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Vokietijos karo aviacijos vir
šininkas gen. Wemer Panitzki

ko partijos Albanijoje ir N. Ze
landijoje.

i. Vietnamu* Azijos valsty
bių konferencijos siūlymą de-

— Turkijoje žemės drebėji
mo paliestose vietose gresia 
choleros pavojus.
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— Lėktuvę streikas, trukęs 
43 dienas, baigtas rugpiūčio 
19. Dabar jau susisiekimas vei
kia normaliai. Krašto ūkiui, tas 
streikas padarė 3 bil. nuostolio.

to 20 kalbėjo Rhode Island 
erškete. Kreipė dėmesį į 
mes Amerikos viduje: 
sų miestuose gausu supuvi- 
mūsų gatvėse gausu smur-

Ar dėl. spalvos? Stebi: tavo 
gatvėje gyvena tamsiosios spal
vos šeima. Gyvena eilė metų. 
Rytais išvyksta į darbą, vaka
rais grįžta. Aplink butelį švaru, 
tvarkinga — kaip ir kaimynų. 
Niekas jai nekliūva ir ji nie
kam. Tai inteligentinio lygio 
šeima — kaip ir kaimynai. O 
jeigu toki būtų ir kiti tos pa
čios spalvos gyventojai? Ar ši 
spalva tada kliudytų kitai spal
vai “koegzistuoti” kaimynystė-

Po tokios išvados imi stebė
ti faktus: kas ir kaip daroma

menę, o to š Vietnamas reika
lauja kaip sąlygos bet kuriom 
derybom. Attikto, kad tas nau-

Kaiys Matonis, “brokeris”, 
pareiškė: “Visi' kaimynai 100 
procentų yra vieningi prieš 
negrų įsikraustymą čia. Jų na
mai būtu likviduoti”.

vos,
B. Johnsonas.

' — Dėl spalvos, dėl spalvos— 
kartoja masėje ir .griebiasi ak
menų, Molotovo kokteilių prieš 
kitos spalvos pilietį. Pamišimo 
pagauti ar pasidavę provoka
toriam išrašo ir nešioja šūkius: 
“Vienintelis kelias baigti su 
negrais — išnaikinti”.

Kas masės nuotaikom 
mėgsta gyventi, ima pats 
tiškai galvoti: ar tikrai dėl spal
vos vfoni kitę nekenčia ir ak
menio graibosi? ar žmonės pa
darė jau tokią evoliuciją, kad 
priartėjo prie tų Dievo leistų 
padarų, kuriuos Ispanijos sadis
tai varo į areną, kad pasigro
žėtų, kaip tie padarai duodasi 
provokuojami raudona skara' ir

Kancleris Erhardas yra išti
kimas Amerikos politikai, šiai 
politikai nebeturi pasitikėjimo 
Adenaueris nuo laikų, kada A- 
merikos užsienių politikos vai
ras iškrito iš Dulles laikų. A- 
denauerio pareiškimas N. Y. 
Times korespondentui C. L. 
Sulzbergeriui daugelį nustebi
no. Jis ragino Ameriką pasi
traukti iš Vietnamo; vadino So
vietus “taiką mylinčia” valsty
be. Kas Adenaueriui pasidarė? 
Spėjama, kad jis kaip ir de 
Gaulle nepasitiki Amerikos 
dabartine politika, kuri siekto 
susipratimo su Sovietais, bend
radarbiavimo. O gal ir Euro
pos sąskaita? Tokiu atveju, ge
riau pačiam ieškoti susipratimo 
su Sovietais negu laukti, iki dėl 
tavęs susitars Amerika ir So
vietai. Taip elgėsi de Gaulle, 
taip dabar galima aiškinti ir A- 
denauerio žodžius.

Erhardas, ieškodamas tarp 
saviškių atramos, mėgina artė
ti su trav- apsaugos min. J. 
Straussu.

TURKIJOJ nuo žeme* drebėji
mo Žuvo 3000

Turkijoje rugpjūčio 19 nuo 
žemės drebėjimo žuvo apie 
3,000. Labiausiai nukentėjo Er- 
zerum, Bingol, Anatolijos ir kai
myninės sritys.

Nuostolingiausias žemės dre
bėjimas buvo 1920 Kinijoje— 
žuvo 180,000. Pačioje Turkijo
je 1943 žuvo 4,000.

Jugoslavijoje rugpiūčio 20 bu
vo taip pat žemės drebėjimas 
prie Adriatiko. Aukų nebuvo. -

Matonis dėl tų pačių nacių: 
“Svastika yra Hitlerio partijos 
ženklas. Tie vaikinai (kurie ren
gia demonstracijas su nacių

o m i t e t o priešamerikinei 
lai tirti pastangos išleisti į- 
ymą, kuriuo galėtų būti bau- 
mi padedantieji Amerikos 
šui, susilaukė didelio pasi- 
šinimo iš komunistų, iš N- 
Times ir mažai paramos iš sisakymas už" Vietnamo spren- 
lokratų ir respublikonų va- dimą derybų kebu. Bet inicto- 
Sako, kad tie komunistų tai- toriai inifiįsla punakytT. • kad 
ūkai, kurie siunčia paramą Amerika atitrauUąsa»vkariua-. 
namo komunistam ar mė- 
i sutrukdyti Amerikos ka- 
menės išsiuntimą į Vietna- 
esa tiek nereikšmingi, kad 

į reikalo įstatymą leisti.

Kancleris Erhardas turi sunkumų 
dėl savo amerikinės linijos Tam

Vokietijoje auga kritika 
kancleriui Erhardui. Socialde
mokratai reikalavo, kad jis pa
sitrauktų. Reikalavimą jis atme
tė — pasitiksiąs pareigo

se iki parlamento naujų 
iuo sudarytos sąlygos juo- «“ ana"i- “ k<,In“- ™kin,u- 1969 Sunkumų susi- 
iem registruotis’ balsavi- nistai atsakys — ne. laukia ir iš savosios partijos.

Imi abejoti masiškai skelbia
ma tiesa: spalva, spalva... Nu 
«ptov» yra nesugyvenunė ar 
vengimo priežastie. Spalva atsi
tiktinis dalykas. Svarbesnis yra 
kultūros lygis, kuris duoda

Chicaga virto centru, kur la
biausiai susikryžiavo skirtingi 
socialiniai interesai ir ėmė 
reikštis ekstremistiniais būdais 
— smurtu ir chaosu. Paliestas 
ir lietuvių gyvenamas Marųuet- 
te Park. Su to rajono gyven
tojais kalbėjosi N.Y. Times ko
respondentas D. Janson ir at
pasakojo jų argumentus, kodėl 
jie nenori negrų savo rajone, 
ką jie galvoja apie ten pasi
reiškusius Amerikos nacius.

- Vakarę Btrlyne jaunave- 
li, jei yra Berlyno gyvento- 

gauna paskolų 3,000 mar- 
(750 dol.). Jei per 10 metų 

Įtaikia 3 vaikų, paskolos ne
ria grąžinti Vakarų Berly- 
yra 2,2 mil gyventojų. Mies- 
btadžeto 45 proc. duoda Bon- 
i vyriausybė — 500 mil.

puolasi ant durklo, kurį jiem 
taiko sadistų pasamdyti bude
liai? Nekaltas padaras krenta 
negyvas, kad sadistai pakvėpuo
tų raudono kraujo garais. Žmo- 

; . Amerikos piliečių daugu- gaus evoliucija... jaučio link.
ma galvoja, kad klaida yra pa- Nenori tikėti, kad Chicagos, 
neigti kam nors padorią vietą Clevelando, New Yorko, Los 
gyventi tik dėl jo odos spab Angeles piliečiai yra toki hiper- 

kalbėjo prezidentas L. jautrūs spalvai ir nuo jos ap
svaigę piktžodžiautų spalvai tų, 
kuriuos kartais vadina broliais 
Kristuje...

Iš rūstaus susimąstymo iš
traukia tave kolega, kuris mo
ka dideles problemas spręsti 
su humoru ir paradoksais: “Jei 
spalva, sako, nepatinka ir dėl 
spalvos netenki to, kas yra gal
voje, tai kreipkis į žmoną: ji 
turi praktišką galvą: nepatin
ka jai spalva, ją pakeičia — 
plaukų, akių, nagų spalvą. Nie
kai ta spalva: 'juoda ar balta, 
jei ji jaudina, tai mūsų am
žiaus technologija gali ją pa
keiti, ir bus taika, ramybė be 
Jungtinių Tautų spalvotų in- 
trygų”-

Jeigu tai visa dedas tik dėl 
spalvos •..

Sovietuose, už žydų institu- 
atgaivinimą.
- A GoUbtrgas, atstovas 
rautose, rugpiūčio 22 pa
ke, kad svarstant komunis- 
s Kinijos atstovavimą J. 
tose Amerika niekad nesu-

Donaldas Prapuolenis, 27 
metų: “Mes turėjom 11 dol-, ka
da atvykom į New Yorką 1949. 
Mes sunkiai dirbome, kad tu
rėtume tai, ką čia dabar turi
me, ir nenorime to netekti. Bū
tų tik laiko klausimas, iki visa 
ši kaimyninė aplinka būtų su
naikinta negram Įsikrausčius”.

. Richard Sandau, kuris Lietu
voje buvo ūkininkas, brolis iš
vežtas į Sibirą; jis dabar čia 
yra stalius if dėl pasireišku
sių riaušėse nacių pareiškė: 
“Mes nenorime jokios nacių 
partijos šiame krašte, bet mes 
nenorime nė komunistų...”

Prezidento kalba aiškinama 
kaip įspėjimas prieš chaosą ir 
netvarką, kuri vykdama teisin
gumo ir. lygybės ar savisaugos 
vardu. Molotovo kokteiliai, šau
liai nuo stogų, “juodoji jėga”, 
naciai, Ku Khix Klanas bei pa
auglių siautėjimas daugeliui 
miestų vietoj laisvės atnešė 
smurtą, vietoj integracijos ne
apykantą.

Prezidentas išlaikė čia įaugu
sią tradiciją — nesiskubinti ir 
neužbėgti blogiui už akių, iki 
ims rodytis jo vaisiai; iįp ims 
aiškėti, kad tas nekanalizuoja
mas blogis gali parodyti savo 
vaisius ir balsavimo dieną prie 
urnų.

om. Kinijoj* valymas, pra- Japonijoje komunistų parti- 
jęs kovo mėn., laikomas ja nusisuko nuo Kinijos, kaip 
tas- Nušalinti “revizionis- tai padarė šiaurės Korėja. Išti- 
, siekę susipratimo su Mas- kimos kinam komunistam teli- 

Sustiprėjo griežtos rankos 
lugos ministeris Lin Ptoo. 
tobar yra Mao Tsetųngo dė- 
>ji ranka. Apie susipratimą 
Amerika dėl Vietnamo ne- rėtis dėl Vietnamo atmete. * 

ir kalbėti - Prericfenta* Jotanonu tarė-
v. ■ si su Kanados min. pirmininku
REIKIA (STATYMO pri» Personų dėl Vietnamo dery- 

Ūkininkam kaisti? Kas sutarta, nepaskelbė.
Bet prezidentas Johnsonas spau
džia visus galimus mygtukus, 
kurie duotų derybas.

Respublikonui nori keisti šū
kius dėl Vietnamo karo, Illi
nois kandidato į senatorius 
Percy iniciatyva ruošiamas pa-

— Sun. MansfieMas rodė vii- 'ktoįrio išaiveržimo Thera salo- ei ją. Nuostolių esą už 400,000 
čių, kad prezidentas de Gaulle je. Tito buvę 1500 metų pr. dol*
pasikalbėjime su Cambodijos Kristų. Dabar Naujos teorijos — Vietname liepos mėn. a- 
vtostybės galva Sihanouk tar- tirti ir tikrinti tovyko James W. merikiečiai neteko 33 lėktuvų 
sis ir dėl galimybių karui baig- Mavor iš Man. okeonografijos — už 50 mil. Lakūnų neteko 
ti Vietname. * instituto. 27.

tvarkos pajautimą, socialinį so
lidarumą su kaimynais, morali
nes kategorijas, normuojančius 
santykius su žmonėm, {sodink 

ženklais) apie tai nieko ir neiš- tokioj pat vietoj pilietį švie- 
mano. Jie tik nori padėti sulai- sįQg spalvos, bet tokio pat kul- 
kyti negrus ir apsaugoti mūsų 
nuosavybę”.

