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DR. KONRAD ADENAUER

Svarstomas naujas rinkimu įstatymas

PREZ. D. EISENH0WERIS kalba West Pointo karo akademijos 
“iškilmėse, kuriose dalyvavo 10.000 žmonių.

• Sonatas priėmė įstatymu 
kuriuo valandinio atlyginimo 
nustatomas 1 dol. Unijos sie
kė 1.25.

• Kamerūnas, prancūzų pro
tektorate esanti kolonija vaka
rų Afrikoje, siekia nepriklau
somybės; tuo reikalu pemo- 
nMVBV {teiktas Jungtinėm 
Tautom.

GAZA, kur Jvyko ginkluotas 
•usifSmlmas tarp žydų Ir egfp- 
tiseių.

Si sistema, be abejo, būtų 
įvesta visoj Europoj, jei ko
munistam pavyktų ją (įvaldy
ti. padedant italų ir prancūzų 
pacifistam. Tada Prancūzijoje 
gimtų lapiai, o Italijoj kalmu
kai. Apie Thorezą ir Togliattį 
su jų pakalikais neliktų nė žy
mės, dėka Jų įpėdinių darbam.

Neprigaus šypsniu ir švelniu žodžiu

(manas pasmerkė Perono tyram ją
prieš katalikus tyranijos. “Rei
kia manyti, — pareiškė kardi
nolas, — kad už Perono vy
riausybės pečių veikia slaptos 
jėgos, kurios geležinę uždangą 
stato taip pat Amerikos žemy-

užuo- 
katali- 

Perono

• Geri. Wllliam F. Dean, ku
ris Korėjos karo metu buvo 
patekęs komunistam į nelaisvę, 
nuo spalių 31 d. išeina į atsar*

Laiškas iš Italijos

būti atsakingas už jį remian
čių komitetų veiklą, 
tie nuostatai lies 
rinkimus; ligi šiol 
lietė tik galutinius 
Numatytos bausmės 
tų kalėjimo arba 10.000 dol. duoną? Kas ratą? Ar iš tikrų- 
pinigais tiems, kas įstatymo jų vyno pirmąšis 
nesilaikytų. Šen. Hennings pa- buvo Nojus 
reiškė, kad JAV piliečiam jau 
laikas žinoti, kiek išleidžiama 
prezidento ir kongreso rinki
mam, kas tuos pinigus sude
da ir iš kur jie gaunami.

Birželio 3, penktadienį, 
Chicagoje staiga mirė dail. 
Ignas šlapelis, sulaukęs 47 
metų. Kilęs buvo iš Bugai- 
Bškių km., Šimonių valsč. 
Panevėžio apskr. Mokslus 
ėjęs Liepojos gimnazijoje, 
Kauno kunigų seminarijoje, 
Paryžiaus ir Romos univer
sitetuose ir meno akademi
jose. Nepriklausomos Lietu- 
vos metė buvo Kauno me
no mokyklos profesorius ir 
vienuolika metų jos direk
torius, iš pareigų atleistas 
bolševikam, užėjus. Tremties 
metu gyveno Vokietijoje, 
didžiausioje lietuvių stovyk
loje Hanau. Amerikoje, Chi
cagoje, gyveno nuo 1948 m.

gamintojas 
Teigiama, kad 

prieš Nojų vynas jau buvo ži
nomas. Iš kur būtų galėję su
prasti Nojaus sūnūs, jei vyno 
anksčiau nebūta, kad tėtis jau 
metęs? Netenka todėl stebė-

NEHRU MASKVOJE
Indijos ministeris pirminin

kas Nehru, kuris tarptautinėse 
konferencijose advokatauja So
vietų Sąjungai, vieši Maskvoje. 
E ten jisai vyks dar į Lenkiją, 
Austriją ir Jugoslaviją.

Kitas indas Krišna Menon, 
atstovas Jungtinėm Tautom, 
buvęs raudonoje Kinijoje ir 
Anglijoje «pas Edeną, grįžta į 
Ameriką. Jo misija: paruošti 
Formozos perdavimą Kinijai. 
Cbou-En Lai tuo reikalu para
šė slaptą laišką Edenui.

pat sutarties. Senoji sutartis 
pasibaigė birželio 8, tačiau 
U. A. W. pirm. W. Reutheris 
streiką atidėjo iki birželio 13. 
šią bendrovę streikuoti unijai 
yra nuostolingiau, nes 325.000 
darbininkų reikėtų mokėti 
dideles streiko pašalpas ii 
unijos kasos. Vis dėlto kai ku
riose General Motors dirbtu
vėse streikai prasidėjo. G. M. 
C. pareiškė unijai, kad ji de
rybas nutrauks, jei streikai 
nebus sulaikyti. W. Reutheris 
taip pat kreipėsi į darbininkus 
"derybų nesabotuoti”, bet ne 
visur jo paklausyta.

Priminęs, kad tai yra kata
likiškas kraštas savo dauguma 
ir pats Peronas laikąs save 
kataliku, kardinolas išreiškė 
nusistebėjimą dėl pradėtos ten

Italų dienraščio “II Giornale 
D’Italia” birželio 5 sekmadie
nio priedo antrame puslapy 
rašoma apie Sovietų sugalvotą 

naują genocido rūšį — apie 
valstybinius žmonų vyrus. Laik
raštis realiu sarkaznu pasako 
skaudžią tiesą.

N«w Yorico karinolas Fr. 
Spelmanas birželio 8 dalyvavo 
metinės Fordhamo universiteto 
iškilmėse, šis katalikų univer
sitetas veikia jau 110 metų. 
Didelei miniai graduantų ir 
jų svečių kardinolas kalbėjo 
apie Perono tyraniją Argenti-

Prof. Ign. šlapelis labiau 
buvo pamėgęs meną studi
juoti negu jį kurti. Ypač 
gerai pažino bažnytinį me
ną ir ornamentiką. Yra pa
rašęs visą eilė veikalų me
no ir kultūros klausimais. 
Daug yrū rašęs tais klausi
mais straipsnių spaudoje. 
Išspausdintos dvi stambios 
knygos: Meno istorijos met- 
mens, Katalikų Bažnyčios 
meno istorija. Rankraštyje 
liko parašytos monografi
jos apie M. K. Čiurlionį, 
Leonardo de Vinci, Juozą 
Pautienių. Paskutinieji du 
veikalai jau spausdinami, 
bet velionis jų išleidžiant

vizito į Maskvą. Kvietimas 
įteiktas per Sovietų ambasadą 
Paryžiuje. Kadangi vakarų Vo
kietija ligi šiol Sovietų Sąjun
gos buvo aštriai puolama ir 
koliojama, ypač jos kancleris 
K. Adenaueris, tai Maskvos ne
lauktas kvietimas nustebino ir 
vokiečius ir užsieniečius.

Dar labiau stebimasi Mask
vos nurodytais argumentais, 
dėl kurių Adenauerį nori 
matyti Kremliuje. Maskvos no
toje rašoma:

1. "Pasibaigus Federalinės 
Respublikos (atseit, vakarų 
Vokietijos) okupacijai, Sovie
tų- Sąjunga jau nebėra su ja 
karo padėtyje."

Kadangi bolševikai daugiau 
kaip prieš metus paskelbė, 
kad jie nėra “karo padėtyje su 
rytine Vokietija”, nors savo 
kariuomenės iš krašto neišve
dė, tai jie tą patį galėjo pa
skelbti ir vakarų Vokietijos 
atžvilgiu, nes karas su Vokieti
ja baigėsi jau prieš 10 metų. 
Iš tikrųjų rusai nėra dar lio
vęsi kėsintis į visą Vokietiją. 
Kova įgauna tiktai kitą formą.

2. "Agresyviniai sluogsniai 
kai kuriuose kraštuose ( turi
ma galvoje ypač Ameriką) ligi 
šiol darė visa, kad Sovietų Są
junga ir Federalinė Respublika

jų rasės ar politinės ideologi
jos, ir sieks pastovios taikos, 
nors tektų dar daug nusivili- 
mų patirti.

— Mes gerai žinome, kad 
stiprybė namie, pajėgumas mū-

•Prez. D. Eisenhoweris West 
Pointo karo akademijos iškil
mėse birželio 7 pasakė kalbą, 
prisimindamas 4 konferenciją, 
kuri numatoma liepos 18—21 
Ženevoje, Šveicarijoje. Prezi
dentas pareiškė:

— Nereikia savęs guosti vil
timi, kad ji stebuklingai pagy
dys pasaulį, kuriame yra pri
tvinę tiek daug neapykantos.

—JAV vyriausybė konferen
cijoje kels klausimą teisybės ir 

Nelaukti kvietimai į Maskvą taikos visom tautom, nepaisant 
primena ^i'mškarinlui Hitle
rio kvtSttfHUS i Ber
lyną ir Berchtesgadeną Alpių 
kalnuose. Po to sekė karas.
Tuo pačiu keliu eina Sovietų 
Sąjunga.

Taip pat
pirminius sada turi tiesą, pašiepdama so- 
įstatymas vietų išradimus. žinia, kad 
rinkimus, daugelio išradimų garbę savi- 

iki 2 me- naši beveik vist Kas išrado

šų sąjungininkų ir tvirta mū
sų moralė mus ginkluoja ir 
paruošia kiekvienai nelauktai 
galimybei.

— Konferencijoje JAV lai
kysis protingo atsargumo ir 
nesileis prigauti, nors priešas 
rodytų linksmą veidą ir kalbė
tų- švelniais žodžiais.

Spaudos atstovams birželio 
8 prezidentas pareiškė, kad 
jis reikalauja iš anksto susi
tarti dėl konferencijos dienų 
skaičiaus (3—6) ir posėdžių il
gumo. Maskva to nenori. Pre
zidentas nurodė:

— Mes negalime neribotą 
laiką būti už JAV sienų ir ne
norime susilaukti kaltinimo, 
kad konferenciją nutraukėme.

PULK. MASERA, buvys Aust
rijoj kariuomenėj vada*,' po 
daugelio metų Sovietų Rusijos 
nelaisvi)*, susitinka su Žmona 
Vienojo.

Vakarų Vokietijos kancleris nepagerintų sayo santykių",
dr. K. Adenauris birželio 7 Tuo tarpu žinoma, kad ligi
gavo Maskvos kvietimą atvykti šiol jokios derybos dėl taikos 

sutarties su Vokietija nedavė 
vaisių dėl to, kad Sov. Sąjun
ga ^ąikos nencjrėjo. Taigi nuo 
pačios Maskvos , priklausė ir 
priklauso santykių pagerini
mas su vakarų Vokietija, ki
tiems daromi priekaištai yra 
melas.

3. Tie faktai "sudaro sąly
gas užmegzti tiesioginiam ry
šiam tarp Sov. Sąjungos ir Fe
deralinės Respublikos." Tuo 
tarpu, kai vakarų ' Vokietijai 
buvo žadamas atsiginklavimas 
ir suverenitetas, Maskva pa
reiškė, kad tokiu atveju “ne
galės būti jokios kalbos apie 
normalius santykius su vakarų 
Vokietija”; Molotovas dar gra
sino karu. Pasirodo, tai priver
tė tiktai rusus pakeisti savo 
nuomonę, o ne vakariečius.

Europos ir Amerikos spau
doje nurodomi du dalykai, dėl 
kurių Maskva norėtų kalbėtis 
su kancleriu K. Adenaueriu:

1. Laimėję Austrijos neutra
litetą, Sovietai tikisi, kad jie tą 
patį, išsiderės ir iš vakarų Vo-

Kardinolas išreiškė 
jautą persekiojamiem 
kam ir pasipiktinimą 
tyranija.

Savo kalboje kardinolas Fr. 
Spellmanas dar pranešė, kad 
liepos 3, sekmadienis, yra 
skelbiamas maldos diena už vi
sus persekiojamus ir kankina
mus katalikus anoje geležinės 
sienos pusėje ir šiapus, kur tai 

'pasitaiko.

— Vakariečių spauda, — 
rašo tasai laikraštis, — nevi

Sonete ruošiamas įstatymas 
ateinantiems prezidento ir 
kongreso rinkimams. Įstatymas 
numato padidinti sumas, išlei
džiamas rinkimams, bet su
varžyti atskirų Žmonių ir ko
mitetų aukas (jos turės būti 
nustatyto dydžio), kandidatas į 
prezidentus ar kongresą turės

ir tautose. Po šios operacijos 
darže augs nei grynas cibulis, 
nei grynas česnakas — kažkas 
per vidurį.

Šiam uždaviniui pasiekti, 
štai ką sugalvojo Kremlius: 
išrado valstybinį vyrą. Taip!

Žinoma, kad daugelyje Šalių 
yra suvalstybinti traukiniai, 

fabrikai ir kita, bet kad ir vy
rai, tai negirdėta.

Maskva tarp daugelio savo 
penkmečio planų įtraukė ir šį 
“išradimą" kuriuo siekiama 
sunaikinti pavergtų kraštų 
tautas. Tam tikslui iš okupuo

tų Pabaltijo kraštų varu tre
mia vyrus ir jų vieton siunčia 
savo valstybinius vyrus estėm, 
latvėm ir lietuvėm, ar jos nori 

ar nenori. Jie įsirango į šeimų 
židinius, juos sugriauna ir el
giasi su visom teisėtų vyrų 
teisėmis. Suprantama, tokie 
tegali būti tik rusai, baltieji ar 
mongolai — tai nedaro esmi
nio skirtumo. Svarbu, kad im
tų patikimi partijai ir marksis
tai. Tokiu būdu vienos kitos 
generacijos eilėje, kooperuo
jant vergėms moterims, vaka

rietiškam Pabaltyje neliks tų 
tautų grynų žmonių, o tik mi
šinys iš garbingųjų Lenino 
strėnų, kuris, kaip visi žino, 
buvo mongolas.

PAVOGĖ PAMINKLINĘ 
LENTĄ

Vokietijoje, Deutsch-Evem, 
Žemutinėje Saksonijoje, po šio 
karo buvo pastatytas pamink
las su įrašu varinėje lentoje. 
Įrašas skelbė, kad čia 1945 
metais kapituliavo vokiečių 
šiaurės armija. Kapituliaciją 
priėmė anglų maršalas Mont- 
gomery. Toji lenta po vienos 
nakties dingo. Jos vietoje pa
liktas užrašas: “šiuo laimėji
mu komunizmui buvo atvertas 
kelias į Europos Širdį. Praėjus 
10 metų, laikas jau tai supras
ti”. Be to, dar pridėta: “Už
mirškime, kas buvo”; vadinasi, 
Vokiečių kapituliaciją anglam, 
nes yra kitas pavojus.

Vokiečių policija aiškina, 
kad lentą kas nors pasivogė 
dėl 50 svarų vario, o anglai, 
kad vokiečiai valosi nuo tokių 
negarbės paminklų.

tis, kad rusai, tapę sovietais ir 
marksistais, savinasi teisę į 
žmogų, lyg tas būtų jų išras
tas, o ne pono Dievo.

Paskutinis Sovietų išradi
mas tikrai nuostabus. Norėda
mi išnaikinti kitas tautas, jie 
griebėsi jas persekioti, žudyti, 
tremti. Tačiau šie būdai pasi

rodė nesėkmingi. Senesnieji 
amerikiečiai nesulamdė negrų 

Hitleris žydų. Masinės žudynės 
ir deportacijos sunaikindavo 

kamienus, bet likdavo gyva 
sėkla. Rusams dabar šoko 
mintis pakeisti sėklą gamtoje

• Dr. Hainrich von Branta- 
no, žymus krikšč. demokratų 
partijos veikėjas, paskirtas 
vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų mlnisteriu, pirmuoju po 
praėjusio karo. Ugi šiol tas 
pareigas ėjo pats kancleris dr. 
K. Adenaueris.

Velionis paliko nuliūdu
sią žmoną Laurą ir dukte
rį Jūratę. Joms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

kieHįos. Neutralumo šalininkų 
vokiečių tarpe yra (pav., so
cialdemokratai). Tačiau Ade
naueris yra griežtai pasisakęs 
prieš “sovietiškąjį neutralu
mą”, kurį vienas amerikietis 
diplomatas taip apibudino: 
“Jie sako: kas ne su mumis, 
tai prieš mus; neutralūs yra 
tas, kuris yra su mumis”. O 
ką reiškia/būti su komunis
tais, vakarų Vokietija per daug 
gerai žino.

2. Maskva nori prieš ketu- 
rię didžięįę susitikimą, sukli
juoti no tiktai stipry savo 
raudonąjį frontą (Chruščiovo 
kelionės Balkanuose^, bet pa
kreipti į save ir Vokietiją.

Vokiečių visuomenės nuo
taikos palankios vizitui į Mask
vą. Yra daug negražintų vo
kiečių karo belaisvių, kuriuos 
norima išgauti, jeijie dar gyvi, 
ir palengvinti ryšius su rytine 
Vokietija.

Kancleris K. Adenaueris 
yra linkęs kvietimą priimti.

Tuo tarpu jis atvyksta į 
Ameriką birželio 16—17. čia 
susitiks su? prez. D. Eisenho- 
weriu ir prancūzų bei anglų 
užsienio* reikalų ministeriąis, 
kurie atvyksta į Jungtinių 
Tautų iškilmes. Grįždamas į 
Vokietiją, K. Adenaueris už
suks į Angliją, pasitarti su 
Britanijos premjeru Edenu.

PRABOM DAUGIAU 
JUOKTIS!

ChemnHzo miesto, kuris da
bar vadinamas Karolio Markso 
miestu, Vokietijoje, SĖD (ko
munistų) partijos vadovas Wal- 
terfe Raetzelis išleido įsakymą, 
kad žmonės daugiau Šypsotųsi. 
Esą, nekaip atrodo “laisvoje 
demokratinėje tvarkoje paniu
rę mediniai veidai”. Tiesa, ne 
kaip jie atrodo ir iš bolševiki
nių laikraščių fotografijų, ku
rios specialiai daromos “žmo
nėms prajuokinti”.

Su Fordu susitarė
Unijos derybos su Fordo 

bendrove pasibaigė susitari
mu. Walteris Reutheris UAW 
pirmininkas; kuris nuo balan
džio 12 vedė derybas su For
do bendrovės viceprezidentu 
J. Būgas, visko nelaimėjo, ko 
buvo užsiprašęs: - atlyginimo 
garantijos z ištisiem metam, 80 
proc. algos nedarbo metu, 5 
metų sutarties. Fordo bendro
vė pasiūlė ir sutinka: su atly- 
ginimo garantija 26 savaitėm, 
60—65 proc. algos nedarbo 
metu ir .3 metų sutartinu. Ne
darbo metu pašalpoms iki 65 
proc. garantuoti sudaromas 55 
milijonų dolerių fondas. Jis 
pradės veikti nuo 1956 m. bir
želio 1 d. Iš fondo bus moka
ma tik tiek, kiek reikės primo
kėti prie gaunamos valdinės 
šalpos, kad susidarytų 65 proc. 
Kadangi įstatymai neleidžia 
vienu metu imti valdinės ir ku
rios kitos pašalpos, tai reikės 
įstatymą pakeisti. Michigano 
gubernatorius Mennen Va
liams tam palankus.

Dar susitarta: kelti valandi
nį atlyginimą kasmet 6 cen
tais, padidinti pensijas nuo 161. 
iki 188.50 doL ir daugiau į 
mėnesį; išdirbusiem 10—15 
metų duoti apmokamų atosto
gų dvi su puse savaitės (buvo 
2 savaitės), daugiau laiko iš
dirbusiems — 3 savaites; svei
katos apdraudą išplėsti šeimų 
nariams; kelti algas, jei kiltų, 
pragyvenimo kainos; pridėti 
metuose 7 apmokamą švenčių 
dieną, o jei tektų dirbti — mo^ 
keti trigubai.

