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AMERIKA STENGIASI SANKCIJŲ IZRAELIUI IŠVENGTI

per radiją apkaitino Austrijos 
vyriausybę, kad ji padėjusi su
rengti sukilimą.

• N«w Yorko uosto vilkikų 
ir tanklaivių darbininkų strei
kas eina jau ketvirta savaitė. 
Tarpininkavimas nieko negel-

A5IERIKOS ATSTOVAS Italijai James D. Zeilerbacu ir jo žmona 
buvo priimti privačioje audiencijoje Pijaus XII.

maršalas Žukovas 
kariuomenės šven-

PRIEKABES SOVIE
TAI STIPRINA

nepaskelbta, 
ai praneša, 
ras Eban atsi- 

jog Izraelis 
Aqabos srity 
laivai; jeigu

• Amerikos rytinio pakraš
čio uostų darbininkai po 10 
dienų streiko jau nuo šeštadie
nio dirba.

• Florida paskutinėm savai
tėm perpildyta turistų. Dauge
liui tenka nakvoti viešbučių

Amerikos pilietybe geriau nei 40mil

• Ispanijos Franco vasario 
23 paleido vyriausybę. Spėja
ma dėl nesutarimo vienintelės 
Ispanijoje partijos — falangis- 
tu, kurių vadovybė norėtų di
desnių teisių valstybės gyveni-

Sšmpatijos Izraeliui auga, ir Eisenhoweriui našta daros 
nemaloni

Afrikos valstybės pareikalavo 
svarstyti sankcąjftL.IzraeliuL.

šeštadieni Amerikos politi
kai ieškojo kompromisines 
buvo didelis spaudimas ' už 
Izraeli, prieš sankcijas.

• Egiptas delsia kanalo va
lymą. Dabar labiausiai judėji
mui kliudo du nuskandinti vil
kikai. Vieno iš jų Egiptas ne
leidžia iškelti Aiškinasi, kad 
pirma Egipto narai turės išim
ti iš jo sprogstamąją medžiagą.

vengrų 18,000. Iš jų 5000 pra
šėsi į Ameriką. Į kitas vakari
nes valstybes iš Jugoslavijos 
gavo vizas tik 214. Nerasdami 
kitos išeities 976 grįžo atgal į

• Vofctatijou prezidentas 
Heussas susirgo plaučių užde
gimu. Kelionę j Ameriką tu
rės atidėti nemažiau kaip iki 
gegužės pradžios. Baltieji Rū
mai pasiuntė jam vaistų.

nuotykingo gyvenimo virtęs 
našlys, jis atsmurė pietų Ame
rikoje ir įsigijo bananų ir ki
tokias plantacijas. Virto mili
jonierium. Nuo 1925 vedė

Gazos srity bus Jungt. Tautų 
kariuomenė ir jeigu Gazos sri
tis bus sujungta su Izraeliu 
ekonominiais ryšiais. Gaza jo
kiais atvejais neturi būtf*per
duota Egipto kariuomenei.

Iš kitos pusės ir Kanados vy
riausybė rengiasi Jungt Tau
tom siūlyti, kad Gazos ir Aqa- 
bos srity būtųtafejma Jungt. 
Tautų kariuomenės;*

Skelbiama, kad su Kanados 
siūlymu jau sutinkąs ir Egip
tas, nors Izraelio šaltiniai tuo 
netiki.

Zimerikos šešių pareigūnų 
sovietų kariuomenė nepra’eido 
autostrada į vakarų Berlyną. 
Aiškino, kad pasai netvarkoje, 
nors visada su tokiais buvo 
važinėjama. Neįsileido i Berly
ną taip pat Fix agentūros ko
respondento.

jam buvo pilietybę atėmusi, 
nes jis buvo monarchistas, 
kaizerio šalininkas. Apsigyve
nęs Belgijoje, mėgino taip ir 
sūnų Rolfą auklėti. Bet Rolf 
nenuėjo tėvo keliais. Jis įstojo 
į' Amerikos kariuomenę kaip 
Amerikoje gimęs ir turįs teisę 
į: Amerikos pilietybę. Tai buvo 
tėvui smūgis, ir tėvas testa
mente reikalavo, kad sūnus at
sisakytų Amerikos pilietybės. 
Bet naujas smūgis, kai sūnus

siūlė nutarti, kad derėtasi 
Anglija, Graikija, Turkija Kip
ro klausimu. Visi apsidžiaugė, 
kad nuo savęs bėdą gali nu
stumti, ir balsavo už siūlymą 
76, prieš niekas.

išvykti. Dabar MacDuffie pa
rašė laišką Chruščiovui, pri
mindamas, kad prieš dvejus 
metus Chruščiovas jam paža
dėjęs ir kad tada Chruščiovui 
buvo Įduota pavardė žmogaus, 
kurio šeima nori atvykti iš 
ten i Ameriką.

buvo skelbęs Sepilovas. Ką rei
škia tokis Sovietų barškinimas 
ginklais? Manoma, kad tai 
pagąsdinti Amerikai, kad ji bi
jotų karo ir atsisakytų nuo 
Eisenhowerio programos vidu
riniuose rytuose.
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Lyndon jofanson (kairėje) ir mažumos lydė is TViliiam F. Knowland. Dulies uMkrtao, kad 

viskas bus padaryta sankcijom išvengti.

Dabar Chruščiovas viešai 
klausiamas, ar jis savo paža
dus vykdys.

Sovietu 
vasario 23 
tėję grasino Amerikai. Girdi, 
Amerika rengianti agresinį 
karą. Bet Sovietai modemi
niais ginklais galės atmušti 
bet kokį puolimą.
- Ir laikraštis “Krasnaja Žvez- 

lino šalininkų. Jų vadas Nato- da” paskelbė maršalo Moska- 
linas išstumiamas iš vadovavi- lenko straipsnį, kuriame jis 
mo partijoje. Lenkijos delega- aiškino, kad sovietinis atomi- 
dja pinigu prašyti jau atvyko nis arsenalas pakankamai ga- 
į Ameriką. lingas Amerikai nugalėti. “Jei

gu Amerika užpuls atominėm 
ir vandenilinėm bombom, tai 
panašios ar dar galingesnės 
bombos galės kristi ant Ame
rikos kontinento, kuris nebuvo 
paliestas pereitame kare”.

Grasinimas toks pat, kaip ji

te ėję tokia eile:
Trečiadienį prezidento Eisen- 

howerio kalba — dar kartą 
griežtai ragino Izraelį pasi
traukti be jokių sąlygų; įspėjo, 
kad iškilusiam sankcijų klausi
mui Amerika turės pritarti.

Ketvirtadienį Izraeho prezi
dentas Ben Gurionas atsakė, 
kad Izraelis be garantijų ne
pasitrauks, bet paliekamos du
rys tolimesnėm derybom atvi
ros.

Penktadienį šešios Azijos -

Prancūzam vis liūdniau
Prancūzija sujaudinta, kad 

Maroko nacionalistai ėmė rei
kalauti Mauretaniją prijungti 
prie Maroko. Ten suorganizuo
ta “išlaisvinimo armija”, kuri 
jau nužudė 20 prancūzų karei
viu.

Tokioje nuotaikoje vyriausy
bei lieka ieškoti kompromiso: 
atsisakyti nuo sankcijų, bet 
surasti tokį sprendimą, kad 
nebūtų prarastas arabų palan

kiose neaišku. Aišku tik vie- kūmas. Tai būtų Sritis, kuri 
na, kad MMrildarial nebesto- reikštų naštos nustanttinią nuo 
ja vieningai ui Ehanboworb pečių. Taip ir vairuojamu

KIPRĄ SPRENDĖ JT
Jungtinės Tautos vasario 22 

svarstė Kipro salos klausimą. 
Graikai siūlė, kad JT pasiųstų 
komisiją ištirti padėties Kipro 
saloje. Anglai siūlė nutolti,

BOLŠEVIKAI PASILEI
DŽIA APIVARAS

Austrijos vyriausybė susirū
pinusi, kad Vengrijos komu
nistinė valdžia gavo įsakymą 
iš Maskvos provokuoti Austri
jos — Vengrijos pasieny inci
dentus. Incidentai lig šiol rei
škėsi tuo, kad vengrų pasienio 
sargybiniai Įsibrauja į Austri
jos žemę ir suiminėja žmones. 
O tuo tarpu Vengrijos valdžia

PREKYBA SU
SOVIETAIS SILPNA

Prekyba tarp Amerikos ir 
sovietinės Europos beveik nu
trūkusi. Rytų Europa iš Ame
rikos gavo pernai mažiau kaip 

Sovietai išėmė iš rytų Vo- 0.1% viso Amerikos eksporto.

jiem nebuvo daroma dėl inva
zijos Vengrijoje. Pavergtųjų 
tautų bičiuliai amerikiečiai sa
kė: sankcijos galima bus tai
kyti Izraeliui, kada jos bus pri
taikytos Sovietų Sąjungai. 
Trumanas irgi demaskavo el
gesį patvarkyti Izraeli, kadan
gi jis maža valstybė, bet leisti 
Rusijai vykdyti agresijos ak
tus, kadangi ji yra didelė.

Jungtinėse Tautose keliamą 
moralinį argumentą, kad esą 
Izraelio sulaužytą teisę reikia

Amerikos kareivis Rolf von 
Reitzenstein, 21 metų, šiom 
dienom atsisakė nuo 40 mil. 
dol. paveldėjimo, kad neprara
stų Amerikos pilietybės. Įvy
kio istorija tokia:

Rolf tėvas baronas Reitzen
stein vokietis. Jis buvo išau
gintas kaizeriui ištikimas Prū
sijos karininkas. Su žvalgybos 
misijom buvo siunčiamas į 
Turkiją ir Rusiją. Carinėje Ru
sijoje jis buvo susektas kaip 
karinis šnipas ir nuteistas su
šaudyti. Jo žmona papirko 
šaudymo komandos viršininką. 
Tas davė neužtaisytus šovi
nius. Reitzenstein liko gyvas 
ir atsidūrė vėl Vokietijoje. Po

5, į ligonines nugabenta 134. 
Lėktuvas sudegė.

• Syrijoje pastebėti dideli 
kiekiai lankytojų iš komunisti
nių sovietinių kraštų. Tvirtina
ma taip pat, kad sovietai ėmė
si įrengti radaro tinklą Syrijos 
-Turkijos pasienyje.

Jungt. Tautoeo . nuo sekma
dienio laukiama atslūgsiant į- 
sitempimo . dėl Izraelio. Po 
sekmadienio pasikalbėjimo 
tarp valst. sekr. Dulies ir grį
žusio su naujom instrukcijom 
Izraelio atstovo Eban, taip pat 
po Dalies pasikalbėjimo su 
senatoriais, paskelbta, kad yra 
vi’ties susitarti ir Amerika ti
kisi, jog bus išvengta balsavi
mo dėl sankcijų; JT posėdis 
Izraelio reikalu vėl atidėtas.

Tos kovos tarp mažučio Iz
raelio ir Amerikos valdžios 
svarbieji Įvykiai pereitą savai-

porto lėktuvas su 159 žmonėm 
buvo priverstas nusileisti su
gedus vienam motorui, žuvo

Marguerite Higgins (NYHT) 
praneša du įdomius faktus, 
kaip amerikiečiai mėgina at
gauti savo žmonas, palikusias 
Sovietuose. Kalba apie lietuvį 
William E. Gacus (Gečius?)iš 
Oat Lawn, III., kuris 1940 par
vyko į Lietuvą. Ten norėjo 
vesti savo jaunų dienų drau
gę. Karui prasidėjus, jis liko 
gyventi su žmona Lietuvoje. 
Bet 1946 jam, kaip Amerikos 
piliečiui, buvo leista išvykti. 
Buvo pažadėta, kad paskiau iš
leisiu ir žmoną. Bet nuo tada 
jo visos pastangos atsitrenkė 
kaip į sieną.

Kalba ir apie kita amerikie-

PROF. PRANAS DOVYDAITIS 
PALAIDOTAS RIESIOTY 
tinšos B Lietuvos patvirtino 

ankstesnius pranešimus, kad 
prof. Pranas Dovydaitis, išvež
tas j Sibirą, ten yra miręs ir 
palaidotas Riešioty. Ten pat 
pbkftotas ir prof. kun. Izi
dorius Tamošaitis. Dar gyvas 
tw InNccjniK yra dr. Karys 
Ambrozaitis.

Patvirtinta taip pat žinia, 
kad prof. Dovydaitis Sibire bu
vo slaptai įšventintas Į kunigus 
ir vykdęs dvasinius patarnavi
mus ištremtiem lietuviam- 
šventimus jam suteikęs vienas 
deportuotas lenkų vyskupas.
Jakvtske 1956 gruodžio 2 d. 

mirė deportuotas Juozas Daily- 
dė. Ten ir palaidotas.

• Ploty Vietname vasario 
22 buvo paleista šūvių eilė į 
prezidentą Diem. Jis liko ne
sužeistas. Kliuvo tik jo minis- 
teriui.