Pareiškimai santūrus. Toki 
pat santūrus mokytojo iš Bo
hemijos kilusio. Kitokį vokiško 
kilimo Chicagoje gimusio ame- Įsiklausai į suinteresuotų pa- 
rikiečio. Jis pasisakė galįs jung- reiškimus. Antai iš Clevelando: 
tis prie nacių partijos, nes tie, turiu eilę pažįstamų juodųjų, 
kūne demonstravo, esą komu- kurie yra geri žmonės; bet. ne 
nistai, kai kūne žydai, kūne te- tįe, kurie atsikraustė i mūsų ap- 
są lojalūs tik Izraeliui. Jis net 
esąs pasitraukęs iš katalikų 
bažnyčios ir demokratų parti
jos, nes abi padedančios neg-

Komunistintoi kraštai — Ru
munija, Bulgarija ir Jugoslavi
ja — pradėjo lenktyniuoti dėl 

pašalinti nacionalinę Kini- iniciatyvos organizuoti Balka- 
I J. Tautų. nų valstybių vienybę. Į tą vie-

GoNtąpM rodo,, kad demo- nybę labiausiai nori įtraukti ne- 
tų 40 proc. nori R. Kenne- komunistinius kraštus — Grai- 
į prezidentus 1968, 38 proc. kjją ir Turkiją. Rumunijos mi- 
i Johnsono. Nepriklausomų nist. pirmininkas liepos mėn. 
pioc. pasisako už Kennedy, lankėsi Turkijoje, rugpiūčio 
jžJohnsoną 29 vyks į Graikiją. Bulgarijos
en. Dirksenas pareiškė, kad užsienių reikalų ministeris lan- 
itęsiąs karas Vietname atsi- kėši Turkijoje oficialaus vizi- 
Jdmsonui populiarumo.
— Europa krriuai nuo bitni- 
tisistų. Prancūzija jų visto 
{įleidžia, Anglija teiraujasi, 
k pinigų turi. Izraelis nutrau- 
bitnikų tarptautinę stovyklą 
i Negyvosios jūros. Ima žiū- 
r į juos kaip į nauja mada 
^dengusius senus “ubagus”, 
totas-

tūrinio lygio kaip anas vengia
mas tamsios spalvos žmogus. 
Nuo tokio piliečio šviesios odos 
nebus geriau, jei jo galva ir są
žinė yra tamsi.

to. Turkija revizituos. Jugosla
vijos min. pirmininkas vyks į 
Graikiją,

To viso lankymosi tikslas ma
tyti iš Rumunijos partijos sek- 
retortous Ceausescu rugpiūčio 
5 pareiškimo televizijoje: esą 
reikia sukurti BaHcanę valsty- 
bię bendradarbiavimą; praeity 
“imperialistinės valstybės' H- 
naudojo BaHcanę tautas kaip 
užstatą savo politikai dominuo
ti". Tie pareiškimo žodžiai' ir 
vienybės siekimas gali būti 
dvejopai suprantamas: kaip Ru
munijos noras atsipalaiduoti la
biau nuo Maskvos ir dėtis prie 
Turkijos, Graikijos, arba kaip 
pastangos atitraukti Turkiją 
bei Graikiją iš Nato ir Vakarų 
įtakos.

jas respublikonų rengiamas 
posūkis bus tik propagandinio 

IDIEJI BALSAI pobūdžio — nori rodytis, eida-
fuo 1965 rugpiūčio 6 pasira- 1 rinkimus, kad respubliko- 
> “pilietinių teisių” įstatymo, na^ visada už taiką. Taip gali-

linkines gatves 
terim išeiti iš namų nesaugu; 
turėjau namą- parduoti ir išsi
kelti •.. Iš Chicagos pareiški
mas spaudoje: ten aš gyvenau, 
dabar toje gatvėje kiti gyvena, 
ir vaizdas labai pasikeitė; neno
riu, kad dabartinėje mano gy
venamoje vietoje aplinkui pa
našiai keistųsi.

Ar tai neapykanta spalvai? 
Ne. Tai baimė netvarkos, kuri 
ateina su nepakilusiu į šiai vie
tai normalų kultūros lygį — 
ar tas ateinantis būtų juodas, 
ar baltas, ar bespalvis.

Imi ne pagal madą galvoti: 
no spalva yra noapykantos ir 
riaušię kaHininlca*; daug dau
giau skirtingas kultūrinis laips
nis; no spėtvę sumaršymas yra 
pozityvus sprsndknas; daug tik- 
resnis sprsndtmas pskolti 
tos ar kitos spalvos kultūrinį 
lygį; kada kultūrinis lygis su
artos, spalvos nustos gąsdinu-

— Amerikos muitinės per fi
nansinius praėjusius metus su
laikė marijuanas 6 tonas, arba 
17 proc- daugiau nei prieš me-

ATLANTIDOS PASLAPTIS vėl 
atgijo 

Platono raštuose pasakoja
ma apie turtingą valstybę,, ku
ri prieš 12,000 metų nuskendu
si. Pagal Platono duodamas ži
nias ta valstybė buvusi 800,000 
Irv. mylių ploto — tris kartus 
didesnė nei Texas. Tokia vals
tybė negalėjo sutilpti Egeįaus 
jūroje, tada Platonas ją nukėlė 
| Atlanto vandenyną. Dabar 
pagal seismologą Galanopoulus 
■aiškėja, kad Platonas buvo blo
gai skaičius sių>ratęs, dėl to ir 
jo teorija buvusi klaidinga. Ta 
nuskendusi valstybė nebuvusi 
tokia didelė, taigi ir nuskendu- — Sovfetuuuo nuteistas mir
si ne Atiaste, o Egejaus jūrų- ti ini M. Rabtoovič, 12 metų anam tamsios spalvos žmogaus

A<sena«MH«, būvy* kaneterta, prie* je. TM buvusi ne kas kita, kaip jo bendrininkai Brainmaster, lygiui pakelti? Ar tikrai tai da-
Amertka ir pri— Erhardą? Mino valstybė Kretoje. Ji buvo Dukarsky. Nuteisti už drabužių romą tų, kurie vadovauja juo-

sunaiktota nuo galingo ugnia- vogimą iš fabriko ir spekulto- dosios spalvos žmonėm, tų ku-
— San. Manatioldas rodė vii- tataio iMTeržifno Thera salo- ei ją. Nuostolių esą už 400,000 rie vadovauja Amerikos valsty

bei?
Imi galvoti taip pat: kuriais 

sumetimais vadai kaltina spal
vas, nors gerai žino, kad čia 
spalvos nieku dėtos?

n, 6 valstybėse (Louisiana,
sissippi, Alabama, Georgia, —Valstybė* sekretorių* Rusk 
torolina, Virginia) registruo- Lo°k žurnalui pareiškė, kad 
juodųjų skaičius padidėjo: gaunamos algos jo pareigom 
o 837,000, dabar 1,289,000, neužtenka. Kai jo atsargos baig- 
a 40 proc. visų balsavimo sis’ t“1®8 pasitraukti Atlygini
mus juodųjų. mo J* dabar Sauna 35,000.
- Buv. pmdecvtas Eisonho
fe ragino įvesti karinę tar- kilo. Buvo 2,8 proc. didesnės ,. . .
ą visiem baigusiem 18 m. nei prieš metus tą mėnesį, šie vęs kanclens Adenauens. Ger-
- komunfefv pr- metai laikomi labiau nei bet ka- štenmaier kritikuojąs kanclerio 
pasisakė prieš antisemitiz- da nuo 1957 keIyJe t infliaciją- užsienio politiką.

— Dėl spalvos tiek nesan
taikos, — skundėsi ne taip sau 

va pilietis, bet garbingas ir žtoe-
Y sus Chicagos arkivyskupas 

JohnP. Cody. a .

Erhardo padėtį dar pasunkino ir tai ...
atleistas. Formaliai dėl to, kad 
jis ėmėsi kritikuoti vyriausy
bės karinę politiką. Kritikos la
biausiai susilaukė faktas, kad 
kovos lėktuvai Starfighter jau 
65 sudužo ir 36 lakūnai žuvo. 
Tie lėktuvai yra gauti iš Ame
rikos. Generolas kritikavo, kad 
lakūnai jiem nepakankami tre
niruojami ir kad nepakanka
mai patys lėktuvai turi apsau
gos priemonių. N. Y. Times pa
stebi, kad, Amerikos lėktuvų 
kompanijos, remiamos apsau
gos sekr. McNamąros, vertė 
Vokietiją tuos lėktuvus prisiim
ti. Kitaip, buvo grasinama, bus 
sumažinamos * Amerikos 
nės jėgos Vokietijoje.

Partijos vicepirmininkas 
Rainer Barzel kaltino, 
Erhardo politika esanti 
lanksti”, neišradinga- Spaudoje 
net buvo paskelbta, kad parti
joje svarstomas kanclerio vie
tai kitas kandidatas — parla
mento pirmininkas dr. E. 
Gerstenmaier. Jį remias ir bu-

. .V



2 vai.

8 vai. vak. susipažinimo va
karas Maironio Parko patalpo

laimėtojam premijų 
Holiday Inn patalpo-

jau ~ narių
1953 minimi 49 skyriai. Per vy
čių organizaciją perėjo didžioji 
dalis iškiliausių Amerikos lie-

VyCių steigėjas Mykolas A. Nor
kūnas 1815 m.

Penktadienį, rugpjūčio 26: 
8’30 vai. ryto šv. mišios

js Vyčių 
53 Seimas į- 

S5-28 Worces-

Organizarijos steigėjų karta 
žymia dalim nuėjo į kapus- Fak
tas, kad atėjo jaunoji karta ir 

darbus,

iki 9 vai. vak- 
lay Inn patai-

■jpdse/-''^ į ■
8 vai iy4o pasideda golfo 

žaidynės Wadiu£ett Country 
Club.

2 vai. popietFkėgliavimo žai- 
dynės Colonial Esmes patalpo-

tais. nutarė įsteigti “Lietuvos 
reikalų komisija”; jai vadovau
ja tam. J. Jutkevičius ir per 
tuos 20 metų komisijos nariai 
parašė apie 300,000 laiškų Lie
tuvos reikalais. Tai milžiniška 
parama Lietuvos kovai šiame 
krašte, kur taip vertinamas in
dividualus atsiliepimas. Netgi 
ir kultūrinėje srityje randam 
tokios iniciatyvos kaip 1958 nu
tarimas organizuoti stipendijų 
fondą studentam (pirmoji vy
čių stipendija suteikta A. Bu- 
dreckiui).

pilctiįnHų ir apgai>«tayo; kad skaitome pasiryžimus kovoti 
reikta apie jas rašyti. Daug dėl Lietuvos laisvės; 1946 me- 
linksmiau yra ką garą, gražaus 
pastebėti ir visa .burna apie tai 
prabilti. ■ '

Mūsų gyvenime šią vasarą 
gausu įvykių, kurie verti buvo 
visa burna minėti. Tarp jų su 
malonumu galinta pažymėti šį 
savaitgalį Worcesteryje, Mass., 
įvykstantį Lietuvos Vyčių sei
mą. Vyčiai mažiau garsinasi, 
nei jų darbai to verti.

Čiai kardinolas SpeUmanas.
Katalikam komunistai turi į- 

kalbėti, kad reikia laikytis po
piežiaus Jono XXIII “socialinio 
mokslo”. Ima to “socialinio 
mokslo” mintis taip iškraipyti, 
kad atrodytų, jog popiežius. Jo
nas raginb tikinčiuosius į diaįo- ginklu priešinasi nepriklauso- 
gą ir bendrą veikimą su komu- * *
nistais.

Kalbėdami apie kardinolą 
Spellmaną, apie jo patriotinius 
pasisakymus dėl Vietnamo po
litikos, nori įtaigoti,. kad kar
dinolas einąs “prieš dvasią po
piežiaus Pauliaus VI kalbos 
Jungtmėse'Tautose”. t * 

O komunistų partijos sekre
torius Gus Hull, kalbėdamas 
apie kardinolus Cushingą ir 
Mclntyre, aiškina, kad jie “su 
ultradešinėm organizacijom ne
silaiko dialogo dvasios”.