Svarbiausias tų susitarimų 
rezultatas: sutikimas mokėti 
pašalpą iš darbo atleistam dar
bininkui. John S. Bugas pa- 
reiškė: “Tai yra istorinis po
sūkis darbo sutartyse. Pirmą 
kartą didžioji bendrovė prisi
ima pareigą mokėti pašalpą 
atleistam darbininkui, kuriam 
ligi šiol pašalpą mokėjo vals
tybė ... Mes suprantame savo 
atsakomybę, bet pasitikime 
bendrovės pajėgumu progre
suoti laisvojo ūkio varžybose”.

Darbininkai džiaugiasi, o 
pramoninkai susirūpinę, kad 
to paties nebūtų išreikalauta 
ir iš kitų didžiųjų bendrovių. 
Be to, laukiama, kad 1956 m. 
automobiliai pabrangs.
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žinovo injigracijos reikalų.
,i NetnaŽįSu dSuginaujiena 
yra gauta iš kongresmano Ja

vai ar žmonos 
iAV^Jtrau- 

atkreipti ati-

su kaustytų* vagių neatbaido 
nuo valdiškų bausmių.

M R. Mc LEOD

įvairiems kon- 
senatoriams, į- 
draugijoms. Iki 
valdyba iš įvai-

H. FISCHER, vienas iš keturių amerikiečių lakūnų, kuriuos kinų 
komunistai paleido, moko savo tėvą skraidyti (Swea City, la.)

chas atsakė, jog tai padaryta 
paties Hitlerio Įsakymu, kuris 
tuo būdu norėjo sukompromi
tuoti sovietų kariuomenės va
dus ir tuo pačiu ilgiems me
tams susilpninti jos galią.

Kaip ten bebūtų, vokiečių

Vagys neduoda ram

LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-V£

staigoms bei 
šiol draugijos 
rių Įstaigų, draugijų ir asme
nų yra gavusi nemaža atsaky-

rankraščius. As- 
pasikalbėjime bu- 

susikirsta. Canaris

kad tuo būdu sudarytų palan
kesnes sąlygas pakeitimui JAV 
imigracijos įstatymo, varžan
čio sirgusių džiova įvažiavimą 
į JAV, jau išsiuntinėjo kelias
dešimt laiškų

Gerai apmokami eiliniai dar
bininkai ir net specialistai lei
džiasi naktimis j rizikingą už
darbį. Jei pavyks rasti kokį 
kapą arba bent jo šukių su se
noviškais indais ir puošmeni
mis, tai gražiai pasipelnys, bet 
jei radę bus valdžios sučiupti, 
tai teks 6 metelius atsėdėti 
pavėsy.

Siūlomas atlyginimas yra 
toks didelis, o prie to priside
da ir bendras įsitikinimas, jog 
galima rasti net griaučių, auk-
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patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir t.t.
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Tel. Vlrginia 7-1896

1937 m. pavasaris ir vasaros 
pradžia buvo triukšminga So
vietų Sąjungoje. Valymo ran
ka įsisuko į kariuomenės vir
šūnes ir birželio 12 d. po teis
mo Maskvoje sušaudė marša
lą TuchačevskĮ, raudonosios 
kariuomenės pažibą, ir dar ke
letą generolų. Sudarytoje by
loje buvo Įvairiausių kaltini
mų. Dalis kaltinamosios me
džiagos buvo pristatyta iš už
sienio. .

gausiau aukas rinko. Ką iš jų 
padarė?

Amerika yra pinigo šalis, 
bet su pinigu skaitosi Milijo
ninės apyvartos korporacijos 
siuntinėja nariam savo meti
nes apyskaitas ir prašo nuro
dyti netikslumus arba pateik
ti sumanymus, kaip geriau pi
nigą apversti. Geras ir atviras 
ryšys su žmonėmis aukas gau
sina, nežinojimas — stabdo.

ga suteikdami rtikalingas ži
nias apia
itorinčius bMįįrtnS f USA. Da
bar yra svartnaiBias momen
tas. nes naujo: Įstatyme pri
ėmimas jau eigoj Kuo skubiau

Tačiau šio 
siekia labai toli.

Kaip Hitleris prigavo Staliną
PRIEŠ 20 METŲ NACIAI ŠAUDĖ RUSŲ GENEROLUS JŲ PAČIŲ RANKOMIS

Apie Tuchačevskio sulikvi- 
davimą rašo Abshagenas savo 
knygoje “Canaris”, išleistoje 
prieš kuri laiką Vokietijoje.

sKuAų šeimų draugijai paraše 
jau antrą laišką ir neužilgo ža
da vėl" parašyti, štai jo pasku
tiniojo laiško (iš* 23. V. 55.) 
ištrauka: -

■"“Naujai sužinojau iš Atstovų 
Rūmų Juridinės Komisijos 
yra numatytas įstatymas^ pa
gal kurį Amerikos Jungtinių 
Valstybių piliečių arba Įstaty
miškai leistų ilgalaikių gyven
tojų vaikai, tėvai ir kiti šešnos 
nariai neatsižvelgiant į TB, 
bus Įsileidžiami Į JAV. Yra gal
vojama apie privatų Įstatymą 
su adresais ir pavardėmis.”

Įstatymas “privačiu” vadi
namas tas, kuris liečia tjk ja
me išvardintus vieną ar eilę 
asmenų. -

Tuo tarpų'pėra žinoma, ko
kiu būdu tie asmenys Į.priva
tų įstatymą bus Įtraukti. Be 
abejo, perskirtų šeimų draugi
ja turės galimybę perteikti ati
tinkamoms įstaigoms savo na- 
rię sąrašą ir todėl šiai draugi
jai priklausyti būtų .verta (jos 
adresas toks: Interessenge- 
meinschaft fuer die Auswan-

programos 
dalyviam, aukojusiems . savo 
laikąUr^ triūsą, nereikėtų “už
kąsti”. Bet, kartais “pradeda
ma” daugiau negu pelno lie
ka. Vertėtų ir' tai tvarkyti ki
taip. Amerikiečiai, kviečia spe
cialiam užkandžiui, bet su to
kiu užmokesniu, kad jis apsi
moka. Ar mūsų užkandžiai vi
sada apsimoka? ~

Nenorime čia niekam ir nie
ko prikišti, tik nupasakojam 
tai, kas verta žinoti aukų rin
kėjam. Nedarykime paslapties 
ten, kur jos nereikia (kartais 
net ir Lietuvos laisvinimo rei
kaluose), ir neužrūstinkime 
širdies pasipiktinimu tų, kurie 
nori gerą darbą paremti ir- jį 
nuoširdžiai remia.

anuos, ku- 
po progra-

Draugijos veiklai. labai nuo
širdžiai pritaria vokiečių įstai
gos, ypač ministeris pabėgėlių 
reikalams ir Užsienio Reikalų 
Ministerija, pačios judinda
mos reikalą amerikiečių ati
tinkamose Įstaigose.

Kai kurie JAV kongresma- 
nai ir senatoriai atsako laiškais 
žadėdami šį klausimą judinti 
ir paremti.

Ypač nuoširdus laiškas sena
toriaus Horborto Lohmano, ki
tados buvusio UNROS vyr. di
rektoriaus. Jis savo laiške ne 
tik pažada remti perskirtųjų 
šeimų narių Įvažiavimą į JAV, 
bet pats paruošęs ir Įteikęs 
Kongresui "atitinkamą Įstatymo 
projektą, štai jo laiško ištrau-

Toje knygoje apie ši žvalgy
bos liūtą aprašoma, kad jis 
1937 m. pradžioje buvęs labai 
sujaudintas vieno Įvykio, net 
negalėjęs .naktimis užmigti. 
Pas jį kreipėsi Heydrichas, 
slaptosios vokiečių policijos 
gestapo viršininkas, prašyda
mas jam pateikti. įvairias ran
ka rašytas pastabas iš vokie
čių - sovietų karinio bendra
darbiavimo laiką. Jis būtinai' 
norėjęs gauti vokiečių genero
lo von Seeckto, maršalo Tu
chačevskio ir jų bendradarbių

Canaris turėjo patikimų ži
nių, kad Tuchačevskis, viešė
damas Londone, per karaliaus 
Jurgio laidotuves buvo susiti
kęs su rusų emigrantų vadu 
generolu Milleriu. Galimas 
daiktas-, kad apie tai žinojo ir 
Sovietų slaptoji policija —

Paskutiniu laiku Italijoje at
sirado nežinomų vagilį, sukė
lusių ant kojų senovės pamink
lų saugojimo komisiją. Vagys 
apiplėšia žinomas ir naujai jų 
pačių surandamas senovės 
Italijos gyventojų — etruskų 
kapines, kuriose yra senoviški 
karstai bei kitokie archeologi
nės vertės turtai. Vagys ypa
tingai siaučia Lazio ir Toska
nos apylinkėse, kur daugiau
sia tokių kapinių ar atskirų 
kapų užtinkama.

Kiek jau paminklų saugoji
mo komisija yra susekusi, va
gystes skatina kažkas iš ša
lies. Dažniausia svetimų valsty
bių didieji muzėjai, nes kitokiu 
būdu jiems neįmanoma tų 
brangenybių įsigyti. Italų val
džia bevelytų badu mirti, nei 
leisti išvežti savo senovės kul
tūros -liudininkus.

rašyta alrftnkamiemc asme
nims, tuo daugiao bus vilčių, 
kad naudingas Įstatymas galės 
būti priimtas.

Reikia apgailestauti, kad 
šiems reikalams 1 nerodo ati
tinkamų pastangą mūsų “veik
sniai1’. Tuo daugiausiai turė
tų rūpintis Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės •rganoi. Ir kaip 
gaila, kad jos vaitavai rašo il
gus straipsnius, reikšdami pre
tenzijas į tai kas jiems nepri
klauso (politikai!), o visiškai 
tyfi apie tokį opų perskirtų 
šeimų, desperatiškai kovojan
čių dėl savo likimo, klausimą, 
kurs turėtų būti vienas iš 
svarbiausių bendruomenės už
davinių.

derung der getrennten Ehe- 
gatten nach USA, (13b) Gau- 
ting Obb., Karlsrasse 2, Ger
many). Bet ji apima tik vyrus 
ir žmonas perskirtų šeimų. Ki
ti šeimų nariai turi ieškoti ki
tų kelių.

Daugelis kongresmarių. se
natorių ir įstaigų patys prime
na, kad užinteresuotieji šeimų 
nariai, gyveną JAV, patys 
kreiptųsi pas Įvairius jiems 
patikimus- kongresmanus bei 
senatorius ir prašytę jų para
mos — užtarimo, sprendžiant 
leidimo Įstatymą. Nors šis rei
kalas judinamas jau labai pla
čiu mastu ir teikia daug vilčių, 
kad pasiseks, bet tas pasiseki
mas priklausys tik nuo kon- 
gresmanų ir senatorių daugu
mos pritarimo. Todėl visi uŽ- 
interesuotieji savo išvykimu— 
gyvėhą Vokietijoje, turi pri
minti savo šeimų nariams, gy
venantiems JAV, kad kreipta
si laiškais pas atitinkamus 
kongresmanus ir senatorius, 
prašydami pritarimo ir drau-

“Neseniai Įteikiau Kongre
sui Įstatymo projektą, kurs 
mūsų imigracijos ir įsipilietini- 
mo įstatymams pramato gene- 
ratinę reviziją. Vienas iš šio 
Įstatymo projekto nuostatų 
reikalauja dabartinių suvar
žymų atpalaidavimo ir sergan
čių TB užsieniečių Įsileidimo. 
Mano Įstatymo projektas iš
jungs tik tuos užsieniečius, ku
rie turi “aktyvią TB”. Bet ir 
tokiais atvejais yra pramatyta 
galimybė Įsileidimui, jei gimi
nės ar kiti ašmenys galėtų už
tikrinti, kad užsienietis, atvy
kęs Į JAV, gaus reikalingą 
medicinišką priežiūrą”.

Toliau Mr. Lehman savo

Stabdo ir dar kai kurios 
“smulkmenos” — pasivaiši- 
nimai po tokių parengimų, po 
kurių jų neturėtų būti. Pa
rengimas daromas ką nors pa
remti, sušelpti, o žmonės ima 
ir paklausia:

— Ar sušelpėm 
rte ten susirinko 
mos?

Nesakome, kad

vietovėje. Tai nepertoliausiai 
nuo Romos buvęs miestelis, 90 
m. prieš Kristų gavęs miesto 
teises ir buvęs Romos didikų 
poilsio vieta. Ten tikimasi ras
ti dviem kalbom, lotyniškai ir 
ctruskiškai, užrašą, kuris bū
tų raktas į etruskų rašybą, 
kaip pasitaikė Champollionui 
surasti egiptiečių jeroglifams 
skaityti paslaptį dvikalbiam 
paminkle. Ligi šiol etruskų raš
menys nėra dar išskaityti.
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Negali mūsų žmonėmis nu
siskųsti. . Nors ir nesuskaity- 
tume Amerikoje veiklių lietu
vių apskrito milijono, bet jie 
vis dėlto yra sudėję ir sudeda 
milijonus .. Įvairiem kultūros, 
labdaros, Lietuvos laisvinimo 
reikalam. Dedasi jie į visuome
ninį darbą, palaiko ir remia 
lietuvybę, dalyvauja rinkimuo
se, kaip sakysime, ir bendruo
menės tarybą renkant. Buvau 
jų tarpe, mačiau balsuojant 
senai atvykusius ir naujai at
keliavusius, vadinamus “pa
prastus žmones” ir visuomenė
je veikloje “prasikišusius”. 
Mačiau, klausiausi ir nugirdau 
tokį klausimą, kai buvo moka
mas solidarumo mokestis:

— Sakykite, ką jie daro su 
tais pinigais?

Atsakymui buvo paskaityta 
iš aplinkraščio: 40 centų eina 
Lietuvos laisvinimo reikalam, 
30 centų bendruomenės cent
rui ir 30 centų apygardai.

— Ačiū, sako, — tai mes 
žinome, bet norėtume dar žino
ti ir ką gero padaroma už tas 
tris dalis.

Paaiškiname, kad bendruo
menė dar tik organizuojasi, 
kad bus greičiausia duotos 
smulkios apyskaitos, bus nu
rodyta, kiek ir kam išleista iš 
to solidarumo mokesčio.

— Girdėjome tai iš kitų or
ganizacijų, bet jų apyskaitų 
tebelaukiame.

Negalima būtų nepripažinti, 
kad žodžiai teisingi. Juos ga
lėtų ir turėtų išgirsti visa eilė 
organizacijų, komitetų, paren
gimų vadovų. Ar taip jau sun
ku apyskaitas duoti? Galima 
būtų paimti pavyzdį iš Balfo. 
Tegu ir nevisi laikraščiai jo 
pinigines apyskaitas paskelbia, 
bet jos pasiekia skyrius ir 
žmones patenkina. Ir kitos or
ganizacijos bent savo skyriam 
turėtų duoti smulkias apy
skaitas arba tiem, iš kurių

Tačiau Canaris žinojo kai ką 
daugiau nei anas geštapo vir
šininkas Heydrichas.

. Tuchačevskis nebuvo visai 
švarus.

LABAI RETA IR GERA PROGA APRŪPINTI SAVO 
GYVENIMĄ VISAM AMŽIUI

Parduodamas arba išnuomojamas gerai įrengtas moderniškas res
toranas, didelis baras ir salė.

Salė yra greta restorano, sienos dekoruotos lietuviškais pa
veikslais ir talpinanti ne mažiau 350 asmenų. Tinka susirinkimams, 
•vestuvėms ir kitiems dideliems parengimams. Esanti scena gali 
būti naudojama vaidinimams, koncertams ir orkestrui šokių metu.

Parduodant namų ar išnuomojant barą, restoraną ir salę pir
menybė duodama lietuviams. Dėl sąlygų prašom teirautis adresu: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St.. Nev.- York 1,

arba Mr. B. J. Schegaus. 195 Grand St.. Brooklyn 11. N. Y.
Tel. EVergrecn 7-1241.

Prie tikrų faktų prisideda 
žmonių paskalos, kurių niekas 
negali sukontroliuoti Vieni pa
sakoja matę vežant iškastus 
grabus, kiti didelius indus, pil
nus auksinių pinigų; dar kiti 
matę naktį nusileidžiant ten h* 
ten helikopterius ir vėl greitai 
kažkur dingstant su rastais 
pasakiškais lobiais.

Viena aišku, — pastebi pa
minklų saugojimo pirmininkas. 
— kad tie vagys geriau orga
nizuoti už pačią paminklų ieš
kojimo komisiją, kuriai, dažnai 
trūksta pinigų ir susisiekimo 
priemonių pasiekti tolimus 
provincijų užkampius.

Paskutiniu metu kunigaikš
tis Maksimas finansuoja kasi
nėjimų darbus senovės Vulci

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

Turime gerų namų pardavimui—VV’oodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai

J. K MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE

Woodhavea 21, N. Y.

laiške pastebi, kad minėtų įsta
tymo projektui ir nepraėjus, 
vis tiek turės būti atsižvelgta 
Į perskirtų šeimų narius.

YMCA centro įstaiga New 
Yorke, savo laiške iš 16. V. 55. 
rašou. kad jie kreipėsi asmeniš
kais laiškais Į Įvairius JAV vy
riausybės narius, prašydama 
dėti pastangas, kad būtų revi
duotas imigracijos Įstatymas, 
dėl kurio negali Į JAV įvažiuo
ti perskirtų šeimų nariai. 
Bruce M. Mohter laiške iš 25. 
IV. 55. raišo, kad jie jau seniai 
tokiais reikalais rūpinasi ir la
bai gerai žino perskirtų šei
mų padėti; net žmonos ameri
kiečių karių negauna Įvažiavi
mui vizos, jeigu specialus gy
dytojas nustato aktyvią arba 
net tariamą džiovą. Laiške iš 
20. V. 55. tas pats NCWC pa
reigūnas rašo, kad ne tik sena
torius I^ehman yra Įnešęs Į 
Kongresą naujo imigracijos Į- 
statymo projektą, bet taip pat 
ir kongresmanas Walter gegu
žės 5 d. Įnešė privatų Įstatymo 
projektą, “H. R. 6086”. Sis Į- 
statymo projektas reikalauja 
Įsileisti jame išvardintus as
menis — JAV kariuomenėje 
tarnaujančių karių žmonas, 
kurių iki šiol neįsileido taip 
pat dėl TB ligos.

Vilčių suteikiąs ženklas yra 
visai nesenai pasirodžiusi JAV 
spaudoj pastaba. padaryta 
Mr. Scott McLood, pabėgėlių 
imigracijos pagal 1953 m. i- 
statymą administratoriaus, ku
ris rekomenduoja Kongresui 
suteikti vizas ir TB ligoniams, 
kad pastarieji galėtų gyventi 
drauge su savo šeimų nariais.

