėnesį surengė 11 sabotažų, h- 
raelis atsakė represijom, ir ba
landžio 7 Syrija neteko 6 sovie
tinių Migų. Izraelis pagrasino, 
kad už naujus sabotažus atsa
kys didesnėm represijom. Šis 
grasinimas ir pastatė ant kojų

* W. W. Ro«tow buvo 5r tebėra už
sienių politikos planuotojas .

Kennedy. Jam laikraštis skiria 
daugiau simpatijų ir net užuo
jautos.

McNamara esąs nuo Kenne- -~. 
dy laikų “balandžių” politikos 
šalininkas. Jis pasisakęs ir šia
me Vietnamo kare prieš Ha- 
noi ir Haiphongo bombardavi
mą; įspėjęs viešai dėl pavojų 
bombarduoti š. Vietnamo Migų 
aerodromus. Tačiau preziden
tas nebuvo jo įtikintas. Ir Mc
Namara turėjęs ne sykį nusi
žeminti ir ginti nusistatymą 
prezidento, nors apsaugos de
partamentas buvo jo nusista
tymui priešingas. McNamaros 
draugai saką, kad McNamara 
pasiliekąs savo ^pozicijoje ir ne
pasitraukia, nes priešintis “va
nagų” politikai esą geriau “iš 
vidaus” nei “iš lauko”.

Kas gi prezidentui autorite
tas?

frontą prieš Ameriką, ar Nasseris tesiekia atgauti tarp arabą prestižą?

nte bombardavime gegnės 18 
buvo leista bombarduoti taiki
ntos ilanoi bet prezidentas lig tikos, 
šiol atsisako leisti bombarduoti 
Haiphongo uostą. Vengia guli
mo konflikto su Sovietais; kurių 
laivai pristatinėja karo medžto- 

Jau bombai™ taikinius
kurte joje p uBtfndjr, bus -teikh.' 6 aerodromuose, dar neleista tri
nias Šūvio taii^ų. VaIynto me- jų bombarduoti.

skelbė, kad Izraelio laivų ąr lai- sonas. 
vų, plaukiančių į lzraelį su sti«- 
teglnėm medžiagom, nepraleis __ _ __
te Aųabos įlankte į Įz^eip ųte- tes^pMąMfentas" savolartį bū- 
tą Elathą. / dirbęs “gerai”, kitas “nege-

Amerikos Ir Soviete ofi*. Priežastis greičiau ta, kad 
rialns- asmenys dėl jyykių pa- vięnaą prezidentas sugebėjo ro- 
lestinoje tebetyli. TeiiĮforpa, dytis “saviškis” tai grupei žino- 
kad prasidės kaltinimai, kurie kurios kontrolėje yra di- 
išduns fia Amerikos ir Sovietų džioji spauda, kitam tai nepa- 
inteiteų susikirtimą. 7 . vyko. Nors Johnsonas .savelai-

. n . ■—... '« ,. į į? kė lft>ęraĮu« bet Jte nebuvo pa-
kankamas “liberalas” tokiem li
beralam, kurie duoda temą laik- 
raščiui Nėw Y<ųrk Post Pase
kant minėto laikraščio vertini
mus (gegužės 18,19, 20), aiškė
ja, kuriem valdžios asmenim 
laikraštis rodo simpatijas, ku
riem antipatijas ir priskiria at
sakomybę dėl užsieninės peli

jau buvo sfceflĮ ąs baitas gegu
žės 23. Dėmūira&uotoje zono
je, 6 mylių p|^ė jtitetoje, bu
vo likviduoti i unutngto tvir
tinimai ir kari ąteargų sandė-

Ko nori iš anglą?
— Hong Konge kinų komu

nistų riaušės, prasidėję gegu
žės 10, atnaujintos. Kom. Kini
ja kartoja reikalavimus anglam, 
kad paleistų suimtuosius riau
šininkus. Pekinge demonstravo 
prieš Angliją ir degino Wilsono

Goldberges ir Rostowas:
Nors prezidentas keliate at

vejais paraškė savo pasitikėji
mą valstybės sekretoriuj, bet
gi laikraštis remiasi vtoeprezi- 
depfco Hinnphrey parėiškimu, 

iš -ktd Amerikos toŽriehių politikai 
daugiau įtakos.. turįs . Goldben- 
gas. Goldbergas rodąs &ttgEbti 
asmeninės iniciatyvos, ir. valsty
bės sekretoriaus Rusk yra to
leruojamas, bet ne favorizuo- 
jamas. Kas kiti?

Prezidentas Johnsonas atsi
sveikino su prezidento Kenne
dy buvusiais patarėjais Schlesin- 
geriu, Goodwinn. Atsisveikino 
netgi su ilgai laikytu McGeorge 
Bundy. Bet iš jų pasiliko dar 

/ vienas gal įtakingiausias — 
— Walt Rostow, valstybės de
partamento vyriausias planuoto
jas, Baltųjų Rūmų patarėjas.

____________________________ Kennedy laikais pagal N. Y. # 
ttabo Post informaciją daugelį savo 

idėjų Rostovas pakišdavo pre
zidentui netiesioginiu būdu — 
įdėdavo jas į bylą raštų, kurie 
skirti prezidentui perskaityti, 
čia jam talkino prezidento 
Kennedy sekretorė JHrs. Eve - - 
lyn Lincoln.

Rostovą mėgstąs ir Johnso- 
nas ir jį ilgiausiai iš visų Ken-

Rusk ir McNamara: x
Kas duoda užsienių politikos 

liniją? Natūralu to laukti iš 
valstybės sekretoriaus, šiuo at
veju iš Dean Rusk, kurį Mn- 
sonas paveldėjo te prezidento 
Kennedy. Laikraštis betgi jam 
neturi simpatijų. Jis esąs “di- 
džiausiąs vanagas” komunisti
nės Kitojos atžvflgiu. Jis nero-

'esanti pavojingiausia nuo 1956 
Sueso krizės.

Kuo pavojingiausia?
Tuo, kad Egipto Niaąerią 

ėmėsi veiksmų. 1. Gegužės Į7 
pareikalavo, kad J. Tautų dali
nys, kuris saugoja Egipto -teĮsįt 
dio pasienį Gazos ir Sinajaus 
dykumos srity, per 117 mylių, 
pasitrauktų. Rytojaus dieną J. 
Tautų gen. sekretorius sutiko 
reikalavimą patenkinti ir įsakė 
JT kariuomenei, kurios ten bu
vo 3,400, nuo gegužės 19 pasi
traukti Sritį užėmė Nasserio 
kariuomenė.

Anglija prieš JAV
An^ija gegužės 18 iškilmin

gai pasirašė su Kuba sutartį— 
iki 1970 pastatyti trąšų fabri
ką už 44.8 mil doL Anglija ne
paisė Amerikos prašymą susi- 
įipkjrti nuo prekybos su Kuba.

J. Tautos gegužės 19 85 bal
sais nutarė perimti Piet Afri
kos valdymą. Nuo balsavimo 
susilaikė Amerika, Anglija, So
vietai, Prancūzija — viso 30. 
Nutarimas beprasmis, nes J. 
Tautos vargiai tikisi, kad Pie
tų Afrikos vyriausybė įsileistų 
ten J. Tautų įgaliotinius.

■■■
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Europos gamybos

Lietuvos atstovas X Rajeckas 
kovo 28 dalyvavo Copley laik
raščių atstovų surengtame pri
ėmime Washingtone;. balandžio 
28 — kongreso ' jungtiniame 
posėdyje, kur, kalbėjo gen. Vil
tiem C., Westmoreland, gegu - 
5, 6, 7 lankėm Toledo, Ohio, 
tarptautiniame festivalyje, kur 
atidarymo proga paskambino 
laisves varpu ir pasakė kalbą

PMotnl midštb, valstybes Ir rederafinčs vakBfos mokesčiu (Income 
Tax) panifidmsL TeL VJrfliniaS-lSOO.
110-04 Imiįiira Avenue Bidmond Hill 18, N. ¥.

. .TėL YIrgte .«?WW /. ' • - >

sjo Maskvoj dėlrtojkilo sąmyšis ___________ ___________ __
at- buvo nubausti' projektuotojai priėmime. Be' to, įtetMltoju

(jų savi) ir buvo nutarta pakeis- metu dalyvavo Oktete te.
ti kurą. Vietaį4ūj«r imta var- homey, tteįte Stink te

ne, idiiMTiijūo, iwKmnsHRs
Kinijos, AmUiriijoą} Laoso ir

teste primate — tebėra 
klausimas. Šiaurėje padidėjęs 
bomharėbvšnas nedavė vate, 
kokių Wastegtonas tticėjost 
Iki taikos derybų yra dangto- 
Sari negubet kadaanksteu.

