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Laltę verčia Nasseriui, kaltę vėrči4 imperialistam
Amerikoje dėl arabų-Izraelio konflikto kaltinamas Nasseris, 
nutylint Sovietų rolę. Sovietuose kaltinamas Izraelis, pabrė
žiant, kad jis tik vakarų imperialistų - monopolistų įrankis

' H Nassaris ir Izraelis — apie kelio J. Tautų kariuomenę iš SOVIETAI IR AMERIKA įsijun-
■ juos daugiausia rašoma. Ar jų

. ■ įtampa veda į karą — abejo-
J ■ jama. Užsuktus U Thant, Ang-

■ lijos diplomatinis aparatas
- - B kompromisam ieškoti. Prieš de-

B ' rybų pradžią Nasseris suspėjo 
B sudaryti sau palankesnę padėtį.

B NASSERIO laimėti punktai:

Jungt. Arabę Valstybės 1. Prieš atvykstant U Than-
prezidentas Nasseris tuį Nasseris lengvai pašalino iŠ

stybės departamentas ge- 
23 įspėjo kom. Kiniją: jei 

aš su savo pajėgom į Viet- 
karą, Amerika imsis ak- 
prieš Kinijos teritoriją. 
Kinija vis grasina, kad ji

eis j pagalbą š. Vietnamui, jei 
bus prašoma. Departamentas 
mano, kad ji to nedarys.

VIENI-MATO, KITI-NEMATO..., 

ar anapus Izraelio bei arabų konflikto yra kurstanti 
ranka Maskvos imperializmo naudai

Vietnamo "paliaubos" bu- 
ūp ir kitos anksčiau: ko
štai buvo paskelbę 48 va- 

paliaubas gegužės 22-3 
k gimimo dienai pagerb- 
os paliaubos buvo sulau- 
92 kartus; žuvo 12 ame-

— Vengrijos diplomatas Rad- 
vanyj, gavęs Amerikoje azylį, 
savo atsiminimus pardavęs lai
kraščiam už 100,000.

Izraelio pasienio ir jos vietoj 
pastatė Palestinos išlaisvinimo 
armiją, kurios tikslas sunaikinti 
Izraelį ir Jordanijos karaliaus 
režimą.

2. Paskelbė Aųabos įlanką sa
vais vandenim ir minavo įėji
mą iš įlankos į Izraelio uostą 
Elathą.

Pirmuoju žygiu Nasseris su
mažino J. Tautų rolę derybose. 
Prezidentas LBJ, Kongreso na
riai ir Amerikos spauda aiškiai 
kritikuoja už tai Ū Thant, ku
ris be saugumo tarybos viena
šališkai sudarė tokias patogias 
sąlygas Nasseriui, atitraukda
mas J.T. kariuomenę.

Antruoju žygiu Nasseris ima 
už gerklės Izraelio ūkinį gyve
nimą, nes pro Aųabos įlanką Iz
raelis išeina į Indijos vandeny
ną. Triukšmo daugiausia ir ke
liama dėl šio antro žygio.

, Ieškoma diplomatinio spren
dimo Izraelio ir arabų konflik
tui. Anglija pasiuntė savo dip
lomatus į Washingtoną ir 
Maskvą. Maskvon išvyko pats 
už. reikalų ministeris Brow-- 
nas. Dar prieš jo atvykimą 
Maskva pasiskubino paskelb
ti gegužės 23 savo nusistatymą: 
apkaltino dėl provokacijų prieš 
arabus Izraelį, per kurį veikia 
imperialistai bei monopolistai, 
norį grąžinti savo kolonializmą 
arabam; pasisakė už arabus ir 
jų “išlaisvinimą".

Tuojau po šio Tasso paskel
bimo prezidentas Johnsonas tą 
pat gegužės 23 paskaitė pareiš
kimą už Izraelį: pažymėjo jo 
teisę naudotis Aųabos įlanka 
kaip tarptautiniais vandenim ir 
ragino Nasserį vengti “neteisė
tos” blokados.

Amerikos pritartos Danija ir 
Kanada pareikalavo Saugomo 
Tarybos skubaus posėdžio. Jis 
sukviestas gegužės 25 dienai.

N. Y. Times visą atsakomybę 
dėl Palestinos konflikto krei
pia Nasseriui. James Restonas 
lygina jį su Sukamo, Nhnimah, 
Ben Bella, vadina diktatorium, 
kuris kenčia nuo 1956 pažemi
nimo ir tam menkavertiškumui 
nusikratyti ėmėsi rizikingo žai
dimo. Ar Maskva čia prikišus 
pirštus? Maskva Nasserį remia, 
sako laikraštis vedamajame, bet 
šiuo atveju “tikriausiai neturi 
jokio, intereso pasiduoti viduri
nių rytų diktatoriaus ambici
jom ir veltis į padėtį, kuri gra
so pasaulio taikai”.

. Taigi Maskvos rankos turin
čios būti švarios. Tame pat pus
lapy J. Regionas pritaria, kad 
taip galvoja daugumas parei
gūnų: “Daugumas pareigūnų,

pasaulis atgaivina savo politiką 
ir kad paskutinės , riaušės 
Hong Konge, sovietinių laivų 
incidentai su Amerikos laivais 
Japonų jūroje duoda pagrindo 
galvoti apie jų apsisprendimą 
kaišioti kliuvinius J.V. ne tik 
Vietname, bet ir visur kitur ar
ti komunistinių sienų, toli nuo 
amerikinių”.

Matyti sovietų ranką ar šešė
lį viduriniuose lytuose nėra pa
togu, kada peršami tiltai ir ven
giama bet kuo paliesti Krem
liaus ne tik interesus, bet ir 
ambicijas. Tai kenktų Rostowo 
planui.

Kiti mato labai daug:
U. S. News a. W. Report ge- 

____________ <j____  i____ogūžės 29 nr. trumpais prane- - 
atrodo, jaučia, kad Maskva ne- Šimais kreipė dėmesį Sovietų 
stovi šio konflikto užpakaly, 1 
bet kiti tiki, kad komunistinis

AMERIKOS BAŽNYČIOJE: kodėl mažta
The Tablet vedamajame 

svarsto, kodėl Jungt Valstybė
se katalikų skaičius tebeauga, 
bet mažta mokinių skaičius 
parapinėse mokyklose, mažta

J. Tautose Amerika—taip, Sovietai—ne
Saugumo tarybos posėdyje 

gegužės 24 ambasadorius Gold- 
kU 11 •* VMTUimiUCVlėll, 2>u- w .

buvo viso 117, komunis- .be?as
ro 51 taikos išlaikymu tartis ketu

riem didiesiem — Amerikai, 
EŽIUS DEL VIETNAMO Anglijai, Prancūzijai ir Sovie- 
liežius Paulius gegužės 24 tam. šis Goldbęrgo siūlymas su- 
jo Vietnamo maldinto- tapo su Praičūzijos vyriausybės 
ir pasisakė už “visokių nusistatymu. Bet Sovietų Fedo- 
to formų” sustabdymą renko nepritarė. Saugumo Ta-
ame. Tai reiškė sustabdy- . “

ryba, nieko nenutarusi, atidėjo 
kalbas kitam posėdžiui, gegu- Amerikos peštojo laivyno 
žės 25, kada jau turėjo 
grįžęs Ų Thant.

būti

— Saugumo Tarybai, 
svarsto dabar Palestinos 
fliktą, pirmininkauja nac. Ki
nijos atstovas — jam teko ge
gužės mėnuo.

kuri 
kon-

ombardayimo ir ginklų bei _ pnrafial į, f.
omenės infiltracija į pie- įspėjo Nasserį, kad Aųa- 

bos blokadai pasipriešins visom
- - ----------- -j priemonėm. Laukiama, kad Nas-
terikos keliolikoje miestų palaikys tai pakankamu 
a laukiama riaušių. Prezi- pagrindu nutraukti diplomati- . 
s LBJ kalbėjosi su keliais nius santykius su J. Valstybėm.

Amerikietėm moterim ir vai- i

UA RIAUŠIŲ

I vadais (Wilkins, Whit-
dėl negrų padėties gerini- kam patarta iš Egipto išvykti, 
tskiruose miestuose ir dėl 
k> izoliuoti Stokey Carmi- 

vadovaujamus ekstremis-

— Jordanas gegužės 24 pa
skelbė sutikęs praleisti į Jorda
no teritoriją Irako ir Saudi A- 
rabijos 20,000 kariuome
nės, kuri taip pat prisidės prie |

sa" vis labiau reikalauja Aųabos įlankos blokados, 
riausybės visuomenė. N.Y. 
teigimu, negrai rodo nu- 
mo “pilietinių teisių sąjū-

Kovos su "nusikaltimais

....— Jordanas įsakė Syrijos at- | 
ątovui iki gegutes 25 uždaryti 
atstovybę ir išsikraustyti. Prie- " 
žastis — Syrijos subversija ;

Respublikonę opmijoįo R. prieš Jordano karaliaus vyriau-
įas pakilo iki 42 proc., sybę: gegužės 21 susprogdino į 
ley iki 22, Rockefelleris Jordano pasieny miną, nuo ku- ’” 
ercy 3. rios žuvo 14.

nchajuje gegužės 24 du 
ijos diplomatus, kurie vy- 
Pekingą, raudonoji apsau- 

ilydėjo apspardydama, ap- 
įdydama, klijais aptepda-

rtugalijos valdomoje Ma- 
40 mylių nuo Hong Kon- 
kinai komunistai privertė 
ijos konsulą išstovėti 5 va- 
as lauke, kur iš jo tyčiojosi 
i komunistai. Portugalija

čia veik visą valdžią jau yra per
leidusi kinų komunistų orga- Z 
nizacijom.

Tokis yra Kinijos komunis- 
tų atsimokėjūnas Anglijai už 
greitą diplomatinį pripažinimą 
ir rėmimą į J. Tautas.

Manchostario knyga “Pre- 
itp mirtis” neina taip, kaip 
> laukta. Išleista 600,000 

visi išleisti platintojam, 
pas juos esą daug neišpar- 
ų. Nuo numatytos antros 
® tuo tarpu susilaikyta.

SPORTININKAS SU KULKA 
ŪlRDYJE

Los Angeles padaryta opera
cija 30 metų W. B. Spangler, 
kum prieš 15 metų buvo su
žeistas medžioklėje. Bet tada jis 
susveiko, mokykloje buvo beis
bolo, krepšinio čempionas. Kai. 
dabar jį ėmė kamuoti skaus
mai, buvo padaryta 3 su puse 
valandų operacija: jam išėmė iš 
širdies kulką, apie kurią jis nie
ko ir nebuvo žinojęs, nors iš
nešiojęs ją 15 metų.

pastangas išplėsti savo įtaką 
Viduržemio jūros ir vidurinių 
rytų srity. Ir jiem, laikraščio 
vertinimu, sekasi. Sekasi, nes 
iš vidurinių rytų pasitraukė ar 
tebesitraukia Prancūzijos bei 
Anglijos įtaka. Tuštumą imasi 
užpildyti Sovietai. Jie įsitvirtino 
Syrijoje, Irake, Egipte, dabar 
tvirtinasi Alžire. Vienintelė va- 
karietinė jėga ten — Ameri
kos šeštasis laivynas Vidurže
mio jūroje.

