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Kodšl tarp jų atsiranda ne
sutarimai, ypačiai šiemet?

Kongreso keliai ir vyriausy
bes — ne visada sutampa. La
biausiai išsiskiria dėl santykių 
su vadinamais neutraliaisiais ir 
komunistų valdomais kraštais, 
šiemet tai ypatingai žymu. Ne
seniai Kongresas apkarpė pa
ramą “neutraliai” Indijai. Per
eitą savaitę pademonstravo 
itin aštriai senatas prieš komu-

Amerikos politikos dėmesys 
pereitą savaitę buvo paskirsty
tas į kelis punktus — Azijo
je į Laoso derybas dėl koali
cijos, Europoje į Sovietų su-

Pradziai laukia, kad sii koalicija ateis Laosui ir taika; ateičiai baiminąs , .. kad 
ateis ir komunizmas. Europoje siekia ūkines vienybes ne mažiau kaip politines

nistiniuk režimus, nukerpdamas 
pinigus. Vyriausybei aliarma
vus, vyriausybę remiančiai spau 
dai apšaukus senatą “kvailiais”, 
prezidentui įsikišus, kitą dieną

stiprintus incidentus Berlyne 
ir naujus grasinimus; taip pat 
į kilusias įtampas tarp Ameri
kos ir Europos ūkinės bendruo
menės.
DĖL LAOSO:

Dabar bus laimėta taika, o 
paskui bus laimėtas
Amerikos politikai pasisekė 

priversti Laoso vyriausybę ka
pituliuoti ir leistis į koaliciją 
su komunistais ir neutraliai
siais. Pagrindinės rolės per
ėjo į neutraliųjų rankas: Sou-

vanna Phouma ministeris pir
mininkas ir jo rankose kariuo
menė, jo draugas paėmė vidaus 
reikalų ministeriją. Buvusios 
Vyriausybės “tvirtoji rankįa” 
gen. Nosavan, buvęs min. pir
mininko pavaduotojas ir apsau
gos ministeris, padarytas dabar 
švietimo ministeriu ... Sustojo 
derybos dar dėl užsienio rei
kalų ministerio, kuriuo siūlo
mas komunistas, Amerikos prie
šininkas. Jei koalicija bus ga
lutinai sudaryta, teks stebėti,

AZIJOJE REIKIA
Sako Mansfieldas
Senato daugumos lyderis Mi

ke Mansfieldas birželio 10 kri
tikavo ligšiolinę Amerikos po
litiką pietų Azijoje. Per 10 
metų supilta 3 bilijonai dol-, 
laikoma Amerikos kariuomenė, 
bet padėtis nėra pagerėjusi. 
Priešingai, “Laosas dabar yra 
didesniame pavojuje virsti ko
munistiniu, valdomu iš šalies, 
negu tada, kai visas procesas 
prasidėjo”. Pietų Vietname, kal
bėjo senatorius, buvo remia
mos ir organizuojamos ne tos 
jėgos, kurios buvo reikalingos. 
Ir dabar Pietų Vietnamas la
biau priklausomas nuo Ameri
kos paramos nei anksčiau- Va
dinas, ant savo kojų negalėjo 
atsistoti. Stipresni yra Bunna, 
Thailandas, kurie buvo mažiau 
remiami. Pasisakė ir prieš Sea- 
to, kurio nariai neparodė jo
kio Įsipareigojimo.

Kritikuodamas dabartine po
litiką ir reikalaudamas ją keis
ti, senatorius nepasakė, kokia 
kryptimi.

Kinijos komunistų grasini
mai
Laoso padėtis susilaukė gra

sinimų iš Kinijos komunistų. 
Min. pirmininko pavaduotojas 
kaltino Ameriką, kad ji norin
ti paversti Laosą baze agresi
jai prieš Kiniją; kad Amerika 
sabotuojanti Laoso koalicijos 
sudarymą ir tt.

Jugoslavija taip pat laukia nederliaus
— Jugoslavijos valdžia bir

želio 9 įspėjo gyventojus, kad 
šiemet laukia nederliaus katas
trofos. Derlius bus mažesnis 
nei pernai Tebūsią 3 mil. to
nų javų, vienu milijonu mažiau, 
nei kraštas suvartoja-

■■■ — Afrikos bendrą rinką or
ganizuoja Marokas, kurio du 
trečdaliai visos prekybos eina 
su Europos ūkinės rinkos na
riais. Marokasjsiekia pradžiai Į 
traukti Arabų respubliką, Gha- 
ną, Guineją, Alžirą ir atsistoti 
opozicijoje Europos ūkinei ben
druomenei.

— Vokietijoje CDU (krikš. de 
mokratų unija) persiorganizuo
ja — nori virsti masine parti
ja ir atsigriebti tokiu būdu po 
rinkimų,' kuriuose žymiai pralai
mėjo socialistam. Organizuoja 
vidaus reikalų ministeris J. H.' 
Dufaues.

— Irako Kassim pasuko la
biau į ūkinius santykius su 
Maskva ir satelitais — nuo ta
da, kai Sovietai vetavo Kuwait 
priėmimą Į J. Tautas. Į Kuwait 
pretenzijas reiškia Irakas.

— Kom. Kinija birželio 9 
grasino Indijai ginkluota jėga, 
jei Indija ir toliau provokuos 
kruvinus konfliktus dėl terito
rijos, kuri priklausanti Kinijai. 
Indija buvo pasiūlius atitrauk
ti iš tos teritorijos abiejų ka
riuomenes- Kinija siūlymą at
metė.

— Senato komisija birželio 
8 atmetė vyriausybės siūlomą 
sumą 171 milijoną lėktuvo RS- 
70 (seniau jį vadino B-70) sta
tybai ir paskyrė 491 milijoną- 
Lėktuvas bus tris kartus grei
tesnis už garsą ir pasieks 80, 
000 pėdų aukštį.

— Gallupo institutas rado, 
kad tarp respublikonų į 1964 
prezidentus populiariausias yra 
Rockefelleris, jei nebus kandi
datas Nixonas. Už Rockefelle- 
ri pasisako 32 proc- Už Gold- 
wateri 23. Pasisakė 40 proc. už 
Nixoną. jei jis sutiktų dalyvau
ti.

. — Graikija siekia perkelti 
politinį dėmesį į Bulgariją ir 
Albaniją- Lig šiol jis buvo su
telktas į Jugoslaviją ir Turkiją.

— Sovietiniai šaltiniai leidžia 
žinias, kad Chruščiovas ir Ken- 
nedy numato susitikti vėl Vie
noje.

— Vokietijoje Amerikos 7-ji 
armija, kuri yra išsidėsčiusi 500 
mylių pasieniu, gavo mažuosius 
atominius ginklus.

— Maskva šnipinėjimo cent
rą Europoje perkėlė iš Berly
no į Vieną. Vienoje pridengti 
diplomatinės atstovybės parei
gūnų veikia apie 240 rusų. Dau
giau nei atstovybėje Washing- 
tone. Šnipinėjimui ypačiai pa
lankūs Austrijos įstatymai.

kiek neutralumas bus vykdo
mas ir ar įvyks tai, kas buvo 
įvykdyta su Kinija — ar koa
licija nuves Laosą į komunizmą, 
kaip to nori Maskvos ir Peipin- 
go valdžia ir baiminasi Vaka
rai.
DĖL BERLYNO:

Apsišaudymas protestais
Sovietai birželio 8 protesta

vo Amerikai, Anglijai, Prancū
zijai dėl incidentų Berlyne, ku
riuos organizavo “fašistiniai 
elementai”. Grasino, kad Sovie
tai negalės tai palikti be iš
vadų. Amerikos komendantas 
gen. Watsonas birželio 9 atsa
kė griežtu protestu dėl inciden
tų, kuriuos daro rytų Vokieti
jos policija, šaudydama į va
karų Berlyno pusę; už tai at
sakinga Sovietų Sąjunga.

Protestam progą davė kaip 
tik tom dienom demonstraty
vus iš rytų Vokietijos pabėgi
mas laivu į vakarų pusę. Ketu
riolika bėglių, tarp jų keli lai
vo įgulos nariai, nugirdę kapi
toną, atvairavo į vakarus, ap
šaudomi rytų Berlyno policijos.

Laukiama, kad Maskva vėl 
imsis iniciatyvos organizuoti ne
ramumus dėl Berlyno.

DĖL EUROPOS VIENYBĖS:
Pastangos de Gaulle izoliuoti
Prieš išvykstant valstybės 

sekretoriui Rusk į Europos sos
tines, eilė Vakarų atstovų lan
kosi Washiugtone: Vokietijos 
ministeris Straussas, Vokietijos 
atstovas Europos ūkinėje ben
druomenėje Hallsteinas, Belgi
jos užsienių reikalų ministeris 
Spaakas. Straussui duota paža
dų. kad Europos apsaugai bus 
sustiprinta atominė jėga ben
droje Nato žinioje- Jis reiškė 
savo ruožtu visišką pasitikėji
mą Amerikos vadovavimu. Spa
akas pasisakė už Europos glau
dų politinį susivienijimą, ne už

Vokietijos ministeris.

de Gaulle siūlomą konfederaci
ją. Amerikai rūpi tuose pasikal
bėjimuose Angliją įvesti į Eu
ropos ūkinę bendruomenę, tos 
bendruomenės rinką padaryti

HENRY SPAAKAS, Belgi
jos ministeris.

prieinamą Amerikos prekėm, o 
taip pat sumažinti rėmėjus po
litikai de Gaulle, kurio siekimai 
labiausiai yra opozicijoje Ame
rikos politikai.

AMERIKA RINKIMŲ SEZONĄ JAU PRADĖJO
Rinkimai jau yra ir bus iki

lapkričio aktualus dalykas Ame-
rikos spaudoje. Renkami visi 
kongresmanai, 36 gubernatoriai 
ir 34 senatoriai. Tuo tarpu dė
mesys labiausiai nukreiptas į 
Kaliforniją, kur rungiasi Nixo- 
nas su Brownu-

Nors Nikonas laimėjo 66 pro
centus savo, partijoje prieš

Birch Society remiamą kon- balsų daugiau nei respubliko-
gresmaną Shell, tačiau kad lai- nų, 2. demokratai vieningi, o
mėtų prieš Browną lapkričio 
mėn., reikia, kad jis gautų sa
vo partijos 90 proc. ir dar 20 
proc. atitrauktų nuo demokra
tų. O tai labai sunku- Spauda 
atkreipia dėmesį, kad Nixono 
sąlygos labai sunkios: 1. demo
kratų sąrašuose yra 1.1 mil.

MRS. IR MRS. EOWARO M. KENNEDY, kuris nurungi McCormacka 
demokratų kandidato nominacijoje j Massachusetts senatorius.

respublikonai suskilę, ir Shell 
nepažadėjo balsuoti už Nixoną, 
3. Nixonas neturi rinkimų kam
panijos geros organizacijos; ką 
padaro, tai daugiausia jis vie
nas, o Browną parems ir pre
zidentas — ne dėl to, kad 
Brownas laimėtų, bet dėl to, 
kad Nixonas būtų išmuštas iš 
politinės arenos.

— Massachusetts demokratai 
į senatorius nominavo jauniau
sią Edward Kennedy, 30 me
tų. Tai trečias Kennedy eina į 
politiką. Brolis John į senato
rius buvo nominuotas 36 me
tų.

BALTIEJI RŪMAI IR SPAUDA
Baltieji Rūmai daugiausia kri

tikos susilaukė ne dėl Billie Sol 
Estes, ne dėl Laoso ar Berly
no politikos, bet dėl elgesio su 
spauda. Tebekalbama spaudoje 
apie Baltųjų Rūmų atsisaky
mą prenumeruoti N. Y. H.Tri- 
bune. Iš pradžių Baltųjų Rūmų 
spaudos šefas Salinger aiškino, 
kad viskas tvarkoje, nes pagal 
konstituciją spauda turi lais
vę rašyti, ką ji nori, prezi
dentas tari laisvę skaityti, ką 
jis nori. Tačiau paskiau Salin
ger pripažino, kad prenumera
tą nutraukti labiausiai paskati
no prezidento nepasitenkini

mas. kad laikraštis vienpusiš
kai aprašęs Billie Sol Estes is
toriją.