šios valstybės: New Jersey, magnatę intamaL 
Pennsylvania, Cohunbia, Ma- 
ryland. Louisiana, o prieš san
kcijas New Yorkas. Kentucky.
Illinois. Mkhigan, Minnesota, 
Utah. Massachusetts. Georgia;

GALIMASIS KOMPROMISAS
Oficialiai niek 

bet korespondei 
kad Izraelio atsl 
vežęs pareiškia! 
pasitrauks, jeigi 
bus Jungt. Taul

newyorkietę ir apsigyveno Co- 
nnecticut valstybėje. Susilaukė 
sūnaus Rolfo. Antrasis karas 
jį užtiko Texas. Ten 1944 jis 
buvo suimtas ir internuotas 
kaip kariaujančio priešo pilie
tis, o 1946 deportuotas į Vo
kietiją. To Amerikai negalėjo 
dovanoti Vokietijoje paaiškė
jo, kad ir hitlerinė valdžia

Eisenhoweris pasiėmė ant politiką Izraelio klausimu, 
savo pečių naštą, kurios nega- Tuo tarpu Izraelis gaunas 
Įėjo panešti Jungt. Tautos. Jos padrąsinimo laiškų, telegra- 
šešis kartas mėgino išjudinti mų. Jų visų 90% esą gauna- 
Izraelį iš Egipto žemės, bet ma iš krikščionių, 
tas sėdi ir sako: duokit garan
tijas. Eisenhoweris ėmėsi gel
bėti Jungt. Tautų prestižą, sa
vu vardu ragindamas Izraelį 
pajudėti, o paskui ir grasinti 
sankcijom. Spauda jau rašė, 
kad užtenka Eisenhowerio vie
no plunksnos pabraukimo, ir 
Izraeliui užtruks tekėjusi iš 
Amerikos pinigų srovė. Tai 
reikštų Izraeliui ūkinę katas
trofą.

Bet Izraelis pasirodė sunki 
našta h* Eisenhoweriui. Jo svo-

• Gazos srity girdėti sprog
dinimai Manoma, kad Izraelis 
rengiasi pasitraukti.

rį didino daugel kitų svorių 
svorelių. Pirmiausia iš naujo 
skyrėsi nuo Eisenhowerio poli
tikos jo sąjungininkai — Ang
lija ir Prancūzija prieš sankci
jas. Skyrėsi nuo Eisenhowerio 
ir Kongreso lyderiai — demo
kratų Johnsonas ir respubliko
nų Knowlandas labai aiškiai 
pasisakė prieš. Buvęs prezi
dentas Trumanas prieš. Savo 
balsą dar pridėjo Mrs. Luce. 
buvusi Amerikos atstovė Ro
moje. Prieš pasisakė viešai ir 
nauja organizacija — paverg
tųjų tautų draugų amerikie- pirma atstatyti be jokių garan- 
čių. Pačios visuomenės nuo- tijų, kai kurie laikraščiai pava

dino veidmainiavimu. O kai 
kurie kongresmanai kėlė min
tį, kad reikia pradėti tyrinėji-

• Lenkijos naują vyriausybę 
sudarys tas pats Cyrankie- 
wicz. Tačiau joje nebūsią Sta-

Vengru pabėgėliu likimas ,
~ ~ monės suskilo. Sunku pasaky-

Amerika atsisakė priimti langus ir gadinti kitą turtą, ti, katroj pusėj jos daugiau,
vengrus pabėgėlius, kurie yra Šveicarijos spaudoje buvo nu- NY Times informavo, kad už
atsidūrę Jugoslavijoje. Ten yra siskųsta. kad tuo metu. kai Eisenhowerio politiką sankci- mą, Wok iri sankciję tariamai

šveicarų valdžia ir visuomenė jas sentimentų daugiau rodo talari atstatyti slepiasi naftas
parodė daug užuojautos ir pa
skelbė vengrų gedulo dieną, 
buvę tokių vengnj pabėgėlių, 
kurie teiravosi kur galima bū- 

Vengriją. tų smagiau pasišokti. Dabar
Iš Vokietijos pasiprašė grįž- surasta, kad tarp pabėgėlių 

ti taip pat keliasdešimt. O kai vra ir daug komunistų agentų, 
kietijos turtų už 10 milijardų Amerika importavo iŠ ten tik atsisakė tėvo milijonų, bet ne vokiečiai nesiskubino jų išveš- kurie vengrus provokuoja ir 

Amerikos pilietybė* ti, ėmė protestuoti, dantyti jų vardų gadina

pasidalinimo priežastis?. Pa
grindinė nurodoma priežastis 
—tai aiškiai regima nataisybL 
kada sankcijas nori taikyti ma
žai valstybei, sankdję notaRco 
didelei valstybei. Atsargusis 
“Times” nurodė tris tolaus 
pavyzdžius, kuriem sankcijos 
netaikomos — Sovietų Sąjun
gą. Indiją, patį Egiptą. Kiti 
kalba tiesiog tik apie vieną pa
vyzdį — Sovietus, kada nieko

• Sovietų Chruščiovas pa
skelbė. kad Jugoslavija gali 

ti iš New Yorko. kuris buvo ki- sa‘oje. Angiai siute nutari, daugiau pagalbos iš Maskvos
lės aš Rusijos, tai^ p^-grežo4-.-kad_Grąikįja neduotų, ginklų nelaukti. Taip pasakė. ųs Bul 
Rusija, kad galėtų susituokti pogrindininkam. Išeitį surado garijos delegacijai skirtame
su savo mergina. Bet tik die- Indijos atstovas Menonas: priėmime, 
ną po vedybų jie buvo perskir
ti. Jis atsidūrė Amerikoje, ji 
paliko Rusijoje. Tai buvo prieš 
devyniolika metų.Pernai jis 
grįžo į Rusiją, susirado savo 
žmoną ir daro pastangų su ja 
išvykti.

Reikalą paėmė į savo rankas 
sukti New Yorko advokatas 
Marshall MacDuffie, kuri bu
vo gerai pažįstamas su Chruš
čiovu iš tų laikų, kai jis Uk
rainoje atstovavo UNLIRAl 
Prieš dvejus metus jam teko 
vėl kalbėtis su Chruščiovu ir. 
tas pažadėjo išleisti bet kurio 
amerikiečio žmoną, jei ji norės

• Jungt. Tautu politinėje 
komisijoje vasario 23 priimta 
pagalba arabų pabėgėliam iš 
Izraelio. Jų yra 900.000. Da
bar gyvena pasiesmiose Egip
to, Jordanijos. Syrijos, Leba- 
nono. Pagalbą pasiūlė Ameri
ka. Norima arabam padaryti 
gerą gęsta.
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LIETUVA 1917 METAIS (7)

1530 Bedford Avė.

Pilnai garantuota.

2 BANDS

Vilnonės medžiagos Lietuvai

M

NEŽMONIŠKAI, BET
KITONIŠKAI V

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

tona, šaulys ir mes, kunigai— 
Stankevičius, b.. Suvalkų gun- 
nazijos kapelionas, Šaulys, Si> 
monaitis, Punsko klebonas, ir

dieniais nuo

KRANK SYCVAIN. išrinktas 
Haiti salos prezidentu.

TELEVIZIJOS ir KAIMO TAISYMAS 
BANGA

mus 
viją, 
kur

Po Petrapilio kita iš eilės 
konferencija lietuvių valiai 
pareikšti buvo Vilniuje — tais 
.pačiais 1917 metais rugsėjo 
18—23.

Vilniuje buvo kitos sąlygos 
nei Petrapily. Kitokia ir tos 
valios pareiškimo eiga. Lietu
va buvo karinės vokiečių oku
pacijos valdžioje. Be jos suti
kimo nebuvo galima ne tik jo
kia konferencija, bet net .pa
judėti iš vienos apskrities Į 
kitą'. Tačiau konferencija bu-

autonomijos virsta fikcijomis, 
kad mūsų idealas yra visiška 
nepriklausomybė ir kad Įvyk
siančioje po karo taikos kon
ferencijoje tą nepriklausomy
bę mes tikimės gauti.

Mūsų vaišiam šeimininkui, 
žinoma, nepatiko mūsų kalbos.

Mes įrodinėjome, kad mes 
anaiptol nenorime laužyti de
mokratizmo dėsnių. Ateis lai
kas, susirinks seimas, ir jis 
nustatys šaliai valdymo formą 
ir visą tvarką. Bet . juk reikia 
seimas sušaukti, reikia šalis 
rinkimam paruošti... Pagalios 
pasibaigs karas, Įvyks taikos

Jei norite siusti siunti- 
į SSSR, Lietuvą, Lat- 
Estiją, Ukrainą ar 

kitur kreipkitės Į se- 
pačią patikimiausią 

firmą
PARCELS TO RUSSIA, 

INC.

Vasario 16 minė
jimas Washingtone

* Amerikos sostinės įtakinga-

GRamervy 5-4523
Cloflcd Saturday, open Sunday 9 A.*M. to 6 P. M.

Privažiavimai: S Avė. Imi. Line. Train D Iki Delancy St. Nuo Čia 
pesCiam trumpas kelias iki Orchard St.

The taB,' soMierly figų re, čtcssed in a ”suit of brown broaJcMth spun at 
Hartford” bent to kiw tbe bihle before Samuel Otis couM rai«v it to hh lipe.

The New York Kartery erarited oot a thirteen gun salute. ihe chnrvh bcRt 
of the dty rang in triumph and from thou»and.< of people alio cnr>w<W tbe 
atreeta and rooftops aa far as the eye could see came the javuos cry, 
Ii ve Geoyge.^ aehmgton.

ĮVEŽTOS ir vietoje gamintos
• Medžiagos vyru ir motery eilutėms, švarkams, suknelėms.
• Silkiniai, rajoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai. 

z Vardais ir gabalais.
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk ši skelbimą, kuris bus ypatingai jvertinias>
SAMIEI. BECKENSTEIN. INC’.
TRYS DIDELES KRAUTUVĖS

113 Orchard St. 125 Orchard SL 133 Orchard Sf,X.Y.(

Brookfyn 16, N. Y.
Td. INgersol 7-7272 

INgersol 7-6465
kuri yra Įgaliota Inturisto, 
Maskvoje, čia vietoje pri
imti muitus. Kasdien ati
daryta, o taip pat sekma
dieniais nuo 9—6 šešta-

Minėjime kalbėjo Latvijos 
ministeris prof. Arnold Spek- 
kė,buvęs imigracijos komisio- 
nierius Edward O’Connor ir 
Washingtono Liet Dr-jos pir
mininkas dr. P. Mažeika. Abe
juose Kongreso rūmuose kal
bėjo apie 60 senatorių ir kon- 
gresmanų. Daug diplomatų ir

pp. Sme-

SPAUDA

siūlėsi, pakar-
perversmą ‘at

veda anglą James S«vmburne. Teisman patraukti dar 3 anglai, II 
egiptiečių ir 1 jug°slavas.

lai-
pa-

atstovybės?

Mūsų argumentai įtikino su
sirinkusių daugumą. Nutarta 
eiti prie sudarymo provizore 
nes krašto atstovybės... Mes 
save pasivadinome Organizaci
jos Komitetu (b.d.).

Su tuo Vilniaus pasiuntiniai 
išvyko. Ir vėl viskas nutilo.

Praslinko apie du mėnesiu 
laiko. Iš tų pačių vokiečių

sis dienraštis pirmadienį įsi* 
dėjo didžiulę nuotrauką ir 

' straipsnį apiė Lietuvos nepri-, 
klausomybės atstatymo sukak
tį, minėtą šv. Mato katedroje 
ir Dupont Plaza viešbutyje.

Nuotraukoje matyti, kaip 
prie katedros laiptų tautiniais 
rūbais apsirengusi jaunutė 
Elena Jurgėlaitė įteikia lietu
višką kryžių - koplytėlę kated
ros klebonui Msgr. Cartwrigbt, 
pasakiusiam gražų pamokslą. 
Rūta_ ir Irena Krivickait^ tau- .. 

z tiniuose rūbuose stebi Įteiki
mą. Lietuvos ministeris Povi
las žadeikis taip pat padėkojo 
Klebonui už Įspūdingas iškil
mingas mišias, baigtas Lietu
vos himnu, palydėtu katedros ' 

. galingais vargonais.

tai pasakojęs 
pats M. Sleževičius.

palyginti su tuo tiražu, kuri 
turėjo 1949 metais, sumažėjo 
20%”.

“Dienraštis ‘Daily Worker” 
nuo to laiko tiražu sumažėjo 
apie trimis ketvirtadaliais”.

Komunistinė ‘-Laisvė” sako, 
kad komunistinei spaudai pa
kenkė ne tik “makartizmas”, 
bet “pakenkė ir vėlesniu laiku 
prasidėję marksistų eilėse gin
čai”.