(Sovietų partijos sekr. Brež
nevas dėl to ir skelbė, kad šis 
laivynas reikia iš Viduržemio 
jūros pašalinti).

Laikraštis pakartoja Ame
rikos laivyno viceadmirolo W. 
Martin viešą pareiškimą, kad 
“Sovietų laivynas nuolatos stip
rinamas” ir virsta “reikšminga 
tiesiogine grėsme šeštajam lai
vynui”. Sovietai veržiasi į Vi
duržemio jūrą ne nuo šiandien.

vienuolių seserų skaičius, mąž
ta konvertitų skaičius (žr. ’ 2 
pusi.). Tarp daugelio priežasčių 
svarstytina ir atmosfera, susi
dariusi po Vatikano n susirin
kimo. šioje atmosferoje draus
mė smuko, nesutarimai pakilo. 
Išplitęs tarp jaunimo lengvumo 
ir savinaudos ieškojimas reiš
kia pasiaukojimo ir atsakomy
bės nykimą. Net ir religijoje 
žmogiškasis elementas iškelia
mas nustelbiant antgamtinį. 
Pačioje Bažnyčioje vidaus har
monijos sutrikimas galėjo bū
ti priežastis nurodytiem mažė
jimam. Laikraštis priminė po
piežiaus skatinimą Fatimoje 
melstis už Bažnyčios “vidaus 
taiką”. Tai esąs atsakymas į Veržėsi per Graikiją ir buvo 
klausimą dėl minėto mažėjimo 1947 bei 1949 atremti. Turėjo 
priežasčių. - -! vilties prasiveržti pro-Graikiją

pačios Graikijos pastangom par- 
ŽYDAI — irgi dėl tikėjimu vie- lamentiniu keliu — per komu- 
nyfeės nistam palankią partiją, kuri 

Anglijos žydai viešumon taip turėjo šiemet paimti valdžią.

BRAZILIJOS BAŽNYČIA imasi 
socialinės veiklos

Brazilijos vyskupų konferen
cijoje svarstys projektą išdaly
ti bažnyčių valdomas žemes ne
turtingiesiem. ši akcija labai 
nepriimtina didžiajai buržuazi
jai, kuriai priklauso žemės di
džioji dalis.

Brazilijos rytinėje šiaurinėje 
dalyje katalikų akcijos darbi
ninkų grupė paskelbė smerki
mą dvarininkam ir valdžios įs
taigom, kad jie sabotuoja so
cialinį teisingumą. Esą darbi
ninkai daug atiduoda krašto 
pramonei ir už tai negauna jo- 

noma, kad ginkluoto konflik- kių. lengvatų. Pareiškimo įžan- 
to bus išvengta. Prezidentas L gą parašė arkivyskupas Peš- 
BJ esą kreipęsis į Maskvą, kad soa Camara, bažnytinių žemių pat iškėlė tikėjimo vieiy- GraMj^kari^om'enė“^ 
paremtų gaisro gesinimą. išdalinimo iniciatorius. reikalą. Anglijos Common- g0 aMį ir sąmokslą sulikvi-

«-^vealth žydų kongregacijų vy- davo. Sulikvidavo tuo būdu til- 
: riausias rabbi dr. J. Jakobovits 
i atsiliepė dėl vienybės pagrindų 
į — mažesnių ar didesnių įpa- 
! reigojimų kuriuos skiria religi- 
; ja. Jis kalbėjo: “Neprašykite 
Į manęs, kad daryčiau judėjizmą 
| pigesnį ar kad jo vertybes nu

vertinčiau iki švelnaus patogu
mų pinigo. Visada atsiminkite: 

į religija, kuri nieko nereikalau- 
; ja, yra nieko neverta ir bend- 
j ruomenė, kuri * nieku nesiauko- 
i ja, nieko nenusipelno”.

! POPIEŽIAUS JONO stebuklas?
į y The Tablet paskelbė, kad 
| Neapolio vyskupas patvirtino 
| pranešimą apie nuostabiai pagi- 
I josią seserį Caterina Capitani, 
| 25 metų, kuri sirgo peritoničiu. 
| Ji melsdavosi ir prašydavosi 

popiežiaus Jono užtarimo. Sy- > i sovietines pastangas
1 mažai kreipiama dėmesio, —tie

siog nenori jų matyti nes visi 
nori prekiauti, prekiauti, pre
kiauti. Anot vieno, tegul tuo 
rūpinasi Amerika...
- Amerikoje tuos pačius reiški
nius taip pat vieni mato, kiti

| — W. R. Hterst Jr., spau- ”«n“to, dar kiti ką kitą mato.
! dos magnatas, kai trumpu lai- Pvz; apsaugos departamentas 
l ku New Yorke susilikvidavo Graikijos perversme tematė pa- 

trys laikraščiai (Mirror, Journal sikesinimą prieš demokratiją ir 
American, dabar Worid Jour- pranešė sustabdęs savo sąjun- 
nal Tribūne) tris naktis nemi- gininkei Graikijai karinę pa- 
gęs. Dar neaišku, kad mėgins ramą. .
kisti Jis kitą laikraštį. Bet apie Ir Amerikoje tikėjimas yra

lėktuvnešiui ir; keliem kreise
riam įsakytą plauktį prie viduri
nių rytų. Maftt^e^ngtijos lai
vynas taip pat aliarmuotas. Ma-

Ji melsdavosi ir prašydavosi

tą, kuriuo Sovietai būtų leng
viau perėję į vidurinius rytus. 
Neužmiršo Sovietai ir Ispanijos 
kelio, kurį jiem atėmė gen. 
Franco 1936-1939. Ispanijoje 
dabar mėgino reikštis naujuoju 
būdu per studentų streikus, ku
riuose buvo deginama ne tik 
Amerikos vėliava, bet drasko
mi Franco paveikslai ir laido
mi šūkiai: “šalin 1936 metai!”. 
Franco, armijos remiamas, su
tempė iš naujo vadžias, kad Is
panija vėl nevirstų sovietiniu 
tiltu į Afriką.

Laikraštis, kreipdamas dėme
sį į tos rūšies faktus, kaip į 
sovietines pastangas išplėsti sa- - 
vo įtaką Viduržemių jūrų srity
je, apgailestauja, kad Europo-

DIENOS ĮŽYMIEJI SENATORIAI
KENNEDY žvaigždė Šuo tarpu

Liberalų N. Y. Post ir Satur- 
day Ev. Post vertina, kad 
šen. R. Kennedy nustojo šiuo 
tarpu populiarumo, kuriuo bu
vo pralenkęs prezidentą LBJ. 
Kelios to priežastys: konfliktas 

, dėl Manchesterio knygos, pasi- 
’ rėmimas išimtinai “liberalais- 

. intelektualais*’, kurie yra bal
suotojų nežymi mažuma, bet la-

kį ji išgirdusi žodžius, pama
čiusi ir pažinusi popiežių Joną, 
kuris jai kalbėjo, kad nuo da
bar skausmai jos nebekamuos, 

į tegul ji skambina varpais, su- 
L šaukia seseris ir meldžiasi.

_jrr. Time, o taip pat multimili- roas faktų , kaip sovietai ple-
■ m- t jonierius, Heanto draugas, Ho- ®*vo įteką, nusilenkia prieš

Šen. Charies PCTcy, wanl Hughes (sako, su 566 mi- tikėjimą, kad sovietai yra atsi-
respubhkonas, N. Y. Post ap»- yjonajg) sakę nuo agresijos veiksmų, tai-
būdinamas, kaip žmogus gali — g konflikte su Izraeliu nepa-
tvirtai būti vienos nuomonės, 
po minutės jis lygiai tvirtai ga
li reikštis priešingai. Jis bu-
vo prieš GoMmteįJbet pakui ^joijmiBdėĮVietoemo eero- eta. tad Nraterie tėra.Sovietu 
buvo oš ii, tad įsiteiktu niiaote dromM bomberdevimo. Įrankis, kuris bu paliktas savo

....* *7. _ „ Anot laikraščio tokiem pri- likimui, jei jis nebus naudingas
respublikonam; jie prijautė klauso ateitis, nes jie moka pa- Sovietam, kaip tai buvo pada-

blausiai pasisakymas dėl Viet
namo, priešingas tautos dau
gumai.

SL Alsop (S. E. Post) verti
na, kad Kennedy ir Johnsonas 
savo prigimtim nesuderinami, 
nors kiekvienas stengiasi to ne
rodyti. Šen. Kennedy iškilti į 
prezidentus gali ateiti 1972 me- y w pa
tais, jei 1968 laimės respubli- 1960 negrų pe< teismui, o 1^64 atdaryti sau naudos ir sakyda- ryta Libane, kada Sovietai suti- 
konas. jis prijautė perversmui prieš mi taip ir sakydami ne. ko Amerikos pasipriešinimą.

negras; jis ddynvo priėmime «**»• N-»erio amMeijom.. 
gen. Westmoreland, o paskui Priešingai tikinčiajam rody-
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Vienkartinė ar pastovi 
informacija?

Veiksnių ..konferencijoje š. 
m. sausio 14-15 New Yorke bu
vo sutartas leidinių planas 1968 
nepriklausomybės atstatymo su
kakčiai. Tarp tokių leidinių 
buvo minimas dokumentų lei
dinys apie Lietuvos — Sovietų 
Rusijos santykius 1917-1967 lai
kotarpy, leidinys apie Lietuvos

Padidėjo tikinčiųjų dalyvavimas šventose apeigose
(Redakcijos pastaba: šv. A- 

peigų Kongregacija 1967 gegu-

ginių pakeitimų. Jie daugiau
sia liečia mišias laikantį kuni-

mam įsigaliojus birželio 29, pa
stebės skirtumų mišių laikymo 
būde. Tad čia ir spausdinąme

rį paruošė tėv. dr. J. Vaišnora, 
MJ.C.).

Naujos reformos liturgijoje.

J. VAIŠNORA, M.I.C.

didės ar išblės, aiškės, kai pri
tariantieji veiksniai paskelbs 
konkretų planą: kiek šimtų 
tūkstančių atsieis įsipirkimas į 
visas JAV televizijos stotis ir 
programos totas techniškas pa
gaminimas, kad jis išlaikytų va
landos dėmesį? Kokiu būdu 
veiksnys suorganizuos pinigą, 
o tam šimto tūkstančių vargiai 
užteks.

Tik po tokios konkretybės 
bus galima spręsti, ar tai realu- 
ar svajonė.

Net ir teigiamai atsakius dėl 
pinigų sumobilizavimo, iškils ki
tas klausimas: ar tai tikslinga? 
Ar rezultatai pateisins tokias 
lėšas?

priklausomybės laikotarpy; 
JAV Bendruomenė įsipareigojo 
išleisti lietuvių ir anglų kal
bom leidinį Lietuvą, Lietuvos 
išeivijos istoriją, Lietuvių kal
bos aiškinamąjį žodyną ir Lie
tuvių literatūrą anglų kalba.

Dauguma tų leidinių skirti 
nelietuvių informacijai. Dabar 
net keletas fondų savanoriškai 
ėmėsi panašios misijos ir prašo
si visuomenės paramos.