Nukreipus akis į Baltųjų Rū
mų santykius su spauda, iškel
ta, kad kai kurie koresponden
tai buvo pakviesti į Baltuosius 
Rūmus ir įspėti; kad iš žemės 
departamento pašalintas parei
gūnas. kuris raportą apie Es
tes bylą perdavęs Tribūne Ray- 
mond Moley (NYHT) vadina, 
kad tokis baltųjų Rūmų elge
sys esąs “vaikiškas”, o prezi
dentas Kennedy esąs “alergiš
kas” kritikai.

senatas buvo prilenktas eiti į 
kompromisą — priimti naują 
įstatymą, kuris suteikė prezi
dentui teisę duoti Jugoslavijai 
ir Lenkijai žemės ūkio gaminių.

Kongresas yra žmonių rink
ti atstovai. Jiem svarbi žmonių 
opinija Jie žino, kad masės 
opinija nepalanki nei neutralie
siem* nei juo labiau komunis
tam. Masėse populiarus nesuk
tas, tiesus ir sveikas galvoji
mas: jei jie yra prieš mus, mes 
negalim jų remti ...

Vyriausybė nuo rinkikų tie
siogiai nepriklauso. Vyriausybė 
mažiau paiso rinkikų opinijos- 
Ji pati stengiasi masei opini
ją primesti. Ji vadovaujasi dip
lomatiniais ir kartais suktais. 
samprotavimais savo linijai 
prieš visuomenę pateisinti. Pvz. 
ir šiuo atveju prezidento pata
rėjas Bundy aiškino: duoti Ju
goslavijai reikia; gavus pinigų, 
ji galės laisviau manevruoti 
prieš Maskvą. Argumentas įspū
dingas, bet suktas, nes nutylė
ta antra jo pusė. Būtent, kad 
dabar Jugoslavija yra artimes
nė Maskvai negu 1948, kada 
Tito nutraukė su Maskva san
tykius.’Taigi Amerikos suduoti 
2.3 bilijonai dolerių. Jugoslavi
jos nepriklausomumo nepadidi
no. Ir ten pasiųstas didelis 
Maskvos politikos specialistas
Kennanas nesulaikė Tito nuo

nutylėta-
artėjimo į Maskvą. Bet apie tai

paciento 
galbą Jugoslavijai.

Sibiro lietuvaičiu maldos itališkai
Viso pasaulio kat. vyskupi

jas tvarko Bažnyčios konsisto- 
rialinė kongregacija, tai kon
gregacijai priklauso ir vyskupų 
skyrimas bei jų kilnojimas. 
Šiuo metu kongregacijai vado
vauja kardinolas Carlo Confalo- 
nieri. Nėra abejonės, kad kar- 
dinola§ labai gerai žino Lietu-
vos episkopato tragediją ir lie
tuvių katalikų kančias. Gal dėl 
to ir sutiko globoti Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę italų kal
ba ir pats parašė jai įvadą.

— Maskvos teismas pasmer
kė mifti du armėnus, kurie 
pernai rugsėjo mėn- mėgino pa
grobti lėktuvą ir pabėgti į už
sienį.

— Montanoje birželio 10 
traukinys iš Seattle parodos 
su turistais nuėjo nuo bėgių. 
Sužeistų 243, užmušta tik vie
na pustrečių metų mergytė. 
Traukinys važiavo dvigubai 
greičiau, nei buvo leidžiama.

— Prancūzę teroristai birže
lio 9 Saharvje padegė naftos 
šaltinius-

“Toli nuo gimtųjų namų 
kenčianti kalinė — rašo kardi
nolas — atleidžia kankintojam 
ir gyvena viltimi; jos mintys 
ir jausmai tokie tyri, tokie pla
tūs, kad vienu ir tuo pačiu mei
lės atodūsiu apima ir savo Tau
tą ir savo Žemę, ir savo Baž
nyčią ir visą žmoniją. •

“Lietuviai tremtiniai, kur jūs 
bebūtumėte, įsimąstykite į šį 
puikų psalmyną, kuris skaito
mas su ašaromis akyse ir 
džiaugsmu širdyje: turėsite iš 
to šviesos, sustiprinimo sura
minimo”.

Sibiro lietuvaičių maldakny
gės vertimu ir išleidimu rūpi
nosi kun- V. Mincevičius, kny
ga pasirodo birželio viduryje, 
kaip tik baisiem birželio trė
mimam paminėti Italijoj. Spaus
dinama 10.000 egz.. platinama 
Italijoj; kaip suvenyrą mielai 
prisiųsiu veltui visiem tiem, ku
rie realiai ar auka Balfui remia 
Sibiro kankinius ir kurie tos 
itališkos laidos paprašys- Gai
la. bet lietuviškas ir angliškas 
leidimai jau išparduoti.

Kun. L. Jankus

duotojas, už paramą.

Kitas argumentas, taip pat 
suktas, dabar iškeltas į dienos 
šviesą. Būtent valstybės sekr. 
pavaduotojas Bali aiškino: jei 
mes neduosim tiem gyventojam 
vilties, tai mes vykdysim ne 
laimėjimo, bet nelaimėjimo por 
litiką. Tą pat, tik aiškiau kar
tojo N. Y. Times vedamajame: 
“Rusai žino, kad konflikto at
veju prieš jų kariuomenę at
sistotų priešiškai nusiteikę gy- , 
ventojai užnugary Lenkijoje ir 
kad pastangos priversti Jugosla
vijos gyventojus kovoti už Ru
siją duotų tokį pat sukilimą, 
kuris išlaisvino Jugoslaviją iš 
jos ryšių su Hitleriu •.

Tokį argumentą girdėti nuo
stabu, nes vyriausybė ieško są
jungininkų'Afrikoje ir juos de
monstratyviai remia, o Europo
je pavergtų kraštų gyventojai 
nelaikomi natūraliais sąjungi
ninkais ir jų sukilimai Lenki
joje, rytų Vokietijoje, Vengri- *
joje, nekalbant jau apie Balti
jos kraštus, nesulaukė nei ka
rinės nei diplomatinės paramos, 
nesulaukia ir dabar nė diplo
matinės paramos, kiek sulau
kia kolonizuotieji Afrikoje. Ant
ra, kalbama apie paramą Jugo
slavijai. Lenkijai, o iš tikrųjų__
ta parama duodama ne gyven
tojam, bet juos valdantiem ir 
išnaudojantiem režimam. Dide
lis skirtumas, bet propagąndo- 
je jis nutylimas.

R. Drummond (NYHT) paryš
kina kitą faktą, dėl kurio ky
la įtampa tarp Kongreso ir 
vyriausybės — dėl "Laisvė* 
akademijos" projekto. Kongre
se iškeltas “Laisvės akademi
jos” projektas numatė organi
zuoti šaltojo karo tyrinėjimus, 
kad moksliškai būtų paruošta 
duomenų, kuriais būtų apgink
luoti vyriausybėje ir šalia jos 
asmens, kuriem tenka dalyvau
ti šaltajame kare.

Pasipriešinimo šūvius į “Lais
vės akademiją” paleido valsty
bės departamentas- Valst. sekr. 
padėjėjas ryšium su Kongresu 
Frederick G. Dutton parašė 
memorandumą su išvada, anot 
Drummondo: šalin rankas, nes 
mes savo darbą išmanom ir jį 
atliekam gerai. Akademija ir 
nereikalinga, nes valstybės de
partamentas pranešė, kad pri
deda 5 savaites prie progra
mos, kuri skiriama kandidatam 
į užsienio tarnybą. Tos 5 sa
vaitės kaip tik ir skiriamos su
pažindinti su šaltojo karo tech
nika.

Departamento opozicija su
prantama: jis siekia šaltąjį ka
rą sustabdyti, apie jį nekalbė
damas ...

Drummond nesitenkina vals
tybės departamento penkių sa
vaičių projektu. Sako, tai tokio 
paruošimo rezultatas būtų pa
našus kaip marinų pasiuntimas 
treniruotis į ping pongo kur
sus. Tačiau jau gerai tai, kad 
valstybės departamentas susi
rūpino, pamatęs, kaip visuome
nės opinija vis daugiau ramia 
"Laisvės akademijos" idėją. Au
torius skatina Kongresą žiūrė
ti. kad departamentas nesusa- 
botuotų idėjos tik dėl biurokra
tinės opozicijos viskam, kas gre
sia pakeisti jų status quo.

Kongresas turi intereso eiti 
kaip tik su opinija Šiais me
tais, nes tai rinkikų valios me
tai.
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Musą minėtinos
Daugelyje kraštų šiais mė

nesiais ir jaunimas ir suaugu
sieji išsiskirsto poilsio. Nevie
nam teks būti ten, kur nebus 
didesnio skaičiaus lietuvių. 
Bet kur bebūtume, kiekvienas 
laikykime sąmoningo lietuvio 
ir krikščionio pareiga nuošir
džiai atminti vasaros meto tris 
datas.

vasaros dienos

Dėl didžiųjų Valstybių kivir- Smulkaus prekybininko duk- 
čų ir karų mūsų mažos tautos ra H. Tautvaišienė su vyru 
žmonės nekaltai kenčia sveti- 1941 m. birželio 14 buvo ko
mą priespaudą — nežmonišką munistų suimta ir išvežta. Pa- 
išnaudojimą.7 .. kelėje į Silūrą buvo atskirta
^ Įsiveržęs į mūsų tėvynę oku- nuo vyro ir erškėčių keliu nu- 

tautos atmatų va- grūsta per Altajaus kraštą į 
komunizmo vardu poliarinį Arktį- Ten ištisus tris 
atėmė jų prakaitu žiemos mėnesius tamsi naktis

Pirmoji iš jų yra birželio 
viduryje — tai bolševikų vyk
dytų iš Lietuvos masinių de
portacijų metinės.

Paprastai kalbama apie 1941 
metusi Bet barbariškos deporta
cijos buvo taip pat kelis kar
tus po 1945 metų, gi ateinan
čiomis žiniomis iš Lietuvos, šią 
vasarą deportuojama daug jau
nimo vergų darbams Rusijos 
šiaurėn ir į Sibirą. Kas ir kur 
būsime, birželio viduryje mels
kimės už deportacijų aukas, 
skelbkime kiekvienam žmogui, 
kokią gėdą ir nusikaltimus to
leruoja žmonės mūsų laikais

Šventė mums visiems dvasinio 
atsigaivinimo diena. Mums rei- 
kia daug šviesos ir dvasinės jė- k^*^atu7 
gos būti pasaulyje tuo, kuo tu
rime būti, kad atliktumėm sa
vo pareigą šiuo metu labai ne
laimingai mūsų tautai

Kiekviena iš šių trijų progų 
lietuviai daug kur ruoš patrio
tinius minėjimus. Jų naudos ne
mažinkime ir kiekvienas prisi
dėkime prie jų sėkmingumo. 
Pagal išgales, kiekvienas skelb
kime, kas baisaus įvyko ir į- 
vyksta mūsų laikais.

Antroji data yra Pavergtų 
Tautų savaitė, šiemet liepos 15 
- 22 dienomis.

Laisvė nėra tik civilinis rei
kalas, o iš Dievo gauta žmo
gaus privilegija. Ji neatskiria
ma nuo žmogaus prigimties. 
Yra dieviškas darbas gelbėti vi
sokį nelaimingą žmogų. Gelbė
ti iš nelaisvės vergą yra di
džiausias artimo meilės ir tei
singumo darbas. Pavergtų Tau
tų savaitė tebūnie visų mini
ma ne vien tik už bažnyčių, 
bet ir bažnyčiose bei šeimose 
maldos būdu.

Visos trys šios datos yra ver
tos ir religinio paminėjimo. 
Kur būtų lietuvių permažas 
skaičius tas dienas paminėti 
pamaldomis bažnyčiose, ten pa
minėkime jas tinkamai nors 
savo privačiose maldose.

