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H. HOOVER, buv«e JAV pfttkfentaa, Senato kamloljoji pMltakl ui 
Jungtinių Tautų chfHoo pakeitimų.

Žemutinėje Saksonijoje, Vo
kietijoje,- rinkimuose socialde
mokratai gavo iš 161 atstovo 
59. (turejo 55), CDU gavo 43 
(turėjo 44).- Kitos vyriausybi
nės partijos taip pat po trupu
tį pralaimėjo. Rinkimai ėjo šū
kiu d3 Vokietijos apginklavi
mo, prieš kurį piestu s(oja so
cialdemokratai. Vyriausybę vis 

> dėlto žada sudaryti Adenaue
rio, partijų koalicija.

Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos užs. reik, ministeriai su
sitinka gegužės 8 pasitarti, 
nes Austrijos sutartis liečia ne 
vieną Austriją.

Amerikiečių 29 mffijooai pe
reitais metais pakeitė savo gy
venamąsias ‘vietas. Daugiau 
kraustosi į vakarines ir šiauri
nes valstybes, išsikelia iš pie
tinių ir šiaurės rytinių.

Koni-Km^i per Bandungo 
konferenciją pasiūlė tiesiogiai 
derėtis su -Amerika dėl įtam
pos atleidimo.

“Pavergtųjų Europos Tautų 
seime* atstovsadamM devy- 
niem už “geležinės ridangos”

jei tik Kinija nori nuoširdžiai sheką, kad Tachen salos turi 
derėtis. . ■ , būti atiduotos komunistam. Už

kad Amerika pasirodė t 
Arijojb daugiau draugų n 
vo mttatna. Tte-draugal

JI 
štatam Ir Chou Badai

Hooveris laiko, kad

J “neutralumą,” tur būt, 
Unkšta ir Prancūzija, priimda
ma posėdžiauti Strubourge 
Pavergtas Jungtines Tautas, 
bet liepdama rinktis kuo ma
žesniam žmonių skaičiui ir ne-

Fed. sveikatos ja 
draudė vienai firmai 
joje gaminti Saiko se

pasipriešinimo. Tačiau jte ma
no, kad reiktų mėginti papildy
ti JT dar 14 naujų valstybių, 
įtraukti į JT chartą tuos At
lanto chartos principus, kurie 
buvo atmesti Teherano ir Jal
tos konferencijose.

“Tačiau yra kita kolo
nializmo forma, kuri gal 
daugeliui iš mūsų, kurie čia 
esame atstovaujami, ir ne
ateina į mintį ir kuriai gal 
būt kai kas iš mūsų nesu
tinka * taikyti kolonializmo 
termino.
- “Pagalvokite, pavyzdžiui, 
apie tuos satelitas komu
nistų režime vidurio ir ry
tų Europoje — apie Veng
riją, Rumuniją, Bulgarija, 
Albaniją, Čekoslovakiją, 
Lietuvą, Estiją ir Lenkiją. 
Ir jeigu mes esam vieningi 
prieš kolonializmą, tai ar 
nėra visų mūsų pareiga at
virai pareikšti savo nusi
statymą prieš Sovietų ko
lonializmą tiek pat kaip ir 
prieš Vakarų imperializ-

♦ Du cechai sportiniame 
aerodrome surišo sargybinį ir 
lėktuvu atskrido į Vokietiją. 
Azylis jiem suteiktas.- ,

nuausti, tai Vakarai būtų pra
laimėję. Tada Amerikai atgim
tų senasis planas — pasitrauk
ti ne tik iš Vokietijos, bet ir 
iš Europos.

Amerika taip įžiūri 
naują Jtfaskvos taktiką — ati
dėti į šalį grasintai karu, o ro-

John Kotelawala, CeOo- 
no min. pirm.

Senato užs. reikalų komisija 
apklausinėjo buv. prezidentus 
Hooverį ir Trumaną dėl Jung
tinių Tautų, kuriom šiemet su
kanka 10 metų.

Hooveris aiškino, kad Ame
rika neturėtų pasitraukti iŠ 
JT, nors ši organizacija ir ne
pateisino daugelio Amerikos 
vilčių. Jis netiki, kad būtų ga- ėdančio* gajesnės nei buv. 
Urnos «JT reformos dėl Sovietų Tautų Sąjunga.

.'.‘TMaųPa 
savaite bu 
kiaušiniai: Formozos ir Austri- Prez. Eisenhoweris bal. 27 d. pasitraukimą iš pakraščio Sa
jos.-' ' spaudai pakartojo: Dujlea pa- lų Ameriką pažadėjusi perkelti

savo marinus' į pačią Formo- 
zą. Tai 'buvo pirmieji spaudos

Pasišoko už laisvų tautom ir 
asmenim, kurias pripažįsta J. 
Tautos. *

Tos trečiosios ‘'nMtrattosfos’* rauti. Prieštojil, nuatojęrgi 
-jėgos silpnybė ta, kad joje vie- stati, jte čb. vaidino 
na daMs yra palanki kounmia- kuri siūto daryta Asam* 
tam ir net komunistinis vata- kad tik jo “ueskriMsbA 
tybėa, kita Aito yra palanki va- Amerika tašlymą prilm*. ^ : 
karų demokratijai. Mjoomta. Tai sauja taktika. Ar jkM

v ATNAUJINS BYLA?
Gyd. Sheppardo, kuris buvo 

nuteistas už žmonos nužudy
mą iki gyvos galvos, bylą da
bar atnaujina. Esą įrodymų, 
kad moteris buvo nužudyta 
kairiarankio, vadinas, ne nu
teistojo.

Kinijos min. pirm. Chou En-lai 
Azijos-Afrikos kčnferėncijoje. 
Esą Molotovas neužmiršo Leni
no. patarimo: duoti žingsnį at
gal, kad pėfeta& rahma būtų

Dabar Time žurnalas tvirti
na, kad prezidentas buvo pa
vedęs išaiškinti du dalyku*: ko 
siekią komunistai, skubiai sta
tydami aerodromus ir telkda
mi aviaciją priešais Formozą; 
ar būtina yra sustiprinti Ame
rikos karines jėgas ToL Rytuo
se, nes reikalas liečia ne jfa- 
kraščio salas, bet visos Formo
zos likimą. Jie nebuvę pavesti 
prikalbinti Chiang Kaisheką, 
-kad trauktųsi iš Quęmoy ir 
Matsu.

PIJUS xn APIE MENĄ
Pijus XII Fra Angelico kū

rinių parodos atidaryme Vati
kane bal. 21 įspėjo nuo meno 
formų, kurios priešinasi Die
vo kūrybos linkmei ar tarnau
ja aistrom atpalaiduoti. Nuo 
Fra Angelico mirties sueina 
šiemet 500 metų.

uių vMtiu mes apgtiiestMjs- 
me morataaį ahfijhgam* pero- 
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kuri ką tik gavo Įtinę dėka

Tekis yra “tikrosios demo
kratijos” balsas, kuris teises 
surašo popieriuje ir radijo* 
bangom ore, bet neleidžia jų

Vaikai apsirgo; iš jų vienatae- 
gyte mirė. .. .

Kitos penktos firmos 
gamina, ir skiepijimo progttaą* 
numatoma vykdyti. Tintas, 
ar toji firma negerai guągta 
ar paskiepyti vaikai jau tara 
užsikrėtę liga prieš skiepiamą.

Vakaruose įžiūrimas naujas 
Sovietų Sąjungos siekifhas Eu
ropoje — 
sukurti “neutralių valstybių” 
juostą, tarp Vakarų ir Sovietų 
Sąjungos bei jos satelitų iš 
antros puses.

Austrija būtų vienas žiedas 
tojė-“neutraliųjų” grandinėje. 
Viduryje neutrali turėtų būti 
Volnetija. Pįątų lytų sparne 
Jugoslavija' vakarų šiaurėje — 
Suomija; o Švedija savaime lik
tų ir toliau neutrali. Jeigu to- .__________ _____ „ -
kią juostą Sovietam pasisektų užmušti, 5 sužeisti.

jos. ' spaudai pakartojo? Dujlea pa-
Formozos reikalu žymėtini reiškimą, pridurdamas, kad 

šte faktai 3 v 4 derybos nereikš, jog Amerika
TTnijiilįZi tavfr' ir tarsis su komunistais naciona-
raaštaMSŪK Minijes linės Kinijos reikalais už jos

nugaros. :
Washingtone manoma, kad 

Kinijos komunistai tada pasiro
dys nuoširdžiai norį taikos, 
jeigu jie tuojau sustabdys* ka
ro veiksmus prie Formozos; 
jeigu tuojau paleis Amerikos 
lakūnus; jei priims Saugumo 
Tarybos kvietimą tartis dėl pa
liaubų Formozos srity.

K. MAC DONALD (De« Meine*. 
Iawa), įtrinktas Amerikos laik- 
raičių leidėjų sąjungos pirminin
ku.
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Amerika jpasiūlymą priėmė 
palankiai, yalst.- departamen
tas pareiškė, kad tokiose de
rybose turėtų dalyvauti ir nac. 
Kinija. Bet valst sekr. J*. F. 
Dulles balandžio 2d pareiškė, 
kad Amerika sutinka .derėtis 
ir nac. Kinijai nedalyvaujant,

- Ji nori vadintis "neutraliai
siais”. Jos centre norėtų stovė
ti Indija, didžioji Azijoje, kuri 
koliaboruoja su kitu didžiuoju
— Kiniją,

2. Toji trečioji jėga nėra nu
kreipta tiesiogiai nei prieš Va
karas nei prieš komunistinius 
Rytus; jei spręstom iš rezoliu
cijų, Tačiau ji 
pasisako andai prieš “bet ku
rios formos koloutoBsmą”, 
vadinas, ir prieš kapitalistinį ir 
£rieš komunistinį išnaudojimą.

' PASITARIMAI PAS 
PREZIDENTĄ

Adm. F. Stump, Amerikos ka-

Neutralivjy juosta 
Europoje?

Europoje visus politinius 
reikalus nusveria Austrijos 
taikos sutartis. Kelyje į sūtartį 
ir paskui sovietų kariuomenės 
pasitraukimą iš Austrijos pa
sistūmėta dabar tiek:

Sovietų Sąjungos siūlymą 
pasirašyti Austrijos taikos su
tartį Vakarų valstybės priėmė. 
Tik jos pasiūlė pirma susitikti 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi- 

, jos, Sovietų S-gos- atstovams, 
kad tos sutarties tekstą galuti
nai paruoštų. Maskva sutiko. 

^Jftųnatmasa, kad. teturiu minia- 
terių konferencija Austrijos 
sutarčiai gafi įvykti birželio 
mėn. ------

titadoif Hess, buvęs Hitlerio 
pavaduotojas, Spaudau kalėji
me, Berlyne, mėgino nusinuo
dyti. Amerikiečiai gydytojai j 
atgriebė. Jis, ten sėdi nuteistas i 
iki gyvos galvos. L

Chiang Kaisheką,
Tris dienas Formozoje išbu

vo Amerikos jungtinio štabo 
viršininkas adm. A. Radfordas 
ir valfet sekr.zpavaduotojas W. 
Robertsonas. Kalbėjosi su 
Chiang Kai-sheku, Robertso- 
nas lankėsi ir Quemoy saloje. 
BaL 27 grįžęs, Radfordas at
sakė trumpai: “Jokių pareiški
mų”.

Kai tik jie išvyko į Formo
zą, spauda aiškino, kad jie tu
ri parengti Chiang Kai-sheką, 
kad jis pasitrauktų iš pakraš
čio salų. Buvo priminta, kad 
Radfordas ir Robertsonas ^ra; 
aiškūs komunistų priešai. Bet

Prašau su jais “koegzistuoti”.
O “tikrojo neutralumo” 

balsą išleido tekis ponas Neh- 
ru, Indijos min. pirmininkas. 
Jis balandžio 22 Bandunge 
tvirtino, kad “Nato yra galin
gas kolonializmo globėjas”, o 
kad Sovietų Sąjunga vidurio ir 
rytų Europoje nevykdo jokio* 
kokmiahzmo. Girdi, europiniai 
satelitai yra “nepriklausomos 
valstybės ir dalyvauja Jungti
nėse Tautose, tai kaip mes jas 
galim vadinti kolonijinėm teri
torijom? .. Kaip mes galim, nu
spręsti, kuris kraštas yra pa
vergtas ir kurto ne?”

Panašiai kitados sakė Pilo
tas: o kas yra tiesa... Tokis 
yra šių laikų “tikrasis neutra
lumas”.

Ponui “tikrojo neutralumo”1 
atstovui Nehru pasiuntė pasi
piktinimo telegramą V. Masens 
Pavergtų Jungtinių Tautų var-

Azijos-Afrikos konferencija V 
baigėsi balandžio 24, trukusi 11 
6 dienas. Jos rezoliucijos kaip 11 
ir daugelis rezoliucijų yra bian- 11 
kios, nes daugelis rankų jas 11 
lygino trynė ir paliko tik tai, i 
kas jau visiems priimtina. Jei 1, 
nežinotum, po kokių susirėmi- ' > 
mų jos buvo priimtos, tai jos i 
nieko nesakytų. Tik prisiminus i 
karštas diskusijas, rezoliucijų i 
'blankūs žodžiai daros reikš- i 
mingt i

1. Pabrėžiamas ūkinio ir. kul- 1 
tūrinio bendradarbiavimo tarp 1 
tų 29 valstybių reikalas rodb, 1 
kad 1
vis dėlto kyla nauja politinė i 
jėga šalia Vakarų ir šaliaf ko- i 
munistinio pasaulio. i

IR VYRUS ČIUMPA
Amerikos puik. John Dilley 

Vokietijoje išleido įsakymą ir 
kariam viešose vietose nesiro
dyti su sportiniais marškiniais. 
Taip pat pakartojo įsakymą 
amerikietėm moterim nesirody
ti viešai apsinuoginus.

SIAURINA DAVINĮ KARIAM 
Amerikos kariam Vokietijoje 
sumažinamas cigarečių ir ka
vos davinys — per savaitę ci
garečių gaus vietoj 15 dėžučių 
tik 10,

ro jėgų viršininkA Paei®te4 
buvo pakviestas pas prezMiąt>>. 
tą dėl Formozos. Jis paąifuflk^ ' 
prieš naujas nuolaidas 
nistam. Jį palaikę trys vyafcįr;,. 
šio jo štabo nariai, iŠri^O^ 
ketvirtąjį — gen.
Bet jie prezidentų neįtikinę, • .4

NUOTAIKOS TARP DEgKK 
KRATŲ IR RESPUBLIKtįlijr

Pakraščio salų atidavimą 
mintį labiausiai remia demor# 
kratat Rinkiminėje propagaa£ 
doje jie norėtų būti taikosjgyr?, 
nėjais, o respublikonus nu^rie-' 
sti kaip karo šalininkus. Ar 
dėl vidaus ar dėl kitų priežaą-^ 
čių ir tarp respublikonų stį^ 
rėjanti salų atidavimo mšątis.';

LAUKIAMOJI ATEmį "J;
Iš tų nuotaikų Washingtongi 

spėjama, kad pakrašoo satos" 
komunistam bus atiduoto*: 1 
Chiang Kai-shekas bus 
tas Formozojė. Amerika tėra*’

kalinius lakūnus. ; U:

Derybom taip Amerikos 
kom. Kinijos tarpininkai 
daugiausia Edenas. ’r

Su Saiko serumu 
kažkas negerai

Ženevoje Jungtinių Tautų ko
misijoje žmogaus teisėto Ame
rikos atstovė Oswald B. Lord 
balandžio 25 paklausė: ' 
ar Sevietų. Sąjunga laiko, kad 
komfitija tautų apsisprendimo 
teisės vykdymą galės tirti ryr 
tų Vokietijoje ir Baltijos kraš- 
taose?

Sovietų ats. Morozovas at
sakė — ne, nes rytų Vokietija 
ir Baltijos valstybės esančios 
“laisvos, nepriklausomos įr laP 
mingos”. ‘‘Lietuva, Latvija ir 
Estija sava valia įėjo į Sovie
tų Sąjuugą, ir tų valstybių gy^ 
ventojai naudojasi savo nepri
klausomybe, vyriausybe ir 
maitkiasi lygiom su kitom So
vietų tautom”. O Mn. Oswald 
B. Lord tokiais klausimais tik* 
“nuodija atmosferą” komisijo-

Demokrati jos ir ne 
utralumo amžiuje

aštriai kritikavo Vakarus—ir 
Kita kolonializmo forma ( teisino Maskvą, tvirtindamas, 

jog rytų ar vidurio Europoje 
nesą kolonializmo (!). 471

Jeigu Nehru planai konfe-J 
rencijoje nebuvo įvykdyti, tai 
tik dėl to, kad antra tea tre- 
čiosios jėgos dalis stipris® .: 
sistojo prieš komunizmą 
pačiu Vakarų nusflraįįū^i 
blanko prieš komunistų 
kaitimus. CeSonas, FitiĮĮtafBi 
Thtitandas, Turkija ir Mt'įife 
jo su teltinirnais prieš Kta^M^ 
Sovietą, kominformo, temįaiįį^, 
tų kfttaoializmą ir uiihiiA^tl 

AntikomunisŪniB vaMįjįHįą^ 
su savo . kaltinimait piraiaii^ 

dienom net vyravo. 
pinatainkas Jobu Kateta***k



THOMAS PARK

BOSTONE
ĮVYKSTA

PAUDOS KONCER
PREMIJOS ĮTEIKIMAS

DAINUOJA

AKOMPANUOJA

jam 95 asmenų sąraše randa
me katalikų, kurie nepakliuvo 
nė j vieną siūlomą sąrašą.

Ir ALRK Federacijos.

Gegužės 1 — rinkimai Į Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą. Daugiausia veiklumo spau
doje tuo reikalu parodė pats Lo-1 
kas, aiškindamas, kaip reikia bal
suoji ir balsuoti skatindamas.

Nurodinėjimo, už ką balsuoti, 
vadinamos rinkiminės agitacijos 
spaudoje buvo nedaug. Su ja dau
giau ir aiškiau pasireiškė tik tau
tininkai. '

Dirva balandžio 16 tvirtino, 
kad “Katalikų Federacijos vei
kėjai oficialiais ir neoficialiais: 
laiškais jau esą painformavę 
lietuviškų parapijų klebonus ir 
kitus savo veikėjus, kurie 'iš 95 
kandidatų esą “geri katalikai” 
ir kurie 27 iš tų “gerų katali
kų” esą patys geriausi”. Laik
raštis sudarė įspūdį, kad tauti
ninkai, pasekdami Federacija, 
pateikė savo 27 balstrotinų kan
didatų sąrašą.