Kai reklaminiuose prenume
ratorių ieškojimo lapukuose nu
sakoma veikalų apimtis ir po
būdis, stebėtojui gali kilti min
tis — ar tie leidiniai ne apie 
tą patį dalyką? Ar turime tiek 
žmonių, kurie per palyginti la
bai trumpą laiką tinkamai pa
ruoštų veikalus? Ar ne perdaug ji‘ informaciniai 
jėgų nukreipiama į prekių skai
čių nesirūpinant mažam, bet 
gerai paruoštų prekių skaičiui 
sudaryti platesnę rinką? Ne 
paslaptis, kad ir dabar kai ku
rie informaciniai'leidiniai gu
li sandėliuose lyg laukiant, kad 
koks kitatautis pats tokių leidi

šeštinių dieną paskelbta nau
ja Sv. Apeigų Kongregacijos in
strukcija, pasirašyta kard. J. 
Lercaro, Tarybos vykdyti kons
tituciją apie liturgiją, ir kard. 
F. Laraono, Apeigų Kongregaci
jos prefekto.

Pirmąja instrukcija, kuri ga
lioja nuo 1965* kovo 7, buvo pa
daryta kai kurių liturginių pa
keitimų. Svarbesnieji jų —liau
dies kalbos įvedimas ir kai ku
rių apeigų suprastinimas. Pasi
taikė kai kurių napasitenkini- 
mų, ypač dėl skuboto ir neto
bulo liturginių tekstų vertimo į

liaudies kalbą, dėl kai kurių ku
nigų nesupratimo tikrosios re
formos dvasios bei tikslo ir dėl 
to metimosi į visokias keistas 
“naujenybes”. Bendrai paėmus 
liturginės reformos rezultatai 
yra pozityvūs: tikintieji dau
gumoje su pasitenkinimu suti
ko “naują” liturgiją. Padidėjo 
liturgija susidomėjimas ir gy
vesnis,- sąmoningesnis bei ak
tyvesnis tikinčiųjų dalyvavimas 
šventose apeigose, ypač mišio
se. Visur pastebėtas jei ne kie
kybinis, tai bent kokybinis žmo
nių pamaldumo padidėjimas.

Bevykdant pirmosios in - 
strukcijos nuostatus, daugelis 
vyskupų pastebėjo, kad aktyves
nis tikinčiųjų dalyvavimas litur
gijoje, o ypač pilnesnis apeigų 
aiškumas ir supratimas, reika
lauja įvest kitų pakeitimų. Vys
kupų siūlymai, nors tuo tarpu 2. Kai kurių kraštų vyskupų 
ir ne visi, buvo rimtai tiek Ii- konferencijos aprobavo ir įve- 
turginei reformai vykdyti tary
bos, tiek Apeigų Kongregacijos

apsvarstyti, ir kai kas, kol bus 
įvykdyta galutinė liturgijos re
forma, jau dabar įvedama šia 
antrąja instrukcija tiek, kad ne
reiktų keisti liturginių knygų ir 
veikiančių rubrikų. Naujos re
formos yra šios (numeriai pa
duodami, kaip yra instrukcijo
je):

1. Ne gavėnios metu, tre
čios klasės šventėse, mišios ga
li būti laikomos arba dienos 
šventojo, arba to šventojo, ku
rio yra tik minėjimas (comme- 
moration).

Pagal naują tvarką, Advente 
galima pasirinkti dienos mišias 
vietoje šventojo mišių, nes Ad
ventas yra svarbus liturginių 
metų periodas.

nių pasiprašytų.

vienas iš tų pačių veiksnių 
pasiskardeno pritaręs siūlymui 
sukaktuvinių metų Vasario 16 
proga surengti vienos valandos 
lietuvišką programą per visus 
JAV televizijos kanalus. Pirma
me įspūdžio žavesy tai labai 
šviesus sumanymas. Ar žavesys

Veiksnių nutarimus vėl prisi
menam ... Konferencija, susi
rūpinusi Lietuvos reikalo pro
paganda, nutarė sudaryti infor
macijos tarybą. Nutarta sausių 
15. Gegužės 15, vadinas, po 
eilės mėnesių, nieko negirdėti 
apie tokią informacijos tary
bą. Net iš pranešimų, kur nau- 

sumanymai 
svarstyti, apie aną nutarimą jo
kios žinios...

0 jo negalima neprisiminti 
ir skaitant nutarimą apie tele
vizijos valandos programos or
ganizavimą. Ar ta suma, kurią 
didelėm pastangom tektų orga
nizuoti vienkartinei programai, 
neatliktų didesnio darbo suor
ganizavus informacijos centrą 
su pastoviu informacijos gami
nimu, pastoviu jai rinkos . ieš
kojimu, pastoviu amerikinių 
priemonių įtraukimu Lietuvos 
reikalo tarnybai? Pastovus pla
ningas veikimas ar neturėtų di
desnės įtakos nei vienkartinis 
gražus žybtelėjimas? Pavasario žiedai New Yorke

BRONIUS VYTIS

NUO
VILNIAUS

SAIGONO

j
Septyneri kovų 
ir vargų metai

(11) dtių tam barbariškumui apra-
Drąsus ir šaltakraujis lietu- Syti.

vis Romas Z., gulėjęs arčiausia Legijonieriai nusprendė at- 
durų ir pamatęs, kad banditai keršyti ir suorganizavo nema- 
užsiėmę su leitenantu Pichard, Ią medžioklę toje apyfinkėje.

į,..;.. . .

... '

Nuotr. R. Kisieliaus metinėse.

dė šiokiadieniais mišių naujas 
lekcijas, vartotinas tose mišio
se, kuriose dalyvauja tikintieji. 
Dabar tuose kraštuose leidžia
ma naujas lekcijas vartoti ir mi
šiose be tikinčiųjų. Tokiu atve
ju minimos lekcijos gali būti 
skaitomos liaudies kalba.

šiokiadienių lekcijas galima 
vartoti ir kai kuriose II klasės 
šventėse ir visose UI bei IV 
klasės dienose, tiek dienos, 
tiek šventųjų mišiose, jei j?s 
neturi griežtai nustatytų savų 
lekcijų.

3. Metų šiokiadieniais, kada 
mišios laikomos iš pereito sek
madienio, vietoj sekmadienio 
mišių maldų, galima paimti 
maldas arba iš įvairių (ad di- 
versa) mišiole randamų maldų, 
arba iš votyvinių mišių. Papras
tai tos maldos “ad diversa” (o 
jų yra viso 35) beveik niekad 
nebūdavo vartojamos; o jos yra 
gražios ir prasmingos, įvairiom 
progom ir intencijom labai tin
kamos.
Maldų skaičius Mišiose

4. Mišiose turi būti tik 
viena malda. Tačiau prie jos, 
po ta pačia užbaiga pridedama:

a) ritualinė malda; malda iš 
votyvinių vienuoliškų įžadų su
kliudytų mišių; malda iš santuo
kos sukliudytų mišių;

b) malda iš votyvinių padė
kos mišių; malda popiežiaus ir 
vyskupo išrinkimo metinėse; 
malda paties kunigo šventimų

5. Jei tose pačiose mišiose 
pasitaikytų kelios po viena už
baiga, prijungiamos maldos, tai

lis, kurios pagal koncelebraci- 
jos apeigas yra giedamos.

11. Mišių kanone kunigas:
a. Te Igitur pradeda nenusi

lenkęs ir iškeltomis rankomis;
b. tik vieną kryžiaus ženklą 

daro ant aukos žodžiais: bene- 
dicas haec dona, haec munera, 
haec sancta sacrificia iDibata. 
Kiti kryžiaus ženklai ant au
kos apleidžiami.

12. Po konsekracijos kunigas 
gali pirštų (nykščio ir smiliaus) 
nesujungti; o jei koks trupi
nėlis ostijos ant pirštų pasilik
tų, tai pirštus nuvalo ant pa
tenos.

13. Kunigo ir tikinčiųjų Ko
munija taip atliekama: kunigas 
ištaręs Panem caelestem acci- 
piam, paima ostiją ir atsisu
kęs veidu į žmones ją iškėlęs 
sako: Ecce Agnus Dei ir drau
ge su žmonėmis tris kartus su
kalba Domine non sum dignus. 
Paskui, praleidęs kryžiaus ženk
lą su ostija ir taure, pats ją 
priima ir tuoj pat žmonėm pa
dalina.

Visos šios n. 7-13 apeigos 
daugiau liečia mišias laikantį 
kunigą. Jas įvedant atsižvelgta 
į patogumą ir prasmingumą, 
nes laikant mišias liaudies kal
ba ir dažnai veidu į žmones kai 
kurie gestai atrodė bereikalin
gi, nesuprantami. Didėjant li
turgijos gilesniam pažinimui, 
kai kas tikintiesiem atrodė keis
ta ir sunkiai suprantama. Visa 
tai buvo išstudijuota atsižvel
giant į mišių tvarkos galutinį 
sutvarkymą, ką padarys vysku
pų sinodas.

(Bus daugiau)

biau momentui tinkama.
Sis maldų skaičiaus sumažini

mas yra visai logiškas ir išmin
tingas. Pagrindinis motyvas— 
psichologinis: kunigo malda, po 
to, kai jis pakvietė tikintuo
sius “Melskimės”, ir padarė 
trumpą pauzą, suima į kunigo 
maldą visas tikinčiųjų intenci
jas. Panaikinamos vyskupo įsa
komos maldos (imperatae).

6. Vietoje vyskupo įsakytos 
maldos (kurių pagal paskuti
nius nuostatus galėjo būti tik 
viena ir tik tam tikram aprėž
tam laikui įsakyta), vyskupas ga
li įsakyti įjungti į tikinčiųjų 
maldą (oratio fidelium) vieną ar 
kitą intenciją, ypatingam reika
lui esant.

Lygiai teritorinės dvasinės 
vyresnybės dekretu, į tikinčių
jų maldą galima įjungti mal
das už tėvynę, vyriausybę, ka
ralių, prezidentą ir pan., ku
rios įvairiuose kraštuose nevie
nodai vartojamos, o taip pat in
tencijas už viso krašto, tautos 
reikalus.
Kai kurie pakeitimai Mišių tvar
koje.

7. Mišias laikąs kunigas pri
klaupia tik:

a. priėjęs prie altoriaus ir 
nuo jo po mišių nueidamas, jei 
altoriuje yra švč. Sakramentas;

b. po ostijos ir taurės paky
lėjimo (tad nereikia priklaupti 
prieš pakylėjimą);

c. kanono pabaigoje po dękso- 
logijos (po žodžių: et ab omni 
perturbatione securi);

d. prieš komuniją pirm žo
džių: Panem caelestem accipi- 
am;

e) užbaigus dalinti komuniją, 
įdėjus komuninę į tabernaku
lį. Visi kiti priklaupimai atlei
džiami.

8. Kunigas bučiuoja altorių
- tik mišių pradžioje, kai kalba už savo narius.

maldą: Gramus Te, Domine, ar- Registracijos mokestis — 5 
ba kai prieina prie altoriaus, dol. Stovyklos mokestis — 45 
jei maldos prie laiptų nebuvo dol.
kalbamos; mišių gale prieš ti- Stovyklos metu bus organi- 
kinčiųjų palaiminimą ir atleidi- zuojama ekskursija į Expo ’67. 
mą. Visi kiti altoriaus bučiavi- Darbo dienos savaitgalį bus He
mai apleidžiami.