Ar Kongresas Mcijeodo re
komendacijai bus linkęs pritar
ti, galima būsią tik vėliau su
žinoti. Tuo tarpu aišku, kad 
jokio kito asmens rekomenda- 
dacija negalėtų būti tiek svari, 
kiek Mr. Mcl^odo.

vadovavo visai vokiečių kari
nei žvalgybai Hitlerio laikais. 
Jis mokėjo labai sumaniai or
ganizuoti pačią žvalgybą ir 
kartu užsimaskavęs kasėsi po 
Hitlerio galybės pamatais. Il
gai jo darbų nesuuodė, tik po 
1944 m. liepos mėn. atentato 
prieš Hitlerį jis pagaliau buvo 
Įtartas ir prieš karo pabaigą 
suimtas ir Įkištas į Flossen- 
buergo stovyklą, kur jį nuteisė 
karo lauko teismas ir 1945 m. 
balandžio 9 su penkiais kari
ninkais sušaudė.

rankraščius ir parašų pavyz
džius. Taip pat Heydrichas 
prašė žinių apie tokius žmo
nes, kurie turėtų patyrimo pa
mėgdžioti 
meniškame 
vo smarkiai 
atsakė, kad Heidfichas krei
piasi ne tuo adresu, ir pasiūlė 
pasiieškoti geštapui kito kelio. 

Tuo metu Canaris negalėjo 
įspėti mįsles,, kam reikėjo tų 
rankraščių. Kada po dviejų 
mėnesių Maskvoje buvo su
ruošta byla prieš TuchačevskĮ 
ir kitus sovietų kariuomenės 
aukštus pareigūnus, Canariui 
pradėjo kai kas aiškėti.

Geštapas suklastojo .me
džiagą prieš TuchačevskĮ ir

Canaris buvo admirolas, vie- P^r Čekoslovakijos žvalgybą OGPU. nes gen. Milleriui pra- 
nas iš keisčiausių ir Įdomiau- viską perdavė Maskvai. žuvus, paaiškėjo, kad rusų
siu Europos asmenybių. Jis Sako, kad visas informaci- emigracijos Prancūzijoje vir- 

jas perdavęs Čekoslovakijos šūnėse netrūko sovietų šnipų, 
prezidentas Benešąs pačiam 0 vįenas buvo net caro laikų 
Stalinui. generolas. '

Kai sušaudė TuchačevskĮ, 
geštapo viršininkas Heydrichas 
nebesitvėrė džiaugsmu ir Ca
nariui papasakojo visas smulk
menas. kaip jis tą reikalą pra
vedė. Canaris paklausė, kam 
buvo reikalinga sulikviduoti 
maršai, TuchačevskĮ. Heydri-

geštapo medžiaga prisidėjo, 
kad Tuchačevskis ir kiti aukš
tieji sovietų kariuomenės va
dai būtų greitai sulikviduoti. 
Sovietai, Hitlerio prigauti, pa
tys sau gaivas kapojo. •



Būtų kvailas, jei pasiduotų klastai

TĖVAI MARIJONAI IR MARIANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJAI SKELBIA

PIKNIKĄ MARIANAPOLIO KOLEGIJOS PARKE
LIEPOS-JULY 4, 1955

Lietuvos genocido dieną mi
nėsime protesto mitingu prieš 
komunistinę vergiją ir žmonių 
kankinimus Lietuvoje. Birželio 
12, sekmadienį, bus aukojamos

THOMPSON, CONN

Dr. Aleksandras Dumbrys 
gimė 1900 m. spalių 29 d. Ta
kume, Latvijoje, Įšokėsi Min
taujos gimnazijoj, kuri pirmo* * 
jo pasaulinio karo metu buvo 
iškelta į Tartu (Estijoj). Ten 
jis baigė gimnaziją 1917 m. 
Vėliau visa šeima nusikėlė j 
Kazanių. Ten Aleksandras pra
dėjo studijuoti gamtos moks
lus. Karui pasibaigus, kaip ir 
dauguma lietuvių, Dumbrių 
šeima grįžo į Lietuvą. Pra
džioj 'apsistojo Vilniuj, vėliau 
persikėlė į Kauną, kur Alek
sandras pradėjo studijuoti me
diciną; pradžioj lankė Kauno 
Aukštesniuosius Kursus, o vė
liau universiteto medicinos fa
kultetą.

Sibirą žiauriam likimui. Tokio 
pat likimo susilaukė Latvija ir 
Estija. Nuo 1944 m. Sovietų 
Sąjunga vėl viešpatauja Lie
tuvoje ir dar su didesniu žiau
rumu vykdo lietuvių tautos 
naikinima.

mišios už nužudytus, nukan
kintus ir kenčiančius Sovietų 
Sąjungos darbo stovyklose bei 
pavergtoje Lietuvoje. Pamal
dos bus šv. Kazimiero bažny-

vačią praktiką. Vienu laiku, 
neturint Utenos ligoninėj chi
rurgo, važinėdavo tam tikro
mis dienomis operuoti į Ute
nos apskrities ligoninę. Būda
mas paslaugaus būdo, niekad 
negalėdavo atsisakyti priimti 
ligonio, nes žmonės atvykdavo 
iš tolimų kaimų ir nei dienų 
nei valandų nežiūrėjo. Tai,bu
vo didelio darbo metai.

Džiaugias, kad mokos lietu
viškai ir kazimierietes seselės 
sveikina vysk. J. Wright, kuris 
jas išgyrė gegužės 28 d. vys
kupijos seserų mokytojų kon
ferencijoj. Vyskupas pabrėžė 
savo norą, kad mokyklose bū
tų mokoma svetimų, ypač 
gimtos kalbos. Aukštesnėse 
mokyklose jau per vėlu. Ame
rikiečiai ypač katalikai, kalbo
se atsilikę. Viešose mokyklose 
jau svetimų kalbų mokymas 
privalomas.

tolimesnių vietovių 
kviečiami atvykti ir 
lyvauti pareiškime 
žiauriajam priešui 
nizmui, su kuriuo

npręvBTvno ArvfTtmnKy ol 
Šalkauskio kuopa birželio 5 tu
rėjo retą iškilmę: susitelkta 
metinei šventei ir pašventinta 
kuopos vėliava. Iš ryto pamal
dos buvo šv. Kazimiero bažny
čioje. Mišias aukojo, pamokslą 
pasakė ir vėliavą pašventino 
klebonas kuh. A. Petraitis. Vė
liavai asistavo kūmai: R. Sta- 
nelienė ir Pr. Pauliukonis, 
moksleivių kuopos globėjas. 
Mišiose ir bendroje komunijoje 
dalyvavo sendraugiai, studen
tai, moksleiviai ir jaunučiai — 
viso 60 organizuotų ateitinin
kų. Su savo vėliavom dalyvavo 
ateitininkai iš Bostono ir Put- 
namo. Po pusryčių jaunimas 
aplankė įdomesnes Worceste- 
rio miesto vietas ir muziejus, 
paiškylavo po apylinkes.

Po pietų 4 vai. — iškilmin
gą posėdį atidarė moksleivių 
kuopos pirmininkas R. Pauliu
konis. Kleb. kun. A. Petraičiui 
sukalbėjus maldą, susėdus iš
puoštoje scenoje garbės ir dar
bo prezidiumąjns, Įnešus vėlia
vas ir sugiedojus ateitininkų 
himną, klebonas priėmė įžodį 
2 studenčių ir 10 jaunųjų atei
tininkų. Ženklelius prisegė 
Pr. Pauliukonis. Raštu, sveikino 
Ateitininkų Federacijos vadas 
S. Sužiedėlis, Federacijos dva-

1923 m. staiga nuo širdies 
smūgio mirė Aleksandro tėvas, 
palikdamas šeimą gan sunkioj 
materialėj padėtyj. Dabar 
Aleksandrui teko kartu moky
tis ir dirbti. Tačiau tai nepa
laužė jo energijoj nei nuotai
kos. Buvo aktyvus studentų 
visu omeniniame gyvenime, 
ypač studentų neo-lituanų or
ganizacijoje. 1926 m. pirmoje 
laidoje Aleksandras baigė me
dicinos mokslus. Nuo 1926 m. 
iki 1929 m. dirbo Kauno uni
versiteto klinikose prie chirur
ginės katedros. Nuo 1929 m. 
pradžios buvo paskirtas Uk
mergės apskrities ir miesto li
goninės vedėju ir chirurgu. 
Tosą pareigose išbuvo 12 me
tų. Daug dirbo ligoninėj ir na
muose, turėdamas didelę pri-

mieji, palikę krašte, jei jisai 
kvietimu nepasinaudos. Ki
tiem giminės atrašė laiškas, 
kad parvyktų, nes “tėvynėje 
viskas labai gerai” ir jisai 
“mielai laukiamas”.

“The Daily Star” teigia, jog 
tuos šlamštlapius platina So
vietų
konsulatai užsieniuose. Taip

nistų laikraščiam varyti tą ne
legalią akciją. Tai aišku iš lei
džiamo Toronte komunistinio 
“Lietuvių Balso” ir lenkų 
“Kronika Tygodniowa”. Bet 
jie geriau padarytų, kad su 
visa savo redakcija ir Maskvos 
bendradarbiais grįžtų “na ro- 
dinu” patys.

Visa fa bolšavikę akcija yra 
dar vienas 'smurtas, vartoja
mas prieš žmonas, kuria myli 
laisvę ir už ją' kovoja. Kovą 
eis toliau, nepaisant vtsy bol- 
ševikę klostę, iki bus išvaduo
ti pavargtieji kraštai h* milijo
nai žmonię išlaisvinti iš baisios 
komunistinės vergijos.

net kai kurių, komunistų (ku
rių tarpe turėjo nemaža pa
cientų) laivo patarta kokiu 
nors būdu ir kaip galima grei
čiau pasibraukti iš Lietuvos. 
Po didelių pastangų vokiečių 
repatriacijos komisija sutiko 
leisti išvykti kartu, bet nedavė 
jokių garantijų, kad bolševi
kam pareikalavus, nebus iš
duotas nors ir iš traukinio ar
ba pereinant sieną. Tai buvo 
didelės rizikos ir įtempimo 
dienos. Slapta visi šeimos na
riai atskirai ir įvairiomis kryp
timis, apleido Ukmergę ir pe
rėjo Vokietijos sieną.

Vokietijoj Dr.. A. Dumbrys 
gavo gydytojo darbą mažame 
Rytprūsių mieste Soldau. Dar
bo sąlygos buvo gan sunkios, 
tačiau nebuvo iš ten niekur iš
leidžiamas. Tik po trijų metų 
pasisekė persikelti į Frankfur
tą ant Oderio, kur pradėjo 
dirbti prof. Spechto, žymaus 
chirurgo, vadovaujamoj ligor 
ninėj kaip jo asistentas. Artė
jant bolševikams, šeima pasi
traukė į Vakarus ir apsigyveno 
kaime, netoli Hannoverio. Ten 
pasiliko tol, kol sužinojo, kad 
Dętmolde norima organizuoti 
lietuvių centras anglų zonai ir 
Lietuvių Raudonasis Kryžius. 
1943 m. liepos mėn. 'persikėlė 
Į Detmoldą, kur dirbo, Raud. 
Kryžiuj, o vėliau Hideseno- 
Detmoldo stovyklos gydytoju. 
Tai stovyklai užsidarius, buvo 
nukeltas į Blombergą, kur iš
buvo iki 1950 m., o vėliau į 
Augustdorfą. Vykstant į Ame
riką, pereinamoj stovykloj pa
aiškėjo, kad turi aukštą krau
jo spaudimą (apie 200). Rei
kia galvot, kad jis kaip gydy
tojas turėjo tai žinoti, tačiau 
niekad apie tai nekalbėjo ir 
nesiskundė. Visad atrodė, kad 
yra labai gerame sveikatos sto
vyje ir iš tikrųjų niekad nesir-

čioje 9:45 ir Aušros Vartų baž
nyčioje 9:30 vai.

Po pietų 4 vai. Maironio 
parke (Shrewsbury, Mass) 
įvyks protesto mitingas. Masi
niame mitinge pasižadėjo da
lyvauti Worcesterio vysk. John 
Wright, miesto majoras J. 
O’Brien, Lietuvos vicekonsu
las A. Simutis iš New Yorko ir 
kiti.

Genocido dienos minėjimui 
ir protestui rengti komisiją su
daro: pirm. L. Leknickas, vice- 
pirm. P. Alavošius, sekr. J. 
Naikelis, ižd. L. Kačinskas, 
nariai: V. Bliumfeldas. St. Ja- 
sutis, V. Mačys. V. Matusaity- 
tė. Pr. Pauliukonis, Pr. Stane- 
lis, Z. Snarskis. M. Witkins. A. 
Vagelis, J. Vizbaras ir V. ži- 
džiūnas.

Worcesterio. jo apylinkių ir 
lietuviai 

kartu da- 
protestą 

— komu- 
jau dabar 

kovoja visas laisvasis pasaulis. 
Šaukime, kad 1940 m. birže
lio 15 d. Sovietų Sąjunga su
laužė su Lietuva sudarytas ne
puolimo sutartis ir okupavo 
Lietuvą, kad 1941 m. birželio 
14—15 d.d. pagal paruoštą pla
ną virš 40.000 lietuvių užkal
tuose vagonuose buvo išvežta į

sios vadas T. V. Gidžiūnas, Sen
draugių Sąjungos pirm. prof. 
R. Jacaitjs; žodžiu — kan. M. 
Vaitkus, kun. V. Martinkus, 
Studentų Sąjungos pirm. K. 
Keblinskas, vėliavos kūmai. 
Posėdžiui vadovavo Al. Gražu
lis. Posėdis baigtas “Marija, 
Marija” giesme.

Prezidiumui nušikėlus audi- 
torijon, scenoje jaun. at-kės, 
paruoštos E. Pauliukonienės, 
vaizduoja “Lietuvą amžiuos”. 
Aušra Vedeckaitė solo dainuo
ja porą dainų. Jai akompanuo
ja ir vėliau piano solo skambi
no — konservatorijos studen
tas Darius Lapinskas. Plastiką 
“Lietuva brangi” atlieka vyr. 
at-kės, Jaunučiai, R. Stanelie- 
nės paruošti, ateina su “Pava
sariu”. Vyr. at-kai pabaigai 
pašoka “Kąlvelį” ir “Malūną”.

Malūnui sustojus, ant stalų 
tiesias pyragai Dominasi A. 
Repšienės puikiai išsiuvinėta 
vėliava. Vaišina at-kų tėvai, 
šeimininkauja: E. Mikalauskie
nė, Grybauskienė. Matonienė, 
Matusaitienė, Norkevičienė, 
šennukšnienė, kitos ponios, 
tėvai. Svečių daugiau negu 
laukta. Skamba daina. Valgių 
lieka net antroms vaišėms — 
paežerėj, Maironio parko šo
kių salėj.

Į Ameriką atvyko 1951 m. 
balandžio 20 d. ir apsistojo 

Sąjungos ambasados ir Brooklyne, N. Y. Greit pradė
jo dirbti Wyckoff ligoninėj. Po 
pusės metų perėjo į Green- 
point ligoninę, kurioje dirbo 
iki 1954 m. gegužės mėn. Be
dirbdamas šioje ligoninėje, 
kartu ruošėsi valstybiniams 
egzaminams, kuriuos išlaikė 
1953 m. birželio mėn. Išlaikęs 
egzaminus, dar apie metus pa
siliko dirbti toj pačioj ligoni
nėj, dairydamasis, kur įsikurti 
ir pradėti privačią praktiką. 
Tačiau apsisprendė dar kurį 
laiką padirbėti geresnėj priva
čioj ligoninėj. Balandžio mėn. 
buvo priimtas į Forest Hills 
General Hospital gan geromis 
sąlygomis, kurioj turėjo pra
dėti dirbti nuo gegužės 11 d. 
Tačiau gegužės 10.d. ištiko jį-

dalyvaudamas jų 
posėdžiuose. Esant 
pragyvenimo sąly

gom, sykiu ruošdamasis prie 
valstybinių egzaminų, kuriuos 
išlaikė per trumpą laiką, su
gebėjo ir rado laiko dalyvauti 
N. Y. L. Gydytojų Draugijoj, 
kaipo valdybos narys ir pirmi
ninkas.

Reikia gailėtis, kad pasiekęs 
slenkstį į geresnes gyvenimo 
sąlygas, Dr. A. Dumbrys buvo 
netikėtai palaužtas nuo Įtemp
to darbo ir mirė dar pilnas 
energijos ir turėdamas prieš 
akis ilgus metus vaisingo gy
dytojo darbo.

N. Y. Lietuvių Gydytojų 
draugija jo šeimai reiškia 
gilią užuojautą.

Dr. St. Daugėla ir 
Dr. V. Terci jonas.

Širdies smi
Wyckoff ligoninėj, vėliau 
Greenpoint ir namuose Dr. A. 
Starkaus priežiūroje. Pasirgęs 
virš 7 mėn., tų pačių 1954 rųe- gydytojų žurnale 
tų gegužės 21 d. mirė savo 
Imte.

Dr. XA. Dumbrys buvo vedęs 
Albiną Gervaitę, baigusią Lie
tuvos Universiteto Humanita
rinių mokslų fakultetą. Gyve
nant Ukmergėj ji mokytojavo 
Ukmergės gimnazijoje. . Uk
mergėj gimė ir dvi dukros Ni
jolė ir Vida. 1954 m. Nijolė 
baigė Baltimorėj Mt St. Agnės 
College chemijos mokslus. Vi
da yra Brooklyno College stu
dentė.

Dr. A. Dumbrys, gyvenda
mas Ukmergėj, buvo šaulių 
Rėmėjų Sąjungos ir Tautinin
kų Sąjungos narys. Tačiau dėl 
didelio ir gana intensyvaus 
profesinio darbo negalėjo būti 
jose per daug aktyvus. Atvy
kęs į Ameriką, jis įstojo į Lie
tuvių Gydytojų Draugija.

A. G. D.
Dr. Aleksandras Dumbrys, 

gyvendamas - Lietuvoje, sekė 
medicinos naujienas, nes gerai 
mokėjo vokiečių kalbą ir išra
šinėjo žurnalus. Jis buvo prof. 
Boito lietuvių kalbos mokyto
jas. Prof. Boitas buvo vokietis 
atkviestas ' iš Karaliaučiaus 
dėstyti chirurgiją Lietuvos

■I WORCESTERIO Lietuvių Druni ir Bugle Corps 
■i SO. BOSTONO Lietuvių Tautinių Šokių Grupe 
■i BOB ZINKUS Orkestras — šokiai 4:30-8:30 P. M.

Bolševikams atėjus, buvo 
atstatytas iš ligoninės vedėjo 
pareigų — paliktas tik chirur
gu. Prasidėjo tardymai, kra
tos. 1941 m. pradžioj bolševi
kai pareikalavo parašo, kad be 
jų žinios neišvyks iš miesto. 
Tačiau daugumos prietelių ir

Buvo gydomas ATEITININKŲ ŠVENTE WORtESTERY
Dumbrys rašė straipsnius iš 
medicinos, kurie buvo įdėti 

Medicina”.
Prof. Boitas jam daug padėjo 
tobulintis medicinoj, ypač chi
rurgijoj.

Amerikoj Dr. A. Dumbrys 
pasižymėjo kaipo aktyvus ir 
visuomeniškas veikėjas. Jis 
stengėsi užmegzti ir palaikyti 
santykius su latviais, estais ir 
kitų Rusų pavergtų tautų gy
dytojais, 
draugijų 
sunkiom

Jei mes, gyvenantieji laisva
jame pasaulyje, nešauksime, 
kiti nesirūpins. Parodikime. 
kad mes mokame sujungti vi
sas jėgas vieningam darbui iš 
meilės pavergtai mūsų tėvy
nei Lietuvai.