J tai Federacijos centro vaį-

Garso N r. 15 aiškiais kata
likais, kurie yra “mums priim
tini,” minimi 36 asmenys: Al- 
bavičius, Balkonas, Bajerčiųs, 
Barzdukas, Benderius, Boley- 
Bolevičir;, Colney, Cerienė, Či
žiūnai Dilia, Gaudys, Girnius, 
Ignatonis, Yla, Juras,* Juška, 
Kapočius, Kavaliūnas, Kreivė
nas, Liudvinaitis, Meškūnienė, 
Mikaila, Mockus, Radzivanas, 
Rauckinas, Rudis, Saulaitis, 
Štokas, Suginta?, Švedas, Vi
leišis, Vitčnas, Zakarauskas, 
Zeromskis, Žilevičius, > Kerelis, 
įdomu, kad tarp šių Garso 
siūlomų pavardžių yra penkids, 
kurias randam ir tautininkų 
paskelbtam sąraše, o bendra-

Bendruomenė—parapijos 
talkininkė '

Draugo vedamajame balandžio 
23 St. Rauckinas tvirtai pasisako 
už bendruomenę kaip talkininkę 
to darbo, kurt dirba ir ALRK 
Federacija: aiškiai atriboja bend
ruomenę nuo politinio , darbo ir 
skirta jai kultūrines sritis? "Jei 
Liet. Bendruomenė per lietuvybės 
Išlaikymo akciją išplės ir sustip
rins tautinę lietuvių sąmonę bei 
paspartins kultūrinę pažangą, 
tuo pąčlu ji teigiamai prisidės 
prie liet, parapijų rtlaikytno, pri-' 
pildys mūsų mokyklas lietuviais 
vaikais, duos prieauglio kati or
ganizacijoms, pąremįg ąpgądą, 
mokslą ir meną.

SALEJE
Boston High Sębeoš)

kad Federacijai esanti svetima 
“dvasia,- ■' kuria yra daromas 

.tautininkų komisijos/įsakymas 
balsuotiuž jų parinktus 27 kan-, 
didatus”. Federacija palįeka. 
laisvę kiekvienam balsuotojui* 
pasirinkfi. Ji pritaria'Objekty
viai informacijai apie kandida
tus. “Bet mums ypatingai yra 
svarbu, kad balsuojančiuose 
bū<U sužadintas objektyvumo 
jausmas ir jie, sąmoningai pa
rinkdami kandidatus, pasisa
kytų už veiklius, sumanius, tei-■; 
singus asmenis, rodančius pasi
šventimo ir aukos Lietuvių 
Bendruomenės reikalams.” 4

Rinkimo darbą išmanančius
Drauge balandžio 22 St. Barz

dukas kreipia dėmėsi Į kitą rinki
mų pagrindą — ne i priklausymą _ 
politinei grupei, bet j pajėgumą 
dirbti konkretų darbą. “Visų pir
ma tarybai reikėtų narių, kurie 
jau konkrečiai ir aktyviai dirba, 
bendruomenini darbą. Jie geriau
siai mato, kuo bendruomenė/ jau ‘ 
gali būti patenkinta ir ko labiau-* \ 
šiai jai. trūksta. ToUau bendruo
menei reikia kultūrinio įvairių 
sričių mūsų aktyvo. Kas kultū
riškai vertybes pats kuria, tas rū- ; 
pinais sudaryti ir sąlygas tauti
nei kultūrai augti ir tarpti. Aps
kritai bendruomenės tarybai rei- ' 
kia asmenybių šu iniciatyva, ga
linčių ryžtis ir aukotis, sugeban
čių vyriškai ir bendrai dirbti”.

t ^tosrisanų Petisnė. . Bud- 
įĮ -rys paskaitė tą memotandu- 

&ą. Jame Brožaitis rašė, kad
g -Jfeyra lietuvis, bet ir jis kaip 

visi nenori kraujo pralieji- 
r. - mo; tad prašo komisarą, kad, 

tas teiktųsi išklausyti sukilė
lių norų. Sukilimo vadas pra- 
"leido juos pro linijas, palikda
mas jiems patiems atsakomybę, 
kaip su jais pasielgs prancū
zai. O tie prisileido juos prie 
prefektūros, paėmė memoran-

fhažųjų laukininkų 
Sukilimui jus pritarė 
'Svyruodamas sutiko įeiti Į 
-planuojamą naują direktorija, 
-duriai turėjo pirmininkauti \ 
-Ę. Simonaitis.

Geru žodžiu paskutinį sykį 
jprisinain tinas J. Vanagaitis, 
^nksčiau jis gerai veikė “Bi
čiutėje“; dabar-jis praktiškai 

stovėjo nuošaliau, ir net jo 
.vardo nebuvo "Manifeste“. 
'Tačiau . sukilimo vyriausias 
vadas J. Budrys, pasakoja, 
kad kai J. Vanagaitis išgirdo 
.pirmuosius sukilimo šūvius 
.Smeltėje, prie Klaipėdos, at
gijo io kraujas, jis atskubėjo 
prie kuopos vado Kalmanto 

Tr pasisiūlė nuvesti sukilėlius 
’he tiesiai prie prefektūros, 
kur jų laukė prancūzų kulko- 
svaidžiai. bet iš užpakalio, pro 
daržus ir kiemus... \

Artinantis prie Klaipėdos. į 
štabą prisistatė ir J. .Brožaitis 
sū žentu E. Borchertu. Abudu 
buvo žinomi lietuviai veikėjai 
taikos metu. Juodu t pasisakė

SAUGOKITĖS fORTFELIŲ 
’r Washingtone Mayflower vieš
butyje Mr. Kuhlik pądemonc- 
travo savo “portfelį”, kuriame 
tebuvo pora buterbrodų, ir 
nieko kito įtartino.'Bet pasiro- 

kad portfelyje yra įtaisy- 
fą* Aparatas aplinkiniam gar- 
Ihm užrašinėti. Per 100 pėdų 
apttnkui aparatas viską užrašė, 
^tegalėjo- užrašyti tik ištįsusių 

su "Kuriais to demonstra- 
4taK> dalyviai klapsėsi savo 
'palių kalbų. Aparatas gali už- 
ntfhaftti 4 valandr.ę iš eilės. Jis 

jUtk jautrus, "kad padėtu po 
telefono staliuku užrašo pasi
kalbėjimą iš abiejų pusių. Jau 
vartojamas kai kuriose val- 
dtioa įstaigose.

Vienintelis blokas, išėjęs į 
rinkimą aikštę

Dirvoje balandžio 21 V. Raste
nis pranešė, kad tautininkų blo
kas (Tautinis7 JSąjūdis, Laisvės 
Kovotojai, Rezistencinė Santarvė 
ir Atgimimo sąjūdis— voldemari- 
ninkaif sudarė bendrą komisiją, 
kuri nustatė tautininkų ^palaiko- dybą oficialiu raštu paaiškino, 
mus kandidatus ir jpavede vietose 
vesti už juos propagandą lape
liais šias sąrašas tokia: A. Bulo
ta,' M. Colney/ J. čiuberkis, V. Di- 
lis, J. Ginktfs, B. Ivanauskas, J. 
Kapočius, J. Kiaunė, K.Kodatie- 
nė, P. Mačiulaitis/V. Maciūnas, 
A. Mikulskis, K. Musteikis, A. Nas- 
vytis, P. Pamataitis, P. Puronas. 
J. Puzinas, M. Rėklaitis, R. Skipi
tis, V. Staneika, J. švedas, J. Tys- 
liava,, A. Trečioką^, J. Vaičaitis, J. 
Virbalis, J. Žilevičius, P. Ziūrysi.

Kitos politinės grupės tokio ak
tyvumo ar gal ir domėjimosi ben
druomene neparodė. Jokių grupi
nių pareiškimų spaudoje neteko 
pastebėti.

švvlkai tšveiė į Sibirą) > _
'A nutraukė: patą

Iškyla dar X: prieį
lietuvininkų bmrų yeįdm — to^ uok^ jo pavsųdieĄ aišį 
Dovflo ir Reizgią,kurie “Stojo Įrinirną/ esą* j£<f ^niekad ne- 
su . šautuvais. Sustojęs prie, buvo vokietis; jo pavardė tak- 
DoVito, pasakotojas J. Budrys riausiąilieturiŠka; gsdše- 
ima, : šypsoti^ pasakodamas niąu - vadinosi Dobilas,
paskesnį atsitikimą su tūo lie-., „Būriškai. pąsišiaušė, guida- 
tuviškubūru ^Dovilų, kurisyra masęayo lietuviuką skambų 
paimtas lyg.iš senojo Donelai- 'varčią... : ‘ >£
do aprežymų --Dovitas^- .
rengė savo dukters vestuves,
Leido už mokytojo^ Lie^^ Ir8a
puotą trim dienom. Sukvietė vaidinti role — Vi-
visą valdas, pradedant .nuo?
gubematoriaus in kunigo. Ku- > / '/5- . /
nigas, ar tik nės Reidys, ii- ' (Bus daugiau)

Katalikai tik nž katalikus
ALRK Susivienijimo organas 

Garsas Vinco Juronio straipsne
lių skyriuje aiškiai ir tvirtai per 
eilę nr ragino Amerikos lietuvius 
katalikus dalyvauti bendruomenės 
rinkimuose ir balsuoti tik už aiš
kius katalikus. Rašė: "Visi kandi
datai geri lietuviai ir bus geri 
Tarybas nariai. Nepaisant to ka
talikams priimtini ir rinktini tik 
aiškūs katalikai. Mes tai sakome 
kavo sumetimais". O tie sumetimai 
esą tokie: Amerikoje katalikų vi
suomenės yra aiški dauguma. 
Svarbu ją patraukti j bendruo
menę. O "ją nepatrauks nekata- 
likai”. Esą psr daug sykių libera
lai katalikus apgavę su organiza
cijom ir su laikraščiais.

' sukilbną oę^aniz&ęijos |įįaį- J .
Jurgį Bniveteftį, ku- 

- ris per rftftrjns Metus 1923 kaip 
sukilimo “Mani- 

^-festo” redagavime. Matome ir 
kuris buvo ųe tik 

''«iaipėdoakrašto Gelbėjimo Ko- 
/ «ntėto antrasis sekr., bet savo 
c spaustuvėje drauge su padė- 

Stramiškhim surinko ir 
/^atspausdino to sukilimo ’Ma- 

irifes&ą“. žinojo apie pasirao- 
I Šimus ir Kristupas Lekšas 

vadas, 
ir ne-

KAIP KAS EINA j RINKIMUS 
r SPMJDA ■■

Rengia Tėvai Pranciškonai, globojant vietinės parapijos klebonui kun. P. 
; ? r irtalfeoant Bostono Liet. Rašytojų Klubui.

. ♦ ' Bilietus iš anksto galima įsigyti: , . . . . '
So. Bostono, Cambridge, Lawrence, Brocktono, Norwoodo, Lowellio Ketv 

parapijų klebonijose ir So. Bostone Ivaškos baldų krautuvėj®-
AUK A : $2.00, $1.50, $1.25 ” ,

ĄH STREIKAS LAIMĖTAS? 
. Londone baigtas balandžio 
19 laikraščių streikas, trukęs 
25 dienas. Neišėjo 23 laikraš
čiai, kurių tiražas siekia 25 mi
lijonus egzempliorių. Streika
vo 700 elektrikų ir technikų, 
-bet jų streikas atėmė ir darbą 
24,000 darbininkų, kurie buvo 
atleisti. Reikalavo pakelti at
lyginimą 8,19 dol. savaitei, o 
šavininkai siūlė tik 1,40-1,66. 
Sutiko su darbdavių siūlymų, 
bet pasiliko teisę po 8 savaičių 
vėl derėtis.
< SehweinfųJ'te, Vokietijoj, iš- 

•rinkta. nauja LB valdyba, pirm. 
Ą. Steponaitis, vicepirm. ir ižd. 
X Kasparaitis, sekrt, Zene Ba-



VIDA JANULEVICIŪTE
LIETUVIŲ STUDENTŲ VAKARAS BOSTONE

LIETUVIAI PASAULIO MOKYKLOSE

Tumosa.

Pirmoje LSB rajono skautų vyčių sąskrydis Waterbury

būrelis
mergytės mokymas skaityti 
ir rašyti buvo visiška smulk-

KARL GUST A V, Švedijos sosto 
principas, 9 metų, mokyklos suo-

Popietinio posėdžio pagrindi
niu punktu buvo doktorato K.

įvykusiuose šokiuose jaunimas 
smagiai pasišoko.

Visuomenės apatija savos 
studentijos pastangų atžvilgiu 
labai neigiamai atsiliepia į jau
nimo norus aktyviai dalyvauti 
veikloje. Tikimės, kad Bostono 
ir jo apylinkių visuomenė ne
bus pavyzdžiu kitoms lietuviš
koms kolonijoms, kai studen
tų skyriai rengs panašius vie
šus vakarus. J. Šp.

rijos mokslus

nauskas buvo Švedijos lietu
vių studentų pirmininkas ir 
vėliau — Švedijos Lietuvių 
Draugijos Tarybos vicepirmi
ninkas. Jo tėvai ir broliai,

tašau dalyviai dar neuAkstč. 
Buvo surengtos ekskųrsįjospo 
žymesnes Phflądelphrioę vieto-

Sekmadienį, po pamaldų, visi 
suvažiavę bei vietiniai studen
tai ir visuomenės atstovai rin
kosi į šv. Andriejaus lietuvių

P II L (H O A N D R I Ii š I O
HUMORISTINI ROMANĄ

dicines moksle nevartotą me
todą: kaip galima nusta
tyti širdies defekto apimtį 
pas ligonius prigimta Širdies 
liga. Pasaulinė garsenybė 
prof. Clarence Crawford, šir
dies chirurgas, buvo užimpo
nuotas dr. E. Varnausko at- 
rastojo metodo ir pradėjo jį 
taikyti širdies operacijoms.

E Vainauskas toliau tęsė 
moksliniu^ tyrinėjimus me
dicinos daktaro laipsniui įsi
gyti Techniškam personalui

^apmokėti' jis gavęs paramos karną gydytojui, 
iš Švedijos turtingiausios šei
mos. Wallenbergų, vieno 
fondo- k '•

šiais metais E. Varnauskas 
baigi savo disertaciją apytik
riai išvertus tokia teze: nu
statymas fiziologinių linijų, 
pagal kurias vystosi širdies

akademikams buvo labai pras
minga. Mūsų stadijų dienose 
reiktų daugiau tokių minčių.

Šeštadienio vakare studentai 
turėjo šavo rnenrnj vakarą, ku
rio pelnas numatytas šalpos 
fondui. Vąkarą įdomiai prave
dė A. Baradukas, gi programą 
išpildė studentai: vieni dainavo, 
kiti savo kūrybos paskaitė, tre- delphijos studentai, tačiau tos 
Ji tautiniais šokiais džiugino vietos skyriaus valdyba A. Ge- 
oalyvius. Po meninės progra- čiausko, R. Aleknaitės, S. Jurs- 

kytės ir L. Jurskio asmenyse 
buvo pats svarbiausias fakto-- 
riųs ręngimp dorbę. uiems . ir 
tenka nuoširdi studentų padė- kraujo spaudimo įtakoje.

„ Kovo 26 d. jis apgynė 
Stockholme disertaciją ir ga
vo medicinos daktaro laipsnį. 
Kadangi disertacija buvo į-

vieaMBdahndui S tovis> padaręsmetarinosdck- 
sfln tsrodi Tnn ir naribainė toratą Švedijoje. Sustojęs sa

vaitę New Yorite. amerikieF 
čių pakviestas, jis aplankė 
Cyanamid Co. laboratorijas 
Pearl River N- Y. ir dr. 
Raymond Weston bei jo vado-, 
vaujamą medžiagų apykaitos 
tyrinėjimų pasaulinį- centrą 
Montefiore JSospital, Kings- 
bridge, N. Y. Po šių apsilan
kymu dr. E. Vamauskas išvy
ko į Baltimorę, kur vienerius 
metus dirbs garsioje John 
Hopkins ligoninėje.

Medicinos mokslus jis pra
dėjo Lietuvoje, o kai priartėjo 
antroji Sovietų okupacija, pa
sitraukęs į Vokietiją, buvo 
pasiųstas sanitaru prie vokie
čių statybos darbų šiaurės 
Norvegijoje,. Čia jis susitiko 
su eile lietuvių .^inžinerijos . funkcijų silpnėjimas aukšto 
studentų, dirbančių prie sta- ’ ’
tybų. Ilgai nelaukę, 1944 m. 
gruodžio mėn. būrys lietuvių 
studentų paliko darbus ir, E. 
Varnausko vadovaujami, lei
dosi į Švediją. Astuoni lietu
viai, per dvi šiaurinės žiemos 
paras pražygiavę 35 mylias 
per pavojingus kalnus, pasie
kė Švedijos apgyventas vietas.

Švedijoje E. Varnauskas 
tęsė toliau medicinos moks
lus ir, nepaisydamas vargingų 
sąlygų, 1950 m. baigė juos, į- 
gydamas licenciato laipsnį ir 
gydytojo teises. Kaip pasižy
mėjusi moksle, jį priėmė asis
tentu pas prof. Berglund šv7 
Eriko ligoninėje Stockholme. 
Prof. Berglund, Švedijos Me
dicinos Tyrinėjimų Tarybos 
narys, yra laikomas vienu žy> 

‘ miųjų vidaus ligų, ypač inks
tų ir širdies specialistu. Anks
čiau jis eilę metų profesoria
vo keliuose JAV universite
tuose. Taip dr. E. Varnaus
kas pradėjo gydytojo karjerą 
tokioje vietoje, kur retas šve
dų gydytojas sugeba patekti.

šv. Eriko ligoninėje dr. E. 
Vamauskas, šalia kasdieninio 
darbo su ligoniais^ metėsi

Šis klausimas dažnai kelia
mas laikraščiuose. Atsakymų 
būna visokių. Vieni pedagogai 
rašo, kad reikia steigti lietu
viškas organizacijas, daugiau 
ruošti parengimų jaunimui, 
daugiau spausdinti knygų ir tt 

Yra senas priežodis — “Kas 
daug žada, tas nieko nepada
ro”. Taip ir čia. Daug gražių 
idėjų, bet kas iš jų, kai nede
dama pastangų jas įgyvendinti.

Kur tos knygos, apie kurias 
Jaikraščiai rėkia,* |_ad jauni
mas neskaito? Ar jie nori, kad 
šešiolikos ir aštuoniolikos mė
tų jaunimas skaitytų V. Ne
munėlio “Debesėlius” ir Eglu
tę”? Taip, yra išleidžiama kny
gų, kurias tėveliai tik perskai
tę trenkia į kampą. Tai kam 

paskaita, kurioje spausdinti, gaišinti laiką, 
prelegentas labai įdomioj for- reikalo gadinti popierių, ka
rnoj patiekė klausytojams eilę gatvėje panašių amerikoniš- 
minčių sąryšyje su Amerikoje fcų galima nusipirkti ir labai pi- 
vis daugiau populiarėjančiu i- ^ai- ' ' ganizacijas, ir lietuvybe jauni- mokslinius tyrinėjimus širdie
Ihiziniu dvasinio balanso sieki- Tuo tarpu betuvfeka knyga mo tarpe klestės. ligų srityje.
mu, kurio tikroji išvada yra būtų viena svarbiausių priemo- ,
žmogus be kultūros, be galvo nių išlaikyti lietuvybę jaunimo 
jimo, tapęs grynai tarpe.