Tuos, kurie yra* prieš ko
munizmą, tokiu būdu reikia 
diskredituoti kaip nesilaikan
čius ar popiežiaus Jono, ar dia-

IMl dėl jų 
mūsų par

būtųjų ir ne*

fi tftinataoMuK, kad komunta- kauta, bet kadangi dabar 
um filosofija jtem priimtina, da kalbėti 'apie meilę, 
nes jte prtaš religiją nekovo- naiviana tikinčiajam jie nori į* 
ja; imrfcįfjf . tik pasisako kalbėti, kad tą meilę, kurią 
prieš religijos antgamtinius, skelbė anie šventieji, dabar 
mistinius* tdcmcntuT . . . Tikį kaip tik pratęsia ir patobulina 
kad tikintieji bus pakankamai komunistai. .. ... v' 
naivus nesusivokti, jog religi- Aitaras kabas: tikintuosius so
jai tie antgamtiniai elementai skaldyti, sukelti įuos plrmiau- 
ir yra esminiai ‘ ate prieš hiararcMįą.
; Kad tikintiesiem komunta- . . Tam tikslui komunistai tikin- 
mas atrodytų patrauklesnis, kal
ba net apie kitą “artimumą” 
tarp komunizmo ir religijos.
Budenz primęna, kad prancūzų 
komunistų teoretikas prof. Bo- 
g-fcr Garandy kalbėjęs, jog

seimo programa
Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Po to pusryčiai.

10 vai- ryto bendri posėdžiai 
Holiday Inn patalpose.

12.15 vai. pietūs ir sporto 
žaidynių 
įteikimas

Vyčiu organizacija buvo ak
tyviai ištikima Amerikai ir Lie
tuvai. Kai Amerika įstojo į pir
mąjį pasaulinį karą, Vyčiai raš
tu pareiškė prezidentui Wilso- 
nui savo pasiryžimą ginti “A- 
merikos vėliavą”. Tai nebuvo 
tada populiaru tarp “interna
cionalistų”, kurta ragino boiko
tuoti “karą”. Antrojo pasauli
nio karo metais, bene 1945, 
randam minimus 800 vyčių ka
riuomenės tarnyboje.

Lietuvai ištikimybę rodė sim
boliniais ženklais ir realiais dar
bais: 1919 nupirko aukso kar
dą Lietuvos kariuomenės va

dui akyse turi, vienus hierar-' 
chus girti, kitus smerkti. Giria
muoju komunistai pasirinko 
popiežių Joną XXIII, kad . galė
tų sakyti: mesf ne prieš popie
žius, rųes už gerą popiežių Jo
ną, bet tekis kaip jis nebuvo 

krikščionybės - meilės suprati- popiežius Pijus XD; nėra tokia 
mą; pasisavinęs jį iš tokių kaip; nė Amerikos hierarchija, ypa- 

politi- Angristmas, šv. Jonas nuo " " - -

tikinčiuosius užmirkti pavergtas tautas
, Rcrtade yn ___ ‘

. BiiB.faaiKKH oe meilė, bet neapy-
ft' HHtrfhptuftMt Vvl knmnniy. kantą, bet kadungi riąhąr m>- '*W0SW8 UUlUtMl pavargtąsias

Budenz aiškina, kad dialogu, 
pagal Maskvos direktyvas, tiek 
Amerikos, tiek ir satelitų ko
munistų partijos, siekia nu
kreipti tikinčiųjų akis nuo pa
vergtų tautų, padaryti juos a- 
bejingus pavergtiesiem, jei ne 
atvfrai pavergtuosius išduoti. 
Reikta sudaryti vaizdą, kad pa
vergtieji jau esą laisvi ir lai
mingi. “Mūsų appeasementi- 
ninkų spaudai yra patiekta 
gausybė straipsnių bei argu
mentų, siekiančių įrodyti pasi
keitimus, įvykusius sovietiniuo
se satelituose rytų Europoje”.

k Kokiais žodžiais tie komunis
tų partijos vadai kalba iš tik
rųjų, matyt iš “Worid Marx- 
ist Review” gegužės-birželio 
nr. Ten paskelbti partijų pa
reiškimai po Sovietų kom. par
tijos 23 kongreso. Juose Ame
rika vadinama “pasaulinio ka
pitalizmo žandaru”, kumVyčių iniciatorius, ilgametis 

pirmininkas buvo Mykolas A. 
Norkūnas, atvykęs į Ameriką 
1892 (miręs prieš 15 metų). Jo 
mintis sukurti lietuvių katalikų 
jaunimo organizaciją rado pri
tarimo steigiamajame seime 
Lawrence Jau tais pirmais me- tęsia organizacijos 
tais buvo 12 skyrių su .700 na- daug pasako. .

ąitose 1926minimas Pasaka tai.^djie, čia gimę, 
skai&us apie 30 0 6 , ‘ išėję 1 gyvenimą, o vistiek jau

čiasi esą lietuviai, jaučia sen
timento tėvų kraštui ir jo rei- 

___ ____ ,___„______ ...__ kalam. Kitas jau ir kalbėti lie
tuvių katalikų, vyrų it mergai- tuviškai nebepakalba, bet trau

kia vistiek į tą patį būrį.
Tautiniam priklausymui vis 

daugiau ir daugiau turi reikš
mės laisvas ir sąmoningas žmo
gaus nusistatymas ir apsispren
dimas. Kas nusistato įsilieti į 
kitos tautos gyvenimo būdą, to 
ir netolima jo paties praeitis 
nesulaiko. Kas apsisprendžia 
būti lietuviu, ištikimu tam kraš
tui ir tautai, kuriai priklausė jo 
tėvai, tas ir tėvų žemės nema
tęs ir net jų kalbos neįkirsda
mas, gali jaustis tokis pat tos 
tautos narys.

Tokių apsisprendusių ir pa
siryžusių lietuvių organizuotas 
būrys renkasi šį savaitgalį į 

dui gen. Žukauskui; organiza- Worcesterį. Jais džiaugtasi lie- 
vo ekskursijas į Lietuvą, pas- tuviai. Jais gali džiaugtis ir a- 
kesniais metais buvo nutarę merikiečiai, kuriem rūpi valsty-.

popiet bendri posė
džiai Holiday Inn patalpose.

8:30 vai. vak. pusiau forma-
lūs šokiai Lietuvių Natūralizaci
jos klubo patalpose.

šeštadienį, rugpjūčio 27:
8:30 vaL ryto šv. mišios už 

mirusius organizacijos narius 
šv, Kazimiero parapijos bažny
čioje. Po to pusryčiai.

10 vai. ryto bendri posėdžiai 
Holiday Inn patalpose

12:15 vai. pietūs Holiday Inn 
patalpose.

2 vai. popiet bendri posė
džiai Holiday Inn patalpose.

5 vai. popiet lankomas indė
nų ežeras ir Indian Ranch — 
Webster, Mass. Vakarienė ir šo
kiai. - f .

Sekmadienį, rugpiūčio 28:
10 vai. ryto šv. mišios šv. 

Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Celebruoja Worcesterio vvs- 
kupas J. Flanagan. Po mišių 
bendri pusryčiai ir seimo daly
vių bendra foto nuotrauka.

2 vai. popiet bendri posė
džiai Holiday Inn patalpose- banketo metu įteiks jam Lietu- kurios grimsta vis giliau ir gi-

6 vai. vak. banketas Lietu- vos bičiulio ženklą.

nes pats yra buvę 
nio laikraščto rota 
bar jis nurodo į k 
laikraštį “RidtieM 
pos nr-, tauriame d

vių Natūralizacijos klubo patal
pose. Banketo metu bus pa
gerbtas kongresmanas Mona- 
gan iš Connectįcut. Kongres
manas Monagan yra ne tik di
delis kovotojas už laisvę vi
sam pasauly, bet ypač daug pri- “Visų tikinčiųjų pareiga pa
sidėjo Kongrese pravedant re- sirodyti taip, kad sugriūtų ko- 
zoliuciją Jungtinėm Tautom munistų pastangos sudarinėti 
dėl pavergtų Pabaltijo kraštų, krjkščionių - komunistų dtalo- 
Vyčių organizacija, padėkoda- gą”.
ma kongresmanui už jo prielan- “Atrodo, reiktų kelti balsą

mybės ir pažangos siektantiem 
sąjūdžiam”. Tokiais pareiški
mais kalba ne tik Maskvos va
dai, bet ir toki kaip Rumuni
jos partijos vadas Nicolae Ceau- 
sescu ar Vengrijos Kadaras, ku
rie Amerikos spaudoje dažnai 
minimi kaip atsipalaiduoją nuo 
Maakvositakos.

Atsakymas į periamą dialogą: 
kokį turėtų duoti katalikai?

Budenz, nušvietęs tą 'Komu
nistinės klastos strategiją ti
kintiesiem klaidinti bei infilt
ruoti, sako, kad komunistai ti
kisi pasisekimo dėl tikinčiųjų 
naivumo, nesiorientavimo. Dėl 
to Budenz mano:

“Atrodytų visai logiška, ka
da katalikai šiuo metu ypatin
gai apsiginkluotų pažinimu rau
donųjų taktikos, strategijos ir 
idėjų, kurias Maskva ir Pekin- 
gas .yra paruošę savo sandė
liuose, kad komunistų linijom 
paleistų į Vakarų pasaulį”

Kun. Jonas C. Jutt (Jutkevičius),
■ Worc*ster, Mass.. šv. Kazimiero 

liet, parapijos klebonas, Lietuvos
A. Wesey (Vasiliauskas), Vyčių reikalų komisijos steigėjas ir pir- 
centro valdybos pirmininkas mininkąs

*

ŠILUVA i 
| Kun. L. Jankaus prisiminimai |

O)
Ypatingai nelaiminga Lietuva buvo dėl vedybų. 

Lietuvai nelaimingos, buvo Vytauto dukters Sofijos ve
dybos su Maskvos kunigaikščiu Vosylium. Lietuva nie
ko iš to nelaimėjo, o Maskva nuolat reiškė pretenzi
jas į Lietuvą, kąų> į kokį Vytauto kraitį Kitos nelai
mingos vedybos buvo Jogailos su Jadvyga. Vietoje kad 
Jogaila, Lietuvos kunigaikštis, gautų su pačia ir len
kus kaip kraiti, tai .jis beveik prijungė visą Lietuvą 
ĮHiė Lenkijos, kari tada už Lietuvą buvo daug mažesnė.

Kai Jogaūos įpėdiniai, Lenkijos karaliai, visi iš
mirė (pastartfob' — žigimantas Augustas 1572 m.), 
tankų ir lietuves bajorai į karalius pasikvietė švedą 
Zygmantą. Vazą (1587-1632), o švedai tuo laiku buvo 
kaip tik aržūs protestantizmo rėmėjai ir platintojai 
Tiesa, Zygmantas Vaza buvo katalikas, bet švedai pra
dėjo reikšti per karalių visokius reikalavimus Lietuvai 
ir Lenkijai Kilo nuolatiniai konfliktai su švedais ar 
tai dėl sosto ar dėl tikėjimo ir švedų kariuomenė nuo
lat maišėsi po Lietuvą ir ją teriojo. Protestantai iškė
lė galvas. Lietuviai kaimiečiai .turėjo su savo nesenai 
priimtu katalikišku tikėjimu slėptis.

1655 m. Lietuvoje įvyko švedų tvanas — švedai 
peržygtavo per visą kraštą ir jį nuteriojo. Pav., vie
nuoliai pnmdMtomd, kurie nenorėjo ar negalėjo iš 
Kretingos pasitraukti, visi žuvo švedam užplūdus. Ir 
kunigas Kazakevičius Šiluvoje turėjo vargų su švedais: 
negalėjo nei bažnyčios statyti, nei atrasto paveikslo 
garNntanui parodyti- Jonušas Radvila tada mėgino su 
fvettate derėtis, sudaryti sąjungą ir nusikratyti len
kais. Tadas tankai 1866 m. atrėmė švedus prie čens- 
takovos, ir 1660 m. buvo padaryta Olivos taika.