9. Po paaukojimo duonos ir 
vyno kunigas palieka ostiją ant 
patenos priešais taurę ant kor- 
poralo, apleisdamas kryžiaus 
ženklą su patena ir taure. Os
tija ant patenos lieka visą lai
ką prieš konsekraciją ir po jos.

10. Mišiose su tikinčiųjų da
lyvavimu, net ir nekoncelebruo- 
tose, kunigas gali, reikalui ta tik per draugovių valdybas, 
esant, mišių kanoną skaityti gir- be kurių leidimo niekas nebus 
dimu balsu. O giedotose mišio- stovyklon priimamas.
se gali giedoti tas kanono da-

Vasaros stovvklos
M

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos vasaros stovykla Įvyks Mon- 
trealyje, rugpiūčio 22-rugsėjo 
2. Registracija vyks per drau
govių valdybas. Neužsiregist
ravę studentai nebus priimti į 
stovyklą. Mat, stovykloje drau
govių valdybos bus atsakingos

mas, nors ir nepriimtinas. To- kuomet viena legijono kuopa, 
dėl kiekvieno šūkis buvo: ne- trys karininkai ir 62 kariai, 
pasiduoti gyviem... Meksikoje, Cameron kaime, be

1948 metų pradžioje dažnai maisto ir vandens lašo, saulės 
kilnojo batalijoną, ir mūsų pijo- kepinami, narsiai kovėsi visą 
nierių kuopa buvo paskirta į parą iki paskutinio šovinio, lai- 
Cambodge karalystę saugoti kydamiesi prieš puolančius du 
karaliaus. (Karaliaus brolis tar- tūkstančius meksikiečių. Visa

ir priešui tos kautynės brangiai 
atsiėjo: paliko 300 nukautų ir 
sužeistų. Tai matydami, meksi
kiečiai atidavė jiem pagarbą. 
Nuo to laiko priimta ir įsakyta 
kiekvienais metais balandžio 
30 švęsti.

O švenčiama taip: tą dieną 
navo legijone, pasiekęs kapito- kuopa pasirinko geriau žūti, visi atleidžiami nuo tarnybos, 
no laipsnį.) Pnom Phen—karzy negu pasiduoti. Tai legijono Kiekvienas gali daryti, ką no- 
liškieji rūmai buvo vieni iš gra- garbė. ri. Nusikaltėliam atleidžiamos
žiausių pastatų. Ypatingai pa- Kai vis dėl to po nelygių kau- baudos. Todėl šis minėtas įvy- 
sižymėjo maldyklos pastatai, tynių meksikiečiam pavyko pa- kis legijonui yra istorinis, ir 
viena salė išpuošta brangiausiu 
marmuru ir auksu. Jų dievas
— Budda — padarytas iš gry
no aukso ir sveria apie 50 kg. 
Įeiti į maldyklą galima tik nu
šlavus batus ir gavus leidimą 
iš stovinėto sargybinio.

DRĄSA NE VIETOJE
Po dviejų ir pusės metų mes

likti tą nedėkingą Azijos kraš-

pakenčiamo klimato karius ne
laikydavo ilgiau kaip du metus.

staiga šoko pro duris ir leidosi Mes visi buvome tiek įpykę, Bet kas norėjo galėjo pavilikti 
bėgti. Vargais negalais po dvie- kad pavakary, sugavę septynis savanoriais. Gaila, kad daug 
jų * valandų jis vos gyvas pa- įtartinus vietinius, japoniškais mūsų ten žuvo ir liko amžiam 
siekė mūsų postą ir pranešė 
apie įvykusią žiaurią tragediją.

Tuojau aliarmavome batali- 
joną ir surengėme medžioklę 
minėtoje vietoje. Deja, jau bu
vo per vėlu, nes užpuolikai bu
vo seniai išsislapstę. Savo drau
gus legijonierius radome žiau
riausiai nukankintus, be akių, 
be liežuvių. Tiesiog trūksta žo-

kardais nukapojome jų galvas svetur, 
ir, pamaustę ant bambuko laz
dų, rikiuotėje žygiavome per 
Tai Nhin miestelį, šiam žygiui 
vadovavo mūsų instruktorius ru
sas Filiatov. Už tai jis buvo pa
žemintas į eilinį. Vyrai buvo 
jau per daug iškentėję šiame 
Azijos kontinente. Todėl jiem 
ir atrodė toks žygis pateisina-

Belaukdami laivo Saigone at
šventėme Camerono šventę, ku
ri kiekvienais metais švenčia
ma balandžio 30.

Pirmiausia norėčiau paaiškin
ti apie Cameroną ir jo reikš
mę.

Jau šimtas metų praėjo nuo 
tos balandžio 30-tos 1863 m.,

tuvių diena. Kadangi Montrea- 
lyje nakvynės sunkiai gauna
mos, iš anksto šiam savaitgaliui 
užsiregistravusiem bus parūpin
tos nakvynės. Kaina — maž
daug 5 dol. nakčiai Registraci
jos mokestis šiam reikalui 2 
dol. Daugiau žinių parūpins 
Montrealio draugovė.

Stovyklos registracija vyks-

SAS Centro Valdyba

Pedagoginio Lituanistikos Instituto

imti vietovę, rado kapitoną An- fCamerono vardas įrašytas,, kiek- 
jou, tris karininkus ir 49 legi- vienoje vėliavoje greta šūkio 
jonierius žuvusius, o' likusieji “Honneur et Fidelite”.
13 beveik mirtinai sužeisti. Bet (Bus daugiau)

PnmcOzy artilerijos pabūklas prie Saigono .1M7 m. Prie jo *Wi 
leitenantas prancūzas ir Neturit karys —• Romeo Z.

Institutas yra numatęs atžy- stitutą, o taip pat ir vėliau įs- 
mėti 50 metų nuo nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atstaty
mo sukaktį. Vienas iš tokių pa
grindinių atžymėjimo veiksmų 
galėtų būti Jums, Kolegės ir 
Kolegos, Instituto baigimo dip-

lojusieji skatinkite savo drau
gus bei pažįstamus, kad ir jie, 
minint aną reikšmingą lietu
vių tautos valstybinę sukaktį, 
įstotų į Pedagoginį Lituanisti
kos Institutą, o tuo pačiu, sa- 

tomų įteikimas. Tai būtų reikš- kytume, ir į sukilimą prieš lie
tuviškąjį analfabetizmą, kuris 
juk diena iš dienos slenka vis 
greitėjančia sparta. Jūs gerai 
žinote, jog tas analfabetizmas 
sparčiai didina skaičių beraš
čių inteligentų, kurie lietuviš
kojoje bendruomenėje greit ne

mingas ženklas, kuris aiškiai 
rodytų, jog išeivijoje augančio- 
ji bei bręstančioji karta nėra 
tik laike praskambančių patrio
tinių įvykių kūrėja, o ryžtingai 
ir be publikos plojimų dirbanti 
ir tokį darbą, be kurio neįma
noma jokia gilesnė tautinės begalės dalyvauti nei kaip tau- 
kultūros kūryba nei dabar, nei tinės kultūros kūrėjai, nei kaip 
ateity. Ryšium su tuo Jūs esą- jos ėmėjai. Nors, kaip patirtis 
te prašomi: rodo, jie liks geri Lietuvos

1. Kam įmanoma (o įmano- draugai, bet akli ir nebyliai, 
ma tik tada, kai dirbama tuo Tai gyvasis tautos nuostolis. O 
pačiu turimuoju laiku), pra- kuriomis priemonėmis tas nuos- 
šytume, kad ligi 1968 gegužės tolis, sakykite, beįmanomas su- 
15 galėtute užbaigti visus savo mažinti, jei ne lietuviškuoju 
kursinius darbus. Baigiamųjų 
arba diplominių dafbų reikalu 
prašomi tuojau kreiptis į Insti
tuto vadovybę.

2. Besiruošiantieji baigti ki

švietimu?
Tad ir laukiame iš Jūsų ryž

tingos ištvermės.



vavo pirm. dr. Pr. Padalis, vice
pirmininkai inž. V, Kutkus, ku- 

. nigas B. Dagilis, parengimų va
dovas dr. V. Majauskas, karto
tekos vedėjas Juozas Racevi- 
čius, sekr. Jonas Urbonas ir na
riai spaudos reikalam: VL Min- 
gėla, Alf. Nakas, Vladas Sele- 
nis ir foto korespondentas Ka-

miniAkto tat Vyt Katkui už jo 
riwielį payjankmima, uolumą, su- 
mamą veiklą komiteto darbuo
se. T$p pid paridžiaugė kores
pondentų kruopštumu ir nepaly-^ Sfr 
ginami pasiaukojimu L F. sis* MM
kimų propagandos darbe' Inž. 
Vyt Kutkus nušvietė praeity

Posėdis įvyko puikioje dr. V. 
Majausko rezidencijoje. Dr. Pa- 
dalis padėkojo atsilankiusiem 
nariam už dėmėsi. Ypač nuo-

Nauji Aidai
AIDŲ gegužės numery yra 

šie straipsniai: Peržengus 200 
numerių; dr. Jonas Grinius — 
Bernardas Brazdžionis; dr. 
Kazys Grinius — Atsiminimai 
apie Milašių; Antanas Rukša— 
Humanizmas Lietuvoje XVII- 
XVIII a.; Ant Bendorius ^-Nau
ja pažiūra į buvusius Lietu
vos-Lenkijos santykius (P. Los- 
sowskk> knyga).

Jš grožinės literatūros: Alf. 
Nyka-Nyliūnas — Eilėraščiai, 
Alg. Landsbergis — Sudiev, ma
no karaliau (vienveiksmis vaidi
nimas); Ant. Vaičiulaitis — Ka
raliaus Mindaugo 
monologas.

Apžvalgoje rašo: 
Bačkis — JAV — 
jungos konsularinė 
Ignas — Dail. V.
60 metų; J. Vidzgiris — Žmo
gus ir visuomenė krikščionybės 
ir marksizmo sankryžoje.

Recenzijos: Viktorija Skrups- 
kelytė — Radausko “Eilėraš
čiai”; Feliksas Jucevičius —Ma
ceinos žvilgsnis į Rytų Bažny
čios Kristų.

šis numeris iliustruotas V.K. 
Jonyno dailės darbų nuotrauko
mis.

AIDUS redaguoja dr. J. Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia lietuviai 
pranciškonai; administracijos

paskutinis

dr. S. A. 
Sovietų Są- 
sutartis; V. 
K. Jonynui

ty planuojamų darbų svarbes
nius užmojus. Pranešimas bu- 
vo konkretus, kondesuotas ir į- 
domus. Vajaus k-to sekreto
riaus pareigom LB Detroito a- 
pylmkės valdyba įgaliojo b-nės 
pirm. Joną Urboną. Odininko 
pareigas perėmė vykd. vicepir- 
min. inž. Vyt Kutkus.

vtriMvttną. B jų dar totai m*- 
ŽM tottoginto UF. jRpftos 
tantoreą J. Urtam— pažadėjo 
savo pagalbą, kadangi jis turi 
plačias pažintis jaunųjų tarpe.

inž. V. Kutkus pats vienas iš-
siuntinėjo paštu apie 1400 laiš- stogtų, nutarta ypatayądemfr 
kų, kuriais buvo prašoma pa
remti Lietuvių Fondą ir įsijung
ti į jo eiles. Iš tų laiškų grįžo 
tik 36.