Rezultatas betgi tas, kad nie
kas bežino, kas ntttjks arti
miausioj ateity. Paskelbimas, 
kad generolas Westmorbland

>, kuris nebū- ____ ___
tetero..Tai davo ir^sakySriŽF*5įkkiter-

“H 61 tautos, laimėjusios į 
laisvę po n Pasaulinio Karo, 23 I 
turi gyventojų mažiau kaip Ue- 1 
tuva. Lietuvos dabartinis" pk>- 1 
tas yra 25,213 kv. mylių. 14-kos 1 
naujųjų valstybių teritorijos* į 
mažesnės. Ir ne dydis buvo Įae- | 
tavos patekimo Rusijos meškos 1 
glėbin priežastis. Rusija kietai į 
laiko tą kraštą dėl komunis- 1 
tų gobšumo ir valdžios godu- j 
mo visur, kur tik ranka pasie- 1 
kia. Lietuva kartais vaditiamaM

KAIP PLATINA SPAUGĄ
Kaų> renkama brišerikmiam 

laikraščiam prenumerata, nese
niai (bal. 11) bu vo parašyta Tie
soj: — "Su kvitų kngele ran
koj tiesiai pas jus į cechą (at
seit, | fabriko skyrių. E.) ar ka
binetą ateis visuomeninis spau
dos platintojas. Paskolą prenu
meratai pasiūlys buhalteris”..

buvo suruoštas diplomatfenų 
misijų šefų ir jų teonų gar-

Thfa armotmcement fa nėither an ofter to sėli nor a solicitation of an 
. r i - offer to bay these securities.

New bsue . Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

8,$21 Umts
Ose Vntt coBsfsta of share cf Common Stock no par value, and one 
SS.00 Debentme.. Prfcė —A124M) per Uhlj. The offer is made only by 
the Offering Grcular. Copies ot the Oflfertng Cfreular may be ob- 
tilned trom the tindei^gned land Irotn such other deaters as may 
lawfuUy <rfTer these securities in this Statę.

MTAS Tuvrritiug Co^ Ine.
86-01 114th Street, RUNBMad Hill, H. Y. • Tet. H1 1-6799

^pntemą įrengė'' Tbledo lie-
- .y.: -'.;} 

l^tavos atstovas X \ Rajec
kas su žmona balandžio 10 da-

LIETUVA NČRA PAMHUTA

. — Lietuva nėra pamiršta, — 
tokia* temą vedamasis pareiški
mas buvo perduotas iš DaHas, 
Tex. "lite Line Freedom Trik” 
radijo programos. Vedinsaja- 
me tarp ko kita buvo pmreikš-

sr

® emj! mirties. Užuojautas pa- 
nSkė tų knttų nteado-' 
riam.

ten* <te Kajeetifoė gegutes 18 
teteb djpliiiaifiart ketpu-
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da bus stipriau atstovaujami

kė jaunimo kongreso proga.

Belieka tik džiaugtis, svei
kinti ir gėrėtis Chicagos Lietu
vių. Operos vadovais, solistais 
ir choristais.

Lietuviško gajumo

nySyu SvOv'VHCSSVlSKDp . ODBąvS 
pastatymo Amerikoje, Metaviš- 
kojeišeivijės sestiūėjų u dau
guma tfcfeL kad "Grafiną- aė- 
vyks ir { Mm Yorką gęstra-

Kitas šių dienų Retoriškas 
laimėjimas — pereitą savaitga
lį Chkagoje pastatyta Jurgio 
Karnavičiaus lietuviška opera 
Gražina. Chicagos lietuvių ope
ra vargu begalėjo geriau pami
nėti savo veiklos dešimtmetį.

“Grafiną” yra ir technišku 
požiūriu gražiai išplėtota, jinai 
kiekvienam darosi originaliai 
žavi ir įspūdinga Net tose vie
tose, kur yra originali muzika, 
taip pat jausti aiški įtaka mūsų 
lietuviškos dainos. Pav., Liutau- 
ro, antroji arija yra originalus

Šia proga noriu su skaityto
jais pasidalinti keliais istori
niais škicais iš savojo teatro 
archyvo.

Priminus orkestrą, turiu pa- 
sakyti. jog jis skamba puikiai. 
Reiktaneužmiršti, jog tat p. 
Karnavičiaus pirmas didelis kū
rinys, jis, kaip ir kiti suklyst 
gali. Mano manymu, kai kurio
se vietose reikėtų daugiau ly
riškumo. Bet kad šios operos 
autorius yra techniškai pasiren
gęs ir gali kurti, tai parodo ši 
jo opera, o ką jis padarė ir 
kaip padarė, -— man nelieka 
nė mažiausio noro kritikuoti.

Dirigentas Mykolas Bukša 
taip atsiliepk

“Gražinos” pasirodymą aš 
laikau dideliu įvykiu lietuvių

Giniotis 687, P. Petrušaitis 
571, B. Juška 418, B. Macevi
čius 392, A. Skališius 335, P. 
Petroliūnas 242.

.Trečiojo rinkiminėje apygar
doje baltavo 2105 asmenys. 
Kandidatų buvo 20:

J. Gailiušytė 1199, V. Kaman
tus 1082, dr. A. Klimas 916, 
J. Smetona . 903, dr. A. Butkus 
901, A. Zaparackas 861, dr. 
.V. Ramanauskas 814, dr. V. 
Majauskas 794, dr. K.Keblys 
768, V. Pauža 700, A. Pautie
nes 649, V. Kutkus 633, J. Mi-

metodjjas, d pariutinysis veiks
mas (laidotavės) rašytas seno
vėsliaudies raudų mdodijom.

Antrame ir .trečiame veiks-' 
me — Ramunės ir Laimučio 
daines, jų duetai, Grafines dai
na, kareivių susirinkimai — 
visa parašyta taip pat liaudies 
dainų metodijotnis. Visos kitos 
operos dalys parašytos laisvo
je kompozicijoje.

“Gražinoje” yra ir kryžiuo^ _____ _
čių, bet scenoje jie nepasaro- pasirodymas mums visiems 
do, tik girdėti kryžiuočių cho- gnVrfia didelio dfiangmn- ji 

„s kupina mūsų liaudies dainos,
joje kiekviena, net ir nemuzi
kali ausis, aiškiai girdės mūsų 
liaudies kūrybos —•_ liaudies 
dainų, kurių melodijos kiekvie
ną lietuvį žavi “Gražinoje” šių 
melodijų yrą perdėm, sakysi
me, vaidilų, Gražinos dainuoja
mas dainos yra grynai liaudies, 
Liutauro viena arija taip pat

Jurgis Karnavičius “Graži
nos” operų: ėmė komponuoti 
apie 1930 metas, kaip patsai 
prisipažįsta. Siužetu tai operai 
buvo susidomėjęs ankščiau ir 
medžiagą seniai rinko.

Rašė pagal poeto Kario In- 
čiūros libretto. Libretto auto
rius medžiagą sėmėsi iš Ado
mo MidnvRSaus poemos Gra
finą”. Kuriant operą, kompozi
toriui padėjęs režisierius Bo
risas Dauguvietis, duodamas 
režisūrinių' bei sceninių patari- meisteris Julius štarka, o bale- yra grynai liaudies daina, 
mų

Pradžioje J. Karnavičius 
“Grafiną” buvo suplanavęs ma
žesnę, bet dirbdamas tobulino 
ir plėtė. Išėjo 4 veiksmų pilna 
opera. Pirmasis veiksmas teko 
padalinti į du paveikslus. 
Kompozitorius rašė, įsigilinęs

yw« km*. Premjeroje dainavo: Liuta- 
ėįb kūo dau- vtaą — Kipras Petrauskas, 
dmtų dai- Gražiną — Vladislava Grigai- 
| svetimųjų tfenė, Rimvydą — Antanas Ku- 
|gbūtinei Suskas — Kuringią.

svetimos j- Spektaklyje dalyvavo valsty- 
nininkai, nei bės prezidentas A, Smetona, 

vyriausybės nariai ir diplomati
joskorpusas.

Po premjeras muzikas VI. 
Jakubėnas rašė Lietuves Aide: 

Karnavičiaus opera tari daug 
teigiąmų savybių ....Operos 
muzika parašyta vykusiai ir sko
ningai ... A. Galdiko dekoraci
jos labai meniškos, ypač kostiu
mai ... V paveikslas nepapras
tai gražus: kostiumų spalvos 
sudaro žavėtiną varsų simfoni-

Laimėjimai visuomeninėj' ir 
vietoj penkių, šiemet gauna de- kultūrinėj srityse džiugina da

lyvį, bet taip pat skatina ir 
Kandidatai daugumas nauji. stebėtoją Įsijungti į bendrą dar- 

Bene tik 13 liko perrinkti iš bą. Ne visi renkami į tarybas, 
ketvirtosios tarybos. Naujų kan- ne yj^ dainuoja ir dalyvauja lįė- 
didatų tarpe matom daug jauni- tuviškose operose, bet eilė he
mo atstovų. Jiem atstovauja ir tuviškų darbų savoje apĮmkoje 
vienintelės tarybos moterys

to intermediją Zvforevas. De
koracijas ir kostiumus darė 
dailininkas Adomas Galdike*. 
Dirigentas Mykate* Bukša. 
Svarbiuosius vaidmenis rengė:

Liutayaras — K. Petrauskas 
ir A. Kutkauskas-Kutkus; Gra
žina — VI Grigaitienė ir M.

ras (III veiksmo pradžioje). 
Kad geriau charakterizuotų vo
kiečius, kompozitorius panau
dojo vokiečių senųjų choralų 
melodijai, kurių gavo iš Kara
liaučiaus archyvų.