Bal. 16 d. Municipal Building 
salėje, Bostone, vietos lietuviai 
studentai surengė meno bei šo
kių vakarą. Programą išpildė 
vien studentiškos pajėgos. Bu
vo liūdna, kai 6 v. v. (numaty
ta meninės dalies pradžia) sa
lėje, kuri talpina per 500 žmo
nių, matėsi tik . .*. 3 tautiečiai! 
Žinodami mūsų visuomenės' 
punktualumą, rengėjai vakaro 
pradžią atidėjo visą valandą. 
Bet ir tada iš vyresniųjų matė
si tik apie 50—60 asmenų.

Vakaras buvo iš anksto pla
čiai skelbiamas per spaudą bei 
radiją. Bostono studentai tikė
josi, kad mūsų visuomenė; taip 
besisielojanti savo’’ jaunimo kyklas baigė 14 lietuvių: G. Pu- Ii joje, dalyvavo ir lietuviai 
ateitimi bei lietuvybės išlaiky
mu, bent kiek gausiau atsilan
kys ir įvertins studentijos pas
tangas. Pelnas buvo skiriamas 
paramos reikalingiems studen-

VII klasė, Brookly n

Duokite daugiau knygų jau
nimui kaip “Algimantas”, “Že
maičių krikštas”, ‘Audra Že
maičiuose” ir t. t., žodžiu, duo
kite knygų, kuriose aprašoma 
senovės Lietuva, ir jaunimas 
jas skaitys.

Dejuojama, kas dabar bus iš 
to jaunimo. Kaltinama tėvai, 
Amerika, kai tuo tarpu laikraš
čiai užsiima tarpusavio bar
niais. Rašytojai, aiškus daik
tas, yra labai užimti rašydami 
“Paklydusius paukščius”, “Per 
klausučio ulytėlę” ir t. t.’

Pagaliau, jei niekas negali 
sukurti istorinių romanų, gal 
galima jaunimui pateikti gerų 
vertimų.

Duokit mums gražių lietuviš
kų knygų, steikit lietuviškus 
jaunimo teatrus, sporto sekci
jas, literatūros būrelius, rem- 
kite pritaikytas jaunimui pas
kaitas, paremkite jaunimo or-

laimėjęs visą eilę premijų už 
architektūrinius projektus. Bro
liai Tumosai atstovauja univer
sitetui kaip pirmaeiliai krepši
ninkai. Anglų mokslus baigė 
J. Kuncaitė. Kordobos un-te 
mediciną yra baigę dr. E. Mac
kevičius, R. Musteikis.

♦ Australijoje apie 400 lietu
vių vaikų lanko savaitgalio mo
kyklas. Visas švietimo darbas 
vykdomas Liet Kultūros Fondo 
priežiūroje.

♦ Brazilijoje šiemet rengia
mo tarptautinio Eucharistinio 
kongreso proga jau dabar įvy
ko jaunimo sąskrydis. Tarp ke
liolikos užsienio valstybių da
lyvavo ir lietuvių jaunimas. 
Jaunimo ir svečių į stadijoną 
susirinko 150.000. Iškilmės 
baigtos pamaldomis.

♦ Paryžiaus lietuvių studen
tų valdybon išrinkti: pirm. S. 
Bačkis, sekret E. Gauputytč 
ir ižd. P. Klimas p*-

♦ Tarptautinė skaučių sto
vykla šiemet įvyksta Šveicari
joje per Sekmines. Stovykloje 
dalyvaus ir lietuvių skaučių at
stovės* '

♦ Venecueloje
lietuvių lanko universitetą. Ke
letas jau yra baighisių.

♦ Montrerifo unlversitetr

feiafc mokslo metais Lietuvių būtybe. Nėra abejonės, kad ši 
Studentų Sąjunga konkrečių paskaita visiems dalyyavusiem 
darbų atžvilgiu buvo tikrai uo
li. Be eilės kitų darbų net 4- 
kartus studentai buvo susirin-* 
kę*į suvažiavimus, kurių trys 
buyo studijų dienų pobūdžio. 
Palatinis toks suskridimas į- 
vyko per Atvelykio savaitgalį* 
Idiilad^hijoje.

Studijų dienos prasidėjo šeš- 
‘ padienio priešpietį, kai į Lietu
vių Banko patalpas susirinko 
gražus studentų būrelis. Iš vi
so studijų dienose dalyvavo mos vyko šokiai, 
per 50 studentų. Matėsi akade
mikų iš Washmgtono, New 
Yorko, Baltimorės, Čevelando 
ir Cbicagos bei kitų vietovių. 
Vietinio studentų skyriaus pir
mininkas A. Gečiauskas suva
žiavimą pradėjo trumpu sveiki
nimo žodžiu. Prezidiumą suda
rė J. Dėdinas ir A. Barzdukas, 
gi sekretoriavimo pareigos ati
teko R. Žukauskaitei ir V. Ku- 
likauskaįtei.

Pirmą paskaitą skaitė prof. 
A. Salys, paliesdamas svar
biausius lietuviškosios veiklos 
momentus, iškeldamas eilę ver
tingų sugestijų šiuo svarbiu 
klausimu. Po paskaitos vyko 
gyvos diskusijos, kuriose pasi
reiškė didelis dalyvių skaičius.1

Centro Valdybos atstovų 
pranešimai padaryti po trum-1 
pos pertraukos. Jie apžvelgė 
dabartinės Centro Valdybos 
konkrečius darbus.

Pabaigę studijų dienų pir-* 
mąjį priešpietį, visi dalyviai bu
vo skaniai pavaišinti prie bend
ro stalo.

relytė, A. Grincevičiūtė, J. Za- skautai, pašokę keletą tautinių 
karauskaitė, R. Dumšaitė, D., šokių, padainavę liaudies dainų. 
Petniūnaitė, E. Stankevičiūtė, * Kordobos universitete, Ar- 
I. Venclovas, J. Kovalskis, G." gentinoje,' medicinos fakultete 
Danta, R. Katauskas. studijuoja lietuviai J. Grigai

tis ir L. Toločka, ekonomijos 
mokslus — E. Tumosa, inžine-

tams paremti... Pelno liko 
nepilnai 10 dol.

Nesu muzikos bei literatū
ros kritikas, todėl negaliu ob
jektyviai įvertinti paskirų pro
gramos pasirodymų. Spren
džiant iš atsilankiusiųjų karštų 
plojimų, (o tai yra neblogas 
įvertininjo 'kriterijus), jaunieji 
menininkai sulaukė nuoširdaus 
pritarimo. Po meninės dalies

240 patapk 1
Gaunama:

“DARBININKAS
Braoklya 2L N. Y.

ves.
Šios studijų dienos pasižy

mėjo itin nuoširdžia nuotaika, 
kupina šilumos ir glaudžių 
prasmingu dalyvių bendradar
biavimu. Tokių' studijų dienų 
reiktų ir ateityje. Šį suvažiavi
mą rengė Philadelphijos sky
rius kartu su Centro Valdyba. 
Daug darbo padėjo visi Phila-

Balandžio 23-24 <L d. į Kadangi sąskrydis vyko rus New Yorko sk. vyčių
Waterbury buvo suskridę šv Jurgio Lietuvos skautų draugovės suvaidintą vaizdelį
rytinio pakraščio skautai vy- globėjo dieną, tai pradžiai bu- iš partizanų ■ gyvenimo. Lau- 

; kun. St. Yla, žą pravedė ps. R. Kezys. Po 
vaizdžiai nupasakojo laužo pasišokta.

vilgiais reikia laikyti sėkmin- šventojo asmenybę kaip skau- Sekmadienį po mišių dr. A.
- ■ ’ - ’ ' ” šerkšnas kalbėjo apie ’Troti-

Toliau buvo būrelių vadų nę higieną“, ps. R. Šilbajoris
jnena. Vis dėl to, tos dienos, na, ašaros perpildė jos akis ir (10K Elizabetho (1),. Hart- raportai apie jųvėiklą. Po 15 pravedė pašnekesį apie tar-
prabėgusfos kaimo gūdomoje, nuriedėjo per veidus. fordo (11), New Yorko (16), nūn. pertraukos v. s. A Sau- navtaą, ps. V. Pileika kalbėjo
tas nepaprastas ramumas, ta Šašibušanas buvo bemanąs Waterburio (13) ir Worceste- laitis kalbėjo apie "Vyčiavi- apie veiklą būreliuose, sktn.
nepastebėta laimė, veidelis kasdienišku klausimu pasitei- rio (6). mą", iškeldamas jo svarbiau- A. Matonis supažindino' su
tos nepastebėtos mergaitės—1 rauti apie jos sveikatą, bet Sąskrydį atidarė vyr. si. sius momentus, sktn. kun. St. dabartine rajono padėtimi,
visa tai sušvito priešais jį negalėjo nė Žodžio ištarti; už- R. Pakalnis, Waterburk> skau- Yla pravedė pašnekesį apie ps. V. Pileika padaro rajono
kaip neprieinamu esanti už gniaužti žodžiai ir ašaros, ne- tų vietininkas. Po Tautos charakterio ugdymą, sktn. vyčių apžvalgą. Aptarti pus*
laiko ribų dangaus svajonė, rasdami kelio iš širdies, ta- himno ir sveikinimų New A Matonis apie nagingumą, mečio veiklos planai. Disku-
Vaizdal ir prisiminimai anų rytum sustingo gerklėje. O Yorko vietininkas R. Kezys < Šeštadienis baigtas vaka- rijos iškelti ir kiti svarbūs
dienų susimaišė su balsva maldininkų būrys, rinkdamas davė skautininko įžodį. Posė- riene, kurią paruošė skautų skautų vyčių klausimai. Są-
šviesa, su nenutrūkstančia išmaldą, atėjo pas namus ir, džiams pirmininkavo v. sL V. mamytės ir skaučių "Vėtrų" skridis baigtas Tautos him-
maldlninkų melodija Ir skam- sustoję prieš duris, uždainavo Zelinkevičius Ir v. si. V. skiltis. Vakare įvyko’ laužas, nu, malda "Marija, Marija"
bėjo kažkdkiu mirgančiu gie- vis pakartodami priepoemį: BUumfUdąs, sekretoriavo — 'skirtas tėvynei prisiminti, ir sk. vyčių tradicine daina

* "Sugrįlk, sugrįžk, vai su- v. st J. Ulėnas ir si. Ed. Ka- Tenka pripažinti, kad laužo "Girdžiu nesyk*
rįtt!” (Išvertė t. S.) mindas. programa buvo poenka, išsky-

metu jnd&inuota, ~išŪawytaL Balandžio g iš Stochdpio Jau 1953 m. E. Vamaus- vertinta labai aukštu pašy- 
eile ritatoanaĮktai atstovų Išvyko dr. Edvar- kas atrado vieną iki tada me- mįų, E. Varnauskas, įgyda

mas 'laipsnį, kartu, atidarė 
sau kelią į Švedijos., sunkiai 
pariedamą medicinos profe 
sūrą. ».

Disertacijos proga jo nuo. 
trauką įsidėjo Stocholmo 
dienraštis "Sveriska Dagblet“ 
ir kartu’ plačiai aprašė pačią 
disertaciją.

JAV didžiausias vaistų ga
mintojas, American Cyana- 
mido Co, kasmet skiria visai 
Europai vieną stipendiją, mo- 

norinčiam 
tobulintis savo specialybėje 
JA Valstybėse. Yra nustatyta 
eilė, kuriai valsybei kuriais 
metais stipendija tenka.

šiemet priėjo švedų eilė, 
ir stipendija, buvo paskirta 
lietuviui dr. E. Vamauskui

Naudodamasis ja, dr. Var- 
' nauskas ištisus metus tęs 
mokslinius tyrinėjimus John 
Hopkins ligoninėje Baltimo 
rėje. x kaip tremtiniai, yra atvykę į

Studijų metu dr. E. Var- Ameriką ir čia apsigyvenę.

♦ Martynas Pocius, studija- 
vęs Kaune ir Vokietijoje, ga-

-Avo inžinerijos diplomą Adelai- 
dės universitete.

♦ J. Liustikaitė iš Londono 
išvyko Italijon studijuoti dai- 
navimo. Ji Šiauliuose lankė 
muzikos mokyklą, Vokietijoje 
studijavo Muensteryje filųso- 
fijos fakultete, kartu ir daina- 
vimą; patekusi Anglijon, daug

MMBR&ŽSįBM koncertavo lietuvių kolonijose, 
kartu privačiai tobulino daina- 
vimą. Buvo prieš porą metų 
susitikusi su Beniamino Gigli, 

. .'J kuris ją paragino neužmesti-
dainavimo. Gavusi savo moky- 
tojų rekomendacijas ir šelpimą 
Amerikoje gyvenančių privačių 
asmenų, išvyko Italijon tęsti 
dainavimo studijų.

♦ Stipendijos lietuviams rū- 
pinamasi gauti Madride Ispa-

Nuotr. v. Maželi? nijoje ir Friburge, Šveicarijoje.
. Madride yra nemaža studijuo

jančių iŠ visų pavergtų tautų.
♦ Z. Budrikis Sydnėjaus uni

versitete baigė gamtos mate
matikos fakultetą.

♦ Argentinoje pradžios mo
kyklas lanko per 2000 lietu- 
viukų, vidurines mokyklas apie 
500, universitetus — per 100. 
Valstybinėse mokyklose kaip 
mokytojos dirba 50 lietuvaičių.

* Nekta R. SMeravifiūtš 
krepšinį žaidžia UES Argenti
nos moterų komandoje, kuri studijuoja 17 lietuvių studentų, 
laimėjo krašto pirmenybes. Toronto un-te 43.

gusia veide išraiška, siauroje 
purvinoje kaimo gatvelėje, vi
duryje apsupančios tuštumos J 
pasirodė prieš jo proto žvilgsnį 
kai koks dangaus regėjimas, 
kupinas gilaus patoso. Grau
dūs himno garsai vėl skam- j 
bėjo jo ausyse, ir jam rodėsi 
tarytum neišreiškiamas pačio į 
pasaulio širdies sopulys atsi
spindėjo tos kaimo mergaites 
veidelyje. Užsidengęs veidą 
delnais ir atsirėmęs į tą sta
lą, ant kurio gulėjo \ sąsiuvi
niai ir pasakų knygos, jis ta
rytum užsimiršo anų dienų 
svajose.

Išgirdęs lengvus žingsnius, 
jis atsibudo. Priešais jį, lai
kydama sidabrinėje lėkštėje 
vaisių ir saldumynų, tyliai 
laukdama stovėjo Giribala.

mų, be rūpesčio gyvenimą.
Tame laimingame gyveni

me nebuvo nieko nepaprasto; 
diena paritui dieną plaukė 
nejuntamoje laimėje. Jo pa
čio užsiėmimo fone mažos

Atkelta iš 3 psL 
vartai, vedą į paslaptingąjį 
pasaulį.

Ant stalo taip pat gulėjo 
kažkas panašu į knygas. 
Trumparegis šašibušanas pa
silenkęs pamatė keletą senų 
sąsiuvinių ir nusitrynusias 
pasakų knygas. Ant medinių 
skalūno lentelės rėmų buvo 
parašyta šašibušano ranka: 
Giribala Dėbi. šis vardas ta 
pačia braižą buvo užrašytas 
ir ant sąsiuvinių, bei knygų.

Tada šašibušanas suprato, 
kur jis yra. Jo širdis smar
kiau suplakė. Jis pažvelgė 
per langą — ir ką jis pama
tė? Savo mažąjį namelį už 
aptvaros, purviną kaimo ke
lią, mergytę dryžuotais dra
bužiais, savo anuometinį ra-

Jis pakėlė galvą, ir tą aki
mirką Giribala, apsirengusi 
baltu našlės drabužiu, be jo
kių papuošalų, •atsiklaupė ir čiai aptarti savo skautiškųjų vo pakviestas 
tyliai palenkė galvą. Kai naš- reikalų. Sąskrydį visais atž- kuris 
lė pakilo nuo aslos ir su mei
le ir užuojauta įsižiūrėjo į gu.Dalyvavo skautai yyčiai tų vyčių idealą, 
išdžiūvusį, išbalusį šašibuša- bei kandidatai iš: Bostono



Žinios iš Philadelphijos

9 d.

rė (15 dol.).

MASS

Konsulatai ir Konceptai reiš-

ligoninėje 
po opera-

“Bėndruome- 
Kalėdų kiek- 
metu nuolat 
šitų rinkimų

BALFas vėl rengia metinį 
piniginį vają

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
RINKIMAI

Kurį laiką gulėjęs 
veiklusis kun. St. Raila 
cijos jau sveiksta ir tikisi tuojau 
išeiti iš ligoninės.

* f '' ■ • -
Atvelykio savaitgali, 16—17 ba

landžio, Philadelphijoje įvyko 
Studentų Sąjungos sąskrydis —
studijų dienos, posėdžiai vyko Lie- vadovavo St. Erignis, mokslei- 
tuvių Banko patalpose, dalyvavo vių ateitininkų kuopos pirmi- 
apie 40 studentų iš įvairių vieto- ninkas. Pasilinksminimas buvo 
vių. jaukus ir malonus. J. M.

doL) ir kun. M.

M900000>8aa03««

65-23 GRAND AVĖ. MASPETH 78, N. Y.

Tel. DAvenport 6-2010

42 metų patyrimas užtikrina patenkinimą. 133 Suley Avė.

liūdintieji: Vhw<m Zb»krvWm ir visa šeima

PRISIMINTI pirmajai &v. Komunijai, Graduation, 
vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio,

NUSIFOTOGRAFUOKITE .PAS
VIENUOLIKOS METŲ'MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. UUDVISE ZINKEVIČIENE

Geroje ir gausiai lietuviais apgyventoje vietoje, dėl se
natvės išeinant iš biznio, parduodami arba išnuomojami

Laidotu vi y Namai — Funeral Home
Norintieji šį biznį perimti arba su visais namais nupirktu 
kreipiasi į

mirė gegužės 3 d., 1944 m., palikdama dideliame liūdesyje 
vyrą Vincą, sūnų Joną ir tri? dukras: Rožę Mikšienę. 
Levasę Jankūnienę ir NeMie Pinetti.