Juozas Racevičius, kartotekos 
vedėjas, daug dirba tikslios ir 
naujos kartotekos sutvarkymui 
bei paruošimui Kartoteka pa
pildyta Balfo, L B-nės, S. LA, 
ir iš kitur gautais adresais.

Nutarta nepasitenkinti vien 
aukotojų iniciatyva. Galvojama 
jog vajus pasieks labiau įtiki
nančių išdavų jei aplankysime 
kiekvienus lietuviškus namus. 
Tam gi reikalingi aukų rinkė
jai. Kiekvienas rinkėjas -talki
ninkas galės pasirinkti apylin
kę, kuri jam labiau prieinama, 
artimesnė. Visi lietuviai, o ypač 
ponios, labai prašomos patal
kininkauti Lietuvių Fondui ir 
užsiregistruoti pas inž. V. Kut-

Inž. V. Katkus pats vienas iš-

sį kreipti į rinkėjų verbavimą.

Majauskas plačiau išsitarė apie 
stambaus masto Lietuvių Fon-

nizaciniai darbai bus pradėti a- 
teity. šio “grandiozinio” LF pa
ramos baliaus data turėtų bū
ti neanksčiau 1968 pradžios. Į 
tą balių bus pakviesti LF. va
dai, žymios vokalinio meno pa
jėgos. .

Žurn. VI. Selenis priminė, jog 
LB. Detroito apyl. vicepirm. 
Nerimantas Udrys šiuo metu 
veda įvairių lietuvių parengimų 
kalendorių. Pasamdžius salę ir 
nuskyrus datą kuriam nors pa
rengimui, reikia neužmiršti jį 
užregistruoti ir paskelbti spau
doje. Jo adresas: Narimantas 
Udrys, 14590 Greenfield, Det- 
roit, Mich., tel. 272-5480.

VI. Mingėia

Mingėia, dr. Vyt. Majauskas ir Alf. Nakas.

BALTIMORES ŽINIOS
Lietuvių 154 posto pagelbi- čia visus lietuvius, lietuvių kil- 

ninkės gegužės 28, sekmadienį, mės 
dalyvaus 8:30 vai. mišiose šv. 
Alfonso bažnyčioje. Jus kviečia 
visas nares ir legijonierius da
lyvauti mišiose, kurios bus au
kojamos už kritusius karius.

HARTFORD. CONN.
LITERATŪROS IR karo. Anksčiau jie sekę euro-
MENO VAKARAS piečius dailininkus.

Gegužės 6 L.A.P. klubo sa- Po abiejų programos dalių 
Įėję Jaunųjų Moterų ratelis su
rengė literatūros ir meno vaka
rą, kuris praėjo su dideliu pa
sisekimu.

Literatūrinės programos da
lį atliko rašytojas — drama
turgas Algirdas Landsbergis. 
Jį publikai pristatė ratelio pir- 
min. Lionė Simonaitienė, pažy
mėdama rašytojo nuopelnus lie
tuvių literatūrai, už kurią yra 
gavęs net kelias premijas. Alg. 
Landsbergis dabar profesoriau
ja Fairleigh Dickinson u-te, 
New Jersey. Be to, rašytojas 
priklauso paskaitininkų kad
rui — “Education about Com- 
munists through Refugee pro- 
gram.”

Prieš pradėdamas skaityti 
savo dramų ištraukas, auto
rius papasakojo kas jam turė
jo įtakos tapti dramų rašytoju.

svečiai buvo pavaišinti kava ir 
kepiniais, kuriuos suaukojo pa
čios ratelio narės.

Publikos prisirinko apie šim
tas. Pelnas paskirtas “Litua- 
nus” žurnalui.

NAŠLIŲ RATELIO 
POBŪVIS

Gegužės 7 L. A. P. klubo 
salėje Našlių Ratelis surengė 
pobūvį-pietus. Dalyvavo visi ra
telio nariai ir kviestieji sve
čiai Valgius labai skaniai pa
gamino ratelio narės.

Po pietų buvo dovanų laimė- čerte ir tapti Lietuvių Fondo 
jimas. Dovanas buvo paaukoju- nariais. J. Bernotas.

sios ratebo narės. Ypač gražią 
dovaną atnešė M. Kaziūnienė 

‘ — gintaro karolius ir auskarus, 
kuriuos gavo iš Lietuvos, šią 
dovaną laimėjo Mrs. Ch. Shim- 
kus.

Baigiantis puotai, ratelio pir- 
min. A. Stankevičienė (Stan- 
wyck) padėkojo atsilankiu
siem, šeimininkėm, dovanų au
kotojom, šių eilučių autoriui 
už ratelio veiklos pagarsinimus 
ir kitiem.

Po pobūvio 
Ratelio narių 
Nors šis ratelis 
4 susirinkimas), narių jau turi 
35, o ižde yra 76 dol.

Nariai buvo prašyti dalyvau
ti Hartfordo “Aido” choro kon-

įvyko Našlių 
susirinkimas. 

dar jaunas (tik

adresas — 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

amerikiečius ir lietuvių 
tautos draugus stoti pilnatei
siais nariais į milijoninį Lietu
vių Fondą, kurio tikslas yra 
skatinti, ugdyti ir palaikyti lie
tuvių kultūrą papročius, meną,

Mokslo metę užbaigimo ak- remti Betuviškų knygų leidi-' Savo kūrinių ištraukas paskai
tas šv. Alfonso mokykloje į- Mum visiem kad mū‘ tė * gluosniuose”, “Pen- 

— x—x_----------------- —j------ stulpu turgaus aikštėje”,
V “Barzdos”

PLB VALDYBOS REIKALAIS

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika-
lingas jaunimas.
Pranciškonai 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:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 
04046

skfymėjęs vertimais iš Lietuvių 
kalbos, baigė versti anglų kal
bai Jurgio Gliaudąs romaną 
Ikaro sonatą. Romano vyr. as
muo yra dail. M. K. Čiurlionis. 
Knygą leidžia Manyland Books 
leidykla, kuriai vadovauja ra
šytojas St. Zobarskas. Numato
ma, kad romanas pasirodys va
saros pabaigoje. Daugelis šią 
knygą jau dabar yra užsiprenu
meravę.

— Apie pianisto A. Šmoto* 
no* koncertą iš Londono pra
neša: “Pianisto Antano Smeto
nos pirmas viešas pasirodymas 
Londone balandžio 18 praėjo 
su nepaprastu pasisekimu. Wig- 
more koncertinėje salėje, kur 
mūsų jaunas pianistas grojo, - 
retai kada esti tiek publikos, 
kiek susirinko jo koncertam Į- 
vairiatautė auditorija buvo 
tiesiog sužavėta pianisto rečita
liu. Įžymiausi angių dienraš
čiai, kaip Times ir Daily Tele- 
graph labai šiltais žodžiais atsi
liepė apie lietuvį" pianistą ir - 
aukštai įvertino jo klaviatūros 
techniką. Kiekvienam dalyke, 
kurį grojo Antanas Smetona va
kar vakarą Wigmore Hali spin
dėjo didingumas, — rašė Daily 
Telegraph meno kritikas. Sis 
lietuvis pianistas, debiutuojąs 
Londone, pagavo publikos dė
mesį ne tik tuo, kad jis grojo 
puikius kūrinius, bet ypač tuo 
lengvumu, kokiu jis tuos kūri
nius atliko.”(E)

— Generolas Stasys Pundze
vičius, įvertindamas Vliko dar
bų svarbą, savo mirusios žmo
nos Teofilės Pundzevičienės at
minčiai pagerbti, įteikė Tautos 
Fondui 100 dol. auką. Tautos 
Fondo valdyba nuoširdžiai dė
koja ir prašo kitų tautiečių pa
sekti jo pavyzdžiu. Tautos Fon
do adresas: Lithuanian Natio
nal Fund, 6414 56th. Rd., Mas- 
peth, N.Y. 11378.

— Liuda Raupienė .— To- 
liušytė Lietuvoje mirė balan
džio 18. Buvo 75 metų. Savo 
laiku pasižymėjo socialinės glo
bos veikla, okupantų buvo iš
tremta į Sibirą. Paskutinius

Posėdis kartu su Vliko 
pirmininku

Kartu dalyvaudami IV-me P. 
Ameriko£_Jietuvių kongrese ir 
nuolat susitikdami, Vliko pir- 

K.^Valiūnas ir PLB 
ir “Karaliaus Dovydo”. Skaitė valdybos vykd. vicepirm. St. 
aiškiai, gyvai, pridėdamas į- Barzdukas susitarė grįžę vės su-

viešais pasirodymais, kurie taip 
pat gali būti išplėsti ir į kitas 
Kanados ir JAV vietoves, prita
rė Vliko su Kanados Lietuvių 
Bendruomene sutartai laisvųjų 
lietuvių laikysenai 
PLB Seimo ruoša

PLB Valdyba, tęsdama paren- 
tų tautų tarpe. Lietuviški pa- domių komentarų. Publika pa- sitikti, tik šiuo atveju jau PLB giamuosius 11 I-jo PLB Seimo 

rodė susižavėjimą ilgu plojimu, valdyboj. Toks bendras posėdis darbus, posėdy aptarė seimo 
Po literatūrinės programos įvyko 1967 gegužes 13 Cleve- programos, kraštų behdrucme- 

dalies publika apžiūrėjo Vidcs landė, dalyvaujant iš Australi- jyų atstovavimo ir garbės pre- 
Krištolaitytės meno kūrinių jas ir Japonijos kelionės grį- zidiumo sudarymo klausimus 
parodą. Ją publikai pristatė žusiam pirm. J. Bačiūnui, vaL 
taip pat ratelio pirm. Lionė Si- dybos nariams St. Barzdukui, 
monaitienė. dr, A. Nasvyčiui, A. Mikulskiui,

Vida Krištolaitytė yra bai- V. Kamantai, M. Lenkauskienei, 
gusi Pratt meno institutą New J- Staniškiui ir Vliko pirm. dr.

vyks birželio 11, 3 vaL popiet. tauta nepražūtų raudonos kių stųlpji 
Programoje dalyvauja visi mo- vdgijos bangose, kad mūsų tė- “MeftėsiS 
kyklos skyriai. Jie pasirodys su v>rnė ^tuva atgautų nepriklau- 
savo damomis, šokiais ir vaidi- somybę ir džiaugtųsi laisve ki-
rūmais. Diplomus išdalins kle
bonas prel. L. Mendelis. Jis taip Pročiai’ lietuviškos knygos pa-
pat įteiks dovanas pasižymėju- lietuviam pakelti dabarti- 
siem moksle. Dalyvaus ir kiti nius sunkumus. Tad prisidėkim 
parapijos kunigai: J. Antoszews- Prie mūsu- toutos gyvybės palai
ki ir A. Dranginis. . kymo- Būkime Lietuvių Fondo

nariai Kreipkitės pas Lietuvių 
Fondo talkininkus Baltimorė- 
je: kun. Kazimierą Pugevičių ir 
Aleksandrą Radžiu. Kas lietu
viškai galvoja, į Lietuvių Fon-. Yorke. Baigdama suruošė me- J- K- Valiūnui Svečiui norėjos 
dą stoja. Pasirašė: William F. 
Laukaitis, kun. Kazimieras Pu- 
gevičhis, Thomas Gray-Giajaus- 
kas, dr. Elena Armanienė, Ber- 
nard S. Karpers, Julius

