
klestina reiškia konfliktą tarp Amerikos ir Sovietų
me aiškiai kalbeli, kad Izraelio - arabų konfliktą surengė Sovietai. Jijo nori iš- 
luti naujų nuolaidų iš Amerikos, pasinaudojant jos jėgų nukreipimu ^Vietnamą
idurimę rytų įtampa nustęl- tos vėliavos laivam su strategi- 
dėmesį Vietnamo kanri. Į- nėm medžiagom Izraeliui. Mėgi- 
pą labiausiai kelia skirtui- nusiam be kontrolės praplaukti 
iteresai ir skirtingos pozici- laivui paleido įspėjimo šūvį.
iėl Aųabos Įlankos. Nasserio poziciją sustiprino

jo sutartis, gegužės 30 pasirašy
ta su Jordano karalium Hus- 
seinu, kuris buvo lig šiol Nas
serio didžiausias priešas. Sutar
tis numatė bendrą akciją, jei 
Izraelis norėtų laužyti Aųabcs 
kontrolę — Izraelis su Jordanu < 
turi 400 mylių bendrą sieną.

nno pozicija:
asseris pastatė visus prieš 
usį faktą: ėmėsi kontroliuo- 
ųabos įlanką, pareikšdamas, 
nė pėdos nesitrauks atgal, 

ką paskelbė savais vande- 
Uždraudė juose plaukti Iz- 

io vėliavai ir bet kurios ki-

27 NAUJI KARDINOLAI
Dpiežius Paulius gegužės 29 
:elbė paskyręs 27 naujus 
linolus. Buvo 93, dabar yra 
kardinolų. Tarp naujai pa- 
rtų yra 4 amerikiečiai: 

n Francis Brennan, 73 me- 
šventosios rotos dekanas 

aoje, John Patrick Cody, 
metų, Chicagos arkivysku- 
John Joseph Krol, 56, Phi- 

■Iphijos arkiv., Patrick Ak>y- 
; O’Boyle, 70, Washington, 

arkivyskupas.
abar kardinolų iš Europos 
79, iš Azijos 9, Afrikos 5, 

rėš Amerikos 12, lotynų A-

sis delegatas Washingtone Egi- 
dio Vagnozzi atšauktas naujom 
pareigom į Romą.

Tokiu būdu Izraelis pasijuto 
prieštrisfrontus. ~

Izraelio pozicija:
Įlanka, sako Izraelis, yra tarp

tautiniai vandenys ir teisę jais, 
naudosis Izraelis gins visom 
priemonėm. Tačiau min. pirmi
ninkas Eshkol gegužės 28 pa
skelbė atidedąs bet kokią vien
pusę akciją ir sulaikė Izraelio 
laivų judėjimą per įlanką.

Sovietų pozicija:
. Gegužės 30 paskelbta, kad So
vietai atsisakė priimti Prancūzi
jos ir Amerikos siūlymą kilusį 
Palestinos ginčą spręsti ketu
riem didiesiem: Amerikai, Ang
lijai, Prancūzijai, Sovietam. Ko
dėl atsisakė, aiškėjo iš Nasserio 
paskelbimo gegužės 29' dieną

— kad Nasseris gavęs įsakmią 
Sovietų paramą Nasserio pozi
cijai. Dar daugiau: gegužės 30 
Turkija sutiko praleisti pro 
Dardanelus 10 sovietinių karo 
laivų į Viduržemio jūrą. Naujai 
atvykę laivai sustiprins lig šiol 
ten esančių 15-20 sovietinių lai
vų atsvarą prieš Amerikos šeš
tąjį laivyną. ' -

Amerikos pozicija:
Prezidentas LBJ pakartojo į- 

sipareigojimus Izraeliui, pasisa
kė už Aųabą kaip tarptautinius 
vandenis. Tačiau Amerika pa
tarusi atvykusiam į Washingto- 
ną Izraelio užsienių ministeriui 
laikytis santūriai ir neprovo
kuoti arabų. Kalbama, kad A- 
merikos politika pasitiki diplo-

toliau eina
icūzai 10, J. Valstybės —9. 
Uo pačiu metu apaštališka-

is Lenkijoje. Jis norėjo da- 
luti sekmadienį pamaldose, 
ias laiko kardinolas Wy- 
įskis. Lenkijos valdžia šį 
gramos punktą išbraukė. De 
dle sekmadienį teks buvoti 
nėję. Lenkijos valdžia įtrau- 
į programą de Gaulle lan- 
ląsi Breslau, kuris dabar va- 
amas Wrodaw. De Gaulle šį 
iktą iš programos išbraukė, ------ —--------- -------------------------
1 nerūstintų vokiečių- norės *vieną dreną gauti kom-

NUO DRĖGMĖS DAŽAI IMA LUPTIS 
Palestinos vandenys išplovė diplomatu veidus, ir jie ima 
rodytis kitokį, nekaip jie rodės, kol buvo padažyti.. .

Tyčią ar netyčia žmogus kos ardytojai Rodezijoje, Pie- 
mėgsta rodytis gražesnis, ir 
tam padažo savo veidą.ir žy
gius. Reikia staigaus smūgio,

nuotos grimasos, kristų kaukės. 
Didieji pasaulio politikos pla
nuotojai, vykdytojai, informato
riai staiga atsidūrė tokio smū
gio ištikti Palestinos vandeny
se, čia jie ir pasirodė visai ki
tokį, kai be dažų.

tų Afrikoje. Daug aiškiau šiuos 
rūmus be klaidinančios spal
vos parodė dabar Palestina: kai

tatorių, tuojau pat pasakė: 
“Yes, sir” ir atitraukė J. Tau
tų kariuomenę iš ten, kur ji bu
vo pasiųsta taikos saugoti. Sau
gojo 10 metų kol niekas nesi
kėsino, ir pasitraukė tam, kad 
tas sargybos vietas perleistų 
Nasseriui, grasinančiam karu..

Tokis tas “taikos saugotojas”

matiniais pasitarimais ir ginčo 
sprendimu be karo, einant Į 
tam tikrus kompromisus.

Ko laukiama:
Amerikoje, Anglijoje ir ap- - -

skritai Vakaruose laminamam, MsĮsakė agrerijps, eispąnsijos; čia jis pasieĮgėJo^kai:. jis čia 
kad Sovietai karo nenori; kad 
dėl to reikia laimėti laiko tai
kingam sprendimui. Sprendi
mas tegali būti kompromi
sas Nasserio naudai. Kalbama 
apie kompromisą, kuris pripa
žintų Nasseriui suverenumą 
Aųabos įlankai, bet teisę Izrae
liui laisvai naudotis vandenim. 
U.S. News.. kalba dar apie 
Amerikos maistą, kuris Nasse
riui labai reikalingas, bet kuris 
šiuo metu yra sustabdytas.

Ar Nasseris bus tuo paten
kintas, priklausys nuo Maskvos, 
nes ji iš to konflikto taip pat 
siekia sau naudos. O šiame 
konflikte Nasseris ir Sovietai 
yra ofenzyvos rolėje, Izraelis ir 
Amerika — defenzyvos.

JAU ATVIRAI SAKO: Sovietai vairuoja Palestinos krizę
The Chr. Sc. Monitor gegu

žės 29 jau atvirai prašneko apie 
“tiesą, kad Maskva yra šios kri
zės vairuotojo sėdynėje. Ji turi 
galimybes ją (krizę) pristabdy
ti ar leisti riedėti toliau. Seniai 
buvo visai aišku, kad Kremlius

pensaciją už pažeminimą, kurio 
jis patyrė Kubos krizėje. Buvo 
taip pat aišku, kad jis pasinau
dos proga priversti Washingto-

ną mokėti už šiaurės Vietnamo 
bombardavimą”.

Dabar jau nebeslepiama, 
kad Izraelio — arabų konflik
tas iš tikrųjų reiškia Amerikos-
Sovietų konfliktą. 7IZRAELY auga nervingumas

Izraelio vyriausybėje svarsto
mi reikalavimai keisti vyriau
sybės sudėtį. Eshkol vyriausy-

____ _____ ___ ____ _ _ bė kaltinama neveiklumu. Rei-
*, kurie pastekelbė duosią Nasseris prieš mėnesį, prieš kalaujama keisti užsienių reika- 
tianos atsiminimus- Maskva sutartį su Jordano karalium: lų min. Eban — esą jo kelionės

į Washingtoną, Londoną, Pary-' cuse, N.Y., mirė Lietuvos ka- 
žių nebuvusios sėkmingos. Kei

- DM Svetlanos Maskva pra-
la atsiteisti N. Y. Times ir ArabV RI""®*:
i, kurie pasiskelbė duosią

avė vizų keturiem Times “Jis (karalius) yra Amerikos 
įdradarbiam, kurie norėjo žvalgybos agentas”.

Nasseris ir karalius po sutar-

Gegužės 25 d. 9 v.v. Syra-

Prieš Palestinos įvykius di
džioji spauda skelbė: Sovietai, gen. sekretorius U Thant; bet

Nato nustojo-prasmės, kai so- užleido vietą užpuolikui — nes 
vietinė grėsmė dingo. . Kai ir Vietname jis reikalavo, kad 
kilo Izraelio-arabų konfliktas ta pasitrauktų ne užpuolikas, bet 
pati spauda kaltę vertė Nasse-. Amerika, stojusi užpultojo gin- 
riui, negailėjo jam niekinamo ti.
ir net nesveiko žmogaus žymių, 
bet vengė kalbėti apie Sovietus.

Kai įvykiai išsiveržė aikštėn;

AMERIKOJE 
dėl Izraelio 
Ambasadorius A. Gcldber- 
is Saugumo Taryboje pasisakė 
; laiko laimėjimą diplomati- 
uose pasitarimuose, kurie leis- 
surasti kompromisą.

N/ Y. Port, liberalų laikraš- gamybai’).

Palestinos vandenys -pačioje 
Amerikoje pakeitė kai kam ne 

kai nutylėti nebebuvo galima, tik spalvas, bet ir balsus. Buvo 
ta pati spauda buvo priversta garsūs balsai prieš vyriausybės 
nusiimti grimą ir prašnekti įsipareigojimus Vietname. Va- 
apie Sovietus kitaip: "Sovietinė 
politika siekia pasukti Vidurže
mio rytus prieš J.V. šeštąjį lai
vyną ir paversti juos raudono
jo laivyno uostu" (C. L. Sulz- 
berger, NYT gegužės 31).

Toki žodžiai reiškia, kad ne
teisingai buvo įvykiai vertina
mi; neteisingai visuomenė infor
muojama — kaip ir kitados apie 
kom. Kinijos Mao Tsetungą ar 
Kubos ' Castro. Neteisingom 
prielaidom buvo grindžiama po-

dino tai “nemoraliais” veiks
mais. N. Y. Times gegužės 28 
paskelbė pavardes įvairių tikėji
mų dvasininkų-katalikų, protes
tantų, ortodoksų — kurie atsi
šaukimu kreipėsi į prezidentą 
LBJ, kad vykdytų Amerikos į- 
sipareigojimus Izraeliui, gintų 
jo teisę į Aąabos vandenis. Tarp 
tų dvasininkų buvo minimas ir 
dr. Martin Luther King — tas 
pats, kuris Amerikos veiksmus 
Vietname buvo prilyginęs na- 

litika su Sovietais, kada planuo- genocidiniam veiksmam .. 
tojai (Rostowas ir kt.) piršo 
prezidentui “tiltų statybą” (ku
rioje Amerika turi duoti pini
gus Sovietų automobilių staty-

Įdomi dar ir kita paralelė: 
Prancūzijoje Mendes France, 
opozicijos vadas de Gaulle poli
tikai, staiga kreipėsi į Sovietus, 

bai, o tuo pat metu sovietai jie priimtų de Gaulle siūly- 
siūho pinigus Persijai naftos ma dėl Palestinos konflikto (N.

- - - Y. Times rado reikalo suminė
ti, kad Mendes France esąs žy- 

^promisui ’del Aqabos pan- Palestinos įvykiai labai Šau- ^asĮ-
)s numatomas pavyzdys sutar- riai nuplovė dažus nuo J. Tau- Eiliniam stebėtojui aišku, 
es dėl Dardanehj bei Bosfo- h- parodė juose įvy- kaiP P®***' ***** P**-

pagal 1936 metų sutarti 
ir Bosforo suverenu

mas priklauso Turkijai, bet tai
kos metu garantuota laivų judė
jimo laisvė.