Lenkai ir lietuviai pradėjo rinkti karalius iš savo • 
tarpo. Turėjom Kapsuką, Pilsudskį, želikovskį ir visą 
eilę savųjų, kurie mum nieko gero nedavė.
Šiluva kalvinu rankose

Eiliniai šiluviškiai mažai ką pasakodavo apie kal
vinus ar jų viešpatavimą Šiluvoje, tačiau mūsų praei
ties mokslininkai tvirtina, kad Šiluva buvo patekusi į 
kalvinų rankas, kurie ją tvarkė bene šimtą metų. Ka
talikai neturėję jokių teisių, jų bažnyčia buvo likvi
duota, turtai ir dokumentai paslėpti. 1532 m. liutero- 
nizmas laimėjo prūsus. Jis apėmė Latviją bei Estiją 
ir siekė Lietuvą, žemaičius. Nėra abejonės, kad Šilu
va ir Lietuva pirma tapo liuteroniška, tik vėliau kalvi- 
niška. Kai kieno rašoma, kad kalvinai turėjo Šiluvoje 
savo kunigų seminariją ir joje ruošė dvasiškius visai 
Lietuvai, tačiau, kai aš mokiausi Šiluvoje, tai ten nesu
tikau jokio kalvino ir net nežinojau, kas tie kalvinai 
yra. Tik vėliau iš knygų išskaičiau, kad kalvinai atsi
rado Šveicarijoj ir iš ten dauginosi Europoje- Bajmrai 
ar jų vaikai parvežė kalvinizmą ir į Lietuvą. Kalvinai 
skaitūngesni buvo Biržuose, rytų Lietuvoje.

Pirmas liuteronų misijonierius pamokslininkas 
Lietuvoje bene buvo Abraomas Kulvietis, vėliau pro
fesoriavęs Karaliaučiuje. Barboros Zavištanės, Šiluvos 
dvarų savininkės sūnus Merkelis Zaviša jau buvo kal
vinas ir uolus savo tikėjimo platintojas, šiluviškiai ge- ~ 
rtau atsimena šemetus, kurie praktiškai valdė Šiluvą 
ir net visą katalikų parapijos turtą be jokių dokumen
tų. Anais laikais taip galėjo būti, nes karalius gyveno 
labai toli, tai ponas darė ką norėjo. Kai buvau dar ma
žas, iš tėvelio girdėjau, kad,ir Pašušvio (mano) parapi
jos bažnyčia pateko neteisėtai į kalvinų ranka*. Kai 
pašušviečiai katalikai nenorėjo ar negalėjo nieko kal
vinam padaryti, tai pagalbon atėjo Šiaulėnų parapijos 
katalikai Anie suorganizavo didingą procesiją M Šiau
lėnų i Grinkiškio atlaidus. Keliaudami su triūbom ir 
vėltavomi lyg nuo lietau* susimetė į Pašušvio bažny
čią ir taip ją atgavo katalikam. Ta bažnyčia buvo sta
tyta bene Vytauto laikais, jos sienos kelių metrų storu
mo, langai nedideli. Bažnyčia ant šiušvės aukšto kran- . 
to stovi panaši daugiau į pilį nei į Dievo namus. Istori
kai dabar rašo, kad Pašušvio bažnyčia buvo bajorų 
pastatyta, o pašušviečiai dar ir dabar tvfatma, kad ją 
statė pats Vytautas Didysis.

Katalikų tikėjimo ar veikimo silpnumai
Niekas netiki, kad, kai Marija pasirodė Šiluvoje, 

tada Lietuvoje buvo tik septyni kunigai- Jų gal buvo 
septyniolika, o gal ir septyniasdešmit, tik visi sutaria, 
kad tada katalikai Lietuvoje buvo labai silpni Krikšti
jo juos Vytautas, krikštijo Jogaila, o tie vis dar mėgo 
šventas girias, šventą ugnelę ar šventus vandenis. .Ne
duok Dieve, jei mama ar tėtis pamatys vaiką į ugnį 
ar vandenį nusispiaunant- Tėvai vaikus įtikinėjo, kad 
nuplėšiant medžio šakelę jam labai skauda. Jei jau 
reikia, tai geriau ptauti su aštriu peiliuku, kad skaus
mas būtų trumpas ir žaizda, tarsi žmogui, greičiau už
gytų.

Pirmieji katalikų kunigai, misijonieriai, klebonai 
ir net pats žemaičių vyskupas buvo kitataučiai, taigi, 
lietuviškai jei ir mokėjo, vistiek žemaičių nebuvo my
limL

Katalikam esant silpniem, į Žemaitiją pradėjo 
plūsti visokios sektos ir visokį reformatoriai taisyto
jai- liuteronai, katamai arijonai, ebijonitai, šankarie- 
čtal samosatiečtai ir kiti. Dabar mes net nežinom ką 
tie vardai reiškia, nes beveik visi jie jau seniai iš
nyko. Kadaise (1579 m.) net pats žemaičių seniūnas 
Jonas Kiška buvo uolus arijonas.

Beikta pabrėžti, kad visoks tikėjimo kaitaliojimas 
buvo ponų mada ar prabanga. Mužikėliai baudžiau
ninkai liko katalikais, tik jta nieko negalėjo padaryti, 
nes tada buvo toks p^irutys: kieno grita, to ta valia.

Istorikai mum tvirtina, kad iki 1551 m. Šiluvoj 
buvo katalikų kunigas Jonas Holubka, kad net ir šfli- 
nių arba Marijos Gimimo atlaidai buvo švenčiami- Ho- 
lubka kaž kur išvyko ar mirė, ir Šiluvoje nebeliko ka
talikų kunigo nei pamaldų nei bažnyčios. Greičiausiai 
keletą dešimtų metų itaekas tuo ir nesirūpino, nes ir 
kitur kunigų trūko. Kai ^taviškis iš Dautartų dvaro, 
matyti bajorų kflmės, kun. Jonas Kazakevičiai tapo 
Kelmės klebonu, jam pagailo tėviškės ir pradėjo ju
dinti Šiluvos katatikų bažnyčios bylą. Apte 1606 m. 
kun. Katakevičtaa pnMjo ieškoti nuosavybės doku- 
maitų ir suurn ir savo ims mes oaznycuo.
Žemaiti** pradeda ueikH *

žemaičiu yni Mto BiiMOyiylua, daug pucancta ir 
svetimu yeit nepaattllri Kai žemaičio kantrybė išsen
ka ir kai jis pradeda veikti, tai storo mūro siena jo 

nesulaikys- Jei žemaitis kuo pasitiki, tai už draugą jis 
ir mirs. Žemaitis, šilutiškis kun. Jonas Kazakevičius 
buvo paskirtas Kelmės ir Šiluvos klebonu, bet tų pa
rapijų nuosavybės dokumentų jis neturėjo. Kelmėje jis 
susitvarkė greičiau, bet dėl Šiluvos jam teko kovoti 
net 15 metų. Šiluvos byla buvo kilnojama iš vieno 
teismo į kitą, kol pasiekė vyriausią teismą ir patį 
Lenkijos-Lietuvos karalių.

1622 m. Šiluvos byla buvo galutinai laimėta. Bu
vo sudaryta gausi turto patikrinimo ir perdavimo ko
misija, kuri atvyko į Šiluvą perdavimo-perėmimo pri- * 
žiūrėti. Toj komisijoj dalyvavo žemaičių vyskupas, že-
maičių seniūnas, vaivada, net ir pats Lietuvos iždi
ninkas Kristupas Naruševičius. Kalvinai turėjo katali
kam atiduoti Šiluvos miestelį ir apylinkės kaimus, o 
už padarytus nuostolius (gal ir už procentus) jie dar 
turėjo pridėti 18 valakų savos žemės. Katalikų parapi
ja ta jos žemės buvo atstatytos pagal pirmojo funda
toriaus Petro Gedgaudo 1457 m- padarytus dovanoji
mo raštus.

Senieji šiluviškiai pasakodavo, kad fundacijos ak- 
tai butę surašyti dviejose vietose: užrašyta buvo į 
apskrities knygas ir duotas katalikų parapijai raštas. 
Apskrities popierius saugojo kalvinai nes jta tada val
dė beveik visus žemaičius- Kalvinai taip pat tvarkė ir 
apylinkės teismus, todėl katalikam ir buvo sunku tei
sybę surasti, iki jie stebuklingu būdu neatgavo nuo
savybės dokumentų, kurie buvo skrynioje.

Kai Marijos pasirodymo garsas pasklido plačiai po 
Žemaitiją, atsirado aklas senelis, kuris praregėjo ta nu- ' 
rodė, kur katalikų bažnyčios rakandai ir nuosavybės 
dokumentai buvo paslėpti. Buvo iškasta skrynia, la- > 
bri panaši | mamos kraitinę skrynią: medinė, pailga, 
poros pėdų pločio ir tiek pat aukščio, apie tris pėdas 
ilgio. Ta skiynta iš storą lentų, geiežiniate lankais ap
kaustyta. Mano laikais ji buvo saugoma netoli di- 
džiojo altoriaus esančioj kuklioj koplyčioj, ten buvo 
ir sena Marijos su kūdikiu statula, bei sužalotas kovose 
su kartiniais kryžius. Toj pat koplyčioje buvo * ir pa- 
plokščia, su stikliniu dangčiu nauja dėžė, kurioje galė
jai matyti seną arnotą, Htas liturginius rūbus, bei vys
kupu* insignijas. Cta tapo atrastas arnotas ir Šilu
vos klebonų-inftdatų vartoti vyskupiški-garbės ženklai 
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LIETUVIŲ RELIGINIO 
KONGRESO PROGRAMA

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

T __ DAUA u- ALBERTAS RAD2T0NAS. smr.

Geriausiai pailsės’rf per savo atostogas lietuviškoje

nig<tttrpėbuvo nemažai bai
gusių KuinoKunigų vm^giari-

*wf jis Stffo ^6w^nno 
projcMffiuiii ir nrm cuGfo gk 
rigentu, todėl didesnėse kolo
nuose jis buvo mielai laukia
mas ir jo garbei, jam pačiam 
dalyvaujant, buvo rengiami 
koncertai......  . : .

11*0-04 Jamaica Averiue Richmond Hill18.N Y
~ \ TėL VIrginia 6-1800 ;

jos kongresas.
2 vai popiet Kunigų Vieny- 

bes seimas.

Statler Hilton viešbutyje, šeš- šeštadienį, rugsėjo 3 d., 5 
tadienį, rugsėjo 3, 8 vai. vak. vaL popiet Šiluvos Marijos kop

lyčios Mterints konsekravimas.

KONGRESO 
MUZIKOS -LITERATŪROS 

VAKARO PROGRAMA

2 vaL popiet Šiluvos Marijos 
koplyčios dedikavimas — pro
cesija, Šv. mišios, pamokslas. 
Po to visų dalyvių bendra foto 
nuotrauka. 8 vaL vak. banke- 

Regina. tas, muzikalinė programa, kal-

'7. Aš pas tėvelį — liaudies 
daina — K. Banaitis — N. Y.

/ Liet vyrų choras;

- f "**-- '' ..'i- vgoranqBKSs^. uip asnmo, 
buvo^mkštos mtdigoadjes, lt 
bai nužemintas ir gŠuu 
tis, , Nors jis • buvo sukūręs 
daug maišių, kai kurios jų yra 
laimėjusios užsieniuose premi
jas, bet šių mišią sukompona- 
vimni jis daugiausiai įdėjo ti- 
kybmės sielos, religinės nuo
taikoj ir gilios mistikos. . -

J. Naujalis buvo nepaprastai 
tikintis žmogus, o ypač didelis 
Jėzaus širdies pirmųjų mėne
sio penktadienių gerbėjas. Jis 
kasdieną priimdavo Švč. Sakra
mentą ir dažnai popiečiais bu
vo matomas Kauno Arkikated
ros Bazilikoje, su rožančiumi 
rankose. Prieš pradėdamas kur
ti šias mišias jis atliko savaitės 
rekolekcijas.' Matomai jis ins
tinktyviai jautė, kad šis jo kū
rinys bus paskutinis. Todėl jis 
sukaupė visas savo dvasines 
pajėgas, kad šį veikalą sukom
ponuotų kuo geriausiai, geriau 
už kitus. Baigęs rašyti, anot 
kan. P. Dogelio, nors nebuvo 
tikro reikalo, bet kad nekiltų 
jokių abejonių ir išvengt bū
simų priekaištų, sukurtąsias mi
šias pasiuntė Vokietijon, baž
nytinės muzikos kolegijai prie 
Ratisbonos bažnytinės muzikos 
instituto ir, visai suprantama, 
sulaukė pagyrimų. Čia tenka 
pastebėti, kad dažnai didžiausi 
muzikos autoritetai ‘ pasiunčia 
savo veikalus asmenim ar įstai
gom, kad asmeniniam užsitikri-

B&ų ir importuo- 
degtinės ir vyno. 
IMOND HtLL N.Y.
E&4<'Įį R.-SR5*■;.