Minint liūdnas 11-kos metų mūsų brangios motinos 
ir mano žmonos mirties sukaktį, šeštadienį gegužės 7 d. 
6:30 vai. ryte/šv. Kazimiero par. bažnyčioje, Brockton. 
Mass., įvyks'gedulingos pamaldos už a. a. Liudvisės sie
lą. Prašome gimines, draugus ir. pažįstamus šiose pamal
dose dalyvauti.

Rapolą Knichą
STUDIJOJ

JULIŲ PAKNJ,
Arlington. N. J.

Telef. KE 3-0615

Tremtinių Draugija užsidarė
eihtinių Dr»ugųa pradėjo BAITpUMtESlENJOS Likutis $16.23
d 1949 m vmnn 16 d ■' -'Wilum 7>’1ąamas turtas perduotas
deigmnt mpita ateiviams RehjvB^ttjūĮ Maskvos tarnų Bendruomenės apylinkei. Dėl

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai. , * • "

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE A INSURANCE

8656 85th Street, Woodhavea 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896

• VVaterburio ateitininkų 
skyriaus pirmininkas ateiti-

telnuovo Don Bosco, Italijoje, J 
balandžio 13 apsilankė Torino ' 
kardinolas. Gimnazijoje buvo 1 
15 auklėtinių, kurie nebuvo ga- | j 
vę Sutvirtinimo sakramentą. ,: 

. Vysk. V. Padolskiui neturint iš
laiko. buvo kreiptasi į kardi
nolą Maurilijų Fossatį, didelį j 
lietuvių bičiulį, kuris sutiko at- | 
vykti į gimnaziją ir suteikti g 
Sutvirtinimą. Jį pasitiko visas 
miestelis, valsčiaus valdybos 
nariai, policija. Iš miestelio gjr- Į 
ventojų buvo parinkti lietuviu- 
kams ir sutvirtinimo tėvai.
Kardinolas pasidžiaugė lieta*įĮ 
vių ištvermingumu ir lietuviš
ku vaišingumu bei dainomis. O

Velykų atostogų pradėjo? nawį 
jus mokslo metus. Į visas HaK-j 
sės primanai nauji mokiniai.

• Antanas Bendoraitis, 
Kybartų, buvęs šaulys, 1951 
atvykęs į Ameriką, greit susir-į 
go džiova, buvo keletą kartui 
operuotas ir dėl kitų ligų, dėl j 
to atsidūrė sunkioje padėtyje, j 
Pažįstamieji, giminės ir šiaip' 
geraširdžiai Chicagos šaulių 
klubo valdybos yra prašomi 
paremti. Aukas siųsti:

Antanas Bendoraitis, 
29 Wose St., 

Rochester 5, N. Y.

mininkais buvo K. Kanauka, rių, kurie savo pinigu ir darbu 
M. Brazauskas, Alg. Leonas ir .labai žymiai, prisidėję prie au
ti. Surdokas. .

Piniginę draugijos apyskaitą 
padarė ižd. Bakauskas. Per 6 

_ veikimo metus draugija turėjo 
draugijos veikimą nuo jos įsi-* $5.032.49 pajamų. Turint gal- 
kūrimo. 1. Draugija rūpinosi voje negausų naujųjų" ateivių 
naujai atvykusiuosius įjungti į būrį Baltimorėje, suma nėra 
tautinį veikimą ir skatinti se- maža. Pajamos sunaudotos:. - , 
nesniuosius ateivius. Nė vienas šeštadienio mokyklai—$725.46. 
viešas tautinis darbas ar pa
rengimas neapsiėjo be draugi
jos valdybos ar jos narių uo
laus triįiso. Draugijos valdyba 
įsteigė lietuvių kursus, kurie 
veikė apie pusantrų metų. Šie

kaitų, pertvarkė ateitininkų 
“Ramovę”, skirdamas ją tik' J 
ateitininkų reikalams. Jau da
bar rūpinasi, kad kuo daugiau 
moksleivių stovyklautų Mario- 
napolio vasaros stovykloje. 
Gegužės 28 d. rengia ekskursiją - 
į West-Point.

veikti 1949 m. vasario 16 dL
Ją steigiant siekta ateiviams * Ik 
padėti naujose gyvenimo ap- ? vt^^.- —— v——. 
linkybėse susiv&ikyti ir ko vai- draugija pirmutinė-Amerikoje reikia pažymėti, kad taįyra tik 
singiau prisidėti prie tautinio suorganizavo bimbiąinkų vaka- pačios draugijos, iždo Suka; 
lietuvių* darbo. Jos rūpesčiu į- . ro piketąvimą. Draugijos pir- čia neįeina aukos draugijos na-

. sisteigus Lietuvių Bendruome
nės apylinkei, draugija laikė 
savo misiją užbaigta ir balan
džio 24 d. nutarė likviduotis.
C. Surdokas, paskutinis drau

gijos pirmininkas, apžvelgė

• Uršulės Gudienės eilėraš- 
čių rinkinį “Žaibai”, skirtą jau- 
nimui, išleido “Tėviškėlė”. Dius- 
travo Vladas Vijeikis, 61 psL, 
kaina 1 dol. 'į'
• Saleziečių rytinės JAV pro- 

vinci jos viršininkas E. Giova- * - 
nini kartu su kun. A. Sabaliaus- 
ku lankėsi Chicagos apylinkė- 
se ir ten apžiūrėjo keletą vie-' 
tovių, kurių vienoje artimiau- 
siu laiku manoma atidaryti lie- 
tuvių saleziečių skyrių jauni- 
mui auklėti.

• Marijos diena N. Anglijos <23 
lietuvių vaikams organizuoja- J; 
ma gegužės 1 Brocktono vie- 
nuolyno sodyboje. Pradžia. 
1:30 v. po pietų. Iškilmės pra- . ' J 
sidės procesija prie Marijos iž 
statulos, bus kalbamas rožan- 
čius ir giedamos giesmės. Pa- 
siaukojimo aktą skaitys preL 
Pr. Strakauskas, palaiminimą 
Švc? Sakramentu suteiks kleb. 
kun. Pr. Juškaitis, į vaikus |
lietuviškai kalbės kun. A_ 
Kontautas ir angliškai — kun. |
J. Žuromskis. Po pamaldų bus 
užkandžiai ir meninė progra- 
ma su dovanomis, kurias pa- 
skyrė kleb. kun. Pr. Virmaus- ' 5

LAKE SUCCESS, N. Y. elektros įmonės (Sperry Gyroscope Co.) darbininkai strei
ko metu grumiasi su policija; dirbtuvėse * dirba 9,500 darbininkų. Streikininkai 
griebėsi prievartos prieš tuos darbininku s, kurie jiem nepritarė.

BROCKTON, MASS.
“KUPROTAS OZELIS”. — 

Velykų vakarą katalikų- trem
tinių scenos ratelis suvaidinę 
operetę — “Kuprotą Oželį”. 
Publiką gausiai-prijuokino. Va
karo pelnas paskirtas naujos 
klebonijos statybos fondui.

ŠAUNI VAKARIENE. —Ba
landžio 17 d. Šv. Kazimiero par. 
salėje įvyko šauni vakarienė, į 
kurią xsusirinko Brocktono lie
tuviai katalikai “sudeginti” pa
rapijos skolų, užtrauktų baž
nyčiai statyti. Per penkius me
tus, vadovaujant prelatui Pr.

' Strakauskui, buvo pastatyta 
graži bažnyčia ir išmokėtos vi
sos skolos. Be to, dar naujos 
klebonijos statybos fondui lie
ka apie $16.000.

Vakarienės metu sudėta au
kų $2000.00 ir gauta pasižadė
jimų apie $1500.00. Pati vaka
rienė davė gryno pelno $1000. 
Vakarienei šeimininkėms vado
vavo Ona Gureckienė, Romu
vos parko savininkė.

MARYTE PELDŽICTE, bai- 
’ gusi Mass. General ligoninėje 

internatą ir aplankiusi Wa- 
shington, D. C. su savo mokyk
los draugėmis, pradėjo dirbti 
Brocktone kaipo “visiting nur- jog narių armija, 
se”. Gero pasisekimo naujai 
profesionalei.

A. PELDŽIUS, buvęs “Dar
bininko” administratorius ir 
nuolatinis jo bendradarbis pa
sidavė operacijai, kurią darė 
dr. Kvaraceus. Guli Brockton 
miesto ligoninėje.

DARBAI —'Brocktone dau
giausiai yra dirbami batai. 
Darbas eina vidutiniai. Kele? 
tas dirbtuvių peržiūri savo in
ventorių. Tai užima apie savai
tę laiko. Tų dirbtuvių darbi
ninkai nedirba.

žvalgaitkL

kų rinkimo. ■i- ’
' N. Rastenis, Liet.. Bendruo

menės apy&nkėp pirmininkas, 
padėkojo už pavestą apylinkei 
turtą ir kvietė visus į bendrą 
darbą Liet. Bendruomenėje. 
Susirinkimas baigtas. Ged. Gal
vos kalba apie politinę Euro
pos padėtį. Susirinkimui vado
vavo A. Radžius, sekretoriavo 
Dan. Dulytė. * ’
Liet. Bendruomenės rinkimams 
vadovauti pavesta komisijai iš 
dr. EI. Armanienės, teisininko 
S, Balčiūno ir K, Matuliausko. 

buvo perorganizuoti. £. apmokėti lietuvių ' knygynui, \ Rinkimai vyks Lietuvių salėje 
$736.22, gegužės 1 d. nuo 9 vai. ryto 
$156.23, ligi 9 vai. Balsuoti turi teisės

Vasario 16 gimnazijai ir kitiem 
švietimo reikalams — $669.28 ; 
Balfui —$300.00,
kitokioms pašalpoms a— $72.05; 
choro palaikyti, iš kitur atvy
kusioms solistams ar aktoriams

šeštadienio lietuviškąją mokyk
lą, kuri ligi šiol su pasisekimu 
dirba, gavusi puikias sąlygas 
šv. Alfonso par. mokykloje. 
Su ypatingu atsidėjimu drau
gija rūpinosi atskleisti tikrąjį

KEARNY RUOŠIASI LB TARYĘOS RINKIMAMS
parapijos salėje -J po naująja 
bažnyčia:) ir nuo 6 vai. vak. 
ligi 9 vai. vak; Lietuvių Katali
kų Bendruomenės Čentro salė
je, 6 Davis Avė, Kearny, N. J.

Visais Tarybos rinkimo ' Jau
simais prašome kreiptis į Rin
kimų Komisijos pirm. A. Vit-

kauską arba į tos komisijos 
sekretorių K. Barzduką.

Kearny-Harrison lietuviai vi
si dalyvaukime šiuose rinki
muose, tuo įrodykime, kad 
mums lietuviškieji reikalai dar 
rūpi. • ’ .

Pirmosios vestuvės 
naujoje bažnyčioje

Balandžio 17 d. sumainė auk
so žiedus Danutė Mėlynytė su 
Jonu Bilėnu. Moterystės sak
ramentą suteikė Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijos vika
ras kun. D. Pocius.

Vestuvės’ buvo gana iškil
mingos : dalyvavo visa eilė 
vestuvinių palydovų, daug 
žmonių, draugų ir pažįstamų.

Parapijos choras, vadovau
jamas muz, ATg. Kačanausko, 
gražiai giedojo, o solistė Flo- 
rence Schillon išpildė “Avė Ma
ria”.

Vestuvinė puota įvyko Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centro salėje. Svečių buvo pil
na salė. Vakarienė pradėta 
malda, kurią sukalbėjo kun. D. 
Pocius. Gražiai kalbėjo kun. 
Petras Totoraitis iš Newarko 
ir muz. Alg. Kačanauskas.

. Vestuvių nuotaika buvo la
bai jąuki ir lietuviška. M.

L. B. Keamy-Harrison Apy
linkės Rinkiminę Komisiją su
daro: pirm. A. Vitkauskas, 
sekr. K. Barzdukas ir narys 
M. Mėlynienė.

Balsavimas įvyks gegužės i 
d. nuo 9 vai. ryto ligi 5 vai. v. 
Sopulingosios Dievo Motinos

piketavimui 
turto įsigyti 
penkių parengimų išliidoms kiekvienas lietuvis, sulaukęs 18 
(ypač bufetams), patalpų nuo- m. ir sumokėjęs solidarumo 
mai, radijo skelbimas, raštinei mokestį, kuris bus priimamas 
ir paštui ’ — $2.377.01. ir rinkimų vietoje. Tą pačią 

dieną, tuojau po Motinos die
nos minėjimo, apie 5 vai. p. p. 
šaukiamas visuotinis mūsų 
apylinkės susirinkimas.

Ateitininkai
balandžio mėn. 24 d. Lietuvių 
salėje susiruošė pasilinksmini
mą. Dalyvavo gražus mokslei
vių-ir studentų .būrys. Su jau
naisiais buvo ir jų tėvai, taip 
pat svečių. Nepasitenkinta tik 
įprastiniais šokiais, bet dainuo
ta ir tautiniais žaidimais pasi
linksminimas paįvairinta. Buvo 
dar ir speciali programėlė. Vr 
Noreikaitė sklandžiai paskaitė 
senovinį lietuvišką padavimą, 
pora duetų padainavo „R. Bal
čiūnas su A. Šilgaliu ir jied
viem akordeonu pritarė R. Šil- 
galis, kuris dar pagrojo / pora 
valsų, B- Bogutaitė su V. Draz- 
džįu pa juokino svečius jumoris
tiniais dalykėliais. Programai

nį vajų, kuris, tikimasi, bus dar 
pasekmingesnis. šiems reikalams 
aptarti balandžio mėn. 27 d. Liet. 
Banko patalpose buvo sušauktas 
narių ir visų norinčių vajuje pa
talkininkauti susirfhkimas. f '

Mirtinai sužeistas pravažiuojan
čios mašinos, nuvežtas į ligoninę 
mirė Liudvikas Kundrotas, — 62 
m. amž. gyv. 1702 So. 2-ji gatvė. 
Tai atsitiko balandžio

šiems rinkimams Philadelphijo- 
je yra ruošiamasi visu rimtumu. 
Jau šėpai yra sudaryta rinkiminė 
komisija, tokios sudėties: J. Stik- 
liorius, 3612 Baring St, M. Bige- 
nis, 311 Wharton St., A. Jurskis, 
1313 W. Jerome St Bendruomenės 
radijo pusvalandis 
nes. Baisas jau nuo 
vieno pusvalandžio 
primena lietuviams
svarbą. Balsavimui jau yra gauti 
šie rinkiminiai bustai: šv. Kazi
miero parapijoje, šv. Andriejaus 
parapijoje ir Lietuvių Banke-Li- 
berty Federal Savings and Loan 
Association, 202—104 N. Broad St. 
Jeigu, kaip tikimasi, bus gauta ir 
daugiau patalpų, jos bus praneš
tos spaudoje ir per Bendruomenės 
Balsą. Tikimasi, kad visi Phila
delphijos lietuviai pilnai supras 
šių pirmosios JAV Lietuvių Bend- . 
ruomenės Tarybos rinkimų svar
bą, ir .visi gausiai registruosis ir 
balsuos.

Brocktoniečiai Velykas šven
tė labai iškilmingai. Didžiojo 
Ketvirtadienio naktį prieš Šv. 
Sakramento budėjo šv. Vardo 
draugijos nariai ir šiaip bud
resni žmonės. Ketvirtadienio 
rytą buvo pilna bažnyčia žmo
nių ir beveik visi priėmė šv.

Trumpos žinios

Galutinai patikrintomis žinio
mis, aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams Vasario 16 proga jau 
susumuotos, ir galutinė suma yra 
1830 dolerių. Ta suma yra tik ke- 

' liolika dešimčių dolerių mažiau
negu pernai, nors lietuvių Phila- Komuniją, 
delphijoje yra šiek tiek* sumažėję.

Bendruomenės Balso progra
moms pagyvinti dar reikalinga 
nupirkti daugiau plokštelių. Tam 
reikalui Philadelphijos Meno An
samblis aukojo '15 dol., p. W. 

' Tarvid — 10 dol. '

Bendruomenės Balsui praneši
nėti yra pakviestos, be jau anks
čiau pranešinėjusių M. Raugie- 

. nes, D. čepulytės, dar: R. Žukaus
kaitė, S. Jurskytė, V. Ramanaus
kaitė. Tikimasi, kad moteriški bal
sai dar pagyvins programą.

Velykų rytą per Prisikėlimo 
mišias bažnyčia buvo kimšte 
prikimšta. Labai daug žmonių 
priėjo prie šv. Sakramentų. 
Brocktoniečiuose jaučiamas di
delis dvasios atgijimas.

MIRfc VIENUOLYNO 
VIRŠININKES

motina. Prieš kelias savaites 
Scrantone, Pennsylvanijoje, mi
rė Magdalena Cepukevičienė, 
Šv. Kazimiero parapinės mo
kyklos ir Jėzaus Nukryžiuoto
jo seserų vienuolyno viršinin
kės konsulatos motina. Taipgi 
velionės kita duktė, , vienuolė 
sesuo Koncepta, vaikučius mo-

Pernai BALFo metinė rinkliava ko Worcestery. Dėlei jų bran- 
davė apie pusketvirto tūkstančio gios,mamytės mirties seserims 
dolerių. Vietinė BALFo valdyba 
rūpinasi Ir šiemet pravesti pinigi- kiame nuoširdžią užuojautą.

40 metų Hartfordo LRK Moterų Sąjungai
Žinoma, tai bus vyro gimta- Tarp kitų svečių ir viešnių 

diėnis — pagalvos ne vienas, dalyvaus centro pirm. J. Mack, 
nes jokia moteris neišdrįstų .kurią įdomu pamatyti. Ji yra 
surikiuoti tokią krūvą metų 
ant savo “Birthday Cake”, kai 
net įstatymai jai leidžia amži
nai pasilikti tik “over twenty 
one”. Deja, šįkart 40 metų mi
nės ne vyras ir ne moteris, o 
tik Lietuvių R. Katalikų Mo
terų S-gos 17 kuopa Hartfor
de. Dėl to ir metų skaičius nė
ra jokia paslaptis, o tik kuo
pos pasididžiavimas.

Šventė įvyks gegužės 1 d. 
Prasidės 8:30 mišiomis ir ben
dra kuopos narių komunija 
gražioje lietuvių šv. Trejybės 
bažnyčioje, kurios dar visai 
nebuvo tada, kai Hartforde kū
rėsi Sąjungietės. Tiktai dvasios 
vadas per 40 metų pasiliko tas 
pats — Monsg. J. Ambotas, ne
senstantis, kaip ir pati kuopa...

Po pietų 5 vai. šventės daly
viai — o jų, tikimasi, bus daug 
— susirinks į lietuvių mokyk
los svetainę. Ten bus kalbos, 
sveikinimai, meninė dalis ir są- 
jungiečių vąišės su visais sve
čiais. Ir kas per vaišės... Ne 
kavutė, ne arbatėlė, ne šaltas 
bufetas ar užkandžiai, kaip 
dažnai tokiais atsitikimais da
roma, o tikri pietūs net ir... 
su išgėrimu. Taip nutarė šven
tės rengimo komisija, vadovau
jama kuopos pirmininkė Mrs.