N. Y. Times aiškiai pasisa
kė už Izraelio teisių Aqabos į- 
lankoje gynimą, stabdant akci
ją Vietname. N. Y. Pust pasi
sakė griežčiau: kaltino preziden- 
tą LBJ, kad jo "valia rimtai pa- . . . ___
laužta”; kad LBJ neveiklumas patikėti Izraelį ilgai galėsiant sipareigojimus dviejose vietose, 
veda į desperaciją jo sąjungi- pakęsti” dabartinę padėtį. tai tegul susiaurina karą Viet- 

' . . z name. .

kusią perversiją. Rūmai buvo nevykdytų Įsipa-
rodomi padažyti — kaip taikos reigojimę Vtotnamui, dabar pa
saugotoje! ir demokratijos wk- keitė balsą ir šaukia už įsipa- 
dytojai, nors iš tikrųjų, U.S. re*9ot'my vykdymą Izraeliui. 
News... vertinimu, J. Tautos N. Y. Times pajuto šį dvejopą 
paskutiniu laiku reiškėsi kaip maM ir ,®.m® gegužės
neramumų kurstytojai ir tai- įsipareigojimai Vietna-

me nesą tikri įsipareigojimai, o 
įsipareigojimai Izraeliui esą tik- 

ninkus; kad dėl jo “mes nebe- ri įsipareigojimai. O jeigu vy- 
turime nei moralinio nei fizi- riausybė sakanti, kad jai sun- 
nio autoriteto” ir kad “sunku__ku vykdyti tuo pačiu metu i-

j

tti medžiagą apie bolševikų
oiiucijos sadeaktį. Nedavė nė ^es: “Mes esame broliai”.
5 redaktoriui. _ susimobilizavo. Li-

kalaujama apsaugos ministeriu 
skirti gen. Davan, buvusį armi
jos viršininką, kuris dabar yra 
opozicijoje.

dėl Svetlanos pabėgimo. Da- nautojam vietoj 47 valandų ten-
* prabilo kaltinimais Ameri- ^a dirbti 71.
: esą ČIA ją prikalbino iš _ Eurepoj. tebevyrauja nuo- 
lijos; esą dabar ji “kalinė”, — mum sovietinės grės- 
paskirta speciali tarnyba”, nėra; viduriniai rytai — 

ri jai padeda rašyti atsimini- juos tvarkyti tai Amerikos rei- 
s, skirtus komunizino jubi- fraiy- 
įui suniekinti. '________________________

— Šveicarijos šiaurinis kan- ____
as Schaffhausen gegulės 28 ATEINA IR IŠEINA: Daly, Lippmannas 
balsavo neduoti moterim bal- J * *

— Sovietų pora laivų gegu
žės 31 jau praplaukė pro Dar
danelus į Viduržemio jūrą. A- 
merikos lėktuvnešis su 70 lėk
tuvų praplaukė po Sueso kana
lą, siekdamas į Raudonąją jū
rą.

imo teisių. Iš 25 kantonų 
; teises moterys turi tik ke
ruose.
— Amerikietis Jim Paschal, 
metų, gegužės 28 laimėjo pa- gramą, trukus 14 metų, nu- Line,” o Amerikos vyriausybės 
ilinį automobilio greičio re- truks. J. Daly yra vyr. teisėjo politikos veidrodis.
rdą — valandai 135.833 my- Warreno žentas. Pirmu pareita

Amerikos Balsui vadovauti
atėjo John Charles Daly, Jr., te- Kongrese tuojau iškilo pasta- 
levizijos programos “Wbat’s My bos: Daly užmiršo, kad Ameri- 
Line” vedėjas. Nuo rudens pro- kos Balsas nėra “What’s My

pritarimus Vietnamo reikalui

— Konservatorius W. F. 
ckley, Jr. N. Y. Post gegu- 
i 31 atmetė propagandą, kad 
n. Dodd viešosios moralės 
ivilgiu gali būti lyginamas su 
v. kongresmenu Pouell.

— Nigerijos rytinė dalis ge- 
žės 28 pasiskelbė atsiskirian- 
ir sudarysianti savo valsty-

!. Kilo nauji neramumai.

mu virto kontroversiniu asme
niu: pasisakė rodysiąs visą A- 
meriką — pritarimus ir ne-

Iš dienos spaudos pasiskel
bė išeinąs W. Lippmannas, ku
riam suėjo jau 77 metai. Aiš
kino, kad negalima rašyti die
nos politiniais klausimais, ka
da negalima turėti tiesioginės 
informacijos iš Baltųjų Rūmų. 
Tai užuomina, kad dabar Bal
tuosiuose Rūmuose jis nebepa- 
geidaujamas. O prezidentas J.

....— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad iš Vengrijos at
stovybės Washingtone azylio pa
siprašė ne tik atstovybės vedė
jas, bet ir sekretorius spaudos 
reikalam Erno Bemat. Jam azy- Kennedy su juo taręsis net dėl 
lis suteiktas balandžio 21. kai kurių paskyrimų.

riuomenės pulkininkas Alek- ] 
sandras Andriušaitis. Laidoti 
buvo nuvežtas į Chicagą, kur 
buvo pašarvotas Juodaičio lai- į 
dojimo namuose. Palaidotas ge- ‘ > 
gūžės 29. Paliko žmoną Olgą, i 
dukras Aleksandrą ir Janiną, 
abi ištekėjusios, ir 5 anūkus. I

Velionis buvo 67 metų am- 1 
žiaus, ilgesnį laiką gyveno Syra* i 
cuse, N.Y., kur dėstė rusų kai- -j 
b?

Lietuvoje velionis buvo žino- ] 
mas kaip generalinio štabo ka
rininkas —drausmingas, savo ] 
tiesioginėm pareigom atsidėjęs. 1

Vokiečių okupacijos metais | 
jis dalyvavo gen. Plechavi- j 
čiaus suorganizuotoje Vietinėje 1 
rinktinėje. Kai naciai ją likvi
davo, pulkininkas Andriušaitis j 
su kitais karininkais atsidūrė 
Stutthofo kacete. Iš ten išė
jęs, tik persirengęs vienuoliu, te
galėjo pasiekti vakarų Vokieti
ją. Atvykęs į Ameriką, Bosto
ne kurį laiką dirbo fabrike, iki 
buvo pasiūlytas Syracuse, N. Y. -j 
dėstyti rusų kalbą. Ten jis pats 
ėmė studijuoti ir padarė mas
telio laipsnį.

Buvo labai giliai, mistiškai re-

|O| Palestinos įvykiai, kaip gegu- 
žės 28 aiškino N. Y. Times,

,■ esą “persikalkuliavimo”, t. y.
IIK neteisingo pramatymo, neteisin-

■ go įvertinimo rezultatas. Sako,
Syrija neteisingai pramatė gali- 
mą Izraelio reakciją į Syrijos 

||H teroristinius veiksmus. Izraelis
neteisingai pramatė Syrijos re- 

M akciją į Izraelio grasinimus at-
K sikeršyti. U Thant neteisingai
H pramatė JT kariuomenės ati

traukimo rezultatą. J. Vaistyki bės neteisingai pramatė Nasse-
rio jautrumą. .

Bet jei kalbama apie netei- 
s ingus pramatymus, tai nc- 
toisingiauMM pramrtyvnas buvo 

Amorikos ptalUotoję, ku- 
rto 1956 paskatino Amerikos 
vyriausybę dėtis su Sovietais ■ 
prieš Angliją/ Prancūziją, Izra* 
elį, kurio pasipriešino Nasserio 

B agresijai į Sueso kanalą. To
Amerikos-Sovietų bendro žygio 
rezultatas atidavė Suesą Nas- 

B šeriui, o svarbiausia išstūmė
B Angliją; to meto žygio rezulta-
B to tęsinys dabar-siekimas Nas-
B šeriui atiduoti Aųabą, o iš Vi-

duržemių jūros išstumti Ameri- 
-■ B ką. Tai daro to meto Amerikos 

sąjungininkas, kuriuo Amerika 
pasitikėjo, pasitikėjo tuo pačiu 

B metu, kai Sovietai vykdė žiau- 
l kuris Vengrijos genocidą.

ligingas. Gyvai sekė įvykius. Re MtMto *nm«utr«iju Angajsu pripenimo sonetam to»ee» Amerika kenčia dabar nuo
dakciia buvo pasiekęs io laiš- i utUee. Lrtvtjoe ir uttmme Lrtkrattio apraao, kati damomtracija ano meto planuotojų neteisin- 
kfte nrint e«v«iAin m buvo geguMo 15» prt/viv'o apie 100 eertb latviu* Nctuvio; j teikė pratartą pramatvmu ivvkusiu netv-kas dar prieš porą savaičių su komisaro pitirtJoH W. MaxweH. PtnUrMarMa atsiimtą* mumo rtą P į/’1'/ Įvykusių neiy
spaudos iškarpom. Mkarpą, nurodo, kad povHfcrta centre mergaite, mi plakatu yra J. Retegytt. Čiom. Kiti gal sakys: tyčiom ..
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Apeigose vis daugiau įvedama gimtoji kalba
14. Pirmoje instrukcijoje bu

vo leista tikintiesiem priimti 
Komuniją du kartu paros bėgy
je per Kalėdas ir Velykas. Da
bar, prašant vyskupų konferen-

Naujos reformos liturgijoje (2)

tikintie-

Vakar- rigaipe krašte ameri
kiečiai pagerbė savo žuvusius 
įvairiuose karpose. Tai buvo 99 
žuvusiųjų Prisiminimo diena. 
Tai buvo atžymėta įvairiomis

tada buvęs Kongrese, vėliau te

tapai JAV

(apie 196) visoje Amerikoje. 
Visur, jhir tik buvo Amerikos 
kariuomenės dalinys ar karo 
laivynaą, iid nusiau stiebo bu
vo iškeltos vėliavos ir iššautas 
21 saliutas. Gėlės buvo nuleis
tos į vandenį pagerbti žuvu
siom vahdtojtouose.

diena, va 
jos diena, įvesta po Pilietinio 
karo, kai mbterys Vicksburge ir 
Columbus, Mississippi valstijo
je ir Charlęstone, Pietų Karoli
noje, papudŠė Unijos ir Konfe
deracijos kapus, šiauriečiai pa- 
s e k ė tuo mostu ir nuo to 
laiko per visą kraštą pirmosio
mis vasaros gėlėmis Amerikos 
karių kapai buvo puošiami per 
organizuotas bendruomenių a- 
pptoas.

Kri generolas John A. Logan 
pasidarė pokarinės respublikos 
Didžiosios Armijos komendan
tu, jis 1868 gegužės 5 išleido 

• savo garsų įstatymą — “kad 
kiekvienas Didžiosios Armijos 
dalinys ruoštų atitinkamus mi
nėjimus ir puoštų savo žuvu
siųjų draugu kapus gėlėmis... 
kad bet kokie .šio meto nera
mumai neliudytų 'ateinahčiom 
kartom, jog mes pamiršom lais
vos ir nepadalintos respubli
kos kainą”.

Gegužės 30, kai gėlės yra pa
čiame gražume, buvo parinkta 
pirmąja žuvusių karių Prisimi
nimo diena Washingtone, D.C. 
Greitosios pageltos mašinos ve
žė gėles iš botanikos sodo, Pre
zidento ir privačių sodų į Ar- 
lingtono kapines. Gen. Ulysses 
S. Grant, respublikonų kandi
datas į prezidentus, buvo tribū-

1 dar Dekoraci-

prisimenant žuvusius kovoje. 
Panašiom {uogom prisimenama 
ir karo bei taikos klausimai. 
Be abejo, visi sutinka, kad tai
ka yra daug geresnis dalykas 
negu karas. Tačiau taika yra 
gana reliatyvi sąvoka. Tai ne
reiškia vien tik karo nebuvimo. 
Vienintelė ir tikra taika yra tai
ką teisingume. Čia ir 'skiriasi < 
nuomonės apie taiką ir karą. 
Panašiai kryžiuojasi nuomonės, 
kai vertinamas Amerikos daly
vavimas Vietnamo kovose. 
Dauguma sutinka, kad ten A- 
merika padeda kovoti prieš tai
kos puolėją ir tol negalės būti 
tikros taikos, kol užpuolėjas ne
bus visiškai nugalėtas. Kitiem 
gi tai tik maišymasis pilietinio 
karo peštynėse.

Gen. Earle G. Wheeler, JAV 
jungtinio štabo viršininkas, pre
zidento Johnsono vardu vaka
rykščiose iškilmėse kalbėjo:

“Tauta reikalinga daugiau ne
gu taikingų principų, geros va
lios ir civilizuotų socialinių sis
temų.