A. Smetonos 60 m. sukakties 
iškilmių meta, J. Naujalis nuo 
širdies smūgio mirė.

J. Naujalio “Vulnerum Chris- 
ti” mišios buvo vienos iš iški
liųjų, neskaitant č. Sasnausko 
gedulingų “Reguiem” mišių* 
Tas mišias ir vėl išgirsime ir 
jom pasigėrėsime Washingto- 
ne. Jas. atliks Dainavos Meno 
ansamblis, talkinamas Alice Ste- 
phens moterų meno ansamblio 
ir Chicagos Vyčių . jchoro, diri- 
ruojaht muz. Petrui Armonui 
ir dalyvaujant mūsų iškilie
siem solistam: Prudencijai Bin
kienei, Romai Mastienei, Jonui 
Vazneliui ir Antanui Pavasa
riui z

Mes MWiu W*i, tad ir erdvte pMatis yra GuHffiyMų taip pat 
netrQk*A Tik reikia.: daugiau akcininkų, didesnio. kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89H» Ava., Richmond HR, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Westem Avė., Chicago, UI.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskola* lengvomis itsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai b6na didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėfatfnkai* — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštu* procentu*. Bet pirma pagalvo
kite apie akcija*. Pirkite LITO akcijas ieimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja tino metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai Informaci
jos reikalais pražom kreiptis j New Yorko arba Chicatfos įstaigas.

kaus ir M. Petrausko, bei kitų 
lietuvių kompozitorių. Svetimų 
kompozitorių buvo atliktas tik 
vienas kūrinys. Tuometinės 
spaudos žiniom koncerto salė 
buvo perpildyta. Nors nuo to 
laiko jau praėjo 44 metai, bet 
senesnės kartos lietuviai šie
met turės gražios progos dar 
kartą prisiminti senąjį J. Nau
jai!, bet niekad nesenstantį sa
vo bažnytinės muzikos kiūri - 
niais, Šiluvos Dievo Motinos Pa- 
minklmės Koplyčios dedikaci
jos iškilmėse, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventovėje, Wash- 
ingtone, rugsėjo 4, 2 vai. po- mišios buvo pirmą kartą atHk- 
piet tos Eucharistiniame Kongrese

Vienas didžiausių J. Nauja- Lietuvoje, jos padarė .didelį įs-

“AUDRONE”
87 Esat Bay H4L, OrterviUe, Cape Cod, Mass. 

Tel (Ąree617) 428-8425
Vl^udron. yra npmgta dįgo

' Tėvynei — žodž. — J. Ma
žeikos — B- Budriūnas — N.Y. 
Liet vyrų choras;

Gratulamur Tibi — J. Nau
jalis — VI Budreckas — N. 
Y. Liet vyrų choras.

Roma Mastienė; B Tikinčjųjų maldą —- žodž.
7. Oi toli, toli — liaudies VI. Budrecko — J. Gaidelis — 

daipa — T. Brazys — N. Y. Solistų kvartetas;
Liet vyrų choras;

Anoj pusėj Nemunėlio —liau
dies daina — J. Čižauskas — 
N.Y. Laet. vyrų choras.

au
ditorijoj. Vysk. Pr- Brazio, M. 
Ld, paskaita “Mūsų pareigos 
persekiojamai Lietuvai”.

7:30 vaL vak. banketas Stat-

Būdriūnas 
nas;

2. Už klystančius žmones, 
žodž. — J. Maironio-Mačiulio Chorui diriguoja Vladas Bal- 
AL Kačanauskas — Prudencija trušaitis, violenčele groja Pet- 
Bičkienė; ras Armonas, solistam akom-

Vai eičiau — žodž.—V- My- ponūoja Aleksas Mrozinskas, 
kolaičio-Putino-Vl. Jakubėnas -• programos vedėjas Juozas Bo- 
Prudencija Bičkienė; ley-Bulevičius.

12 y. lietuvių religinės šven
tės užbaiga Kalba vysk. V. 
Brizgys — “Pasauliečių apašta
lavimas”.

šeštadienį — rugsėjo 3 cL

8 vaL registracija The Stat
ler Hilton viešbuty, 16th ir K 
streets.

12 vaL lietuvių spaudos pa
rodos atidarymas.

1 vai- popiet LR KFederaci- . _
3. Trys Preliudai ir Noktiur- > \
ts — M. K. Čiurlionis — A- 3. Giesmė į švč. Panelę 

Naujais — Jonas VnėilĖfiš;

Ptdtario laikais pradžioje bu
vo n&ėngvą gauti leidimą at- 
vykti į JAV. J. Naujaliui atvy
kus j Ne* Yorko uostą, jo nie
kas nepasftfto. Todėl važdimn- 
fcti iš karto jo nepaleido, bet 
^noŠM j| iškvėšę, reikalavo į- 
rodyti, kad jis tikrai atvyko į 
š| kraštą tik keneertaoti. Jų f- 
ti k mimui vėliau jis tmėjo pa
groti vargiais ir .fortepijonu. 
Už tai g nusivežė į Etiis Mand, 
Ifetuviškai vadinamą "Ašarų sa
lą”. Be J. Naujalio pampose 
-aplinkybėsė buvo dar trys mu- 
zOUu, sulaikyti tam pačiam tiks
lui: smuikininkė — pianistė H. 
Kovarft, dainininkė E. Mae 
Nolda ir vargonininkas J. Cus- 
hing.

Pirmasis J. Naujalio parodo
masis bei įtikinamasis koncer- 

,-M įyyko„X922 vasario 5 pųb: 
likos perpildytoje salėje. Kon
certe jis grojo, vargonais savo^ 
menamuosius kūrinius, kuriuos 
didesnių švenčių metu jis gro
davo Kąuno Arkikatedros Ba
zilikoje. Visi jie yra sunkoki ir 
labai efektingi. Vargonais jis 
grojo: .Toccatą komp. Sering, 
Pastorale — Guihnant, Fanta- 
sy — Freyer, ir fortepijonu jis 
solo grojo Valse — Moszkows- 
kio. Taip vadinamus “egzami
nus” išlaikęs, prisišaukė Ks. 
Strumskį, kuris, uždėjęs reikia
mą 500 dol. užstatą, labai su
vargusį ir susierzinusį J. Nau- 
jalį parsivežė pas save. Ks. 
Strumskio visuomenėje turėtos 
plačios įtakos dėka, greitom 
buvo suruoštas J- Naujaliui pir
mas koncertas McCaddin Hali 
didžioje salėje, Brooklyn, N.Y., 
vasario 22. Po to jo koncertam nimui gavus jų nuomonę, 
buvo nustatytas kėtionių marš- Nieko nuostabaus, kad J. 
rūtas. Neminint jo daugelio ki- Naujalio “Vulnerum Christi” 
tų koncertų, kovo 22 jį randa- mišios buvo nuolatiniame Kau- 
me. koncertuojant Chicagoje, no Arkikatedros Bazilikos miš- 
Orchestra Hali salėje. Tame raus choro ir kitų stipresnių 

chorų Lietuvoje repertuare. 
Nuostabu tai, kad tos mišios 
buvo giedamos Miuncheno ka
tedroje, Vokietijoje. Tai reiš
kia, kad tos mišios buvo neei
linės vertės, šiame krašte tos 
mišios buvo populiarinamos J-

P. Stogis ir vyrų bei mišrūs Naujalio mokinio vargonininko 
chmraL Iš ten atlikto 21 kūrinio, J. Čižausko. Jis pirmą kartą jas 
J. Naujalio teatlikta tik 8 kū- išpildė šv.' Jurgio lietuvių para
žiniai, po vieną kūrinį St. šim- pijoje Clevelande, 1934. Atro

do, kad tik toje vienoje lietu
vių parapijoje jos ir tebuvo gie
damos. J. čižausko rūpesčio dė
ka jos buvo giedamos tame pa
čiame mieste svetimtaučių baž
nyčiose, vadovaujant žymiem 
muzikam: švč. Sakramento ai
rių parapijoje, Holy Redeemer 
vokiečių parapijoje ir po kurio 
laiko šv. Mykolo vokiečių para
pijoje, Elizabeth, N.J., pačiam 
J. čižauskui vadovaujant Tų 
mišių išpildymui reikėjo gerų 
chorų, už tai šiame krašte lie
tuvių parapijose jos neturėjo 
pasisekimo. Tuo tarpu, kai tos

- HAVEN REALTY -
RealEstate • JOSEPH ANDRUSfS • insurahee 
Apdraudimas gyvybės, namų, autnmobfllų, baldų fr lt. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpil<tyma8. Mutual Fimda — Pi- 
mgų investad jos. •

Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; beitafieniais flti 6 vaL popiet.
87-09 Jamaica Avu„ Woo<#»avwn 21. N. Y. • Tat VI 7-4477

(Labor Day)

9 vaL ryto šv. Mišios 
vos Marijos kopIySoj.

10 vai. ryto posėdžiai 
Statler Hilton patalpose: vargo- L 
ninku sąjungos ir muzikų sei
mas, lietuvių moterų simpoziu
mas — religija ir tauti^amus 
moters gyvenime (vadovauja 
dr. A. šlepetytė-Jannace), pa
šaukimai ir lietuviai (vadovau
ja preL dr. V- Balčiūnas), jau
nimo posėdis (vadovauja stu
dentai atdltininiai).

Atsšsveikmimas — žodž. — 
A. Viėnafii&ižio — Alg. Kača
nauskas — New Yorko Liet, 
vyrų choras;

2- Deklamacija

koncerte J. Naujalis vargonais 
grojo kelius kūrinius ir forte
pijonu solo. Be jo koncerte da
lyvavo A. ir O. Pociai, L. ir K. 
Saboniai, M.M. Janušauskienė, 
M. Rakauskaitė, S. Staniūliutė 
(dabar čertenę-Mulk), O- Slack,

Oi greičiau, greičiau —žocB. : 4. Meilę tėvynės nemari—
10 vai masinis Pabaltijo tau- “Išeivio ’ — St Šimkus-Anta- zodž- A. Margalio J. Nan

tu susirinkimas (planuojamas) nas Pavasaris; jalis-Prudencija Bičkienė ir Ro-
o . 5 Dpklamariia — Rrnnins ma Mastienė;2 vai. popiet Šiluvos koply

čios dedikacijos pamaldos, 
mišios.

5 vaL popiet iškilmingas 
sėdis Katalikų Universiteto

6. Tušti paliktieji namai — ronis-Mačiulis 
žodž. K- Bradūno — J. štarka kanskas;
—Roma Mastienė;

Kada gi, lietuvi? — žndž — Veronika — J. Jasmantas 
J. Steponaičio — J. Žilevičius- Vitalis Žukauskas;



ATLANTO R. SKAUTAI SAVOJE STOVYKLAVIETĖJE
Nuo liepos 31 Atlanto rajo- 

o skautai-ės stovyklavo dvi sa- 
aites pirmą kartą šiame kraš- 
: nuosavoje stovyklavietėje.
Stovyklavietės pašventinimo 

diena
Rugpiūčio 7 įvyko stovykla- 

ietės pašventinimas. Apeigos 
rasidėjo 11 vai. šv. mišiomis, 
urias aukojo vysk. Pr. Brazys, 
sistavo kun. V. Bitinas ir kun 
r. V. Goras. Mišios buvo 
ukojamos lietuvių kalboje. Per 
lišias buvo pagiedotos 4 lietu- 
iškos giesmės, yysk. ?r- Bra- 
ys pasakė reikšmingą pamoks- 
ą, iškeldamas žmogaus, kaip 
)ievo tvarinio reikšmę šiame 
pasaulyje. Skautam linkėjo įgy
vendinti šūky išreikštą idėją 
— “Dievui, tėvynei ir arti - 
nui”.