■ R. Monchunas. Daug smulk
menų rengėjos dar laiko pas
laptyje. Net negalima sužinoti, 
ar ten bus vienas “Birthday 
Cake” su 40 žvakių, o gal ke
turiasdešimt įvairių pyragų ... 
“Kai du stos, visados daugiau 
padarys” — sako lietuviška pa
tarlė. O ką padarys 108 sąjun
gietės, visos geros, per ilgus 
metus prityrusios lietuviškos 
leimininkės — tai sunku ir 
spėlioti. Geriau nueiti pačiam 
į šventę ir pamatyti. Atrodo, 
kad šįkart apsimoka būti smal
siam.

Taigi, visi Hartfordo lietu
viai — vyrai ir moterys — 
rengkitės gegužės 1 d. į sąjun- 
giečių šventę, kur jus sutiks 
kuopos pirm. R. Monchunas su

čia gimusi lietuvaitė, bet daug 
dirba lietuviškoje veikloje. Jos 
energija ir domėjimasis viso
kiais reikalais ir gyvenimo 
klausimais primena Mrs. Roo- 
sewelt. Jei daug būtų Ameri
koje gimusių lietuvių moterų 
tarpe tokių, kaip Mrs. <J‘. Mack, 
nebūtų jokio nutautėjimo klau
simo. Net ištekėjusi už nelie
tuvio, ji pasiliko ištikima ir 
veikli lietuvė. Taip pat tikima
si, kad šventėje dalyvaus “Mo
terų Dirvos” redaktorė M. 
Pauliukoniene, Apskričio pirm. 
K. Žilinskienė. Taip pat yra 
pakviesti Hartfordo ir apylin
kės organizacijų atstovai.

Korespondentė.

Balandžio 3 d. prie Mykolo 
Norkūno kapo Saldžiausios 
Širdies kapinėse buvo «susirin- 
kę Lawrence ir So. Bostono vy
čiai prisiminti savo organiza- 

. cijos steigėjo, kuris mirė prieš 
4 metus. Dalyvavo taip pat M. 
Norkūno dukterys ir, giminės 
iš Lowellio. Prel. Pr. Juras, vy
čių garbės narys, sukalbėjo 
maldas. Jam asistavo kun.’ A.» 
Kontautas, vyčių dvasios va
das, ir kun. A. Janiūnas, Law- 
rence kuopos dvasios vadas. 
Elena Marcinkevičiūtė. Law- 
rence vyčių kuopos pirminin
kė, padėjo gyvų gėlių puokštę.

Grįžus iš kapinių, salėje bu
vo diskusijos JAV lietuvių 
jaunimo reikalais. Kalbėjo kun. 
A. Kontautas ir Bizinauskas.

Prel. Pr. Juras balandžio 17 
buvo nuvykęs į Providence, kur 
dalyvavo kleb. kun. J. Vaitekū
no 1 
tuvėse, ir jubiliatą sveikino N. 
Anglijos lietuvių kunigų var
du, o balandžio 24 kartu su 
kun. A. Janiūnu, E. Vasyliū- 
niene, M. t’ilypiene ir būriu 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų dalyvavo Brocktone 
rėmėjų seimelyje. Prieš tai M.

Pilypienės, Lawrence rėmėjų 
pirmininkės bute, buvo surenk- 
ta pobūvis seserims paremti; 
dalyvavo apie 70 asmenų.

Prof. A. Lešbiskas gavo iš 
Lietuvos žinią, kad Kaune mi
rė jo tėvas, sulaukęs 80 metų.

< Iz. Vasy liūnas intensyviai 
ruošiasi naujai smuiko koncer
to programai. S. J.

25 metų kunigystės sukak- j 
ėse. ir jubiliate sveikino N. <

Prof. Alfonsui Lešinškui, 
gyv. Lawrence, Mass., dėl 
jo

tėvelio mirties
(Lietuvoj) 

kuo širdingiausią užuo
jautą reiškia *-

■s - jo pažįstami.
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DAVID MATĖS (Detroit, Mich.) 
Senato komisijai atsisakė liudyti, 
ar jis priklauso komunistų parti
jai. Jis yra tarptautinis atstovas 
elektros įmonių darbininkų uni
jos, kuri prieš kelis metus buvo 
išmesta iš CIOxkaip komunistų įta
koje esanti unija.

ST. C ATKABINĘ, ONT.
. Tautinių šoklų grup*» 

dalyviai kviečiami susirinkti 
gegužės 14 d., šeštadienį, 6

Jono 
pra

pūs mus — N-CJB4L nary*. Nemoka
mai pristatėm oro siunta!! Rašyk ar 
kreipkis: ANDES CHINCHILLAS

kon- 
tunto 
skau-

PubUk® atsilankė apie 350. 
Uęteįi&ų nžtodgų radijo 

lintamavakaris j- 
vyko balandžio 17ispanų sa
lėj. Programoje tavo solo, 
duetų, trio daiBų, • akordeo
nu duetas ir (fektanatorius. 
Dainavo ir visa salė.

Pasirodo, kad du vakarus 
iš eilės detroitiečiai nemėgsta 
vakaroti, už tat antrą vaka
rą teatsilankė truputis per 
šimtą. 'Viltys, kad. senųjų 
karta pripildys salę, neišsi
pildė. Visų parengimų rams
tis tai yra tie 300, kuriuos vi
sur matai. O kur tie enciklo
pediniai 20.000 Detroito lie
tuviu? P. Natas

AR NEJUNTI PASAUKIMO BOTI 
MISIONIERE AFRIKOJ?

Mūsų Palaimintoji Motina kviečia Jus 
prisidėti prie Afrikos Misionierių bal
tosios armijos — The

WHITE SISTERS. .
Ligoninės - Leprozarijai - Mokyklos - 

Socialinis darbas ir t.t.

MURPHY’S
KADILAKŲ LIMOZINŲ 

PATARNAVIMAS 
' Ypač vedybų reikalu 
Malonėkit paskambint FL 8-5948 

Uniformuoti šoferiai visom progom, 
valandom, dienom, savaitėm ar 

kelionėse
JAMES MURPHY

namų patogumas.
Informacijų paprašius.

Prašyk knygutės

vavimą į skiltininko laipsnį pa
keltas DLK Vytauto draugovės 
adjutantas Vyt. Malcanas. Į 
paskiltininkio laipsnį pakelti 
keturi DLK Vytauto draugovės 
skiltininkai: Gintautas Snieč
kus, Vytenis Garliauskas, Ro
mas Zorska ir Andrius Šenber- 
gas. Skautus trumpu žodžiu 
sveikino kun. Goldikovskis ir 
H-jo JAV Rajono Vadeiva v. s. 
V. Šenbergas. Trumpa ir įspū
dinga sueiga baigta tautos him- 
nu.

mas dviem grupėm: vieną jų 
sudarys amerikoniškos mokyk
los V — Vm skyrių mokiniai, 
kitą — augštesniosios mokyk
los IX — XII klasių mokiniai. 
Rašinėlis bus rašomas lituanis
tinės vysk. Valančiaus mokyk
los vadovybės skirtu laiku, pri
žiūrės mokyklos mokytojai ir 
konkurso komisijos nariai. Iš 
kiekvienos grupės bus išskirti 
du geriausiai parašyti rašinė
liai pirma jai ir antrajai premi
jai. Premijas, be pačios apy
linkės valdybas, dar skiria ir 
privatūs aukotojai (po $10 au
kojo K. ir Z. Gobiai bei Jonas 
Graužinis, po $5 E. Junevičie
nė ir P. Tamulionis). • V. Senulis yra Sans Souci, 

Argentinoje, moterų agrono
mai vakare, 73 Rolls Avė. Po mhį mokyklos vicedirektorius, 
pasitarimo užkandžiai ir pra- Jis per 7 metro išaugino 135.- 
mogėlė. 000 medelių.

• Prof. A. Krapovickas, iš 
Argentinos pasiųstas studijų 
pagilinti į Kalifornijos univer
sitetą, aplankė didžiuosius 
mokslo centrus Chicago  je, Bos
tone ir New Yorke. Iš j^n iš
vyko j Meksiką, Puerto Rico ir 
Peru. ■

ST. JOSEPIFS VILIĄ
Svečių namas, vedamas šv. 

Krikštytojo Seserų. Atostogas 
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai mo
terims gyventi. Atidaryta visus me
tus. Savaitgaliais rekolekcijos. Pra
šyk paaiškinimų. Peapack, N. J.

Peapack 8-0334. TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N G A

. Rašyk:
Missionary Sisters of Our Lady 

of Africa
THE WHTTE SISTERS 

319 Middlesex Rd. 
Metuchen, N. J. 
Metuchen 6-0964

JAUNI VYRAI KVIEČIAMI I 
BROLIUS' PRANCIŠKONUS

Jauni vyrai, norintieji sekti Dieviš- 
Mokytoja ir turi palinkimą bu<- 

slaugais bei dirbti mokyklose ir ber- 
ntakų retabflStaeijM ■ probteuMąs už
siimti, gausite daugiau taformadjn 
rašydami: ReV. Brother Provincial, 
Mauni Alverno, Ctactanati 38, Ohio.

— Motinos dienos minėjimas 
— gegužės 8 d. Paskaitą skai
tys prof. VI. Sabaliauskienė, 
menine programą išpildys: Ire
na Arlauskaite. K. Bulsienė. 
Pr. Puidokas ir kt. Andr. Cie- 
minis rengia spec. Motinos mi
nėjimą per liet radio. Minėji
mą rengia A. L. Bendruomenės 
skyr. valdyba.

St Joseph’s Guest Home
I Greene St., New Haven, Conn.

Tel. UN 5-9951
Prieinama kaina

Dvasios Seserys s duoda kamba
rius su maistu dirbančiom moterim, 
studentėm ir atostogaujančiom. Vie
ta centre, kasdien Mišios, geras mais
tas.

kas būti taupesnis.
Ypač išaugoje buvo daug 
skysčio, maža* kruopų. Tru- 
pūtį stebina, kad V. Žukaus
kas svetimų autorių eilėraš
čius deklamuoja it * savus. 
Reiktų ir aniems dalį ati
duoti.

Tautinių šokių grupė po
ra šokių atliko pasigėrėtinai. 
Tačiau abejoju, ar iš viso 
tiko literatūros vakarą tauti
niais šokiais paįvairinti..

čio žiedo, sumirgės jo šokiai 
ir žaidimai. Programos paren
gimui vadovaus pats mokyk
los vedėjas J. Žilionis. St B.

Balandžio 24 d. Clevelando 
skautų ir skaučių tuntai minė
jo skautų patrono* šv. «Jurgio 
dieną. Uniformuotas jaunimas 
dalyvavo 10 vai. pamaldose šv. 
Jurgio bažnyčioje, o po jų pa
rapijos salėje įvyko iškilminga 
abiejų tautų sueiga. Jos metu 
buvo paskelbti skaučių 
kurso rezultatai. Skautų 
gretos padidėjo keliais 
tais' davusiais įžodį. 
Rukšėnas tapo skautu, o Kęs
tutis Zylė, Romas Zylė, Algi
mantas Pasakantis ir Vilius 
Juknevičius — jaunesniaisiais 
skautais. Už pavyzdingą vado-

gg djuonenės Detroito Apylinkės
Įį*: VįMdyba surengė literatūros Posėdis 
£ . vakarą "Trumpos dienos“ aū- nučių- 
Kvierei pagerbti. Poperi

Nors ir su tradiciniu pus- 
balandžio pavHarimuprasi- 
dėjęs iškilmingas pagerbimo 

U' posėdis buvo' pavyzdys viso- 
tiems minėjimams. Prezidiu- 
me vaatitooe tik laureatę 

\ Alę Nakaitę - Arbačiauskienę, 
fe' Draugo romano konkurso ko- 
F. misijos pirmininką Bernardą 

BrazdŽMMiį, L. Bendruomenės 
5* Detroito apylinkės?/ valdybos 
L- pirmininką inž. C. Staniulį, 
f ■’ Detroito Liet Organizacijų 
> Centro pirmininką Pr. Polte- 

rait| ir L. B. Detroito apylin- 
kės vald. parengimu komisi- 
jos pirminįnką K. Kodatienę. 

r -L Bendruomenė įteikė lau- 
reatei knygnešio statulėle, ir 

I;' Ore. Centras menišką adresą 
| / su bevęik visų organizacijų re- 

v' prežentantų parašais. Visi
2 f'kalbėjo svariai, trumpai Į-
< domiausia buvo klausytis B.

.Brazdžionio prisiminimų ir 
į? t “Trumpos dienos” romano 

vertinimų. Pati Alė Nakaitė 
į'*;, -pasidžiaugė visuomenės dė- 
į: mesiu jos romanui. Tai esąs 
'J, didžiulis paskatinimas, šutei-* 
p Ws tvirtybės naujiems dar- 

v bams.

šystė, kad programa tęsis iki 
12-tos vos neišsipiMė.

Savo kūrybą skaitė Alė 
Nakaitė, Bernardas Brazdžio
nis, Julius Kaupas, Medar
das Bavarskasį Marija Sims 
ir Balys Gražulis. Gražu, kad 
suteikiame proga visuomenei 
pažinti gyvus rašytojus, ta
čiau rengėjams, o ir patie
ms rašytojams reiktų pagal
voti ir apie laikrodį... šiuo 
atveju dar liūdniau buvo*

Kliauzūrotos kontempliatyvi nes 
Amžinojo Rožančiaus Dominikonės 

Vienuoles
eina garbės sargybą švč. Dievo Mo
tinos Marijos pagarbai, kalbėdamos 
prie Švč. Sąkramento dieną ir naktį 
rožančių bei giedodamos breviorių. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui per 
Mariją, melstis su Marija, ir į Mariją, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalčiausioji Marijos širdis minns 
davė išganymo pažadą — šventąjį 
Rožančių.

Pašaukimo brošiūros paprašius 
Reverend Mother Prioress, O. P.

Perpetual Rosary Monastery
802 Court St, Syracūse 8, N. Y.

Skambės šienapiūtčs 
jaunimas išeis jieškoti

TAIP, DIEVAS ŠAUKIA IR JU«!
Todėl Dieviško žodžio Vienuolijos Misio
nieriai primena Jum:

1. šv. Tėvas nori, kad jaunuoliai siektu 
kunievstės ANKSTI ir apsispręstu JAU- 
NYSTfcJF.

. Dieviškojo žodžio Misionieriai rifflo vos 
baigusiems 8 skyrius važiuoti i MIRA- 
MAR, seniai įkurta mažąją sem.n-i:iją 
Duxbory. Mass.

3. Jfe esate maloniai laukiami pamatyti 
semiMrijos su jos trrožiu ir erota

Aplikacijom ar informacijom kreipkis: 
REV. JOSEPH GUNNING, S. V. D^ 
184 Beacon St., Boston, Mass.

Four Hour Family Service 
Your Laundry cafled for and 

delivered to the home 
Washed — dried and 

Semi-Folded 
18 Ibs — $L70 

Special — Rug $1.00 
with wash bundle 
WONDEE WASH 

LAŪNDERMAT
Forest Aveų Staten fcdand 

GI 2-0876

šachm*ta tamyraa
Bendruomenės valdybos su

organizuotame šachmatų tur
nyre dalyvauja 20 žaidėjų. 
Kiekvienas 'žaidėjas su savo 
jpartneriu turi rmlošti |x> 2 
partijas. Turnyrui įpusėjus, į 
pirmąsias vietas yra iškilę: J- 
Naujokaitis irZSt. Astrauskas.

LB Inf.

AUGUST P. GUSTAS, INCJ 
August P. Gustas. Prezidentas. 
354 Marcy Avs, Brooklyn, N. Y.

;; ‘„Taipgi: 279 Marcy Avė. 
(Koplyčios suteikiamos ir kitur) 

EVergreen 7-4774

Ar nori sutaupyti vartotą auto?
Ar nori sutaupyti pinigų?

Ar nori laiko ižšimokšjimui.
Tai aplankyk

THE GREAT KULS MOTOR SALES
- 4301 Amboy Road

Staten Isfand &, N. Y.
HO 6-0611

533 Gmnd Brooklyn. N. Y. i 
Tel. EVcrgreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausiai 
duona. Mm kepame duonas, py-l 
ragus ir pyragaičius pagal visų į 
skoni. Tortai, ypatingai pyrngnl| 
vestuvėms, krikštynoms Ir kito-* 
kiotns iškilmingoms progoms. Už-į 
sakymai išpildomi kogeriausiai. |

Hvettojama i kraštavę* ♦

vių.
Dabar reikia laukti jau 

pačių rinkikų 
pasisakymo ir valios pareiški
mo: balsuokime už pasirinktus

WELLAND, ONT. Lietuvių taoras,
L. Bendruomenės susirinkimas vadovaujamą^ ..įA, Paulionio.

Paskelbtas rašinėlio konkursas Balandžio 17 d. buvo šauk- ruošiasi birželio liūdnųjų dienų^ 
Balandžio 17 d. įvykusiame tas visuotinis K. L. B. Weilan-

didžhjjų lietuvių kalbininkų Jo- do apylinkės susirinkimas, bet 
iš 105 narių, dalyvavo tik 15.

Būgos minėjime bendruomenės Neįstengus išrinkti nė dienos 
apylinkės valdyba paskelbė prezidiumo, dalyviai išsiskirstė, 
konkursą mokykliniam rašinė- Dar kartą bus bandoma šaukti 
liui parašyti. Jo tema: Kodėl susirinkimas gegužes 15 d., 
aš kalta lietuviškai. Bus rašo-' sekmadienį, tuojau po pamal

dų, 11 vai. ryto. Prašome visų 
dalyvauti.

Motinos Dienos 
minėjimas įvyks gegužės 1 d., 
tuojau po pamaldų. Programo
je paskaita, motinų pagerbi
mas ir meninė dalis, kurią iš
pildys vaikučiai, pastatydami 
scenoje tai dienai pritaikintą 
vaidinimėlį. Minėjimą ruošia 
-parapija.

Gegužinė 
grynai atvirame ore ruošiama 
birželio 5 d. Bieliūnų ūkyje. 
Pradžia 2 vai. po piet —K.