“Ji reikalinga kovotojų, čem
pionų, kurie yra pasiruošę ap
saugai prieš smurtą. . (kurie) 
atiduoda savo gyvybes, kad jų 
tauta ir jos principai išliktų gy
vi. . Daugelis jų guli čia, ap
link mus, Arlingtone”.

Tie šventės žodžiai lietuvio 
mintis nukelia ir į_ tolimąją Lie- . , 
tuvos žemę, kurioje guli 
daugel tokiu, apie kuriuos kal

šiem leidžiama komuniją pri
imti ir Didįjį Ketvirtadienį a- 
lieju šventinimo ir antrą kartą 
popietinėse tos dienos mišiose. 
Sis leidimas padarytas atsižvel
giant į tai, kad kai kuriuos ti
kinčiųjų grupės gali Did. Ket
virtadienį dalyvauti tik prieš 
ptot aliejų šventinimo mišiose.

15. Mišiose, kuriose dalyvau
ja tikintieji, po Komunijos, .pa
gal galimybę, galima arba tam 
tikrą laiką tyliai melstis, arba 
kalbėti ar giedoti psalmes arba 
himnus, šis nuostatas padary
tas daugeliui prašant kaip nors 
pabrėžti kolektyvinį po Komu
nijos padėkojimą. Praktika pa-

bėjo generolas.
Nejauku prisiminti ta pro

ga svarstymus, kad anie kovo
tojai, gynę savo tautos laisvės 
principą, buvę beprasmės au
kos. Prieš tokių svarstymų ma
terialistinį istorijos supratimą 
purtosi dvasia to, kuris ne tik 
tiki, bet jau realiai mato, kaip 
anos kovotojų aukos Lietuvos 
žemėje įžiebė naujų kartų mei
lę tam laisvės principui, dėl ku-

noje, o gen. James A. Garfield, rio anie gyvybes atidavė.

į NUO
VILNIAUS

SAIGONO
Septyneri kovų 
ir vargų metai

(12) sinius daiktus ir, viską išdali
ntai keti įvykiai, atsitikę Ca- nę, nužygiavo tolyn.

merono šventės metu.

rodė, kad sąmoningai mišiose 
dalyvaujantieji tikintieji norėtų 
rasti galimybės po komunijos 
tuojau arba tyliai pasimelst, ar
ba bendra giesme ar maldą iš
reikšti padėkos jausmus, žino
ma, tai nesunku padaryti, 
kai yra nedidelis būrys daly
vaujančių mišiose.

16. Mišių pabaigoje žmonės 
palaiminami prieš atleidimą, t 
y. pirmiau Benedicat vos Om- 
nipotens Deus, ir tik po to: Ite 
Missa ėst Maldą Placeat kuni
gas gali sukalbėti nueidamas 
nuo altoriaus. — Tai visai lo
giškas pakeitimas. Iki šiol žmo
nės buvo pirmiau atleidžiami 
(ir jau pradėdavo eiti iš bažny
čios), o tik po to buvo palaimi
nami.

J. VAIŠNORA, M.I.C.

Nauja yra ir tai, kad mišio
se už mirusius duodamas palai
minimas ir žmonės atleidžiami 
su Ite, Missa ėst, kaip ir kito
se Mišiose, nebent būtų abso- 
lucija; tokiu atveju sakoma Be- 
nedicamus Domino ir, apleidus 
palaiminimą, pradedamos abso
liucijos apeigos.
Kai kuria ypatingi atvejai

17. Santuokos mišiose maldos 
Propitiare ir Deus, qui potesta- 
te turi būti sukalbamos prieš 
pat Agnus Dei (iki šiol būdavo 
po Pater Noster).

18. Kai su atitinkamu leidi
mu votyvines mišias laiko ku
nigas aklas arba ligonis, tada:

a. kitas kunigas, diakonas, 
skaitytojas ar patarnautojas 
skaito lekcijas iš mišiolo arba 
iš savaitės dienų lekcionarijaus;

b. maldas ir prefaciją ima iš 
votyvinių mišių;
, . c. choras, žmonės arba pats 
skaitytojas gali atgiedoti ar at
skaityti antifonas pradžioje, au
kojime ir po Komunijos, o taip 
pat giedojimus, esančius tarp 
lekcijų.
Pakeitimai kunigiškose maldose

19. Kai pasitaiko I ir n kla
sės šventė, turinti Matutinum 
su trimis nokturnais, kol bus 
galutinai pertvarkytos kunigiš
kos maldos (Officium divinum), 
galima atkalbėti tik vienas 
noktumas. Himnas Te Deum 
laudamus, kalbamas po trečios 
lekcijos. Tačiau Didžiosios Sa
vaitės trijų paskutinių dienų 
brevioriaus maldos lieka nepa
keistos.

20. Kai kunigas vienas kalba 
breviorių, apleidžia absoliucnas 
ir benedikcijas, o po lekcijų Tu 
autem, Domine.

21. Kai Liaudės arba -mišpa
rai laikomi žmonėm dalyvau
jant, vietoj Capitulum galima 
paimti Sv. Rašto * skaitymą, 
pvz. iš Matutinum arba dienos 
mišių, arba savaitinio lekciona
rijaus, pagal reikalą pridedant 
trumpą homiliją. Prieš maldą, 
jei po to tuojau nėra mišių ga
lima įterpti ir tikinčiųjų mal
dą (oratio fidelium).

Kada šie dalykai įvedami, tai 
galima skaityti (ar giedoti) tik 
tris psalmes: Liaudėse — vie
ną iš pirmųjų trijų, Canticum 
ir paskutinę psalmę; mišparuo-

27. Visi koncelabrantai turi 
užsidėti drabužius, kuriuos var
toja kai pavieniui laiko mišias, 

mirusius galima vartoti violeti- >. Esant svarbiai priežasčiai, pvz., 
nę spalvą. Tačiau vyskupų kon
ferencijos gali nustatyti ir ki
tokią liturginę spalvą, kuri a- 
titinka žmonių mentalitetą, ne
pažeidžia žmogiškojo skausmo 
ir išreiškia krikščioniškąją vil
tį, išplaukiančią iš prisikėlimo 
paslapties. — šis nuostatas yra 
įvestas dėl to, kad yra kraštų 
ir tautų, kur gedulo ženklas 
yra, pvz., balta ar kitokia spal
va.

24. Absoliucijoje prie karsto 
arba katafalko responsorija Li- 
bėra me, Domine galima pa
keisti kita kuria, paimta iš mi
rusiųjų Matutinum, būtent; Cre
do, quod Redemptor meus vi- 
rit; Qui Lazarum resuscitasti; 
Memento mei Deus; Litera me 
Domine de viis inferni.

Apie liturginius drabužius
25. Manipulus galima nevar

toti.
26. Pašlakstymas švęstu 

Tandemu prieš sekmadienio 
Mišias, palaiminimas ir padali
nimas pelenų Gavėnios pradžio
je ir absoliucija prie karsto ga
lima atlikti ir su arnotu.

labai dideliam skaičiui koncele- 
bruojančių ir neužtenkant vi
siems arnotų, koncelebruojan- 
tieji, išskyrus -pagrindinį, gali 
apsieiti ir be arnoto, tačiau vi
suomet užsivilkę alba ir stula.

Liaudies kalbos vartojimas
28. Kompetentinga krašto 

dvasinė vyresnybė, išlaikydama 
tai, kas yra nustatyta Konstitu
cijoje apie liturgiją (str. 36, 
§§ 3 ir 4), gali leisti liau
dies kalbą liturginėse apeigose, 
laikomose su tikinčiaisiais, taip 
pat ir:

a) mišių kanone;
b) visose kunigų šventimų a- 

peigose;
c) brevioriaus lekcijose net 

ir tada, kai jis kalbamas cho
raliniu būdu.

Popiežius Paulius VI šią in
strukciją 1967 balandžio 13 sa
vo autoritetu patvirtino, liepė 
paskelbti ir įsakė visiem jos 
nuostatų laikytis nuo 1967 bir
želio 29.

Instrukcijos įžangoje yra stip- 
(nukelta j 5 psl.)

VIENINTELE
NELĖ MAZALAITĖ

koplytėlės neklausei, Tu paro
dei, kad yra dangus, kad jo var
tai gali atsiverti net lankoje.

— Tu žinojai, kad Bažnyčia 
nesiųs čia tyrinėtojų Tavo ste
buklui, kad nelankys Popie
žius šios šventovės — Tu atė
jai pas užmirštuosius, išsižadė
tus ir parduotus, o Karaliene!

— Tu Vainikuotoji aušrine,

gyvendavo, nesvarbu, kur susi- tynių aprangos, nei gerų gink- 
tikdavo. lų. Gavome tik lengvuosius au-

Npiižilgn atskubėjo žandarai tomatus, šovinių ir, žinoma, 
su policija malšinti ir- suimti vienai parai maisto: ameriko- 
triukšmadarių. Jiem nepavyko. 
Prasidėjo susišaudymas. Paga
liau atvykus legijono patruliui, 
kuriam vadovavo energingas ir 
drąsus viršila, vokietis Schwartz, 
vis dėl to pasisekė draugus nu
ginkluoti ir pristatyti į Cholon

Kitą dieną generolas De Lat-

sakymą, kad legijonieriam še
šis mėnesius draudžiama pasi
rodyti Saigone. Pačiam genero
lui nuėjus apžiūrėti “herojų” 
rikiuotėje rado visus sveikus. 
Tie su mėlynėmis ir apraišioto
mis, galvomis buvo gerai pa
slėpti. Už pabaudą karo vadovy
bės buvo įsakyta įvykdyti “at
sisveikinimo medžioklę”.

Gegužės 2-ros rytą, vos tik
Susirinkę “Paprikos” kavinė- ______ — .______ __ _______

Susidariusi grupė ginkluotų je, prisigėrė “chomo” (ryžių ai- spinduliam, visus mus prikėlė.' 
legijonierių (išėję visada turėjo- kohotis) ir {nudėjo šaudyti į Dvi paras sirgęs karštlige-ma-

Kur mes eisime šį vakarą?
Tai tiktai mano balsas, tai 

mano klausimas, tai pakartoji
mas anų Kauno dienų, kai ga
lėjome pasirinkti iš daugybės 
bažnyčių Gegužio pamaldas, 
kur gražesnis giedojimas, kur 
aukštesnis bokštas, kur vargo
nai krito į širdį, kaip pavasa
rio griaudimai ir vėjai.

Nes šiandieną yra ypatingas įajp žaltį pamynei raudonąją 
laikas, nes Gegužis užvertė sa- žvaigždę, kai žemės valdovai 
vo knygą, nes giesmės bus um^a kaktomis purvą prieš jos 
kitos rytoj — štai kodėl klau- ugni
S1U‘ „ — Tu Atnešusioji nematomą

— Kur eisime? -
Ir staiga žinau, nors nepa

žįstu vietos, nežinomas į ją ke
lias, ir vardo nebuvau girdėjus, 
kai gyvenome laisvi, tokie lais
vi, jog galėjai keliauti dieną ir 
naktį į keturis šonus, nesiklaus- 
damas leidimo. Ten noriu eiti 
prieš tai negu grįžčiau į Tėviš
kę, trokštu aplankyti vietą, ku
rios nežinau.

se iš penkių psalmių parenka- sakau’ kad “ - Tu, Kuri p« piemenėlius
mos tik trys.

22. Jei Kompletai kalbami 
žmonėm dalyvaujant, tai psal
mes visada galima imti iš sek
madienio.

Visais šitais nuostatais apie 
liturginę maldą Bažnyčios min
tis ir noras, kad tikintieji akty
viai dalyvautų bažnytinėje 
maldoje, ypač mišparuose. Tam 
reikalui pirmą kartą oficialiame 
dokumente duodami nurodymai, 
padaryti reikiami pakeitimai:

tinos, atskėlusios po lašą, įdeda 
į savo kūdikių ir vyrų širdis, 
kad jos neprarastų tikėjimo.

— Tavo sušvitimas šaukia 
žmonių laisvės ilgesį y ir žvėrių
neapykanta nenustelbia jo.

— Tu prižadinai kankinių 
sielose narsą ir išpažinėjų išti
kimybę.

tas bažnyčias, — per mergaitę 
uždarytas bažnyčias nūnai išlai
kai žmonių širdyse neuždaro
mas.

— Tu išvydai čia kraują ir 
ašaras,ir kalėjimus ir žemdir
bių baudžiavą, ir tarei, jog vis
kas bus atlyginta.

— Tu pavargusių Ramintoja, 
Tu laisvės karių ir drąsiųjų 
Tvirtybė.

— Mūsų Motina Skiemonyse 
— būk pagarbinta.