“Gražinos” operą Lietuvos 
Valstybiniam Teatre režisavo 
Petras Oleka — operos režisie
rius. Chorą ruošė operos chor-

Chicagos lietuvių operos de
šimtmečio kelias nuo 1957 sta
tytos G. Verdi Rigoletto operos 
iki šiandien apibūdintas puoš
niame leidinyje, suredaguotame 
VL Būtėno. Ankstesnius operas 
pastatymus matė 40,900 asme
nų Gražinos abu spektakliai 
sutraukė beveik 7,000 lietuvių

Gražinos pastatymo proga pir
mą kartą lietuvių išraviu kultū
rinio gyvenimo istorijoje lietu
viška opera atlikta su pilnu 
simfoniniu orkestru. Scenoje 
dainavo ir veikė net 156, o su 
orkestru ir semtos talkininkais 
susidarė 280 asmenų būrys. Pa
statymo išlaidos irgi rekordinės. 
Tai rodo Chicagos lietuvių ope
ros ilgamečio pirmininko Vy
tauto Radžiaus ir jo talkininkų 
pasiryžimą bei pasitikėjimą lie
tuvių visuomene. Tos visuome
nės šia proga irgi negalima 
kaltinti — salė abiejuose spek-

Suplaukus Lietuvių Bendruo
menės penktosios tarybos, vi- 
sų rinkimiųių apygardų rezul
tatam, tenka tik pasidžiaugti 
nauju lietuvišku laimėjimu — 
Lietuvių Bendruomenė tampa 
vis daugiau pripažįstamas fak
tas ir įvertinama organizacija. 
Toks tvirtinimas išplaukia iš 
iki šiof gausiausio balsavusių 
skaičiaus.

Trečiuose rinkimuose 1961 
balsavo 4,639. Tada balsavo 
mažiau nei pfrmuose rinkimuo
se, bet daugiau nri antruose. 
Nuo tada ir prasidėjo balsuoto
jų skaičiaus augimas: 1964 — 
7,566, o šiemet jau 9,108.

Balsuotojų skaičius atskirose 
rinkiminėse apygardose banga
vo labai įvairiai. Nepastoviausi 
tai vakarai Kai 1961 ten bal
savo vos 98, 1964 sulaukta net 
624. šiemet vėl krito iki 368. 
lietuvių kokmijos vakaruose, 
ypač Los Angeles mieste vis au
ga, bet bendruomenės dvasia 
ten vis dar lyg neįsitvirtinusi.

Visose kitose apygardose pa
gausėjo balsuotojų. Ypač tai 
ryšku trečioje rinkiminėje apy
gardoje, apimančioje Michiga- 
no, Ohio, W. Virginijos valsti
jas ir vakarines New Yorko ir takliuose buvo pilna. Joje bu- 
Pennsylvanijos valstijų sritis. 'didelė dalis jaunimo. Bu- 
1964 čia balsavo 1,289, gi šie- vo svečių iš Los Angeles, New 
met — 2,105" Neųiuostabų kad Yorko, fronto, Washingtoni>, 
ir kandidatų atžvilgiu ši apygar- Baltimorės ir kt.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
penktosios tarybos. rinkimuo
se dalyvavo 9,108 balsuotojai.

Pirmoje rinkiminėje apygar
doje balsavo 368 asmenys. 
Kandidatų buvo 19:

B. Brazdžionis 252, R. Dab- 
šys 221, A. Avižienis 218, L. 
Grinius 164, V. Pažiūra 162,
A. Telyčėnas 159, J. Motie
jūnas 157, A. Mažeika 152, B. 
Gediminas 146, J. činga 141, 
S. Kungys 134, A. Markevičius 
130, P. Grušas 118, V. Bairo
nas 116, R Pažėmėnas 112, B. 
Stančikas 110, A. Bulota 102, kraus 607, J. Daugėla 605, F. 
M. Matultonis 101, L Barįkus Eidintas 602, P. Mikšys 589, J. 
79. “ -^Urbonas 534, P. Razgaitis 520,

Antroje rinkiminėje apygar- V. Yucius-Jucevičius 498, V. 
doje balsavo 3,792 asmenys. Količienė 356.
Kandidatų buvo 46: Ketvirtoje rinkiminėjo apy-

, Dr. P. Kisielius 2407, dr. K. gardojo balsavo 1150 asmenų.
Bobelis 2209, J. Jasaitis 2196, Kandidatų buvo 11:
D. Tallat-Kelpšaitė 2187, dr. dr. P. Vileišis 794, dr. B. 
L Kraučeliūnas 2122, dr. A. Matulionis 757, kun. J. Jutt- 
Razrna 2079, dr. S. Biežis 2033. Jutkevičius 719, J. Kapočius
B. Nainys 1913, dr. K. Amb- 699, V. Bražėnas 685, kun. B. 
ražaitis 1812, dr. J. A. Any- Gauronskas 532, A. Ustjanaus- 
sas 1704, kun. J. Borevičius, kas 389, S. Griežė-Jųrgtievi- 
S. J. 1665, T. Blinstrubas čius 340, J. Karmuza 228, J.

BRONIUS VYTIS

1016,
NUO

SAIGONO
Septyneri kovų 
ir meUa

Jie buvo ginkluoti autmuataia 
ir apsirengę legijono unifmino- 
mis ir atrodė kaip prancūzų pa* 
tri^aL

nas 1494, L. Prapuolenis 1493, Kandidatų buvo 22: ■ 
kun. P. Patlaba 1492, V. Vijei- A. Budreckis 1107, kun. L. 
kis 1462, A. Rūgytė 1428, V. Jankus 1084, A. Mažeika, Jr., 
Galvydis 1414, M. Šimkus 1270, 1054, A Barzdukas 1051, R. 
J. Ignatotas 1265, V. Kleiza Kezys 880, K. Miklas 880, 
1238, A Santaros 1188, A. Mo- kun. V. Dabufis 865, dr. B. 
destavičhis 1187, A. Gintneris Radrivanas 802, B. Nemickas 
1181, V. Jermanas 1168„ K. 767, V. Jonynas 733, D. Jasai- 
Avižienis 1107, J. Žadeikis tis 708, J. Šlepetys 698, dr. R.

vietinių ir čechoslovakų auto- labai sukrėtė. Tai įvyko 1947 
matų Sargybiniai, atrodo, pa- balandžio mėnesį, kuomet die- 
šaudę išbėgiojo tamsumoje. Jų nos metu sunaikino “Oko Nu
rodome kelis sunkiai sužeistus, kamuro” postą. Tą postą sau

gojo mūsų 13-tos brigados, tre
čio batalijono vienas būrys, ku
riam priklausė 17 legijonierių, 
vienas seržantas ir jaun. leite
nantas Pichard.

____ ____ ______ ______ _________ ___________ tai ssvfe£. Pris&eš&» arti.
tylkm tįTMoma tartas FOSMor, rt«į nę* TOteU. pr^Moo

patata, bet mOR auMstada, prteto Mattot. Mfe rtdm» B»y- taria bara a«ttaa ■«««£ ^britai, prttottįe nndb-

IŠDAVIKŲ KtŽLAI
Mūsų trečias bata&|ofah 1947 

meteis persikėlė į Didc Hua.
(10) nes jau priešas buvo apsuptas. AŠ buvau paskirtas į mcAomą-

Aiku, kad buvome likę be Leitenantas pasiuntė vokietį ją kuopą — puskarininkių mo- 
batų, tad ėjome basi, nešini su- Schrad, buvusį H-jo karo pan- kyklą, Tai NHn vietovėje, apie 
žeistuosius ir lavoną. Prisiarti- cerfanstų herojų kad, prisBn- 50 tim. į vakarus nuo Sąmo
nę prie nurodytos vietos, sugu- kęs arčiau nertų granatas į no. fartruktarimn buvo be ga-

1080, A. RūkšteM 1052, dr. K. Šrankaitė 666, M. Cfas 617, V. 
Šidlauskas 1024, M. Purvinas Dilis 616, J. Slikfiorius 586, 

Bertąšius 917, J. A. Vasažtis 556, H, SUberCal- 
širka 916, J. Vaičiūnas 902, P. bokiėoė;519, V. Gruzdys 392, 
Mrideikis 862, lt Nentickas D. Penikas 378, J. Bufinskas, 
796, A Pužauskas, 721, dr. P. 343, K. Suromskis 127.