Stephen B rėdės Jr, 
ADVOKATAS

87 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

ŠV. PRANCIŠKOS CABBINI 
ŠVENTOVE

Bendruomenės Tarybos rin
kimams pasiruošta: 

balsavimo laikas: 
gegužės 1 d. nuo 9 vai. 
iki 9 vai. vak., ‘ 

, vieta:
1308 E. 68 St (buv. čiurlionie- 
čių patalpos Lietuvių Banko 
namuose),

balsavimo kortelės ir vokai 
bus duodami vietoje (viskas 
jau atsiųsta),

norintiems nurodymų 
suteiks Rinkimų Komisija pa
talpose taip pat budės ir apy
linkės valdybos nariai, 

tam tikri pranešimai
dar siuntinėjami įregistruotiem 
rinkikams, ir paštu, juos pagal

- HOTEL SANFORD
Vedybinės puotos vėsinamo oro 

BANKETŲ KAMBARY 
prieinamiausią kaina 

; (ligi 150)
Cozy visiona privatūs kambariai.

Kreipkis i MR. VINCENT.
anketų tvarkytoją. Flushing &1400 
UM0 SanforO Ava^ Flushing, U I.

Woodside, l_ I. 
Deimantai - Laikrodžiai - Dovanos 

Tel. NE 9-2857

parengimams, susinn* 
kinta n in. elr.

Trečioji Lietuvių diena, 
rengiama bendruomenės apy
linkės, įvyks birželio 19 d. 
Programą atliks lituanistinė 
vysk. Valančiaus mokykla.

349 R1DGKWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(recOKd changers).
Aptarnaujami rajonai: * Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ridunond Hm, Ozone Park, Forest HiU, Jamaica.

Dartas 8flirtam— prKyi—iu terlmBro, pripaftrto 
BOA taOtato, New Yorta.

TELEPHONE.’ 
DEARBORN 2-9319 

TOPLACE

ŠV. DONATO BAŽNYČIOJE 
*” DONATO BAŽNYČIOJE

minėjimui. Repeticijos vyksta 
sekmadieniais 4 vai. p. p., pran
ciškonų namuose.

šeštadieninės mokyklėlės 
užbaigimui ruošiamas trumpas 
vaidinimėlis, kurį suvaidins pa
tys vaikučiai. Pasilinksmini
mas yra numatytas gegužės 29 
dieną.

Lietuvių šventei 
kuri įvyks liepos 2 ir 3 d. d„ 
didieji paruošiamieji darbai 
jau atlikti. Laukiama svečių 
iš didesnių Amerikos centrų, 
kaip Pittsburgho. Clevelando. 
New Yorko, Detroito, Roches- 
terio, Ęuffalo ir kitų miestų. 
Norintieji užsitikrinti su nak
vyne, malonėkite iš anksto 
kreiptis šiuo adresu:

Fraacfeeaa Fathers,
78 BoHs Avė.,

St. Catharines, Ont, Canada

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

ROCHESTEB, N. Y.
KB>. kun. Jono Bakšio 25

j; - mefcį, Roehesterio Ket. šv. Jur- 
jdo paronijąi pastoracinio dar-

• mtaktnvjų iškBm^as mi- gautus adresus taip pat gaus
Ch; Bėjfanas įvyks gegužes 15 die- ir kitų Clevelando lietu- 

ną. Visi parapijiečiai šioms sn-
į kaktuvėms rengiasi su atsidė-
> ūmu. Girdėti, kad toms retoms

A kun. kleb. J. Bakšio, didelio 
tremtinių draugo sukaktuvėms 
rengias ir buvę tremtiniai, ku- kandidatus, visi prie balsavimo 
riems iis yra labai daug padė-

- ies. Vien darbo ir buto garan- 
tijų yra parūpinęs per 500/ 
daug kam padėjęs surasti dar
bą ir Vedęs propagandą padėti-

. Amerikon atvykti.

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Tetefoaas JAmaica 6-7272

— Vengkime apgavikų. Visą 
savaitę Rochestery per lietuvių 
butus vaikštinėjo jaunas vyras, 
pasivadinęs DP, atvykęs iš Sy- 

- racus, N. Y. kur nesuradęs sa- 
p , .vo buv. sponserių- •Jis prašinė- 
•./ jb tik pinigų ir tai nemažiau po 
< 10 dol.

» Petras BHndaikas balan- 
* " dBo 28 d. at'ivrntė 50 metų 

rakaktayea. Jis aktyvus A. L. 
Bendruomenes ir lietuvių choro 

vr . narys. Ilgiausių metų. sb.—

— Birželio įvykių ir Lietuvos 
okupacijos 15 metų minėjimas 
— birželio 13 dieną. Minėjimą 
rengia šito skyriaus valdyba.

‘•Religiniai reikmenys ir dėvanos kas
dien pasitaikančios gaunami** 

VEDYBOMS • KONFIRMACIJAI 
SUŽl E DUOTU V6MS 

GRADUACIJOMS 
IR KITOMS PROGOMS

Teik dovanas katalikiš
kos PRASMĖS

Madona Gft Shop . 
114 BROADWAY 
PATERSON, N. J.

ORAFTSMEN . __
DETAILERS STOCK BILLER8 WTtH 

* STORE FEKTUBE EXPERIENCE
Ezcejknt opportunlty with the okleet and largert store fbtture 
manufacturtnr rompany on the wert coaat. Tear round employment 
fnr throc who can gualify.

Rate up to 32.50 per henr. Paid Hoildaya. Pakl Siek Leave 
after One Year. Vacstion after one year. Tranaportation wlll be 
conaidered. Replies held confldenttal.

VVrlte Weber today atatiną gualifteatlona, condttions of health, 
experience and we will aend ym» detalia.

WEBDK SaOffCASE A FTOtfTRE C0-. INC. ' 
5700 AVALON •OVL1VABO, LOt ANGELES 11, CALIF.

65 ir Callcwhill Sts. (4 blokai nuo 
Market St.), Philadelphia 
AMŽINOJI NOVENA Į 

ŠV. PRANCIŠKĄ CABRINI
- Ketvirtadieniais 3:30, 7:30'ir 8:15 
Mišios aukojamos ketvirtadieniais už 
tuos, kurie dalyvauja novenoje arba 

prisiunčia savo intencijas.
Aplankykite koplyčią, kurioje 

garbinama iv. Pranciška Cabrini.

narveliai), prašo $1,500. Ati
duodama už geresnį pasiūlymą.

GI 7-3209, po 8 p. m.

WQODSIDE’S 
GERIAUSI JUVELYRAI

• Nauja savaitgalio mokykla 
atidaryta Sidnėjuje, ’ Ryges 
priemiestyje, Australijoje. Mo
kyklą lankė 14 vaikų, mokyto
ja B. Savickienė. Šiuo metu 
Sidnėjuje veikia savaitgalio 
mokyklos Bankstownę (apie 
60 mokinių) ir Cabramattoj 
(apie 25 mokiniai). •

• Juozas Petrauskas Mel- 
bourne, Australijoje, baigė ku
nigų seminariją ir gavo diakono 
šventimus. Jo primicijos įvyks-' 
ta liepos 24 d. Tai pirmas lie
tuvis kunigas, baigęs teologi
jos mokslus Australijoje.

Z
...Jį



I

CAMP ST. JOHN

Tonikas viduriam

BUS8. SERVICES

DAIGYNAS IR PAKELĖS pardavi
mo paląpinė East TremonL Įsteigta 
prieš 24 m., geros pajamos, 3 metam 
išnuomota, labai pigi-nuoma, 7 dienų 
darbas. Prašo $3000. Gera proga su
sikurti gyvenimų.

Skambink MO 4-4704, po 7 p. m.

DARBININKE, 
skambink telefonu: 

GLenmore 5-7068

GARDEN City Cape Cod, l** years 
old, immediate cccupancy, 4% GI 
mortgage available, 4 bedrooms, 2 
baths, laigė screened porch, full base- 
ment, w/w carpeting; near Catholic 
schools and churches; asking $19,950. 
Owner. PI 1-1499.

HASTINGS-ON-HUDSON. Puiki so
dyba, chalet tipo namas, 4 miegam.. 
didelis valgomasis, IVz kamb. voniai. 
3 uždari balkonai, akmeninis židinys, 
šildymas gazu su elektra, 25 kub. 
Amaną šaldytuvas, Apex automatišk. 
skalbtuvas, ploto 100x200, geros ap
link mokyklos, nedideli mokesčiai, 
arti kat. bendruomenė, parduodama 
su nuostoliais už $15,000. Skanibinti: 
HAstings 5-4482..

FISHING STATION wlth Bar and 
Grill; hraterfront property, 380x370— 
fully bulkheaded — Price $42,000, 
good terms, by appointment only. 
CaU JOHN GROSSMAN, 133 Kast 
Main Street, Babylon.
Tel. Mohawk 9-6257; '

evenings Juniper 1-1604.

BAR ASEVICIUS ir SŪNŪS 
F U N E R A L H O M E

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS
Ėaidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

Nemokamai visas namų dekoravimo 
apžiOršjimas ir patarimai

NEW ROCHELLE su nuostoliais 
idealus didelei kat. šeimai koloninis 
namas. 3 vonios, powder kambarys, 
erdvi halė, sandėliukai, 4 židiniai, 
erdvus su sėtais pcrčius, aliejum, 
kombinuoti lengai, 2 auto garažas. 
Arti mokyklos ir bažnyčios, prie 
Thruway. Tik $22,000. NE 2-4625

Joseph Garszva
GRABORIUS ‘ 
BALSAMUOTOJAS ,

3:1. JAV mešstesSsBiagmerte- 
turi 1 tašką. Jis sulošė lygiom 
su Trifunovie ir Ro6ae£to.Pra- 
laimėp Pihiikui ir Pannou \.

New Yorke įvykusios šach
matų rungtynės tarp lietuvių 
ir estų baigėsi lygiomis 3^:3%^ 
Pačioj pradžioj estai užsiplėšė 
3d) ir bet komandai gręsė pra-- 
lošimas.'Tačiau palengva pasi-

CAMP NEWMAN 
BERNIUKAMS 6-16 

Center Harbor, New Hampshire.
Atidaroma birželio 27, uždaroma rug
pjūčio 24.

UŽ SEZONĄ $400.
Visos pramogos. Rašyk informacijom

B. F. BROWNE, Camp Newman, 
Center Harbor, N. H.

Copley 7-4530

CAMP WINNECOWETT įsteigta 
1830 m. Creacent Lake, Alton, New 
Hampshire. Mergaitėm nuo 6-10. Jo
dinėjimas, plaukymas, tenisas, iškilos. 
Kabinos su sėtais. Slaugė. CIT. prož. 
Visos stovyklavimo pramogos. Kai
na $325. Prie Winnepesnkee. Cathe- 
rine«T. Dennehy, KM Algonųuin RcL, 
Chesnut Hffl «7, Maso.

WHITE PLAINS, Haviland Manor, 
Cape Cod, naujai dekoruota, 5 kamb., 
vonia w/w apmušalai, aliuminijaus 
langinės, sieteliai, veneciškos užuo
laidos. žaidimo kambarys rūsyje, 
įrengta pastogė, kata! bendruome
nėje. Prašo $22,000. WH 6-2847

MEDŽIO APDIRBIMO DIRBTUVĖ 
— 6500 kv. pėdų, įsteigta prieš 8 m. 
Žema kaina. Gera nuomos sutartis. 
Nepaprasta proga.

Parduodama už $7000 
arba išnuomojama 

UL 7-2660

ITHACĄ . ELMIRA AREA
4 Bedroom Village Home % acre 

walking distance to schools, shop- 
ping, churches, bases to Elmira- 
Ithaca. Steam oil heat. Large gūrąge, 
work- shop and recreation area en- 
closed in bam. Ali buildings in tip 
top condition. Sacrifice for $17,500 
vvhich is l/3rd of replacement value. 
Write: Box M 1, Room 830, 11’ West 
42nd Street, New York City, N. Y.

COLLEGE POINT — 2 ŠEIMOM 
namas 5 ir 6 kamb.ariai. abu butai lais
vi, naujas aliejaus Įrengimas šildymui, 
variniai vamzdžiai. ' arti mokyklos, krau
tuvės. susisiekimas. Naujai remontuota. 
langam sieteliai ir veneciškos užuolaidos. 
Gero stovio, katalikiškoje bendruomenėje.

IN 3-5437

BARAS IR GRILL- — gyvam rajone 
netoli Kingston, N. Y, Įsteigta prieš 
10((m., bimis visais ^metais, 2 akrai 
žėmėtę*b<aras atskirame name — bun- 
galovas su 6 kambariais ir dvi vasa
rinės kabinos. Su nuostoliais už 
$24,000. HY 2-5168.

DELIKATESŲ KRAUTUVE 
SU NUOSAVYBE

Įsteigta prieš 25 m., 2 šei
mų namas, 3 auto garažas. 
Gyvenime vienkartinė proga.

PR 4-3508

hr. Postai skyriuje talpina šias 
lietuvių pasekmes: Kontautas 
įveikė Mclnturff ir Karalaitis 
— Trotzuką (52—NS), Narni- 
kas sudorojo Stanley ir lygiom 
baigė su Carlson (54—N). 
Pralaimėjo: Namikas prieš Lo- 
zano, ir Blasius prieš Jonės 
(54—N). ,■

U. S. Amateur Chess Champ- 
ionship įvyks geg. 20—22, Mo- 
hegan Country Club, Lake Mo- 
hegan, N. Y. šiose p-bėse gali 
dalyvauti visi šachmatininkai, 
išskyras meisterių klasės lošė
jus. Registruotis ir teirautis

MDTHER NĮAŽZARELLO CAMP
NorthHaledon,N. J. ' 

Mergaitėm tarp 6-14 met;. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai. Savaitei 20 doL 

Kreiptis: Sister Theresa Casaro, 
659-723 Beimont No. Haledon, 
N. J. HAwthorne 7-0452.

10 KAMBARIŲ — 7 kambariai 
tušti, aliejum garo šiluma, pa
togu, arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. Puiki proga. Par
duoda už $7000 grynais pini
gais. EV 6-6985

MOMOWETA, Mattituck, L. I.
BERNIUKAMS 5-16 

žuvavimas. jūrų ir gėlo vandens pramo
gos. 20 beisbolo imtynių, arkliukais joji
mas. rankdarbiai, šaudymas, fotografavi
mas. Naktimis žaidimai su tikrais indė
nais. visoks sportas. Saugios kabinos, 
slaugė, daktaras, suaugusių priežiūra, rū
pestingas slaugymas, namie gamintas 
maistas, trim savaitėm $140. 6 sav. $270. 8 
sav. $350. Knygutei: James Muivihilt, 43 
Seley Drive. Babylon. N. T.

Oeer Park 2-6673

MANHASSET (artumoje) (North Shore 
Kilis) — žavūs Cape Cod. 4 miegam., 
gyv. kamb.. židinys, valgomasis, moder
ni virtuvė. 1% plytelėm klotos vonios, 
patio. prijungtas garažas, aliejaus šildy
mas. {rengtas rūsys, sieteliai. 1/5 akro 
puikios žemės, arti kat. mokyklos ir baž
nyčios. puiki aplinka, tuojau galima už
imti. $21.500. Savininkas — PI 2-7578

Are ____
to meet ... _ ___ _____ ___
ings YOU wil! enjoy? And _______
else on Fire Island. būti here • at The 
LIONEL. can you get 1 ____ :-------
keeping' apartment for as little as $250 
per couple for the season - . . nrith 
everything you vant for your vacation 
— swinuning. fishing. surf; fun and sun. 
For further Information and- our un- 
believebly low veekly. monthly rate. 

.Catholic Church near by. Call Day —
UL 5-8705. Nite — HA 4-9473.
THE LIONEL, Kismet Beach, Fire Island

JAMAICA ESTATES NORTH — 
Jaukus kamp. plytų namas su visais pa-, 
togumais. arti kat. mokyklų ir bažnyčių. _ 
šv. 'Jobo univ..-požem. traukinio ir k.* 
6*4 dideli kamb.. 1^4 vonios kamb., 18x38 
sausas užbaigtas rūsys su virtuve, atski
ras garažas, daug kitų privalumų. $22,500. 
Pažiūrėkite ir susižavėsite. Principais, 
only. RĖpublic 9-4761. ,

GREENWICH VILLAGE. —
Naudoti baldai. — Bric-A-Brac — 

senienos —'ĮsL prieš 15 metų. — La
bai žema nuoma. Gera sutartis, žavi 
aplinka — Veikia 5% dienas nuo 11 
A. M. iki 6 P. M. —- Parduodama su 
nuostoliais už $3500. 345 Bleecker St., 
N. Y. C. WA 9-4784.

BERNIUKAMS
Vadovauja išimtinai Ksaverinai Broliai vienuoliai. Kas tik geriausia dėl sveikatos 

Vietos — švaros pri “
Atviram ore teatras, rateliais 

Namie 
— Vaiku rojua be ji. 

Galima lankytis, kasdien 
pradedant balandžiu

Užsisakyti 3. 6, 9 savaitėm. Sezonas nuo birželio 30 iiai rugpiūčio 31.
Informacijom ir susitarti kreipkis t 

NEW (YORK OFFICE: 307 E, 33rd SL, New York 16, 
TcL: MURRAY HILĄ. 5-6194

GROŽIO SALIONAS — Parkchester.
Aukšto iygip klientūra. Įsteigta 

prieš 10 m: Sutartis 5 metams su 
teise prailginti. Labai žema nuoma. 
Geros pajamos. Veikia 5 dienas. 
Ideali 2 asmenim. Parduodama su 
didelėm huolaidoh. *

TA 3-5764

giidfikelto Jmmb ftv; Teresę
KIEKVIENĄ TRECIADIENJ . . . F. M. 

P® pamaldų relikviją pagarbinimas.

CAMP STARRUCCA
Mergaitėm ir bern. 5-15, ‘prie Pro- 
cons. Plaukymas, pramogos lauke, 
televizija, menas, amatai, rūpestinga 
priežiūra, labai geras maistas, priei
namos kainos. Knygelės informaci
jai. Mrs. B. Morath, 1250 White 
Piains Rd. TA 85530.

mais, pirma MūaševičiauB, pas
kiau Sidno ir vėliau Staknio. 
Įtempta padėtis gavosi pasku
tinio j partijoj, kurioje Galmi- 
nSs iš sunkios padėties Snešė 
lygiąsias. Paskiri rezultatai:- 
E. Staknys 1— K Rootare 0, 
A. , Šukys 1 — H. Allik 0, S. 
Trojanas 0 — L. Kuli 1, J. Gai
lumas Yz — A. Tomberg %, 
J. VUpišauskas 0 — V. Pod
raug 1, M. Milaševičius 1 — 
A. Salm 0, A. Sakalauskas 0 — 
J. Koort 1. S.

LONG ISLAND established poultry 
fanu and eųuipment, capacity 2500 
layers and 5000 broilers; Colonial 
residence, exceHent condition, situated 
on 4 acres, 900 fL on main highway, 
close to village and station; residence 
can be used as restaurant. Price 
$25,000. Terms. Carl W. Wemer, 
Realtor. ROslyn 3-1210.