Stoviu ant miesto akmenų, 
kurie nepraleidžia žemės kvė
pavimo, stoviu už jūrų, stoviu 
neteisybių rinkoje, bailiųjų pa
saulyje, bet Tu girdi — kaip 
kad nepraleidi negirdomis bal
so nebylių, žolelės, ir mažiau-

niškų konservų davinį — sep- 
tyniem vyram viena dėžė.

Paskirstė į dvi kuopas po 90 
vyrų, ir į aštuonius būrius. Ka
dangi trūko karininkų, tai vto- 
nąs_būrys ir man teko. Jame 
buvo dauguma vokiečių ir du 
lietuviai. Vyriausiu vadu buvo 
mūsų tryliktos brigados pulki
ninkas De Serigny. Jis su gene
rolu DeGauHe buvo rezistenci
jos kovotojų eilėse Londone, 
Anglijoje. Viename būryje bu
vo vyr. seržantas Sandmeyer, 
žiaurus vokiečių žydas, kuris 
mums atliekant apmokymą 
1945 metais Kreider kaimelyje, 
Sabaroje, mus labai vargino ir 
keikdamasis varinėjo. Dar ant
ras žiaurus, mano 3-čto batati- 
jono viršila-belgas Van Tim- 
mers, irgi pakliuvo į šią me
džioklę. Tai dabar buvo gera;

proga “atsilyginti”...

RYŽIŲ LAUKUOSE 
IEŠKOME PARTIZANŲ

Na, pirmyn! — En avant 
gyviem march! — žygis iš miesto vy-

dami kino salėje) sulaikė Galie- rišo ir liepė jam žiūrėti į spėk- seržantui reikėjo rodyti pavyz- 
ni gatve važiuojantį džipu ko- taklį. Jo žmoną ir dar dvi mer- dį kitiem. O įsakymas griežtas: 

gaites nurengė ir liepė jom šok- vištom legijonieriam |
ir “pusiaumirusiem” (Camerono ko tylomis, kad vietiniai nesu- 
šventės dalyviam) būtinai ir žinotų ir nepraneštų partiza- 
skubiai ruoštis į žygį. nam. £jome ryžių laukais, per

Mūsų iš viso buvo apie 180 balas. Turėjome persikelti per
. legijonierių ir tik penki karinin- upę. Viena laimė, kad buvo už-

Toliau užpuolė kiniečio Uuk- kylių” jūrininkai kartais mielai kai. Rengėmės labai nenoriai, silikęs tiltas. Nors ir silpnas, ta-
rodžių krautuvę: išdaužė langus, prisidėdavo. Bendrai tegijonte- nepatenkinti ir keikdamiesi, nes čiau šį kartą atlaikė, ir perrikė-
išnešė visas brangenybes, auk- riai ir jūrininkai labai gerai su- neturėjome nei tinkamos kau- lėmė sausi.

ke — europiete. Jaunas kari
ninkas buvo bepradedąs pro
testuoti. Jį tuoj vietoje nušovė, 
o moteriškę išrengė ir paleido. 
Džipą sudegino.

šyti, kad pasigailėtų ir nedau
žytų turto. Už tai buvo nušau
tas.

Prie tokių legijonierių “po-

(b.d.)

ranką,jei nematau vadovo? 
Kas kreipia mano žingsnius 
taip Įvirtai? Kas saugo, ir ne
sustabdoma, nei bijausi, kas pa
stiprina, kad keliauju ir nejun
tu nuovargio?

Tu atsakai,, kai sustoju nelie
piama — Tu tari, jog atėjau, 
Tu atvedei.

Tegaliu pulti ant žemės ir 
prisiglausti prie jos visa siela 
— juk Tavo širdis plaka mano 
Tėvynės žemėje ir todėl ji gy-

nes dalyvaujant vena. AĮtegaliu tiktai raudoti,
ir į kiekvieną ašarą {lieti save 
ir tuos, kurte su manimi gy
vena už laisvųjų sienos, tega
liu šaukti savo mažu balsu, bet 
per visą pasaulį:

— Būk pagarbinta!
— Tu, Kuri pasirodei, kai pa

sitraukė visi.
— Tu, Kuri neišsigynei mū

sų, kai net šventais vadinamie- 
jis susitraukia iŠ bailumo.

— Tu, Kuri nesirodai Susi
rinkimuose, nęi išmintingųjų 
vyrų posėdžiuose, kurte spren
džia ne savo reikalus — Tu atė- vo balsą jų šauksmas: — Gel- 
jai pas mus. bėk! — būtų išgirstas Tavo Sū-

— Tu, Nužengusioji į pievas, naus.
kurioje, žinojai, netiks žole- Kiekviena minutė darosi pa- 
tes' kad nebūtų teista žmonėms vojingesnė jiems, ir ristoms 

dė, tod dangelyje kražtiĮ UOIus UrW Tav0 pavergtiesferos, nes iemije

niekas, niekas, NIEKAS negi
na jų teisių — neapleisk jų, 
globok juos, o Motina, apsi
reiškusi mano Tėvynės pievose.

Gegužis baigia užskleisti sa
vo puslapį, tačiau juk giesmė 
nesibaigia —

Sveika Marija —

da turi būti atliekama lėtai, 
mąstant, įsigilinant į žodžių 
prasmę. Pridėta skaitymas iš 
Šv. Rašto, homilija. Tai noras 
tikinčiuosius įtraukti į liturginę 
Bažnyčios maldą. Įvedant tikin
čiuosius į liturginę maldą, ta
čiau tuo nekeičiama įvairūs, 
gražūs, prasmingi, žmonių mė
giami kiti pamaldumai (vad. prU 
dedamosios pamaldos), kurie 
laikui bėgant nebeteko kontak
to su liturgija. Dabar priklausys 
nuo dvasios vadovų žmones |- 
vesti į liturginę maldą, nepa- 

i žeidžiant tačiau ir įvairių tradi
cinių pamaldų. Praktika paro-

sios skruzdės. Primik šią men
ką maldą, priimk didelį dėkin
gumą, priimk begalinį prašy
mą: neapleisk žmonių tos že
melės, kurioj pasirodei, nepa
leisk jų rankų, visomis jėgo
mis besilaikanšų už Tavo ap
siausto krašto, teisk, kad pr Ta-

ir protingi kunigai mokėjo gra- _ _ , mergaitę,
žiai gražinti UMnčiaosius prie______„"T?
gyvo litegjro Mtfafo, nesu- „orio,
mažinant tikinčiųjų dalyvavimo kausimų apįe paparčio žie- 
ir kitose pamaldose. £ meilingtitadbėjai į varg-

PakoMmai gedulingom pernai- ša nuskriaustos žemės vaiką.
ta* — Tu nereikalavai, kad sta-
23. Mišiose ir pamaldose už tytų Tau katedras, nė mažos
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Kennebunkporto 
šv. Antano gimnazija

Trečioje klasėje mokosi 21 mokinys 
iš 13 įvairių vietovių

Visos nuotraukos — VYTAUTO MAŽELIO

tąsa iš praeito N r. O

Chemijos pamoka, sujungta III ir IV klasės

TREČIOJI KLASĖ su šypsena išlydi abiturientus — ketvir
tąją klasę, nes ji dabar užima jų vietą. Štai dar metai, ir mokslas 
bus baigtas. Tačiau trečios klasės šypseną drumsčia ir vienas rū
pestis — kur reikės mokytis, ką studijuoti. Jau nuo trečios klasės 
reikia rengtis, laikyti visokius egzaminus, kad priimtų Į kolegijas 
bei universitetus. O priima tik pačius gabiausius. Tad nenuosta
bu, kad trečioje klasėje vyrauja darbo nudtaika.

Šioje klasėje mokinių yra 21. Daugiausia jų atvažiavo iš 
Chicagos — 6. Po 2 mokinius yra iš šių vietovių: Toronto, Detroi
to, Yonkers. Po vieną iš: Rochesterio, Brooklyno, Richmond Hill, 
Worcesterio, Providence, Hamiltono, Kearny, N. J. Edinboro, Pa.

TREČIOJI KLASE Su dėmesiu sekama, kaip aiškinama pamoka

Donatas Aleksandravičius 
Richmond Hill. N.Y.

Petras Bičiūnas 
Chicago, III.

Petras Bražionis
Chicago, III.

Antaans Dargis
Kearny, N.J.

Aleksas Kankus
Chicago, III.

Paulius Bičiūnas
Chicago. III.

Algis Kvietys
Detroit, Mich.

Kęstutis Milierius
Edinboro. Pa.

Vytautas Mickevičius
Toronto, Ont.

Eimantas Paliulis 
tVatcrbury, Conn.

Algis Saulėnas
Providence, R.I.

Petras Striupaitis
Chicago, III. Vytautas Vasiliauskas

Rochester, N.Y.
Andrius Vilutis

Chicago. III.
Albertas Yatkauskas

Yonkers, N.Y.
Jonas Yatkauskas

Yonkers. N.Y.
Romas žemaitis
\Vorcester. Mass.



Sekmadienį, gegužės 14, su
ėjo 25 metai kai kun. Adolfas 
Vainauskas buvo {šventintas 
kunigu Telšiuose, Lietuvoje Jis 
yra baigęs^ Erimaičių pradinę, 
Krekenavos vidurinę, Šiaulių

Reformos . . . i
(atkelta iš 3 psLJ . ■ ’

riai pabrėžtas liturginių suosta- . 
tų sakrališkumas. Liturgija nė- ' 
ra atskiro žmogaus, bet balny- 1 
tinis, hierarchinis ir bendruo 1 
meninis veiksmas. Niekam tad 
nevalia savo asmeniška ir sava- | 
vališka iniciatyva pakeisti ir pa- ’ 
žeisti pilną paslapties šventųjų ; 
apeigų pobūdį. Instrukcijos į- 
žangoje aiškiai pasakyta:

“Tiek vyskupijų, tiek vienuo
lijų ordinarai teturi prieš akis 
savo griežtą prieš Dievą atsa
komybę ir pareigą budėti, kad 
šie nuostatai, taip svarbūs Baž
nyčios funkcijoje ir gyvenime, 

. būtų pilnai užlaikomi. Bet ir 
dvasiškiai, ir visi tikintieji tu- > 
ri prie šių privalomų normų no- ] 
riai prisitaikyti. To reikalauja I 
kiekvieno dvasinė gerovė, dva- J 
sinė harmonija ir gražus savi- j 
tarpinis pavyzdys toje pačioje 
vietos bendruomenėje. Yra 
griežta pareiga kiekvienai vieti
nei bendruomenei bendradar
biauti visos Bažnyčios gerovei, 
ypač šiandien, kada visa, kas 
gera ar bloga, atsitinka atskiro
se bendruomenėse, tuojau atsi
liepia visoje Dievo tautos šei
moje.

Kiekvienas teprisimena Apaš
talo įspėjimą: “Nes Dievas nė
ra nesutarties Dievas, bet ramy
bės” (I Kor. 14, 33)”.