Taigi birželio 12 d. (sekma
dienį) 4 v. po piet visi į Mai
ronio Parką, Į protesto mitin
ga. Atidėkime kitokius paren
gimus į vėlesnes valandas ar 
perkelkime į kitą dieną. Paro
dykime, kad mes sielojamės 
pavergta Lietuva. (Darbininko 
Nr. 39 buvo klaidingai išspaus
dinta, kad minėjimas rengia
mas 14), L. Lynas.

■i IŠKILMINGOS MIŠIOS 11 valandą
*■ ŠV. KAZIMIERO PARAP. CHORAS, Providence, R. I.
■■ ŠV. PETRO PARAPIJOS BAND, South Boeton, Mass.

(atkelta iš 3 psL) 
Buzeko, buvusio Čekoslovaki
jos prekybos komisionieriaus 
Toronte. Jie visi pasmerkė tą 
purviną bolševikų akciją.

Lietuvos konsulas V. Gylys, 
kuris taip pat gavo tą juodąją 
literatūrą, pareiškė, kad jis 
netikįs, jog bent vienas protin
gas lietuvis būtų prigautas. 
Tik kvailas galėtų tiem kvieti- pat duotos instrukcijos komu- 
mam patikėti. “He would be 
crazy” — pasakė konsulas V. 
Gylys laikraščio koresponden
tui

Lenkų laikraščio redaktorius 
St. Zybala pastebėjo, kad kai 
kurie iš lenkų, senosios emi
gracijos, susigundė patikėti, 
jog jiem nieko pikto nebus ir 
ruošiasi grįžti. Čia galima pa
stebėti, jog tai greičiausia 
žmonės, kurie jau anksčiau 
turėjo ryšį su komunistais.

Vartojamas ir teroras
Vienas Vengrijos pabėgėlis, 

gyvenąs Delhy miestelyje, ga
vo “kvietimą” grįžti su grasi
nimu, kad nukentės jo arti-
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Nuotr. V. Augustino\
Amerikos 

iškilmingą 
Clevelando 
-12 dieno-

V. Valkevičius 
už nukankintus 

lietuvius. Pa-

Klausykite
. '^UEJITUS ATSIUSIMU*

bet parapijų
nieko nę-

pas autoriy (195 Drinkwater 
St., pas knygų platintojus.

Birželio 4 d. Detroito šešta
dieninė mokykla baigė šiuos 
mokslo metus. Buvo nueita į 
šv. Antano parapijos bažnyčią 
ir padėkota Dievui už jėgas, 
suteiktas lietuviškos pareigos 
ugdymui. Pamokslėlį pasakė 
kun. K. Simanavičius.

Sekmadienį, birž. 5, 12:30* v. 
ispanų salėje įvyko iškilmingas 
pabaigtuvių aktas, pažymėji
mų įteikimas. Kalbėjo mokyk
los vedėja mokyt. O. Balzery- 
tė, tėvų ir L. Bendruomenės 
atstovai. 21 mokinys gavo IV- 
to skyriaus pažymėjimus (19 
palikta antriems metams). Pir
mąja IV-to skyriaus mokine 
tapo Irena Putriūtė, III skyr.— 
Vyt. Marčiukaitis ir H skyr. — 
Vyt. Petrauskas.

Trumputėje metinėje prog-

koncertą 
parapijos

paprastas, bet ir 
Amerikoniškas 
čia vaikai su- 
tautų šokius: 
japonų, neg-

Neseniai pradėtas Liet. Na
mų statymo pasižadėjimo va
jus rado pritarimo jau veik 
200 detroitiečių tarpe. Daugu
ma žada pirkti po vieną 100 
akciją, bet yra ir tokių, kurie 
žada pirkti už 300 ir 2000 dol. 
Reikia tikėtis, kad visose JAV 
daugiausia uždirbą detroitie- 
čiai savo garbės egzaminą iš
laikys ir pasistatys gražius sa
vus namus, tačiau kiekvienas 
yra už tai atsakingas ir kiek
vienas turėtų prie to statymo 
prisidėti, P. Natas

rainoje buvo padeklamuota Vy 
tės Nemunėlio eilėraščių, pa
grota akordeonu, ketvirtokai 
perteikė “Anykščių šilelį”, o 
pasitaikinę trečiokus, sudaina
vo 6 vienbalses ir dvibalses 
daineles.

Gerai, kad tokią karštą die
ną visos iškilmės teužsitęsė 
vieną valandą.

Lietuviai studentai gegužės 
29 d. vieton eilinio susirinki
mo padarė ekskursiją Į Cran- 
brook, Mich.,,meno muzėjų ir 
mokslo institutą. Birželio 18 d. 
numatoma surengti triukšmin
gą finis semestri. Skyrius yra 
nutaręs prisidėti prie lietuvių 
namų statybos Detroite.

skelb- 
viešu-

Knygu rinkoje pasirodė j. 
Vaičeliūno knyga

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SOMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

valdyba, 
duomenis 
susilaikyti nepa- 

sveikięusi visų tų mokinių, 
kurie rašinėlio konkurse daly
vavo, ir ypačiai tų, kurie su
gebėjo parašyti geriau už ki
tus. O yra tikrai gerai parašy
tų darbelių. Komisija galėjo 
džiaugtis jų turiniu, planingu
mu, žodingumu, stiliumi ir ra
šybos bei skyrybos vartojimu 
(kaikurie mokiniai parašė be 
didesnių šios rūšies klaidų).

Premijos ir dovanos bus į- 
teiktos birželio 19 per Lietuvių 
iieną.

duoti ir lietuviškos 
vaidinimą, tai, žino- 

ncbūtų suradusios.

moko Nukryžiuo- 
seserys. vedėja 

Konsulata. Vaka- 
ir Nukryžiuotojo 

Jėzaus seserų viršininkė moti
na M. Anunciata. S.

Pasikalbėjimas su 
V. Grabausku iš Brazilijos

“Tetos Drusilės daržas” — 
tai tokia dviejų veiksmų ope
retė, pritaikyta vaikam vaidin
ti. Ji tuo gera, kad leidžia iš
vesti į sceną visokio amžiaus 
vaikus atskirai ir grupėmis. 
O mokykloms kaip tik to rei
kia. Mokslo metų pabaigoje 
jos stengiasi publikai ir tė
vam (jiem tai patinka) parody
ti visą savo “armiją” nuo pa
čių mažiausių pipirų (darže
li ninku) iki vyriausių. Sese
rim mokytojom reikia visada 
laužyti galvą, ką parinkti pro
gramai, kad visiem būtų “dar
bo”. Dėl to ta programa kar
tais pasidaro labai marga, be 
jokios idėjos.

"Tetos Drusilės daržas” tu
ri vieną vedamą mintį. Vaiz
duojama pikta teta Drusilė, 
kuri turi gražų daržą, bet au
gintinai giminaitei Onutei at
leidžia jame su draugėmis ir 
draugais pasiausti. Tiktai ta- sodininką — Jurgis Jezukevi-

LIETUVIŲ DIENA
Birželio 19 įvyksta trečioji Lie
tuvių diena. Ją rengia bend
ruomenės valdyba- Kviečiami 
atvykti visi — tiek Clevelando, 
tiek kaimyninių vietovių lietu
viai.

Ar reikėtų šį kvietimą išgirs-

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS ‘
Lietuvos pavergimo 15 metų 

sukakties ir didžiųjų lietuvių 
prisiminimą rengia 
išvežimų į Sibirą 
Lietuvių Tarybos 
skyrius birželio li
nais.

Birželio 11 d., šeštadienį, 
šv. Jurgio bažnyčioje bus reli
ginio susikaupimo valanda, su 
pamokslu ir religinio turinio 
menine programa. Programą 
parengti yra pakviestas muzi
kas Pranas Ambrazas.

Birželio 12 d. 10 vai. toje 
pačioje bažnyčioje bus specia
lios pamaldos už visus žuvu
sius už Lietuvos laisvę ir trem
tyje nukankintus mūsų tautie
čius, o vakare 7:30 vai. Lietu
vių salėje yra rengiamas iškil
mingas minėjimo aktas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba kviečia visus lietuvius 
gausiai dalyvauti minėjime, o 
visas organizacijas ir jų vado
vybes maloniai prašo parengti 
savo narius atvykti.

na
Sibirą 1941 m.
— Brocktono 
šį sekmadienį, 
ryto 10 vai. šv. Kazimiero baž
nyčioje kun. 
aukos mišias 
ir kenčiančius
mokslą pasakys prel. Pr. Stra- 
kauskas. Po pietų 3 vai. para
pijos salėje bus protesto mi
tingas dėl lietuvių žudymo. 
Kalbės inž. Bronius Galinis, 
Inžinierių Sąjungos pirminin
kas iš Bostono. Meninėje pro
gramoje dainuos pirma kartą 
Brocktone solistė Jadvyga 
Adamavičienė. akompanuos 
Kazimieras Adamavičius. Kitą 
dalį programos išpildys V. Se
nutes vadovaujamos meninės 
pajėgos ir jauna dainininkė 
Danutė Pąreigytė, tkuri labai 
gražiai ~pasftodė
šventėje. Minėjimą rengia Lie
tuvių Katalikų Tremtinių D-ja. 
Maloniai kviečiami visi kuo 
gausiausiai atsilankyti. St.

BRIDGEPORT, CONN. tį

Tragiškojo birželio 
minėjimas pas mus bus šį sek
madienį birželio 12. Liūdną
sias kančios dienas prisimin
sime maldos ir susikaupimo 
dvasioje. Bažnyčioje per sumą 
choras giedos atitinkamas lie
tuviškas giesmes bei nukan
kintųjų intencija bus atnašau
jamos mišios. Gyvųjų lietuvių 
pareiga prisiminti maldoje kri
tusius savo brolius.

Balto skyriaus vaikis
Vietinis Balto skyrius nuošir

džiai stengiasi rasti žmonių, 
kurie sutiktų išduoti garantijas 
Vokietijoj skurstantiems lie
tuviams, kad jie galėtų atvykti 
Amerikon. Galinčių atvykti są
rašus iš Balfo turi Jonas But
kus. Lietuviai turėtų padėti 
savo tautiečiams, tuo labiau, 
kad pas mus šiuo metu yra la
bai lengva gauti neblogą dar
bą, o ir su butais nėra didelių 
sunkumų. Atkvietę naujų lie
tuvių pirmiausia atliksime gra
žią artimo meilės pareigą, an
tra — pagyvinsime mūsų kolo
niją naujomis jėgomis. O.

lijoje ar natūralizavęsi negali 
priklausyti svetimšalių orga
nizacijom. Dabar yra įkurtas 
mišrus lietuvių ir brazilų ben
dradarbiavimo klubas.

Pats V. Grabauskas buvo uo
lus vyčių — liet, katalikiškos 
jaunimo organizacijos narys.

Komunistai, valdžiai už
draudus, išsisklaidė. Tie, ku
rie nebuvo toli nuėję, prisijun
gė prie veikiančių lietuviškų 
organizacijų, kiti visai dingo.

Seniau buvo lietuviškos mo
kyklos, bet po karo visur Į- 
vestas mokymas portugalų 
kalba; tautinės mokyklos stip
riai suvarytos. Lietuvių kal
bos pamokos dabar yra tik po 
kitų pamokų.

V. Grabauskas aplankė Lin- 
dene. N. J., savo bičiulį muziką 
J. Stankūną, su Kuriuo yra 
kartu dirbęs tame pačiame 
Sao Paulo mieste. Iš ten jis iš
vyko į Torontą. —K.

Manome, kad taip. Į Lietu
vių dieną juk vyks daugumas 
lietuvių, tai bus gera proga čia 
susitikti, pasimatyti ir paben
drauti seniai nesimačiusiems 
pažįstamiems, bičiuliams, drau
gams, giminėms ir t.t. Lietuvių 
diena taip pat bus reikšmingas 
įvykis savo apimtimi bei nuo
taika: malonu juk pasigėrėti, 
kai mūsų į vieną vietą susiren
ka daug (pernai pvz. Lietuvių 
dienoj dalyvavo apie 13 šimtų). 
Programoj šiemet bus paro
dytas “Joninių pavakarys”, ku
rį sudaro lietuviškų senųjų pa
pročių, dainų, šokių, pasakoji
mų pynė. Atliks lituanistinės 

mokiniai ir kitas 
jaunimas. Režisuoja akt L Ga- 
atautis, šokius rengia L. Sagys, 
dainas — Alg. Bielskus ir t.t.

Į Lietuvių dieną vyks kiek
vienas, kuriam rūpi paremti 
bendruomenės siekimus. Lie
tuvių diena turi duoti pajamų, 
reikalingų lietuviškam švieti
mui palaikyti, kultūriniam gy
venimui gaivinti, lietuviškai 
jaunimo dvasiai kelti, apskri
tai — yisoms lietuviškoms pa
stangoms remti ir nuolat išky
lantiems vietos einamiesiems 
reikalams tenkinti. Todėl už 
įėjimą iš suaugusio bus ima
mas $1.00, iš moksleivio ir 
studento — $0.50, iki 10 metų 
vaikai, atvykstą kartu su savo 
tėvais, leidžiami veltui. Protestai genocidui 

Broekton, Mass.
Lietuvių tautos genocido die- 

pirmąsias deportacijas į 
birželio 14—15 
lietuviai minės 
birželio 12. Iš

Čia jau turėtų susimąstyti 
nauji ateiviai kultūrininkai, 
kurie garsiai šneka apie lietu
vybės išlaikymą 
mokyklų scenai dar 
ra davę.

Mokyklos vakaras 
29 buvo pradėtas 
Strakausko. mokyklos globėjo, 
žodžiu lietuviškai ir angliškai. 
Jam vakaras buvo ir dedikuo
tas — jo 31 metų kunigystės 
sukakties proga. Savo žodyje 
pabrėžė mokyklos reikšmę pa
rapijai.

Išsikalbėjus su tėvais, jie 
reiškė pageidavimą, kad mo
kykla turėtų 9 skyrius ir vai
kam nereikėtų paskutiniais 
metais dairytis, kur jie gali 
baigti pradinę mokyklą arba 
kaip jie galėtų vienerius me
tus peršokti tiesiai i aukštesnę 
mokyklą (High School).. Kai 
dabar visu uolumu rengiama
si naujos klebonijos statybai, 
reikia tikėtis, jog bus ir mo
kyklos patalpos praplėstos, 
kad atsirastų daugiau erdvės 
9 skyriui.

Mokykloje 
tojo Jėzaus 
yra motina 
re dalyvavo

Redakcijon užėjo Vincas 
Grabauskas, atvykęs iš Brazili
jos ir keliom dienom sustojęs 
New Yorke. Kilęs jis nuo Kros
nos. 1930 m. išvyko iš Lietu
vos, iš Marijampolės, tiesiai į 
Sao Paulo, kur visą laika ir 
triūsė. Ilgus metus dirbo plie
no liejykloje, vėliau su kitu 
draugu buvo atidaręs nikelia
vimo dirbtuvę. Tačiau nepri
gijo anuose kraštuose, parda
vė namus ir dirbtuvę perleido 
draugui ir išvyksta į Kanadą, 
kur gyvena jo sesuo. Ten jis 
mėgins vėl įsikurti. >

Buvo malonu su juo pasi
kalbėti apie Braziliją, patirti 
krašto nuotaikas, 
kaip tanai gyvena žmonas.

Sao Paulo mieste dėl valiu
tos suvaržymų gyvenimas vis 
sunkėja. Vienas doleris ten 
perkamas už 80 kruzeirų. Vis
kas brangsta. Pav., įvežami 
automobiliai yra priskirti prie 
prabangos dalykų. Jie apdėti 
dideliais mokesčiais, muitais, 
už vieną dolerį reikia mokėti 
net 400 kruzeirų.

Atlyginimai tačiau nėra pa
kilę proporcingai. Taip žmo
nės patiria nemaža vargo. Vie
nos šeimos namai (dviejų kam
barių ir virtuvės) neblogam 
rajone kaštuoja 300.000 kru
zeirų, užmiestyje pigesni, apie 
200.000, Didesni namai beveik 
neįperkami.

LIETUVIAI
Nuo sero į Sao Paulo su

plaukė nemaža lietuvių, ten 
yra bene didžiausia kolonija P.

Amerikoje. Manoma, kad gy
vena apie 16—20 tūkstančiu. 
Daugiausia jų įsikūrę Zellinos 
priemiestyje, kur yra ir lietu
viška parapija, kartu aptar
naujanti ir ten gyvenančius 
kitataučius.

Šiaip visi lietuviai daugu
moje yra gerai įsikūrę, beveik 
visi įsigijo namelius. Dauguma 
turi specialybes, vaikus lei
džia mokytis. Biznieriai labiau
siai praturtėjo. Ypač jie iškilo 
per karą, kada buvo pakeltos 
kainos. Tie, kurie buvo dau
giau prekių nusipirkę, kainom 
pakilus, staiga pralobo.

Organizacinis gyvenimas 
seniau buvo gana gyvas. Vei
kė bent kelios draugijos. Ta
čiau karo metu valdžia apkar
pė organizacijų veiklą, kitas 
net visai uždarė. Gimę Brazi-

da, kai teta išvyksta, susibėgę 
vaikai pažaidžia; ir kartą tokiu 
metu jie sulaikė liepsnas, ku
rtos. būtų susvilinusios namą. 
Tada ir teta pasikeičia.

Siužetas 
amerikoniškas, 
ta prasme, kad 
šoka kone visų 
blandų, ispanų, 
rų, havajiečių; ha, dar ūkinin
kų, ugniagesių, beisbolininkų, 
gėlių. Nestigo ir lietuviškų šo
kių. kuriem daugiausia paplo
ta, nes išsiskyrė labai gražiais 
tautiškais rūbais. Taigi, me
džiagos yra daug vaikams vai
dinti, šokti, dainuoti. Dainuota 
tik lietuviškos dainos, o pradė
ta giesme “Marija, Marija”.

Vaidino: tetą Drusilę—Ona 
Kumpaitė, tetą Prudenciją —• 
Darata Bukantaitė, 'Onutę.— 
Uncija Baškauskaitė, Petrą,

Kai metų pradžioj buvo 
minima, didžiųjų lietuvių kal
bininkų Jablonskio ir Būgos 
sukaktis, tai bendruomenės 
valdyba, norėdama šią sukaktį 
geriau įprasminti, jos progą 
paskelbė mokiniams konkursi
nį rašinėlį “Kodėl aš kalbu lie
tuviškai”. Rašinėlį rašė 42 į- 
vairių skyrių. ir klasių moki
niai. Rašinėliams įvertinti ir 
premijoms paskirti valdyba 
sudarė komisiją, į kurią buvo 
pakviesti B. Auginąs, P. Bal
čiūnas, M. Dunduraitė, dr. M. 
feilinskienė ir J. Žilionis. Ko
misija, birželio 4 d. posėdy 
(jai pirmininkavo apylinkės 
valdybos pirm. St. Barzdukas) 
susipažinusi su rašinėliais ir 
juos įvertinusi, rado, kad pir
mosios premijos yra verti 
J. Kavaliauskaitės, VIII sky
riaus mokinės, ir R. Laniaus- 
kaitės, VI sk. mok., darbeliai;, 
antroji premija buvo paskirta 
L Stasaitei, V klasės mokinei, 
Aid. Balčiūnaitei, V kl. mok., 
ir R. Mackevičiūtei, V sk. mok. 
Be piniginių premijų šių moki
nių darbelių gerumas bus taip mokyklos 
pat atžymėtas ir lietuviškų 
knygų dovanomis su atitinka
mais įrašais ir komisijos narių 
parašais. Lietuviškas knygas 
už savo darbelius taip pat gaus 
dar ir šie mokiniai: A. Modes- 
tavičius, V kl. mok., J. Gailiu- 
šytė, VIII sk. mok., E. Modes- 
tavičius, VII sk. mok., M. Gai- 
liušytė, V sk. mok., ir R. Vaitė- 
nas, IV sk. mok.