IŠNUOMOJA arba parduoda 
vienos šeimos namą White 
Piains, N. Y.', 4 miegam., arti 
kat mokyklos ir bažn., puiki 
aplinka, tinka nedideliam biz
niui.

r ? * V11 * *‘* **M.**
GREAT HSČfc 923Ą00
Numušta kąbt* aorint greit parduot!

Gyvenamam miestely priverstas pardao- 
ti madinga kokmlalinl 3 aukštų mūrini- 
akmeninl narna. 3 miegam, vid. salė, bal- 

-konaa. užbaigtas rūaya. 3 mašinom gara
žas. Puiki aplinka^ arti kat mokyklos ir 
bažn.. krautuvės, susisiekimas.

PL 84)232. OR 2-6821

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas fe- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Betale Mktte: TeL T* 6-6486

MANHASSET MUNSY PARK
Atskira sodyba. 4 miegam.. 2ts plytelėm 
grįsfos vonios. 2 mašinom garažas. Muš
ta akmeniu ir lentelėm, sklypas 90x100. 
geras gamtovaizdis. Principais only. 
$35.000. Clarance E. Johnson, advokatas. 
26 Court St. šv. Marijos parapijoje. 
Brooklyn 1. N. Y. TR 5-5563 darbo vai.

CRESTVVOOD — 6 yrs. — Near
Annisciata School — Custom Brick 
— Corner plot — Center Hali—Large 
Living Room with Fire place — Din- 
ing Room — oversized kitchen —3% 
Bed Rodms — 1% bath — Low texas 
extras — Near Catholic Schools and 
Churches — Asking $29,900 būt will 
consider serious offer. Spencer 9-3819

Ypatingas dėmesys jūsų dekoravimo rei
kalų spalvotom schemom, susitarimas, 
baldai Ir t.t. Jei planuojate dekoruoti ar 
perdekoruoti. prityrusių bus jum patarta. 
Ypatingai atsižvelgiama i vienuolynus ir 
klebonijas.

WH.U AM P RE VI OI
■L 5-7891. Anksti ar v9lal vakarais.

Credited and 
Compcunded 
Ouarterly

>riežiūros — Pramogų. Puikus baseinas.
sis čiužinėjimaaTdldelė sviedinio aikštė, iškilos, 
gaminti -valgiai ir kepiniai.i^uo kito palyginimo — Užeikit pažiūrėti

Savaitei $35.00 
Sezonui $240.00 

Amžius: 6-14.

1KV9 To pikako ' --L - .
pawųožti '^P ŠACHMATAI

dviem taškus, kūne sustipn, 
no jos padėtį pinnenybHĮ lente
lės viduryje. Susirgusį Baulą 
šnkn pakeisti net trys antro
sios viemtolibės žaidikąi —- Be
leckas, BagdžiūiUB ur Vyt 
Klipyys iš kurių tik pastarasis 
pasirodė vartas vilkėti pirmo
sios viępnolįkės uniformą. La-’ 
kąsięjį O’Brien, Vaitkevičius, 
MBaris, Wc&s, Arens, Jokūbai
tis, Sabaliauskas, Jėgeris, Le
ve ir Gražys sukovojo viduti
niškai, ir lietuviai žiūrovai daž
nai, juos matė geresnėje for-1

Jauhiąi nuleido sparnus 
prieš stipresnius Eintrachto 
jaunius 3—0 ir antroji vienuo
like suklupo prieš Minervos 
antrąją 3—1 (1—1). barbės 
įvartį nelaikomai “įsodino” 
Edv. Skobeika.

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimoy 
uždegimo, vidurių

Brocklyn, N. Y. Restoranas ir maisto 
reikmenų krautuvė.

Gerai aprūpinta, puikiai įrengta, geroj 
vietoj. įsteigta prieš 13 m.. $50 nuoma. 
3 metam išnuomota, ketvirtadieniais už
daryta. ihetinių pajamų tarp $18-20.000.

Su nuostoliais atiduoda už $5000.
ŪL 3-8686

Latcšt 
Interest 
Rate

Kūdikėlio Jėzaus Sv. Teresės Bažnyčioj 
Black Horse Pike ir Eversham Road 

Runnemede, New Jersey 

PAMALDOS

Užsisakyk “Šv. Pranciškaus 
VARPELI. Įdomus, naudin
gas, flinstruotas, mėnesinis re
liginis žurnaliukas. Metams tik 
$2.00. Rašyk:

" VARPELIS 
Wu?ebaak ^o^ Maine

BABYLON RAJONE. $40,000
Gražus j vandens pusę ranch namas 2 me
tų senumo. Nėra kaimynų. 6 kambariai. 
2M> vonios, aliejum šildymas oru. 2 auto 
sujungtas garažas, erdvus patio. aptverta 
tvoromis, dokas, smėlio paplūdimys. į 
Great South Bay puse. lž>'x 300' gvlio. 
įvertinimui pritiktų pamatyti. Arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios.

Savininkar. MOhawk 9-8277.

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Trt. ą-ett*

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) ‘ 

FCNERAL HOME, v
M. P. BALTAS—Direktorius : 

. ALB. BALTRŪNAS-BALTON i 

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-4335

S tephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

GrabcHŽu&Balsaiiniotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA: 

423 Metropolitan Avė. I 
• Brooklyn, N. Y. " Į

DVIRAČIŲ PARDUOTUVE
Pilnas pasirinkimas,— Prekės su ra
tais — Vaikų reikmenys — Daug 
taisymo darbų. Įsteigta prieš 24 me
tus. Nuoma $85.00, nuoma atvira. 
Metinės pajautos siekia $12-14000,. 6 
darbo dienos. Galima pigiai nupirkti. 
Pastatas irgi parduddamas.

MUtaal 1-1587 Kenasburg 6-93S8 
DANIEL A KEILLY 

Lašdojhno įstaigos 
861 D-Street, Belmar, N. J. 

291 Laurel Avenne 
W. Keansburg

Ckicagos miesto pirmenybė
se padėtis mažai tepasikeitusL 
P . Tautvaiša įveikė A. Sąn-\ 
driną, bet A. Sandrin sudorojo 
Turjanskį. Pirmuoju eina A. 
Sandrin su 5%, P. Tautvaiša 5, 
Buerger 4^, Fishheimer 4. Be
liko 3 ratai. - .
' N. Yorko betuviai pr. metų 
p-bes baigė labai garbingai, 
laimėdami 3 vietą iŠ 10 daly
vavusių klubų, šiemet p-bėse 
lietuviai sukovojo silpniau ir 
atsistojo į 4 vietą savo grupė
je, pralenkdami -tik Brooklyn: 
Res. ir Long Cabin B. Sulošta 
lygiom su 2 ir 3 vietoj stovin
čiais Marshall ir Queens klu
bais, laimėta prieš Long Ca
bin, bet dukart pralaimėta: 
prieš grupės laimėtoją Man
hattan ir “bereikalingai” prieš 
Brooklyn Res. Lošiant su pas
taraisiais mūsiškiai turėjo 2% 
taškų ant pirmųjų 3 lentų, bet 
likusiems trims nepavyko pri
dėti nė pustaškio. Kiečiau su- 
kovojus, laimėjimas būtų lė
męs lietuviams antrą vietą 
draug su Marshall klubu.

Paskirai taškų surinko: S. 
Trojanas 4 iš 4! (nelošė su 
Brooklynu), M. Paškevičius 3, 
S. Vasiljevas 2%, Staknys ir 
Vilpišauskas po 2, Šukys ir Ma
linauskas po 1.

“Chess Ltfe", 
rašo, kad Boston 
from Harvard, Boylston, Cam- 
bridge and Lithuaaiaa laimėjo 
prieš North .Shore lygos atsto
vus. Įvardina taškų laimėtojus 
H. Lyman, K. Merkį ir kt.

“Chess Review” balandžio

On R«|Mnr Snriap AomobM 
latemt starta Ae flot at tha maarth 

sb aMMB fiain ta rom

CAMP ORIGORY 
BERNIUKAMS NUO 7 - 16 

Atidaroma biržrlfo 38. uMaroma mgpiflčio 
35. Už 3 aaralčių vertodų $40. uš vim 
aeaonų fl40.
Stovyklavimui prfBilm— prityrualų vadų 

laformadjam ndiyk: -• 
RĖV. PmR L. FLANNAGAN, 

CAMP GRBGORY 
Gray, Maine 

T«L paraand S43S6

GAILESTINGUMO MOTINOS 
DUKTERYS

(IkSrija, Marija Juozapa RomIIo, 
kanonizuota 1949) ' 

MERGKmBI PADSKTT JBZUI 
vklolotl Jo karafystų 2«m6j«, mokydamoa. 
alaagydamoa, dirbdamos mlaijų arba ac
etatinį darbų. 
Rašykite: Rw. Mothor Provlncial, Vilią 
Roaaello, Newfle!d, N. J.

CRESTVVOOD PRAŠO $22,750 
NAUJI NAMAI

Gerai pastatyti, viduryje Balionas, 3 
miegamieji, 2 venios, vienas ypač di
delis kamb., labai patogi aplinka. 
Galima pažiūrėti modelio, 53 Oakland 
Avė. BUILDER.’ YOnkers 3-6726

. CATHEDRAL CAMP' BERNIUKAMS
I atrifr A00Qf)i0VVt/ 

Kast Frcežmrb, Mara.
Amžina >• U metų

Atidaroma llepoa X uždaroma rugp.
Už dvi abraitea $89. 

viooktoa pramogos
Rašyk at akamblnk:

REV. WN. J. MeMAHON, 
Rockws|1 3-SV4

• MERGAITĖMS 
‘ prižiūrėt 

MT. ST. JOHN MOKYKLAI 
GLADSTONE, N. J.

Berniukai nuo 6-10, mergaites nuo 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 
rugpjūčio 13. Savaitei $25. Visas stovyk
lavimas prižiūrimas prityrusių vadų.

Rašyk ar* skambink:
Mother Vrtalano, Carnp St. John.

Peapack. N. Ji Tel. Peapack 8-0640

bėrimo, 
piBUfių
Buosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykinto, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Stos arbatos 
svaras kainuoja $4 00.

Alexander’s Co.

SIOCUl ir susnas taisyti?
Jei mums pavešit atlikti tucs darbus, 

Jūs galėsit laimėti 
$500-8300-200

CAMP St JOSEFHS VttLA 
............................... , HACKETTSTOWN,

. NEW JERSEY

• CAMP HOLY CROSS
Prie Champlain ežero Vermont valstybėj- 

BERNIUKAMS
NUO 6-16 METU.

Atidaroma birželio 26 ligi rugpjūčio 21 
Savaitinis mokestis $25. Visos pramogos 

gerai prižiūrint. Rašyk ar skambink: 
REV. EDWARO J. FITZSIMONS 

CAMP HOLY CROSS 
Lake Champlain, Vermont 

Tel. Burlington 4-5419

8AVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INV1TED - »

BARAS IR GRILL 
B9OOKLYNE

$1000 savaitinių, kaina $18,0 
0& liBimdfcgfrnui tartis su sa
vininku. 9 A. M. - 6 P. M.

. ■ im.il i a.įtiiA«epig» 

CRANFORD, N. J. Wi» J
8 kambariai. (Bed vonia te pmoaykM. aM- 
vua gyv. kambarya aa Mdfobi. kMo aae- 
džio grindys te sienos, pilnis rSsys te žai
dimų kambarys, aliejaus šilnma. GE alie
jinis pečius, 2 auto garažas plotis apta
iso x 150. gera vieta/ arti kat. mokyūos 
ir bažnyčios te BB Motis. Sarininktū 

■skambink susitartiCRaųford 6-6678 ar
WHitahaH 4-A463- , ;-y': ' j- ■ '

Krepšfauakąi suklupo 
Lietuvių Atletų kL — 
Ridgevaed 41-^58

Nepavyko atletų krepšinin
kams antrąjį ratą baigti sausai 
— Ridgefvoodo penketukas pa
sirodė ne tik taiklesni šauliai, 
bet ir greičiu ir technika .ir 
taktika praaugo mūsų žaidikus. 
Momentais sunku buvo beat- 
pažinti mūsiškius, kurie net 
paprasto kamuolio neįstengda
vo pagauti.

LAK atstovavo Mikulskis, 
įsviedęs 17 taškų, Kazlauskas 
9, Kericonis 8, Daukša 5, Biru
tis 2, Narbutas ir Ruzgas.

Šį penktadienį, bal. 29., 4:45 
vai mūsų krepšininkai žaidžia 
pakartotinas - rungtynes' su 
Bushwick pėnketttku,' gi jas 
laimėję ( o tai yra būtina) šeš- 
tadimų susitinka su Ispanų 
penketaku. Rungtynės vyksta 
YMCA salėje Marcy Avė.

• Po grabai praėjusio sporti
ninko vakaro Apreiškimo pa
rapijos salėje Liet Sporto Klu
bo Nevr Jersey atstovai ruošia 
dar šaunesnį vakarą Nevvarke 
balandžio 30 d. 6 vai Newar- 
kie&ai nepasitenkina tik šo
kiais. Jie svečius žada palinks- 
mrnti Vyt Kidolio režisuota 3 
veiksmų komedija “Buhalteri
jos klaida”. Vakaras įvyks šv. 
Trejybes parapijos salėje, 207 
Adams St Nevrarke. šokiams 
gros Xaver Cugat orkestras.

(kgamzacmte Komitetas pra-

VEDYB1NIAI TORTAI 
greit užsakant. Tą pačią dieną 

— tik skambtelk 
WAUUCNS BAKERY 

29-17 Brosdway, Asterls* L L 
RA 8-6308. Klaink Arm.

VAITKUS 
FVNEBAL a O M I 

197 Webster Avenne,, 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS .
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PVBUC

J. B. SHALINS- :
ŠAUNSKAS i

Laidotuvių Direktorius J 
&4-O2 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkway Station) •

Woodhaven, N. Y. J 
Suteikiam garbingas laidotuves. Į 
Koplyčios nemokamai visose; 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.J

Tel. Vlrginia 7-4499 !

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI. 
Detalėm euMnotl paiauk: 

TO 8-2S35 DABAR

WHERE ELSE BŪT
ON FIRE ISLAND

there the kind of people you want 
----- .ta the kind of surround- 

wil! epjoy? And nowhere



ŽINIOS

Pranciškonų spaudos koncertas Bostone

įvyksta Apreiškimo parapijos salėje* (Havemeyer & No. 5th Sts., Brooklyn, N. Y.)

Pavasarinis Koncertas - Balins

M. and L AUTO COLLISION IOBISJUOZAS GRABAU

Rūtos” L/etuviikojo Radijo Rėmėjų Kultūros Klaba*

Amerikos Latvi* Sąjungos kon- 
gresas balandžio 29 prasideda 
New Yorke. Tai jau ketvirtas 
tos sąjungos kongresas. Kas
met jį daro kitame mieste. Per
nai buvo Chicagoje. Jos cent
ras yra Washihgtone. Pirmi
ninkas prof. Peter Lejinš.

Sutvirtinimo sakraritentas su- 
teariamas gegužės 15 d. Suteiks 
vyskupas Boardman. Regist
ruotis klebonijoje.

ELIZABETH, N. J.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių baž
nyčioje 40 valandų pamaldos 
bus gegužes 1, 2 ir 3 d. d. Pa
mokslus sakys T. Ant Mažuk- 
na, MIC. \

jame būtų galima tesėti. Spau
da tiek iš leidėjų, tiek iš skai
tančiosios visuomenės reikalau
ja aukos ir nuoširdumo. L. A.

Programą išpildo: “Rūtos” radijo ansamblis, vad. Alg. Kačanausko,

Ateitis, 
dėl techniškų*.kliūčių kiek 
pasivėlinusi, šią savaitę jau 
išsiuntinėjama skaitytojams.

CAMBRIDGE, MASS

Važmėti jĘožemhmitira^kt- 
niu Leringtęn Avė. IRTfiųija 
ir išlipti 96gatvėje, Vašmo- 
jantiems ekspresu - reikia' 86 
gatvėje persėsti į lokalinį. /

Dalyvaudami Lojalumo pa
rade " parodysime savo vienin
guoju ir pasiryžimą kovoti už 
savo tėvų žemės išlaisvinimą.

Tad iki pasimatymo!
New Yorko Lietinių Taryba

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 
ir virtuvės butas. (100 Cook 
St, Brooklyn). Pirmame aukš
te, šiltas vanduo. Nuoma — 20 
doL mėnesiui. Kreiptis pas p. 
Kazakevičienę, 274 Starr St 
Brooklyn, N. Y. '

vos gyvenimo. Ta proga Balfo 
60 skyriaus pirm. B. Jakutis 
ragino daugiau paremti vargs
tančius lietuvius Vokietijoje. 
Balfo skyr. valdyba sudaro: 
pirm. B. Jakutis, vicepirm. dr. 
P. Lužackas, P. Kadaitis, ir S. 
Luinis, sekr. B. Šimkus, fin. 
rašt A. Daukantas, ižd. J. 
Siurvila. Metinį mokestį po 1 
dol sumokėjo: kun. Pr. Juškai- 
tis, B. Jakutis, J. Pavydįs, A 
Samata, A. Vinčiūnas, M. Nor- 
butas, M. Jakutienė.

A. Malinauskienė jau grįžo 
iš Floridos pasilsėjusi, o jos 
duktė dar liko ilsėtis.

P. ZUkmienė grįžo iš ligoni- 
ninės ir sveiksta namie.

“Sakalų” vyrų kvartetas,
Vilniaus operos solistė F. Pupėnaitė-Vasiliauskieni, 
Be to, muzikalinis vaidinimas.
Konferuoja akt. V. Žukausko*.

Ridgewood LB apylinkės » 
balsavimo vieta — 1883 Madi- 
son St Ridgewood, Winter 
Garden svetainėje. Rinkimai į 
LB Tarybą vyksta gegužės 1 
d. 9 v. ryto iki 9 v. V.

Šiandien jau'nebėra to ryšio 
su tėvų žeme. Vadinamoji “ge
ležinė uždanga” tik paukščiam 
dar netrukdo iš ten atskristi. 
Po komunistinės okupacijos 
jau nebegalima kalbėti apie 
tas dvasines brangenybes, ku
rios anksčiau mus pasiekdavo 
per spaudą. Lietuvoje dabar 
yra sustabdyta pažanga. Ten 
pavergti žmonės laukia iš mū
sų pagalbos. Laisvės šalyje 
Amerikoje mes galime ne tik
tai pasidarbuoti Lietuvos iš
laisvinimui, bet ir sukrauti 
dvasinių brangenybių, kurių 
ji prašys išaušus laisvės die
nai.