Naujas variantas apie 
gruodžio 17

N. Lietuvoj vasario 13 
Kardelis, rašydamas apie M. 
Krupavičiaus gruodžio 17 die
nos perversmo atsiminimus,

Kovoje prieš nepadorumą
Palermo, Italijoje, parke 

yra fontanas, kurio kraštuose 
pastatytos statulos, vaizduo- I 
jančios plikas merginas. Kai 
kam jos atrodė padorumo įžei
dimas. Bet policija jų nurody
mų nepaisė. Sykį kažkoks Vin- 
----------------- .j nusirengė ir 
prie fontano atsistojo tokis, 
kaip jį Dievulis leido. Policija 
jį čiupo ir apkaltino nepado
rumu. Jis aiškinosi norėjęs tik 
įrodyti, kad ir anos merginų 
figūros įžeidžiančios padoru
mą.

Vokiečiai, kad ir nenoromis, cenzo Fassano 
leido mums pasitarti. Pasitari
mas Įvyko Andriaus Buloto 
bute. (1917 rugpjūčio 1—4. 
Red.) Bulota buvo išbėgęs, jo 
butą buvo užėmęs dr. šaulys.

Pirmiausia reikėjo išspręsti 
klausimas, ar iš viso daryti

Reikalinga ji buvo lietuviam, 
kad pareikštų joje nepriklau
somybės siekimą. Vokiečiai ti
kėjosi tokioje konferencijoje 
išgirsti iš lietuvių pareiškimą, 
kuris reikštų Lietuvos atkabi
namą nuo Rusijos ir prikabini
mą prie Vokietijos. Tų dvejo
pų valių kova truko 1917 ir 
1918 metus. Kovos padaras 
buvo ir Vilniaus konferencija 
ir tos konferencijos išrinkta 
Lietuvos Taryba, privedusi 
paskiau prie 1918 metų vasa- ” 
rio 16 akto.

Sustojame prie vaizdų, ku
rie parodo gyvas sąlygas, ku
riose Įvyko Vilniaus konferen
cija, ir pačios konferencijos 
eigą. Juos pasakoja (N. Romu
va 1937. N. 9. 10) vysk. J. 
Staugaitis, buvęs tos konferen
cijos dalyvis, paskiau pirmi
ninkas. o anuo metu Pakuonio 
klebonas.

bet kuris politinis žingsnis, vo
kiečiam globojant?

čia kaip tik pasireiškė dvi 
skirtingos nuomonės. Social
demokratai (jų buvo keli) Įro
dinėjo, kad mes neturį teisės 
daryti tjokių politinių žygių. 
Krašto gyventojų likimą tega
lį spręsti tik jie patys, ne’ sau
jelė uzurpatorių...

Šitokiai socialdemokratų or
todoksijai pritarė bent kiek ir - konferencija... Kas ten užtars 
dvarininkas Narutavičius . . . Lietuvą, jei nebus jos jokios • 
Man rodos, jog p. Narutavičiui 
nepatiko, kad mūsų krašto li
kimą norima spręsti be dvari
ninkų luomo; kad politikoje 
lietuviai nori eiti be lenkų.

Kitos visai priešingos nuo
monės laikėmės mes. jei taip 
pasakysiu, dešinieji

Ir. Vilniuje mes susitarėme 
jokių paskyrimų iš valdžios 
pusės nepriimti, bet reikalau
ti, kad vokiečiai leistų mums 
laisvai (be asistos iš valdžios 
pusės) pasitarti.

“Pažangioji (komunistinė) 
anglų kalba spauda yra bėdo
je”. San Francisco mieste ko
munistų dienraštis jau virto 
tik savaitiniu, keletas žurnalų 
visai užsidarė. “Keletas ir ne- 
angliškų laikraščių buvo pri
versti užsidaryti arba suretin- Merengue—Specialties
ti išėjimą”. Adm. $1.50 414 E. 82nd St.

“Savaitraštis ‘The Worker’, Betvveen Ist & York Avė.

laikraščių patyrėme, kad va
karų. fronte vokiečiam nesise
ka; Verduno tvirtovės jie nie
ku būdu paimti negali.

Vieną gražią dieną, parvykęs 
nuo ligonio, sužinau buvus 
pas mane nepažįstamą vokie
čių karininką. Tarnai man sa
ke, kad nepažįstamasis sve
čias labai apgailestavęs manęs 
neradęs namieje, ir palikęs 
man laišką. Paskaitęs laišką, 
randu; kad tai būta pono? Os- ~ 
mann’o, Kownaer Zeitungos 
redaktoriaus. Rytojaus dienai 
tas ponas kviečia mane pas 
save pietų. x

Nuvykau. Pasirodo, kad be 
manęs yra pakviesti p. Tadas 
Daugirdas, p. Salemonas Ba
naitis ir kun. šaulys.

Ponas Osmann, labai gra
žiai mus pavaišinęs, pagalios 
pradėjo kalbėti apie politiką. 
Jums, ponai, girdi, būsią leis
ta -vykti Vilniun pasitarti -su - - 
kitais lietuviais dėl Lietuvos 
likimo. Suprantamas, girdi, 
dalykas, kad

Lietuva turėsianti gauti au
tonomiją, tik, žinoma, ankštai 
susirišus su Vokietija. Tai e- 
santi būtina sąlyga, be kurios 
lietuviai negali svajoti apie ge
resnę ateitį.

Mes, žinoma, Įrodinėjome, 
kad didžiųjų valstybių globoje.

Vieną gražia dieną (buvo 
tai 1917 m., jei neklystu, bir
želio mėn.) gaunu pakvietimą 
atvykti i Kauną pasitarti svar
biais reikalais. Pasitarimas tu
rėjo Įvykti prel. Dambrausko 
bute. Atvykęs randu būreli 
kauniškių inteligentų ir du ^tsiskyrėm gana šaltokai. Ma- 
svečiu iš Vilniaus — p. Sme- pėnie, kad iš pažadų išleisti 
toną ir p. dr. šaulį. Juodu pra- mus Vilniun nieko nebus. Bet 
nešė, kad vadinamas Oberstas vistiek išleido. Po kelių dienų ,,,,
(vyriausioji kariuomenės va- mes v*s* keturi vėl susitinka- y ėjimo
dovybė rytų krašte) nejuo- me traukinyje, kuriuo važiavo- Manchestery veikia toks 
kais pradedąs juos, vilniškius me i Vilnių. J* 0 lence ( y ėjimo
lietuvius, kalbinti dėl Lietuvos Į Vilnių susirinkome 23 Jo.^.ata p?Se nevalia
likimo. Mes pasisakėme, kad žmonės: juose buvo keli kuni- atarti ne zodąo. Neseniai nu-
okupacijos valdžios atstovai gai. kiti pasauliečiai inteligen- tlk° kad 1 k!ubo patalpas
tuo reikalu ir mūsų daugelį tai. Mums buvo leista atva- ^rove Plesikai Ir Pas,savl"°
jau bandę yra kvosti. Smetona žiuoti Vilhjun. nes vokiečiai yvn! Pinigmes- Kai plėšikai
su šauliu vokiečiam atsakę, norėjo iš mūsų padaryti, kaip Pasisa,n°, vienas pravėręs
nieko negalį pasakyti, nepasi- jie vadino. Pasitikėjimo Tary- an,?a ^s“k®: oLa.lkyklt„ va"
tarę su kitais Lietuvos inteli- bą (Vertrauensrat). Taryba tu- ^1S j Uz *okI pnncipų su
gertais. bent su tais, kurie yra rėjo būti sudaryta paskyrimo ^VO Pa^alintas 15
likę Kaune. Vokiečiai, kad keliu. Vadinas, vokiečiai jos klubo ,kl amziaus £a,°-
mums ir neleisdavo niekur iš narius paskyrė, ir baigtas da-
apskrities išvažiuoti, Smetonai lykas ...
ir šauliui davę leidimą vykti 
Kaunan.

Pasitarimas nebuvo ilgas.
Visiems buvo aišku, kad 

mes turime eiti prie nepri
klausomybės ir jos iš vokiečių 
reikalauti. Vokiečiai turėtų 
mums leisti rinkti krašto at
stovybę ir sudaryti bent provi
zorinę valdžią.

Drauge vasario 16 K. A. 
Steponaitis dėl Vasario 16 mi
nėjimo rašo:

“Dabar apie minėjimą Vasa
rio 16 d. spaudoje jau kyla 
minčių, kad ją surišti su 1917 
(Ziūr. ‘Darbininkas’ 1957. I. 
29, 1957. H. 8 ‘Lietuva 1917 
metais)... O visgi ąr nevertė
tų laisvės atgavimo minėjimo 
data laikyti. 1918 vasario 16 
d., remiantis paskelbimo do
kumentu”.

Išeitų, lyg “Darbininkas” 
siūlo keisti datą, kurią reikia 
laikyti nepriklausomybės atga
vimo aktu. To “Darbininkas” 
nesiūlė ir nesiūlo. Jei Darbi
ninkas pasirinko šiemet Vasa
rio 16 proga duoti seriją 
straipsnių apie -‘Lietuvą 1917 pasakoja naują varijuotą apie
metais”, t^g^ėl to, kad kiek- perversmo, vykdytoją P. Ple-
viėnais metais nori nušviesti charičių: ;r'
Vasario 16 akto aplinkybes vis “šia proga noriu pagirti Po- 
iš kitos pusės. Vienais metais vilą Plechavičių už vieną daly
davę seriją straipsnių apie ką.. Tas vad. ‘diktatorius’ Po- 
Amerikos lietuvių indėlį kovo- ------------------ ---------- :—■
je dėl nepriklausomybės, ki
tais metais, ^ryškino įvykius. Lietuvių Savišalpos Bendruo-
kurie buvo 4susiję su Vilnium menės centro valdyba: pirm,
kovoje dėl -nepriklausomybės, ą Malskis, vicepirm. V. Mor-
šiemet pavaizduoja to Vasario kūnas, sekret. B. Malskytė.
16 dienos akto, kaip buvo pa- kasininkas L. Tamašauskas,
sakyta, išvakares — Įvykius kultūros vadovas A. Vaisiūnie-
1917 metais, vadinas, Įvykius nė. '
kuriem šiemet suėjo 40 metų. -----------------
Komunistų bėdos dėl spaudos 2 BANDS

Laisvė, komunistinė, vasario CLUB ST. STEPHEN 
21 sykiu su anglų komunisti- A DANCE FOR
niu “Daily VVorkeriu” skun- YOUNG ADULTS 
džiasi: every Friday night

throughout the year
— Music by —

Miką Dunn & Bill Yale
Continuous Dancing 

from 9 to 12:30
Savoy—Cha-Cha—Mambo

Lindy

VASARIO 16 MINĖJIMO KEISTI NIEKAS NESIOLO
vilas Plechavičius, tūlam 
kili po perversmo praėjus, 
matė, kad padaryta negerai, 
padaryta klaida, ir jis, atėjęs 
pas Mykolą Sleževičių, labai 
apgailestavo ir 
totinai siūlėsi, 
versti'

J. Kardeliui

kr£

“Washingtono Post” straips
nis pastebi kad iškilmės oro 
bangomis pasieks per “Ameri
kos Balsą” ir atsargius klau
sytojus Lietuvoje ir Sibiro ver
gų stovyklose. Laikraštis atpa
sakoja toliau Lietuvių Dr-gos 
suruoštą minėjimą, Dupont 
Plaza viešbutyje, kur pasiunti- •* 
nybės patarėjas Juozas Rajec
kas savo kalboje išreiškė pa
dėką prezidentui Eisenhovve- 
riui už Amerikos nusistatymą 
nepripažinti sovietu okupaci
jos Lietuvoje ir vilti, kad Lie
tuva atgaus savo laisvę.