Apylinkės 
dama šiuos 
mai, negali

• Vyčių metinis suvažiavi- !||||
mas šiemet įvyks Newarke,’3| 
N. J.,- rugpiūčio 25—28 d.d..
Visas parengimo darbas tenka'- 
vietinės vyčių 29 kuopos na- 
riams, kurie jau iš anksto rūš|||| 
pinasi, kad suvažiavimas pra^Įa 
eitų kuo geriausiai./Gegužės 
rengimo komiteto trys atsto-’^ 
vai — Albinas Jankauskas, M, 
Buyus ir Pr. Vaškas — lankė-
si miesto valdyboje ir tuo rei- 
kalu turėjo pasitarimą' su ma- 
joru Leo P. Carlin. Komitetas 
oficialiai majorą pakvietė da- .-ja 
lyvauti suvažiavime. Jis mie- 
lai sutiko ir pažadėjo visokią- Ma 
ropą globą. Suvažiavimo daly- 
vius majoras pasveikins rug- 
piūčio 26.

• Alice Stephens mergaičių 
ansamblio 15 metų sukakčiai 
paminėti, Chicągoje sudarytas. 
komitetas, kurio garbės pirmi- 
ninke yra Juzė Daužvardienė,---Ja 
Lietuvos konsulo žmona, pir-‘-'3 
mininku — inž. Ą. Rudis. Ko- ' 
miteto adresas: 410 So. Michi- |i| 
gan, Rm. 308, Chicago, I1L

• V. Liulevičius, Pasaulio -S 
Lietuvių Archyvo direktorius, 
prašo nenaikinti lietuviškos 
spaudos/Haikraščių. knygų, ko- 
responaencijos. archyvų, o vi-
sa siųsti adresu: 2601 W. Mar- 
ąuette Rd., Chicago 29, III. •,-|||

• ieško giminiy: Krisiuko j 
Grajausko, sūnaus Mato, girnų- 
šio Rotėnėnų km., Lietuvoje; 
Justino, Kazimiero ir Adomo 
Grajauskų, sūnų Liudviko, gi- 3 
musių ten pat, išvykusių Ame- ž 
rikon prieš pirmąjį karą; Ka-;S> 
zūniero Papinigio (turi brpl|«®| 
Adomą Brazilijoje), sūnaus|| 
Adomo, gimusio ten pat, išvy- 
kusio Amerikon 1925 ar 1926 ||| 
m. Kas turėtų žinių, prašomas 
rašyti adresu: Lithuanian Reį-lH 
iief Fond. 105 Grand 
Brooklyn 11. N. Y.

LAVVRENCĘ, MASS.
Prel. Pr. Juras gegužės 5 da

lyvavo Bostone suruoštame 
priėmime saleziečių kongre
gacijos viršininkui Renato Ža
go tti iš Romos. Prelatas padė
kojo už saleziečių palankumą 
lietuviams.

Deportacijų minėjimas bus 
.birželio 12 d. Iš ryto bus spe
cialios pamaldos, o po jų pa
rapijos salėje protesto susirin
kimas.

Liaudies dainų, harmonizuo
tų K. V. Banaičio, 
birželio 19 rengia 
choras ir solistai.

Svečius linksmins Lietuvių 
Radijo Klubo muzika,' veiks 
bufetas ir kt Tad neužmirški
me, kad birželio 19 reikės atsi
lankyti Lietuvių dienoje. Jus 
kviečia bendruomenė.

Lietuvi? (Benoj taip pat bus 
įvykdytos ir sportinės jaunimo 
varžybos. Vyrų ir jaunių pro
gramoj — bėgimai, rutulto 
stūmimas, šuoliai, sviedinuko, 
mėtymas, mergaičių progra
moj — šuoliai, bėgimai, rutu
lio' stūmimas. Varžybas praves 
Alg. Bielskus (vyr. teisėjas), 
Arv. Barzdukas, H. Pikturną, 
H. - Johansonas, V. Valaitis, J. 
Puškorius, Elv. šikšniūtė ir kt. 
Savo pramogėlių taip pat turės 
ir patys mūsų mažieji. StB.

čius, Onutės drauges ir drau
gus — Regina Kucinaitė, Su- 
zana Kasparavičiūtė. Povilas 
Kasparavičius, Pranciškus Wal- 
leą; laiškanešį — Vytautas 
Bakaitis. O šiaip' jau vaidino 
visa mokykla. Mažieji. Įvilkti į 
senus prancūziškos diduome
nės aprėdus, sušoko "damų ir 
kavalierių minuetą".

Reikia Brocktono seseris 
mokytojas pagirti, kad jos šį 
kartą pasirinko vieningesni da
lyką o ne kokį 
show" vengdamos 
mergaites, kad ir 
perdaug nunuoginti, kas pasi
taiko mokyklų vakaruose, ir 
dar katalikų.

Seserys taip'pat visą progra
mą davė lietuvišką; nei vieno 
žodžio iš scenos nepasigirdo 
svetimo. Bet jei jos būtų no
rėjusios 
dvasios 
ma, jos

Conn.. birželio 12 suvažiuoja Į 
Atlanto pakraščio skautų skil
tys varžyboms išrinkti geriau
siam šio pakraščio skautų vie- y 
netui. Jei būtų prastas oras, 
varžybos Įvyks kitą sekmadie
ni. birželio 19.

"'f
• iš Vokietijos į JAV iš- . 

vyko: iš Liubecko Terese 
Skirpstaitė ir Eufelija Atko- 
čaitienė; iš Hamburgo — Mo
tiejus Stelmokas, iš Miuncheno 
Antanina Greičiuvienė. Jau vi- 
zas gavo ir išvykimo laukia: iš 
Diepholzo Reitneriai ir Blynas, ; 
iš Wehnen Jankauskas, iš Neu- 
stadto Žaliauskai, M. Slabokie- 
nČ‘ ' «

Kun. V. šarka projektuoja. \ 
išleisti 1956 metų kalendorių ; 
ir nedidelį giesmynėlį su gai- 
domis.

Knygoje aprašomi Lietuvos - 
karininko — karo lakūno | 

atsiminimai iš 1932—41 nu 
Knyga turi 230 puslapi?, ge
rame popieriuje su 15 kariš
ky nuotraukų 

dail. T. Valiaus viršeliu. Kny- > 
gos kaina S $3.00. Gaunama



BUS. OPPORTUN1TY

DISPLAY

GUEST HOMES. M. A. FATHERS

RUOŠĖSI VEDYBOM

KOMUNIJOS UŽKANDŽIAM?

MERGAITES. CAMPS

WHITE PLAINS, N. Y.

PLANUOJI VESTIS?

Nauja laMa

UNITED URANIUM Prižiūrint tėvams ir broliams

CORPORATION

YOUR ADPaliaubos

AIR CONDFHONING
BOOKLETS

Quebec, Canada

NAME
STREET

STATE

Generali* ir automobilių draudimas 
KIEKVIENAS AUTOMOBILIS 
KIEKVIENAS VAIRUOTOJAS

Perskaitęs DARBININKU, 
duok kitam J paalakaltyti, kad 
užsiprenumeruotų.

sezoną $140.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusi! vadų 

Informacijom rašyk:

DONATION: 
$1.00 fcr Adults 
Children under 14 Free

MT
GLADSTONE,

STOGĄ IR SIENAS TAISYTI?
Jei mums pavešit atlikti tucs darbus. 

Jūs galėsit laimėti 
S500-S300-200

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI. 
Detalėm sužinoti pašauk: 

TO 8-2635 DABAR

BARAS IR GRILL — gyvam rajone 
netoli Kingston, N. Y. Įsteigta prieš 
10 m., biznih visais metais, 2 akrai 
žemės, baras atskirame name — bun- 
galovas su 6 kambariais ir dvi vasa
rinės kabinos. Su nuostoliais už 
$24,000. HY 2-5168.

kias minutes, brangusis”.
Vyras nustebintas: ”Tal

SUTAUPYSI LIGI 20G 
PARANKUS MOKĖJIMAS 

JOSEPH G. COX 
488A 17th St. STerling 61668

OINER. Ėst. 20 yrs. $1,600 wkly 
income, 5'/a yr. lease, moderate rent, 
gocd location, 24 hbur*, 7 dayt 
Chane* of a lifetime for right party. 
Sacrificing for $13000. RA 9-1178 

2:30 to 6 P. M.

BLISS AVENUE, TENAFLY, N.
IRISH SINGING, DANCING 

and 
SPORTING CONTESTS 

Meals and Refreshments 
will be served at the field

tų nėra. Jei taip, tai man 
nieko kito nelieka, kaip eiti 
| restoraną“.

žmona: "Palauk tik pen-

RESTAURANT — Ideal for partnere. 
Ėst. 8 yrs. Moderate rent, good in- 
come. Business area, near subway. 
air conditioned. Asking $15.000. 

153-36 Hillside Avė., 
Jamaica, L. I., N. Y.

CAMP TRINITA 
NEW HARTFORD, CONN.

Mergaitėm 8-14 metų. Atidaroma lie
pos 2 — uždaroma rugpjūčio 20. 
Kaina $47 už dviejų savaičių laiką/ 
Visokios pramogos gerai prižiūrini 
Rašyk ar skambink: Sister Mercedes, 
3501 Solly St., Philadelphia, Pa. I

DEvonshire 3-0834 /

ST. JOSEPITS VTLLA
Svečių namas, vedamas Sv. Jono 

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

Peapack 8-0334.

MOTHER MAZZARELLO CAMP 
North Haledon, 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 Belmont Ave^ No. Haledon, 
N. J. HAwthome 7-0452.

Kelionė oru į Dievo Motinos 
Šventovę Guadalupe, Mexico—- 
Liepos 9 ligi 23. Kaina 898.00 d. 
Vadovauja Tėvai Asumpcionis- 
tai. Organizuoja The Associa- 
tion of Our Lady of Salvathm. 
80 East 60th St, New York 22

MURPHY’S
KADILAKŲ LJMOZINŲ 

PATARNAVIMAS 
Ypač vedybų reikalu s 

Malonėkit paskambint FL 8-5948 
Uniformuoti šoferiai visom progom, 

valandom, dienom, savaitėm ar 
kelionėse

JAMES MURPHY

Liepos 3 ligi RugpHkčio 29 
Plaukimas, mankšta, buriavi
mas. kinai, laužai, jojimas, du 
privatūs ežerai 200 akrų gra
žios nuosavybės.
$30 savaitei Prašyk knygutės 
Salesfam Camp, Goeheo, N. Y. 
Route 17-60 mylių nuo NYC.

Atsižvelgiant j visa tai, mū
sų sąmoningoji visuomenė ne
gali likti abejinga toms sesėms, 
kurios su lyra rankose eina 
Lietuvos keliu. Ir tuo tikslu 
susiorganizavęs Alice Stephens 
ansamblio 15-kos metų sukak
čiai paminėti komitetas, norė
damas tą jo triūsą ir vargą 
nors dalinai įvertinti, organi 
zuoja ateinantį rudenį ansamb
lio jubiliejinį koncertą — ba- 
liy, kuriame. įvyks pats an
samblio ir jo vadovės pagerbi
mo aktas ir ryžtasi su visuo
menės - pritarimu ir parama, 
jubiliejinių metų prisiminimui 
išleisti pirmąjį ansamblio įdai- 
navimų — 7 lietuviškų dainų 
ir 4 arijų — plokštelę puikia
me lietuviškais vaizdais pa
puoštame albume, su ansam- 
lio viniete ir trumpa ansamb
lio monografija, vaizduojančią 
ansamblio darbą ir nueitą kū
rybos kelią.

Komitetas maloniai kviečia 
visus ansamblio draugus, dai
nos bičiulius ir visą lietuvišką
ją visuomenę padėti šiuos už
simojimus įgyvendinti, o tuo 
pačiu pagerbti šį taip didžiai 
nusipelniusį Amerikos lietu
vaičių ansamblį bei jo nenu
ilstančią vadovę, suteikiant 
daugiau jėgų ir energijos kop
ti dar į aukštesnes meno Par
naso viršūnes mūsų visų di
desniam džiaugsmui, pasigėrė
jimui ir mūsų Tautos garbei

“Tegu skamba mūsų dainos 
po šalis plačiausias”.

. Komitetas

JOHN N Y KIM, 7 metų, atvy
kęs iš Korėjos į New Yorką. 
Korėjoje jį rado alkaną ir pa
mestą karo korespondentas 
William Gross; jis berniuką 
įsūnino.

L. ROCCO
WOODSIDE’S 

.GERIAUSI JUVELYRAI

Prabangus svečių namas 
moterim ir porom. Tinka 
savaitgaliam ir atost >go-n. 
Kasdien Mišios, erdvi ap
linka, lauke plaukiojimo bn- 

dęivm 
kambariai, privačios roni<s 
ir vanduo. Labai grns 

maistas. Skambink: Sadd’e 
River 1-0658. prašyk infi-r-

64-04 ROOSEVELT AVĖ. 
Woodside, L. I.

Deimantai - Laikrodžiai - Dovanos 
Tel. NE 9-2857

New 
it is 
paid 
House operated by Mr. & Mrs. 
Fred J. VVilliams for many 
many years. This lovely spot 
is furnished in a modern style 
has 18 rooms and is located 
near colleges, churcheą and a 
golf course. Situated near 
Lake Sunapee Nevv Hampshire 
skiing is popular during the 
winter months.
We are informed that due to 

illness this beautiful sopt can 
be purchased at a reasonable 
cost and from all reports 
would make an ideal retreat 
house. For further Information 
a note or a phone call to Mr. 
or Mrs. Fred G. VVilliams at 
New London, Nevv Hampshire 
will bring an invitation to pay 
a visit to this unusually worth- 
while home occupying three 
ųuarters of an acre of ground.

(Skelb.)

THE CAS ALBA ROOM 
Mineola Hotcl 

193 2-nd Street Mineola, L. I. 
Gali visą reikalą sutvarkyti ir 

prieinama kaina.
Skambink Pioneer 2-3290 ir 
klausk Niek, kuris jus maloniai 

nustebins.

Tel. Goshen 338
Berniukų amžius nuo 8 ligi 14

Vilta 
Marle 
Claire

Ho Ho Kus seinas.

For the Solemn Novena
PILGRIMAGE TO 

SAINTE ĄNNE DE BEAUPRE 
the land of miracles in

ŽEMIAU PASIRAŠIUSI
Room 517 Empire BMg., 430 16th ALpine 5-1087. 

Oenver 2, Colo.
Please aend me the Offering CircuUr on

UNITED URANIUM CORPORATION

Dainos Bičiuliai,
Lietuva yra dainų šalis, Tu

rime milžiniškus lobius gra
žiausių liaudies dainų, kuriose 
atsispindi nepaprastai švelni ir 
gili lietuvio siela. Dainos yra 
mūsų tautos didelės kultūrinės 
vertybės, kuriomis gėrėjosi ir 
gėrisi net svetimieji.
r Chorai ir ansambliai yra vie
na iš mūsų kultūrinio gyveni
mo pasireiškimo formų, sutei
kia mums gražių užsimiršimo 
ir meninio pasigėrėjimo valan
dų. Užsienio lietuvių tarpe 
chorų reikšmė yra nepapras
tai didelė. Jie yra ne tik me
niniai veiksniai, bet tautinės 
sąmonės žadintojai ir lietuviš
kos dainos reprezentantai. To
dėl jie remtini ir brangintini.

Vienas iš tokių chorų, kuris 
jau 15 metų Amerikoje garsi
na lietuvišką dainą, yra čia 
gimusių lietuvaičių — Alice 
Stephens ansamblis. Jį suorga
nizavo Alice Stephens iš savo 
muzikos studijos mokinių 1940 
m. Jis per trumpą laiką pasie
kė aukštą meninį lygį ir grei
tai atkreipė ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių dėmesį, štai jis 
laimi dienraščio “Chicago Tri-

(A Colorado Corporatlen)
SIŪLOMA 2.000.000 BENDROJO ŠTOKO SERV 

lygio* vert** 1c. už Mrą

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY 

Cloistered. Contemplative CoTnmunity 
forming a Guard of Honor for Mary, by 
recitation of th«» Rosary evrry hour day 
and night. Sisters al.«o chant the Divine 
Office. Are engaged in making VestmenLs 
and other w<>rks of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PR1ORESS. 14th and West St».. 
Union City. N. J.

gyvas, kad 
tragediją?
paplatink 

tarp svetimųjų knygeles apie 
Lietuvos kančias ir kankinius:

• 4 MARTYRED BISHOPS,
T. Narbuto 10<*.

• SOVIETS KILL GOD IN 
LITHUANIA, T. Narbuto 10<-.

• WH0 IS W0RSE STALIN 
OR HITLER, T. Angelaičio 75c -

Užsisakant 10 egz. ir dau
giau, duodama 25%.

Rašyk Darbininko Adminis
tracijai.

bune” chorų varžybų taurę. 
Jis pirmas dalyvauja televizi
jos programoje. Jis laimi Chi- 
cagos Park District 14 chorų 
varžybose pirmą vietą. Jis 
pirmas praveria C'hicagos Or
chestra Hali duris lietuviškai 
dainai. Jis sykiu kviečiamas 
Chicagos Grant Park’o kon
certų vadovybės dainuoti, di
riguojant žymiems dirigen
tams — Erich Lensdorf ir Al
fredo Antanini.

Iš aukščiau , paminėtų tik 
keletos faktų nesunku yra su
prasti ir įvertinti ansamblio 
pasiektą nuostabiai aukštą 
meninį lygį. Virš 200 kartų 
plačioji visuomenė turėjo ma
lonių progų pasigėrėti Alice 
Stephens ansamblio lietuviš
kos dainos menu. Nekartą jis 
atidengė kitataučiams lietu
viškos dainos grožį ir laimėjo 
daug simpatijų ir užuojautos 
mūsų pavergtai tėvynei. Jau 
15 metų, kaip ansamblis šia
me milžiniškame didmiestyje 
ir už jo ribų nepailsdamas dir
ba kultūrinį darbą. Penkiolika 
intensyvaus darbo metų lietu
viškos dainos ir jo reprezen
tacijos tarnyboje. Kiek daug 
darbo, sielos ir pasiaukojimo 
įdėta. Ansamblis mūsų kultū
rinio gyvenimo bare yra išva
ręs gilią ir plačią vagą ir neiš
dildomai liks įrašytas į mūsų 
tautos kultūros istorijos lapus.

JAI’NI VYRAI KVIEČIAMI I 
BROLIUS PRANCIŠKONUS 

Jauni vyra*, norintieji sekti Dievii- 
tajji Mokytoja ir turi palinkima 
slaugais bei dirbti mokyklose h* ber
nioku rehabiHtacijos problemom už
siimti, Kausite daugiau informacijų 
rašydami: Rev.- Brother Provinrfal, 
Mount Alverno, Cincinnati 38. Ohio.

TELEPHONE.* 
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

— Bet, brangusis, jei tu ne
turį pinigo../Juk mudu vien 
meile negalėsim gyventi..— 
Kodėl ne? — nustebo vaiki
nas. — Jei tik tavo turtingas 
tėvas parodys daugiau tau 
meilės...