Lietuvių radijo valandėlės 
metinė gegužinė šiemet bus bir
želio 18, sekmadienį, gražiame 
Conrad Ruth Vilios parke. 
Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, svečiai bus maloniai pa
vaišinti. Šokiam gros geras or
kestras. Sporto rungtynėse lai
mėtojai gaus gražias premijas, 

šeštadieninės .. mokyklos 
mokslo metų užbaigimo prog
rama bus gegužės 28. Vaikučiai 
dalyvaus 8:30 vai. mišiose šv. 
Alfonso bažnyčioje. Po mišių 
programa mokyklos salėje. 
Kviečiami ne tik tėveliai ir gi
minės, bet ir visi apylinkės lie
tuviai. Jonas Obelinis

Vladas Bačianskas, Albertas 
Juškus, Kęstutis Laskauskas, 
dr. Stasys Ankudas, Motiejus 
Karaša, Jonas Lekavičius, Ona 
Lekavičienė.

no parodėlę, kuri susilaukė ne tik arčiau susipažinti su 
daug dėmesio ir įvertinimo. Ša- PLB valdyba, bet kartu ap

tarti ir tuos klausimus, kurie 
kyla ryšium su lietuvių veiks
nių 1967 sausio 14-15 New 
Yorko konferencijos susitari - 
mų vykdymu ir kuriuos iš nau
jo kelia gyvenimas (tai nuro
dyta pačiuose nutarimuose).

Jaunimo Kongreso kontrolė
PLB Valdyba, susipažinusi 

su Jaunimo Metų Kontrolės Ko
misijos kruopščiai parengtu Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kong
reso finansų patikrinimo aktu 
ir pateiktomis sugestijomis atei
ties jaunimo veiklai, aktą pa
tvirtino ir reiškia nuoširdžią pa
dėką Kontrolės Komisijas na
riam A. Mackevičiui, J. Kaz
lauskui ir P. Balčiūnui už atlik
tą darbą, su kurio rezultatais 
taip pat bus supažindinta ir 
išeivijos lietuvių visuomenė.

šią proga PLB Valdyte taip

metus sunkiai sirgo.

— J. Narūnės pasakos “Snai
gių Karalaitė” buvo išspausdin
ta 1,000 egz. Prieš Kalėdas iš
parduota daugiau kaip du treč
daliai. Autorė gyvena Miami,
Fla., toliau nuo lietuviškų 
veiklesnių kolonijų ir jos kny
ga visuomenei nebuvo pristaty
ta. Paskutiniom žiniom, Drau
gas gavo tos knygas paskutinį
šimtą egzempliorių.

lia kūrybinio darbo dail. vj. 
da Krištolaitytė New Yorke 
mokytojauja.

Parodoje buvo išstatyta 15 
jos didžiulių paveikslų. Daili
ninkė savo žodyje pažymėjo, 
kad abstraktus — modernus 
menas yra atsiradęs amerikie- Bendrus darbus pratęsiant ..... w
Sų tarpe po antrojo pasaulinio PLB valdyba, kartu su posė- pat reiškia padėką visiems btb 

dyje dalyvaujančiu Vliko pir- vusiems Pasaulio Lietuvių Jau- 
mminkų dr. J. K Valiūnu up- nimo Kongreso vykdomiesiems 
svarsčiusi. parengiamuosius po- - - ' : * - .
litinės lietuvių veiksnių konfe
rencijos organizavimo, informa
cinės Eltos tarybos sudarymo,

konę vasarvietei liepos ir rug
pjūčio mėnesiam reikalingos vi
rėjos ir svečių kambariam dar- 

. bininkės. Priimami darbininkai 
taip pat ir kitiem vasaros dar
bam. Nori dar darbuotis pensi
ninkai galėtų čia pasilikti ir 
per žiemą. Visais reikalais ra
šyti: Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046.Baltimorė* Lietuvių Fondo Pasisekusi rinkliava LK. Religinei Šalpai 

vajaus garbės komitetas kvie- gv Kazimiero lietuvių para- dalį parapiečių. Viso surinkta 

______ ______________________ pijos bažnyčioje, Sioux City, 475 doL
Šv. Kazimiero lietuvių para- sukaktuvinių 1968 metų finan-

vajaus garbės komitetas kvie-

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

Kennebunkport, Maine
o Jau priimame® 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.

o 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.

e 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

Iowa, balandžio 23 įvyko ant
roji speciali rinkliava Lietuvių pija nedidelė —'turi 76 šeimas, sų vajaus ir kitus iš veiksnių 

345 asmenis. Parapiečiai pa- 1967 sausio 14-15 New Yorko 
prasti darbininkai ir daugu- konferencijos susitarimų iš
moję pensininkai, ši mažytė pa- plaukiančius darbus, bendrai su- 
rapija moka kiekvieną mėnesį tarė jų vykdymo būdus bei prie- 
po 748.77 dol. vietos aukštes- mones ir pasidžiaugė darnaus 
nei katalikų mokyklai išlaikyti, Bendruomenės ir. Vliko bendra- 
todėl specialiom rinkliavom ne- darbiavimo dvasia, kuri esamo- 

Po 20 dol.: M. Kuncienė ir pajėgia didesnės sumas aukoti, mis ^Imkybėmis būtina Lietu*
O. Vakulsktenė; po 10 dol.: O. parapiečių jau visa vos laisvės siekimams ir lais-
Kavalienė, B. Hayes, E. Nikšie- metlj kaip Sjunčia daug vojo pasaulio lietuvių išeivijos 
nė ir B. Plaušinaitis; po 5 (tol.: ^„ntinių į Lietuvą, Sibirą, Len- organizuotos veiklos pastas*
P. Dapkevičienė, A. Dičpetris, įurįe jų jau yra p#, goms.
K. Katinienė, E. Kaušpėdienė, Sjuntę virš 100 brangių siunti- Pasaulinėje Kanados parodo- 
A. Laudanskas, M. Luneckas, S. Korespondentas je dalyvaujanti Sovietų Sąjun-
Meškauskas, J. Miltenis, A. - ■ ■ ga taip pat rodys pavergtųjų
Morkūnas, T. Petronienė, K. 
Pumputis, F. RohmiUer, A. 
žvirgždinas ir M. A. kiti po 
mažiau.

Didesnės sumos gauta vietos 
klebonui asmeniškai aplankant

katalikų^ religinei šalpai.

Didesnes sumas aukojo: kun. 
S. Morkūnas 225 dol. (iš šios 
sumos skiriama 100 dol. su
šelpti poetui kan. Kazimierui 
Žitkui).

— Lietuvių Kat. Motery Są- tautų žmonių ir jų darbų. Bus 
jungos 32 seimas įvyks rugpiū- atvežta parodyti ir lietuvių. Ry
čio 20-23 Pottsville, Pa. Seimo la klausimų, kaip jų atžvilgiu 
rengimo komisiją sudaro Peno- laikytis. PLB valdyba, ryšium 
sylvanijos valstijos apskrities su į pasaulinę Kanados parodą 
narės. " " 'atvykstančių okupuotų lietuvių

(nukelta į 6 psl.)

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

K4 PAS1RY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TėVAMS FRANCItKONAM* BROOKLYNE (BUILDINO FUND) 
*00 BU8HWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką statyto fondui ir pralau Irstyti mane / mtaų

Gartos fundatorius (*1000) 
□..Fundatorius (*100)

ADRK8AS

(Vlaoma aukoms atskaitoma mokančiai (16iuc doducttbio)



&

Geriausiai pailsėsi! per savo 
JANSONŲ vasarvietes

aAUDRONE”
87 East Bay Rd., OsterviUe, Cape Cod, Mass. <■• 

Tel.(Area617) 428-8425
Vl’a Audronė yra apsupta didelio pušų. bertų ir k- dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams * Erdvūs kamba
riai. raini ir jauki aplinkuma • Visai arti tiltas srovės, privatus, 
atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • Geras lietuviškas nuirtas

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUGSĖJO 
M£N. 15 D. ir jau dabar priimam! užsakymai. =* ' . ’

Kreiptis DR. ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE STBOSTON.. B 
MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 18 D- Hertai j vila K 
AUDRONĖ — CAPE COD. MASS. 02655. MARIJA JANSONAS. E 

Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausi*. *r (IMIIuilll* į 
Cape Cod žalumynuos paskendusi* lietuviška pajūrio vii*.

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

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

vienoje pirmaujančiu visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu. - :
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm)..
Nuo New Yorfco per 200 mylių. Iš New York Thruvvay Exit 24, į 
Northvvay 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

PLB valdybos gyvaisiais reikalais

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N. Y. Tel. <518) NH 4-5071

TAVAR

(atkelta iš 5 psl.) 
organams ir išeivijos lietuvių 
visuomenei, jautriai moraliai ir 
dosniai materialiai parėmusiai 
patriotinio lietuvių jaunimo už
simojimus ir pastangas. Kong
reso pinigų likutis pervestas 
naujai sudarytos PLB Jaunimo 
Sekcijos veiklai remti.
Lietuviška televizijos valanda

PLB Valdyba, susipažinusi su 
siūlymu surengti 1968 sukaktu
viniu metu Vasario 16 dienos 
proga vienos valandos lietuviš
ką programą per visus JAV te
levizijos kanalus, šiai didelės 
reikšmes idėjai pritarė ir suta
rė imtis žv?ių jai bendromis vi- 
su iėgomis įgyvendinti.
$ -i-:&vHnas skaldąs žygis

PLB Valdyba, patyrusi įpie
c~«!’’>i~urjama išvvką į okupuo
ta T imtuvą, par-riškia, kad toks 
o^a^i’untas vvkimas, be gali
mų žalingų politinių padariniu, 
skaldvtn dėl Lietuvos laisvės 
kovoiančią išeivijos lietuvių vi- 
sucmenę, tod^l imari pastangų 
nuo tokio žygio sulaikyti.
B-n-tru^msnės rūpesčiais

Apraiš’ru. jnešančiu i Bend- 
r--s 'nrvenima drumsties, 
kilo iš dviejų vietų. Siekda- 
m'* 5y-svi’rs lietuvių «rvvenimui 
? 'krmo ir rfamcs. PI.B Valdy
ba tai") pat ri'šai pasisako ir 
šia-e rūpesčiais.