“Washington Post” sumini, 
kad Lietuva karaliaus Mindau
go suvienyta 1253 m., prarado 
laisvę 18 šimtmety, bet kad 
120 metų vergija ir priespau
da lietuvių neįveikė. Jie atkū
rė nepriklausomą Lietuvą 
1918 metais.



turėtume jausti dar 
reikalą “bendro pa- 
ant kurio sustoję ga7 

dirbti visi sujungtomis

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

— Tai gal vekselis, 
klausė Lidija.

malksnos nuplauktų pavande- 
įtini,, Sė, dailioji panele, ne 
toks esu kvailas, koks atrodau, 
kada sakau, jog Atlanto van- 

nė ftsiliejo. Uošviui nikėjo už- ti smarkus lietas, o Vagos upė denyna* tesą* didžiulis ežeras, 
mokėti. Neturėjo pinigų, teko pakildavo, tada sravi traukda- ypaė kada žmogus turi garlai* 
vekselis parašyti. O dabar da> vo mano ir dl visas > vį. Tačiau tepamėgina kasate* 
ryk ką bedaręs! Kątobepa* gas Įtempdavau -OsugiiTiitfini, tfti nuplaukti iš Padgragų į

norą pamatyti Butirkus —juos 
kelias dienas šveitė, valė ir vis 
mokė, ką turi suimtieji dele
gatam atsakyti. Delegacijos 
kai kurie nariai . atėjo ir į jų 
kamerą, kurioje buvb uždaryti 
tik jiedu. Vienas iš jų mokėjo 
gerai prancūziškai, W jis 
prancūziškai viską ir papasa
kojo, ką Sovietai yra padarą 
su LUhiva, kaip ten žmonės 
vargsta, kaip yra okupantų 
kankinami, kaip neteisingai ir 
jie patys buvę nuteisti — žo
džiu, išdrožė tikriausią tiesą j 
akis, drauge nušviesdami fak
tiškąją Butrkuose padėtį. At
lydėję prancūzus rusai, klau-

Didelė parapijos 
puspilnė žmonių, kurie po 
programos skirstėsi kiek liūd
noj, bet pakilioj nuotaikoj.

pasileisdavau upe plaukti, tai 
dieną naktį turėdavau pas vai
rą budėti, kad mano sielis ne- 
užsidžiautų ant •‘vilko”, kur 
vanduo skiriasi Į abudu šonu. 
Kai kildavo vėjas, ištrenkdavo 
mane j tuščią šąlą, ir tenai plaukiu arčiau malūnų, iš tolo

— Al, jis juk neišgėrė tos vargšas Pranelis turėdavo sė- jau šaukia man: Jano! kukuk!
degtinės, tiktai mano uošvis dėti alkanas ir sušalęs. Be to, ir reikia būti labai akylam,

norint neužkliūti už malūno

tų mažiau”. Bet z kadangi vie
nas kitas nepateko arba pate
ko mažiau jo grupės žmonių, 
negu buvo norėjęs, tai ir “ne
nori prisiderinti j didžiumą”.

taip tou ne Kran
tai! TUo didžiuoju, tuo pla
čiuoju vandeniu plaukiu sau 
dešimčia plonyčių pušaičių, be 
burių, be inkaro, Hk vienas 
Dievas mane veda. Jam aš 
atsiduodu. Kai plaukia pro ša
lį garlaivis, mane taško ir sū
pauja didžiulės bangos, svai- 
dydamos it sviedinį. Kai pri-

ir neturime savo tarpe žmo- į darbus visus. šaukdamas,

Dr. Behrentas pasakojo, kaip 
į Potmą buvo atvaryti 3 nera
šai jauni studentai. Jie buvo 
labai energingi, optimistiškai 
nusiteikę, per rungtynes vi
sur laimėdavo 1-sias vietas. 
Atvykėliai į niūrią atmosferą 
inešė daugiau šviesos. Išėję į 
mišką kirsti — paskum pabė
go. Bet juos pagavo. Kai pasi
vijo sargybiniai, visi. 3 pakėlė 
į viršų rankas, tačiau bolševi-

18.00 
M-5O 
$3.50 
$6.50

BrooMyn, N. V. 
Haif y«ar___
Forata*_____—

krikti Vakarus. Girdi, Vaka
ruose siaučia imperialistai, ku
rie smaugia darbininkus, gink
luojasi, grąsina karu, šaudo 
nekaltus,žmones etc. Netoli 
stovėjęs iš perono darbinin
kas, tai girdėdamas, neišken
tęs pagaliau sustabdė, pastebė
damas: “Vertau papasakok 
apie vengrus, mūsų' sąjungi
ninkus... Kokia ten laisvė”... 
— Paskum nusispiovė ir išėjo 
į peroną. O agitatorė bufet- 
ninkė atsikirto: “Ką mūsų 
valdžia daro, tai v.ską daro 
gerai. Ji geriau viską ir už 
tave žino”....

Gautomis žiniomis, Sovietai

Vieną dieną į Potomos sto- 
vyklą atgabeno visai sudaužy
tą nepažįstamą vyrą. Veidas 
jo atrodė kaip vienas kruvinas 
gniutulys.

Atsipeikėję* jis pradėjo pa
sakoti, kad esąs lietuvis. Jis 
su draugais buvo paimtas iš 
Lietuvos. Net po 12 metę bu
vo apkaltintas už “bendradar
biavimą su okupantais vokto*

dėtį kalbėjo parapijos kleb. 
prel. M. J. Urbonas ir kun. 
B. Dubauskas.

“Gal niekuomet, kaip dabar, 
mesTSetuviaf nejutiHnėtokio 
didelio reikalo rasti bendrą 
pagrindą, ant kurio sustoję ga
lėtume dirbti visi sujungtomis 
jėgomis... Sumažinti karo ne-

THEWORK<R Cntte CopyriaM) By FRANCISCAN F ATKERS 
Etaa kuo 1*15 metų. 1S51 sujungi AMERIKĄ, LD8 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Raentared m mcoed ctam matter et Breoklye. N. Y, May 25, 4ssi. under tke Ac» 
o* Mareli 3,187Sį eriėtaMly eetared m " **

tiktai šokame! kiai prašyti ponią, kad leistu- sakysim, nešiojuosi pintinę su
Kad ir iškilminga buvo va- mei man palikti pas jus šauki- prekėmis. Žmona sėdi namie,

landa, skalbėja ir panelė Udi- tus ir peilius. Labai prašyčiau, P®» »vo tėvų, TrančiškiuoM...
ja turėjo juoktis tokia Prano nes jie man nuo lietaus su- j* d** mergaitė tebėra,
pasauližvalga. Gi pastarąjį ta- Slaptų ir surūdytų, kas' jiems
tai dar labiau paskatino, ir jis būtų labai negerai,
ėmė dar labiau girtis.

vo uždaryta aukštesnioji mo
kykla. Dabar tebėra pradinė 
mokykla. Jos pastangomis, Va
sario 16 buvo čia vykusiai pa
minėta. Tai dienai pritaikytą 
programą išpildė parapijos 
vaikučiai, vadovaujami moky
tojų seselių pranciškiečių. Pa
sirodė atskiros klasės. Bend
rajai programai vadovavo gabi 
mokyklos vedėja seselė M. Va
lerija, pasakydama įžanginę 
kalbą. Ji taip pat tautinėm 
dainom ir šokiam akompona- 
vo pianu. Nors vaikai ir su ne
lietuvišku priemaišų, bet visi 
šoko ir dainavo sutartinai kaip 
vienas. Dainų ir šokių protar
piuose aštuntojo skyriaus mo
kiniai apibudino Lietuvos pra-straipsniu “Lietuvių srovės ir baisi nelaimė, esame kitokie, gmė gras:nimais ir iė^a varyt 

jų vienybė” (1914. 12 30).

pateko visokių pažiūrų žmo- kius išauklėjo ir savo metu iš- 
nių: vienų srovių daugiau, ki- kišo priešakiu?

linius indus. Reikia remti sa
vo krašto pramonė...

— Na, tai pasidėk savo pre
kes ant tos skrynios. Ar su
skaitei, kiek čia jų palieki

—- Et, vargšas niekada nie
ko neima iš kito vargšo. O jei
gu ta dailioji panelė ir pavog
tų iš manęs aną mažytį lenk- 
tinuką su skaistvario briaune
lėmis, kaip Dievą myliu, nė

‘čia ne sanatorija”. Iš pa-
tetą sudarant, “susirinkusiųjų ba savo grupę iškišti. Deja, reikalautų 40 žmonių dirbti

Paleistas iš Sov. Sąjungos 
austras filosoĄjos daktaras Jo- 
seph Behrent iš Vienos, kuris 
10 metų buvo išlaikytas Vor
kutoj, 1957. L 13 per RIAS nematė, 
siųstuvą iš Berlyno dar kartą 
atskleidė tikrąjį bolševizmo 
veidą. Prelegentas pripažino, 
kad seniau apie bolševizmą 
buvo daug girdėjęs, bet netu
rėjo supratimo, koks jis-yra iš 
tikro. Suprato tik pats patyręs 
jį savo kailiu. Behrent pabrė
žia: yra tik pasakos, kad po 
Stalino mirties iš esmes būtę 
patangvėfBsto* darbo vergę 
gyvenimo sąlygos ir visas nu-

MIL2INISKAS ABBCZAS? Nieko renetam TW mil&a&ai SpSėta patepta* (SI ptaTs dtemetro), 
kurios viduje yra radaro stotis su antenom. < arbūzą” pagamtao Amerikos ir Kanados Minie- 
riai tam, kad Cauris Kanadoje ir Aliaskoje radaro antenas galim būta apsaugoti nuo MŪu ir 
vėjo. Kai Sis “arbūzas” supiiūkSta, ji gali du vyrui sukrauti i vieną sunkvežimi.

— Šiandien nešiosiu puo- Tai jau net panelei Lidijai da vaikinas atsarginiu grįžta ti tie pinigai, kad galėtume su- reikėdavo labai žiūrėti, kad 
dūkūs, lėkštutes ir kitus mo- buvo gana keista, ir ji nutrau- namo, jaunieji ima gyventi mokėti jais uošvio skolą. Kitaip neužsitrenktų ant ledlaužio. Iš

kė savo darbą. jau drauge. Tačiau kai mane paims iš tavęs paskutinę tro- tolo reikia pažinti, kur sūku-
— Kaip tatai gali būti, “po- iš kariuomenės namo paleido, belę, ir tu paliksi be pastogės, rys, kur smėlėta sekluma, ir

ne” Kranieti? į tėvo namus trenkė... kaip čia Tokiu būdu Pranelis turėjo reikia viso išvengti! Kai nu-
_Kaip tatai gali būti? Juk tatai pasakius vengriškai? atsisveikinti su Malyte... Ta- trauklų kokiam kovui raikšti, 

ir žieminių kriaušių niekas —Perkūnas?— padėjo jam pau sielininku. Plukdydavau į kai užkliūvu kokiam žvejui
nevalgo, tik nuo medžio jas Lidija. Peštą lentas ir malksnas. Ai, tinklą, tuojau. Čiumpa mane, ir
nukrėtus; pirmiausia reikia —Ai, ne! kažin kas dar dailioji panelyte, kad tamsta turiu mokėti pabaudą. Bet dar
jos kurį laiką šiauduose, gra- piktesnio! žinotumei, koks sunkus tokio tik Įrašė bėdos, kol plauki Va
žiai sudėjus, palaikyti. Jeigu Audra? — mėgino įspė- slovakų sielininko uždarbis! ga. Kas bekalbėti tada, kai pro 
esama šiaudinių našlių mote- ti teta Zuzana. Garlaivio kapitonu; žinoma, Komornenskų tiltą riebų iš-
rų, tai kodėl negali būti šiau- — Ai, ne tas! Tokia žmonių nesunku būti! Jis sau vaikš- plauki į didžiuosius Dunojaus 
dinių našlių vyrų. išgalvota audra. Toks ilgas po- a°ia P° retkarčiais kaž- vandenis, kur dugno pamatyti

Si tema, matyti, neatitiko pierius — dMflulis, toks ga- ** ®*cteB .P™,7™? Net negtaiiSmogus,ką
panelės Lidijos skonio, nes ji lingas, jog kai jame būna jra- I fafflt.ą be; tau Mukia B vieno ar B ant-
apsigrjžo ir nuėjo vėl dirbti Sytas tavo vardas... Amen — ” tonto

surištą atiduoda tave kamuoti! toks JU0’
kmgas daikčiukas — magne
tinė tobokidė. Tačiau kai aš

eta *wWta« rr.i Pranas gerai suprato kiek-šie žuviai kietą "apo gal- vienos veido poniškos pras- 
i mę. Jo amatas to jį išmokė; 

pamią padėtį. ne g berilygau- —^Taip! taip! tai vekselis!
— Ėė... taip... kad tai nega- jančtos moters veido reikėda- tai vekselis! Tą vekselį tėvas 

Urnas dalykas. Juk aš jau tu- U iškaityti, ar tik ne aštuo pasirašė smuklininkui už deg- 
riu žmoną; ji gyvena namie, nis kraicarus ji pasiryžusi tinę, iš viso dviem šimtam 

mokėti už derimą puoduką. penkioms dešimtims guldenų.
—Ką čia tauški? Kaip tatai! —g, nuolankiai prašau, njie-

būdamas vedęs, taip randai įa« panele, nemanykit, kad ašGerai jau, gerai, mielas trankaisi sau po pasaulį! Juk aį kąnSero, plakiau. Pas ___ ___________

iU: bet ar negalėtumei aš tara matau&a jau daugteu mus namfe yra paprotys ap- turėjo porą arklių. Verčiau jis ten jis kiaurą’ naktį’ mąstyd*
m. —v ve*““2 prieS«IJ!’ M^tų neturėjęs! Tarėjo, tad vo, ką namie beveikianti jojo grandinių, nes mano lentosir

Aš juk negaliu ant gal- mant jį į kariuomenę. Vaiki- vėtravo, jį, vežiodavo degti- Kalytė? Kai vanduo būdavo
nas būnąs še&djkos mietų am- nę, o jį pavėfino degtinė. Abu- nusekęs, aš vos mylią gaiėda-
žiaus, o mergaite — dvylikos įjo^to į griovį, vežimas ap- vau per dieną į {niekį nuriin- 
arba dešimties. Stebėjusi žmo- virt0| ^tmė išsirito, o degti- kti. Kai vėl staiga imdavo pū
na lankoj mokyklą, o vyras J -
trųįis mėtis' daro: "kai-rėn!