šie instrukcijos žodžiai trum
pai išreiškia tai, ką pop. Pau
lius VI 1967 balandžio 19 yra 
pasakęs Liturginei reformai 
vykdyti tarybos nariam:

“Mums sudaro skausmo ir 
susirūpinimo Įvairūs neklusnu
mo (nedisciplinuotumo) reiški
niai, kurie įvairiuose kraš
tuose plinta bendruome- 
ninio kulto apraiškose, ku
rios dažnai įgauna sąmo
ningo savavališkumo formas, 
kai kada visiškai skirtingas nuo 
veikiančių Bažnyčios nuostatų 
su dideliu gerų tikinčiųjų pa
piktinimu, su neleistinu argu
mentavimu (pasiteisinimu), pa
vojingu pačiai Bažnyčios tvar
kai ir ramybei dėl savo sklei
džiamų drumsčiančių pavyzdžių. 
Norime šiuo klausimu priminti, - 
ką Vatikano II susirinkimas yra 
pasakęs apie šventos liturgi
jos tvarkymą — kad tai yra iš
imtinai bažnytinio autoriteto 
kompetencijoje. Visa tai verčia 
Mus tikėtis, kad vyskupai bu
dės visokių naujovių akivaizdo
je ir saugos katalikiškojo kul
to harmoniją liturginėje ir re
liginėje srityje... Mūsų paragi
nimą kreipiame ir Į vienuolių 
šeimas, iš kurių Bažnyčia šian
dien daugiau, negu bet kada, 
laukia ištikimybės ir pavyzdžio. 
Kreipiamės ir į dvasiškius bei 
visus tikinčiuosius, kad jie nesi
leistų susižavėti įgeidžiais ir 
kaprizingais eksperimentais, 
bet verčiau ieškotų Bažnyčios 
nustatytų apeigų tobulumo ir 
pilnumo”.

mokytojų 
sus. ir ibi _ _ „ .
katedroje vysk. V. BorisevMius jos kun.
suteikė jam kunigystės šventi* AdoM^vBUMaMM^lM mi
mus. ' fias. įfeaib ;• 'itOĮ .;®sakįs

Pirmiansia buvo paskirtas - j pamljĮjk IMI j?«k» 
Mažeikius, o po to vikaru ir parapUfe iMtinfr, Ttffltfriuj- 
progimnazijos kapelkam į Pato- mas mito Jono Tlįfairfiiiinr 
lę. Užplūdus Lietuvą eknpan- Taip pat yra paJIiMaMa solistė 
tam knniitoirivfn^knn. Adolfas Ona Otšbet^Ėi^^^^Mttaitl). 
Vainauskas 1944 spalio pradžia- Po pamaldų tas sa-
jepaštnatabpMUMft. Įėję 11# TM|te St, po-

kyUs sa gntia «wihw frogn- 
B ma. Yra jau daug pasižadėjū- 

šių atvykti ir iš kitų kolonijų.
Šia proga sveikiname jubilia- 

{j B tą kun. Adolfą Vainauską ir lin-
■ , B kūne jam gausių Dievo malo-

Antano gimnazijoje (Ken- 
įkpdrte, Maine), mokslo 
pabaigos iškilmes bus bir- 
t JfiŽoa, kurias laikys ir 
ksia sakys orei. V. Bal-

Čiūnas,— 10 v.r. Po mišių iš- 
kilmingas diplomų įteikimas 
baigusiem gimnaziją, mokinių 

ftšrarb koncertas ir vaišės. Dip-

Washingtone — Juozas Kajec-

Kun. Adolfas Vainauskas

■ vičius, Juozo ir Onos Andriuš- 
H kevičių sūnus, gyv. 1 Howard 
B St, buvo pašauktas atlikt kari- 
|| nę prievolę į Ft Leonard Wood, 
M Mo., kur jis turės atlikti pagrin-

dines pamokas, o iš ten bus 
g perkeltas į Ft. Benjamm Har-
■ rison žurnalizmo mokyklą. Jis
■ ten studijuos žurnalizmo moks- 
K lūs iki rugpiūtio pabaigos. Po
■ to grįš į namus ir tęs žumaliz-
■ mo darbą.
■ Gregorius Andriuškevičius yra
■ įžymus sportininkas ir dirbo 
H Nashua Telegraph laikraščio
■ sporto skyriuje. Pasižymėjęs Į-
■ vairiose sporto srityse. Jo tėve

lis Juozas Andriuškevičius yra 
Nashua pašte pareigūnas.

Linkime Gregoriui J. And
riuškevičiui sėkmingai atlikti 
karinę prievolę ir grįžus prie 
savo mėgiamo darbo kelti ne

| šią gimnazijos iškilmę kvie- 
Čiami visi. Atvykstant birželio 
4 d. rytą (ne iš vakaro), nerei
kia apie atvykimą pranešti.

Rektorius

A k torius. Henrikas Kailiukas sveikina Eleną Jnrgėlaitą po datas nffltšHo.

ELENOS JURGĖLATTES REČITALIS
šalia muzikos fakulteto pro

fesūros ir studentijos koncerte
Anksčiau New Yorke gyve

nusi Elenos ir istoriko dr. Kos
to Jurgėtos duktė Elena Aldo- matėsi Lietuvos atstovo Wash- 
na Jurgėlaitė, puikiai pašaro- ingtane žmona Ona Rauckie

nė, Lietuvos pasiuntinybės ta
rėjas dr. Stasys Bačkis, Alto 
pirm. Antanas Rudis iš Chi- 
cagos, dainininkės tėvai, bro
lis Algis su žmona Danute iš 
New Yorko, buvę dainininkės

Būdamas Vokietijoje, Dachau 
prie Muncheno, pradėjo darbuo
tis lietuvių tremtinių tarpe. Po 
mėnesio vokiečių vysk. Faulha-

jį {^vokišką pa- sportininkų pasižymėjimus, 
bet tuo pačiu ir lietuvių var-rapiją. Karui pasibaigus vysk. 

V. Brizgys paskyrė kapelionu į 
lietuvių tremtinių stovyklą. Vė
liau kan. Kapočius, šv. Sosto de
legatas, kun. Vainauską pasky
rė kapelionu į Schweinfurto lie
tuvių stovyklą ir emigracinės 
stovyklos kapelionu.

1950 m., gavęs kvietimą iš 
JAV, liepos mėnesi atvyko ir 
apsistojo pas Kazį Šimuntį, gyv. 
Manchester, N.H. Kun. Paulius 
Vaičiūnas, kuris rūpinosi at-

šė vyskupą, kad priimtų jį ko- 
kion parapijom Kadangi Man- 
chestorio diecezijoje yra 
viena lietuvių parapija, tai ir 
paskyrė kun. Vainauską tos pa
rapijos vikaru, kurios klebonu 
buvo ir tebėra kun. Juozas Bu- 
cevičius. Šioje parapijoje kun. 
Vainauskas darbuojasi 17 me
tų. Priklauso prie" Įvairių lietu
vių organizacijų: ALRK Susivie
nijimo 228 kuopos, kurios yra 
pirmininkas ir dvasios 
ateitininkų,

1 mo, Balfo, šv.
katalikų sąjungos ir yra visų 
minėtų draugijų dvasios vadas.

Kun. - Adolfas . Vainauskas 
yra gimęs 1914 liepos 20 Taugi- 
naičių kaime, Putinėlių par., 
Krekenavos valsč., Panevėžio 
apskr. Jo tėvai Adolfas ir Vin
centa (šikšnytė) Vainauskai iš
auklėjo 5 sūnus ir tris dukteris. 
Prieš tris metus mirė jų tėvas. 
Motina, trys broliai ir trys se
serys gyvena pavergtoje Lietu
voje, o vienas brolis gyvena Ka
nadoje.

Viešas ir iškilriringas sidabri-

džiusi solo dainų rečitaly Mary- 
lando universitete, pateko į to 
universiteto garbės sąrašą. 
Dainuodama jau keletą metų 
un-to Madrigal Singers rinkti
nėje grupėje, ji turėjo progos 
su ta grupe pasirodyti spalvo
tos televizijos NBC tinklo pro
gramose Baltimorėje ir Wash- 
ingtone, koncertuose Marylan- 
do, Virginijos, Delaware valsty
bėse,. Buffalo, N.Y., Philadel- 
phijoje, Pan American Union 
Rūmuose Washingtone ir Bal
tuosiuose Rūmuose.

Grupė newyorkiečių buvo at
vykusi pasiklausyti jaunosios 
dainininkės klasinės ir moder
nios muzikės rečitalio. Be ari
jų iš P pi operų “Boheme” 
ir “Turandot”, Jurgėlaitė italų, 
anglų, prancūzų, vokiečių ir 
lietuvių kalbomis atliko dar ke
liolika dalykų — Johannes 
Brahmso, BClaude D e b u s- 
sy, Framfe^^o Durante, Gabriel 
Faure, P5ui Ndrdoff, Giusep- 
pe Sarti ir A. Kavecko. Iš dai
navimą paistančių svečių ir 
mokytojų Jurgėlaitė susilaukė 
gražių žodžių apie malonaus 
tembro soprano meistrišką val-

tfASHINGTONE
mokytojai — Lietuvos ir Chi- 
cagos operų solistė Barbora 
Darlys, valstybinio teatro ak
torius Henrikas Kačinskas ir 
didelis būrys Washingtono ir 
Baltimorės lietuvių. Akompo - 
navo gabi pianistė Christine 
Hagan.

Linkime jaunajai dainininkei 
gero pasisekimo. 2.

NAMŲ KERTINIS AKMUO
Gegužės 21 Putname, Conn., 

pašventintas statomos arkivys
kupo Matulaičio vardo sene
lių prieglaudos kertinis akmuo. 
Pamaldas vienuolyno bažnyčioje 
atlaikė rėmėjų pirm. prel. Pr. 
Juras, pamokslą pasakė kun. V. 
Zakaras

Pietų metų buvo aptarti visi 
aktualieji statybos klausimai. 
Pietum ir visom apeigom vado
vavo statomų Matulaičio namų 
kapelionas kun. V. Zakaras. Ka
dangi šiemet nebus atskiro vie
nuolyno rėmėjų seimo, tai mo
tinėlė M. Aloyza pasiūlė pasilik
ti senai valdybai ir toliau vado
vauti visiem rėmėjam. Valdy
bos pirmininkas yra prel. P. 
Juras. Pietų metu paskelbta ir 
stambesnieji aukotojai.

Juozapo lietuvių

Tautinių šokių grupės ge
gužinė bus birželio 11 Lietuvių 

Pittsburgho tautiniu šo-

to, bus surengta parodėlė ir bus 
įrengta lietuviška virtuvė. Lie
tuviu pasirodymam vadovauja

ATOSTOGOS PRANCBKONŲ 
SODYBOJE

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

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

• 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

Baltimores žinios
Karaliaus Mindaugo šeštadie

ninė mokykla mokslo metus 
baigė gegužės 28. Vaikai daly
vavo 8:30 dūšiose. Paskui mo
kyklos salėje buvo baigimo iš
kilmės. Mdkiniam išdalintos do- 

_> vanos, baigimo pažymėjimai

kvfečia birželio 4. Tai bus pas
kutinis susirinkimas prieš vasa
ras atostogas. Bus kalbama apie 
madų parodą.

šv. Alfdnšo mokykla mokslo 
metus baigia birželio 11. Gradu- 
antai dalyvaus 8:30 mišiose, ku
rias aukos prel. L. Mendelis. 
Užbaigimo aktas bus 3 v. po
piet. Diplomus graduantam Į- 
teiks prel. L Mendelis. Bus ap
dovanoti pasižymėję moksle. 
Visi kviečiami atsilankyti į šias 
mokyklos baigimo iškilmes.

Liotuvię radijo metodijos me
tinis piknikas bus birželio 18 
gražiame Conrad Ruthe Vilios

tuvos vardo garsinimo. Ji šoka 
ne tik lietuviam, bet dalyvau
ja ir įvairiuose tautų festiva
liuose, šoko vokiečiam, pran
cūzam, televizijos stotyje. Gru
pei vadovauja Aldona Grinienė, 
akordeonu groja Vytas Jucius. 
Grupei daug talkina Kostas Pū
kas ir J. Žilinskienė.

Šokių grupė jau veikia ant
rus metus. Ji nori susipažinti su 
kitom jaunimo grupėm, daly
vauti šokių “šventėje kitais me
tais. Dėl to ji ir rengia savo

viai kviečiami atsilankyti ir pa
remti mūsų jaunimą.

Tautę pasirodyme birželio 9, 
10 ir 11 dalyvauja 50 tautybių. 
Lietuviai programoje dalyvauja 
birželio 11. Yra pakviestas iš 
Washingtono Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas. Programą atliks 
tautinių šokių grupė Neris. Be

Kai buvo rengiamas tas tau
tu pasirodymas, dauguma pagei
davo pakviesti savo tautų atsto
vus iš Washingtono. Rengėjai 
to festivalio yra Robert Moors 
Junior CoIIege. Jie ir nuvažia
vo į Washingtoną. štai lietu
viai ir gavo atsakymą, kad lie
tuvius atstovaus per programą 
Sovietų Rusijos atstovas kaž
koks Ivanas.

Toks rengėjų žygis sukėlė 
daug triukšmo. Lietuviam pri
tarė dauguma festivalyje daly
vaujančių tautų, ir, atrodo, kad 
ruso nebus. Daug sumanumo ir 
energijos čia parodė kun. V. Ka- 
raveckas, kuris pats matė pir
mąją komunistų okupaciją. Jo

merika nėra pripažinus Lietu
vos okupacijos ir kad ji turi sa-

čia baigė mokslus. Paskutiniu 
laiku prieš susirgdamas dirbo 

parke. Valandėlės vedėjai A. lėktuvų bendrovės raštinėje.
Gedulingos mišios už jo sielą 
buvo Our Lady of Victory baž-

Juškus ir K. Laskauskas kvie
čia visus atsilankyti, šokiams 
gros Jono Lekevičiaus orkest- nyčioje gegužės 24. Palaido- pilotas, 
ras. Bus ir įvairi programa.