Po kelių valandų žygio grpo- 
me suvargę, šlapi ir basi su be
laisviais. Kitą dieną prasidėjo 
jų tardymas. Deja, jie užkietė
ję fanatikai, kad nebuvo gali
ma išgauti nė žodžio, nri geruo- Saulėtas ir gražus tropikų vi- j 
jų nei bloguoju. Mėginome vi- dudienis. Ramu. Visa įgula flsė- 
sokiais būdais privtnli juos josL TOr vienas suvargęs, ne-j 
kalbėti, tačiau azįjstti nekalbė- nri«s ir prakaituotas sargytū- 
jo, nes jie nebijo mirties (Anot budėjo prie kulkosvaidžio, | 
jų fanatiškos budistų tikybos, negailegtmgai saulės spindutiųj 
tikisi naujo pomirtinio gyveni- kepinamas.
mo, pasivertę į gyvti^ ar paukš- Viet minhų buvo sudarytas | 

klart ingai gudrus pianas Šį po^ i 
tą sunaikinti. Jų grtųiė susidė-j 
jo R dvytikos vyrų VadovavoJ 
iŠ mūsų X-tos kuopos pabėgęs!
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Kennebunkporto 
šv. Antano gimnazija

Visos nuotraukos — VYTAUTO MAŽELIO

GIMNAZIJOS didžiausia ir judriausia klasė yra pirmoji, šie
met ypatingai daug sutelkta mokinių iš visos Amerikos ir net Ka
nados. Viso yp 38 mokiniai. E JAV 9 valstybių, iš Kanados— 
dviejų provincijų.

Peržvelgus jų vietoves, susidaro gana Įdomus vaizdas. Gim
nazija labiausiai patraukia tolimesnių vietovių mokinius. Bostonas, 
jo apylinkės, Conn. valstybė čia sudaro mažumą. Apie pusė mo
kinių yra atvykę iš toli.

Daugiausia mokinių davė Chicaga — 7. Pridėjus Cicero — 1, 
Amora — 1, viso turime 9 iš III. valstybės.

Antroje vietoje atsistoja Brooklynas su savo apylinkėm — 4 
mokiniai. Toliau Toronto — 3, Detroitas — 2, Rochester, 2, Eli- 
zabethas — 2, Los Angeles — 2.

1967 re./ g*g<dHo 23 d., nr. 36.

l-įi klasė pati didžiausia. Joje mokosi 
38 mokiniai iš 23 įvairių vietovių

tąsa iš praeito N r.

Po vieną mokinį yra iš įvairių Conn. miestų, Montrealio, Ha
miltono, Pittsburgh, Pa., Philadelphia, Pa., Phillips, Wisc.

Dideli nuotoliai kartais neleidžia nei švenčių metų pakeliauti 
namo pas savo tėvelius. Tai turi jie praleisti trumpas švenčių 
atostogas gimnazijos bendrabutyje.

Kartą gimnazijos rektorius, Tėv. Leonardas Andriekus, Bos
tono Autobuso stotyje sutiko mokinuką, keliaujantį iš toli su 
savo lagaminu. Jis ir paklausė: “Kodėl taip vargsti, keliaudamas į 
šv. Antano gimnaziją. Argi tavo milijoniniame mieste nėra mo
kyklų?” Berniukas, ilgai nesvarstęs atsakė "Yra jy daug, bet mano 
tėvai galvoja, kad pas jus geriausia mokykla, ir aš pats manau, 
kad joje galiu daugiau išmokti, kaip kitur. Ta kelionė yra niekas".

Pirmoji 
klase

Brunas Acalinas
Chicago, III.

Ginas Alantas
Detroit, Mich.

Romanas Balinskas 
Bridgeport, Conn.

Rimvydas Balkus
Sacramento, Calif.

Andrius Barauskas
Chicago, III.

Robertas Cibas
Chicago. III.

Martynas Dargrs
Kearny, N.J.

Vytautas Dėdinas
Woodhaven, N.Y.

Pranas Domkus
Los Angeles, Calif.

Alvydas Jarmas
Elizabeth, N.J.

Alfonsas Jasūnas
Phillips, Wis.

Vytautas Jurgaitis 
Chicago, III.

Jonas Jurkus
Rochester, N.Y.

Justinas Kazakevičius
Simcoe, Ont.

Juozas Krakauskas
Philadelphia, Pa.

Dovydas Kunkus
Brockton, Mass.

Algis Koškus
Montreal, Que.

RičardasKrulikas
Richmond HiU, N.Y.

Eduardas Kukutis
Oakdale, Conn.

Valentinas Kurapka 
Putnam, Conn.

Algis Kuzma
Chicago, III.

Ronaldas Kuzmickas 
Toronto, Ont.

Vytautas Mažeika
Amora, IU.

Bernardas Mickevičius
Chicago, III.

Mindaugas Misevičius 
Toronto, Ont.

Gediminas Nakonecznyj
Brooklyn, N.Y.

Tomas Petkus 
Chicago, III.

Pranas Petronis
Detroit, Mich.

Jonas Šilkas
Watertown. Conn.

Edmundas Stančnas 
Hamilton, Ont.

Gintaras Subatis
Boston, Mass.

Ričardas Tamošiūnas
Cicero, Iii.

Gintaras Taoras
Pittsburgh. Pa.

Eduardas Taseckas
Toronto. Ont.

Kęstutis Vaitiekūnas 
Elizabeth. NJ.

Alfonsas Vizgirda 
Rochester, N.Y.

Paulius Vainauskas
Oreat Neck. N.Y.



Gegužės € ir 7 Philadėlpiiijo- 
je vyko lituanistikos Instituto 
antrasis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo iš 50 tikrųjų narių 
26 te 27svečiai Suvažiavimo 
posėdžiai vyko WarwickQ vieš-
bulyje. '

Iš viso buvo trys akademi
niai posėdžiai su paskaitomis te 
diskusijomis. Taip pat įvyko te 
Instituto Tarybos posėdis. Aka
deminiam posėdžiam iš e i 1 ė š 
pirmininkavo prof. K. Avižo
nis, prof. A. Kučas, prof. A.

ni skyriai- beturiu kaMOk, 
tuvių literatūros, 
totyros te etneg 
vių spaudos istor 
grafuos, Lietu vos istorijoj be- taftoj hteraMtote, tetorijos. 
tuvių išervtjostotorijos, Liet4- nograRjo6, te«ės te sociali

sėdžiui — Instituto pirminin
kas dr. J. Balys.

Pradėdamas suvažiavimą, pir
mininkas dr. J. Balys trumpai 
apibūdino L. L įsikūrimą ir jo

Pirmąją suvažiavimo paskai
tą skaitė prof. A. Salys apie 
Lietuvos vardo kilmę. Paskaita 
moksliška, dokumentuota. Kad

įjokstaskyriai .■ g
flegūffis psslrritą skaitė

T. Rąmądd* *e*na gultos 
voką dtotottošjearterinėjefL 
tosofijoje te sodalogįjoje, W- 
Truaųto— Amerika interesąį 
Baltijos junge devyniolikto 4- 
pradžioje.

gento mintis, paskaita buvo 
multiplikuota te išdalinta vi
siem dalyviam.

Antrą paskaitą skaitė tėv. dir.

pietų pertraukos įvyko Institu
to Tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo tik tijmeji Instituto

UtuanštikM Instituto suv*tiąvim« paskaitą skaito pref. A. Šalys, tolia dr. Avižonis ir Tėv. V. Gidžiūnas, 
O.F.M. * z Nuotr. A. Vaškelio

Jo tikslas buvo'gilint lituanis- čių byla Konstancos susirinki* skaitė pirmojo suvažiavimo pro-

Balandžio mėn. L. F. padi- Juozas Česoniai, Theodora Mar- 
dėjo šiais naujais nariais: 320 
doL a.a. pulk. Vlado Grudzins- 
ko atm. įnašas. Po 300 doL: dr. 
Julius Jonas Bielskis, Lietuvos 

generalinis garbės konsulas 
Los Angeles ir a.a. Juozo Rų- 
secko atm. įnašas. 250 doL pro- 
fes. Augustino Voldemaro var
do įnašas. 110 dol. — a.a. prel. 
Kazimiero šaulio atm. įnašas. 
Po 100 dol. aukojo: Vladas ir 
Juozas Petrauskai, Jonas Litvi
nas, New Yorko Studentų Atei
tininkų draugovė, Regina ir 
Algis Dantos, Elena ir Juozas 
Petroniai, kun. Jonas Vyšniaus
kas, a.a. Valerijos Jaskūnienės 
atm. įnašas, Jonas ir Albina 
Rugieniai, a.a. Vlado Žilėno 
atm. įnašas, Kęstutis A. ir Vi
talija E. Kebliai, Aleksandra ir

tin, Juozas ir Anelė Mackeri- 
čiai, Marąuette Parko Namą 
Sav. Organizacija, Emilija ir 
Julius Šilgaliai, East StLoitis 
Lietuvių Moterą Draugia, An
tanas Sereika, a.a. Fausto Kir- 
šos atm. įnašas.