Po pamaldų skautai ir sve
čiai su dvasininkais nuvyko į 
ritą aikštelę, kur buvo prakas- 
a būsimos koplyčios kertiniam 
ikmeniui duobė, kurią vysk. P. 
3razys pašventino- Prie šių a- 
jeigų kalbas pasakė: Vliko pir- 
nin. ir stovyklavietės pirkimo 
garbės pirm. V. Sidzikauskas, 
LS.B. vyr. skautininkas Br. 
Juodelis ir stovyklavietės pirki

PRIE NAUJAI SUPILTO J. ĄŽUOLAIČIO KAPO
Jei svečiajam kalnely gulė

siu, 
O šventa, tolima Lietuva — 
Aš nudulkės tavos neturėsiu 
Pasidėt po galva.
Jeigu aklas, tamsusis liki

mas
Sunkų žodį ištaręs nekeis — 
Tavo saujos baisus pamirši - 

mas
Ar manęs neprakeiks?.. •
Aš nė dulkės tavos neturė

siu
Pasidėt po galva,
Jei svečiajam kalnely gulėsiu 
O šventa, tolima Lietuva.

Kazys Bradūnas

1966 rugpiūčio 9 Los'Ange- 
geles mieste po sunkios ir ilgos 
ligos, aprūpintas šv. Sakramen
tais, pasimirė visuomeninin
kas ir muzikas Juozas Ąžuolai
tis. Ir jis atsiskyrė kaip tik tuo 
metu, kuomet labiausiai buvo 
reikalingas savo mielai šeimai 
ir tvirtėjančiai lietuvių koloni
jai prie Pacifiko vandenyno 
krantų. Artimieji ir tolimieji bi
čiuliai ir priešai šoko gelbėti 
sergantį, tiesė pagalbos ranką 

J. Ąžuolaitis su sūnum Los Angeles spaudos kioske priima iš V. Priž- 
ginto nupirktas lietuviškas knygas. Nuotr. L. Briedžio

J. Ąžuolaiti* (pirma* dešinėj, antroj eilėj) su Lo* Angele* ateitininkų 
veikėjai* prof. J. Ereto lankymosi proga. Nuotr. L. Kančausko

mo vykd. komiteto pirm. J. 
Butkus.

Po to garbės svečiam po at
viru dangum buvo suruošti pie
tūs. Tuo laiku publika apžiūrė
jo stovyklavietę,. bestovyklau- 
jančių skautų-čių palapines. Ki
ti iš savo atsivežtos “mantos” 
pasistiprino- Tuo laiku ir sto
vyklaujantieji iš bendros vir
tuvės gavo pietų.

5 vai. vak. buvo patikrini
mas ir vėliavos nuleidimas. Kal
bą pasakė Romas Kezys. Už di
delę paramą L.S.S. skautam- 
ėm Hartforde buvo apdovanoti 
rėmėjo už nuopelnus ordinu 
šie asmenys: B. Dapkus, J. But
kus, V. Liobis ir L. Siemeškis.

Stovykla
Čia stovyklavo Atlanto rajo

no skautų-čių, vilkiukų ir paukš
tyčių 124 asmenys; buvo 15 
vadovų. Stovyklautojai gyveno 
37 palapinėse, papuoštose lietu
viškais ornamentais- Vilkiukai 
buvo pastatę net miško bro
liam paminklą: kryžius, aplin
kui gražiai sudėta krūvelė ak
menų ir šonuose — po žvakę.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
stovyklos viršininkas s. J. Raš
kys, komendantas — s. A. Bo

kankiniui, tačiau jau buvo per 
vėlu: jis palengva užgeso.

Juozas Ąžuolaitis gimė 1916 
sausio 16 tremtyje, tolimoje Ru
sijoje, kur jo tėvai buvo nu
stumti besiartinančio pirmojo 
pasaulinio karo veiksmų. Tėvai 
— smulkūs ūkininkai. Kai tik 
susidarė galimybė grįžti į tėvy
nę, tėvai paliko nesvetingą 
tremtį Rusijoje ir grįžo į dar 
okupuotą Lietuvą. Juozelis bu
vo tik pusantrų metų. Sugrįžę 
ėmė kurtis griuvėsiuose, tėviš
kajame Kovarske, Ukmergės a.

Pasibaigė pasaulinis karas, 
pasibaigė rusų ir vokiečių oku
pacijos, Lietuva tapo laisva ir 
nepriklausoma. Ką . tėvų tėvai 
svajojo ir dėl ko kovojo, Juoze
lio gyvenimo pradžioje įvyko: 
Lietuva prisikėlė savam gyveni
mui. Tačiau tuojau rusiškieji 
komunistai pirmieji stengėsi 
panaikinti Lietuvos nepriklau
somybę ir išėjo taikingų lietu
vių žudyti ir jų sodybas degin
ti- Juozelis buvo dar 2-3 metų 
vaikas, kai matė ir girdėjo mū
sų karių savanorių žygius. Per 
Ukmergės ir Panevėžio apsk. 
kūlverčiais rusai komunistai bė- 

belis; sk. brolių pastovyklės vir
šininkas — s. V. Zdanys, ko
mendantas — s. v. kand. si. A. 
Simukonis; vilkiukų pastovyk- 
los viršininkas — V. Kidolius, 
komendantas — si P. Osmols- 
kis, programos vedėja — ps. P. 
Kalvaitienė.

Skaučių - sesių pastovyklės 
viršininkė buvo vyr. sk. si. B. 
Kidolienė, komendante — vyr. 
sk si. L. Bražėnaitė, programos 
vedėja — vyr. sk. v. si. G Ka- 
rosaitė. Paukštyčių atskiros pa
stovyklės nebuvo, o jos stovy
klavo drauge su skautėm.

Stovyklos kapelionas buvo 
ps. kun. V. Bitinas; ūkio vedė
jas — s.v.sl. K. Dūda, šeiminin
kė — G. Bitinienė, sanitars — 
A Liobienė.

Stovykla leido ir laikraštėlį. 
“Gilė”; redaktorius — s. V. 
Abromaitis. Laikraštėlio buvo 
išėję 6 nr. Jo turinys gana Įdo
mus: stovyklos pasipuošimas, 
vėliavos pakėlimo ir nuleidimo 
apeigos, geri darbeliai, skautų 
papročiai, šūkio “Dievui, tėvy
nei ir artimui” įgyvendinimas, 
lietuvių kalbos svarba, jaunimo 
metai, stovykloje kasdieninio 
vartojimo daiktų pasigamini- 

go drebėdami iš Lietuvos žemių 
nuo mūsų karių savanorių.

Gimęs tremtyje, užaugęs ir 
subrendęs laisvoje Lietuvoje, 
Juozas Ąžuolaitis nepaprastai 
mylėjo tėvynę Lietuvą ir bran
gino kiekvieną lietuvį.

Paūgėjęs, Juozas lankė Ko
varske pradžios mokyklą. Pane
vėžy baigė gimnaziją, kurį laiką 
mokytojavo Veprių žemės ūkio 
mokykloje. Persikėlęs į Kauną, 
mokytojavo V-joje gimnazijoje, 
ir tuo pat metu įstojo į Kauno 
konservatoriją, kur baigė var
gonų klasę.

Artėjančio karo ir okupacijų 
baisumo vengdamas, mokyto
jas Juozas pasirinko vakarų Vo
kietiją, kur pradžioje prisiglau
dė Fuldoje, o vėliau Kaselyje. 
Tremtinių stovykloje susikū
rus parapijai ir mokyklom, Juo
zas vargonininkavo ir suorgani
zavo chorą. Tremties mokyklo
se mokytojavo.

Amerikai plačiai atidarius 
vartus, Juozas Ąžuolaitis su 
šeima atvyko į šį svetingą kraš
tą. Įsikūrė Los Angeles mieste, 
kur 1948 pakviestas į šv. Kazi
miero lietuvių parapiją vargoni
ninku, kartu vedė parapijos 
chorą. Tačiau buvo lemta var- 
goninkauti tik vienerius metus. 
Pasitraukęs iš vargoninko pa
reigų. įstojo į Los Angeles kon
servatoriją. kur gilino kompozi
cijų studijas. Kartu ėmė dirbėti 
fabrike fizinį darbą- Visada šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoje 
buvo vargoninkui talkininkas, 
visą nuo darbo atliekamą laiką 
atiduodavo lietuviškiem reika
lam. Buvo veiklus L. Bendruo
menėje, net vienerius metus 
buvo pirmininkas. Talkininka
vo L. Bendruomenės Centrą 
steigiant ir perkant Lietuvių 
Namus. Aktyviai reiškėsi ateiti
ninkų ir Lietuvių Fronto Bičiu
lių eilėse. Mokytojavo Lituanis
tinėje mokykloje ir talkininka
vo ruošiant parengimus. Mėgo 
lietuvišką spaudą, prenumera
vo daug laikraščių ir buvo di
delis lietuviškų knygų mėgėjas.

S. m. rugpiūčio 12 penkta
dienį. į šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją susirinko visa bendruo
menė atsisveikinti ir atkalbti 
rožančių.

Rugpiūčio 13 po šv. mišių 
Juozo Ąžuolaičio palaikai buvo 
palydėti į Kalvarijos kapus. 
Išėjo lydėti iki kapų visa bend
ruomenė. Prie kapo organizaci
jų atstovai tarė paskutinį žo
dį

A. a. Juozas paliko mylimą 
žmoną ir sūnų Vidą, kuęis tik 
šiais metais baigė ’iv. Kazimie
ro parapijos mokyklą.

Tebūnie tau. Juozai lengva 
svetima žemelė! J. Smilga

mas, įrantaų taisymo vieui, 
Baden-Povėlio svarbesnės min
tys ir t.t

Laikraštėlyje buvo ir pačitp 
skautų-čių reikšmingų minčių: 
apie Lietuvos laisvinimą, rusų 
išvarymą iŠ Lietuvos, lietuvių 
kalbos išlaikymą, lietuviam pa
galba Lietuvoje ir t.t. Buvo ir 
savos kūrybos eilėraštukų.

Stovyklavietė.
L.S.-S. Atlanto rajono stovyk

lavietė yra tarp Colchesterio ir 
Norvvicho, Conn.; trys mylios 
nuo Colchesterio ir apie 13 my
lių nuo Hartfordo, Conn Sto
vyklavietė ■ apima 95 akrus (38 
ha.) gražaus ąžuolyno, dėl to 
prie įvažiavimo ir prikalta len
ta su užrašu: “L.S.S. Atlanto
Rajono stovyklavietė Ąžuoly - 
nas”. (Už stovyklavietę sumokė
ta 15,000 dol.). Tarp ąžuolų, 
kiek į šiaurę yra eglių, bet ne
daug.

Maždaug -stovyklavietės vidu
ryje yra tvenkinys, į kurį iš 
aukštesnių vietų suteka šalti
niuoti upeliai, o pačioje daubo
je yra šaltinis, kuris duoda 
daubai vandens. Per vidurį dau
bos eina užtvanka — nedidelis 
žemės ruožas. Viena daubos pu
sė beveik jau išvalyta, o kitoje 
pusėje vanduo, ši pusė kol kas 
maudymuisi netinka, nes dug
nas dumbluotas. Teks ir šią pu
sę išvalyti ir, panaikinus už
tvanką, daubą sujungti. Tai bus
gražus tvenkinys. Tačiau vieno
je pusėje esąs vanduo gana šva
rus, ir stovyklautojai juo nau
dojosi- Prausimosi vandeniui 
varyti buvo pastatyti motorai, 
kurių vieną padovanojo s. A. 
Bobelis, o kiti skolinti.

Reikia stebėtis, kad' per to
ki trumpą laiką tiek padaryta: 
išvalyta pusė daubos - tvenki
nio, padaryta automobiliam pa
sistatyti aikštelė ir t.t. Matyt, 
dirbama skautiškai — lietuviš
kai, neieškant sau jokio pelno. 
Kaip pavyzdį galima paminėti 
V. Kidoliaus darbą. Už vienos 
tvenkinio pusės išvalymą kon- 
traktorius reikalavo 2,600 dol., 
nes viduryje buvo prigriuvusių 
medžių, kurių mašina sykiu su 
dumblu negalėjo išstumti. Ta
da V. Kidolius su elektriniu 
piūklu per 5 vai. tuos medžius 
supiaustė ir tuo sutaupė 60 0 
dol. Reikia manyti, kad yra ir 
daugiau tokių gražių pavyzdžių.

Šis L.S-S. Atlanto rajono žy-------------------------------- ,-------------------

Kalifornijos Liet. Bendruomenes švente
Jau įsigali tradicija, buvusią 

nepriklausomoj Lietuvoj Rug-' 
sėjo 8-tos šventę paminėti 
apie tą patį laiką Bendruome
nės švente su prasminga ir gra
žia kultūrine programa.