CAMP GREG0RY 
Gray. Mainp 

Tel. Portiand 2-3384

FORE8TAIRE 
19 metų patirtis 

PMILCO DIRBTUVIŲ DARBAS 
ORO FILTRAI NUOMAVIMAS 

PERDIRBAMOS DALYS 
Automobilių daly* 

•auk Bill UROUMART 
per EVergreen 6-7835 

59-27 54th Street Maspeth

DON’T DELAY 
APPLY TODAY FOR 

Typinci and General 
Office Work 
Near Home

Save time and carfare. 
5 day — 40 hour week.

Year ’round position. 
Diversified liūties.

Pleasant surroundinsrs. 
THERMOID CO.

2018 S. HAL8TEO ST. 
SEeley 8-1660

Berniukai nuo 6-10. mcrg&Rčs nuo 6-15 
Stovykla atidaroma liepos 4. uždaroma 

Savaitei $25. Visas Storyk-

FISHERMEN!
A REAL DEAL. $12.00 PER OAY 

Monday Thru Friday
Dinner - Oceanvtew Room - Breakfast 

Box Lunch Including Chicken
AND

A DAY’S Fishing abroad one of the 
finest bpen boats at Montauk, contact 

SEACOMBER LOME
Old Montauk Highway 

MONTAUK POINT, N. Y. Tel. 8-2985

rusrpiūčio 13. 
lavimas prižiūrimas prityrasūj vadų.

RaSvk ar' skam&ink:
Mother Vitalano, Camp St. John.

Peapack. X. J. Tel. Peapack 8-0640

WILLIAM GUEST HOUSE 
the beautiful town of 
London New Hampshire 
suggested that a visit be 
to the William Guest

Viešų-Parapinių pradžios 
mokyklų graduantai!

TAIP, DIEVAS SAUKIA IR JU«!
Todėl Dieviško žodžio Vienuolijos Misio
nieriai primena Jtmi:

1. ftv. Tėvas nori, kad jaunuoliai s<iektn 
knnlrvstčs ANKSTI ir apsi.«prestų JAU- 
NTSTRJE.

. Dieviškojo £’X,ž'o Misionieriai si šilo vos 
haicusiems 8 skyrius važiuoti j M1RA- 
MAR. seniai Įkurtų mnžaja sem..'ri-tję 
t>»xb"ry. Mass.

S. Tils esate maloniai laukiami pjim ityti 
sominarijos su jos grožiu ir grota 

AHikaeijom ar informscij.mi kreipkis:
REV. JOSEPH GUNNING. S. V. O..
184 Beaeon SL, Boston. Mass.

TREMTINY, 
ar ne tam išlikai 
skelbtum Lietuvos 
Birželio mėnesyje

BY AIR-CONDITIONED 
MOTOR COACH 

Bus Will Deptrt and Return 
Between July 17 and 28 
For Information Write: 

BUS TOUR BOx 534

Jei taip, tai
THE FANS1IAW

vadovybė
802 So. Bway. Yonkers, N. Y. 

parodys jum kaip visa galima 
gražiai ir garbingai sutvarkyti 

KO PIGIAUSIA KAINA

1— Gardžiai* valgiais
2— Ypatingu patarnavimu
3— Dangižka muzika
4— Jaukia aplinka

TELEFONUOK 
YO 9-9584 

TUOJ PAT 
Nesigailėsi tai padaręs

White Plains lietuvių kolo
nija nors skaičiumi negausi, 
bet veikli. Prieš tris metus su
siorganizavusi Lietuvių Bend
ruomenės White Plains apy
linkė darbščių narių dėka kas 
metais mini Vasario 16 d. Mi
nėjo Baisiojo Birželio įvykius 
h* kas metai rengia šokių va
karus. šiais metais birželio 19, 
sekmadienį, apylinkės pirmi
ninkui Stasiui Dailydėnui va
dovaujant, rengia ant Silver 
Lake kranto didelią gegužinę. 
Gegužinės pradžia 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki sutemos. Ka
dangi biznio daryti — parda
vinėti už pinigus maisto ir 
gėrimų neleidžiama,—tai sve
čiai bus vaišinami šeimyniš
kai: Visi kurie pirks gegužinės 
bilietus, bus vaišinami veltui.

Bilietų kaina: moterims |2, 
vyrams — $3. Bilietai gauna
mi pas platintojus ir geguži
nės dienoje p, e Įėjimo.

Tenka pa'yr ėti kad gegu
žinės vfc.a Silver Lake parke 
•ant gražaus ežero kranto, pui
kiame pavėsį, tikrai suteiks 
svečiams daug mabnumo. Bus 
ir muzika. Valdyba.

. Jos visada galimos kaip ir 
šioje šeimoje, kur vyras su
sipyko su žmona dėl pietų.

CAU, LO 3-7291
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANtiE

GARDENER assistant, exped:
6 days. Meals; sleep out. YO 

5-8632. Momings Only

ASUMPCIONISTŲ KELIONES
Kanados šventovės:

Rugp. 28 ligi Rūgs. 3
Vadovaujant Nonrich vys

kupui Flanagan. Išvyksta iš 
New Yorko

Kaina 80.00 dol.

GAILESTINGUMO MOTINOS
• DUKTERYS

(JkOrčja, iv. Marija Juozapa Roceilo. 
kanonizuota 1949)

MERGAITES! PADEKIT JĖZUI 
skleiati Jo karalystę žemCje. mokydamoa. 
alaugydamoa, dirMamoa miaijų arba to- 
ciallnį darbų.
Rašvkltr- Rrv. Mother Provincial. Vilią 
Rotaello. Neurfield. N. J.

BROTHERS OF MERCY
Since their foundntion, in 1856, the 
Brothers et Mercy have been helping 
the unfortunate.
. . . Nursing men and boys. rich and 
poor, regardless of race and creed, in 
their own homes.
. . . Conducting homes for the aged 
and infirm.
. . . Opernting farms and perform- 
ng other duties: cooking, main- 
enanee, etc.

. . . The Brothers of Męrey need 
’mi. For mere complete Information 
■oneerning a vocation with us, write: 

Reverend Brother Provincial 
Rančom Road, Clarence, N. Y.

MERGAITĖMS 
prižiūrint 

r. JOHN MOKYKLAI

SIŪLOMA KAINA 10 UŽ ŠĖRĄ
Tikslas yra tyrinėti ir gręžti ieškant uranijaus ir vana
di jaus mineralų. Korporacija turi 25 nepatentuotas ka
syklų vietas San Miguel apskrity, esančiam prie Dolores 
River apie 20 mylių | šiaurės pusę nuo Dove Creek, 
Colorado.

Siūlomasis cirkularas gali būti gaunamas pas

JOHN L DONAHUE

Jau antri metai Lietuvių 
Sporto Klubas puošiasi garbin
gu Nevv Yorko valstybės męis- 

-terio vardu. Tačiau, kelias į 
. pergalę ir šiais metais nebu

vo rožėmis klotas: teko išlieti 
daug prakaito, paaukoti laisva
laikius ir... beveik visiškai 
ištuštinti ųienkutę klubo kasą. 
Apskritai taurės varžybos fi
nansiškai jokios naudos neduo
da, tačiau išsikovotas meiste
rio vardas ir garbė pinigais 
nėra nuperkama.

Ir štai praėjusį sekmadienį 
mūsų vyrai — O’Brien; Mile
ris - Vaitkevičius; Jokūbaitis - 
Arenas - Wells; Gražys - Kala- 
šinskas - Levis - Jėgeris - Bau- 
los ir Steponavičius — gra
žiausioje Nevv Yorko aikštėje, 
stebint penketai tūkstančių 
žiūrovų, sutvarkė savo varžo- 

- va Calabria New Rochel net 
7—1 (1—1)

Po neįdomaus (kartais net 
skandalingai silpno iš mūsiš
kių pusės) pirmojo kėlinio, kur 
priešininkas vykusiai diktavo 
žaidinę, antrajame kėliny vaiz
das visiškai pasikeitė: atsirado 
deriniai, šūviaų noras kovoti, 
noras pasirodyti prieš tūkstan
tinę žiūrovų minią. Septynių 
įvarčių kapitalą sukrovė Levis, 
įkirsdamas net penketą įvar
čių, ir Kalašinskas su Jėgeriu.

Tačiau reikia pripažinti, kad 
pirmenybių rungtynėse mūsiš
kiai daug geriau ir ryškiau 
pasirodydavo.

Nevv Yorko futbolo istorijo- 
je labai retai tėra pasitaikę, 
kad tas pats klubas du kartus 
iš eilės išsikovotų taurę. Ir 
štai į tą tarpą garbingai atsi
stojo Lietuvių sporto klubo 
vyrai.

Tai retai progai atžymėti 
birželio 25 d. (šeštadienį) Vyt. 
Belecko svetainėje (1883, Ma- 
čHson St.) įvyks jaukus sporti
ninkų ir jų bičiulių pasilinks
minimas. Pradžia 9 vai. vak.

BLISS AVĖ., TENAFLY, N. J. 
PRESENT

Nmth Anmal Field Day
SUNDAY, JULY 12, 1955

Commencing at 12 O’Clock Noon

gausiu valgyt per penkias 
minutes?“

žmona: “Mano brangusis, 
aš eisiu su tavim, aš visada 
noriu su tavim; aš tik lūpas 
padažysiu".

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalik’ška ligoninė, 
pripažinta Nevv Jcrsey slaugy
mo bordo.

St Francis Hospital and 
School of Nursing

25 East Hamilton Place 
Jersey City, Nevv Jersey.

CAMP NEWMAN
BERNIUKAMS 6-16

Center Harbor, New Hampshire.
Atidaroma birželio 27. uždaroma rug-

U2 SEZONĄ $400. - - '
Visos pramogos. RaSyk informacijom:

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

Copley 7-4530

CAMP GREGORY / 
BERNIUKAMS NUO 7-16 / 

Atidaroma birželio 30. uždaroma ru^u^io 
25. Už 2 savaičių ^periodą $40. uf visą

CAMP HOLY CROSS
Pri0 Champlain ežero Vermont valstybėj. 

BERNIUKAMS
NUO 6-16 METU.

Atidaroma birželio 26 liĮti rugpiik'io 21 • 
Savaitinis nv4ceatis> $25. Visos* pramogas 

K’Tai prižiiirint. Rašyk ar skambink:
REV. EDVVARD J. FITZSIMONS

CAMP HOLY CROSS 
Burlington. Vermont. 

Td, Burlington 4-5419

NEMOKAMAI — gv. Teresės 
Novena, knygelB, Rašyk: Mrs. 
F. Vogt, 43-47 161st St.. Flu- 
sbtag 58, N. Y.
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EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Tarpvartei Grindžiami,

VACATIONS

LAUREL VILIĄ

197 Webster Avenue

Tonikas viduriam

Haven

Alexander’s Co.

Specialios Birželio kaino* 
ALEXANDER LOOGE 

15 Mercer Avenue

PATHWAY MANOR

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

NOREEN SHEA 
26 North Water Street

LEVHTOWN <W«ntagh Section). 
1951 ranch: 3 bedrooms, oversized 

gar. covered pado, storins, screens, 
refrig. Bendix. dltawataer. walktag 
distance to Catholic church. July 
occup; 512,950; princ. only.

LE 3-3Ž78.

WEST HEMPSTEAD. Living room, 
kitehen, dinette, bath, 2 bedrooms 

downstairs, 2 finished bedrooms ap
stato*; walk to trata, bus and Ca- 
tholic school and CathoUc church. 
IV 1-8458 or IV 9-3799.

ELMONT-2 miegamųjų ran- 
eh tig^ praplėstą paKpė- 
tr.raapinta plotas, arti kat. 
mokykla ir bažnyčia. $13,M0. 
VA 5-9111 —

231 Bedford Avė.
Brooldyn, N. Y.

NEPONSIT. Ocean block, b riek, 12 
rooms, 5 bedrooms, 3 baths, attach- 

ed 2-car garage, screened-in porch, 
finished basement, plot 100x100, 
completely landseaped, excelfent con- 
dition, can movė right in. Listed price 
$80,000. Phone Pioneer 1-5830, for 
further dėta ils and to arrange for 
inspection.

KAS 
NEMOKAMAI VERTINAMA 

JULIAN D’ANTONIO 
46' E. 2rrd SL, Brooklyn, N. 1 

SO 8-3486

SKAMBINK ar rąžyk dėl vedybinių 
kvietimų, tokių skelbimų — žurnalų. 
Asmeniniai rašymo reikmenys, bizsio 
reikmenys. The Christopher Press, 
Printers — Stationers, 1081 Rogers 
Avenue, Brooklyn 26, N. Y.

Tel. BUckminster 4-1069

iware upės. Pa- 
_ limybė, maudy

tis, vatoin3.?^tidimai, žaidimų 
kambarys, prašyk knygutės. 
SpedaSos kMBOs geg. ir birž. 
mėnesiais. Arti kat. bažnyčia.

CWttTWOO> - - ■ • - - > 122,500
Savu* stnko namas, tfle stogas, paš
utina votie*, aatdi* porėtus, 3 mie- 
guto&ltanM*Rei kutaąry^ 
modernūs įrot<iinai, 4 blokai Ugi 
mokyklos ir stoties. Arti kai. mokyk
las ir batnyfitos. TSfcikeiia kita. Ša- 
viataiku, SPencer 9-63X6,

LEVITTOWN. ’49 ranch,' ba- 
ztoė kaina 9,990 doL Gardiners 
Avė. Advokatų, MD, DDS, me
no ir pan. zona. Ideafi biznio 
vieta. Arti kat. mokyklos ir 
bažny čios. LE 3-1070. Tik be
tarpiai.

LYNBBOOK — gražus 7 kam
barių, 4 miegamieji, pustrečios 
varios, baigtos rūsys su bara, 
3 auto garažas. Tinka daktarai 
ar dentistaLArti kat. mokykla 
Ir bažnyčia. 203 Cantertury 
Gate LY 9-0219.

YONKERS (Kimball Vic.), 4-yr Co- 
lonial: brick & shingle, 6% spacious 

rooms, 1įį baths; stati shower. cen
ter hall, living room 15x25’ with stone 
fireplace; 10 wardrobes, finished base
ment, oil heat, patio. 2-car garage. 
Near Catholic school and CathoŪc 
church. Principais, $29,000. BEverly 
7-9466.

RICHMOND Hl L L NORTH. Modern 
eight room house, 2*4 .baths, 2-car 
garage, near Catholic school and 
Catholic church, walking distance to 
all transportatioą. Priced right 

VI 9-2096. 
(Attomey)

Laidotuvių Direktorus 
Tel. SOuth Boston 8-2590

BAY SttO&B — 4 kambarių 
randų gamžis, Žvoros. patio, 
užuolaidos, tde voarin, virimui 
range. Arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios. $8000. Bay Shore 
7-7032.

OCEANSIDE- St. Anthony’s parish, 
8 rooms, 1% baths, hot water heat, 

plot 82x175, double garage,^ near 
Catholic school and Catholic church, 
walklng distance to all transportation 
$13,900. ROckville Centre 8-4896.

namų ruosos katedžiai
Ežero pakrašty, prie Chrystal Lake 
Catskills. Nauji 4 kambarių katedžiai. 
Moderni virtuvė ir vonia. Visiškai 
įrengti, įskaitant lėkštes ir indus, lo
vom visi paklodai. Tinka maudytis, 
laiveliais, žuvauti. Arti kat bažny
čia. Knygutė "L”. Don Lewi*, Middle- 
burg, N. T. Skambing VA 7-5800.

Valley Stream -plytinis Cape 
Cod, 7 kambariai, 2 auto ga
ražas, 1/4 akro, priedai Arti 
kat. mokykla ir bažnyčia. 
^20,500. VA 5-6280

MT. VERNON, Ranch ketoninis, 5 
kambariai plūs vonia pirmam aukš
te, ištęsimas 2 aukšte, 62x100 me
džiais apaugusiam rajone. Viskas ar
ti, gražiai sutvarkytas, arti kat mo
kykla ir bažnyčia. Su nuostoliais už 
$24,000. Tik betarpiai. MO 8-5082.

WHITE PLAINS. 8 room Dutch Co-_ 
toniaL 4 bedrooms. den, 2 Baths, 

garage, finished basement and re- 
creation room, w*lking dintance to 
Kis, RR Sta. Freen Bus Service to 
Parochial school, near Catholic 
church. $23,500. Owner, WH 6-3291.

FLORAL P ARK - Dievo Moti
nos Laimėtojos parapijoj. Ap
dėtas, 40x100, garažas^ 4 mie
gamieji, pusantros., vonios, 
priedai. Tik betarpiai $13,990. 
Fleldstone 7-4841

HEMPSTEAD — Naujas pagal už
sakymų statytas namas. 7 kamb.. 
pustrečios vonios, langas i stogą., 2 
auto garažas. A laipsnio rajone. Ma
rijos Loreto parapija. Bus išdekoruo- 
ta pagal skonį. Arti kat mokykla 
ir bažnyčia. Kaina $24.900. $18.000 
duodama morgičiais. Skambink susi
tarti IVanhoe 3-9334.

LAUREL GROVE INN 
and Cottages 

SPECIAL JUNE RATES 
VValking distance to Catholic church 

New swimming pool, all sports. 
Send for Booklet "L” 
Canadensis 5, Penna. 

Tel. Cresco 6121

ARDSLEY — Brick front, 2 bed
rooms — Down — 2 up — 2 baths. 
Lange porch, playroom and workshop 
in celarl, 2 fireplaces, one in-one out, 
many extras, ideal for children. 
Priced right. DO 3-4673R.

KESWICK—ASTORIA
207 3rd Avė., .Asbury Park, N. J.

Blokas ligi okeano — Skambink
_ PRospect 5-1715 ;

Specialiai Vainikų Dienai 3 dienų 
savaitgalis $19.50 su maistu. 

Sek vasaros ratas
Europ. planas $18. Su gardžiais val
giais vienam nuo $40. Arti bažnyčios.

Knygutės
A. D. McTighe, savininkas.

Mrs. B. M. Kane, vedėja

ANCHOR INN RESTAURANT
Mattituck, Long Island

SEE FLOUNDERS '
at Mattituck. beginning May 28th 
Decoration VTeek-End and every day. 

BOATS LEAVE DAILY
Boats Fpr Rent

N. Y. C. Tel: AL Cooke, LE 2-3640 
or Mattituck 9-8989

UŽSUK | 8T. CHARLES HOTEL 
2 Maplewood Aye^ Keensburg, N. J. 
Baseinas, čiožinėti, maudytis, tenisas, 
golfas. įvairios pramogos. Būti die
nom. savaitėm ar visų sezonų. Bū
sit nustebinti. Pašauk Mrs. O’Shea 
per Keensburgh 6-9834. Pėkščtom 
pasiūt i am a kat. bažnyčio.

ATLANTIC
HOTEL 

Spring Lake Beach, N. J.
Garsus savo geru maistu, okeano ir 
baseino maudynėm savo atskirom 
papiūdimy.
Atidaroma penktadienį, Gegužės 27 
Keltuvas ligi gatvės lygio. Telefonas 
visuose kambariuose. Vienas Mokas 
ligi gražios SL Catherine’s bažnyčios.

Amerikoniškas planas — 
Nemokamas parkinimą-s 
W. B. McCARTHY, ved.