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
pakėlė: LB Waukegano apylin
kė iki 1800 dol., a.a. Viktoro 
Andriušio atm. įnašas iki 308 
dol., Feliksas Žukaitė iki 200 
dol., Petras Kasulaitis iki 300 
dol., Jadvyga ir Petras Mažei
kiai iki 500 dol., Ęrich Ungęr 
iki 250 dol., Juozas Kapočius 
iki 200 dol, Genė ir Antanas 
Stapulioniai iki 200 dol., a. a. 
Ltn. Leono Karbono atm. į- 
našas iki 200 dol.

Viesulas kalbėjo apie dabarti
nius meno eksperimentus te ti- 

__ _ ___ _____ tuanistiką, rašytojas A.Vaičiū
te drKosto Jurgėlos. Dėl kvo- laitis paskaitė novelę, dr. lt 

Ostrauskas: — savo dramą — 
“Duobkasiai”. D. Mackuviertė 
skaitė Liūnės poezijos ir Krė
vės’“Gilšę”. Visas pobūvis pri
ėjo jaukioje ir kultūringoje 
nuotaikoje. I

Retina pasidžiaugti Instituto 
narių drąsa atvykti į tokį suva
žiavimą. Visi nariai už kelio
nę patys susimoka. Pr. P.

nešimą. Statutui pakeisti suda
ryta komisija iš dr. Domo Kri-

rūmo stokos Institutas nieko 
ypatingesnio nenutarė. 6 būti
nų sprendimą buvo. Dėl to nu
sivylė iš toliau atvykę nariai.

Pobūvis
Pirmosios suvažiavimo die

nos vakare tame pačiame vieš
butyje buvo pobūvis, kuriam 
vadovavo Alfredas Sermas. Po
būvio metu kalbėjo dr. Willia-

Sekmines Vasario 16 gimnazijoje 
šiemet Sekminės sutapo su 

Motinos diena, o direktorius 
Petras Kačinskas ta 

proga sukvietė gimnazijas mo-

Informacija apie Lietuvę angliškai
Lituanus Fondacija Lietuvos ] 

valstybės atstatymo 50 metų : 
sukakčiai paminėti ryžtasi leis- 1 
ti studijų seriją anglų kalba.

Studijų serijos tikslas: pradė
ti konkrečiai užpildyti spragą 
kitataučių informacijoje apie 
lietuvių tautos istoriją bei 
kultūrą sovietinėje literatūroje, 
kuri vis daugiau ir daugiau ver
žiasi į laisvąjį pasaulį; svarsty
ti lietuvių tautos istorines te 
kultūrines problemas iš objek
tyvaus mokslinio taško; suda
ryti galimybes mūsų akademi
kam bei kultūrininkam su sa
vo veikalais pasiekti platųjį pa
saulį.

Planuojami veikalai:
“Baltic States in World Af- 

fairs”. Knygoje bus iš naujo pa
žvelgta į Pabaltijo inkorporaci
jos procesą ir šiandieninę jo 
padėtį — tiek pačioje Sovietų 
Sąjungoje, tiek pasaulyje. Kny
goje bendradarbiauja: dr. J. 
Jakštas, dr. D. Krivickas, dr. T. 
Remeikte, dr. L. Sabaliūnas, dr.

Benediktinių seselių dešimtmetis
N.H. Gegužės 25 Laurencija) iš Belgijos ir neuž- 

bus dešimt mietų, kai dvi lietu
vaitės benediktinės seselės — 
M. Raphaela, O.S.B., ir M. Al
fonsą, O.S.B. — netikėtai atvy
ko į Bedford, N. H., te sura
do šį namelį. Namas neatrodė 
didelis. 10 kambarių su maža 
virtuve, viskas gerame sto
vyje. Aplinkui buvo dar trys pa

abu įvykiai te užpildė vidurva- 
sariškai saulėtą gegužės 14 
Romuvoje.

1. Motinos Diena
Vientisojė trilogijoje moky

toja Eliza Tamošaitienė atsklei
dė grožį motinos gimdytojos, 
motinos tėvynės ir Dievo Mo
tinos Marijos. Išradingoji me
nininkė meistriškai panaudojo 
melodiją te judesį, kad išryš
kintų nepalyginamą tematikos 
kilnumą. Trys mergaitės, tai 
pavieniui tai kartu, simpatinga
me įsijautime kalbėjo apie 
motinos meilės didybę. Iš žo
džio tėkmės vis išsiliedavo 
sultingas melodijos srautas “Oi 
močiut, motinėle, močiute sen-

Paskui scenoje su
mirgėjo tautiniais rūbeliais iš
sipuošusios, su gėlėmis abiejo
se rankose mergaitės. Jos plas-

limais redaktoriais jau tariama
si dėl veikalo paruošimo. Jis 
turėtų pasirodyti dar 1968.

“The Reestablishment of II- 
thuanian Statehood, Feb.
1918: A Collection of Essays 
and Memoirs”. šis darbas imtų 
mokslinio sukakties paminėji
mo rezultatas.

Mūsą akademikai yra paruo-
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ilgo jos džiaugėsi gražiu būre
liu mažųjų savo pirmame vai
kų darželyje.

Dešimtmečio proga Seselės 
Benediktinės prašo visų lietu
vių pagelbės jų mažam nau
jokynui įruošti. Jos taip pat S^ėle 
kviečia visus atsilankyti į 
jų metinę gegužinę (pikniką), 
rugpiūčio 20. - . -

Kreiptis adresu: Regina Pa-f“iu me‘6diM
- -- - eis Benedictine Siste^ 7&/^\,man?,mamyte;«rahiusl

įsigyti. Manchesterio, N.H., vys- Wailace Rdį Bedford, N. H.
kūpąs M. Brady anksčiau buvo 03102. Telef. (603) 472-3239.

akrų žemės. Tremtinės seselės 
ni&rė bandyti šią nuosavybę

btefelto 9-11, • ne ragfuūčte 
mėne^je, kaip buvo klaidingai 
pranešta paskutiniam aplink
raštyje. Suvažiavimas prasidės 
periktaefienį 8 vai. vak. su re
gistracija. -SAS CV

-r- Švietimo Tarybos nariai 
— Jeronimas Ignatonis — pir
mininką*, Viktoras Binkis, Jo
nas Kavaliūnas, Juozas Masi- 
lioniš, Juozas Piačas, Pranas 
Razminas, Juozas Tamulis, 
Stpsė Vaišvilienė ir inspekto
rius Stasys Rudys — jungda
miesi į bendrą protestą prieš 
Britanijos laikyseną te pasikėsi
nimą prieš Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių nepriklauso-’ 
mybę ir jų indėlius Anglijos 
banke, protestui pravesti suau
kojo 49 dol. te pasiuntė Baltic 
Appeal to the United Nations 
pirmininkui prel. J. Balkūnui.

—( Domas Velička mokytojų 
studijų savaitėje Dainavoje lie
pos 30 — rugpiūčio 7, padarys 
pranešimą “Mokytojų paruoši
mas”. Labai aktųalus^klaųsi- _ 
mas, keliąs didelio rūpesčio te 
reikalaująs didelių pastangų. 
Mokytojų . studijų savaitėje 
kviečiami dalyvauti te tėvai.' 
Dėl sąlygų kreiptis į J. Tamu- 
lį, 7031 S. Maplew0dd, Chica
go, 60629.

LIETUVIŲ FONDO 
PELNO SKIRSTYMAS

Keli metai iš eilės LF >elno 
skirstymas buvo daromas 
prieš fondo narių - visuoti
nį metinį susirinkimą, o pa
skirstyti pinigai būdavo įtei
kiami susirinkimo metu. Tai 
pasidarė lyg tradicija. Tačiau, 
esant skubiam bei svarbiam 
reikalui, pinigai tam gali būti 
paskirti bet kuriuo metų laiku.

šiuo pranešama, kad ir šiais 
metais pelno skirstymas bus 
atliktas taip pat prieš visuoti
nį LF narių susirinkimą, kuris 
įvyks Chicagoje Kultūros Kon
greso metu. Paskirstyti pinigai 
bus įteikti švietimo mokslo 
bei kultūros atstovam to susi
rinkimo metu.

Šiuo metu Lietuvių Fonde 
pagrindinio kapitalo yra arti 
350 tūkst. dol. Iki šiol lietu
viškiem reikalam jau paskirsty
ta 20 tūkst dol., o šiais me
tais numatoma, kad tam tiks
lui bus 12-15 tūkst. dol.