Ką? Tavo žmona mergai- dešinės sukimu žengta mari!”
— fr kam taip daroma?

ro šelpti. Savoje ir svetimoje gausia ‘ trukdo visuomenės tėvynes. Su kitais t drl Beh-
spaudoje pasirodė priekaištų, darha” renta pervežė iš Vorkutos Į
kad tasai komitetas neapimąs Popiną; sakė, jog ten nereikės
visų srovių ir dėl to neremti- dirbti, nebent kas norėtu,
nas; jis turįs būti pertvarky- šiuos žodžius iš praeities pa- į)er!Į klibėjo vietos ko
tas, papildytas. Antanas Sme- citavus, miela būtų pasakyti, mendantas. Po dviejų savai-
tona į tai atsakė -‘Vaire” kad dabar, kai Lietuvą slegia pa-s komendantas jau

mo, išmetė pro langą, paskum 
išvežė sukrovė visus i sunkve-

UžrienyjA -------------------------------«*SO
Uaikrattl tvarko REDAKCiN* KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDtLIS

minės žmogus. Garsusis poe- 
“Kokia nelaimės priežastis?” ^as Motiejus Voitina, iš kurio 
...... Jonas Aramijus išmoko eilė-

~ Visa Amer^a- raščius rašyti, buvo artimas
— “Niekas kitas, — sakydavo 
jie, — tiktai tie amerikoniški

sma, o net ir pykdami mes _ ą| čia užsukau nuolan- 
tiktai Šokame! Hal nrašvti nonla. kad leistu-

nepastebėčiau.
— Oi, oi Praneli! — juok- 

mano giminaitis. Pagaliau, kai damos! tarė teta Zuzana, —
__ , . . . *.. 4 L ateina seimo rinkimų metas, man atrodo, kad tu dar įsūny- ^-^*0 ta nn*ta Atah« vengrai, ir tai tik tam, kad iš būnu ^e; tada lesi panalę Ūdiją. apagnŽ0 nUejO vėl dilWi’

maD “Gcrbiamas Šie žodžiai ' 
^eiže rengrus. vynieti!” vežioja mane karie- ,

S kS^?1 nanXi^ ta na* te’ 0 man0 Vardą 1 Protoko1* pinią* P«dėį
ma kas nors panašaus. Ir pa- įj-a^o. Vargšas slovakas, antra
sišalmau nuo jų, nes ir aš vertus, nėra jau toks pastum-
vengras, nors ir slovakas; taip dėli kaip au jam
pat ir dėl to, kad visa jų Ame- 
rika nėra tokia graži, kaip 
mažiausiasis žavingosios mūsų 
Vengrijos sklypelis. Ten, už 
didžiųjų ežerų, žmonės visko 
moka, tiktai juoktis nemoka; , MM „__ _____
o čia, mūsų Vengrijoje, mes pasisakyti, koks reikalas tave kaip dveji metai, 
padainuojame, kai mums link- į mus atginė? — Aš juk negaliu

Antanas Smetona, vėliau bu
vęs Lietuvos prezidentu; a- 
nuos žodžius rašė, kilus gin
čam dėl sudaryto Vilniuje ko-

lietuvis mokytojas ir la škane- 
► 

darbą Lietuvoje. Paskiau juos 
išdavė vietinė valdžia — ir 
taip abu buvo sudoroti. Abu 
uždarė Maskvos Butirkuose. 
Ten abu juos ir nuteisė. Besė- 
dinLJButirkuosee, buvo, į juos, 
atvožta tuo metu Maskva Įfita 
kiusi prancūzę S6cialisfŲ'"drie- 
gacije, kurios vadovų vieną ki- 
kitą iš mandagumo pasakytą 
frazę ir dabar sovietinė propa

nus. Yra kiek geriau su val
giu, palengvinta dar viena ki
ta smulkmena. Tačiau stalini
nė režimo dvasia paliko ta pa
ti, ji ir toliau visur siaučia. 
Behrent nurodo, kad pvz. 
1955 m. liepos, mėnesį “Sango- 
rodoke”. Vorkutoje buvo 600 
žmonių. Jiem visiem buvo pa
žadėta, kad būsią paleisti į 
namus. Laukė, laukė žmonės, 
bet ®uvo" paleisti tik apie 60, 
*o likusieji — ne. Tada kiti 
paskelbė bado streiką. Antrą 
streiko dieiną visų labai neken
čiama gyd. Aleksiejeva pasiro
dė su keliais perrengtais kari
ninkais ir pasakė, kad tai e- 
santi sveikatos komisija, kuri 
darysianti sprendimus ir išlei
sianti vykti namo, jei f k strei
kininkai vėl pradėsią valgyti. 
Bet Čia pat streikuojantieji su
sekė, jog vad. “komisija” tėra 
iš vietos stovyklos. Įniršę ligo
niai ne tik streikavo toliau, 
bet pradėjo laužti vartus. Visa 
eilė si’pnesnės sveikatos mirė. 
Sargybiniai ir vėl pas'rodė su 
šunim.

K’tas vaizdas. Sovietai nu‘a-

DU BOiS, PA.
Šiaurinėje Pennsylvanijos 

dalyje tarp kalnų kalnelių, 
gaubiamų miškų, yra Du Bois 
miestas su' vienintele šioje 
apylinkėje lietuvių kolonija ir ' 
šv. Juozapo lietuvių parapija, 
kuriai jau 41 metus vadovau
ja energingas ir gabus klebo
nas prel. M. J. Urbonas.

Prieš keletą metų šioj para
pijoj dėl stokos mokytojų bu-

pildo”. Ir čia kliūva ne prie
šingi įsitikinimai. -‘Nepagei
daujami ir pavojingi yra nė, 
priešingų įsitikinimų žmonės, 
bet jų blogai išauklėti būdai, 
su nevisiškai dorai išlavinta 
siela, nestengiančia ir nesuge
bančia, o gal ir nenorinčia su
prasti kitų. Jiems rodosi, kad 
visa turi suktis vien apie juos, 
kad be jų nieko gero ir būti 
negali... Iškilę priešakio, neno
ri paleisti užimtos pozicijos ir 
gina ją kaip įmanydami. Ka
dangi geriausias tam ginklas 
srovės visuomeninis interesas, 
tai jie stengiasi išrodyti, jogei 
priešingoji srovė, kuri tykoja 
išmušti juos iš priešakio, esan
ti pavojinga... Jie tat yra ne
tolerancijos nešėjai, kurie dau- rė svetk"šaVus grąžinti i iu

josi, dėjosi prie svečių manda- verdamojo darbo yorgę sto- 

ranką padavė. Bet kai pran- *. sh^riSasna ® Veng-
cūzai išėjo, giįžę taip abu su
daužė, jog ne vienas iš jų ne
sitikėjo liksiąs gyvas. Vienam 
vis dėlto dar pavyko išlikti 
gyvam.

Šit dar viena būdingą, smul
kmena. Paleidžiamieji užsie
niečiai buvo iš Potmos atvežti 
prie Maskvos. Žiūri — šalia 
stovi grSži neseniai “mirusto 
maršalo Paulaus vila. Nuvedė 
juos į stoties bufetą ir įsakė 
laukti, o bufetininkė, pama
čiusi, jog tai esama užsienie
čių, pradėjo kaip įmanydama 
girti komunistinę santvarką ir

sušaudė. Atvežę sunkvežimiu, Jok:ų įrodymų nepristatė, ^danuesi pa^kojimų, syp«>- - y® stidėro
pask’au išmetė vidury kiemo tik* pareiškė pramanytą kalti- J<^ dėjosi pne sveaų manda- vor&amoio darbo vargę sto-
— atgrasinti kitiems, kad ne- nimą; jog dalyvavę “baudžia- vykia* SAira-, daigiau pa
bėgtų. Vienas iš jų dar rodė muosiuose būriuose”. Šiuo 
gyvybės žymių. Jo pirmieji kaltinimu buvo apkaitinti du: 
žodžiai, vos pravėrus akis, bu- lietuvis mokytojas ir la škane- 
vo: “Aš gyvensiu!” Vis dėlto šys, abu anksčiau dirbę savo 
tos viltys neišsipildė — jis darbą Lietuvoje. Paskiau juos 
buvo gavęs 8 kulkas — ir ne
atlaikė. Pasakotojo teigimu, 
visi 3 buvo labai religingi, vie
šai atlikinėdavo religinę prak
tiką if'sušypsma-sutikdavo 
raudonųjų daromas skriaudas. 
Tom jų nuotaikom užsikrėtė 
veik visa stovykla. Klausinėja
mi stovyklos įnamių, visi 3 
pasisakė esą tikį, o jų didžiau
sias nusikaltimas buvęs, jog gandą su pasididžiavimu links- 
dalyvavo viešose procesijose, niuoja. Kai prancūzai pareiškė

“Taip esant negali būti vieny
bės ne tiktai srovių tarpe 
draugijoje, kurioje, tiesą pa
sakius, jos turi išnykti, bet ir 
pačioje srovėje”.

Tuo tarpu “bendras daugu
mos darbas su mažuma tai 
tautinės vienybės mokykla,

laimių naštą, kritusią ant Lie
tuvos, tai aukščiausias šioje 
valandoje tikslas”.

šie žodžiai, rodos, byloja 
apie mūsų dienas ir dabartinę 
sunkią Lietuvos naštą, bet tai 
nėra žodžiai iš mūsų dienų.

- JSe rašyti- Antano Smetonos kurioj e -kits-kitą pataiso,- pa- 
prieš 43 metiis, užgriuvus Lie
tuvą pirmajam Didžiajam ka
rui Anomis dienomis tai bu
vo didelė Lietuvos žmonėm 
nelaimė, bet vis dėlto ne tokia 
baisi kaip dabar. Taigi dabar, 
atrodo, 
didesni 
grindp, 
lėtume 
jėgomis”. Yra tačiau kitaip. 
Yra taip, kad nė tautos nelai
mės nei praeities išgyvenimai 
mūsų nebepamoko.
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Studentų dėmesiui

vai-

šiek

Šen. Theodore F. Green ko-

žiaus naštos palenktas, pasi
tenkindavo mišeles atlaikyti 
ir snausti didelio kaštano pa-

VĖŽIO LIGOS tyrimai atliekami Columbus kalėjime. Bandymam vadovauja New Yorko gydytojas dr. Chester M. S°ntham, kuris 
savanoriam kaliniam skiepija gyvąsias vėžio ląsteles, kad išbandy tu, kaip jos veikia sveika žmogų. Pagerbtas 

senatorių

tinis senelis klebonas,

name, išnešė garsiakalbį lau
kan ir pradėjo transliuoti ži
nomas ir paskubom paties su
galvotas žinias iš Vengrijos. 
Trumpai drūtai iškėlė komu
nistų kruvinus darbus ir jų 
juodus siekius. Buvę komunis-

Yra patirta, kad žmonės 
nevisada sugeba tinkamai į- 
vertinti kitų atliktus darbus. 
Nevien pas mus lietuvius tai 
pasitaiko Panašūs reiškiniai 
galima užtikti kiekvienos tau
tos praeityje. Daug mokslinin
kų, menininkų, muzikų ar ra
šytojų buvo įvertinti tik po jų 
mirties. Daug iš jų mirė skur
de ir neviltyje, nors jų darbo 
vaisiais naudojosi ar tebesi
naudoja sekančios kartos.

Vienu iš tokių, mūsų tautai 
pasidarbavusių asmenų, pali
kusių didelį kultūrinį kapitalą 
Amerikos lietuvių išeivijai yra 
kun. Antanas Milukas, miręs 
1943 m. Kun. A. Milukas at
liko didelį kultūrinį darbą. Pa
gal reikalą jis, būdavo leidė-

— Pasakyk man, ką tu skai
tai, o aš pasakysiu tau, kas 
tu esi, — linksniuojama nuo 
rašto atsiradimo laikų. Tiesa 
patvirtinta gyvenimo: geri raš
tai daro geros įtakos, blogi— 
blogos.

smo ir manė gerai pasijuokti, 
kai don Kamilius ras varpus 
be virvių.

Don Kamilius tačiau nesi
skubino varpų iš tylos vaduo
ti. Vakare miestelio aikštėj 
garsiai prabilo:

Ariington, N. J. miesto pa
krašty yra 15 akrų pločio teri
torija, kurioje yra įsikūręs vai
kų miestas — Boystown, kun. 
Robert P. Egan pastangomis 
išlaikomas bei vadovaujamas.