PLB Valdyba, susinažinusi su 
Padžiaus iwkio duomenimis, 
pareiškia, kad kai kurių Pran- 
cūriios I ietuviu Bendruomenės 
i”stitu''iiu narių parodytas sve- 
tmcninru»c Lietuvis laisvės kovą 
Š7npižanxčio filmo kūrėjui vra 
nesuderinamas su veiksniu Cle- 
velando konferencijos nutari-

PT R VaMvba. s’’ripažinusi su 
JAV J p 

C]''vn’nr>»*n T dab’r*i-
ni.vnininkn T R. Smetonos 

rašymais, nukreiptais prieš 
PTR Va’dvbą ir naskirus jos 
nacine “Laisvosios Lietuves” ’ni- 
1--n—. kad i»e vra 
“ninsnūs b^lš^vikam ir i»» bend
radarbiam”, kad “Pasaulio Lie-

tuvių Bendruomenės valdy
bos laikysena ne tik yra nemo
rali, bet ir pragaištinga lietuvių 
tautai, kadangi ji padeda rau
donajam okupantui vykdyti lie
tuvių tautos naikinimo darbą ir 
palaužia lietuvių tautos pasi
priešinimo dvasią” ir kt (Nr. 
9), reikalauja tuos šmeižtus at
šaukti. Priešingu atveju J. R. 
Smetona ir “Laisvoji Lietuva” 
bus traukiama Bendruomenės 
garbės teisman.

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šias vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Cape Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togos būtų jaukios, linksmos ir įdomios. Savininkai patys 
svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikau 
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Lūšys, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. 
212 - 849-1193 • Irena Veltas. 72 Congress Street, Braintree, Mass. 
02185; tel. 617-843-2146 • VILLA MEŠKA, 42 Beach St, Monu-
ment Beach, Cape Cod, Mas*. 02553; tel. 617 - 759-3251.

Cosmos Parcels Express Corporation
prisijungusi prie 

Podarogifts, Ine.
priima Sovietų Sąjungoje gyvenantiems 
giminėms užsakymus BIHŲ, o taip pat. 
Sovietų gamybos prekių: AUTOMOBILIŲ,

SKALBIAMŲ MAŠINŲ, PRODUKTŲ ir 1.1.
Informacijų h* nemokamų katalogų gaEte gauti vyriausioje

CORPORATION
45 WEST 45th STREET. NEW YORK, N. Y. 10036 

Tel Cl $.7905

•CE SE6- BOOK 8HOP

Books <rf aU CIasatftetttans 
117 W 42ndL 8L N.Y.C;

> BR 9-3886

8MITH FUNERAL. HOME

For Integrity DependabiHty 
anA Ethtea

1 Baker Avė. Dover N J.
CaU 201 FO 6-0382

NUGENT ANO 1GOE

592 Mato St. Eart Orange. NJ. 
CaU 201 675-6867

KOCH BROS.
SUNOCO STATION

Open 7 Days a Week 
We do General Auto Repairs

253 E. Main St.
Maple Shade, NJ.

Guy Lombardo’s 
Eastpoint House

Long Island’s mest famous 
dining spot overlooking Bay. 
Now open Sat 9-2 AM. Danc- 
ing, 2 Floor Shows 10 PM & 
12 Md. Specialty — Seafood, 
Stėaks, Chops. Dock space 
while dining. Credit cards 
honored — Savarin. Diners’ 
Club, American Express, Carte 
Blanche. Res. 516 FR 8-5660. 
Foot of S. Grove St., Free- 
port. A Savarin Restaurant— 
Division of American News 
Co.

CATERERS
For the Finest Weddings

Banųuets 1
Parties and Showers 

Communions & Confirmations 
29-00 Northern Blvd 

Queens Plaza L.I.C. N. Y. 
For Fast Prompt Service

CaU
ST 6-2229

WONDER

\ - 
CHAPPU'S FLORIST

. Bergenllne Avė & 3Cth Street 
Union City. N J. •

CaD 301 UN 7-2918

SAyiNICATERERS

527 Newbridge Avė.
Eart Meadovr

CaU 516 IV 3-8444

IN HONQR OF OUR LATE

11 j-? ;.........

BELOVED PRESIDENT

BREAD

and
HOSTESS

CAKE

534 ELLISON
PLACE SPECIAL STEEL COMPANY

PATEESON 340 Delancy St.

New Jersey Newark, NJ.

CONSTRAD

CONSULTING

ENGINEERS

Box 93

oidwick N. J.

FAIRHAVEN 
MARINE

Ine.

NEW BEDFORD 
HARBOR

617-996-8591

Just inside Hurricane barrier 
for New Bėdford Harbor.

New Marina and Yachtman’s
Haven 

(Showers - To lets - Laundry) 
Travelif t and Marine 

Railwayš.
Complete repair facilities.

Phillips 66 Fuels 
Wate-Ice-Power. 

Stores and Restaurants 
nearby.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER& WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI 

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

• Užeikite — isitikmsite!
6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

New Torfce: UUM 2nd Avanse — TR 9-3667 
(Tarp 85 - 88 gatvių)

RMcmrarife: 56-56 Myrtle Avė. — TA 1-7868
AatarfMe: 28-28 Statom St. — .48 6-1216

Franklin Sųuare, L. L: 9B1 Mempatead Tpka. — 
437-7677

Ftashtnge: 41-66 Mato Street — m 5-2552
Jacksaa Heigtrta: 82-16 S7tt Avė. — IMK 5-1156

JOHN F. KENNED Y
50th Birthday 1917 - 1967

TABACCOLAND OF 
CHERRY HILL INC.

506 Cherry Hill Mali 
Cherry Hill, NJ. 
CaU 609 663-9062

Felef. 201 643-0800

SONNY'S TAILOR SHOP

Open 6 Days a Week 
One Hour Cleaning Service 

We Deliver
48 Pacific Street. 

Newark, NJ.

Telef. 201 622-2114

EMPRESS JOSEPHINE INC.

2037 8th. Avė.

The Key to our Success is 
You our satisfied Customer

CaU 666-3155

ERNEST J. GLEISNER

553 W. 51 st. Street

New York City

CaU CO 5-2143

YANKEE VENDING INC.

365 Third St.

Jersey City, N.J.

Call 201 656-1350

CANCRO FUNERAL HOME

For Integrity, Dependability 
and Ethics 

3710 White Plains Road 
Bronx, New York

KI 7-6464

- THE CHOE MILL
11 MiU Road — Irvington, N. J.

Edwarda Childrens Shoes 
CUtTHOPEDICrs OUR Specialty 

Open 6 days a'Weęk 
Open Friday evening

ED’S
Auto Body and
Fendęr Works
Open 5 Days a Week 
Ali Work Guaranteed

244 South Washington Avė 
Bergenfield NJ.

CaU 201-384-0240

SWISS
MOTEL

Ū.S. Highway No 1 
Metuchen N.J.

Open all year round 
A Family Place

CaU 201 - 548-9500

SCHREIBER

TRUCKING

COMPANY
530 DUNCAN AVĖ 

Jersey City NJ.

CaU 201
DE 2-4500

MENLO
COACH DINER

Open 7 days a week 
Fine Food and ExceUent 

Service
Best Cup of Coffee 

in Town

U.S. Highway No. 1
METUCHEN N.J.

SCHRAFFTS

50 W 23 Street

New York City

MAURO MOTORS

611 Atnboy Avė Woodriaje,N. J. 
FINE CARS

CaU: 201 UB 4-4100

MR THOMAS 
F. SHEBELL

713 BANGS AVĖ 
ASBURY PARK 

N.J.

201 - 774-1000

EVERYTHING FOR 
THE GARDEN 

Landscaping 
. Distributor for Lains 

Marion Blue Grass 
Sod installation our specialty

. Roek Ledge
Garden Center

1621 Hamburg Tpke. 
Wayne, N.J.

201 - 694-8117

VALLEY VIEW 
MANOR

EVERITTS TOWN
ROAD

FRENCH TOWN 

New Jersey

BONOMO 
CANDY 
CORP.

2857 WEST 8th 
STREET 

Brooklyn, N.Y.

Call CO 6-4107

AMERICAN

BANK

&
TRUST CO

70 WALL ST
New York City

MAIN ST

TRAVEL

FOR THE FINEST 
IN TRAVEL

We Take Care of the 
Entire Family

243 Main Street 
Hackensack N.J.

CaU 201 -342-7326



Call 516-234-9175

Joseph Garszva

HELP WANTEDCall 789-1516

RĘST KOMES

P.S. F-jos Lietuviu Sekcija

Įvairūs kailiniy

FUTBOLAS Market 2-5172

DISPLAY

VAITKUS

MOUNTAIN HIGH LODGE

KARLONAS
Athol, New York 12810 TeL: 518 NA 3-5750

FUNERAL HOME

JUOZO MISIŪNO

FILATELISTAI!

Baltieji paėjo Rh6. juodieji apsigy
nė Rg7. Sekė nelauktas ėjimas Vc3! 
BgS atrodė atlaiko spaudimą, bet 
sekė Vf6! ir juodieji turėjo pasiduo-

BRUNER 
PAINTEB

Boai*'jng 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 633-6311, High Bridge, N J. 
1 hr from NYC 4- Phila by car. S. 
Getgen, mgr. Cath. church nearby.

papuošaly 
pasirinkimas

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
lietuviškos plokštelės. —B ALLRO<3$iSuitabtefor Bingo 

holds betwesn 250-300 peopit for 
rent Flatbush sectfon Brooklyn — 
For Rea call FRANK BOSCO bet 
8-10 AM VI 3-1303

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

Available in Montreal approx. 25 
fum. lodgings with kitehen facili- 
ties in downtodmdbtrict for EXPO 
67 Write Compact Agency, Ine. 30 
Milner St_ Montreal West Quebec. 
Canada. AtL: Mr. R. Christofer

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

Bnėze waya 
Clark StėHlghvray 35 

Keyport, N. J. 
201-284-3685

M jgeaop Sarriee Maiiag& 5 igtn. 
tropą Vaąhington Bridge 607 Pala- 
«Mm Avė COffitie Park NJ Cfcll 
»1 -943-3036 ask for Mr. Emeri.

A Nntary Public 
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

BERUEST BECORDS, Ine. 
M Mechanic 8L

ing condittais uotai stop. Lucinda 
Fashton* 4109 Fort Hamilton Park- 
way BrooklynN.Y. Call TR 1-8540

Steady Day / Night shifts 
Call OL 5-9434 

CORYFASHIONS 
871 East 224 SL 

. Į Brome

AL’S ISLIP TAXI SERVICE ' 
Turo way radio cotnmunication 24 
hour Service 7 days a week for 
weddings coiiununion and confirma- 
tion; Hospitals A airports We take 
care of the whole family Call 516 
JU 1-0500 or 516 JU 1-9506

JUNGLE IMPORT8 
A TRADINC CD.

Wooty MonUes, Ringtails, Parrots, 
KxoOc Blrds, Animais and Reptlles 
from around the vrorid. Open 6 days 
a week. 1251 DeKalb Avė. Brook
lyn, N.Y. — 491-3Z93

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

CUSTOM HYOROMATICS 
565 Carroll St. Brooklyn 

Open 5% Days. Automatic trans- 
missions repaired resealed and re- 
built

TEL ANSWERING 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

For Small Hospttal in Brooklyn 
N.Y. 

Fringe Benefits 
Call TR 5420B

►Fbėokt Fheay Staktoj -'' 
lįgoaAbėMiAį’N. Y.