Kelkime žmoniją iš dvasinio 
miego, šaukdami visus pamaty
ti pro savo kasdieninius reika
lus svarbesnius dalykus, besi
šaukiančius ne tik dangaus, o 
kiekvieno rimto žmogaus dėme
sio ir pagalbos.

Vysk. Vincentas Brizgys

pantas, rusų 
dovaujamas, 
iš žemdirbių 
laistomą žemę. Vienus išžudė, — nei saulės nei šviesos pa
kitus pririšo prie bolševistinių švaistės nepasirodo, šaltis 50* 
dvarų — kolchozų. Iš miestelė- 70 laipsnių Celsijaus (94 laips
nų atėmė dirbtuves, prekybos niai F.) Sniego pūgos tokios 
verslus, uždraudė savarankis- dažnos ir baisios, kad vietomis 
_________ _ priverčia ledinuoto sniego kal-

Pagalbon daugiau plėšti ru- nūs (ir juose palaidoja bara- 
sai pasikvietė sau tarnus iš ka- kus ir žmones), o kitur išrau- 
lėjimų ir pataisos namų mūsų šia žemės paviršių, 
tautos išgamas. Kas buvo nie
kuo, dabar tapo viskuo-.. šie- ] 
ji, neturėdami atsakomybės l 
jausmo ir žmonijai meilės, 
laiminti Lenino, Stalino ir 
bartinio Nikitos Chruščiovo, 
pasitenkino atėmimu turto

Jie tūkstančius pado- jų vaikai- Pūgai šėlstant, bara- 
lietuviškų šeimų, su 

vaikais, paliegusiais se- 
išplėšė iš protėvių jiem 
sodybų, nekaltus ištrė-

pa- 
da-
ne-

Knygoje rašo ta, kuri ten 
pati buvo ir matė, kaip mūsų 
lietuvės motinos, parazitų grau
žiamos; I 
tinių varovų grasinamos, sun
kiai dirbo. Šiltinės ir kitų ligų 
kamuojamos mirė motinos ir

ALOYZAS ČEPULIS, kino mechanikas, neseniai su tei
ma atsiradęs Palestinoje. Yra kilęs ii Panevėžio, dešimt 
metų dirbo pavergtos Lietuvos kino studijoje Vilniuje, 
lt Lietuvos iivyko 1958. Dabar globoja Balfas.

gulinčių negali jo prašymo Baigiant šį maldavimą,

Didžioji politika 
mažuose vaizduose

Jungtinės Tautos ir lipstikss
Sent. Dirksenaš ragino duoti 

pagalbą J- Tautom, priminda
mas: amerikiečiai išleidžia lip- ■ 
stįkam daugiau negu prašomus 
J- Tautom 100 milijonų.

| tai' atsiliepdamas vienas iš 
Lombardi, Illinois, atsiuntė se- 
riatoriui lipstika su prieihšu: 
“Milijonus lipstikui — taip, nę 
cento J. Tautom, kurios kursto 
Katangos užgrobimą”.

Sovietai ir iškabos
y Sovietų rašytojas Ehrenburg 
dabar, kada yra mada rodyti 
“Novy Mir” žurnale, ką jis ra
do Maskvoje, kai jis 1937 grį
žo iš Ispanijos, kur buvo nu
vykęs kovoti prieš Franco.

Grįžęs, kitą rytą užsuko į 
“Izvestijų” redakciją. Jį pri
ėmė maloniai. Bet nė vieno 
pažįstamo veido. Paklausė, kur 
tas ir kitas senasis bendradar
bis. Vienas murmtelėjo: “Baig
tas”. Kitas tik ranka pamo-

ke
patenkinti — nepajėgia ir pa- si priminti, jog nedaug truko, 

badaudamos, komunis- tys atsikelti (nors ir labai no- kad ir mes, buvę išvietinti (dy- 
rėtų padėti). r.k. .- .

H. Tautvaišienė, pati merdė- tačkų merdėję ir šaukęsi į Ame- iav0- O Įriti skubiai pasišalino, 
dama, šiltinės ligos kamuoja
ma, matė ir slaugė badu mirš
tančias motinas ir jų kūdikius, 
kurių lavonėliai p ie barakų 
sienų kartais išgulėdavo po ke-

nori*

pūkai), būtumėm prie Sibiro

ko durys užverčiamos sniego 
kalnais ir išeit negalima. Vie
na motina, išbadėjusių vaiku
čių prašoma valgyti, rizikuoja lis mėnesius. Tik orui atšilus, 
stoge skylę, išlenda, kad ką lokių apgraužtus kaulelius ga- 
nors pas komunistų viešpačius lėdavo palaidoti. Daug, daug ir 

ir jų piktam pasitenkinimui — gautų vaikučiams užkąsti. Ne- kitų baisių vaizdų šioje kny- 
baisiai žiaurių gamtos sąlygų gailestinga pūga ją pagauna ir 
kančiai. nutrenkia net už 2 kilometrų

Mes turime dabar dvi kny- ir sniego kalne palaidoja. Badu 
gas: B. Armonienės “Palik aša- mirė ir jos vaikai, 
ras Maskvoj” (anglų kalba) ir Kiek vėliau, prie šaltos sie
li. Tautvaišienės “Tautų kapi- nos gulėdamas jaunikaitis, per 
nynas Sibiro tundroje”. Abi plyšius sniegu apipustytas, 
knygos yra tarsi kaltinamasis mirštantis, keletą valandų silp- 
aktas komunistams ir jų patai- nu balsu maldauja užklot jam 
kūnams. pečius, bet nei vienas iš bara

laisvės, 
riaušių 
mažais 
neliais 
paliktų
mė i Sibiro poliarines Arktikos 
sritis ne tik lėtai mirčiai, bet

T rečio j i vasaros data yra 
Rugsėjo 8. Tą dieną minime 
kelis reikšmingus Lietuvai is
torinius Įvykius.

Svarbiausias yra šv. Marijos 
apsireiškimas Šiluvoje. šios 
šventės vaisiai bus tuo gauses
ni. juo daugiau pasistengsime KOLUMBO VYČIAI ir kunigai Maspetho lietuvių na ujos bažnyčios pašventinimo pamaldose gegužės 27. 
dvasiškai susitelkti. Tebūnie ta Nuotr. p. Ąžuolo

goję aprašoma.
Komunistinės hidros 

leidžia šelpti nelaiminguosius. 
Išlikusių gyvų brolių ir sesių 
viltis esame mes, Amerikos lie
tuviai. Šalpai mes turime dar 
seniau atvykusių lietuvių suor
ganizuotą Balfą. Remkim jį, bū
kim jo nariai'. Savo nario mo
kesčiu įgalintam Balfą šelpti 
nekaltai kankinamus tautiečius 
Sibire, Lenkijoje, Lietuvoje ir 
visur kitur.

Koktu sužinojus, kad Didžio
jo New Yorko mieste ir apy
linkėje gyvena apie 30,000 lie
tuvių, o Balfo nuolatinių na
rių vos tik kelios dešimtys, 
nors rėmėju keli šimtai. Todėl 
neatidėlickim, užrašykim ant 
voko: Balfas, 100 skyrius, 105 
Grand St , Brooklyn 11, N.Y. 
Įdėkim 1 dolerį ir tapkim gar
bingais Balfo nariais.

rikos lietuvius pagalbos. Taut
vaišienė savo knygoje rašo, 
kad mūsų tautiečiai nuo pirmo
jo Golgotos kelio žingsnio iki 
pat mirties kalbėjo, tikėjosi ir 
laukė Amerikos lietuvių pagal
bos. Kitos vilties nebuvo.

Trėmimai ir šiandien vyksta- 
Mūsų šventa pareiga atsiliepti 
į vargstančių šauksmą, ypač mi
nint baisųjį birželį.

Balfo 100 skyrius tiki, kad 
New Yorke ir jo apylinkėje gy
venantieji lietuviai atkreips rei
kiamą dėmesį šalpai ir bent 
tūkstantis naujų narių prisira
šys Balfe. L- Norkus

Balfo 100 skyr. sekretorius

Kitu kartu užsukęs į redak
ciją nerado prie durų iškabų, 
kuriose buvo bendradarbių pa
vardės. Vienas jam paaiškino: 
“Neverta iškabų nė daryt; šian
dien vienas yra paskirtas, o ry
toj jis jau suimtas”.

“Tiesos” redakcijcįje vienas 
senas pažįstamas nusivedė Eh- 
renburgą į tualetą ir tada pa
pasakojo naujausią anekdotą,, 
kuris galįs būti jam, kaip grį
žusiam iš Ispanijos, . įdomus- 
Esą du maskviečiai susitikę, ir 
vienas sako: “Ar žinai, Tervel 
jau paimtas (Tervel — miestas 
rytinėje Ispanijoje, kuris buvo 
Franco apsuptas). O antras su 
užuojauta atklausčj: “Kaipi gi 
su jo žmona

Thai landas
Spauda pranešė, kad Seato 

nariai sutiko mielai duoti pa

JUOZAS STARICENKA

ŽMOGUS TEISME
Teismo salė kupina žiūrovų.

Susirinko pamatyti nusikalta
— Labai įvairus.
— Gyvenamoji vieta?

lio, būti jo pasmerkimo liūdi- — Visas pasaulis.
ninkais- Toje milžiniškoje mi- Minia kiekvieną atsakymą 
nioje randi ir save, lūkuriuo- palydi ūžimu, lyg bičių avilys.

— Prašau laikytis ramiai, o 
tai paprašysiu iš salės išves
ti. — Paskui kreipiasi į kal
tintoją:

— Pradėkite kaltinimo aktą. 
Kaltintojas pakyla iš savo 
vietos, o teisėjas patogiai įsi
taiso aukštoje kėdėje, nusitei
kęs sekti bylą.

— Didžiai gerbiamas teisė
jau ir teismo dalyviai, — pra
taria kaltintojas, išėjęs į prie
kį. — Jūs matote prieš save 
didžiausį nusikaltėlį, koks tik 
begali būti pasaulyje. Jis žudo 
kiekvieną, kas tik pastoja jam

O kam galimybė leidžia, bent 
kiek ir aukotam. Pakvitavimus 
tuoj Balfas prisius. Kiekvienas 
įneštas nario doleris padidėja, 
rūpinantis išgauti gėrybes šal
pai ar reprezentuojant lietu
vius JAV įstaigose ir 
labdaros organizacijose.

kitose

Vanduo ar menulis
James Reston (NYT) atkrei

pė dėmesį, kad Carpenter ke
lionės metu prezidentas kalbėjo galbos Thailandui, kad drauge
apie gėlo vandens pagaminimą su amerikiečiais gintų nuo ko- 
iš jūros vandens ir sakė: pa- munistų invazijos. Filipinų pre- 
gaminti gėlo pigaus vandens zidentas pažadėjo skirti Thai- 
Amerikai svarbiau negu būti landui 60 vyrų, bet tik tada, 
pirmąja mėnulyje ... Tačiau iš kai Thailandas pažadės nuo jų 
tikrųjų kelionei į mėnulį pa- atsisakyti.
ruošti šiemet biudžete skirta 5 Tunisas ir politinė išmintis 
bilijonai dol-; vadinas, kiekvie
nas gyventojas turi mokėti sa- ba po nepavykusio pernykš- 
vaitei po 30 cn. O gėlo van- čio mėginimo išvaryti prancū- 
dens reikalui šiemet skirta tik žus iš Bizertos, aiškinosi drau- 
7.7 mil. gam, kad jo žmona esanti vie-

------------ nintelis išmintingas žmogus vi-
— Popiežius Jonas XXIII pa- sam krašte: “Tik ji viena pa

kėlė į vyskupus augziliarus tarė man nepulti prancūzų Bi- 
Brocklyno (Rockville) diecezi- žertoje. Aš jos nepaklausiau”: 
jos kanclerį Rt. Rev. Msgr. Rezultatai: prancūzų žuvo 30, 
.Vincent J. Baldwin. tunisiečių 812.