Toje įstaigoje priglausta ir 
išlaikoma apie100 našlaičių 
bei kitokių į vargą patekusių 
berniukų. Jų amžius svyruoja 
tarp 10 ir 18 metų. Jie ten ne 
tik išlaikomi, bet . teikiamas 
auklėjimas, išmokslinimas bei 
parengiami gyvenimui, išmo-

ju, rašytoju, žurnalistu ar re
daktorium. Išleido apie 180 
kųygų kiekvienos iš jų 2,000 
—3,000 tiražu, tam sunaudo
damas apie $100,000.00. Reda
gavo kelis laikraščius ir parašė 
eilę įvairaus turinio knygų. 
Daugumą savo knygų ir kitų 
raštų pasirašydavo įvairiais 
slapyvardžiais. Jo tikrąją pa
vardę tik nedaugelis žinojo.
' Kun. A. Miluko gyvenimu ir 

darbu susidomėjęs Vladas 
Mingėla, jau porą metų renka 
medžiagą monografijai, žada 
būti apystorė knyga, kaitoje 
numatoma atspausdinti daug 
autentiškos istorinės medžia
gos: dokumentų, laiškų , ir fru
stracijų. Monografiją norima 
atspa_S-inti gerame popieriu-

linga. Statybos darbams pa
remti šiuo metu telkiama lėšų. 
Vajų globoja prel. Ign. Albavi- 
čius. Organizacijų vadovybės 
bei atskiri asmenys prašomi 
tą vajų paremti ir šakneles su 

Burmistras matydamas, kad pinigais grąžinti iki kovo 25 d. 
laikas dirba jo nenaudai, su- narodytu adresu.
galvojo griebtis apčiuopiamų

vesy. Jam mirus, vyskupas žygių. Klebono sąskaiton pa-
ątkėlė kitą: jauną, iš stuomens iey0 Šmeižiančių lapelių ir
ir liemens daugiau panašų į net su savo ištikimais, prityki-
ristiką, nei į kunigą, bet šiaip nę į varpinę, nupiaustė virves
sau geros dūšios ir sumanaus pačius varpus grandinėm

kovo 3, sekmadienį, 3 vaL po piotę 
Ltotnvię Amsr&os Pflfo&ę Klubo salėjo

(227 Lawrence St. Hartford, Conn.) 
Programoje dalyvauja: Operos solistė
VINCE JONUŠAITE - ZAUNIENt,

Prof. Zenonas Ivinskis šioj knygoj 
mus veda į senus laikus, parodo Kroku
vą ir Vilnių, šventojo karalaičio tėvus, 
brolius ir seseris. Veda ir toliau per visą

Visiems Liet. Stud. S-gos 
nariam primenama, kad kovo 
mėn. 8 diena yra paskutinė 
registracijos diena. Neužsire
gistravę ir neužsimokėję na
rio mokesčio (ar nuo jo neat
leisti) iki to laiko (pašto ant- 
spaudos data) neturės teisės

Kamilių, tik šis atrodo ne
smarkus.

Kleb. Kamilius tikrai buvo 
skaitęs Gvareskio knygas. Ar 
jos jam geros, ar blogos įta
kos pridarė, ne mums spręsti. 
Tai priklauso, kaip kas žiūri: 
iš dešinės, ar iš kairės?

Italijoj, Komunistams pagauti spąš- 
tartum iš knygos išlipęs, sfci- spendė labai paprastai. Pa
rado tikras klebonas, tikru Ka- rapinėj salėj įtaisė kiną ir 
nriliaus vardu, tikram CasteL kvietė nemokamai atsilankyti.

— Ar tu girdi? — kreipiasi 
žmona į vyrą — Pas kaimynus 
visą laiką groja radijas. Kaip 
tai gali būti, kad visą popietę 
elektra išjungta?

solistas MARTYNAS SOMONAITIS, smuikininkė MARY 
MAZEN, pianistės DIANA FAPIEVYTE ir MARY LUE 
MAROKE, čelistas AL JARĄS ir mergaičių choras va
dovaujamas J. .PETRAIČIO, akompanuoja komp. ELEO
NORA MiNiuKrem.

Visus matonJai kviefia : . <
TEVYKES MYLĖTOJŲ DRAUGIJA

Gražų pavyzdį čia parodė 
prel. J. Balkūnas, A. L. Kata
likų Federacijos dvasios vadas, 
V. J. Atsimainymo parapijos 
klebonas, Maspeth, N. Y. Ži
nome, kad prelatas ruošiasi 
statyti bažnyčią ir visokiais 
būdais telkia lėšas naujos baž
nyčios statybos fondui, vis dėl
to jaunimo stovyklos statybos 
fondui anksčiau paaukojo 100 
dol., o dabar nupirko laimėji-

šventojo gyvenimą iki mirties. -Plačiai vaizduoja karalaičio žen 
girną į altoriaus garbę, jo šventes ir jo kultą užsienyje.

mų knygelių už 50.00 dol.
Jeigu visi pagal savo išgales 

didesne ar mažesne auka prie 
šio gražaus užsimojimo prisi
dėsime, tai stovyklos statybos

Mūsų tautinio šventojo šventė jau 
čia pat. Vėl rengsime minėjimus, skai
tysime paskaitas ar šiaip namie norėsi
me prisiminti jo nueitą kelią. Tam rei
kalui pasitarnauja; prof. Zenono Ivinskio 
parašyta ir Darbininko išleista knyga 
ŠV. KAZIMIERAS.

• Australijoje, Sydnėjuje. užsienio reikalams komiteto
auto katastrofoje žuvo And- pirmininkas senate. Jis yra
rius Bagdanavičins 10 metų, nuoširdus tautybių mažumų
ir K. Simutis, 40 metų, nusi- gynėjas JAV ir nekartą pakė-
žudė. Melburne staiga mirė lęs balsą, kad JT rastų būdą
Vyt. Reimeris 17 m. ir Ona priversti rusus pasitraukti iš
Dargienė 72 m. jėga pavergtų kraštų.

. . tote technika, dirba kaip inži- -- 1ftA7 r t tcūby Avė., Brooklyn 21, N. Y., no studento) CV iždininkui su pašte Agronomas B. ė ^!^oUtoversite-
arba tiesiog jaunimo stovyklos pilnu užsimokėjusių narių sa.- dirbtI j NSW ««
statybos komiteto ižd. Leop. rašų ir adresais. žemės ūkto ministeriją. į sėk- 1 unStet^se Da-
Heiningui, 12240 Tuller, Dėt- Pavieniai studentai, kurie ių selekcijos skyrių.

yra anksčiau užsimokėję na
rio mokestį pas CV iždininką 
ir kurių adresai pasikeitė, 

i,, m v «inn v o*. praneša savo naujus adresusSuprantama, kad tokiam di- le> Y- $100, dr. V. Sla- jįjininkui
deliam darbui įvykdyti reika- vinskas, Monticello, N. Y.
linga nemaža lėšų. Visuome- $100, prel. Ign. Kelmelis, Ne
neš parama čia būtinai reika- wark, N. J. $100.

apie 10,000 gyventojų ir yra jtoią neužsiminė. Tik praėjus 
nuošaliau nuo didesnių cent- laiko, retkarčiais būdavo 
rų. Kaip paprastai, tokiose užves kalbą ne apie orą. Bur- 
vietose komunistai buvo gana mistras klebono elgesiu šnyp- 
aktyvūs ir savivaldybės rinki- štė ir siuto, bet savo piliečių 
mus laimėjo, pasistatydami negalėjo nuo jo atbaidyti.
burmistrą bei kitus pareigu- —Filmai geri, nieko neima 
nūs gana veiklius komunistus, ir iš tikėjimo nerodo, — teisi- 
Visa apylinkė greitai ėmėrau- nosi burmistro puolami pilie- 
donoti tuo labiau, kad ir vie- čiai ir jį patį kvietė pasižiūrė

ję ir įrišti į kietus viršelius.

Būtų gera, jeigu iš turtinges
niųjų lietuvių prisidėtų prie 
monografijos leidimo.’ Atrodo, 
kad ir knygos platinimas pre
numeratos keliu galėtų atnešti 
gerų vaisių ir palengvintų au
toriui išleidimo rūpestį. Be to, 
kas turėtų kokios medžiagos, 
žinių ar iliustracijų, tinkančių 
šiai monografijai, prašoma 
siųsti Vladui Mingėlai, 153 E. 
Parkhurst pi., Detroit 3, Mich.

A. Miluko monografijos iš
leidimu susidomėjo Detroito 
liet, kultūros klubas. Neperse
ni an<da i Tarptautinio Instituto 
rūmuose V. Mingėlos paskai
tos: “Kun. A. Miluko gyveni
mas ir darbai”, klausėsi žy
mesnieji Detroito lietuvių kul
tūrininkai — veikėjai, šis vi
suomenės šiltas susidomėji-. 
mas, pritarimas paskatino V. 
Mingėlą dar daugiau paspar
tinti jo numatytos knygos ra
šymo darbą.

Monografijos pasirodymo 
greitesnis laikas daug priklau
sys nuę mūsų visuomenės pa
ramos, t. y. nuo busimųjų pre
numeratorių skaičiaus. Juk A. 
Milukas, išleidęs 180 knygų, 
nusipelnė bent vienos knygos 
apie jį patį. Juozas Saplys

kant kokį praktišką amatą ar
ba kitokį verslą. Nors įstaiga 
vedama kataliko kunigo, bet į 
ją priimami be jokio skirtumo 
visų tikėjimų ir rasių, neda
rant jokio spaudimo, kad jie 
pereitų į katalikybę.

■šiįstaiga -įsteigta 1873. m., 
bet savo tyliu darbu nepasie
kė to garso, kokį susikūrė kun. 
Flanagan įsteigtasis vaikų 
miestas Omaha, Nebr. Arling- 
toniškis vaikų miestas anks
čiau buvo vadinamas “Catho- 
lie Protectory”, o nuo 1950 
pasivadino dabartiniu “New 
Jersey’s Boystown” vardu.

Vaikų miestą padeda išlai
kyti katalikų labdaros bei val
stybės privatinės organizaci
jos, bet to neužtenka.

Dalį išlaidų pasidengia 
kų dirbtuvėlės, kuriose 
patys mokosi darbo ir 
tiek uždirba. Kitą dalį tenka

Po visą pasaulį pagarsėjo dešinės, ar iš kairės? — Bedieviai jūsų bažnyčios tai taip įsikarščiavo, kad nuėję dalyvauti centrinių organų
italo Giovannini Guareschi ' Naujojo klebono pozicijų varpus nutildė, nutildys ir jū- pas burmistrą privertę atsista- rinkimuose. leidžiamas 4 kart
knyga, lietuvjškaT Vėtsta ir apuostmėjimas komunistų bu- SM sąžines! Jūs juos teiksite! tydinti ir magaryčiom taip jį Skyriaus nepriklausantieji metus “The Sacret Heart 
pavadinta “Mažasis don Kami- vo palaikytas baimės ženklu. Aš tik pridėsiu, kad šįvakar pavaišino, kad, vargšeliui ne- studentai, lankantieji akredi- laifcraSfAtis
liaus pasaulis”, kurioje tam Jie dar atviriau ėmė šaipytis, kino nebus. buvo patogu nei pasėdėti, nei tuotas aukštąsias mokyklas,
tikro fiktyvinio miestelio kle- Klebonas aiškiai matė, kad Greit jis apsisukęs parėjo pagulėti. C-o privalo sumokėti $1.50 _nano
bonas Kamilius amžinai kovoja visos direktyvos prieš jį eina 1 mokesčio tiesioginiai Centro • Pinneberge, Vokietijoje,
su komunistu burmistru Pepo- iš burmistro, tačiau lūpas su- Valdybos iždininkui šiuo adre- išrinkta nauja LB apylinkės
ne, visur ir visad jį sumulky- kandęs kentėjo ir dairėsi nors PAREMKIME JAUNIMO STOVYKLĄ su: Juozas Liubinskas, Jr., valdyba: S. Simanavičius, B.
damas ir apjuokdamas prieš žiupsnelį įsigyti draugų iš pa- ^27 West 18th Place, Chicago Banevičienė ir E. Funkas.
žmones. Pagal šią knygą susu- čių komunistų tarpo, o paskui . \ L- R- Katalikų Federaci- darbus bus galima daug grei- 8, BĮ. _ Australiioie lietuvė svdv- o . , „ . , .
ktas ir filmas, kuriame Kami- pulti burmistrą ir jam įvaryti į05 iaunirno stovyklos statybos čiasu ir sėkmingiau įvykdyti. Skyriams priklausą studen- toįa y Barkauskienė paskirta w s 1ba^e^
liu vaidina prancūzas komikas tokį kylį, kad tas ilgiau pami- darbai vykdomi visu spartu- Aukas stovyklos statybai tai užsimoka nario mokestį avdvtoia i Western Suburbs Ii- I: aldorf Astona otel. . . 
Femandel. nėtų. mu Pagrindinio namo statyba prašome siųsti jaUnimo stovy- savuose skyriuose. Skyriaus c^ovdone Z Budric- J1S semausias

teigta. Šiuo metu vykdomi at- kios globos komitetui, czo valdybos persiunčia nario mo- j-į- baigės Sidnėiaus i nuversi- senaton us, demokratas is
baigiamieji vidaus įrengimo Rev. V. Dabušis, 916 Willough- kesčių dalį ($1.00 nuo kiekvie- Rhode Island valstybes. Gimė
darbai. Taip pat ruošiamasi 
atskirų namelių stovyklauto
jams statytei. Statybos komi
tetas, energingai vadovauja-

t x . mas inž. J. Mikailos, deda vi- roit Michklebonas ne tik poterių nemo- pastangaS; kad ateinančią r0H’ M1C ’ 
ke, bet ne bendrai apie tikę- vasara jaunjmas jau galėtų pa- Jaunimo stovyklai aukojo: 

togiai stovyklauti. Al. Kazickienė, New RocheL

pato miestely ir sutašęs tikrą — Poterių mokys, 
vietos komunistą burmistrą minos! jie iš pradžios, 
bei jo sėbrus.