Antanas KteMito-Kissull po 
sunkios ir ilgos ligos mirė Ca- 
roloo County ligoninėje West- 
minster Maryland. Velionis gi
mė ir augo Pennsylvanijoje. J 

t Baltinto!^ atvažiavo vaikutis,

Pranas Puškorius, gyvenąs 
CIevelande, dirbąs Pittsburghe, 
gavo liūdną žinią, kad Vietna
me Žuvo žmonos brolis, Gedi
minas Edukaitis. Kūnas per
vežtas laidoti j Clevelandą. Ge
diminas turėjo dar vieną mėne
sį tarnauti. Buvo helikopterio

tas Baltimorės National kapinė- Taurę sūnus Martynas jau 
antri metai kaip atlieka prievo
lę Dėdės Šamo kariuomenėj. 
Baigęs karininkų mokyklą, ga
vo paskyrimą | V. Vokietiją, 
kur išvyko gegužės 22.

Pagauta

se. Nuliūdime liko žmona Do- 
lores, maži vaikučiai Marian- 
ne, Mark, Luke ir Erie, sesuo 
Eugenija - Pazneikienė ir Loret- 
ta Adams, brolis Petras.

Jonas Obelinis

Prie statomų namų šventės 
dalyviai buvo nuvežti autobusu. 
Visi dalyviai susirinko į baigia
mą statyti Matulaičio namų sa
lę. Iš ten su procesija nuvyko 
šventinti kertinio akmens, šven
tinimo apeigas atliko prel. Pr. 
Juras. Pašventinus toje pačioje 
salėje buvo trumpas posėdis. 
Žodi tarė prel. P. Juras. Svei
kino ir viena iš didžiausių au
kotojų— M. Grigaitienė iš 
Worcesterio, nupirkusi žemę 
Matulaičio namams ir dar pa
aukojusi pinigų. Ilgiau kalbėjo 
K. Keblinskienė iš Brocktono. 
Bostono rėmėjų skyrius padarė 
lietuvišką vėliavą, kurią Juozas 
Vembrė įteikė motinėlei M. 
Aloyzai.

Pabaigoje -visiem padėkojo 
motina M. Aloyza. Statybą tiki
masi greit užbaigti. Kitais me
tais kongregacija mini 50 me
tų sukaktį nuo įsikūrimo. Ma
tulaičio namais bus pagerbtas 
didis lietuvis arkivyskupas Jur
gis Matulaitis, vienuolijos stei
gėjas.

Po visų iškilmių žmonės ga
lėjo apžiūrėti statybą. Paaiški
no motina M. Augusta.

Matulaičio namų statybai pri
imamos aukos. Kas aukoja 
10Q9 dol., to vardu įrengiamas 
kambarys. Aukotojas savo auką 
gali įmokėti ii* dalimis. Pr.

— duoto* MttilicMtte mokyto
jų studijų sivatė^, kuri įvyks 
Dainavoje liepaš 36-rugpiūčio 
T, darys prah^imą “Lietuvių li
teratūros dėstymo problemos”. 
Po pranėšimo diskusijos.

— DetruHo IKfuviškę melio- 
diję radijo valanda, pradedant 
birželio 3, bus girdima nauju, 
patogesniu laiku, dienos metu, 
nuo 3 iki 4 vai. popiet kiek
vieną šeštadienį. Stotis ta pa
ti W.J.L.B., banga 1400 AM. Ka
dangi dienos metu WJLB sto
tis turi 1000 lempų jėgos, radi
jo valanda ne tik bus geriau 
girdima Detroito ir apylinkių 
klausytojam, bet pasieks klau
sytojus, gyvenančius toliau už 
Detroito ribų. Klausytojai pra
šomi pasiųsti savo nuomones 
dėl naujo laiko ir stoties sti
prumo adresu: Lithuanian Me- 
lodies, Radio Station WJLB, 
3100 David Broderick Tower, 
Detroit, Michigan 48226.

— Akademikų skautų sąįun * 
gos vasaros suvažiavimas įvyks 
Pattawattamie Resort, Michi- 
ganė. Norintieji dalyvauti re
gistruojasi pas ASS pirmininką 
fiL E. Vilką, 12601 S. Stewart, 
Chicago, Illinois.

— Benediktas Lungys, ver
tindamas lituanistinį švietimą, 
kaip būtinybę lietuviškosios kul
tūros išlaikymui, nė kieno ne
prašomas, paskyrė 30 dol. Peda
goginio Lituanistikos Instituto 
veiklai paremti. Už šią visai ne
sitikėtą auką viešai reiškiame 
nuoširdžią padėką. Instituto Va
dovybė.

— Lietuviu Krikščionių De
mokratę Sąjungos konferenci
ja šaukiama birželio 24-25 Chi- 
cagoje, Jaunimo Centre. Kon
ferencijos šeimininku yra LK 
DS Chicagos skyrius, kuriam 
pirmininkauja dr. K. šidlaus-

— Kun. Stasys Yla liepos 
15-30 eis kapeliono pareigas 
Dainavos mergaičių vasaros 
stovykloje.

— Walfer F. Dorney, didelės 
tarptautinės New Yorko public 
relations firmos atstovas, bir
želio 3 d. 1:30 vai. popiet, Tė
vų Jėzuitų rezidencijoje kalbės 
Lietuvių Informacijos Centro 
nariams apie modernų infor
macijos centro organizavimą ir 
efektingą modernių komuni
kacijos priemonių panaudoji
mą informacijos teikimui.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

K4 PASIRYŽOME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

\ ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS FRANCISKONAMS BROOKLYNE (SUILOING FU N O) 
eao sushwick avė, brooklyn, n. y. 11221

Siunčia auka —- starto) fondui Ir pndau Irstyti mane /

□ Garbts fundatorfua ($1000) 
□..Fundatorius ($100)

□ Amtinuosfus narius ($500)
□ Mmijue (matosn* auka)

Pasižadu ii viso paaukoti ateityje statyto) fondai

ADRESAS-------------------- ---------------------------------------- r—

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tas dsductibta)



rių Fondui, Baliui, Vasario 16 
gimnazijai ir gausiomis mišių 
aukomis. O, rodos, dar taip ne- 
seniai a.a. Jadvyga Jucaitięnė 
dainavo:

Daug, daug dainelių, mieloji

Aš padainuoti seniai žadu, 
tiktai ne šiandien, tiktai ne

L "
Toli /nue savo gimtų namų.
Tačiau jos jautri širdis, tnr*. 

būt, nu jautė, kad (mūsų dai
niaus Baltrušaičio žodžiais)

Puošnų visatai išadę

apsigyveno pas nenuilstamą vai- Velionė buvo malonaus bū- 
. ... ii taktinga, visada pa*

trauku, gerų manierų, turėjo d*- 
dalį būr| draųigų, bet neturėjo 
priešų, nes ji labai suprasdavo 
ir giliai užjausdavo kiekvieną 
žmogų.

Jos geroji širdužė ne&aikė, 
ir a.a. Jadvyga Jucaitięnė mirė 
kovo 17. Buvo pašarvota Ga- 
siorowskio koplyčioje Toledo.

kūjų ir dktei| M»lpat^qta> 
JopąUadriaaitž. TihiftffrjgF 

tuvių kolonija nors nedidelė, 
tat buvo gana veikli dlĮk^td-. 
kių lietuviškumui atsidavusių 
asmenų kaip Liudvinaičiai, VIa* 
daš Tursa, Vaičiūnų šeima, Są- 
maitięnė, Verseckai, Cerie^- 
Mulkis, komp. Stankūnai su $>k* 
terim damininke bene, M. Ka
rnas ir kitų lietuvių, kurie no* 
riai. padėdavo ir nesišalindavo 
nuo lietuviškosios veiklos. į

-Kai prof. P. Jucaitis 1962 rasą* 
džroje išėjo į pensiją, suląukęe 
66 m. amžiaus, juodu apsigy
veno Toledo, Ohio, pas velio-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

tuos namus “treste’*, kaipo 
Tamstų patikėtiniai Teisiniai 
tokios rūšies “trust" vadinasi 
“resulting trust”. Bendrai kal
bant, įstatymai prileidžia, kad 
jei žmogus sumoka už perka
mus namus, tai jis ir yra tą 
namų “tikrasis” savininkas, 
nors jis ir pirktų juos kito 
žmogaus vardu. Tačiau, kai ku
riais atvejais, kaip, pav., Tams
tų atveju, teismas galėtų svars
tyti ir kitą galimumą, būtent 
kad Tamstos davėte pinigų sa
vo vaikam namams įsigyti, reš
kia, kad Tamstos padovanojo
te vaikams tam tikrą sumą - 
kaip “down payment” (avansas 
kainos sąskaiton).

Tamstom, o ne dukteriai ir 
žentui, tektų įrodyti, kad buvo 
susitarta, kad jie perka namus 
Tamstom, o ne sau. Kartais ir 
teisybę yra sunku įrodyti.

Patarčiau su vaikais susitarti 
geruoju, kad ir nustotumėt da
lies įdėtų pinigų.

di| Toledo katedroje toro 20 
buvo nuvežta į Mažeikos-Evans 
koplyčią Chkagoje, kur ve
lionę aplankė apie 100 žmo
nių. Kan. V. Zakarauskas su
kalbėjo rožinį. Gedulingos pa
maldos įvyko kovo 21 švč. P. 
Marijos gimimo bažnyčioje. Pa
mokslą sakė kun. K. Trimakas, 
SJ., o mišias dar be jo aukojo 
kun. K. Juršėnas ir kun dr. Ur
bonas. Mišių metu įspūdingai 
giedoto solistas J. Vaznelis. Po 
pamaldų a.a. Jucaitięnė buvo 
nulydėta į amžinojo poilsio vie-

Prašyčiau man atsakyti į vie-

Ę lies grįžtam į būtį bepradę, 
Mes grįžtam į būtį begalę...

Prieš pat mirtį vdkmė dar 
į ąiėjo įdainuoti į gaiąinę mag- 
| netofono juostą ir daugiau gies

mių ir dainų. Visi, kas tik gir
dėjo, labai gėrėjosi jos švelniu 

L lyrini sopranu. Ji virą laiką il
gėjosi Lietuvos ir mėgo dainuo
ti patrijotįnes ir lyrines dai
nas. Velionė žadėjo ir daugiau 
dainų įrašyti į magnetofono 
juostą, bet negailestingas liki
mas nėlaiku nutraukė taip tra
pų jos gležno gvvenimo šiū’ą.

Jadvyga Jpcaitienė gimė Kau
ne ir ten pat mokytojavo pra
džios mokykloje, kol 1925 ište
kėjo už chemijos profesoriaus 
dr. Prano Jucaičio. Su juo gy
veno Žemės Ūkio Akademijoje 
Dotnuvoje, kbl prof. Jucaitis 
1941 buvo paskirtas Vytauto 
Didžiojo Universiteto Kaune 
Technologijos fakulteto deka
nu ir to fakulteto chemijos sky
riaus vedėju. Bendras tremti
nių likimas 1944 abu nubloš
kė Vokietijon, kur velionė kurį 
laiką buvo gimnazijos mergai
čių bendrabučio prižiūrėtoja.

1948 jos vyras gavo pakvie
timą būti chemijos profesorium 
Gannon College, Erie, Pa., ir 

Leonardas Valiukas. Jo adre- abu drauge atvyko Amerikon, 
sas: P. 0. Box 77048, Los An- j^ur J. Jucaitięnė mielai daly- 
geles, Calif. 90007. vaudavo tautinėse šventėse ir

“Į Laisvę” žurnalo 1967 ko- lietuviškuose subuvimuose. Vė- 
vo mėnesio numeryje (39/76) liau. apsigyveno Chicagoje, kur 
nagrinėjama visa eilė įdomių jos vyras buvo cheminių projek- 
, ..... " 
ma visų mūsų veiksnių veiklos Technology Research Insitute ir 30 Elizabethe, NJ., šv. Petro 
reikalais. Kiekvienas lietuvis,, užpatentavo keletą išradimų. ir Povilo prapijos salėje. Kartu a^ais 
kuris Įdomaujasi mūsų politine 1958 persikėlė į Linden, N.J., buvo paminėta ir 66 kuopos ' 
veikla, tikrai turėtu šį “Į Lais- kur jos vyras buvo tyrimų che- 40 metų veikla. Dausų platybėje pranyko,
ve” žurnalo numerį perskaity- mikas “Tenco” “instant cof- Dalyvavo šios kuopos: 24, Nutilo žodžiai ir gaida,

. .................. O mums giliai sieloj paliko
daug svečių. Suvažiavimą glo- Beribio ilgesio žaizda. ..

nę, kurios vyras Lietuvoje bu
vo veterinarijos departamento 
direktorium. Toledo dr. P. Ju
caitis, nors jau ir turi virš 70 
metų, dar ir dabar tebeina 
Owens-Illinois Co. Technical 
Center chemijos patarėjo pa
reigas.