LF adresas: 6643 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, UI. 60629.

žiedai” reiškė pagarbą ir mei
lę motinai. Šokio kalba veikė 
dar giliau, nei gyvasis žodis. 
Jo apvainikavimas — gėlių per
davimas mamoms. Vienu mo
mentu visos salėje esančios 
motinos, o jų buvo tikrai daug, 
iš kaito gavo po gėlių puokš
te- Staigmena buvo tokia neti
kėta te maloni, kad po sekun
dės nuostabos, išsiveržė galin
gos katutės.

Motinai tėvynei skirtoji da
lis pradėta Bernardo Brazdžio
nio eilėraščiu “O Dieve Tėve, 
mūsų, mes skurdūs kaip naš- 

___ ___ __________ ___________ laičiai, be motinos tėvynės, be 
dokumentus, jau buvo galima mytės te dvi dukrytės” — Ve- namų...” Iš įspūdingo eilė- 
įmokėti 6,000 dol grynais. ReL ronika Mėlynienė, Marija Mė- raščio išplaukė jautrioji melo 
kalinga paskola gauta dvide- lynytė, Elena Kidzienė ir Ali- dija “Lietuva brangi, mano tė- 
šimčiai metų.

Nuptettąme name įsikūrus 
trys jaunos studentės mielai 
sutiko su seselėmis gyventi ir Antroje koncerto dalyje daina- Mama sakė, kad Tu tėvynė javinskas 
tęsti savų mokslą. Taip pat dar 
vieda gera lietuvė nutarė jom 
padėti savo darbu ir dovana.

priminęs pasiieškoti tinkamos 
vietos ir pažadėjęs duoti leidi-

Iš savininko gavusios 5,000 
dol. nuolaidos, seserys apie šį 
pirkinį pranešė vyskupui. Jam 
patvirtinus, iškilo didžiausias 
rūpestis: kaip surasti bent— dizertačiją, kurių dalis yra 

vertos išleidimo ir platesnio 10,006 dol, kuriuos reikėjo sa- 
.  vininkui tuoj sumokėti. Kitus 

pinigus teko skolintis iŠ banko 
ilgam laikui, mokant skolą kas 
mėnesį. Keletą gerų širdžių pa
dėjo su paskolomis ir dovano
mis. Už trijų mėnesių darant

paskleidimo. Atsiradus išleidi
mo galimybėm, Iltuanus Fun
dacija sudarys akademinę ko
misiją tokiem veikalam peržiū
rėti te spausdmtinus atrinkti.

šiuo metu Lituanus Fonda- 
cijos valdybą sudaro: pirm. V. 
Adamkavičius, J. Bagdonas, M. 
Dranga, A. Dundzila, J. Kučė- 
nas, A. LmleriČius, S. Radvila, 
T. Remefltis.

Fundacijos vadovybė tikisi, 
kad lietuviškoji visuomenė šį 
darbą parems. Veikalą leidi

Rūtos ansamblio 
koncertas 4

Rūtos ansamblis, pakviestas 
Tautinės Sąjungos, balandžio 
2S2 koncertavo Baltimorėje. 
Koncertas buvo 
Tuo prisiminta 
metų sukaktis.

Koncertas pradėtas Ameri
kos te Lietuvos himnais. Svei
kinimo žodį tarė N. Rastenis. 
Dainavo kvartetas “Dvi ma-

Toliau 
išdėstė 

nušvietė

mas butą galima pradėti, jei 
atsirastą 1000 pasižadėjimą pre
numeratą. Leidimų kaina bus 
taip 3 ė 5 doL, priklausant nuo 
leidinio' dydžio.

Liftutnus
“The Annexation of Lithua- 

nia by the Soviet Union, 1939- 
1940: A Collection of Docu- Lituanus; Foundation, P. 
ments and Materials“. Su ga- Boa 9318, Chicago, m 60690.

Energingas K. Pakštis iš Cam- 
bridge, Mass., padėjo paskola 
ir patarnavimais su automobi-

sužavėjo dalyvius, išspausda- 
ma ne vienam, o ypač ma
mom, pėdinę ašarą. Kai gim
nazijos direktorius dr. Bačins- 
kas iškvietė, jo žodžiais tariant, 
“kaltininkę” ponią Tamošaitie
nę prieš publiką, tai ovacijos 
nenorėjo liautis.

Programą išpildė išimtinai 
mergaitės gimnazistės, žodinė
je dalyje centrinį vaidmenį at
liekant jau ne gimnazistei, 
techniškai medicinos asisten
tei Heidelbergo universiteto 
klinikose, Reginai Tamošaity
tei Įvedamąjį žodį lietuviškai 
tarė katalikų kapelionas kun. 
Jonas Riaubūnas, o vokiškai 
evangelikų kapelionas kun. 
Juozas Urdzė.

2. Tėvų susirinkimas
Sekminių popietė buvo skir

ta mokinių tėvų posėdžiam su 
gimnazijos direktorium te mo
kytojais- Dalyvavo 35 mokinių 
tėveliai, viso 59 asmenys^Gim- 
nazijos direktorius kun. dr7 Pet
ras Ba&iskas pirmiausia for
maliai supažindino tėvus su 
bendrabučių vedėjais klasių 
auklėtojais, kitais mokytojais 
ir ūkved^u. Visi tėvai buvo 
pristatyti pavardėmis, 
direktorius išsamiai 
gimnazijos tikslus,
problemas, su kuriomis susidu
ria auklėtojai ir mokytojai, pa
reiškė mokyklos pageidavimus 
nrokmiij tėvam. Ypač buvo iš
ryškintas reikalas šeimai ir mo
kyklai vieningai siekti tų pa
čių tikslų. Diskusijose pasisakė 
tėvai, pareikšdami savo pasiti
kėjimą mokykla. Tarp auklėto
jų te auklėtinių atsirandanti j- 
tampa esanti natūrali ir «r- 
prantama. Tėvai, kurie yra 
nuomonės, kad jų vaikučiams 
reikia didesnių laisvių, visada 
gali laisvai pasirinkti kitą mo
kyklą, tačiau esmėje visur ras 

ce Kidziutė. Solo dainavo Flo- vyne“, palydėta parafrazės: tas pačias problemas.
rence Schirm, duetą — Clara “Graži brangioji tėvų gimtine Buvo išrinktas 7 asmenų tė- 
Kresja te Valentinas Meliros. — Dubysos pievos it rūtos žalios vų komitetas, į kurį įeina Pa- 

1— j m.. __________— pirm., Packevi-
vo ansamblio moterų choras, liepė mylėti tolimą šalį”. Dar _ vicepirm. te nariai — 
sedistai Florence Schirm te Ua- poezijos, dar melodijos te baig- Kuršienė, Miškinis, Ozubenie-
das Stukas. Dirigavo Algirdas minis kreipinys: “Lietuva tėvy* „ė, Radionovas ir V’lfinskas.
Kačanauskas, akomponavo Liu- ne, motina daugelio benamių po susirinkimo visi tėvai fnrč- mintis sušaukti tėvų susirinki- 
&s Štokas te Algirdas Kača- našlaičių”! ją progos atskirai pasikalbėti ^vo labai vykusi te jos į-
nauskas. Dievo Motinos garbei Mari- vaikų Masių auklėto- gyvendinimas pilnai pasise-

Po koncerto buvo pietūs, pa- jos žemės dukros išsakė prtei- kęs. Kostas Kąstukas
- rijimą te pagarbą religinės lie-

Baltimorėje. 
lietuvių salėje, 
ansamblio 25

— Kennebunkporto pranciš
konę vasarvietei liepos te rug- 
piūčio mėnesiam reikalingos vi
rėjos te svečių kambariam dar
bininkės. Priimami darbininkai 
taip pat te kitiem vasaros dar
bam. Norį dar darbuotis pensi
ninkai galėtų čia pasilikti te 
per žiemą. Visais reikalais ra
šyti: Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046.

Direktoriaus dr. Bačinsku

• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 30 iki rugpiūčio 27. Pigios 
kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klima
tas su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palan
kias vasarojimui sąlygas.

• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyk
lą. kuri prasidės birželio 30 ir tęsis iki liepos 28. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos-
togas. C

£• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti*. 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 30 d. (207) 967-2771

Šeštadieniais buvo organizuo- sakyta sveikinimo kalbų. An*
jamos rekolekcijos moterim. Du- samblis ypač dėkingas dr. E,
gyvaudavo 20-25 moterys bei Armalienei už jos tartą žodi,
mergaitės. Konferencijas šaky- Visiem padėkojo dirigentas AL baltom sukniom pasipuošusia
davo kunigai žš. Bostono. Už me- girdas Kačanauskas ir ansam- mergaitės pagal GOunod “Avė
tą iš Romos gautas leidimas Miojpirmininkas Valentinas Me-. Maria“ melodiją pynė judesio 
steigti naujokyną. Tada atvyko linis. Ir šių eilučių autorius rožinį.
dar dvi seselės lietuvaitės be- taip pat nuoširdžiai dėkoja už > Apie pusvalandį trukusi
nedtettoės-(Snu Agiuetė ir Sės. malonų priėmimą. aukžto menimo lygio programa

tuvių poezijos žodžiais, o taip 
pat ir žavia plastika, kur ilgom VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS 
•^PATOGUS 2EMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PAS1RY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

2EMBS SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS HIANCI4KONAMS *ROOKLYRf (OUILOING FURO) 
M0 *U4HWICK AVĖ, SROOKLYN, N. Y. 11221

Stančta aok<______statybą fondui ir pratea traiyU mane / mOR

QFondatertus (4100) .
□ AmtimraahN nariua (4800)
□ RtmAJua (hmAmuO auka)



GLOVER BOTTLED GAS CORP.

516 GR 5-3121
Call 201H 6-5500

CaU 201755-9344

5th. Street Bayonne, NJ.

Call 201 339-5770RAH^VAY N.J.

901 Seneca Avė Call VA 1-7321

CANDLEWOOD
HAVAIAN Parkway -Diner Travel is our Business

130 E. 7tb. Street N.Y.C.TIKI
RĘST Call OR 4-3652

50 Valiey Road

Montdair. NJ.

BERGEN POINT 

FABRICATORS

675 Medford Road 
Patchague, L.I. N.Y.

EMIL M. K0CH.AGENCY

Dorothy L Humphries 
Notary Public 

Real Estafe Insurance
Mortgage Loans

Bring the tynfly F0r 
Sunday Dtaaier 1585 Morris Avė. Union, N J.

Call 201 688-3434

CaU
ST 38489

Mount Holly NJ. 
For Integrity 
Dependabillty 

and Ethics

JOHN P. McMAHON
Real Estate and Insurance

CaU 609 
267-0399 - 267-1122

E. S. WITKOWSKI AND 
Company

SHORTY POULTRY MARKET
Fcr the Finest

52 Madison Street 
Newark, NJ.

Call 201 MI 2-5204

$45.00 / Body, Fender Repairs 
Open 5J4 days a week

3 Linden St. otf Mathevs Avė 
Riverdale NJ. Call: 838-0932

CLOfEB Iii? 
G4BDENS

Woodbn4ge. N. J. 
CaB 201 636-2980

GENERAL 
INVESTIGATION 

ASSOC.

817 INMAN AVĖ

Call 201-382-2050

MARIO
AUTO 

INSPECTION
Shell Bay Road

Cape May

Court House N.J.

609 - 465-5607

OWENSON

DELANON KIPP INC. SERVICE INC.

LAKE EDGECOCKTAIL LOUNGE 
A**Q RSSTAU.RANT

Featuring the Finest 
in Polynesian Food 
126-10 Queens Blvd. 
Kew Gardens, L.I.

Call B0 8-9357

ForestHiU, U
T f

CaU 26X3990

424 Madison Avė.

New York City, N.Y.

CaU HA 14940

Perinchief 
Funeral Chapel

CHERRY HILL RĘST HOME
A Home away from Home

500 Cherry St. 
Elūabeth, N. J.

Call 201 EL 3-7657

Bar
Where Good Friends Meet 

70 Seventh Avmue 
Brooklyn, N. Y.

IN HONOR OF OUR LA.TE beloved PRESIDENT 
JOHN F. KENNEDY 

50th Birthday 1917 - 1067

Open 7 Days a Week 
Good Food and 

Excellent Service 
Bring the Family

3007 E Tremont Avė 
Bronx

Call SY 2-2833 -

BOND
Baking 

Company

Peoples
Fish Market

Open 6 Days a Week 
FRESH FISH DAILY

74 Monroe Streėt 
Newark N.J.

CaU 201-642-7951 
We Deliver •

Lisbon Fashions
Importe 

Men’s-Ladies Sportswear 
DressweaĄ- Shoes 
Open 6 daysa week

American
Bank & Trust

MARINA
MOTEL

Candlewood Lk. Road 
Brookfield (Danbury) 

(203) 775-9941

70 WALL ST

New York, N. Y.
ARLINGTON

SPORTING GOODS

Emil
Auto Body 

Repair
Open 5 Days a Week

794 Main St.
Poughkeepsie, N.Y.

914 GR 4-3055

Rte. 7 tum left at White Tur- 
key Road—Drive 4VŽ miles— 
Beach facilities, boating, res- 
taurant. Only modern motei 
on lake.

CAL’S
MATERNITY

CASATULLIO RESTAURANTO’HARA
COMPANY

Call 516 AM 5-1313

Call Call 201 OL 3-9436 Call 201 - 375-8830
NationafCall EL 5-8122 CenturylJL 8-6566

Taxsavers
St. Brigid’sCommittee

R. C. Church
Ine.

562 Summit Avė. 
Jersey City, N J.

248 Waveriy Avė 

Newark N.J.
758 Chancellor Avė 

Irvington N.J.

173 W. Main Street 
Smithtown N.Y.

Finest of Italian Food 
Bring the Family for 

Sunday Dinner147 Ferry Street 
Newark N.J.

CaU 201-642-1515

Open 6 days a week 
Open Monday and Friday 

tiU 9PM.
Where Good Friends 

Meet

869 THIRD AVĖ 
New York City

We mourn the death 
of our formėr beloved 

President J. F. K.

Post Avenue 
Westbury L.I. 
516 ED 4-0021

70 Atlantic Avenue 
Brooklyn N.Y.

SHOPPE

YETTERS 
DINER Carl R Cacioppo 

Contractors

200 W 57th Street 
New York City

Route 206 Augusta NJ. 
Open 7 days a week 

Good food and exceHent
Service

Serve the best eup of coffee 
in town 

Bring the family for 
Sunday Dinner

Call 201-383-9122

Thę Sicilian 
Asphalt Paving 

Company

Established 1889

99 Paidge Avenue 
Brooklyn N.Y.

383-4100

KOCH BROS
SUNOCO

Open 7 days a week 
We db General Auto 

Repairs

253 East Main Street 
Maple Shade N.J.

CaU 609 
663-4655

Send $1.00 for the Book 
and Save Money

Furniture e _
Company DIETRICH MOTORS INC.

801-805 Šio St

ELECTRICAL

10 Bumside
Congers N.Y.

914 C0 8-2764

Bakery Drivers 
and Salesman’s

Union
Local No 194

1216 Stuyvesant Avė

Union NJ.

Hangsterfers
Laboratories

Ine.

Specializing in metai working

metais stainelss Steel chrome 
nieke! etc.

For eutting - broaching - 
Drawing Swiss Automatics

Ogden Road 

Mantua NJ.

Orlando
Simonetti
INSURANCE

5009 Broadway 
New York City

CaU LO 9-4024

Goldstein

Company
INSURANCE 
ADJUSTORS

111 John Street 
New York Qty 
CaU BE 3-6464

Moti Haven 
Truck Parts

4292-7 Bruckner Blvd.
BR0NX N.Y.

CaU CY 2-7600

(Open 6 days a week 
The Family Store
146 Ferry Street 

Newark NJ.
CaU 201 - 642-9449

Sars Radio
Wyckoff

Ine.

Goodwin & Crescent Avė 
Wyckoff, N J. 

The Key to Our Success is You 
Our Satisfied Customers

Call 201 - 891-1148

Haydu 
Provišions

FOR THE FINEST 
OF MEATS

107 Main Street 
Newark NJ.

Call 201-623-1207

DAIRYLEA

NEWARK N.J.

CaU 201 
BI 3-1700

Union City, N.J.

LINCOLN
TRANSIT

Call 201 UN 7-7863
COMPANY

Ist Street & Lexington Avė
Lakewood N.J.

For Fast Prompt

Sam
Golfinopoulos

PAINTING 
CONTRACTORS

13 Clement Way 
Trenton NJ.

Call 609 - 882-2087

Emory Cafe
Where Good Food Prevails

Italian Dishes 
Come bring'the famfly for 

SundayDinner

559 Emory Avenue 
Trenton NJ.

Call 609 EX 3-7031

O’Reilly’s

Steak House

4824 CHURCH AVĖ 
Brooklyn N.Y.

Can 773-9808

O BRIEN AND O BRIEN
INSURANCE

90 John St.
NEW YORK CITY

Call BE 3-6700

LITTLE FALLS 

Trophy and Engraving

U. S. Route # 46 
Little Falls, N.J.

Call 201 256-5222

Bridgehampton

National

Bank

MAIN STREET

CaU 516

537-1000

Service

CaU 201 
363-1616

FIRST
NATIONAL

BANK
of

HOPE
HOPE N.J.