Castelpolo miestelis turi ke, t
apie 10,000 gyventojų ir yra jimą
nuošaliau nuo didesnių cent- kiek

Tėvynės Mylėtojų Draugija ruošia

suraKino taip, Kaa neoutų j-
kas jį ėmė kandžioti: manoma jais skambinti. Darbą

— Panašus į Gvareskio don atlikę, trynė rankas iš džiaug-



Chicago, I1L

ŽINIOS Iš STOLGHTON, MASS. Minters’
Hospital

RATON, NEW MEXKO

HELP W. MALĖ

WE CAN ŪSE

vo ir įvertindavo, kiek taikos
Rekolekcijos- Nieko ypatingo, nieko

teisinosi ponas Toks.

Wrto

Kam, jei aš gersiu tik

— Ne. —prisipažino pada-

viati ir lietuvybės puoselėji
mą išplėsti.

Galėtum stebėtis, jei aš

A. Juknelytė — iždininkė; A. 
Leonard —tvarkdarys; M. Gri
nevičiūtė —knygininke ir Alg. 
Kačanauskas, choro vedėjas,

prašyčiau karšto alaus ir šal
tos kavos, o dabar... Karšta

įvertindama Mrs. Karolina šeštadienį, vasario 16. susirin

ki. W. FEMALE

kavutė ar šaltas alutis, man 
regis, visiškai normalė daly-

— Bet, bet, — mikčiojo pa

— Tai tamstai atnešiu abu 
gėralu.

klausyti — kava nuo alaus. 
Kodėl, esant kavai karštai,

Ponas Toks nuslimpino į
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irieji rašytojai. Patogiai įsi- 
kūrė už staliuko ir laukia. Pa
davėjas pirmas jį užkalbino:

— Kaip tau? Ko galėčiau 
atnešti

— Karštos kavos puoduką 
aria šalto alaus butelį. Nesu
darytų skirtumo nė skardinė, 

___ jei ją pradurtiim arba bent 
dūreklį surastum, — užsaky
mą patiekė ponas Toks.

— Ką ką tokio atnešti — 
lyg nenugirdęs klausė padavė
jas.

— Pakartosiu, — tarė ponas 
Toks, ir trumpai pakartojo!

— Karštos kavos arba šalto 
alaus? — murmtelėjo po no
sim padavėjas. — Sakyk aiš
kiai, vieno ar kito nori?

— Žiūrėk, — rimtai į besi
darančią padėti ėmė žvelgti 
ponas Toks. Aš, regis, kalbė
jau tikrom sąvokom ir daik
tus vadinau tikrais jų vardais. 
Kitaip kalbėti nėr nė pras
mės. Juk daiktai ne žmonės! 
Kas kita su žmonėm. Pasakyk 
karštam kad ir veikėjui: “Tu 
baltas”. Pamatysi, kokia vel
niava darysis. Kava gi su

keistai išsižiojai, neaišku? Sa
kyk man, jei kava karšta, koks 
turėtų būti alus?

— šaltas/---- paskubom iš
krito padavėjui.

— Taip, bet nevisai, — pa
taisė ponas Toks. — Gali eiti 
skersai ir išilgai, klausinėti 
mokytų ir nemokytų, bet nie
kas tau nepasakys, keista, ko
dėl turėtų vienas nuo kito pri-

alus turėtų būti šaltas, priešin
gai? To nelemto dviejų kūnų 
santykiavimo, tamstos man čia 
brukamo, dar neišaiškino nie
kas, nė samovoro išradėjas, 
rusų žymusis mokslininkas 
Popovas.

kavą? — nusistebėjo ponas 
Toks.

— Tai vien tik šalto alaus?
— Alų aš tegeriu tik vasa

rą — aiškino ponas Toks. — 
Ar Žinai kodėl?

vėjas.
— Ugi, gindamasis nuo va

saros kaitrų, žiema š;idatr; 
kavute. Bet jei šioj kilnioj į- 
staigoj tamsta dėl vieno kavos 
puoduko šitokias meliodijas 
varinėji, tai lik sveikas! Aš 
kavos rasiu kitam bare, kur 
mažiau žymių žmonių ir pa
davėjai nesikabina, kaip kokie

Ponas Toks pasistatė palto 
kalnierių h* nuėjo ieškoti ka
vos be meliodijų.

skaitytojai, kiek teko patirti, 
mielai skaito savos kolonijos 
vietines žinias. Gautąjį laikraš
ti perverčia ir visada sustoja 
ties šios kolonijos žinių skilti
mis. Ir kai. kiek ilgiau nutrūk
sta žinių teikimas — ne visa
da tų žinių yra, ar bent jos at
rodo per*- menkos laikraščio 
durims barškinti — žiūrėk, 
vienas kitas ir pastebi, kad 
mūsų kolonijoje tyla — nė žo
delio laikraštyje.

Taigi šį kartą žiupsnelis ži
nių apie buvusius ar būsimus 
svarbesnius įvykius.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS sukaktis

Sekmadienį, kovo , 17, ryti
nėse pamaldose kun. D. Po
cius savo pamokslą lietuviškai 
ir angliškai pavedė vien tik 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakčiai priminti. Iškėlęs šios 
šventės svarbą ir priminęs 
kaip reikia branginti laisvę, 
kun. D. Pocius pabrėžė, kad 
didžiausias ginklas atgauti ne
priklausomybę yra tikra nuo
širdi malda į Dievą ir į jo mo
tiną Mariją kuri jau daug kar-

KEARNY^ N. Ą

Naujoji valdyba turi gražių {AjrcoBidition) 
užsimojimų.Pirmojeęfėjeno- " '" '

parapaįos choras
ir vėl ėmėsi žygių naujoms 

jėgoms verbuoti. Norima pa
didinti choro pajėgumą, {dėtos 
pastangos nenuėjo niekais. {- 
stojo 6 nauji choristai, o ta
tai didelė jėga choro paspir
čiai. >

Choras perrinko 1957 m. tą 
pačią buvusią vaidybą. Ją su
daro: Juozas Malin (Malinaus- 
kas) — pirm.; L Zubris —vi- 
cepirm.; K. Barzdukas — sekr.

darbas vyksta sėkmingai to
liau. Šiuo metu šios mokyklos 
vaikučiai ruošiasi dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybė

Kearny, numatytas kovo 10 d.
5 vai. vak. Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centro salėje. 
Mokyklos vaikai bus bene 

< svarbiausieji minėjimo progra
mos išpildyto jai.

Mokyklai, vadoyauja, o taip 
pat būsimarri^minėjimui prog
ramos dalykėlius ‘parenka ir 
vaikus išmoko, ilgametis šios 
mokyklos vedėjas Barzdukas.

K. Nekrošius, Kearny visuo
menė veikėjas daugelio vieti
nių organizacijų vadovas ar 
narys, grįžo iš ligoninė ir gy
dosi namuose. Jo sveikata pa
mažu grįžta, j. M. šiuo Holland Bar švyturiu Chesapeake įlankoje. Sakoma, apsiriko. Keli žmonės buvo lengvai su- 

žeisti, o ši "vila** ant stiebu pasviro griūti, nes buvo kulku pakirstos jos "kojos’’.BALFo 7 skyrius 
gavo iš Centro gražų padė

vėsią šioje kolonijoje 1956 m. VASARIO 16 MINĖJIMAS WORCESTER, MASS.
tų per mūsų stebuklingąsias Balfo vajų, per kurį buvo su- 
vietas yra parodžiusi mums di
delių malonių.

Organizacijų veikla
Lietuvių Bendruomenės Ke- 

arny-Harrison apylinkė vasa
rio 10 d. buvo sukvietusi apy
linkės visuotinį narių susi
rinkimą. Aptarti įvairūs orga
nizaciniai reikalai ir išrinkta 
1957 m. nauja valdyba: Dr. 
St. Skripkus — pirm.; A. Ar
minas — vicepirm.; A. Vitkau
skas— sekr.; V. Ramanauskas 
— ižd.; Alg. Kačanauskas — 
kultūros vadovas.

rinkta aukų $439.00.
Padėkos raštą pasirašė kun. 

V. Pikturna Vajaus Komiteto 
pirm., ir S. Lūšys —Balfo rei
kalų vedėjas,,

Lietuviu Kataliku 
Bendruomenės Centras 

suvedė 1956 m. apyskaitą su 
$12,726.21 grynu pelnu. Iš 
šio pelno $5000, buvo duoti 
naujosios bažnyčios fondui pa
gal pasižadėjimą ir aukų įvai
riems labdarybės reikalams 
išmokėta $785.00.
Klube yra pastatytas naujai

kai rekolekcijas pradeda pir- motinoms parengė jaukų šei- 
madienį, kovo 11 d., ir truks myninį vakarą su vaišėms ir 

įvairiais žaidimais. Vyr. soda- 
lės kovo 31 rengia gavėniai 
pritaikintą vaidinima — PA
TRICIJA.

Plytą po plytos Aušros Var
tų įvairios draugijos, ypač Gil
dą ir Aušros Vartų Draugija 
deda Brocktono seselių koply
čiai; tam tikslui rengia įvai
rius parengimus.

Tik vedusiems pasilinksmi
nimą kovo 3 d. 6:30 vai. vak. 
Aušros Vartų salėje ruošia A. 
L. K. Kar. Vet. Kureišos Pos
to vyrai. Pasilinksminimo me
tu bus: užkandžiai, šokiai, į-

Vasario 16 paminėta abiejo
se parapijose ir klube. Visur 
buvo gausu dalyvių ir aukų. 
Dalyvavo valdžios ir miesto 
pareigūnai. Pagrindiniais kal
bėtojais buvo: Tėvas Jaučius, 
K. Mockus ir J. Kardelis. 
Programose dalyvavo: Šv. Ka- salėj. Taip pat surengė ekskur- 
zimiero mokykla, ateitininkai, 
skautai, “Drum Corp”, šv. 
Kazimiero parapijos ir M. M. 
Chorai. Ypač šiltai buvo sutik
ta galinga daina M. M. Choro, 
diriguojant muzikui J. Beino
rtui.

Katalikę skautu aukščiausią 
ordeną — kryžių Ad Altare 
Dei iš vyskupo J. Wright ran- pa—kovo 10 d. Bus bendra šv. vairi programa T inksmavaka-

Komumja ir po to pusryčiai. tikslas — labiau susipažin-

madieni, kovo 11 d., ir truks 
visą savaitę, kasdien 7:30 vai. 
vakare. Rekolekcijų užbaiga 
bus kovo 17 d.

Smagu pasilinksminimą tu
rėjo CYC gražiai išdekoruotoj

Siją į Bostoną pasižiūrėti dai
liojo čiuožimo.

Didelę vakarienę prel. K. 
Vasys surengė bažnyčios tvar
kdariams, choristams ir kitiem 
parapijos darbuotojams.

Šv. Kazimierą skautai minės 
kovo 3 d. 4 vai. p. p. Aušros 
Vartų salėje, o vyčių 116 kuo-

ViBMi mokytoju, Mrs. S. .titro™ padaryti “party", ti- ? T22 V5*’
Chestnut.su dvidešimčia vai- kėdamosl daugiau patraukti i ^ekmadien! Austo; Vartų Jaunosios sodalės kartu su ti. J.
kų sunku buvo darbuotis. Ta nokvkla. Kitas pritarus, ^a^aI e’°------ -------------------------■--------------------------------------------- -------------

Foster - Sabaliauskaitė pasi- rinko 24, vėliau dar keli prisi- b^Vūk^^^utu Ka reiškia, kai kitam SDUlldi failką
siūlė padėti mokyti Stoughto- dėjo. Makytoja Mrs. S. Chest- J <^-1
no liet šeštad. mokykloje. nut tai dienai įsigijo liet, plo- L--11.* Amerikoje jau nėra tokia nėję laiko kuoką ir taikosi

Naujoji mokytoja yra girnų- kštelių — “Klumpakojis” ir T, . mvuSuT Ari didelė mada sveikinantis ran- smogti.
si 1922 m. gruodžio 20 d. Jos “Koriu miego-’ — ir ėmėsidi- * ka paduoti. Tik retom progom Taigi, tokie priešistoriniaitėvelis yra Vladas Sabaliaus- deiio triūso per šokį ir dainą A,ta.re Dfei kl^US’. aPdovano' F
kas ir Viktorija Kunigėnaitė išmokyti lietuviškai kalbėti. Sventes uzbaigai buvo vai" je dar sveikinasi, dar spau-
iš Bridgewaterio. Baigusi pa- Kai jaunimas gerokai pavargo, c
rap. mokyklą,, jį lankė Bosto- kun. M. Vembrė nusakė die- dvasios pas juos. Jeigu atro-
no universitetų. B pašaukimo nos prasme, suminėdamas Ta- ro vartuose ves Tėvas Gab- nas siekia priešistorinius lai- dydav0- Terta taikiai šne'Sėiot^ta945^  ̂ * KrTVOriS bUr- Ge’ "us SnX. ^gh. kat k£S^o“?Z kU- kėtis, savo ginkią gimdavo

ba rekolekcijos prasideda Pe- joklis, gyveno miško tanku- l kairę, o dešmę ataiavo. To
t™ M.l ir nesigedmo vadmtis hetuviu. Įenu di 7;30 vakare; ir ui „ynuose. Sutikti kitą žmogų '“‘T’’

h^irhani P •' kiekvieną dieną. Pabaiga sek- buvo ne taip lengva. O susiti- J0?
bed,rbant b'^™s’’c.a™. ^e^an^rui madienį kovo 10 d. Lietuviš- kęs. nežinai, kas jis, gal deši- d.eln?’.1.kad “'TJJhlietuviškąjį darbą. i (I815 m. birželio 10 d.) Taip tuščias ir taikingas, fr susiti-

Vasario 16 mokykloje Pat daly™18 apdalino lietuviš- , 
Naujoji mokytoja sumanė ^a*s Pa^t0 ženklais ir saldai

niais, bei coco; o abi mokyto
jos ir Mrs. Fisher pavaišino 
gražiais ir skaniais piragaičiais 
ir liet, spalvų saldainiais.