Tuniso prezidentas Bourgui-

jantį teismo pradžios-
Atsidaro šoninės teismo sa

lės durys, Įvedamas nusikaltė
lis. Minia ima šaukti, grūmoti 
kumštimis, kolioti. Bet kaltina
masis laikosi ramiai. Galvos 
linktelėjimu dargi pasveikina 
susirinkusius. Visi užsidega ne
apykantos ugnimi ir šaukia: 
“Pakarti! Išlupti gyvam akis! 
Duokite jį mums, mes jį ...”.

Net ir teisėjui įėjus, minia 
ebešėlsta. Ilgai trunka, kol ap
siramina, kai nuskamba teisė- 
o plaktuko dūžiai- Minia su- 
aiko kvapą, bet negali sulai- 
:yti pikto akių badymo, kuriuo 
arsto nusikaltėlį

— Kaltinamasai. pašau užim- 
i savo vietą, — pasigirsta į- 
akomas teisėjo balsas. — 
’amstos pavardė ir vardas?

— Esu žmogus, — išdidžiai 
tsako kaltinamasis.
— Užsiėmimas?

Teisėjas ramina ir vėl klausia:
— Jūsų amžius?
— Nežinomas.
— Kaip tai?
— Nežinau gerai savo die

nų pradžios ir dar labiau galo.
— Uuu! — suklinka minia.

— Mes žinome galą. Į kartu
ves!

Vėl pasigirsta duslūs teisė
jo plaktuko smūgiai. Minia 
kiek apsiramina, kaltinamasis 
šypsosi.

— Ar prisipažįsti kaltas — 
klausia teisėjas.

— Taip ir ne.
— Prašau atsakyti tiesiai: 

taip, ar ne?
— Negaliu. — aiškina kalti

namasis- — Gal kiek kaltas ir 
drauge nekaltas.

— Atsirado nekaltasis avi
nėlis, — kažkas šūkteri iš mi
nios. Teisėjas rūsčiai pasižiūrį į 
tą pusę:

kelią. Jis griauna pasaulį, no
rėdamas jį sunaikinti. Tam 
tikslui išranda vis galingesnius 
prietaisus. Jis sako: “Rytoj pa
dangę užgaubs tamsūs dūmai. 
Gamta sugaruos, lyg didžiulis 
verdantis katilas. Akmuo, ply
tos ir uolos pavirs skysta ma
se ir pradės slinkti, lyg ištir
pęs cukrus. Plienas ir geležys 
susisuks ir išsiformuos, paleis- 
damos visą savo svorį. Griū
vančios sienos ir milžiniški na
mai užvers viską, paversda
mos pasaulį milžinišku paK- 
nynu”. Taip jis kalba- Ar rei
kia dar didesnio nusikaltėlio, 
ponai teisėjai?

Kaltintojas nusišluosto nuo 
kaktos prakaitą didele nosine, 
kurią užsikiša už anties, ir sa
vo kaltinamąją kalbą tęsia to
liau:

— Jis sakosi esąs žmogus- 
Taip, jis yra žmogus, bet nie

ku nepatenkintas. Jis norėtų 
valdyti visa, kas yra gamtiška 
ir antgamtiška. Jo siekimam nė
ra ribų ir galo. Padegęs savo 
paties namus, išžudęs savo bro
lius ir kaimynus, sunaikinęs vi
są praeiti, norėtų pakeisti že
mės rutulio išvaizdą ir naujam 
pasauly būti visagaliu valdovu. 
Taip jis galvoja. Bet tam rei
kia, sako, pirma nugalėti gam
tą, erdvę ir vandenynus. Kas 
čia gali drįsti, nerizikuodamas 
sunaikinti save ir kitus?

Kaltintojas žengia pora 
žingsnių prie savo stalo, pasi
ima storą bylą, atsiverčia ir to
liau kalba:

— Aš veltui jum pasakoju 
apie to žmogaus kaltes, turė
damas tiek daug faktų ir liu
dininkų, kurie įrodo kaltina
mojo neabejotiną kaltę.

Kaltinamasis papurto galvą 
duodamas suprasti, kad kitaip 
galvoja, o kaltintojas kreipia
si į teisėją:

— Prašau, pone teisėjau, 
leisti įvesti liudininką, kuris 
yra toks pats žiaurus kaip žmo
gus, tik daug galingesnis fi
ziškai. Ar galiu jį kviesti?

— Prašau įvesti liudininką 
— paliepia teisėjas.

Teismo salėn sargai įstumia 
didžiulį narvą. Minia ištiesia 
kaklus ir įbeda akis, norėda
ma pamatyti, kas yra narve-

— Jūsų vantas, berods, yra 
tigras? — prisiartinęs klausia 
kaltintojas.

— Arrrr •.. aaanr! — gar
siai sukriokia tigras, rodyda
mas aštrius dantis ir aukštai 
iškėlęs gauruotą galvą. Minia, 
kaip vienas žmogus, krūpteli.

— Tai jūs laikote save pa
čiu plėšriausiu ir galingiausiu 
gyvūnu? — vėl klausia kaltin
tojas.

— Arrr ... aaanr! — pasi
girsta dar piktesnis ir stipres
nis atsakymas.

— Jūsų užsiėmimas?
Čia atsakymas ateina su 

veiksmais: pasigirsta plėšrus 
maurojimas, linksta narvo ge
ležys, kai tigras dantimis grau
žia sienas ir letenas kiša pro 
virbų tarpus. Prasiveržia aiš
kūs žudymo, plėšimo, naikini
mo instinktai. Netoli stovėjęs 
sargas, nusigandęs traukiasi 
atatupstas. Minia sujuda kėdė
se ir dairosi į dūris, tartum 
norėdama pakilti ir bėgti. Tei
sėjas atsiremia rankomis į sta
lą- Kaltintojas kalba:

— Taip, aišku. Norėtumėte 
visus mus sudraskyti. Bet ar 
jums negaila tų, kurie yra žy
miai silpnesni ir kurie ne tik 
nieko pikto jums nepadarė, 
bet ir neketina daryti? Prašau 
atsakyti šiam teismui?

Žvėris visomis jėgomis puo
la narvo geležines sienas. Vir
bai raitosi nuo jo jėgos- At
sakymas aiškus: kas dar galė
tų abejoti tigro nesivaldymu.

Visi aiškiai mato tigro įdūki- 
mą, neišskyrus nė tų, kurie jį 
prižiūri ir maitina. Darosi pa
vojinga ilgiau teismo salėje lai
kyti. Kaltintojas pamoja sar
gam:

— Išveskite iš salės! — Pas
kui kreipiasi į teismą:

— Gerbiamas pone teisėjau 
ir teismo nariai, ar yra koks 
skirtumas tarp šio liudininko 
ir kaltinamojo žmogaus? Jokio. 
Argi žmogus nedaro taip, kaip 
šis žvėris? Sakyčiau dar žiau
riau. Tigras turi tik dantis ir 
nagus, o žmogaus plėšrumo į- 
rankiai nesuskaitomi ...

Kaltinamasis linkteli galva 
pritardamas. Linksi galvos ir 
minioje. Kaltintojas sako teis
mui:

— Noriu pristatyti antrą liu
dininką, kuris patvirtins ma
no žodžius. Bet jo nereikia 
kviesti teismo salėn- Jis yra 
mūsų tarpe.

Kaltintojas prieina prie sa
vo stalo, pakiloja kelias kny
gas ir paskui taria:

— Jūsų vardas, amžius ir 
užsiėmimas?

— Mano? — atsiliepia nu
stebusi liudininkė, iškėlus aukš
tai galvą, žvelgdama į visą mi
nia. — Ar manęs nepažįstate? 
Apie mane kalba visas pasau
lis, ypač šiomis dienoims, kai 
baigiami mokslo metai- Aš va
dinuosi knyga. Mano tikrinis 
vardas yra “Išradimas”. Nesu

dar taip jau sena. Gimiau ta
da, kai žmogus pradėjo geriau 
pasaulį pažinti ir jį sau pa
vergti. Esu žmogaus kūrinys, 
jo protas. Nors žmogus pats 
dažnai manęs išsigąsta, bet vis 
tiek esu jo pasididžiavimas.

Kaltinamasis vėl linksi gal
va, o liudininkė pasakoja to
liau: '

— Štai manyje žmogus įra
šė: “Ilgą laiką galvojau, kaip 
vandenynus iškelti erdvėn, kad 
lytų, arba kaip išsklaidyti de
besis be lietaus. Dgą laiką taip 
pat sukau galvą, kaip vienu 
mygtuku išgriauti milžiniškus 
pastatus, išžudyti ir išnaikinti 
viską dideliam atstume. Paga
liau to pasiekiau. Taip. Atomi
ne jėga . -. Ta pati gamta, ku
ri mane maitina ir dengia, duo
da ir sunaikinimo jėgą. Aš ją 
išjungiau iš visumos, kuri tei
kia pasauliui gyvybę, ir apver
čiau savo reikalam: jei norite 
— tai ir mirčiai . •. Ir tuo di
džiuojuos. Ligi tol pasaulis ma
ne. žmogų, laikė mažyčiu, nie
kam tikusiu savo įnamiu, o da
bar aš galiu jį valdyti ir bau
ginti”.

— Ar žmogus tuo patenkin
tas? — užklausia kaltintojas.

— O taip. Labai svarbus da
lykas yra žmogui turėti tokią 
galią, — autoritetingai atsako 
knyga. — Ir žmogus yra ma
nyje dar įrašęs ...

(Bus daugiau)
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Po mišių gimnazijos refcto-

mo diplomus gavo: D. Aukšti
kalnis — Boston. Mass, V Dū
da — Los Angeles, Cahf, R 
Jackowitz — New Haven, Conn 
R Jakelaitis — Woodhaven, 
N Y, A Kalinauskas — Wor- 
cester, Mass, J Long — Brock- 
ton, Mass, A Mickus — Great

P» nteųgmurnįjos kavinė
je įvyto vaite, dalyvaujant 
mnlrricivių tėvams ir gausiam 
burtui svečių. Vaišių meta kal
bėjo gamaazįjes lektorius T. 
Jurga GaffiuSs, preL J. Bato
nas, gimnazijos direktorius T. 
Craonenus BaRnisasus, of.m., 
T- Justinas Vaškys, OJ.M., 
moEseivių levtĮ atstovas k.
Aukštikalms ir abiturientų var-

lietuvių pranciškonų pastangas 
palaikyti gyvą lietuvišką dva- 

__ šią mūsų jaunime. Vaišes paį- 
V. Mikalau^as- vaWn0 meninė dalis, ku™l & 

Worcester, Mass., J- Roman pMė gimnazijos choras ir or- 
Melrose, Mass, B. Sadinauskas kestras. SJ.

NEW HAVEN/ CONN.
niai nuo mažiausio iki jau mo
kyklą baigusio.

Mokytoja Vėbrienė nusipeU 
no pagarbą ir padėką E moki* 
nių tėvų ir visos lietuviškos vi- 
suomenės už sugebėjimą taip 
gražiu ir originaliu būdu skie
pyti jaunuosiuose lietuvišku
mą. Jos sumaniai ir rūpestin
gai paruoštas montažas žiūro- 
vams buvo vaidinimu, o mažie
siems “aktoriams” kartu ir pui
ki lituanistikos pamoka.

Programą paįvairino dvi tau
tinių šokių grupės, vadovauja- jant, bus mokyklos salėje, 
mos Linos Mikalavičiūtės.

Visus maloniai nustebino 
pirmą kartą New Havene gir
dimas buv. Lietuvos operos dai
nininkas solistas V. Bražėnas 
E Stamfordo. JE savo pasi
rinktomis lietuvEkomis dainelė
mis ir puikiu jų išpildymu su
žavėjo publiką, kini nepagailė
jo jam gausių katučių.

Programą sklandžiai pravedė 
LB apylinkės pirm. A. Gruz
dys, kuris ir daugiausia dirbo 
ir rūpesčio įdėjo, rengiant šį 
linksmavakari. Svečių gausiai 
atsilankė ir E kaimyninių apy
linkių, kaip Bridgeporto, Wa- 
terburio, Stamfordo, Hartfordo 
ir k. Taip pat dalyvavo ir abu 
mūsų kunigai, klebonas Matu
tis ir vikaras Rikteraitis.