Rezervuotis skambink Glbson 9-8500

P&hųiijoG v$h| kiltos hevo 
suraošęs vandenę. PeĮob B 
vakarienės £ania $106.00, ka
rts ėjs parapijos rrikalams- 
Klebonas kun. J. Bueevičius 
vakarienės nMišėjams ir daly
viams nuošbdžiai dėkoja. _

YONKER8
Geras didelei Seimai su sodu — ČŠap- 
board boloninis — 9 kambarių ge
ram stovy ant didelio ploto. 5 miega
mieji, pusantros vonias ir patto. Arti 
Konxville prie* Brymnaw^ arti Cap- 
pella ir . Don Woodte^ Y<mker*. Arti 
kat. mokyklos Ir bažnyčtos. TeL YO 
5-0265; 9-5 p.m. po 5.

FREEPORT. — 7 bedrooms, 2’/2 
baths, 2-car garage. Beautifully 

shrubbed. 125x175 plot. A-1 neighbor- 
hood. Near Catholic schools and 
churches. Permit may be obtained for 
2-famity house. $18390. Mušt sėli. 
Owner. F R 9-6243.

POCONOS, MILFORD. PA. 
Dvi valandos kelio nuo New Yorko 
* Puikus maistas ir patarnavimas 
• Modernūs kambariai, vonios 
e Razinas, orkestras
• Plaukimas, sportas

/ * Arti įvairios bažnyčios
• $49.50 — $56 savaitei 

Prašyk knygutės “O”

Viena mylia j miesteli, bažnyčias. 
$32-538 eav. su trimis valgiais, 
knygutės T. Caretas Lake Motei, 
vitle. N. Y. Greenvilie 5-4613.

Per visą fesirin mėnesį 
penktadienių vakarais 7:30 v. 
bus laikomos pamaldos į, šv, 
Jėzaus Širdį. Parapijiečiai 
kviečiami gausiai pamaldose 
dalyvauti. P. S.

*254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS

RED GABLES
NEW LONOON NEW HAMPSHIRE 
Puikiausia vieta atostogoms, prie Lake 

privatus smėlėtas paplūdimys, 
laiveliai, žuvauti, shufflebor- 

Arti

PARADJSEINN
Pnritoe.VaDegr. Mofernūs. taforma-

SEA GIRT, CAPE COD 4 metų 
senumo. 3 miegamieji, vonia, 
virtuvė, gyvenamasis su židi
niu, aliejum šildomas,' naujai 
dekoruotas. Pigiai įkainuotas. 
Arti kat. bažnyčia. Tuoj pat 
užimti. Gibson 9-8484.

Čia yra naarind 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir . sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos Sh 
gerklės užkimimo^ 
uždegimo, vidurių

mergaitė, — gimė Švedijoje, 
gyveno Amerikoje, paskui iš
tekėjo ut Italo Rossellini, susi
lankė dvynukų ir dar tebegy
vena Rafijoj,,.

LAKE RONKONKOMA — 
miegamieji, gyvenamasis, val
gomais, židinys, pusantros vo- 
irios, garažas, visai iasnliuotas, 
du ir puse Moko ligi St. John’s 
bažnyčios ir mokyklos. $11*500.

ROnkonkoma 9-8355

Jas pasijuokia iš vieno meno 
vertybių medžiotojo ir aprašo, 
kas jam nutiko Italijoj.

Pranešimas sHprendijų reikalu
Laisvos Europos Komitetas 

praneša, kad studentai, kurie 
studijuoja Vokietijos universi
tetuose, gali dar paduoti pareiš
kimus stipendijoms gauti. Sa
vo metu terminas tokiems pa- 
rpiškimams įteikti buvo nu
statytas 1955 m. kovo 1 d., bet 
dabar jis yra pratęstas.

Prašymai stipendijai gauti 
siųstinĖ
Association du College de 

L'Europe Libre
7, Rue de la Paix, 

Paris 2, France

šv. Paskalio Bayloniečio parapijoj Ang
lu Tudor. plytinis, gi'ram stovy. 6 ir pus? 
kamb., Holyvrtvod vonia, purkšlas. vist 
priedai, aliejum, garažas. 2 malkom kOr. 
židiniai. 1 baigtam rūsy, 2 kamb. butas 
su pilna vonia ir purkšiu, arti par. pra
džios ir aukšt. mokyklos bei valstybinės 
su transportaeija. Tinka 1 ar 2 šeimom. 
Prašo $16.500. Savininkas. LAurelton 5- 
5160.
Legalių pajamų nuosavybė. Tik betarpiai.

ROSLYN — FLOWER HILL 
$22,750 4 miegamieji, kam
pinis ranch tipo namas, pui
kūs kaimynai Arti kat. mo
kykla ir bažnyčia. Greitam 
pardavimui MA 7-5832

HEMPSTEAD, Colonial, lovely 7 rooms, 
fieldstone & brick. 100x100 beautifully 

landseaped. living rm fireplace. oil heat. 
oak hardvrood floors. screened back porch. 
Excellent location, 5 mins, to Hempstead 
RR station, 15 mins to Jonės Beach, 2 
mins walk to grade school. Convenient 
to Catholic schools and Catholic churhces. 
Adj to the new Hempstead gęneral hos- 
pital. We have lived in this home for 8 
yrs and found it to be Long Island s liv
ing at its best. Price $23.500. Call owner, 
IVanhoe 9-5398.

pcękinti* 
Tel. Gitaon 9-9775 
M. R. Lynch, S*v.

poldas Šveikauskai (visi iš W. 
Roxbury, Mass.). Jaunių gru
pei vadovauja ir pamokinimus 
duoda K. Merkis.

Moderne* nsfe«Mnieji. sportas, geriam 
sfias maistas. pUMs reginiai ir netoli 
miestelis. Knygelė K Kaina nuo $30.

MRS. JOHN J. SULLIVAN, 
Greenvilie, Greene Co., N.. Y. 

Tol. 5-4648

Flatbush — Avė U-BMT 2 Šri 
imi pusiau dalytas modemus 
aliejum, sėtai, vėtrų langai, 
arti kat. makykla ir.bažnyčia. 
Tinkamai įvertintas... Skam 
bink vakarais nuo 6 ligi 7 
CL 2-4136

HEMPSTEAD — boloninis, 6: 
kambariai, garažas, židinys, 
minutės nuotolis į kat baž
nyčią, mokyklą ir Hampstead 
High mokyklą. Gerai pasta
tytas. $15,990. šauk IVanhoe 

1-6244

MANHASSET — Bungalow V/a room*. 3 
bedrooms., living room, dining room. 
kitehen. large porch, beautiful garden; 
furniahed or unfumlahed: walking dla- 
tance to RR And to Catholic church. 
Sacriflclng unfurniahed for $16.000.

Reasonable price furniahed. 
MANHASSET 7-1006. evenings.

PELMAM HKIGHTS. - Whltc stnrco. 3 
blocks from school. sbopping A tmin. 
Level lot 150*135. Pert can be sold na 
e*tra bulldlng lot. Crotrr hall grndona 
lirinK A dining rms. Inrge hroted mm- 
porch. modom kitehen ė powder rm. 4 
bedrooms. 3 baths plūs 3 matds rooms A 
naths, oil heat. 2-car garage. near Catho- 
lic instltutlons. Priced m 40'. Flease con- 
tact oimer. PE 8-1973.

J. B. SHALINS- :
JALINSKAS i

Laidotuvių Direktorius ; 
84=02 JAMAICA AVĖ. Į 

(prie Forest Parkway Station) '
VVoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. Į 
Koplyčios nemokamai visosej 
miesto dalyse; veikia ventiliacija?

TeL VIrginia 7-4499

G L E N CO V E
5 rooms, alate roof, attached garage. 
Large living room, fireplace, full dining 
room, spacious kitehen, tilo bath, 2 large 
bedrooms, gas hot water heat, storm 
windows-screens, shade trees, expensive 
shrubs, on plot 50x125. 2 minute* to 
privalė beach, Shopping; near Catholic 
school and Catholic church. Priced for 
gulėk sale, $16,500. Owner being trarufer- 
red. Clen Cove 4-8893.

Cambridge, Mms. 
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuoto jas 
NOTABY FUBUC

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykaL Aptarnauja Cam^ 
bridge ir Bostono kolonijas že-' ‘ 
miausiomis kainomis. Kainos to*

LYNBROOK, Cėtor Han CManUrt, 
100x166, lencal, touttfu* treta and 

fknrorv. ntr^ inaelated roof, flr01*ce 
ta 14x28 nvrm, «ntag rm, pine 
breakfast rm, 1% baths, 'semned 
porch, h/tv/o heat, 2-car gar. barbe
ni*, 4 bedrms. Ideal large famfly or 
convenrion to Mhinfly. 3 blocka to 
Catholic school and Catholic church. 
Aaktag 321.500, LT 9-7881.

At the Beach. Spedai June ratas. 
Europesn Ran. Convenient Dininff 

Near Catholic church.
PRoapect 5-4795. M. E. tarthertaM

CARELAS LAKE HOTEL 
Youngs ir Doorly. Vedėjai

Ideali vasarvietė — 500 akru. .Scenic eže
ras. Naktim orkestras. Rengiamos pramo
gos — nemokamai kinas, talentų mėgini
mas. kepsniai ir p. Privatus cemento ba
seinas. shtifflebordas. beisbolas-diamond.

Kainos
Prašyk 
Green-

INTERLAKEN INN 
LAKĖVfLLE, CONN.

Seno stiliaus išvaizda, bet 
modernus patogumas

.Tel. Lakeville. Gęnn.. Hemlock 5-2871—
- Dvi mylios i kai. bažnyčių
- Maži būreliai laukiami — šeimyninės 

pramogos
- Maudytis - Žuvauti - Burioti - Golfas

Baro nėra
(Atsiremia i du ežerus) 

33-ti metai. Savininko vedamas. 
Prašyk knygutės „

Nantucket Island, MaMachueetta 
Informacijų rtfyk: Dept # 8 
arba akambtak Nantucket 720

plaučių 
fiuosavimo, pūslės ligų, širdtaB 
supykinto, fturpubavfcno, per» 
šaUmo, (Bėglių, rannatiznKS 
bronchito, rožės, rientens de* 
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugefio 
kitų vidurių ligų. Šios arbatai - 
svaras kainuoja $4.00. .3

tono Aritoė 1955 m.
Parytiuje mokytoja užklau

sė mbktaę, ką ji žinanti a0e

LAKE MOMBASHA FARM ' 
ScuthfieM, N. Y.

Tik '40 myl. nuo N. Y. 153 akrų ūkis 
į privatų pusės mylios ilgio ežerų. 
Modernu, įvairios pramogos. Nemo
kamai vežami H ir į stotį. VokiSka 
virtuvė, arti kat. bažnyčia. $45 savai
tei. Rašyk ar skambink Monroe 
3-4305. Mary < Walter Reich.

TeL EVergreen 7-4335

S tephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

FLORAL PARK — 2 šerną 
Rytinis, 2 mašinom garažas, 
aliejum karštas vanduo. 60 x 
100. Arti kat. mokykla w baž- 

įnyčia. $25000. Tik betarpiai.
PR 5-3720.

WEST HEMPSTEAD, L, L. N. Y. 7 JW 
cM customo colonial center hal brick and 
cedar shingle. large llrin* frotn.“ flre- 
place. full dining room. beantlftU Mtchra. 
$ bedrooms, 3 baths. stall shonrer. Corner 
plot fuily landseaped. large detached 
garage; 3 seperate aide entraneea. aeireni 
conneeted. semi finished large basement. 
l<yw coM oil heat. alumlnum storm *in- 
dows and srreena. stove, frigtdaire, new 
traahing machlne. resently redecorated. 
Drastlcally Reduced to $17.900. Principais 
only. IV 3-7007.

HUBSn SBANDE LEE LAKE FABM
LIVIN438TON MANOR, N. Y. T*l. 262

AttatoBauk 2N akry tkyje. aukftf* 2190 |M. Ameriko* vokely virtuvė, 
■a ■ - 4- Afeta SMBŠtatahM Statos aArma luumtadl

vMHAlMuMK'OMlb aim, thttyta MU Kftyųuto torto Motor

SOMER8ET HOUSE
126 St. Jame* PU Atlantic City, N .J. 

Pusė bloko nuo vandens, pėkščiom 
pasiekiama kat. bažnyčia. Prieinama 
kaina.

Tel. Atlantic City 5-4578
G. O. O’CONNELL, Vedėjas

HEMPSTEAD. 2'/2 yrs, 7 rooms, 2 
baths, desirable location, large rms, 

atttached garage, 16-ft. screened 
porch, newly painted, birch kitehen 
cabinets, new 2-oven GE eleetrie 
range, wall-wall carpetmg, Venetian 
blind*, alumlnum combination storms, 
screen* and doors, near Catholic 
school and Catholic church. $24,500. 
Owner, IV 6-7062.

Valley Stream Westwood Section
PATOGUS VISAIS METAIS

Tinka profesionalams. įvertinimui aplan
kyk. Porčius su .sėtais, rėmai. Puikus su 
medžiais aptvertas sodas. Erdvūs kamba
riai. centrinė halė, pilnas valgomasis, vir
tuvė. didžiajam tikras židinys, prijung
tas porėius. kietmedžio grindys. 5 mie
gamieji. 2 vonios, erdvus sandėlys ir klo- 
setai. baigtas žaid. kamb. ir prausykla 
rūsy, aliejaus šiluma, patio 2 auto gara
žas. Kiti priedai Arti kat. mokykla ir 
bažnyčia. Kampinis 90 x 100. Tik betar
piai. Specialiai $20.400. VA 5-4012

Nuvykęs į Italiją, ėmė tei
rautis, ar neturį kas privati
niuose rinkiniuose garsiųjų 
dailininkų paveikslų. Jam nu
rodė vieną senyvą ponią, kuri 
turinti lig šiol dar nežinomą 
Tintoretto kurinį. Originalas

HARBOR INN
Center Harbor, N. H. 

Namas toliau nuo namų
Minutės nuotoly nuo Winnipesaukee ežero. 
Patogūs kambariai. Namie gamintas mais
tas. Arti bažnyčios. $38.00 savaitei su 
trim valgiais .per dieną. Valkams ligi 10 
pusė kainos. Galima imti tnodernes atski
ra* kabinas su savo pragyvenimu. Rašyk:

HELEN BLANCHARD, Box 10
Center Harbor, N. H. arba Tel. 5129

esąs pridengtas mažaverčiu 
šių laikų religiniu piešiniu, 
kad brangusis paveikslas, nie
kam neįtariant, būtų leidžia
mas iš Italijos išvežti.

Anglui to tik ir tereikėjo. 
Jis gerai sumokėjo ir dar pa
sigyrė, kad Olandijoj turįs 
specialistą, kuris mokąs me
niškai ir atsargiai užplėštą 
dangalą nuimti. Paveikslą 
pasiuntė Olandijon ir nekant
riai laukė atsakymo, kas po 
dažais pasirodys. Neilgai tru
kus gavo telegramą:

‘Tamstos brangųjį paveiks
lą atnaujinau. Jame pasirodė 
fašizmo žydėjimo laikų Musso- 
firio paveikslas, kitaip dar va

ja rikį ir bokštą, ir po to gau
na triuškinančią partiją.

WAITKUS 
FUNERAL HOME

SVEČIŲ NAMAS
S So. Montpelier Avenue 

Atlantic City, N. J.
Tai namas esant toliau nuo namų, erdvūs 
oro talpūs kasttoriąj<L.*>***U Lady Star 
of the Sea kat. bažnyčia, 1 blokas ligi 
vandens. Kainos: dviejų lovų $3.50 asme
niui. su privačia vonia $5.00 asmeniui. 
Atidarytas visus metus.

Skambink Atlantic City 5-7088

NEW HYDE PARK — su nuostoliai* 
gražu* narna* (neseniai liko našlė): 
Puikūs medžiai ir krūmai, 3 miega
mieji, denis, židinys, dideli* garažas. 
Gera proga apsukriam žmogui. Na
mas prie kat. mokykto* Ir bažnyčios. 
Tik betarpiai. $16300. 78-20 270 St. 
Fl 7-3542.

Pleasant. 
maudytis, laiveliai, žuvauti, 
das. tenisas ir 1.1. , Viskas vietoj, 
bažnyčios. Knygutė įį 10. 

Kainos $39.00-$46.00.
Frank T. McCauley, Sav.

' WILLIAMS GUEST HOUSE 
NEW LONOON, New Hampshire

Ištisais metais malonus svečiams 
namas. 18 kambarių. 3 auto gara
žas. 34 akrai, arti Ski Tow, golfo 
aikštė, kolegija, bažnyčios. Su visais 
baldais. Rašyk, užeik ar skambink.

MRS. FREO G. WILLIAMS 
New Londoh, New Hampshire 

Telefonas 38

cm* pamrenui šventoji).
— Joana Arkietė, — aiškino

'* iW

Mm Dwms«mK P-bėse 
dalyvavo 84 tadto^ūnkai iš 
11 JAV valstybių. Tai mitras 
Hidalut TaattriąKna laimėjimas 
TraBS-MyiriTBippi p-bėse '(1953 
ir Į955X. Šiose p-bėse Tgutvai- 
ša įveikė Winikaitį, O’Keefe, 
Angelo Sandriną, M. Turjans- 
ky ir Sorensoną. Lygiom sulo
šė su Weissbofd ir Vano. Lai
mėtojai: Povilas Tautvaiša 6:1 
(ggL Bergerį 29), M. Turjans- 
ky 6:1 (25h Angelo Sandrin

Č, Benin, Alb. Sandrin ir 
Vano po 5:2. Be Tautvaišos 
dalyvavo dar Aleksandras Zu- 
jiis, pasiekęs gerą pasekmę 
4:3 taškų.

Igna* Žalys laimėto Montre- 
alio nuėsto žaibo 1955 p-bes 
su 4*4:1 Miesto meisteris 
Matthai, Szczerbak, Shilov ir 
Porier po 4:£. E. Boikovičius 
sunito tik 2% tš. Viso 12 da
lyvių. Prieš pusmetį Žalys lat 
mėjo Quebec provincijos žai
bo p-bes.

Sporto žaidymę šachmatu 
turnyrą New Yorke laimėjo 
Kazys Merkis (So. Bostonas) 
su 4:0 taškų. Jam atiteko N.Y^ 
inžinierių skirtoji taurė. 2—3 
v: pasidalino Edvardas Stak- 
nys ir Juozas Vilpišauskas 
(abu iš N. Y.), surinkęs po 
2*4:1^ taško, šaknys ir Vil
pišauskas gavo po šachmatų 
laikrodį (Rytų sporto apygar
dos ir K. Merkio). 1

Jaunių turnyras, (lošiamas 
antradieniais So. Bostono liet 
piL klube) tokiam stovy: Her
kulis Strolia ir Ged. Kuodis po 
5*4, Romas Šležas 5, Jonas 
Venckus 4, Šaulius Vaičaitis 3, 
Romas Venckus 2, E. Spiraus- 
kas 1. (Jaunių grupė naujai 
Įsijungė A. Manomaitis, Rimas 
Budreika, Gediminas ir Leo-

HAMILTON BEACH (Queens) 
2 ir pusė loto nuo požeminio 
bemaž visai baigtas / Brook 

lotai Groveland

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balta 
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street
Brooldyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

LARCHMONT — EUCAN PARK 
Atractive 3-bedroom brick honie:

"Chen Reriaw" geg. nr. įdė
jo Vlado Mikėno partiją — 
deimantuką, suloštą pasaulio 
p-bėse (1931, Pragoję) prieš 
Dr. M. Vidmar. Mikėnas auko-

COCHECTON—Sullivan County Apt. 
ta 2 family houses. Separate en- 

trances, 4-5-6 room* fumished, all 
modern convienences, Ideal for 
chfldren; private lake, hard sand 
beach; 275 aeres, flelds and wood- 
lands; boating, swiming. ftehtag; 
reasonable weekly, monthly cr o4b*on 
rate*; open until Labor Day. Phone 
MAfn 4-1225, Mon., Fri., .9-5 HOUis 
8-8933 any time. Near Catholic 
taureli.