•Kalifornijos lietuviuose gy
viausia ir veikliausia yra Los 
Angeles Bendruomenė, kuriai 
šiemet vadovauja prof. dr. F. 
Palubinskas, o kultūrinių rei
kalų vadovu valdyboje yra ak
torius ir režisierius A- Žemai
taitis. Jų ir visos valdybos rū
pesčiu, be abejo, prisidedant 
visiem Kalifornijoje gyvenan
tiem lietuviam, ruošiama dide
lė Bendruomenės šventė rugsė
jo 10-11.

Rugsėjo 10, šeštadienį, dar 
vis jaunimo metų ženkle, įvyks
ta didelė, įdomi sporto šven
tė, kaip pirmoji visos Bendruo
menės šventės dalis. Ją ren
gia Los Angeles Lietuvių Spor
to klubas, kuriam vadovauja A. 
Žemaitaitis ir Gedgaudas. Vi
sos sporto rungtynės vyks Mc 
Cambridge parke, 1515 No. 
Glenoak Blvd.. Burbank. Ca- 
lif.. šia tvarka: 8 vai. ryto — 
tenisas (vadovauja A. Polikai- 
tis), 10 vai. — krepšinis (vad. 
E. Kairys, dalyvauja, taip pat, 
estų ir lenkų komandos), 12 v. 
tinklinis (vad. A Žemaitaitis).

Į sporto rungtynes, kurios 
žada būti labai įdomios, kvie
čiamas visas jaunimas ir spor
tą bei jaunimą mėgstą vyres
nieji.

Rugsėjo 11. sekmadieni, ant
roji Bendruomenės šventės die
na. pradedama pamaldom: 10 
vai. — evangelikų. Tautiniuo

Ąžuolyno stovykloje iš k. j d.: inž. J. Butkus, inž. V. Liobis, L. Siemaš- 
ka, s. J. Raškys (stovyklos viršininkas), V.S. B. Juodelis, j. skautininkas 
Petniūnas. Nuotr. A. šimukonio

Skautiškas jaunimas Ąžuolyno stovyklavietėje. Nuotr. A. Šimukonio

gis — nuosavos stovyklavietės 
įsigijimas — labai sveikinti - 
nas! Dabar viskas, kas per skau
tų stovyklas ir šalia jų bus pa
daryta, bus sava. Nebereiks, 
kaip anksčiau pas kitus stovyk
laujant, išsikraustant ardyti, 
draskyti, sugadinti. Svarbiau
sia, nereiks taikytis prie kitų 
laiko. Dabar, kada skautam pa
togiausias laikas, tada ir stovy
klaus. J. Bernotas.

— "Gyvataras", Hamiltono 
lietuvių tautinių šokių grupė 
vad. G. Breichmanienės, Kana
dos vyriausybės rūpesčiu bu
vo nuskraidinta į Šaskečeva- 
no provinciją pademonstruoti 
lietuvių tautinį meną Tam 
tikslui vyriausybė paskyrė 
4,500 dol. “Gyvataras” rugsėjo 
5 dalyvaus Kanados tautinės 
parodos uždaryme Toronte.

se Namuose, 10:30 vai. ka
talikų, Šv. Kazimiero bažnyčio
je. Visos organizacijos kviečia
mos rinktis bent 15 min. anks
čiau ir ateiti į pamaldas su sa
vo vėliavom.

12 vai. — 4 vai. popiet para- 
, pijos salėje vyks dail. P. Luko 
ir foto menininko tėv. Alg. Ke- 
zio, S.J kūrinių paroda, kuri 
bus perkelta ir vyks visą savai
tę Tautiniuose Namuose.

2 vai. popiet Marshal High 
School auditorijoje prasidės 
koncertas, kuriame pasirodys 
losangeliečių labai mėgiami so
listai: Dana Stankaitytė — sop
ranas ir Stasys Baras — teno
ras, akomponuojant Raimondai 
ApeikyteL

6-10 vai. vak. šv. Kazimiero 
parapijos salėje vyks smagūs 
šokiai, grojant “Baltijos Vė
jams”, vad. muz. G. Gudaus
kienei. Parapijos patalpose 
nuo 10 vai., ryto iki vėliausio 
vakaro veiks įvairių gėrimų ir 
valgių bufetas. Visi galės gauti 
pusryčius, pietus ar vakarienę, 
ką tik nori, — skaniausius val
gius.

Los Angeles Bendruomenės 
valdyba labai kviečia visus Ka
lifornijos lietuvius: atsilankyti, 
susitikti paž’stamus, pasivai
šinti. pasižiūrėti dailės ir foto
grafijos meno, pasiklausyti kon
certo, pasišokti ir pasilinks
minti.

Taip bus galima patirti daug 
asmeninio malonumo ir drau
ge paremti Lietuvių Bendruo
menę, jos didelius darbus

A.R.

Hartford, Conn.
L.A.P. KLUBO PARENGIMAI

Rugpiūčio 27 savo patalpo
se, 227 Lawrence St., Hartford, 
Conn., L.A.P. klubo vadovybė 
rengia šampano vakarą. Sve
čiai bus vaišinami šampanu, py
ragaičiais ir lietuvišku sūriu. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi šiame nepa
prastame parengime gausiai 
dalyvauti- Grojant orkestrui 
svečiai galės smagiai pašok
ti. Auka tik 1 dol.

Rugsėjo 11 Lietuvių Darže, 
East Hartforde, L.A.P. klubas 
rengia gegužinę (pikniką). Šį 
kartą gegužinę paįvairins gera 
programa — tautiniai šokiai. 
Be to, grojant orkestrui, bus ir 
šiaip šokiai. Ir šiame parengi
me visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi gausiai daly
vauti. Pradžia tuoj popiet. At
vykite — nesigailėsite: skaniais 
valgiais pasistiprinsite, pasi
šnekėsime. Vasara baigiasi — 
reikia pasižmonėti. J. Bernotas

ŠILUVOS DIENOS 
MARIANAPOLY NEBUS

Pranešama, kad šiais met'’s 
Marianapolyje, Thompson. C°n- 
neetieut, iškilminga ir tradici
nė Šiluvos Marijos diena nebus 
ruošiama atskirai nuo Šiluvos 
Marijos koplyčios pašventinimo 
iškil mių Washingtone.

Marianapolio Tėvai Mari
jonai, jungdamiesi prie dides
nio masto Šiluvos Marijos pa
gerbimo Washingtone, ragina 
Marijos mylėtojus dalyvau
ti Šiluvos Marijos šventėje Wa- 
shingtone rugsėjo 4.

Marianapolio Tėvai
Marijonai

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

K.j P ASIRYZOME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ ALKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FONO) 
, 680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN. N. Y. 11221

Siunčiu auką ...........  statybų fondui ir prašau Įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:-

Garbės fundatorius ($1000) (-3 Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) Q Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui ...-............

ADRESAS ......... ,........................................................................... ...................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)

iš VISUR Į
— Lietuvos diplomatijos še

fas praneša, kad mirus konsu
lui A. Polišaičiui ir nesant ga
limumų kitam konsului veikti, 
Lietuvos konsulatas Sao Paulo 
yra likviduotas. Todėl visais 
reikalais, kurie buvo atliekami 
Sao Paulo konsulato, reikia 
kreiptis į Lietuvos pasiuntiny
bę Rio de Janeiro, Rua Mexi- 
co 98 s/708.
— Lietuviu Fondo Tarybos 

pirmininkas rugsėjo 11 d. 1 v. 
po piet Jaunimo centro patal
pose Chicagoje kviečia Tary
bos posėdi, kuriame yra kvie
čiami dalyvauti valdybos bei 
vajaus komiteto nariai. Bus 
sudaroma nauja LF vadovybė 
ir svarstomi aktualieji bei gy
vieji fondo reikalai.

— Lietuvos Vyčių seime, ku
ris įvyks šį savaitgalį, rugpiū
čio 25-28, Worcestery, Mass., 
pagrindinę kalbą pasakys prel. 
J- Balkūnas, Maspetho, N.Y., 
liet, parapijos klebonas ir ži
nomas veikėjas. Paskaitos te
ma: Lietuviškos organizacijos 
Amerikoje ir Lietuvos Vyčių 
vaidmuo lietuviškame veikime. 
Seimo metu taip pat bus rodo
mas filmas apie Lapkričio 13 
manifestaciją Madison Sųuare 
Garden.

— "Aušros" sporto klubo X 
stovykloje, kuri kiekvienais me
tais rengiama tėvų pranciško
nu stovyklavietėj New Wassa- 
ga, Ont., šiemet stovyklavo 
183 Kanados ir JAV lietuviu
kai.

— Dalia Tamulionytė ir Al
gimantas Nausėdas Prisikėli
mo parapijos bažnyčioje, To
ronte, rugpiūčio 20 priėmė mo
terystės sakramentą. Vedybi
nes apiegas atliko t- Petras Ba- 
niūnas, O.F.M., Darbininko ad
ministratorius.

— Dail. Ada Korsakaitė-Sut- 
kuvienė iš Chicagos buvo nu
vykusi į Los Angeles dalyvau
ti artimo giminaičio muz. Juo
zo Ąžuolaičio laidotuvėse.

— Kapit. Povilas Kirklys po 
sunkios ligos rugpiūčio 5 mirė 
Providence, R.I., ir rugpiūčio 8 
palaidotas iš šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios.

— Lietuvių religinio kong
reso New Yorko pagelbinė mu
zikos komisija rugpiūčio 18 
choram išsiuntė programas ir 
bendruomeninnių g i e d o j i- 
mų tekstus. Lietuviam muzi
kam išsiųsti kvietimai dalyvau-
ti vargoninkų bei kitų muzikų 
seime, kurs įvyks religinio kon
greso metu, rugsėjo 5, Wash- 
ingtone.

— Lietuvių religinėj šventėj 
VVashingtone dalyvaus ir Brazi
lijos, Argentinos, Italijos, Vo
kietijos ir kitų kraštų atstovai. 
Dalyvaus taip pat gausus būrys" 
ir jaunimo kongreso atstovų, 
dar pasilikusių Amerikoj.

— Paieškomas Juozas Zažec- 
kas (Užupis), gimęs Kaišiadory
se. gyvenęs Kaune, o dabar gy
venąs Amerikoje- Prašoma at
siliepti arba pranešti adresu: 
D. Klinga. 337 Union Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11211.



JAV

DA* GERESNIS VALGIS

GVĖRAI RĖTŠEAT

SERVICE

OUTLAWS BOOKKEEPING

TYPING SERVICE

KARLONAS
FUNERAL HOME

WORKER CARROL
FUNERAL HOME

varnai »fiINSULA1 KAY laure

R. Kujtouąitytė) New York, N. 
Y., V. Pakdis, Fraeville, Pa., C. 
Radauskas, Nashua, NJĖL Fa-'

Exclusively Life Color 
429 84th Street' Brooklyn 

Call 833-2429 or 833-8747

CARR8 GUEST HOUSE 
fol Ifarihlngton Street

Cboose the Manhattan Hotel 
with facflities to suit yna 

Call Mr. STINGO CO 54100

^ŠERĖNO RETltEAT 
FGK LAOtĖS

New Haven, Conn. (Suburban) — 
Beautiful accommodations for eld- 
ėriy malė or Žemale in family-type 
home, 3 other guests. Complete care, 
fine food. Reasonable. Church with- 
in the area- (203) 484-0719

T. MČDONNELL 
MOVING A STORAGE

iki taflriūBd 31 adresą J. Z»- vys,18 Han^oek Sf, ToVontO 

4, Ont Canada, Tčfef. (416) LE 
644*7.

Golfo pirmenybės įvyks rug
sėjo 4, 12:30 vai. popiet Gleft 
Eagles Goti and Country Club, 
Hwy. No. -56, S^nyhosį šiaurę 
nuo Bolton, Ont., miesto, 20

Best < John General Contractor, ra
move vtolations, fix holes in side- 
waBcs, yard fences, painting, block 
work, _ plastering, install cement

kiš, San Gabrief Calif., Vytis
L. Virbickas, Brooklyn, N. Y. 
A. Kuolas,. Toronto, Ont Cana- 
da, B. Wafflace, Brooklyn, N.Y., 
J. Kizliauskas, Jamaica, N. Y. J- 
C. Grigas, D.E. Nashua, N.H.,
M. CMbasrMfatek, Mas., P. 
česnauskag IfetfbemouSi, Eng-

186 Fifth Avenue N.Y.C. N.Y. 
Free Pick-Up and Dehvery 

Call 924-6070-1-2

TVVIMN COUNTY WATER 
WELLS DRIVEN .