Apylinkės valdyba, neturėda
ma galimybės trumpoje kores-

Moters klausimą toliau tebe- pondencijoje suminėti pavar- 
’ ", , dės visų savo prietelių ir. rė- 

spauda, vieši susirinkimai. Ne- mėjų, šia proga reEkia nuošir
džią padėką mokytojai Vėbrie- 
nei ir jos vedamai lituanistikos 
klasei, tautinių šokių vadovei 

taip pat vieną vakarą diskuta- L. Mikalavidūtei ir šokėjams, 
vo. Buvo laukta, jog ateities solistui V. Bražėnui ir visiems 
technokratijos elitas pasirodys kitiem, bent kuo prisidėjusiem 
labai modernus- Pasirodė visai prie šio linksmavakario pasise- 
priešingai: dauguma pasisakė kimo. Ypatinga padėka bend- 
už labai konservatyvų moters 
vaidmens apibrėžimą pagal se
ną vokiečių formulę: “Kirche, 
Kueche und Kinderstube” (Baž
nyčia, virtuvė ir vaikų kamba
rys).

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė gegužės 19 parapijos sa
lėje surengė gerai pavykusį 
linksmavakarį. Programa buvo 
įvairi ir įdomi. Šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos moki
niai, vadovaujami mokytojos 
Vėbrienės, atliko įdomų mon
tažą iš Lietuvos istorijos. Į vai- 

. diaimą buvo įjungti visi moki-

am- 
pa-

Išnaudotoja
(nukelta į 4 psl.) 

klausimą Švedijoj dar šio 
šiauš pradžioje labiausiai
veikė du rašytojai — Strind
bergas ir Ibsenas. Pirmasis, 
smarkaus temperamento ir nuo
lat nesugyvenęs su žmonomis, 
savo veikaluose tulžingai puo
lė profesiją turinčias ir nepri
klausomas moteris už jų ne
paklusnumą vyrams ir nesuge

bėjimus virtuvėje. Kadangi 
Strindbergo kūriniai įeina į 
privalomą mokyklos kursą, tai 
lengva įsivaizduoti, kaip visa 
karta ėmė neapkęsti šio rašy
tojo moters idealo. Juo labiau, 
kad kitas privalomas autorius 
— Ibsenas — “Noroje” nupie
šė kitokį moters vaizdą. Nora 
paliko malonų, turtingą bei 
tvarkingą vyrą ir vaikus vien 
dėl to, kad ji nebuvo laikoma 
savarankiška, protinga, bet tik 
paprasta moteris.

diskutuoja radijas, televizija,

trūksta ir staigmenų. Stock- 
holmo aukštųjų (technikos ir 
prekybos) mokyklų studentai

(Eli)

•V. ANTANO gimnazijos abiturientai su provincijolu Tėv. J. Gailiu čiu, prel. J. Balkonu, gimnazijos direkt. Tėv. Gb Baltručaičiu, mokinių 
tėvais ir svečiais. <

TRfMIMIT WATFI?RITRV kalbą- Magistro laipsniu: Virgi- kai, kuriuos už pasiektus lai-
lluLJlllTl^ iTlllirjJIlTinD H ri 1 IjlllkUlk 1 nija Kiaunytė psichologiją, Ar- mėjimus norisi pagirti ir pa

vydas VaEnys elektrotechniką, sveikinti. Nesitenkinkite tuo, 
Jonė Brazauskaitė, Columbi- ką gavote. Siekite aukštesnių 

jos universiteto stipendininkė, mokslo laimėjimų, neEtirpkite 
Evyko trims mėnesiams Ham- šiame tautybių katile, bet Eli- 
burgan gilinti vokiečių kalbos kitę, mylėdami šį kraštą, nuo- 
studijų. širdžiaE savo Tėvynės vaikais.

Visi yra naujųjų ateivių vai- A. B.

Alto skyrius ruošia baisiojo ward D. Bergin. Meninę progra- 
birželio minėjimą birželio 16. 
Palankiam orui esant, minėji
mas įvyks atvirame ore prie 
šv. Juozapo par. mokyklos. Ly-

mą išpildys parapijos mokyk
los mokinių ir parapijos chorai.

(w)
Baigė aukštąjį mokslą 

šiemet mokslo metus baigė
Pradžia 6:45 vai. vak. pade- ypatingai gausus būrys jaunų 

dant vainiką prie kryžiaus — lietuvių ir lietuvaičių bakalau- 
prie senos mokyklos. Po to 7 ro laipsniu: Rimas Taruška so- 
v. v. bus pamaldos šv. Juozą- ciologiją; Algis Tonkūnas geo- 
po bažnyčioje ir 7:30 v- v. iš- logiją; Rimas Gaižutis biznio 
kilmingas minėjimas- Kalbės administraciją; Vaidotas Kuz- 
kongresmanas John S. Mona- minskas inžineriją, Birutė Vi- 
gan (D), Vliko narys Kipras leišytė anglų kalbą ir literatū- 
Bielinis ir vietos majoras Ed- ra, Genė Karmuzaitė anglų

Trėmimu minėjimas bus bir
želio 17
Birželio 17, sekmadienį, į- 

vyks baisiojo birželio sukaktu
vių minėjimas, kuriame prane
šimą apie anas dienas padarys

KUN. VLADO
Kun. Vladas Karalevičius, šv. 

Petro ir Povilo parapijos vika
ras Elizabethe, N. J., birželio 
10 atšventė 25 metų kunigys
tės sukaktį.

ruomenės narėms ponioms, su
aukojusioms produktus bufe
tui, ir to bufeto pavyzdingom 
šeimininkėm ir šeimininkam už 
gražia tvarką ir patamavima- 

SH
K.:OiMnoięi<OMnr:*iOno>iO:>etiOiiat!««:iOi-eiti*

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA

• Al N A V A
šiemet vyksta

liepos 8 iki liepos 22
Rūpestinga Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų priežiūra 

Priimamos. mergaitės 7 iki 16 metų amžiaus
Norint platesnių informacijų, kreipkitės: |

f iki birželio 15 d. f
DAINAVA, Immaculate Conception Convent | 

| R. F. D. 2, Putnam, Connecticut =
| nuO birželio 15 d. t
f DAINAVA, Lithuanian Youth Camp i
t 15100 Austin Road, Manchester, Michigan. |

Iki liepos 1 d. registracija vyksta ir sekančiose vietose: *

CHICAGOJE
Mrs. S. TUMOSIENE — 9837 So. Albany Avenue, 
Evergreen Park 42, Illinois; Telef. GA 3-6336

DETROITE
Mrs. .V. KUNDROTTEN'e 17315 Park.^dc.
Detroit 21, Michigan; Telef. UN 1-1958

CLEVELANDE
Mrs. J. KLIORIENS — 1235 E. 84 Street, 
Cleveland 3. Ohio; Telef. RA 1-8397

KARALEVIČIAUS SUKAKTIS
asistuojamas kun. V. Demikio^ jos klebonas prel. Mykolas Ke- 
ir klieriko*A. žemeikio- Iskil- mežE, prel. J. Barkūnas, kun. 
mei pritaikytą pamokslą pasa
kė prel. Jonas Balkūnas.

Po pamaldų apie 2 vai. įvy- 
Minėjimas pradėtas iškilmin- ko vaišės Liberty salėje, žmo- 

gomis mišiomis lietuvių parapi
jos bažnyčioje 12 vai. Mišias 
aukojo kun. V. F

nių susirinko virš 400. Pobū
viui vadovavo kun- J. šernas 

Karalevičius, iš Jersey City. Kalbėjo parapi-

KUN. VLADAS KARALEVIČIUS

V. Demikis, »kun. J. Pragulbic- 
kas ir miesto atstovas J. L. 
McGuire. Jie visi labai įvertino 
kun- V. Karalevičiaus darbą 
per tuos 25 kunigystės metus. 
Klebonas parūpino net Šv. Tė
vo palaiminimą. Į sveikinimus 
atsakydamas, jubiliatas prisimi
nė savo praeiti, kurios žymi da
lis liko Lietuvoje, darbuotę 
Amerikoj, tėvus, gimines, drau
gus ir išreiškė padėką už lin
kėjimus bei vaišes.

Kun. V. Karalevičius gimė 
1911 spalio 30 
J. Kai jis buvo 

Lietuvon- 
gimnaziją 
įstojo į

seminariją- 1937 birželio

ROCHESTER, N.Y.
prof. dr. Antanas Musteikis, 
svečias iš Buffalo, N. Y. Minė
jimas įvyks šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėje- Pradžia 3 vai 
popiet- E ryto 11 vai. bus mi
šios už gyvus ir mirusius Lie
tuvos laisvės kovotojus.

Visi geros valios lietuviai 
maloniai kviečiami minėjime da 
lyvauti, kad būtų pagerbtos 
baisiojo birželio įvykių ir Lie
tuvos laisvės kovotojų aukos 
ir pareikštas protestas dėl Lie
tuvos pavergimo. Minėjimą ren
gia vietos Alto skyrius.

Rašytojas Jurgis Jankus po 
dviejų savaičių užtrukusio svei
katos patikrinimo ligoninėje, 
toliau dar gydytojo priežiūro
je, ilsisi namie.

tą. Buvo paskirtas vikaru į 
Bayonnės šv. Mykolo lietuvių 
parapiją, 1955 perkeltas vika
ru j šv. Petro ir Povilo pa
rapiją Elizabethe, N. J.

Visą savo kunigavimo laiką

— Ekskursijos Europon da
lyviai turi būtinai užsiregis
truoti ligi birželio 18. Išvyks- 

• tama liepos 25, grįžtama rug
pjūčio 16. Visi ekskursantai tu
ri paskubėti sutvarkyti kelio
nės dokumentus. Kelionė at
liekama Sabina oro linijos lėk
tuvu. Klausti* smulkesnių infor
macijų ir tuojau registruotis
adresu: Lithuanian Catholie i 
Aid, 225 So. 4th St., Brooklyn 
11, N- Y. TeL EV 4-1984.

— Lietuvių krikščionių do> :'3 
mokratų konferencija bus Cle* 
velande birželio 16-17 šv. Jur
gio parapijos salėje. Drauge 
bus studijų klubų atstovų ir 
Leono XIII fondo valdybos po
sėdžiai. Bus taip pat prisimin
tas Maironis, kuris buvo vie
nas iš pirmųjų lietuvių krikš
čionių demokratų programos 
autorių. Suvažiavimu rūpinosi 
vietos krikščionių demokratų 
skyrius, kuriam vadovauja P. 
Balčiūnas.

— Saleziečių lietuvių gimna
zijai Italijoje gegužės 8 suėjo 
dešimts metų. Birželio 3 ta pro
ga buvo atlaikytos padėkos 
maldos ir surengtas trumpas 
minėjimas. Platesnis minėjimas 
bus vasarą. Gimnazijos direk
torius yra kun. St Petraitis. 
Jis dėkoja visiem gimnazijos 
rėmėjam. Gimnazijos adresas: 
Instituto Salesiano Lituano, Cas- 
telnuovo Don Bosco (Asti), 
Italia.

— Kun. dr- Jonas Petraitis, 
Memlningeno lietuvių Vokieti
joje klebonas ir tos apylinkės 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas, gegužės 22 minėjo ku
nigystės 25 metų sukaktį- Mi
nėjime dalyvavo apie 20 ku
nigų (iš jų 12 lietuvių), Mem- 
mingeno miesto burmistras,-šv. 
Hildegardos namų seserys ir 
jų globojami našlaičiai ir di
delis būrys lietuvių.

— Dr. Balys Paliokas, pro- 
fesoriaująs New Mexico, gavo 
pakėlimą ir pasilieka toliau ten 
dėstyti ekonomiją, įmonių ad
ministraciją ir komercinę tei
sę. Vasarą praleis Chicagoje.