IDYWILĘ COTTAOt
ML Peeoto 2, Pa. Tri. 3681 
Visai Mmai atostogom vieta. 2,000 
pMų aukltis. modernus, Namų ga
mybos maistas paduodamas Btamoe 
Stiitnm. Sportas, T.V. Valkams tolsti 
aikttelė. Ekonomiška kaina. Vaikam 
atskiro* ksdnpe. Nemokamai knygutė. 

Matt A Viola Curran, MvMnkaleinamos kainos.
Baldwin 3-2162 po 6 P. M.

Lake \
Beach. N. J.

GARSUS SAVO SKANIAIS VALGIAIS 
ATIDARYMAS GEGUŽĖS 27

Amerikoniškas jūanas—Arti <1tat. bažnyčia 
Liepos prieinamos ratos 
Ypatingos ratos šeimom 

Blokas nuo okeano ir ežero 
Maudytis okeane ir baseine 

NEMOKAMAI GARAŽAS MAŠINOM 
Tel. Glbson 9-9090

H. B. Taylor Dept. 10

Gero poilalc ptotoumn pamasink 
THE FE R N 

totašEŠ Laka. N. Y. 
Skambink jaNeraonvilta 152-J 

Gražioj ir pMastėl vietoj. Pulkus mais
tas. tap kambary*, vietos maudytis, 
žuvauti ir p, Airtl bažnyčios. Prieina
mos kainos. _

Mn. Hpnto & Schwengar, aav.
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ŽINIOS

metų

Tinka gyventi žiemą ir vasarą.

Kreiptis:

Auksutis

Pembroke, Mass.
vauti.

DIENATHE

kimams, etc.

nyčioje bus atlaikytos pamal
dos. Paskui įvyks ir pobūvis.

2-jų aukštų, 7 kambarių, cent
rinis automatiškas apšildymas.

Latest 
TntereSt 
Rate

2 automobiliams garažas,
4 valtys,
110 pėdų žemės pagal ežerą.

NAUJIENOS^

Baigė šeštadieninę mokyklą
Birželio 4 d. tautininkų na

muose įvyko šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos užbaigi
mo aktas, šiais metais lituanis
tinių dalykų gimnazijos kursą 
užbaigė 11 mokinių.

Suteikė atostogas
Zigmas Strigimas dviem se

selėm kazimierietėm apmokė
jo kelionės išlaidas lėktuvu iš 
New Mexico į Bostoną ir atgal, 
kad jos galėtų aplankyti savo 
gimines ir pažįstamus S. Bos
tone. i

Išnuomuojamas kambarys sū 
baldais ir visais patogumais.

Bronė Kulytė 
studijavusi vokiečių ir pran
cūzų kalbas Mt, St Joseph ko
legijoje, Mt. St. Joseph, Ohio, 
studijas baigė Bachelor of 
Arts laipsniu. Studijas tęs to
liau New Yorke. Ji yra Stud. 
Ateitininkų Sąjungos mergai
čių skyriaus vadovė.

Baigė kolegiją
Birželio 5 d.. šv. širdies ko

legijos baigimo pažymėjimą 
gavo Dalia Skudžinskaitė-Ivaš- 
kienė.

Įteiks pažymėjimus
Šv. Petro parapijos mokyk

los užbaigimo aktas įvyks bir
želio 12 d. 3 v. p. p. parapijos 
salėje. Klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis Įteiks mokyklą už
baigiantiems baigimo pažymė
jimus.

Bostono skautę piknikas
Bostono skautų tėvai birže

lio 26 d. Romuvos parke, Brock- 
tone, rengia lietuvišką-kaimo 
gegužinę. Apie 150 Bostono 
skautų išpildys gražią jaunat
višką programą.

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

(record ctangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ridunond HIH, Ozone Park, Ttaeat Hffl, Jamaica.

įtaigus atBekaau» pritykoto techniko, pripaisto

IŠNUOMUOJAMAS kambarys 
su virtuve Woodhavene.

Kreiptis: Tel.: VI 6-2126.

Sušelpti lietuviams,
kurie tebevargsta Europoje, 
Balto Bostono skyrius rengia 
pikniką birželio 12, sekma
dienį, Romuvos parke, Brock- 
tone. Iš Bostono galima va
žiuoti autobusais, kurie '1 vai 
po pietų išeis nuo Lietuvių Pi
liečių klubo. Vienam asmeniui 
kelionės ten ir atgal vienas do
leris. Piknike bus žaidimai, 
muzika ir kitokios įvairenybės. 
Šokiams gros populiarus Brock- 
tono orkestras. Visi kviečiami 
piknike dalyvauti ir paremti 
vargstančius mūsų tautiečius 
Vokietijoje.

kilmėse. Pagerbdami
brolių, ištremtų į .Sibirą, kan- tono Viktoro Stotto 
šias ir vargą, tą dieną atsisa- jamos ' dainavimo 
kykime visų asmeninių pato* mokinių metinį koncertą.
gumų ir dalyvaukime šventės 
programoje.

Galima naudotis ir virtuve. 
Kreiptis: Dome, 414 So. 5th., 
Brooklyn 11, N. Y.

Prisimins ištremtuosius
Birželio 11 d. 8 vai vak. 

Municipal Building salėje įvyks 
masinis lietuvių susirinkimas 
paminėti iš Lietuvos į Sibirą 
ištremtuosius.

31 Bunker Avė.
Tel. Brockton 8-1159-R.

dienos iškilmėse — pamaldose, dijas tęsti' toliau.

SAVINOS BANK 
135 BROADWAY «t BSDTOBD AVA

Antanas Pocius
baigė matematikos mokslus 
Bachelor of Arts laipsniu New 
Yorko universitete, žada stu*

Auka seserims
Baldų krautuvės savininkai 
Ivaškai nuo liepos 1 d. krautu
vę perkels į nuosavus namus, 
366 West Broadway. Persikė
limo proga jie parapijoje dir
bančių seselių vienuolynui pa
dovanojo šešias naujas kėdes.

Bostono vyčiai
jau visu uolumu ruošiasi me
tiniam Lietuvos vyčių suvažia
vimui, kuris šiemet įvyksta 
Newarke, N. J., rugpiūčio 
26—28 dd.

Devintinių procesija
' Šv. Petro parapijos įvyks 
birželio 12 d. 2 v. p. p. para
pijos bažnyčioje.

Laisvės Varpo piknikas 
ruošiamas birželio 19, sekma
dienį, Brocktone, Fair Grounds, 
prie lietuviškos bakūžės. Pro
gramoje — lietuviškos dainos 
ir muzika. Gros geras šokių or
kestras. Klausykite pranešimų 
iš radijo stoties WBMS, kiloc. 
1090, sekmadieniais 12:30

MAIRONIO MOKYKLOS ^Uodžiamieji abiturientai su klas£s auklėtoju kun. J. Pakalniškiu viduryje Stovi iš 
kairšs: Virbickas, Maurukattš. Remeza, Kleizaite, Jankauskaite, Noakaitš, Krinickaitš, Ramanauskas. Sšdi iš 
kairės: Ragažinskaitė, Dubauskas, Ulėnaitė, kun. J. Pakalniškis, Azūnaitė, Butrimas, Audėnaite; nėr J. Biručio

Moterys su tautiniais 
drabužiais 

prašomos dalyvauti birželio

Sporto žaidynes, 
vykusias New Yorke, plačiai 
paminėjo Amerikos Balsas 
bent keliose programose.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHII_ — 1430 kifocydes — Medford, Mass.
Kiekvieną, sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką. 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — UChuanian Bnffio Bear, M Ot- 
tage SL, Nomrood, Mass. Skyriai: LMfeuanian Furniture C®. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stąsys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwsed 7-1449; SOuth Boston 8-4*18 ar 
8-1949; KIrkland 7-8533.

PROF. J. PUZINAS KALBĖJO 
. AME VILNIŲ

Birželio 4 d. prof. J. Puri
nas, pakviestas Vilniaus Kraš
to Lietuvių x Sąjungos Bostono 
Skyriaus Valdybos, Tautininkų 
namuose kalbėjo apie Gedimi
no laikus Vilniuje. Prof. J. Pu- 
zinas nepaprastai vaizdžiai ir 
žodinga kalba, vienai sąvokai 
išreikšti panaudodamas dau
gybę žodžių, gražiai nušvietė 
mūsų sostinės kūrimosi laiko
tarpį ir Gedimino viešpatavi
mo laikus bei jo nuveiktus 
darbus.

Gediminas taikiu būdu, 
daugumoje i savųjų vaikų vedy
bomis, sutelkė savo rankose 
•tiek rusų ir gudų žemių, kad 
buvo begalvojus užimti visą 
Rusiją ir raštuose save titu
luodavo: Lietuvos ir daugelio 
rusų karaliumi:—Rex Lithua- 
norum et multorum Ruthe- 
norum. Gediminui rūpėjo ne 
tik išplėsti Lietuvos sienas, bet 
taip pat kelti savo krašto ūkį. 
Tam tikslui jis kvietė iš vaka
rų gerų specialistų amatinin
kų ir prekybininkų.

Paįvairinimui programos St. 
Leimonienė nuotaikingai pa
deklamavo atatinkamus Ber. 
Brazdžionio ir Bal. Sruogos ei
lėraščius.

Reikia pagirti tos paskaitos 
sumanytojus — Vilniaus Kraš
to Sąjungos narius Bostone, 
kad jie turininga prof. J. Pu
rino paskaitą atkreipė dėmesį 
į Lietuvos praeitį, kurią ir da
bar daug kas norėtų savintis.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kBocydes
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

Nors muzikinis sezonas jau Jeigu jie visą dainavimo tech- 
pasibaigė ir vasaros karščiams niką įgijo Viktoro Stotto stu- 
užėjus kitos pramogos užėmė dijoje,xtai tas gražiai byloja 

VISŲ PAREIGA koncertų, baleto ir operos vie- apie tos mokyklos sugebėjimą
dalyvauti birželio 19 dienos iš- tą, bet praeitą sekmadienį bu- lavinti ir tobulinti dainininkus 

mūšų vo malonu išgirsti latvių bari- Reikia manyti, kad kai kurie 
vadęvau- šio koncerto dalyvių, kaip pav. 

mokyklos tenoras Cosenza, greit iškils 
ir dalyvaus platesnio pobūdžio 

Mokyklos vedėjas V, Stott koncertuose ir operų pastaty- 
buvo Rygos Valstybės Operos muose. Malonu, kad mums ar- 
pirmasis baritonas, pažįsta- timi pabaltiečiai, nežiūrint 
mas ir lietuviams, nes gastro- konkuruojančių vietinių or- 

liavo Kaune. Koncertavo viso- ganizacijų, sugeba ilgus metus 
je Europoje, be to Amerikoje išsilaikyti muzikos mokyklų 
ir Kanadoje. . tarpe ir įsileisti šaknis. Nąw

. Mažesnioji Carnegie rečita- Yorko muzikos gyvenimė
lių salė buvo pilna, publikos, 
kuri labai palankiai priėmė da
lyvaujančius solistus — dar 
mokyklą belankančius ir ją ne
senai baigusius. 0 jų buvo į- 
vairaus sugebėjimo ir įvairiau

sio amžiaus ■— nuo mažų, švie- 
saplaukių mergaičių iki jau 
žilaplaukių ponių.

Pradžioje, kaip jau pripras
ta, išgirdom jaunesniuosius 
mokinius: latvį tenorą Jani 
Klavsoną ir 15 metų koloratū
rinį sopraną Louise Nasoff. 

Šioji yra jau pasiekusi neblogų 
rezultatų — aukštos koloratū
rinės gaidos gerai skamba.

Drąsiai scenoje jautėsi švie
siaplaukė suomė Alice Ny- 
man, 9 metų mergaitė. Atlik
tas dvi dainas, deja, sugadino 

perdaug teatrališkais, dirbti
nais ir nayviais rankų jude
siais. Apie balsą mažai dar ga
lima pasakyti — tai tik me
džiaga. Ateitis parodys.

Iš jaunųjų geriausi buvo 
James Cosenza—stiprus, skam
bus, gerai išlavintas tenoras— 
ir korėjietė Ko Young Hi — 
gana geras sopranas; jie kartu 

operos

Telefonas: EVergreen 4-9293
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.

14 Taylor Pt. Rd< 
Oldham Pond

PADĖKA
Sunkios ligos metu (kovo 5 

d. — birželio 5 d.) mano vi
siems geriems bičiuliams bei 
draugams reiškiu' nuoširdžiau
sią padėką:

Dr. F. Bintakiui — sutei
kusiam pirmąją pagaįbą.

Tėvui B. Bagdonui, OFM, 
kun. B. Kruzui ir kun. J. Pa
kalniškiui, pasirūpinusiam ma
no sielos ramybe.

Liet. Radijo Draugijos ra
dijo valandos vedėjui J. Cin
kui ir “Vienybės” redaktoriui 
Jz Tysliavai už mano bičiulių, 
draugų ir pažįstamų informa
ciją apie mane ištikusią ligą 
bei linkėjimus man ir mano 
šeimai.

Aplankiusiems mane ligo
ninėje ir namuose, už suteik
tą pagalbą man ir mano šei
mai, suraminimą ir paguodą 
bei vertingas dovanas: Tauti
nės Akademinės Korp. Sam
būrio valdybai bei nariams, 
Am. Liet. Taut. - S-gos New 
Yorko Skyr. v-bai bei nariams, 
mano sponseriui Pr. Narvydui, 
V. Norvaišaitei, mano sesu
tėms ir švogeriams — A. J. 
S t r i m a vičiams, Stamford, 
Conn., ir E. A Vaišniams, Wa- 
terbury, Conn.; J. Urbonienei,
A. S. Karveliams, T. P. Walles 
(Vasiliauskams), E. J. Siru- 
sams, inž. J. B. Sidzikauskui ir 
žmonai, inž. B. Pranckaičiui ir 
žmonai, O. J. Briedžiams, inž. 
J. C. Baltui ir žmonai, S. J. Viš- 
tartams, D. K. Krivickams, inž. 
E. Sinkevičiui, A. Kupčinskie
nei, M. J. Narvydams, A. P. 
Styrams, P. Ulėnams, P. Juk- 
niui; ALIAS C. V-bos pirm. inž.
B. Galiniui iš Boston, Mass., AL- 
LAS Philadelphijos skr. pirm, 
prof. A. Jurskiui, ALIAS New 
Yorko sk. pirm, archit. V. švi- 
pui, v-bos nariui inž. I. Gisiliū- 
nui, sk. nariams inž L. šušiui ir 
žmonai, inžinieriams J. Kizlaus- 
kui, J. Valaičiui, V. Liatukui; 
Dr. Br. Nemickui, J. Valakui, 
V. Žilinskui, J. Juodžiui ir 
žmonai, J. V. Vyšniui, E. Mc. 
Auliffe, K. Reichert ir V. V. 
Zelenkevičius.

Taip pat visiems, prisiuntu- 
siems linkėjimus laiškais greit 
pasveikti.

Inž. Kazys Krulikas 
ir toima

Mirė
Vincas Jonušaitis, palaidotas 
birželio 7- d. iš Angelų K pa
rapijos bažnyčios šv. Jono ka
pinėse.

Simonas ir Ona Švedai 
švenčia 50 vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta proga birželio 11 
d. 9:30 Angelų K. parap. baž- padainavo duetą 

“Madam Butterfly’
Pernai mokyklą baigę — 

baritonas Victor Brescia ir so
pranas Velta Meihuber Stott 
(Viktoro Stotto ’ duktė, kartu 
su tėvu koncertavusi Ameri
koje) — jau gali būti laikomi 
užbaigtais dainininkais. Dar 

kiek daugiau darbo reikėtų 
sopranui latvei Skaidritei Prin
ce, kuriai mokykla turi daug 
vilčių.

Neteko sužinoti, ar tie ge
resnieji dainininkai mokėsi 
dainavimo meno ir kur kitur.

ELIZABETH, N. J.

Gegužės 28 d. vyskupas J. 
McCarthy suteikė Sutvirtinimo 
Sakramentą 161 asmeniui. 
Vyskupas buvo patenkintas 
tinkamu vaikų paruošimu iš 
katekizmo ir pavyzdingos tvar
kos bažnyčioje ir padėkojo se
serims pranciškietėms už gra
žų darbą. Vyskupas yra gimęs 
ir augęs Elizabethe. Apžiūrė
damas bažnyčią stebėjosi jos 
gražumu ir švarumu; buvo 
atnaujinti altoriai ir grindys 
išklotos naujais kilimais. Ir 
bažnyčios aikštė padarė gerą 
įspūdį. Vyskupas nuoširdžiai 
padėkojo klebonui M. Keme- 
žiui už rūpestį ir darbus.

Gegužės 30 d. 54 vaikučiai 
priėmė šv. Komuniją.

Per iškilmingas šv. Mišias 
priėmė moterystės sakramen
tą Vincas Senkus ir Ona Bar- 
čiūtė, abu yra žymūs lietuvių 
veikėjai ir uolūs draugijų na
riai.

Birželio 19 d. mokyklos aikš
tėje įvyksta parapijos piknikas. 
Klebonas visus kviečia daly-.

SEKMADIENI, 1955 M. BIRŽELIO-JUNE 19 D. 
Brocktoa Fair Grounds Brechtam, Haas* 

123 KELIAS — BELMONT STREET
PROGRAMOJE:

• Lietuviškoji muzika ir dainos
• Worcesterio Lietuvių Drum and Bugle Corps, vad. B. Kvederaitis
• ' Geras šokių orkestras

Moterą Sąjungos
Apreiškimo parapijos kuopos 
paskutinis prieš atostogas su
sirinkimas įvyksta birželio 16 
d. 8 v. v. parapijas salėje.

Suffolk County
L. Bendruomenes apylinkė bir
želio 25 d. Jono ir Marijos Jo
naičių vasarvietėje, Barkley 
Avė. ir Lug Rd-, L. L, N. Y., 
ruošia pikniką su linksmais šo
kiais. Įėjimas nemokamas.

Laimėjimę vakarą 
rengia Angelų Karalienės para
pijos LRK Moterų D-jos 24 
kuopa birželio 12 d. 5 v. v. pa
rapijos salėje.

* Birželio 19 dieną
Town Hali giedos Angelų Ka
ralienės parapijos chorą-- ir 
skautų vyčių oktetas, vado
vauja Myki. LiuBėrskis. ’

Izabelė Matūzevičiūtė, / 
atvykusi keliom dienom iš To
ronto, Kanados, į New Yorką, 
lankėsi Darbininko redakcijoj.

Iš Įvairię universitetę 
bei kolegijų, mokslo metams 
pasibaigus, New Yorkan ‘ grį
žo nemaža studentų ir čia ieš
kosi darbo vasarai.

Lietuvię Žurnalistę Sąjungos 
New Yorko skyriaus metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
birželio 12, sekmadienį, 12:30 
vai. Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose, 259 N. 5th 
St. Darbų tvarkoje: valdybos 
pranešimas, valdybos rinki
mai ir kiti organizaciniai rei
kalai.

votnpoundra
8 yeaf Ouarterly

On Ragular Ssvtafi AeeoutCs

Kun. V. Dabušis ir 
kun. J. Petrėnas 

birželio 15 švenčia 20

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

sw BmaEvrooD avk.