Tai įmanoma padaryti dau
giausia per spaudą, šiandien 
tiek mūsų tautinei vienybei iš
laikyti, tiekį su nutautėjimo 
pavojais grumtis, tiek paga
liau dvasinei pažangai kelti 
geriausia priemonė- yra lietu
viškoji spauda. Jeigu senoji ir 
naujoji karta jos reikšmę pil
nai supras, .nežūsime. Ir prie
šingai — jeigu pradės savos 
spaudos nebevertinti, tautinė 
mirtis bus neišvengiama. Ne 
be Dievo Apvaizdos tokia žy
mi Lietuvos šviesuomenės da
lis, pabėgusi nuo mirties, atvy
ko į Ameriką. Niekados čia nė
ra buvę tiek rašytojų ir moks
lininkų, galinčių kurti ir per 
spaudą skleisti mums dvasi
nes brangenybes. Reikia tik,

Rašytojų Klubo susirinkimas 
spaudos koncerto proga įvyks
ta gegužės 1 d. 6 vai. tautinin
kų namuose. Pirmą kartą da
lyvaus gausus svečių rašytojų 
būrys — J. Aistis, P. Jurkus, 
N. Mazalaitė, A, Vaičiulaitis. 
Kartu bus tradicinė kava — va
karienė. Kviečiami dalyvauti 
klubo nariai ir visuomenė.

PteL J. Balkūnas 
gegužės 1 d. kalbės per Lietu
vos Vyčiiį radiją iš stoties 
WLOA 1550 kylociklų (Brad- 
dock, Pa.).

Dafl. W. J. Witkus 
šiuo metu aliejiniais dažais ant 
drobės piešia didelį (36x40 co
lių) užsakytą religinį paveiks
lą Mariją su Kūdikėliu.

. Kun. V. Dabušis 
šeštadienį per J. Ginkaus radi
jo valandėlę kalbės LB Tary
bos rinkimo reikalam.

Aidų vakarą 
ir premijos už mokslo veika
lą įteikimą iš New Yorko į 
Bostoną šeštadienį išvyksta 
būrelis kultūrininkų.

Studentai ateitininkai 
šeštadienį vyksta'į Putnamą, 
kur studenčių ateitininkių 
draugovė rengia savo metinę 
šventę.

IŠNUOMOJAMAS vienam as
meniui kambarys. Kreiptis 
8059 89 Avė., Woodhaven, L. L 

Tel.: VIrginia 6-2042.

BOSTONO IR APYLINKIŲ 
LIETUVIAM!

Gegužės 1, sekmadienį, įvyk
sta pirmieji JAV Lietuvių Ben
druomenės Tarybos rinkimai 
visose Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse. Kviečiame visus 
lietuvius aktyviai dalyvauti 
šiuose rinkimuose. Rinkimų pa
talpos bus atidarytos gegužės 
1 d. nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Ten bus galima įsira
šyti nariu ir atiduoti balsą.

So. Bostone 484 E. 4th St., 
Tautinės S-gos namai.

Brocktone 30 Intervale St, 
Sandaros salėje.

Lawrence 91 Bradford St, 
Šv. Pranciškaus par. salėje.

JAV Uetarių
Bendruomenės Bostono to sekcijos vedėju; dvasios va- 
Apygardos Valdyba. du liko kun. J. Žuromskis.

♦ Autotnobffių parodą Bos
tone aplankė šv. Petro par. mo
kyklos 7 ir 8 skyrių mokiniai. 
• * Providence įvykusiame N. 
Anglijos vyčių suvažiavime į 
apskrities valdybą iš So. Bos
tono išrinkti: Jonas Olevičius 
pirmininku, R. šataitė sekreto
re, Juozas Marcinkevičius spor-

MASPETHO LIETUVIAMS
Pranešame visiems Maspetho 

lietuviams, kad Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimai įvyksta gegužės 1 d., 
sekmadienį. Maspetho . lietu
viams rinkimų patalpa yra pa
rapijos salėje. Peny Avė. Rin
kimų dįeną lietuviai kviečiami 
ateiti į rinkimų patalpą ir ati
duoti savo balsus. Balsuoti ga
lima nuo 9 vai. ryto iki 9 vai 
vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Maspetho 
Apylinkės Valdyba

Angelų Kar. parapijos 
Maldos Apašt draugija gegu
žės 1 d. 6 v. v. parapijos salė
je rengia laimėjimų vakarą.

Juozas Dubickas-Dubėnas, 
atvykęs New Yorkan iš Wor- 
cesterio, studijavo režisūrą ir 

, vaidybą ir šiemet baigė Ameri- 
;can Academy of Dramatic Arts 
režisūros ir vaidybos klasę, ši 
mokykla yra viena iš geriausių 
šios rūšies mokyklų JAV. J. 
Dubėnas yra baigęs Scheinfeldo 
įiet. gimnaziją, atvykęs į Ame
riką, atsitarnavo kariuomenėje.

“Buhalterijos klaida”
New Yorko skautų dramos sek
cija vaidina Newarke balan
džio 30 d. šv. Trejybės par. 
salėje Liet. Sporto Klubo ren
giamame vakare.

♦ šv. Petro par. cboran įsto
jo gražus būrys jaunų ateiti
ninkų ir skautų. Dabar choras 
turi virš 50 narių. Vieno litua
nistinės mokyklos mokytojo 
paraginti minimi jaunuoliai pa
siryžo prisidėti prie to gražaus 
‘darbo. Taip pat keli chore da
lyvaujantieji tėvai atsivedė sa
vo jau pajėgius giedoti vaikus. 
Džiugu, kad Bostono lietuvių 
kolonijoje atsiranda žmonių, 
kurie rodo nuoširdų supratimą 
aktualiems lietuvių reikalams 
išeivijoje.

* Dr. J. Vaitkūnas su žmo
na, grįždamas S gydytojų su
važiavimo New Yorke, buvo 
užsukęs į Bostoną; jis yra gy
dytoju Woodhaven, IU.

LIETUVIŲ SPECIALISTU . 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE

Attekami visi eoRsina, dažymo ir mech. taisymo darbai.
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningaL

J. MAUKTOS, OMwa tel HT 7-ZM7 W GKAND STREET
X. ŽALIAUSKAS, mani M. GL. «-8M»

PELIS, daugiausia rašąs apie 
religiją. •

Tais trimis laikraščiais yra 
apimamos visos Amerikos lie
tuvių gyvenimo sritys ir jais 
yra skleidžiamos dvasinės 
brangenybės tolimiausiuose 
pasaulio kampeliuose, kur tik 
gyvena lietuviai skaitytojai Jų 
daugiausia aptinkama Naujo
joje Anglijoje. Čia — Lawren- 
ce mieste — gyvena ir pats 
AIDŲ premijos fundatorius. 
Tad suprantama, kodėl šiemet 
Pranciškonų spaudos koncer
tas rengiamas Bostone.

Tikimasi, kad į jį gausiai at
vyks Bostono ir apylinkės lie
tuviai — DARBININKO, AI
DŲ ir ŠV. PRANCIŠKAUS 
VARPELIO skaitytojai; tiki
masi, kad į šį koncertą atsilan
kys ir neskaitantieji šių laik
raščių, bet supranta lietuviš
kos spaudos reikšmę šiais 
skaudžiais mūsų tautos metais. 
Spaudos darbas, ypač šiandien nai ir kitiem buvusiem sąjtm- 
yra labai sunkus ir, medžiagas- gos pirmininkam

mui po įgraviruotą elektrinį 
laikrodį. Ady. A. O. Šalna Ad
vokatų Sąjungos .pirmininku 
buvo 1937 m.

* A. Kneifio vadovaujamoje 
radijo valandoje balandžio 24 
dainavo šv. Petro parapijos 
jaunųjų choras, kurį moko se
suo Elzbieta.

Programos pradžia — 4:30, šokiai — 7:30 
GROJA JOE THOMAS ORKESTRAS

WM! W OZRIS
m >’ ą AteHMahl mokątetvUi ir

aavob šventę 
dieno* minė-knrtuau

JuuU ruuola gcguzęs o CL. 17B- 
maldos bus. šv. Petro bažny
čioje 10 vai Po pietų 2:30 vaL 
parapijos salėje bus iškilmin
gas posėdis ir meninė dalis^ 
T .inksmavakaria ir šokiai bus 
Strand Hali patalpose.

♦ Gegufin^s pamaldos šv. 
Petro bažnyčioje pradedamos 
balandžio 30 d. 7:30 v. v.; pa
mokslą pasakys prel. Ed. Stu- 
kelis. Visą gegužės mėn. pa
maldos bus šiokiadieniais 7:30 
v. v. ir šventadieniais 2:30 v. 

po pietų.
* Prek Ed. Stukelis, pasto

viai gyvenąs Neųr Yorke, ba
landžio 30 bus Bostone ir šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje 4 vaL 
p. p. ir 8 vai. vak. klausys iš
pažinčių (latvių katalikų), o 
gegužės 1 d., sekmadienį, au
kos šv. Mišias ir pasakys pa
mokslus latvių ir lietuvių kal
bomis.

♦ Vaikų pamaldos Marijos 
garbei bus gegužės 1 d. Brock-? 
tono seserų vienuolyno , sodybo
je. Iš Bostono vaikai vyksta 
autobusais 12 vaL dienos nuo 
šv. Petro bažnyčioj ir E. 7th' 
St. salės.

* Kun. M. Vembrė, kuris vi- 
kariauja Stoughtono airių pa
rapijoje, Velykų atostogas 
praleido šv. Petro par. klebo
nijoje.

* Kun. Vac. šarkai ligoje 
paremti renkamos aukos la
pais, kurių galima gauti pas 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Bostono skyriaus pirm. 
V. Kulbokienę (51 Thomas 
Park); aukas galima taip pat 
įteikti A. Andriušienei (399 W. 
4th St.), Pr. Averkai (555 6th 
St.), A. Juknevičiui (545 E? 
Broadway), Pr. Kaladienei (665 
E. 7th St.).

♦ Adv. A. O. Šalna buvęs 
Advokatų Sąjungos pirminin
kas, balandžio 18 Commander 
viešbutyje buvo pagerbtas me
tiniam Advokatų Sąjungos 
banketą, kuriame Vyr. Teismo 
teisėjas Counihan adv. A. šąl-

CYPBESS HILLS 
LIETUVIAM!

Cypreas Hills Apylinkėje rin
kimai įvyksta Novilos namuo
se —19 Chestnut St., Brooklyn 
8. Visi apylinkės ribose gyve
ną lietuviai prašomi rinkimuose 
dalyvauti ir tuo atveju, jeigu 
dar neesama bendruomenės na- 
riu, įsirašyti vietoje. Rinkimai 
vyks nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL 
vakaro. Apylinkės Valdyba.

Manhattano-Bronuro 
apylinkės lietuviai balsuoja 
Aušros vartų parapijos salėje 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vak.

Broklyno apylinkės 
balsuoja: 1. Apreiškimo para
pijos mokykloje, N. 5th and 
Havemeyer Str. 2.- Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
213 So. 4th St. 3. Tautininkų 
klubo patalpoje, 337 Union 
Avė.

kad knygoms ir laikraščiams 
netrūktų skaitytojų bei rėmė
jų. Dabar labiau kaip kada 
nors spauda rodo mūsų tauti
nio gyvenimo pulsą.

Į šį didžiai svarbų spaudos 
žygį šiuo metu visomis jėgo
mis yra įsijungę ir Tėvai 
Pranciškonai Jau nekalbant 
apie gausias knygas ir savo 
spaustuvėje atmušamus kitų 
leidinius, jų rūpesčiu išeina 3 
laikraščiai — DARBININKAS, 
AIDAI ir ŠV. PRANCIŠKAUS 
VARPELIS. Pirmasis visuo
meninio — politinio pobūdžio 
savaitėje 2 kartu pasirodąs 
laikraštis, Amerikos lietuviams 
pateikia šviežiausias lietuviš
kojo gyvenimo ir tolimo pasau
lio žinias bei laimėjimus. Ant
rasis — AIDAI, kultūros žur
nalas, palaiko tą gyvą kūrybi
nę kibirkštį, kuri dega moksle, 
mene ir literatūroje. Tai yra 
vienintelis tos rūšies žurnalas 
laisvajame pasaulyje. Jo leidė
jai, norėdami, kad ta kibirkštė
lė išeivijoje neužgestų, kasmet kai imant, nuostolingas. Todėl 
skiria 500 doL dovaną' arba reikalinga visų parama, kad 
premiją už geriausią mokslo ar 
literatūros veikalą. Malonu pa
minėti, kad jos fundatorius 
šiemet yra žinomasis spaudos 
apaštalas prel. Pr. Juras. Ta 
premija kaip tik bus įteikta 
šiame spaudos koncerte. Tre
čiasis pranciškonų laikraštis 
yra ŠV. PRANCIŠKAUS VAR-

’ SPAUDOS DIENA
, Gegužės 1 Bostone įvyksta

WSpaudos diena. Tuo pačiu lai- 
ku ir L. Darbininkų šv. Juoza- 
P° Sąjunga turi savo šventę. 
Bažnyčioje bus pritaikinti pa-

y mokslai. Be to, šia proga visi
lengvai galės įsigyti lietuviš-

< '*£4 k.U knygų ir užsiprenumeruoti
' laikpaščių. Šiemet šv. Juoza-

P°> Bažnyčic-s globėjo, šventė 
d. balandžio

— gegužės 1
* Sodaliečių pamaldos bus 

gegužės 1 d. 9 vai. ryto ir ge- 
gūžės 5 d. 7:30 v. v.; po ant-

- HIN pamaldų bus susirinkimas 
parapijos salėje.

.♦ Brocktono seserų rėmėjų 
seime So. Bostono lietuviai į-

15 BERMUOOS fcptaukia J New York, šis 95 ptdV ilgumo laivas, teife- 110Q . . . vienuolv- 
kuriuo per 18 mta. apkeliavo pasauli 17 bem. Ir 4 merg., visi jau- 161X6 _ .aOL aUKą ^DUOiy 
nesni negu 20 metų. Laivas yra iš Gloucester, Mass. A no koplyčiai statyti.

IŠNUOMOJAMI 3 kambariai 
su baldais 2 vyram arba dir
bančiai porai (business couple). 
Gazo šildymas, visi patogumai.

- r Rinkimai į Amerikos Lietuvių Richmond Tlill. Klausti: 
Bendruomenės Tarybą vyksta 
gegužės 1 <1 Liet Piliečių Klu-, 
bo salėje, 62 Lafayette St nuo 
9 vaL ryto iki 9 vai. vak. Bal
suoja visi vietos ir apylinkių 
lietuviai nuo 18 m. amž.

Gegužės 1 d. Bostone rengia
mas spaudai paląikyti koncer
tas labai sudomino to miesto 
ir apylinkės lietuvius. Koncer
tą rengia lietuviai pranciško
nai, šiuo metu taip aktyviai į- 
sijungę į lietuviškos spaudos 
darbą, o tuo pačiu ir į lietuvy
bės gelbėjimą didžiajame nu
tautėjimo pavojuje.

Sava spauda visuomet rodė 
mūsų kultūrinio bei patriotinio 
gyvenimo pulsą. Pažvelgus į ją, 
tuojau pastebima, kiek esame 
pakilę ir kiek yra mumyse tau
tinės gyvybės. Ypač išeivijoje, 
kur žmonės gyvena atskirti 
nuo savo tautos, spauda juos 
ne tiktai sujungia - bendram 
veikimui, bet, lyg kokia galin
ga srovė, atneša dvasinių 
brangenybių iš gimtosios že
mės".

Nepriklausomybės metais jos 
plaukė čionai iš Lietuvos įvai
riausiais pavidalais. Spauda 
Amerikos lietuviams kalbėjo" 
apie ten trumpu laiku padary
tą didelę pažangą moksle, mene, 
literatūroje, visuomeninėje vei
kloje. Vienu žodžiu, šio krašto 
mūsų spaudoje atsišvietė tėvų 
žemės dvasinis ir medžiaginis 
gyvenimas. Visa tai skatino 
saugoti lietuvybę ir nepasiduo
ti pašalinėms įtakoms. Visi 
nūn pripažįsta, kad Lietuvos 
nepriklausomybės laikais, kai 
daugiausia per spaudą, buvo 
palaikomas ryšys su gimtąja 
šalim, ir šioje Atlanto {pusėje 
augęs jaunimas rodė daugiau 
dėmesio Lietuvai <

Bąitia&io 30 Piktojoje 
Awe įvyksta Lojalumo\pa- 
rMas, kurf reigia Amerikos 
y^eranai ir knriame daJyvau- 
> ir Sėtuvių grupė.

. Lojalumo parado tikslas — 
pareikšti Jungtinėms Amerikos 
ValstjTbėms savo lojalumą bei 
Htikimybę. Iš kitos pusės pa- 
<smerirti žiaurųjį rusiškąjį ko
munizmą, kurio auka yra ir 
mūsų tėvynė Lietuva^:

Mūsų lietuviškoji garbė rei
kalauja, kad mūsų grupė būtų 
gausi Ir graži savo organizuo
tumu. Todėl nepagailėkime ke- 
letos valandų laiko, ir visi kaip 
vienas ;— tėvai ir vaikai, su
augę ir jaunimas, draugijos, 
klubai, organizacijos ir atskiri 
asmenys dalyvaukime parade. 
Ypač lietuvaitės ir lietuvės ma
liniai prašomos dalyvauti su 
tautiniais drabužiais. Tai pa
puoš paradą.•

Visi New Yorko ir New Jer- 
sey chorai prašomi dalyvauti 
parade ir sudainuoti porą — 
trejetą dainų, pritaikytų eise
nai.

Lygiai 1 vaL ir 30 min. su
sirenkame į East 92 gatvę tarp

Lietuvių radijos valandos 
vakaras balandžio 15 d. praėjo 
labai sėkmingai. Meninę prog
ramą atliko akordeonu ir solo 
muz. J. Tamulionis ir O. Skir- 
kevičienė iš Nashua, N, H., pia
nu — J. Lapinskas iš Bostono. 
Vakariene rūpinosi vyr. šeimi
ninkė B. Žilienė su padėjėjom 
Mačuikiene, Seputiene ir Bnro- 
kiene; svečius prėminėjo H. A. 
Plekavičius, J. žilius, A^ Žilius 
ir k. vyrai Visiems rėmėjams 
ir atsilankiusiems svečiams 
gražiai padėkojo radijo progra
mos vedėjas A F. Kneižys.

Nujos Seimo#
Susituokė Albinas Banys su 
Dana Sofija Dunau skaitė va
sario 16, A Kalveris su M. Ka
minskaite balandžio 24; rengia- krisdama nuo laiptų, 
si susituokti J. Pužinas su M. S. Urbonas palaidotas iš mū- 
Markelionyte ir V. Brantneris sų parapijos bažnyčios balan
su M. Eidimtaite. džfo 23 d.

Balfo rūpesčiu vasario 24 Lietuvių pUeOų kluban pri
buvo rodomi brolių Motuzų f ii- laužė vagys pridarė daug nuo
mai iš nepriklausomos Lietu- stolių. K. P.