— Mažeikių gimnazijos bu
vę mokytojai ir mokiniai su
važiuoja Hamiltonan, Kanado
je, birželio 16. Pamaldos bus 
4 vai. popiet Aušros Vartų lie
tuvių bažnyčioje, pobūvis — 
parapijos salėje. Adresas: Dun- 
durn SL, N. Apsistojimo vie
ta Hamiltone: J. Pleinys, 118 
Fairleigh Avė., So., Tel- LI 7- 
3028.

Bayonnėje, N. 
14 metų, tėvai 
Baigęs m ari j o-
Marijampolėje daug dirbo su'jaunimo organi- 

VilkavEkio ku- zacijomis. Dabar yra parapijos 
draugijų, Lietuvos vyčių, CYO 
dvasios vadu, skautų kapelionu- 
Keletą metų buvo New Yorko 
— New Jersey Lietuvos vyčių 
apskrities dvasios vadu, ėjo 
sekretoriaus pareigas Kunigų 

Vienybėje-
* Jo tėvai pasiliko Lietuvoje.

grįžo 
nų 

1933, 
nigų
13 vysk. A. Karosas jį įšven
tino kunigu. Ketveris metus bu
vo Sakiuose vikaru, vėliau bu
vo Kybartų gimnazijos kapelio
nu.

Antru kartu bolševikam oku
puojant Lietuvą 1944, pasitrau
kė į vakarus, • į Vokietiją. Čia Tėvas Kazimieras jau yra mi- 
lankė Silezijoje gyvenančius ręs. Amerikoje turi brolį Vy- 
lietuvius, vėliau lietuvių gim- tautą Karalevičių, kuris dabar 
nazijose Scheinfelde ir Re- gyvena Denver, Colo. Jis yra 
gensburge <lėstė anglų kalbą, taip pat pasitraukęs nuo ko- 
Kaip Amerikos pilietis 1946 ga- munizmo, gyvenęs Vokietijoje 
vo pasą ir tų pačių metų rug- ir E ten atvykęs į šį kraštą, 
sėjo mėnesį atvyko į šį kraš- (MJA)

Ieškoma moteris 4 metų mer
gaitės priežiūrai ir namų ruo
šai. Rezidencija gražioje Long 
Island apylinkėje, privatus kam
barys su vonia, geros sąlygos, 
aukštas atlyginimas. Skambinti 
nuo 9 vai- ryto iki 5 vai. po
piet telef.: JU 2-5020, o po 7 
vai. vak. ir savaitgaliais SU 5- 
0650. Prašyti Mrs. Leverock.

Juozas Audėnas, ekonomis
tas, geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St, Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7- 9518.

VASAROS ATOSTOGOS
PRIE ATLANTO

Geriausiai pailsėsite atostogų šalyje Kennebunkport, Me. 
PrancEkonų vienuolynas priima pavienius asmenis ir 
šeimas, šiemet didelė naujiena — DIDELIS MAUDY- p 
MOSI BASEINAS su jūros vandeniu, kuris bus malo- , 
niai šiltas • Atostogavimo sezonas prasideda birželio | 
29 ir baigiasi rugsėjo 1 e Gaivinanti jūra, žavi Maine ! 
gamta, malonus klimatas garantuoja kiekvienam gali- ; 
mai geriausią poilsį j;

Dėl informacijų kreiptis: Ii

Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine

BERNIUKŲ STOVYKLA
PRIE ATLANTO

Gražiame Maine krašte, Kennebunkport, Me. vasarvietėje, 
vadovaujama Tėvų Pranciškonų, prasideda birželio 29 
ir baigiasi liepos 27. Norintieji galės pasilikti ir ilgiau. 
Berniukai priimami nuo 7 iki 15 metų. Stovyklos va
dovybė užtikrina kiekvienam fizinį, dvasinį ir tautinį 
atsigaivinimą, e Prie stovyklos didelis MAUDYMOSI 
Baseinas su maloniai šiltu jūros vandeniu.

Del informacijų rašyti:

— Tel. WOrth 7-2011

NAUJA MALDAKNYGĖ 
MOKYKLŲ VAIKAMS

VAIKO
DIEVAS

PanioSč
Kun. Dr. J. GUTAUSKAS

Mišių maldos, rožinis. Kry
žiaus kelias, poteriai ir popu
liariausios giesmės.

Kaina $1.85
(kietais viršeliais»

Gaunama:
Spaudos B-vč

"ŽIBURIAI”
941 Dunda* Street, We»t

Toronto 3. Ont.. Canada



A. RUSSO
AUTO WRECKING Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 

84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9*5077

JOlIUfl 
COIFFURK6, LTD. 

Wenderflil Cators - Hhfcreuts by Rz-

J MIRONO MAISTO KRAUTUVt
M8 Grand Street. Brssfrlyn 11. N.Y. — TeL Stata 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame ušsakvmu
VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS

16843 HTUZUDE AVENUE

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūnus
We take all orders spėriai price for Weddings and . Parties

Home Made Bnlom*

PLAINVIEW FORD
the finest nr autom oreles 

130 So. Oyster Bay Road 
SYO68ET. N. T.

WA1 3

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie Atlanto į 
viešbutį

“NZD4”
Asbury Park, N. J. • 7-to» ir Park Avė. kampe • TeL: PR 4-7788

Švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas.
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 

viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie-
kimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPT1ON

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILIinois 8-7118

COSMOS PARCELS EXPRESS C0.
■ . . .. i .

370 Union Ave^ Brooklyn 11, N. Y.
TeL: EV 44952

Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi-

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

■ Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuojant subway: CANARSIE Line — išlipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

VILK)J ANTIS-MAISTINGAS
progoms paruoštas stalui. 
Mėsa skardinėse aukščiau-

sur gerai žinomų firmų ■
Atalanta • Krakus - Taki"

Tikras importuotas lenkiškas

PORK LOIN ROLL
Nuostabaus skonio, minkštas, sultingas

Patiekiamas karštas ar šaltas 
Gaunamas l1 i ir 3 svarų skardinėse

Visuomet reikalaukite importuoto lenkiško

PORK LOIN ROLL
ATALANTA — KR AKUS—TĄLA

SPECIAL SALE
WARDROBE CLOSETS — Cedar 
lined, aB eotors — trata $2446. 

COLONY FURNITURE

merrial, Privalė. 60-72 Essex SL, 
NYC; TeL CO 7-8444 & OR 4-4880

(177 St LR.T. Suh.)

SEA FOOD - STEAKS A CHOPS 
Finest in Itahan Foods 

31-92 Žįst SL. Long Island City 
RA 8-9573

AUTO T0P8 A COVER8
The Finest in Auto Teps & Covers 
at REA90NABLE PRICES. Across 
the l«lst Street Bridge, MO 5-8268;

368 East l«lst Street 
New York City

2918 MERMAJD AVĖ.
ES 34600

BRATWURST GLOECKLK

natatia Spedans ptetft* Mkasadle- 
man. imuos Koctaaai vifluity ir 
e . —4- _ >  -ia-r—a -U«pO»vwt«(f |WRų. JUDOpi rFOKJBKcl 
atnMta*. Air-eoudffaMed —— Alėta 
Dandk a»v. 1438 Myrtie Ava (prie 
Bteeker SL) HY 1-8794

CHARLE’S NEW YORKER 
BARBER SHOP 

“In the beart of Rego Park” 
Hair styling for your estpressed 

desire
IL 9-9804

99-08 - 63rd Road (off 99th St)

INTERSTATE IRON WORKS 
Ine.

The Finest Work Done
IRON STAIRS & PLATFORMS 

Fire Escapes, Windows, Violations 
Dismissed. —■ Phone AL 4-6464 
229 East 9th Street, New York City

AU-PETIT MOŲLIN French Cui- 
sine for tlie Gourmet Dinner music 
Fri k Ša.!, by Tnidy Sachs. Child- 
ren's Dinner Yn Price. For Reser- 
vatkns: HU 2-9568 — HU 7-4275. 
Closed Mon.—Open Holidays 2 p.m. 
123 Middle Neck Rd., Great Neck 
----- Free Parking in Rear ------

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų

ALBERT F. PETEBS - Petrauskas

ROCKY LEE’S CHU CHO 
BIANCO RESTAURANT 

The Finest of Cuisine 
Call PL 3-4858 

987 Second Avenue, New York City
ABNOR FURNITURE CO.

Furniture Made to Order. Also a 
large assortment of Hi-Fi & Stereo 
Cabinets. Fine furniture, Hardware. 
152-09 Northern Blvd., Flushing 
54, N. Y.............................FL 9-5799

15% Discount with this Ad

_ p E W S — 
Used Pews for SALE or RENT 

Also:
Pulpits, Pulpit Chairs, Communion 
Tables, Acters and Fokiing Chairs. 

Terms Arranged
BA 7-1742

NEW CLUB CAR RESTAURANT 
Clam Bar. Famous for Seafood - 
Steaks - Chops. Daily meat spėriais. 
Spėriai consideration to Religious 
Groups. — 149 Flatbush & Atlantic 
Avė. (near LJLR.R. Depot). Jack 
O’Connor, owner-mgr. NE 8-5088. 
Dining room elosed Sun.; Parking.

Cardinal Farley 
Militąry Academy

RHINECLIFF, NEW YORK

TRinity 6-4440

A Boarding Schod for Boys 
Conducted by

Christian Brothers of Ireland
Registered under the Board of 

Regents of the State of New York 

COLLEGE PREPARATORY
Located on scenic 900 aere estate. 
Ample facilities for all sports; all 
modem fire-proof dormitories. Mi- 
litary training under Government 
supervision (National Defense Act 
55 C). Write —

Principal
Rev. Brother Samuel A. Ryan

REAL ESTATE
Bronx—St. Phillip of James parish. 
Burke Avė. 2 FAMILY Attached 
BRICK. 5 & 6 Rooms, Good Mother 
and Daughter; lįį yrs old; 3 baths. 
Bar wuod panelled. basement with 
childrens unit, garage; near transit 
shopping. schools. Houses of Wor- 
ship. Immediate possession on title; 
$29.990 TU 1-8239

Riverdale. Tyndall St. — detached 
frame 2 story, finished basement & 
attic, new hot water heater, 1% 
baths, 6 rooms. garage. new gut- 
ters, 500 gal. oil tank; etose to all 
transportation, churches. schools & 
sktopįing. Excellent flnancing. good 
tocatton. $22,500, princ. DE 8-4783.

La Rue Jack
Intemationally Known

PRIVATE INVESTIGATOR
Identification EbcperL Civil -Crimi- 
nal - Commercial and Industrial 
Investigations. — 39 Broadway SL 
New York City WH 3-9783

P. A F. Auto Body Repairs, Ine., 
Queens. Insurance. Specialists on 
Collision repairs; Welding, Solder- 
ing. Cars of all makes including 
imported. — Hundreds of satisfied 
customers. Free estimates. All work 
guaranteed. 15 06 Myrtle Avė. (bet. 
Linden St. & Gatės Avė.). Phone: 
HY 7-7414 Low Prices.

TAVAR BRIDALS. Complete line 
of mothers formato eoektail dresses 
custom and ready made. Save mo- 
ney vvith our special package plan. 
Bridal gowns and completfe cater- 
ing Service is yours at TAVAR’S. 
Special rates; free gift with men- 
tion of this Ad. — 29-00 Northern 
Bhrd., Long Island City, ST 6-6288

BRENNANhPLUMBING AND 
HEAT4NG CORP.

140 W. 83rd Street, New York City 
JOSEPH 3. BRENNAN 

Lic.Plumber #9310 
TK.3-8626

LUMBER CO.
Stocking Over 500 Different Mould- 
ings. Special Millirtg with Prompt 
Service. — Call Mr. Allen for Our 
Special Catalogue WAtkins 9-6088 
211 W. 18th Strt-et, New York City

JOSEPH RUTKOWSKI
The finest in Wines & Liųuors

Call us at SU 5-2644
We Deliver

2484 Merrick Road, Bellmore, LI.

LIBERTY CAMERA SHOPPE 
SOUND & SILENT FILM 

LIBRARY
Rent 8 mm & 16 mm Films 

Liberty Camera Sheppe 
80 Vesey St., New York City 
(1 Block North of Fulton St.) 