DINER
FLEMINGTON NJ.
Open 7 days a week 

Good Food and Good Service
Bring the Family 

for Sunday Dinner

CaU 201 
ST 2-5514

WILL1AM LA BAW
HAROWARE STORE
Open 6 Days a Week 

Everything for the Family 
Reading Blvd—Belle Meade. NJ.

Call 201 350-6506



!?Sr£'

AUDRONE
DISPLAY

Market 2-5172

BUYUS

VAITKUS

KARLONAS
FUNERAL HOME

GOODS CORP

V. REMISIEWICZ Juoze MISIŪNO
Remia Monumei/t Company

ADVOKATAS

ties in <fowntown (KstHct for EXPb 
57 Wrtte Compact Agency, Ine. » 
Milner SL Montreal West Quebec, 
Cšniūta. Att.: Mr. R. Christofer

daily Catholic Church within the 
area. Call 201 -762-8771

pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri>

JUNGLE IMPORTS 
& TRADING CO.

JUST retumed from Viet Nam. — 
Once again my expert Services: de- 
coratlng, pairjting, -etc. available to 
you at very low rates. Free eeti-

Wanted EXP CABDRIVERS full or 
part time all new care steady work 
nice working conditions. Mušt know 
all of the East Bronx PLAZA TAXI 
CO 1320 Morris Park Avė Bronx, 
N.Y. Call AD 1-6666.

Free lessons. Open 6 days a week 
KAMADA MOTORS CORP.
1440 Bruckner.RtaL, Bronx

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

BALLROOŽI SnitaMs for Mngs 
holds between 250-300 people for 
rent Flatbush scction Brooklyn — 
For Res. catt FRANK BOSCO bet 
8-10 AM VI 3-1303

Specialisto ta wedding, baptism, 
graduation, parties, etc. 

Ultra-modern eguipment from 
Germany and Hoiland. 

246-5498

Paminklai ir antkapiai pagaminami visom 
kapinėse.

•Al IVIUIIVpUIIIMII ^¥WIWV
Middle Villags, Mnpeth, N.Y. • TM> DA 64809

TEL ANSWERING SERVICE 
available 8 bears from 9 AM -*5 PM, 

5 day week $754 hr. service 7 day 
week $16;.Ftease call Mr. Davis, 
HY 3-8974

ZITO GENERAL CONTRACTING 
We do ever5<JMiig,ta. the buCMing 
take alteratfon and new vrork all 
work guaranteed 5-20 124th Streeti 
CoBege Perint LX Call RO 2-7272.

ROBERT DAVIS 
Aluenlnum Home Improvument 

S<flng - windows - Jaloustes 
Awnihgs - Porcb endoeuree

(ĄRMĄKAU8KA8) 
Graborius - Baisamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

42$ METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Store, Ine. 
n H. A Y.

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

KODIS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

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

A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06ylHii.<4iing Avė.

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

Work near Home. A young man — 
Reliable wtth car for exterminating 
worfc. Mosi have refererices. WU1 be 
bonded. Will tralu. Hospitalization, 
Medical. and Life Insurance, car 
aHowance liabflity Insurance. Per
mano* posttion. Call <201) 756-4911 
Chance for advancement.

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue

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

CAPITOL SEWER CLEANING
969 E 45th Street — Sewers and 
drains etectrically ėleaaed.. Ž4-bour 
service—all work guaranteed. Call 
469-3863 or 469-3864 ask for Char- 
lie SchmandsJd

FUNERAL HOME
ZBOOcKTU KJpiyCUL • 88 <■ 68 U M HOfRl

A. J. BALT0N-BALTRŪNA8

s — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 8 Avė.) 
New York, N. Y.

TeL RE 4-4428

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LA1DOTOJAS

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

MARION WHITWELL 
phPTography

Weddings - Portraits - Commercial 
Black & White and Coior

322 Union AMue, jHi 
EV T- 

JUOEAJB BtZJtlNSKAB, vedMas
Diddis pavrinĮimo painų vyną, degtinių, konjakų, midų 

žmitfinm bri kitokjioncB pro^^ooos

—WANTED EXP OPERATORS 
on Ladie* Jacketa - Section 

steady work nice working conditions 
ANDRE CL6THING CO

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

MRS. LILLIAN FOLER 
396 Center St South Orange N-J. 
Room and board for retired persons.

vasarvietės savininkai maloniai kviečia visuš šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togosbūtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys- 
svečius priima, pilnai aprapina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Lu«ya»88-O1 Wth Strbet, lUdūnend HilL N.Y. 11418; td. 
212 - 849-1193 • Irena Velta* 72 Cono'rear Street, Braintreė, Man. 
02185; tel. 617 - 843-2146 • VILLA MEŠKA, 42 Beach St, Memi- 
ment Beach, Cape Cod, Man. 02553; teL 617-759-3251.

TORRES 
PHOTO STUOIO 

708 ViBth Avė. behiad 48 & 49 St

proof. — TV 
NE 2-20I8

E & S CMtractor* <_ aS Hnd* 
Emergency ESectrical work Sėivers 
etectricaHy cfeanėd Fhitshed base- 
ment panebng kiteben JBathrooms. 
Tile ceznent work A hangiag ceil- 
tngs. Open 6 days * wetk. We seH

M OUCHARD felkT.ė.
' DOMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDHJS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 

ė Vyrų & kboėferą eilutėm, aprianrtirin, suknelėm ir kt

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (Area 617) 428-8425

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų Ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiai ir žaidimams • Erdvūs kamba
riai rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 mirt, pėsčiom) • Geras lietuviškas maistas

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUGSĖJO 
MSN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai

Kreiptis DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, 
MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai į vilų 
AUDRONĖ — CAPE COD, MASS. 02655, MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šių gražiausių ir didžiausių 
Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų pajūrio vilų.

ALOHA 
TRAVEL BUREAU Ine.

NRP WHKv«D

1KACH. OPStA- 
TOR ėkperienced ta accounts pay- 
able, 5-day, 37%-heor week, tom- 
panybeneflto. MARCO CHEMICAL 
— Call Mr. Weitzer 201 - 925-6610. 
Wotk »ear tame.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su 
Air Condition

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

Life Ūke photos 
Spedal prices for 

Communions and Confirmations

General Technlcal Tnstftote, Vnc.> . n-B- - -n —Mr -s-n— _---
wCBOOb . ASKD vilMMU o*
rompany stodents. Aeetylene Becr 
tric Are, Heharc, etc. Apprvvad for
vėterataf tndning. Day * evvning 
dasses — 1118 Balt&DOre Avė, Un^ 
dea, HJ, 486-0150

Boor>3ng home country estnte High 
Bridge Mancr Ręst Home, spadous 
nns; adjoining baths, TV rm, unU--- — * -S--  lUitCU VlSHUig, uOIuB COUKlI^g. Under 
new management Rates '40-60'Wkly 
Phone 688-631L High Bridge, NJ.
1 hr from NYC + Phila by car. S. 
Getgen, mgr. Cttth. cburtoh nearby.

PAINTING CONTRACTOR&. Piast- 
ering. AD inside wbA. SeaffoM 
work, fire thcapc. Ak aūtsHte vvrfc. 

_įjjj 0 teo 1^. CaB 
‘ ' cbecrfully gtv-

BAAAAAtaAARRRMVVMV

Open 6 Days A Week

617 FLATBUSH AVĖ 
Brooklyn N. Y.

OSWALD E. BARTLET, 
General Manager

Phone 693-9290

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai Aptarnauja Cvnbridge ir 
Bostono kolonijas ženriaustomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir I 
kitus mieštus — TeL TR 6-64S4

IBM OPERATOR
Oppottnniiy to leam Computer, mi- 
htmum Ą, months. experience. Im- 
tabSiMė opetang, no wiring neces- 
sary. 8300 esaapoter on order. Sala- 
ry commehsurate with experience. 
653-0280, ask for Mr- Morales.

FUNERAL HOME 
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

BLUE WATEB MANOSI
DIAMOND PO IMT, N. Y.

SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
eanoes ir kt Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pritmo^s.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės gnubmojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm). /

ATrSftiAHf
> ROTAT1NQ SHIFTS 

, Jbr Emali Muąital ta Rmhklyn- 
; ■ J. \ FŪnge BeniįtKs ?

CaH TR 5-8200

AUTO BODY MAN 
experienced ta auto patattag. Apply 
387 Pine SL, EMz^ at Cistom Art 
Auto Body Shop, or 354-2668. — 
Work near Home ■ >

JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IR VIETINĖS

^Kur tAstanSąi toupo milijonus’1 
* - -aAIITC22_W»• .

Bio banko direktorių taryboje yra Uetuvos garbės konsulas adv. A. 
O. ShaUna ir adv. Jonas J; GrigaMs. Reikale M prtaTrtĮBtjįJSiJ Sn- 
taną susikalbėti ir ttetavtfkaL • Turtas (Aasste) viri 8125j00ąOM.

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.