Abo Sewen and Water Mains — 
filUUMMKc RA X pnCCB
tm Lcfcg Bearti Roud Oceunside

sdvtaras ant ūMų arba 
pirkėjo šemša. Statybą 
nfRMrgfh ttKntagai'pasM 
susitarimą vž labai pri- 
etnus* lianą Vteate rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Afmoną 
K S1G AR MBM '

Mr*. Lillian Forler, 396 Center St., 
South Orange, N .J. — Guest home 
room and board for women_ Beauti
ful home 3 cooked meals daily. Love
ly area nice warm atmosphere. Sun 
’rtjęral Cątholic /Church neaitry; Eve- 
rything for your convenience (201) 
762-8771

Itaduatve Grooming in the

■ jfafr 
' Antį 8344057

HENRY HUD8ON HOTEL 
353 W 57th Street 

Weddtngs Luneheons Sočiais

Start $1.50 Per Hour 
After 30 Days $1.60 per hr.

Mušt have clean record and

TO PLACB 
YQUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
TeL 867-3680

See MARIO
MARI 0*8 Auto Inspection Service 

Varto De Šautis, Prop. — Auto re- 
paira, sfltffled mech&nfcs. Shell Bay 
Road, Mayville (Opp. Erit of State 
IlspectSon Service) Cape May Court 
Home, ii J. Fhone (009) 465-5607

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air ėondtt|oned 

A. J. BALTON-BALTRtftiAS 
LkenaedManc^ir 
A Notary PdbUc.

660 Grand SU Brooklyn 11, N.Y.

WANTED EXP OPERATORS 
ON SPORTSWEAR

Mušt do a complete garment or stec- 
tion Steady work nice working con- 
ditions ROJA Y SPORTSWEAR —
1163 Bway Bklyn

. Call 452-4534

SUPS30NTENDENT
- MAIŠINE SHIP 

for nigfat staift 
Machineiy backgnound reauired 

201-7&4488
Monday-Fridajr, 9-5

SALVO - fronwoHto and Fence* 
2368 Bathgate AveJBronoc 

Ornamentai Fundture Brass. Alu- 
nimnn * stainless Steel decorations, 
fences, etc. Repairs. We guarantee 
ai our woffc CJW 933-9138 days

WANTED OPERATORS 
ON 8INGĖR RACHINE

Complete dress Good eamings 
Steady work and nice worklng con- 
ditions. Call UL 9-1339 BROWN 
DRESS CO. 2031 Nostrand Avė., 
Brooklyn

J. F. K. CČNSTRUCTION 
COMPANY, Ine.

Bbcperts in Home Improvėihėnts -
Ceuienv WOTK cOMX <XrITBW«y8 UUI

EXECUTIVES!
Sbop now for Xmas for industrini 

^vttg. Beud 1or our liatest cat- 
ak*. Allprtee range* to setect from. 
Pricea wholeaaie. Oniy requests on 
Xuto JVvvCnMMB UUUUm» rnnBtn 
4 RU*BW*ftiN SS #. 47th St.,

305 Včteran’s Memorial Hwy 
RONKONKOMA, L. L 
Or Phone: IV 1-7350 

9AM-5PM

RĖFfifGERA'HON

AIR CONDITIONING

Wanted Exp C^perators 
On Lacties Coats 

Section Work Steady Work 
Nice woridng conditions 

JOSANNA COAT COMPANY 
600 Broedtray N.Y.C. 

WA..5-1083

PHCTOGRAPHY 
PAPRAS PHOTOS 

For all occaskms ForWeddings

»Eauty
ECNOOL

Sefivcing all Boroughs. Specialias 
in all mačtoės- of icė marti hies. Water' 
itr fteOnMeritotis, 3txA dovėn and 
start up Service. Winter storage, 
vrashing machines fepaired, com- 
mercfOI, industrial, domestic, 24 hr. 
Service.' Prompt, depėndaMe, econ- 
oinical. Frėe čstinuitd

SECURE REFRIGERATION 
A AIR COND1TION1NG CO.

992 Intervaae Avė. Brome, N.Y. Tei. 
328-8555. Nights: 842-3611, 542-7203

ans 8cnįmg flnaiiipŲoeo
Stores - Hoihes - Offlces cofnplete 
maintenanee sfervice free estimafes 
stain specialists — Cover Flatbush 
FMtldnds and Benshėnnt CatH 493- 
6702 dnd HY 64219

CAESARS THE III 
Fineet of Itatian Cniatoe

We have accommodation for show- 
ėrs parties Cdmmunion and Confir- 
mation and sočiai affairs Air con- 
dftionėd — 169 Avė U bet W 6 4 
Tth St Brooklyn N.Y. Call 372-9239*

RUrflC AARbERt — 272 B^y- 
ridgė Ava — Uri^ue outdoor dining 
spot ta W BptlaBMng ta 
Stenk nnd Seafood. Open dnily frotn 
noon 7 days * wėe& Your hoot Petar 
Mofan

Call 7464112

AEON HOME IMPR0VEMENT 
CONST CO.

Painting - DėcoraSng - Tatėrior 
and Sttčrtor - Paper Hrtrigtng 
Carpfentry AB Botos 24 Hours

ENTERHATrONAL '■ 
NEW9PAPER PRtNTING 

COMFA&Y FNC ' 
Th* Steferet Of Odr ^Keešs

GOWEN 
iygttrJ10ME 

ftrector

CARSON PLUMBING & MEATING 
751 Franklin Avė Bklyn 

ST 9-1400 ’
Specialists in alterations - jobbing 

We Service all Brooklyn
N’ite or Day Emergency Number

MINO MĮFFA 
352 Seaver Are Doogan Hills

Žja-MvuiI AoHDMI 

Wė ^BidBhM'dC our wofk

Toy Demonstrator* g4D0 per hour 
guaranteed The original Discount 
Party Plan. No investment. Com- 
missions to 25%. Write, or call col- 
lect: Mrs. Eileen Clausen, American 
Home Toy Parties, Ine. 66 Saddle 
Lane, Centereach, N.Y. TeL (516) 
588-6662

Recent High Schod Graduate, 
Permanant — 5 Day Week 

Real cpportunity for advanrement.
THE HAČ^ĖT CORP.

145 Hddson Sė, N.Y.C. 
Near afi Subways

Phone: WO: 6-4990

ITMtoin arifau^C* J". GaUĮmas- 
Ne* Yoffc CSly sMttlB G31i#- 
n«i, TėnMHvėf, NJ.; Ą, DaH$> 
dfe; W. Hartford, Conn., L: 
Scheefef, Doėssddorf, Vokieti-' 
ja; V. Stanaitis, E. Keansburg, 
N J- ~ J. Stana&nii, Httrilton, 
Ont, Canada;, Ktm. A. J. Bielš- 
kis. Maitevffle, Pa., V. Paliuliui, 
Frackvfle, Pk.; L. Bagdonas už
sakė G. Bagddnfii, abu iš EB- 
zabeth, fcm. t), liockevi- 
čėus, Sonyea, N.Y., savo tėve
liam gyvefiantiem Rochester, 
N-Y.; V. K. Jonynas, Jamaica, 
N.Y. — J. česnai, Ossining, N. 
Y; G. Bartkus, Brooklyn, N.Y. 
— L Žukauskienei, Holbrook, 
Mass.; K. E. Prišmantai sūnaus 
M. PriŠmanto šeimai, visi iš 
Los Angeles, Calif, J. Trima-

home phone 
Apply in person 
Hotel Desk No.

THUBSDAY, AUGUST 18 
11AM-3PM 5PM-8PM 

EDEN ROC MOTEL

Visit our Luxurious Parfc Likę 
Setting and Enjoy the EBegance 

, of tts FaeUities 

LmcdLH park 
NUR0ENG AND CONVALBBCENT 

HOMK

RM&ter& Na»« ia beautifid 
eėMūtry, 3)6 nttžtfėtr drive from 
NYC vrisher 1 or g ladfes who need 
good nursing care. 24 hour duty. 

(914) fet 7-dttŠ

SMlM
(AriaiAkAučitAs) 

Grnbortas - Bnhft&itadtojte 
MOE®RNI KCPLYCZA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

se, kaip “Budus”, ‘Vendeg-La- 
to”, o Paryfiuje “3 Tokay”. x

Dabar jis flrtta pagamins pui- 
nūs usaBuzitB, pietus ir vara- 
rienę, kada su saviškiais nuei
sime į Gate Geigra*. -Sfc.

Availatae to Gueste and Families 
Cathottc Church vrtthin the area 

Priest comes every month for 
* Holy Communion.

350 a week and up 
Phone 516 JU 8-5543

fene, Brdbklyn, N.Y. — G. 
’fifimiaiaii, rtffla. PaL

SveikjMtani noi^M akaityt^ 
jas; dttojame ^ažsakytejam. 
Naajiein Skaitytojam pirmais 
adite mėtinė prenumerata tik 
5 M. Rašyti: Darbininkas, 910 
W90O^^r Avė-, Brooklyn, N. 
Y. 11221.

People all ages needing assistance 
and supervision. Home cooking and 
spedal diets Rates by the month 
3110 to 3150 CathoKc Church near- 
by. Open all year round

GaB 315-298-5256
Ask for Gladys Harber

MAG&IE’S Baauty Salon
17 West 32nd Street — LA 4-3330 
Near Macy's A Gimbeis N.Y. storus 

Perma-Creme; totally new lasting 
teauty, YouHl lovė the Way Maggle 
and her staff of hatr straightening 
expert8 and styUsts treat your hair.

Re# tp«Mal 61040
Come... let Maggfe re-make and 
awake B SroMrous new crownins 
gtorteui you~

Near all subways 
Clored tfoMays

Home for mnMM MMbr etttam — 
Stato lleensod fully air condltiomd 
CathoBc' CŠkurcii i«rtiy

Long hhnd 
statome jvuirans dįyfiio 
naujos namus, kuriuos 
galima tuoj MRfti. Pri-

Daugelis gerai žino Cafe Gel- 
įįtr, kurioje sueinam pasikal
bėti, pasivaišinti, pasiklausyti 
gražios muzikos. Tai reta vieta 
New Yorfce, kuri tvarkoma eu
ropietiškai. čia niekas nesku
ba, o čia ateiname pasėdėti, 
paSsėti, pasikalbėti, pasidalin
ti įspūdžiais, čia ateina šeimas, 
draugai

ger, (ŽvB East 86m Street, New 
Yorko Yorkvflėje), ne vien pui
ki, klasikinė muzika, parinkti 
gėrimai, bet ir gardūs valgiai 
bei užkandžiai Kavinės savi
ninkas p. Hehnut VoBmer pa- 
rūpino kavinei naują virėją ir 
dar kokį. Naujasis virėjas, gali
ma sakyti, tarptautinio patyri
mo, tai vengras Ernest Hozdo- 
vits. Virėjo amato jis mokėsi 
Vengrijoje net trejus metus. 
Budapešte buvo vyriausiu virė
ju tokiuose Gnomuose, kai kam 
dar atmenamuose restoranuo-

“Operated under the latest Nursing 
Hmne standards” — AffiHated with 
Marian Manot jtuntnįt Tfima 

REW fMkEPKGOF*- 
ėdastRUčtitiH

24 hour Bcenmd neneš, rehabilrtat-

Pa., A. Brasais, Čtf&lhk, Calif., 
V- Paulius^ N. J.,
J. Kupsfyš, Ui &^rė, Colom- 

bia, S-A.

AiSVjf. ... i

SĖRYtCĖ WlEN
^8 f M Machine Tool I

Mušt know how to serape willing 
to gOčfi tire rMd. All ebcpehses paid 
SOibfy ėpta— R. C. M. liHtastrie* 
Fort ^asirington N.Y. Call 516 
883-TTh

FUNERAL DIRECTMtS

Non motertaL Low cooL ReUabte and 
faat hMtallattoa. High heat stabUty: 
-f-428°F —-319*. Atrplane notee aoft: 80% -t»% gbRoif&ti