Aa. Jadvyga jucaitięnė

"į UlSVr ŽURNALO 
NAUJAS NUMERIS

“j Laisvę” žurnalas, leidžia
mas LFB, ateityje išeis regulia
riai: tris kartus per metus. Nau
jas šio politinio žurnalo nume
ris pasiekė šiomis dienomis vi
sus prenumeratorius bei platin
tojus. šiais metais išeis dar du 
numeriai: vienas — birželio pa
baigoje, o kitas — spalio pabai
goje. Prenumeratos kaina me
tam — 5 dol. Visi skaitytojai 
kviečiami nieko nelaukiant pa
siųsti savo prenumeratos mo
kestį už 1967. Prenumeratos 
mokestis siųstinas žurnalo ad
ministratoriui: Mr. Aleksas 
Kulnys, 1510 East Merced Ave- 
nue, West Covina, Calif. 91790. 
Šį politikos žurnalą redaguoja

A.a. Jadvyga Jucaitięnė su savo vyru prof. dr. Pranu Jucaičiu

ELIZABETH, NJ.

LKM Sąjungos New Yorko - 
New Jersey apskrities suvažia
vimas ir 66-tos kuopos jubilie
jų - ;

LKM Sąjungos New Jersey-
New Yorko apskrities atstovių dainuotos dainos dar tebėra. Ta-

skelbti nei mano inicialų, nei 
vietos,-kur mes gyvenama.

, Prieš 6 metus norėjome pirk
ti namus. Suradome gerus tri
jų aukštų namus ir susitarėme 
dėl kainos ir su banku dėl 
“mortgage”. Tik viena buvo bė
da. Mano vyras turėjo gana 

automobilio katastrofą, ir 
kad jei teisinas 

priteistų mums mokėti sužeis
tam asmeniui daugiau, nei mes 
turime draudimo, iš mūsų gali 
tuos namus atimti. Pasikalbėjo
me su dukterim ir žentu, ir vi
si sutarėme, kad namai bus per
kami žento ir dukters vardu, 
mūsų vardo nei neminint. Mu
du su vyru turėjome kiek san
taupų, ir mes sugebėjome pu
sę kainos sumokėti grynais. Tai
gi “mortgage” buvo tik pusė 
kainos didumo. Duktė ir žentas 
įsikraustė į vieną butą patys, 
ir kitu du butu išnuomavome. 
Mudu su vyru gyvename kitur, 
nuomuodami butą dviejų šei-^ 
mų namuose, nes mes mokame 
žymiai mažiau nuomos, negu 
nuomininkai moka mums. Duk
tė su žentu renka nuomas ir 
tvaiko visus namų reikalus, mo
ka mokesčius ir reikalui esant, 
pataiso kas reikia. Taip tęsėsi 
reikalai per 6 metus. Visuomet 
su mumis tvarkingai atsiskaito, 
ir, jei kas lieka iš nuomų, ati
duoda. /

turime ir kitu vaiku, jie vi
si yra vedę, ir jmes nenorėtume 
su niekuo pyktis arba bylinėtis, 
bet mums atrodo, kad taip, 
kaip dabar yra, yra negerai

Jei žentas nesutiktų namų 
pervesti mūsų yartju, ar mes 
galėtume jį priveistą Mes ne
turime iš jo jokio rašto. Kaip 
mes galėtume įrodyti, kad na
mai, mūsų? Kiti mūsų vaikai 
žino, kad namai miįsų, bet 
nuomininkai nežino, mus jie ži
no, kad mano vyras j padeda 
remontus atlikinėti, dažyti ir 
panašiai. ;

Neramūs tėvai.

Atsakymas

Tikiuosi kad sugebėsite susi
tarti geruoju su dukra ir žen
tu dėl namų perleidimo, Tams
toms. Jei prisieiti^ kreiptis teis
man, bus keblumų. Tamstoms 
tektų kreiptis į vadinamąjį 
“Eųuity Court” ir prašyti teis
mo pripažinimo, kad esate 
“tikrieji” namų savininkai ir 
kad duktė ir žentas “laiko”

"Darbininko* skaitytojui, _C> 
veland 10, Ohio.

Žinoma, Tamsta būtum atsa
kingas. Sutarties būdu šios at
sakomybės Tamsta neišvengsi. 
Toks susitarimas būtų priešin
gas vadinamai Public Polky”. 
Jei Tamsta turi “homeowner’s" 
draudimą, draudimo bendrovė 
galėtų turėti pareigas kai ku
riais atvejais kompensuoti. Ta
čiau tai priklauso nuo draudi
mo sutarties surašymo būdo 
(terms of policy).

tą, į Šv. Kazimiero kapines, kur 
jau iš anksto buvo pastatytas 
gražus paminklas.

Liko nuliūdę vyras Pranas 
Jucaitis, sesuo Alfonsą Jan
kauskienė su vyru Stasiu ir jų 
duktė Vaidilutė Trimakienė.

Velionės į garsinę juostą į- Pernai ta nelemtoji automo- 
. bilio byla pasibaigė, ir mums

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 vaikai.
SEZONO PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria Lutys, 88-01 104th Street, Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. 
212 - 849-1193 • Irena Veltas, 72 Congress Street, Braintree, Mass. 
02185; tel. 617-843-2148 _• VILLA MEŠKA, 42 B«ach St, Monu- 
ment Beach, Cape Cod, Mas*. 02553; tel. 617 - 759-3251.

ir aktualių temų; ten pasisako- tu vedėjas Illinois Institute of suvažiavimas įvyko balandžio ^au jau pačios balsas, ta- neteko nieko primokėti, nes & 
riant jos įdainuotos dainos žo- draudimo- kompanija susitaikė

ti. -tp. fee” kavos fabrike. Pradžioje 29,53, 66, 63, 68. Atsilankė ir

KRYŽIAŽODIS NR. 8
Paruošė Petras Bartkus
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Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje

su nukentėjusiu asmeniu ir 
jam sumokėjo (kiek, mes neži
nome).

Keletą kartų užsiminėme 
dukteriai, ir žentui, kad mes da-

Ir skruostus ašaros mums tar ““J*""“ I?““s ‘“į? 
vo vardu, bet žentas neskuba.

Velionės vyrui beliko tik pri- P” to-
tarti poeto žodžiams: redanue: laiko b nską^sutvar-

Niekados, niekados nebeišvy- tęmasi reikalu, ir
siu tavęs niekas meko nedaro. Mums

Ir kad liūdna man Iras, spin- datyiis -• neramu. Mes

dūlių nebemes
Ta akis niekados ... Koks 

tas žodis skaudus!

A. a. Jadvyga, tavęs artimie- birželio 4, sekmadienį, 3:30 v. 
ji verkia ir pažįstami pasiilgs, popiet stato A. Landsbergio 

( nes savo gerumu ir dainomis “Sudiev, mano karaliau” ir J.
J sukūrei paminklą, kurio nesu- Giraudoux “Apolonas iš Bela-

ardys nei šiaurys vėjas, nei lie- ko”. Vaidinimas įvyks šv. Ra
tus ar rūdys. Nors ir išsiskyrei zimiero salėje, Waveriy St ir
8 gyvųjų tarpo, mes tave visa- Providence St kampas, Wor-

“AUDRONE”
bojo 66-ji kuopa.

Buvo mišios, bendra komu
nija, pietūs parapijos salėje. 
Maldą sukalbėjo prel M. Kemė- i 
žis. Jis vėliau pasveikino suva
žiavimą ir 66-tą kuopą. Taip pat 
sveikino kun. Petras Totorai
tis, naujai paskirtas apskričio 
dvasios vadas, kun. Juozas Pra- 
gulbickas, Ada Skučienė ir kiti. 
Visiem kalbėtojam padėkojo 
66-tos kuopos pirmininkė Jus
tina Bunienė.

Po iškilmingų pietų buvo su
važiavimo posėdis. Maldą su
kalbėjo kun. J. Pragulbickas. 
Pirmininkė E. Kezienė pasvei
kino visas atvykusias ir atidarė 
posėdį. Sekretorė A. Skučienė 
perskaitė protokolą, delegatės 
padarė pranešimus apie savo 
kuopų veiklą. Nutarta kitą su
važiavimą kviesti spalio mėn. 
Brooklyne Apreiškimo parapijos 
salėje. Baigiant darbo posėdį, 
maldą sukalbėjo kun. P. Toto
raitis.

Rengėjos reiškia padėką muz. 
V. Mamaičiui už gražų jo cho
rą ir solistam, kurie taip gra- 

raidžių): žiū giedojo mišių meili. Nuo-
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Dešinėje pusėje abėcėlės tvar- norėjusiai ilgiau pamirkti balo- 
ka surašytos raidės. Iš duotų je? (2 žodžiai) 
raidžią sudarykite šics pras-
mės žodžius:

Gukžiai:
1. Būdvardis.
2. Mokslas.
3. Raidai.
4. ženklas.
5. Liūdesys.
6. Protas.
7. La?da.
8. Amatininkas.

Kryžiažodžio Nr. 7 atsakymas

Gulsčiai:
1. ŽARDAS
2. ORBITA
3. DARGUS
4. YD0TIS
5. NAUJAS
6. EISMAS

WORCESTER, MASS.

vas duoda velionės vyrui ir se- vak. vakarienė ir pasOiųksmi- 
seriai sveikatą ir stųirumą per- nimas Maironio parke, Shrews- 
gyventi šias liūdnas valandas. burv. Mass. Rengia J. šaraus-

Tel. (Area617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pužų, beržų ir k. dekoratyvinių 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams e Erdvūs kamba
riai, rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • Geras lietuvižkas maistas

Kreiptis DR. ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE ST. BOSTON. 
MASS. 02124. TEL. 28S-S999, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai j vUo 
AUDRONE — CAPE COD. MASS. 0^55, MARIJA JANSONAS.

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

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

Stafiai Oš pirmųjų raidžių): 
Ką varlė pasakė varliūkštei,

Stačiai (iš pirmųjų
Kur “trumpas” yra ilgesnis ne- širdžiai dėkoja prel M. Kemė- 
gu “ilgas”? ŽODYNE.

Poniai Vernai Olienei, Abnai ir Valdui Adamkavičiams 
vi vaifiu turrnoimą mūsą 50 metų vedybinės sukakties 
proa«. Tcdpąi dėkui lietuvių visuomeninėms oryanisa- 
cijoms, spaudai, radio ir visiems ui gausius sveikintmue 
... gėles, dovanas, bei ui aukas mūsą vardu ligoninėms 
ir vienuolynams... širdingai dėkui —

MARIJONA ir JUOZAS 
BAČIŪNAI - BACHUNAS

kytą pamokslą, sveikinimus. 
Dėkoja visiem sveikinusfem.

Vietos 66 kuopa pasistengė 
visus kuo gražiausiai pavaišinti.

Dėkojame pirmininkei Justi
nai Banienei, sdrret. Elenai 
Juškienei ir visom, kurios pri
sidėjo prie vaišių: Kristinai

tienel Agotai Degutienei Jūrei

kabelei Keturrietienei ir Suja-
tienei.

SVEIKI ATVYK? Į MONTREAUO PARODĄ

EXPO 67
Stengiantis patenkinti daugelio pageidavimus, nutarėme pa

rodos metu mūsų rekolekcijų namo 50 kambarių paskirti parodos 
lankytojų nakvynėm. a

, Vieta. Mūsų namas yra mažame Chateauguay Hetghts mies
tely. Pasiekiamas važiuojant j pietų vakarus keliais 9C ir 3. 30 rai
nučių kelio nuo Expo. 4 myMoo j pietus nuo Mercier tilto (pavažia
vus 1 mylia nuo Mercier tilto, pasukti | dėžinę Chateauguay neiglits 
keliu). — Visi kambariai su Hitu ir laitu vandeniu. Patogios levo*. 
Name veikia automatini* keltuvas. Nemokama vieta pastatyti auto
mobiliams.

Kaina. Kambarys 6 dol. nakčiai. Gegužės. birželio, rugsėjo ir 
spalio mėnesiai* kambarys 38 doL savaitei. Pridedama sulankstoma 
lova — 2 doL nakčiai. Uvykstant kambariai paliekami 11 vai. ryto. 
Duodami tik pusryčiai nuo 8 Iki 11 vai. ryto- Kainos nuo 35<.