__ _ ■ e^a *—-----M UMOCmM.

tarnaivlaMe

KEYPORT AUTO 
LAUNORY

Open 7 days a week 
The key to our success is you 

our satisfied customers 
Call 201 - 264-9767

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

Cut out and save — Sewer or drain 
trouble? Tins ad worth 25% off: 
sevrers, rinks, yard (trains, tubs, 
shovers, root leaders (cleaned elec- 
tricaBy). 24 bočr emergtnty derrice 
day and night Call 691-8546 Aochor 
Sewer A Drain Service

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDHJS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• šf ***06 fanuos siunčiant audinius į užsienj 
O Mgs'E$Kkdinome ssvo pertaipes* ksd^galėtumė geriau

patanumti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

CAPITGL SEWER CįLEANING 
969 E 45th:Staeėt — Sewers and 
drains electrically cleaned. 24-hour 
service—all work guaranteed. Call 
469-3863 or, 46^-3864 ask for Char
ite Schmin^sl^ p ’ '

PAINTING CONTRACTORS. Ptast- 
ering. Ali inšide vtttfc. Scaffold 
work, fire escape. AD outside work. 
No job too sraaH or too Mg. Call 
W A 65370 Estimates cheerfully giv-

StephcH ArowtSeis 
(ARMAKAUSKAii) 

Grkboriuš-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA 

483 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

VUNONtS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
' IMPORTUOTOS IR VIETINES

TORRES 
PHOTO 6TUDIO

708 Ninth Avė. behind 48 A 49 SL 
NevrTork 

LMe Hke pbotoe 
Special prfce8*for 

Cocumndone and CtaSzmatkms

KODIS 
LAIDOTUVIŲ {STAIGA 

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

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

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

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

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

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

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

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

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 2BEOFORD AVĖ. 
. . Brooklyn, N. Y.

ZITO GENERAL C0NTRACTING 
We do everything in the building 
line alteęation and pew work all 
work, guaranteed 5*26 >124th Street 
College Point U. Call RO 2-7272.

Brenann aikštėje Middle Villa- 
ge L.L turi pirmenybių rung-

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti frairiausiot rfifiet amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
10346 LEFFERtS MVD. RICMMOND HRL N. T.

TsMmmr Vlrųiiiia 34644

čių.Atalo tenjfa pirmenybės į- 
vyks birželio 3< Tųroafa, Qn- 
tarigĮ, Pirmenybių vykdytinai 

—Kanados Latvių Sporto Są- 
1U1MUL -

Programa: a) Vyrų komandi
nės vadybos; b) Moterų koman
dinės varžybos; c) Vyrų viene
tas; d) Moterų vienetas; e) Vy
rų dvejetas; f) Moterų dveje
tas; g) Mišrus dvejetas.

Visose individualinėse viene
tų ir dvejetų rungtynėse daly
vių skaičius neribotas. Vyrų ir 
moterų komandinėse varžybo
se kiekvieną tautybę atstovaus 
viena reprezentacinė koman-

Matthew P. Badas 
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air condlttaaed A J. BALTON-BALTRONA8

MRS. LIŪLIAM FOLER
396 Center St South Orange NJ. 
Room and board fęr retired persona. 
Beautiful Guest House. 3 hot meals 
daily Catholic Church within the 
area. Call 201 - 762-8771

robert pavis 
Aluminum Home Improvement 

Siding - windows - Jatairies 
A wnings - Porch enclosures

NAUJAUSI 
PRANCOZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI.

GETSOS FUR CORP.
363 7th Avenue, N.Y.C. 

Furs Mink Stoles and Jackets 
50 year old factory 
Save A Lot Money 

Call 524-4814

General Teohnteal Institute, Ine.
Scbooi of wettfing. IntHvidual or 
company studentą. Acetylene Elec
tric Are, HeUarc, etc. Approved for 
veterans' training. Day A evening 
classes — 1118 BUtimore Avė., Un- 
den, NJ. 486-0150

A Restaurant o£ Continental Atmos- 
phere •' CocĖtail 
Music • Air Condit 

VIENNE8COACH 
Route 25^ Jericho Turnpike 

Syosset, M. Y.
Walnut 1-23803873

Your Hosts — Thure Jchansson, 
Russ Lundstrum.

sunkumų su komandos sudėti- 150 W. 28 St, New York, N.Y. 
mi. Nebūtų stebėtina, jei rung
tynės neįvyktų, žaidžiama Kis- 
sena parke, Flushing L.I. Pra
džia 2:30 vai. Jauniai 11 vai.

3686 Park Ava, 
Weehawken, N. J. 
Call 2B1 885-G761

Estas tfamelrtrli Paul Keras, ku
ria au EsUjoa Oriegacija buvo Atvy
kęs f Expo psrodg Mtntrealy, davė 
4 rimuMuns: V. 4 d. MontreaMo uni
versitete su laikrodžiais — laimėjo 
1(K lygtasis 2; V.6d. Sovietu pa
viljone +17—1=L T» patį vakaru, 
LaSeshore C.C. +21=6—6. V-Id. 
Tbronto universitete: +27=8—5.

Didmeistris priėmė kvieti
mu ir sutiko dalyvauti tarptauti
niam turnyre, Winnipege, rūgs. 30- 
spaHii 14 d-d. Laimėtojas gaus ma
žiausia $1000.

VI AA. latviu p-bes, Chicagoje, 
laimėjo Erik Raridinš, HL surinkęs 
4-1 tž. L- Dreibergs, Mieh., taipogi 
4 tA, J. Pamiljens, N.Y. ir Zuntaks, 
Ont. po 3% tš. Bostoniškis Juris 
Ozols tepelnijo 2 tš. Dalyvių buvo 
I grupėj 18 ir antroj — 6. Prizų 
fondas siekė $700. Sekančios latvių 
p-bės 1969 m. numatytos surengti 
New Yorke arba Bostone.

Maironio Parke, Shrewsbury, prie 
Quinsigamond ežero, kaip skelbia 
praeito aekma&enio (V-21d.) Bos
ton S. Herald, įvyks žymiausio Mas- 
sachusetts meistro John Curdo si
multanas, kurį jis duos gegužės 24 
d. Worcesterio lygos šachmatinin
kams.

G. Aleksas, žaisdamas antroj len
toj už Lakeshore C. C., Que. prieš 
CCCA, sužaidė lygiomis su L. Pin
kus. Rungtynes laimėjo Lakeshore, 
santykiu 8:5.

Saulius Girnius, Bostono lietuvių 
B komandos kapitonas (toji koman
da iškovojo ^ LET v. Bostone) išvyks
ta šį rudenį studijuoti į Clevelando 
universitetą.

įdėmi partijos padėtis susidarė 
vienam iš didmeistrio P. Rereso si
multanų Montrealy. Juodais žaidė 
atrodo taipogi estas, Erik Viires.

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

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

Siunčiame Lietuvos pašto 
ženklu* Jūsy pdsirinlrimuL Ra
šyti: Buitie Štampe, P* O> Boa 
127, Toronto, 19, Cnt., Caneda.

Work near Home. A young man — 
Rehahte with car for ezterminating 
vrork. Mūri have reterences. Will be 
bonded. Win train. Ho^iitalization, 
Medical and Life „Insurance, car 
alk^iae Įttbttify insurance. Per- 
manent position. CaH (201) 756-4911 
Chance fmr advstocemenL

9534 for reservations 
STEVE’S CORNER HOTEL 

3172 Dagenais Blvd., Fabreville, 
Province of Quebec, Canada

IBM OPERATOR
Oppartunjty tp fearn Computer, mi
nimom 6 months ezperience. Im- 
meMate opadng, no wiring neces- 
sary. 9800 Computer on order. Sala- 
ry conamėnsurate with experience. 
653-0280, ask for Mr. Morales.

ALOHA 
TRAVEL BURBAU Ine.

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

E A C Contractor* of all kinds 
Ehnergency ESectrical work Sewers 
electrically ■ cSėaned' 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

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TeL TR 9-6466

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir Mtad. iki 6 v. vak.

. . . A . x. , .. . T . DIDELIS PASIRINRIMAS. URMOgiasi. Ateinant} sekmadieių Lie- KAINOS. Parduodame dideliems 
tuvių Atletų Klubo pirmoji fut- kailinių krautuvėms. Prieš pirkda- 
bolo komanda žaidžia priešpas- mi—įsitikinkite, patogios mokėjimo 

_. r r sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki- 
kutmes pirmenybių rungtynes. siuvinius į naujus modelius. 
Priešininku yra Kollsmann SC,

BOOKREEPING MACH. OPERA
TOR eatperienced in acęounts pay- 
atte, 5-day, 37%-hour week, com
pany benefits. MARCO CHEMICAL 
— Call Mr. Weitzer 201-925-6610. 
W<Hk near home.

ROOMS $12.00 PER DAY 
with meals $20X10 per day 

TrOiler A Camp Site* $3.00 per day
Pool, bus service, 15min. from Ekpd 
Metro. Reserve now, limited num- 
ber. Write for free brochures and 
Information or call Montreal 625-

OSWALD E. BARTLET, 
General Manager 

Phone 693-9290

HK3MDA* 
New andUsed Motor Cydes 

Sales, service, Parts, Insurance 
Free lessons. Open 6 days a week 

KAMADA 'MOTORS CORP. 
1440 Bruckner Blv<L, Brome 

328-9533-5

Open 6 Days A Week

617 FLATBUSH AVĖ 
Brooklyn N.Y.

OUTSTANDING BUY — DINER 
excellent location parking lot long 
lease reasondble rent wonderful op- 
portunity for young couple. Asking 
price $45,000 Mr. PAUL PAPPAS 
call 392-9582

MARION WHITWELL 
PHOTOGRAPHY

Weddings - Portraits - Commercial 
Black A White and Cdor 
521 Hamburger Turnpike 

Pompton Lakęs 1+J. - 
Call 201-835-1035

Iheodore Wofimin, 
Ine.'

E.' JOSEPH ZEBROWSRI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition

Lietuvių rinktinės sudarymu 
komandinėm varžybom rūpina
si ŠALFASS-gos stalo teniso 
komitetas. Lietuvių įgaliotinis 
Scih varžybom yra stalo teni
so k-to narys Jonas Nešukai- 
tis iš Toronto.

Pirmenybės vyks Toronto 
Tablo Tennis Center, 337 Spū
dina Avė., Toronto 2-B, Onta- 
rio. Pradžia: šeštadienį, birže
lio 3 d., 11:00 vai. ryto. Jei 
bus reikalo, pirmenybės bus tę
siamos sekmadienį.

Visi lietuvių žaidėjai regist
ruojasi iki gegužės 28 šiuo ad
resu: Mr. J. Nešukaitis, 255 
S i i v e r Birch Avė., Toronto 
Ont. Canada, Telefonas: (416) 
0X1-7798.

Dalyvių skaičius neribotas ir 
visi lietuvių stalo tenisistai yra 
skatinami kuo gausiau dalyvau-

Adolf Schrager Fumitnre, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

c % S?*"® 
TeL;

ti./r, a
■y* «Į *■ f * ■ V

Lietuviška vasarvietė gražiuose Adirondacks kalnuose — 
300 akrų miško ir pievų. Kabinos su virtuvėm, kambariai 
Su patogumais. Geras maistas. Didelis maudymosi basei
nas, teniso aikštė, svečių kambarys. 13 mylių nuo Lake 
George. Rašykite ar skambinkite dėl brošiūros:

BUYUS 
FUNERAL HOME

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street
Newark, N.J. 07105

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue 

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas Žemiausiomis 
kainomis. Rainos tos pačios ir į 
kitus miestus — TeL TR 6-6434
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