BA 7-6966

Taisome ir atnaujiname ka rborsto
rius ir generatorius. Atvykite pas 
tos srities paslaugų “daktarų, spe
cialistų”. Mūsų pagrindinis sieki
mas — Jūsų visiškas patenkinimas. 
Apskaičiuojame pataisų kainas be 
jokių įpareigojimų. CARBURATOR 
Sales and Service, 414 Broadway, 
Brooklyn EV 8-0157

FEET PROBLEMS? Neufeld's Or- 
thopedic Shoe CMnic Shoes any size. 
Suggestions for persons with feet 
problema — Doctor’s prescriptions 
carefully served. Full line of child- 
rens' shoes, also Club Foot, Pigeon 
Toed, Straight Line. — 89-09 Ja
maica Avė., Woodhaven; VI 7-8000

Pasiūlymas tik ribotam laikui!
Pagal užsakymų, padarome perma
tomus plastikinius užvalkalus — 
SOFAI ir FOTELIUI už $34.95. 
Visi mūsų darbai atliekami priei- 
namlausiomis kainomis — aptar
naujame visus miesto distriktus.

LINCOLN DECORATORS
46 E. Broadway, N.Y.C. WO 6-1818

Wedding at Dante — Long Island's 
Catering Establishment. Free park
ing, Centrally located, Air condi- 
tioned. Parties 35 to 1000: banąuets, 
shouers, engagements, Bar Mitz- 
hah, etc. Choice Dates available — 
HI 6-1310. DANTĖ CATERERS, 
75-07 31st Avenue, Jackson Heights

LEARN TO DANCE in an atmo- 
sphere of charm and refinement

X MIDTONYN 5 AVĖ. STUDIO
Payas you go. No contracts. Pri
valė Lessons $2.00. — LeQuome,

JU 2-0447

Father's Day Special! PIPES from 
England: Dunliill. Charatan, Sasie- 
ni and other makes. Pipe repairs. 
A large assortment of imported 
Tobaccos. — STANLEY’S Famous 
Pipe & Cigar Store, S. Tuchman, 
prop,. 709 6th Avė. (at 23rd St.), 
New York City WA 4-5224

BEVERLEY LUMBER
647 - 65th Street, Brooklyn, N. Y. 
Low Price — QUAUTY LUMBER 

SHing. Joista, WaH board, 
Mill work. Tbnber. Insulation 

FREE DELIVERY
BE 8-2850

N O R 
FOOD STORE

7114 - 5th Avenue, BTtlyn 9, N.Y.
8H 84957

A large selectteu of Scandinavian
Dehcaries. — Mali Orderi vretoome.

Send for Free Price List

Jan j. Mlynarski, Lic. Mg?. 
JOHN F. JVREK 

fe FUNER AL..NOME INC.
L/>' 728 4th Avenue, Brooklyn 32, N.Y.

(Oorner 23td Street) 
TeL: BOutli 64192

m (umRanaMAMB — nt-roi

HOLLIS HOUSE RESTAURANT 
Flah - Fow1 - Roaat - Steaks 

Sauertorateh - Oops - Frog Len 
Complete Dtnner froat $X50 

Frae parking. CoeMafls. — Spėriai 
conaMeration to Retigfous Group*. 

197-20 HflMde Ava, Holhs, LI. 
NO 5 8818-------

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Joseph Andrusi* - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY—
Kehmilų biurą* lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, t 
automobilių, baidų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investarijoe. • Kasdien nuo

87-89 Jamaica Aveų Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

3GANLON OF THIRD, Ine.
MOVING & STORAGE

New and Used Furniture Bought 
and SolcL Mail Anywhere: 5 Boros 
- L L - Westchester - New Jersey. 
Fast dependable, careful service.

481 Willis Avė., Bronx, N. Y.
LU 5-8355

SCHREINEREI HERMANN 
, SHADE

Nauji darbai ir įvairūs perdirbimai 
iš lauko ir vidaus. Prityręs specia
listas. Nemokamas įvertinimas. Ap
tarnaujanti visas penkias miesto zo
nas bei T?assau ir Suffolk County. 
214No. Henry St, Brooklyn, N.Y.

Telef. EV 3-1230

RIVERA FUNERAL HOME, Ine. 
1908 Bathgate Avė., Bronx, N. Y., 
(Tranont Avė & 178th St near 3rd 
AveJ.Corps flown to Puerto Rico 
for 197.00. 5 modem Chapels with 
Air coiKiitions. — FUNERALES 
COMP. DESDE ................... $25040

LLAME: TR 2-7222

BETTER LIVING HOME 
IMPROVEMENT, INC.

Sale Awmings, Free estimates. No 
obligation. Glass for winter, screens 
for summer. — Bronx, KI 2-2000; 
Manhattan, OR 1-7220; Staten Is- 
land, 3-5002. Easy terms, no down 
payment- FHA or 90 Day Cash.

SUREDROP kilis Roaches A other 
insects instantly. — 1 Quart $240. 
Need only one application. Room or 
House cleanings contracts; guaran
teed. Mail orders promptly deliver- 
ed. 9RTNER CO., 79 West 125 SL 
TeL LEhigh 4-4774.

M.BRUCKHEIMER A SONS, Ine. . 
Music Sales (Ėst 1861)) Big Dis- į 
counts on new and used Accordions, | 
Guitars, Trumpėta, Etc. Famous F 
Na"i« Brands — Kav. Harmony, 
Greteh, Martin, etc. 705 Grand St, 
B'klyn, N. Y.; 14th St Subway 2 
bkeks; Grands St A Metropolitan 
Bnes pas* our door. — ST 2-3438.

Liguor Store, Ine.,
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Manager

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

WiTER GARDEN TAVERN. INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS 
1883 MADISON STREE"> 

BROOKLYN 27, N V 

<Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-6441-

Sald vestuvėms, ir kito 
kioma pramogoms. Be to 
duodami polaidotuvlnlar 
pietūs. Pirmos rūšies Hė- 
tuvHkas maistas prieina- 
momi* kainomis

r

Chilcren -

Scene stu- 
adults. Re

ar phone — 
40-26 Main

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

• 4etuvišk» ’r europietiška duona ir pyragai šventėm 
• vestuvėms ir pokyliams tortai

toctodes Aettn<, Bpeech, Scene stu- 
dy. Bventag semtons for adults. Re- 
gttntion Jfow! Write or phone — 
ORNATO STUOIOS — 40-28 Main 
StFhiaMng, 1X94866; N.Y. Stu- 
dto- 8BM Bmdway, EN 2-9016.

,Atij |, JJRFPUS QAn9tTŪNAS

16-38 411 STAGG ST BROOKLYN 6.

Telefonas STagg 2-5938

N V

S-MNUTE GAR WASH
FuBy A.utomanc. Rast. Efficient,
SbMKlsSng, nacines Steamed.

DEV-RlDBE CAR WASH
Uoter Bridge — Delancey Street, 

Bet. Pltt and Rktge Street*
AL 44840

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TD.
88-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y.

TeL Virgiui* 9-3112
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N. Y. Lietuvių Taryba drau
ge su estais ir latviais ruošia 
birželio baisiųjų trėmimų mi
nėjimą birželio 17, sekmadie
nį, 5 v. popiet Carnegie En- 
dovvment International Center, 
345 East 46th St., New Yor- 
ke. Minėjime kalbės kongres- 
manas John S- Monagan. Me
ninėje dalyje lietuviam atsto
vaus pianistė Aldona Kepalai- 
tė.

LB Oueens apylinkės valdybą 
sudaro pirm. Jonas Budrys, vi- 
cepirm. Jonas Šlepetys, ižd. 
adv. Clement A. Voketaitis,' 
sekr. inž- Jurgis Zabelskis ir 
narys (organizavimui ir verba
vimui) inž. J. C. Baltus. Kon
trolės komisiją sudaro Ignas 
Kazlauskas, Petras Žilionis, An
tanas Sodaitis- Metiniame su
sirinkime nutarta aprūpinti 
apylinkės viešas ir kolegijų bi
bliotekas Armonienės — Nas- 
vyčio knyga. Tam tikslui čia 
pat narių buvo sudėtos aukos. 
Visi nariai pasižadėjo verbuo
ti nepriklausančius dar Lietu
vių Bendruomenei lietuvius.

Maironio šeštadieninei mo
kyklai paremti aukojo: Great 
Necko lietuvių bendruomenė 
per H. Miklą — 35,69 dol.. Gy
dytojų draugija per J. Gerdvi- 
lienę — 10 dol., Lietuvos vy
čių senjorai 10 dol. Už aukas 
nuoširdžiai dėkoja Maironio 
mokyklos tėvų komitetas.

Kristina Paprockaitė ir Sigi
tas Novickis susituokė Maspe- 
tho lietuvių V. J. Atsimainymo 
bažnyčioje. Sutuokė kun. St. 
Yla. Jaunavedžiai povestuvinei 
kelionei išvyko į Europa.

v. Atletų klube, 1332 
St, Brooklyne. Susi- 
taip pat dalyvaus Con- 
ir New Jersey lietu-

Pasaulinės parodos reikalu 
organizacijų atstovų bei visuo
menės veikėjų susirinkimas 
šaukiamas birželio 16, šeštadie
nį, 6 v. 
Halsey 
rinkime 
neetieut
viai. Bus svarstoma lietuvių da
lyvavimas pasaulinėje parodoje 
1964 - 65. Po susirinkimo bus 
rodomas brolių Motuzų filmas 
apie Amerikos lietuvių dalyva
vimą pasaulinėj parodoje 1939. 
Susirinkimą šaukia LB New 
Yorko apygardos valdyba.

"Lietuvos Atsiminimų" radi
jo valandos, kuriai vadovauja 
Jokūbas Stukas, pirmas šių me
tų piknikas bus rugpiūčio 5 
lenkų tautiniame parke Jamai- 
coje. L- 
9 Royal 
way, N. 
K. Lane 
didžiulis
gramą atliks Varpo choras iš 
Toronto.

Aktorius 
birželio 16 
siminimų”
“Paskutinis partizanas Lietuvo
je”; taip pat pasakos Sekminių jomis, Irena suranda laiko Lin- 
ir Joninių papročius. Baisiojo 
birželio minėjimo proga žodį 
tars vienas -iš Laisvės Komite
to nariu.

L; antras — rugsėjo 
Gardens parke, Rah- 
J. Spalio 7 Franklin 
salėje Brooklyne bus 
koncertas, kurio pro-

Kazys Vasiliauskas 
ruošia “Lietuvos at
radimui vaizdeli —

s

I

>tephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

4. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

ROŽE ŠOMKAITĖ (viduryje) birželio 2 buvo pageroia New Yorko Fronto Bičiuliu jos doktorato proga.
Nuotr. V. Maželio

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

ILMOS z

£H
 

F

■ w ■ jįjį CAPE COD'E, MASS.

I. Stankūnaite baigė konservatoriją
(atkelta iš 4 psl.) 

Lincoln Center filharmoni- 
naujų rūmų inauguracijoj-

kų
jos
Mokykla su maestro L. Bern-
stein stato Mahlerio simfoniją.

Nors ir labai apkrauta studi-

KUN. J. MATUSEVIČIUS

Jonas Matusevičius Įšventin
tas kunigu birželio 2 Brook- 
lyno katedroje. Primicijas at
laikė birželio 3 Švč. Trejybės 
bažnyčioje Brooklyne. Greitu 
laiku jis išvyksta Į Puerto Ri- 
co išmokti ispaniškai. Jo tėvai 
Juozas ir Barbora Matusevičiai 
priklauso Apreiškimo parapijai, 
šiuo metu gyvena Maspethe,

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Jersey Apygardos Valdyba
m. birželio - June 17 d.

sekmadienį
dideliame

New

1962

990
ROYAL GARDENS PARKE

E. Hazelvvood Avė., Rahvvay, N. J. 
rengia

NEW JERSEY

LIETUVIŲ DIENĄ
Programą išpildo:

ELIZABETH
JERSEY CITY
KEARNY
NEWARK ir
LINDEN — ŠEŠTAD. MOKYKLŲ MOKINIAI
ELIZABETH SKAUTAI
STUDENČIŲ KVARTETAS IR KITI JAUNIMO 
•MENINIAI VIENETAI.