Rezervacijos daromos ii anksto, pridedant depoaitų (trečdalis 
sumos). Informacijos reikalu kreiptis:

Fr. Laurenf Poufct, O. F. M.
250 Chrtat the Klng Avenv* 
Chateauguay Heights, P. Canada 
Telefonas: (514) 892<711

Galima teirautis ir Darbininko administracijoje: 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn, N.T. 11221; telef. GL 2-2923.

vienoje pirmaujančių 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

certai, vaidinimai, šokiai ir kt pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su

Nuo New Yori» per 200 myflų. U New York Thruvray Kalt 24, 1 
Nortlnvay 07IM Lake George vmage; H ten 9N kebu 7 myL j Haur?. 
Vasarvietė skelbiama N. T. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in mformacijų reikalų kreiptis:

BUTE WATER MANOR
Tel. (518) NM 4-9071
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440 Wes+ Broadw«yf South Boston Masjdchuietts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus'

AlfredW. Archibald, Presideat
' - '* • ; *«. .. V ’ • 'S

Šio basko direktorių taryboje yra Išehrroa garbės konsulas adv. A.; 
O. shaUna ir adv. Jonas J. (kdgahųi. Reikale su patarnautojais ga- 
Urna susikalbėti ir lietuviškaL • Turtą* (Ausėta) vitr»»W*

Current dividend 4%% on all accounts.

Dabar moka taupomus pinigus.

sportas;
LAK:KOLLSMANN SC

Pereitą sekmadienį Lietuvių 
Atletų Klubo pirmoji futbolo

kui pagelbėdami. Vadovui Kli- 
vedtai patartina griežčiau pri
tempi vadpyavimo vadeles. Prie
šingu atvejų iš komandos liks 

. apgailėtino ' lygio grupelė. Už
ėjęs karštis, sezono pabaiga, 

komanda, žaidusi pirmenybių žaidikai pavargę — nėra paši- 
rungtynes, pelnė du taškus, teisinimas. Žemiausioje lygoje 
LAK žaidė šios sudėties: Žadvy
das; Malinauskas,. Bagdžiūnas, dėlių pastangų nepareikalavo. 
Česnauskas, Vainius; Kerekes, šis sezonas musų vyrukam pa- 
Kreicas; Daukša, Mrozinskas, žymėtinas — blogesnį 17 metų 
Klivečka I, Budreckas. Aukšta istorijoje vargu ar surastume, 
pasekmė 6:1 pagal rungtynių Ateinanti savaitgalį futbolo 
eigą, deja, nedžiuginanti: Prie- run^ynių nėra. Randalis Island 
šininkas neturėjo užtenkamo
žaidikų skaičiaus aikštėje, bet bolo lygos šventė Lygos rinkti- 
tai išlygino kai kurie mūsų žai- i ......... ” ~
dikai, visokiais būdais priešinio- gėjų rinktinę.

trečia vieta nuo gido tikrai di-

Šis sezonas musų vyrukam pa
žymėtinas — blogesnį 17 metų

metinė German-American Fut-

nė žaidžia prieš Bavarijos mė- 
AHetas.

MOUNTAIN HIGH LODGE
Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuošali vietA' 
poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabinos su virtuvėm. . 
Modemiški miegami kambariai su asmeniškom voniom. Geras 
maistas, maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti žaidimai. Netoli 
nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros aplinkybės žuvauti, pasi
grožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti kalnų oru. Visi maloniai kvie
čiami praleisti atostogas’arba: sustoti pernakvoti. Informacijų ar 
užsisakvmo reikalu kreiptis: *

PRANAS LEIKA, Atfcol, N.Y. 12810; tel. (518) NA 3-5750

LAIKRODININKAS fc
‘ statome įvairaus 7 dydžio 
naujus namus, kuriuos

tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą

ttOVHMAS9CNlA6KSar SMan 
«ad Van — Thlimtaj Movint and 

g ataugę Ca Zacal and Lang Qtat- 
k aaca Movte Icmmt futty kvorad 

«l5£ ~

YGUgAD
CANCEL OR CHANGE

.< TeL: 867-3680

KW.FEMALE
Work naar Heme. A young man

CU$TOM HYDROtŠATlCS 
' 565 CarroB SL Brooklyn , 

Opas 5% Days. Automatic trans-

GaH 789-1516

ALOHA '• 
TRĄVEL BUREAU Ine.

617 FLATBUSH AVĖ 
^BrookiynN.Y,

OSWALD E. BARTLET,

Pitone 693-9290

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

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

Call 524-4814

Expo 967
ROOMS $12X» PER DAY 

' ' with meals $20.00 per day ■ 
TraiĮer & Camp Sites $3jOQ per day

Pool, bus service, 15 nūn. from Expo 
Metro. Reserve now, limited num- 

. ber. Write for free brochures and 
Information or call .Montreal 625 - 
9534 for reservations

STEVE’S CORNER HOTEL 
3172 DegenaisBlvd^ FabrevUle, 
. Province of <įuebec, Canada

RĘST H0MES.

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

Vienintelis Importuotojas

sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius i naujus modelius.

kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

ir ITALŲ 
MODELIAI, 
rus kailiniy 

ir leailiy
papuosaly

INKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda-

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

150 W. 28 St, New York, N.Y.
Patalpa No. 501.

TeL CH 2-1079 — CH 24fe35 
. ■ ■ i. • •
■ Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeS- 

taAeniais 8-3. Liepos ir rugpiOčio 
mėn. šeštadieniais uždaryta.

FILATELISTAI!

TEL ANSYtfERING SERVICE
8 hoųrs 6on« AM - 5 PM. 

f *» ¥■ RF** J***
week 816; Pteaae cail-Mr. Davis, 
HY 3-8874 - > ' ~ ‘ . -■■

ČĄMT0L SįįwEft CLEANING
969 E 45th Street L. Severs and 
drains dectrically cleaned- 24-hour 
service—all verk guaranfeed. Call 
469-3863 or 460-3864 asĮę for Char- 
lie Schmandski

JUST retumed irtitn Viet Nam. — 
Once again mr expert Services: de- 
corating, painung, etc. avallaide to 
you at very kwr rates. Free esti- 
mates. Call 546*2763 Martin Pianta- 
dosi 22-46 49tK Street Astoria

-----; -------- -------- -
•------ į.t, *•---------------------------..

ZITO geneRal contracting 
We do ėyėryMtag jį& the buikiing 
line alterafiož aų<T; iiesr work>all 
work guarmrtfeij5-2(> 124th Street 
CoUege Point’TjČ'Call BO 2^7272.

A Restaurant <rf Continėbtal Atmės- 
phere e Cocktail Loungę Viennese 
Music e Air Conditioned. ■»< ■: 

VIENNESCOACH
- "Route 25, Jericho Tumpike 

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

Your Hosts oą-? Tbure Jchansson, 
Russ Lundstrum.

E A G Corrtractors of ai kinds 
Emėrgency Electrical work Sewers 
electrically cleaned Fimshed base- 
ment p&heling kitehen .Bathrooms. 
Tite cctnėnt Work A banging ceil- 
ings. {foeniMayą ji yVeseR 
kitehen cabinets — 3612 VVhite 
Plairis Roed. ^Bronx 653-0285

PAlNTlNG ČONTRACTORS. Plast- 
ering. All ihside work. Scaffold 
v.-ork, fire escape. Ali outside work. 
No job too small or too big. Call 
WA 65370 Bematęs cheerfully giv-

New and Used Motor Cycles

Free lessons. Open 6 days a week 
KAMADA MOTORS CORP.
1440 Bruckner Blvd., Brdnx

Cut out and save — Sewer or drain 
trouble? This ad worth 25% off: 
sewers, sinks, yard drains, tubs, 
showers, roof leaders (čleaned elec- 
tricaHy). 24 hour emergency service 
day and night-CalI 891-8546 Anchor

ROBERT DAVIS 
Alumimim Home Improvcment 

Siding - windows - Jatousies 
Awnings - Porch enclosures 

' Breeze ways
Clark St A Highway 35 

Keyport, N. J.
201 - 264-3685

Yorkvilės didžiausia, yaBavrti baldų krautuvė

DABAR: 396 East 8601 Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TėL TR 9^406

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 8 v. vak.

šaTcaruno
CdNTRACTOR

Everything fbr your Home — New 
work and alterations all work done 
at reasonable rates — 170-17 67th 
Street FlųsMg Call IN 1-3322

127, Toronto, 19, Ont, Canada.
BCPO 67

Modcrn apartments near beautiful 
Montreal Botanical Garden, 15 mi
nutes by bus and Metro (Montreal 
subway) to Expo 87 aite — direct

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
tion stips on reųuesL — MILOT 
APARTMENTS (1963) Ine. 3990 
East Sherbrooke Street Montreal, 
Canada; TeL (514) 259-9346.

AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška dumia ir kiti produktai

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Turke: *1654 2nd Aveme — TB 9-3947 

(Tarp 85 - 86 gatvių)
RMgeiraede: 56-54 Myrtle Ava. — VA 1-7888
Aatorijoje: 88-88 8teteww SL — M 4-3816

FrankNn Muare, L. I.: 981 Hempetead Tpke. — 
437-7877

Ftabtage: 41-88 Mato Street — n 5-8TO 

JackeenHetgMs: tt-lB STtk Avė. — DB 8-1154

WANTED EXP OPERATOR6 
ON ORĖMS* 

ing codįttions^UMa^top Vilnia 

Dmas 845 23 Street Brooklyn 2nd 
flųor — ęaB 490-5635

bonded. Willtrain. H<xqMtattwtion,

III

CLERK —TYMST 
G(XH> AT .FIGURES

For Small Hospital ta Brooklyn
N.Y.

Frtage Beneflts
Call TR 5-9200

WANTED OPERATORS

Section work steady work nice work-

way Brooklyn ’< Y. CallTR 1-8540

HELP WANTED

able, 5-day, 37%-hour week, com- 
pany bedefitš. MARGO UH KMTCAL 
— Call Mr. Weitzer 201 - 925-6610.
Work near kome.

iOmpcb for odvonri iTioiil 7/

Wanted EKP CAE&RitERS fuU or 
part tinre all nevr cars steady work 
nfce voMdng conditions. Mušt know . 
aU of the Šast Bronx PLĄZA TAXI 
CO 1320 Morris Pairk Avė Bronx, 
N.Y. Call AD 1-6866. :

moderni koplyčia n
42S METROPOLITAN AVĖ.

STagB 2-Wt

DISPLAY FUtyERAL HOMą

DBKJGHTFUL, CONVENIKNT. 
FINE FOOD c. .*>.

Blderiy preferred;
Ktad consideraiUHi.
Fire^roof. — ’ TV

z NE 2-2018

660 Grand SL, Brooklyn 11, N.Y.

OŪTSTANDUta BUY — DINER 
excellent location parking lot long 
Jease reąsonable rent vronderful pp- 
portunity for young ėouple. Asking 

‘ price' $45,066 Mr. PAUL PAPPAS 
can -392-9582 ■ y ,

ĖVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

V, REMISIEWICZ

x ^Paminklai ir antkapiai pagaminami 
į- kapinėse.

69-31 Metropolitan Avenue
Middle Village, Maspeth, N. Y. o TeL DA

KODIS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

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

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, BrooHyn 11, N. Y. : 

Telefonas EV 7-2089
.. 1 . 8 JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas : ; - .< t

? šventėms bei kitokioms progoms

...l-UU JJii1

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

We

N. Y. ... TeL VI 9-5077
2-A3?v

sūriu 
Parties

187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tai GR 7-1130

— DIDBJS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 
Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINES

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TaL AL 48319* 200 Orch«dSt.N«w Yni, N.Y. 10002

PETER JAREMA
. UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

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

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

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

Iheodore Vohnin,
Ine.

><3 Laidotuvių direktorius. 
Mpderniėka koplyčia su 

Air Čondition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRsmercy 5-1437 '

Market 2-5172

BUYUSFUNEEAL HOME
Mario Teixeira, Jr.

Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy- 
kaL Aptarnauja CambrldRe Ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA 9-1181

REQUEST 
RECORD

CLAUDIOS
Greenport’s superb restaurant and 
marina. One of LTs favorite for 
seafood-steaks and Continental food 
since 1873. Superb view, 500' deep 
vrater pier, all facilities. Foot gt 
Main Street, Greenport.

516-477-9800/0627

ruožo MISIŪNO

RAYS UOUOR STORE

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
lietuviškos plokštelės. —

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

” adresu:

tų gėrimų ... Didžiausiai pasirinkimu degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTSILVD. RICHMOND HU, N. Y.

R£QUEST RECORDS, Ine. 
86 Mechanic St 

N«w Rochtile, N. T.