Už pasirodymus bus skiriamos dovanos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pradžia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. Šokiai 6 vai.
BUFETAS IR LOTERIJA 

GROS PIRMAEILIS ORKESTRAS
Veiks Darbininko Spaudos Kioskas

LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT
Įėjimas — $1.25 S tudentams — 50 c
Vykstantieji "Parkway" ima išvažiavimą 135 ir išvažiavimo kryž
kelėse seka rodyklę 'Linden” ir taip patenka į Stiles gatvę. Ilga 
ir vingiuota Stiles gatve važiuoja iki “I". S. Route it 1” prieš 
Lindeno aerodromą ir tuomet suka dešinėn į “U. S. Route #1”. 
Toliau seka nurodymus vykstančių iš New York.

$

deno šeštadieninės mokyklėlės 
vaikučiams dainos pamokyti, 
turi vaikų chorelį; be to. sa
vo tėvelio muzikos studijoje 
moko muzikos ir kartais pava
duoja šv. Patriko bažnyčioje- 
Dainavo kelis kartus Newarke. 
Patersone, Wilkes - Barre, 
ladelphijoje. Yra paprašyta 
nuoti' Maironio minėjime 
pos 10 Philadelphijoje.

Iš Irenos Stankūnaitės
bo rezultatų matytis, kaip ji 
auga, bręsta ir stiprėja, atsi
rėmus į Juilliardo mokyklos 
stiprius pagrindus. Prof. J. Ži
levičius, mūsų muzikos vetera
nas, vieno koncerto proga 
“Dirvoje” rašė: “Irena Stankū
naitė. baigianti aukštuosius

Phi- 
dai- 
lie-

dar-

varto-

pilnai 
dainos

kaip nauji fortepijono kūriniai. 
Mėgsta ekspresionistinį harmo
nizavimo būdą, vartoja 12 pus
tonių schemą; žinoma, tai mo
kyklos įtaka. Priklauso garsiai 
Amerikoj muzikų — artistų Mu 
Phi Epsilon organizacijai, ku
rios tikslas jauniems meninin
kams. važinėjant po Ameriką, 
vispusiškai padėti. rengiant 
koncertus ar įsikuriant naujo
je vietoje.

Jos mokslo užbaigimo proga, 
lindeniečiai linki prasistiebti į 
pasaulinio masto 
eiles.

Vytautas Pivoriūnas, V. ir 
E. Pivoriūnų sūnus, tarnauja 
JAV raketų dalinyje (ICBM At- 
las). Išėjęs kariuomenėn sava
noriu. tarnavo Japonijoje, po 
dvejų metų perėjo į aviaciją. 
Iš ten buvo parinktas į rake
tų dalinį — Intercontinental 
Ballistic Missile, specialiai ap
mokytas- Dabar dirba aviacijos 
raketų bazėje Warren, Wyo- 
ming, dalyvauja raketų šaudy
me ir yra vienas iš pagrindinių 
dalinių technikų, gerai supran
ta Atlas raketų veikimą, taiso 
jų gedimus. Tarnaudamas ka
riuomenėje. lankė kolegiją, kur 
laimėjo dovanas- už pasižymė
jimą moksle. Prieš išeidamas 
į kariuomenę priklausė šv. Jur
gio parapijos altoriaus draugi
jai- Nuo pat mažens mėgo 
techniką ir piešimą. Mėgsta 
piešti ir jo tėvas. Atliekamu 
laiku piešia gamtovaizdžius ir 
portretus. Tėvai yra Darbininko 
skaitytojai, gyvena Meadow. L. 
I.

muzikos, dainavimo ir fortepi
jono mokslus, programoje pasi
rodė kaip pribrendusi solistė. 
Jos balsas jaunas, sodrus, lyri
nio skambesio, plačios apim
ties. pajėgus. Moka puikiai 
kontroliuoti, nevaržomai pasi
neria į meniškąją išpildymo da
li. koloratūros balso struktūra 
duoda galimybės laisvai 
ti aukštuosius garsus”.

Turi gražia ištarą ir 
supranta lietuviškosios
dvasia — būdą- Daug kas ge
rai atsiliepė apie jos gražią 
scenoj laikyseną: užimponuoja 
publiką savo elegantiškumu, 
švelnumu. malonia šypsena. 
Yra jautraus būdo, kukli, ne- 
landi; čia jos blogoji pusė, nes 
sunkiau bus Amerikoj gyveni
me prasimušti. Ji mvli gyvu
liukus: jos kambary greta Mo- 
zarto ar Beethoveno laimėtos 
statulėlės, stovi šuniuko ar asi
liuko iškamša. Ji mėgsta van
dens sportą, vandens pašliūžo
mis važiuoti — \vater ski, -fi
gūrinį plaukymą, narstymą. Va
saros ratostogomis Floridoje ji 
nepraleidžia progos pasportuo
ti.

Stankūnaitė kalba trimis kal
bomis — lietuvių, anglų, por
tugalų; dainuoja dar italų, vo
kiečių ir prancūzų. Irenos mo
kyklos klasės darbai, juos at
rinkus. galima būtų spausdinti.

dainininkių
Lindenietis

SESUO INCARNATA

Akad Skautų Sąjūdžio meti
nė šventė bus birželio 16-17. 
šeštadienio sueigoje 9 studen
tės ir studentai bus pakelti tik
raisiais nariais. Viešame susi
rinkime 4 vai. popiet dr. R. 
Šilbajoris skaitys paskaitą. Va
kare bus šokiai. Sekmadienį 10 
vai. šv. Petro par. bažnyčioje 
mišios akademikų skautų in
tencija.

Aukštuosius mokslus Bostone 
baigė Romas Bričkus (Bostono 
un-te pramoninę techniką), Da
na Gedminaitė (Northeastern 
un-te biologiją), Loreta Kontri- 
maitė (Emmanuelio kolegijoje 
chemiją). Antanas Kriščiūnas 
(Northeastern un-te bizni), Ire
na Lendraitytė (Tufts kolegijo
je biologiją). Almantas Meižys 
(Northeastern un-te inžineriją). 
Norma Razvadauskaitė (Emma
nuelio kolegijoje biologiją), Da
lia Vakauzaitė (Bostono moky
tojų kolegiją), Vytenis Vasyliū- 
nas (Harvardo un-te fiziką) ir 
Romas Venckus (Northeastern 
un-te) inžineriją.

Lietuvių Enciklopedijos 26 
ponias (R — S) jau baigiamas 
spausdinti- Tą tomą redagavo 
prof. Pr. Čepėnas. Jis jau gri
žo Chicagon, kur pastoviai gy
vena. Naują tomą redaguoja dr. 
J. Girnius.

Gelia Strazdauskienė - Stow, 
gyvenusi 328 
Boston, 
gyventi 
Nursing 
Jamaica

Mirė.
ro par. bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Pranas Kasmauskis (gegužės 
4 d.) 44 m. Velionis gyveno 
726 E- 7th St. Nuliūdime pali
ko motiną, tėvą, dvi seseris ir 
du brolius. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Stanislovas Uosis (gegužės 8) 
79 m. Velionis gyvena 173 W. 
5th St. Nuliūdime paliko žmo
ną, du sūnus ir seserį. Palai
dotas Kalvarijos kap-, Brockto- 
ne.

Grasilda Povilaitienė (gegu
žės 18 d.) 80 m. Velionė gyve
no 78 Baxter St. Nuliūdime pa
liko du sūnus. Palaidota šv. My
kolo kapinėse.

Juozas Casper (gegužės 26) 
55 m- Velionis gyveno 187 Dor- 
chester St. Nuliūdime paliko 
žmoną, du sūnus, seserį ir ke
turis brolius. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Susituokė- Gegužės 12 mote
rystės sakramentą šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje priėmė Pet
ras Kazlauskas su Grasilda Fe- 
rentaite.

Great Marsh Road, 
Centerville, Mass.

1.5 myl. nuo šiltojo Craig- 
ville Beach vandens
Patogūs kambariai ir at
skiri namukai
Skanūs lietuviški valgiai

vietovė poilsiui
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių transportacija j ir 
iš paplūdimio

• šalia "Bangos” yra ežeras 
su viešu paplūdimiu, žuva- 
vimo mėgėjams yra laivelis

Norintieji puikiai praleisti a- 
tostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:
A. Pakštienė, 15 Wendover
St., Boston 25, Mass.: telef.: 

AV 2-8046
o po' bii'želio 23 d. (“Bangą”, 
Box 188, Centerville, Cape 
Cod, Mass.; Telef. SP 5-4633

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Sesuo Incarnata— 
muzikos magistre

E- gatvė, So. 
gegužės 28 persikėlė 
į Alasevičių vedamą 
Home. 4 Park Lane, 
Plain, Mass.
Po gedulingų šv. Pet

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Operetės choras sudarė nau
ją Vasario 16 gimnazijos rė
mėju būreli, kuriam priklauso 
St. Ciapas, O. Dailydytė. E. Dė 
dinienė. V. Gintautaitė. L. Gu 
delienė. Z. Laurinavičiūtė. B 
Mecežinskaitė. A. Motekaitis 
R. Rajeckienė. J. Remėza. 
Roževičiūtė. V. Valaitienė. 
Vasikauskas. St. Vaškys. 
Virbickienė, Z. Zubrys. P-
vainis. E. Liogys ir J. Matulai
tienė. Būrelio remiamas VU 
klasės mokinys Petras Birma- 
nas. neseniai atvykęs iš Lietu
vos. Būrelį suorganizavo ir va
dovauja Vytautas Strolia- Jis 
New Yor-ke vra suorganizavęs 
dar viena būreli, kurį sudaro 
skautai filistėriai.

A 
VI 
M 
Bi

Birželio 10 Jordano salėje 
iškilmingai įteiktas magistrės 
diplomas su geriausiais pažy
miais Nukryžiuotojo Jėzaus se
selei Incarnatai- Ji studijavo 
piano muziką ir muzikos peda
gogiką Naujosios Anglijos kon
servatorijoje. Buvo vienintelė 
vienuolė, lankiusi konservatori
ją šiais metais ir ja baigusi 
geriausiais pažymiais.

Vienuolės seneliai atvyko iš 
Lietuvos 1888. Tėvelis Grigas 
Karbauskas ir mamytė Magda
lena Landžiūtė (Dr. Landžiaus 
— Sevmor sesuo) jau gimė 
Amerikoje. Abu jau mirę. Se
suo Incarnata užaugo Philadel
phijoje, Pa.. į Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų vienuolyną įstojo 
Scranton. Pa. Dešimtį metų mo-

kytojavo ir vargoninkavo šv. 
Petro parapijoje Bostone, kol 
vargonininko pareigas perėmė 
kompoz. Jeronimas Kačinskas. 
Nuo praeitų metų rudens mo
kytojauja Bostone, yra vienuo
lyno vyresnioji ir mokyklos 
vedėja. Sesuo Incamata gražiai 
kalba lietuviškai, išmoko jau 
vienuolyne būdama. Darbinin
ko laikraštį skaitydama. (ž)

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKiS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METR0P01 ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Mattlievv P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALTAS — DtrPctorius 
AI.P. BAT,TRUMAS - RAT.TON

— Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIIJS 

P A T,S A MIKITOJ A S 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

T B S H n T M S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie For^st Parkway Statinn)

WOODHAVĖN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Knnlvčinr nemokamai visose 
miesto dalvse: veikia ventiliacija

Tel. VTrginia 7-4499

THEODORE V/OLINNIN,
INC.

Nuotr: V. MaželioDR. ALEKSANDRO VAITEKŪNU laidotuvėse šalinskų laidojimo namuose.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Conclition

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

GRamercy 5-1437

F U N F R A L HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS \VA1TKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
<r BALSAMUOTOJ AS

Cambridcje. Mass.
NOTARY PUBLIC

naktį

Reikale šaukite: Tel. TR 8-6434

♦ (