J. ir A. Potrukaičius, sulau
kusius 50 metų vedybinio gy
venimo, nuoširdžiai sveikina 
visi Stoughtono lietuviai. Jie 
yra daug prisidėję prie lietu
vių salės pastatymo, o ir da
bar eina pareigas. Ilgiausių

. atkišame savo delną. Europo- žmonės, vienas kitą sutikę,jo. Šventes užbaigai buvo vai- io Hor cvoiVinoci rlav cnoii- nirmiaiisia PAFai pasižlūrėda-

I.iHtnKki «urfak gaminami MlrMgnn vslMyMJr yra

f lydy tojai sako, kad maitinimasis pienlAknln produktais, j sūriu, 
stiprina žmogau* sveikata ir ItgiiiH jo am?h|.

l’f-tro kmutuvAJįe* <pricA Mnspetho lietuvių b.v*ny^n> lalp
Kauti l>ti>ą Mkim duMKia, tikru Tfrttn d< 

flu. tle«l»l M faimoK aivetlt, kiaušinių.

____ ______ LHAVSRAS
84.00 CL1NT0N AVENUE

Registered 
NURSES

83-bed hospital comprisėd of 
43-bed general hospital and 40 
bed retired miners. Startinę 
pai $300 per month with pe- 
riodical inereases. Nurses ho- 
me, reasonable charge for 

board and room. 40 hour week.
$15 differential pay for even- 
ing shifts, liberai personnel 
policies. — Town of 9.000 in 
the mountains.

Three men are ueeded to 
round our district in this 
area who have had farming. 
selling or mechanical repair- 
ing esperience. to demons- 
trate and Service our farrn 
and shop maintenance eųuip* 
ment. If you have a car or 
pick up and desire to be per- 
manent and make over $157.- 
50 per week.

metų!
Emilija Rasakauskienė, 68 

metų, beveik v.’są 1d?.ą gyve
nusi Stou"htQne. r irė vasario 
6. Paliko žūi.ų ir dukterį, pas 
kurią ir gyveno.

Taipgi išsiskyrė iš stoughto- 
niečių tarpo Julija Trunskie- 
nė, įgyvenus1 Slou^htone 53 
metus. Buvo kilusi iš Pašviti
nio, atvyko į JAV vos 14 me
tų teturėdama. Paliko sūnų

tienė ir jos sūnus bei žentas, 
kurie turi dukrelę. Jau apsi
gyveno savuose namuose.

Linkime rasti laimę nauja-

savo tėvynės. Juk lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būti. M. K.

kę dar apčiupinėdavo dešinę, 
ar neturi kokio paslėpto gink
lo. Tada tk prasidėdavo tai-

Gerakl C Hodapp
Box 209 

Cicero, Hlinois.

lauderdale Mining & Development 
Enterprises, Ine.
(A Maware Corporation) 

Offering 30,000 Sharos $10.00 Per Valu* 
Conunon Stodc—Fnlly Paid—Non-Assassaa

Offertog Price—$10-00 Per Skara
Company is in the esploratory stage with properties in 

the Litt’e Colorado Mining District, Coconino County,

Arizona, and the Vanderbilt Mining District,
San Bernardino Cbunty, California.

The purposes of the Company are to explore, develop, 
and min mineral properties of all kinds.

ta»—■------ Afl? -Westem Ptstrict Uffics:Mato Office:
M4 Wmt lOth Street 204 TaBctogten BuiMi:^
P. O. Box 3 P. O, Bok 348

;tropdfo, Illinois Ftagttaff, Arizona
A copy of the Offer ng Circular and Prospectus

may be obtained froom:

Leudardale Mtoing & Devetopment Enterprisn Ine.

Please send me a copy of the Offering Circular and 
Prospectus relating to Lauderdale Mining and 
Development Enterprices. Ine.

Name 
Address

Chestnut.su


REAL ESTATE

TRAVEL AGENCIES

FOR HOLYDAY

H. W. MALĖ

BUS OPPORTUNITY
H. W. MALE-FEMALE

LOTS WANTED
187 Orhard St., N. Y. C.Miklovaitė,

Matu- AUDINIŲ

sūnūs

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
1.00

SUMMER PL—FOR SALE

POEZIJA
1.00

NURSING CURE

2.00 DRAMA

200

VYT. BELECKAS savininkas
LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A

ĮVAIRIOS

2.00
3.06

Specialiai žemos kainos tiem, 
kurie siunčia audinius į užsienį

AENEE SOVVELL (K Pittsburgho) New Yorke (Mad'son S'juare 
Gardės) pasiekė naują pasaulini bėgimo rekordą (880 jardą per 
1150.3), įveikęs olimpiniu žaidynių laimėtoją Tom Courtney.

EVERGREEN 
NURSING HOME

Missa in honorem Imm. Cordis —....... *...
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p.

1.10
1.25
1.00
1.00

HONEY MOON 
VISIT THE

1.00 
0.70 
1.00 
1 50
2.00

gana šalta 
Gal ir di- 
nebuvo la- 

palyginus

. Sunkus
ašmuo E.

sukurtas 
buvo mo- 

sukurtas 
Mielas ir

1057 W>' _

Lietuvos konsula
to ieškomi asmens

Lapės pasaka, V. Pietaris .........
Pasakos, Hanfas, 93 p.......................
Velykų pasakos, N. Butkienė, 32 p. 
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p. —

GARDEN CITY
ST. ANNE PARISH 

3 bed rooms, ranch, 3 years old 
plot 80x100. Near Railroad. 

Transportation and shopping.
228 New Hyde Park Road 
Mušt be seen to apprciate 

PK 5-7882

GENERAL NURSING
- Youns Mcn and Womcn 

Baby nursing—Care of alcoholics 
Nursing Companions

Jota waiting with excdtent 
salaries Classes — 9:30 AM 

To 8:30 PM Monday to Friday 
Hospltal afflllated

i Long ėst. Splendid income. Fine 
i/ location. Will sėli at reasonable

price alone or with building. Mušt 
be seen. Phone now for appoint-

500
1.50

RESTAURANT 
with or without property.

Beer and Wine licence 5 days-est.
30 yrs-Good income, 6 room 

apartment available. Chance of a 
lifetime. Reasonable priced. 
Call for appointment now.

AP 7-9709

keeping and dietry”. Kreiptis j 
Adm. Building arba telef. Selden 
2-3535. Ext. 4. Suffolk Sanatorium, 
Haltsville, L. L

PateBcoma. Jonas, Juozas ir 
Petras P-pHrai, sūnūs Pijaus 
(Pijušo), gimę Bartininkų val
sčiuje. Ieško sesuo Teresė. 
Prašom atsiliepti ieškomieji 
arba žinantieji apie juos: 
Johh’s Studio, dėl Teresės, 
899 Bank St, Waterbury 8, 
Conn., USA.

Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p. . 
Česlovas Sasnauskas, J, Žilevičius, 127 p. . 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Ma
tams tik $2.00. Rašyk:

Frandscan Fathers

ST. GREGORY PARISH
Bellerose Village—7 rooms, 4 
bedrooms, baths, garage, 
patio, $24,990. Esdusive with 

L Charlotte Surber, Broker
36 Commonwealth Blvd., 

“Bellerose. FL2-6033 or
- PR5-28Q5._.._

Building Lots and HonSes 
In. Suffelk County

Business and Industrini Properties

AUTOMOTIVE 
MECHANICS .

Under 40, dryver’s License 
reąuered. Steady top wages, 
automatic increases pension 

plan, apply 9—12 Noon.
Ali week

Eastem Greyhound Lines 
12—12 43 Avė. L. L City.

PLANUOJI VAŽIUOTI?
Lėktuvų ir laivų bilietai visur 

Povestuvinės kelionės?' ' *
Įvairūs tripai.

Imigracijos patarimai.
Užsienio pašto perlaidos.

Dalmar Travel Service Ine.
7310—13 Avė., B'klyn, N. Y.

TE 7-2149

ALL TOURS 
TRAVEL AGENCY

Personalized Services 
Free of cost 

Domestic and International
Tours and Cruseš z ....

...... zHoneymoons 
s_,Vacations

Hunting and Fishing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

Call Now ES 5-6862 
1928 Coney Island Avė.

(Cor. Avė. P & Kings Hwy) 
Budget Vacations Arranged 

(Pay Latėr Plans) 
Authorized 7 Bonded Agents 

Licenced by State if 
New York.

UPHOLSTERY SHOP 
BROOKLYN

čių kaimo.
Varpučenskytė - Laūbaitie- 

nė, Elena, ir vyras Laubaitis, 
Stanislovas.

Vasiliauskas, Bladas (Vla
das?), iš Gedručiųk., gyvenęs 
Šakiuose.

Zalanskaitė - žuramskienė, 
Geltruda ir vyras Žuramskas, 
Andrius, iš Merkinės ir Varė
nos valsčiaus.

Zoronskienė, Rozalija ir jos 
sūnėnas Noreikis, Jonas.

Zinkevičius, Petrė.
Žiupsnienė - Stankevičiūtė, 

Zofija, gyvenusi Kybartuose.

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir k. 
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, 

šilko ir medvilnės.

Baras Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki'

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti Ė ’

labai geras. Vykusi režisūra ir 
geras atskirų scenų išplanavi-

BLAIRSTOWN VIC
ATTENTION . Catholic groups and 
organization seeking summer camp 
facilities; we have available for 
immediate sale 4 fully equipped 
camps with capacities from 50 to 
400. Ali are within 75 miles of N.Y. 
and reasonably priced. Also a 
number of excellent undeveloped 
camp sites.
BLAIR8TOWN REALTY AGENCY 
Press Bldg. Hghwy 94. Blairstovvn, 
N. J. Foxcrof 2-2212. Sun. by appt.

— ■ ii

PLAN1NG TO TRAVEL?
You get worid wide Service for 

, trips—tours—eruses—etc.
For Business or Holidays 

by Consulting with
Woodstock Travri Bureau Ine.

120 West 44th St.
Hew York City 

PL 7-0828

Kieman Bros.
Box 182, Medford, L. L, N. Y.

Grover 5-3194 Grover 5-5278 
Call Anyfime

Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p. 1.50
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p. ------- 1.50

2.00
100

REDUCED PRICE $26.750 
Point Lookout — Garden City 
Avė., near the bay, 7 rooms, 

plaster walls. 2 full ba&s,
- ful± eellar. 70 fL frontagę, 

large garage. Inųuire 6 In- 
wood Avė., near Our Lady of 
the Miraculos Medai church.

Point Lookout or call GEneral 
2-7837.

(APPLICATION FOR 
(APTS ACCEPTED) 
Associate Terrace 

50th St. and 31st Avė. 
Atvira iki 8 vai. vakaro. 

Vykti Northern Blvd. iki 51 
Streeto North and 31 Avė. 
GG local iki 46 St stoties 

46 St. Exit
RA 6-1550 • RA 8-9236

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Agency
Sister of Maigant StrOfaman 

32 E. 57th SU New York, N. Y.

1.50 
1.00 
3.00 
100 
2.00

6.00 
1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00
2.00

(2ND SECTION) 
(N0W OPEN)

REGISTRUOTOS SLAUGĖS
darbui 4—8, 4—12; diplomuotos 
4—12, 12—8; geras atlyginimas su 
butu arba be jo, 5 darbo dienos, 
40 valandų, apmokamos atosto - 
gos, “siek time” po 6 mėn., malo
nios, darbo sąlygos, “no emergent 
rase”. Priimame prašymus “house.

Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.....................
Šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p. ...............
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. ... 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p......................
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p.............. -—
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p. —-----
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai, 144 psl.......................  ? 2.20

MS BrMrfway 
New YMtCHy 

AL 4-SUS

Lietuvos vaizdų albumas, V; Augustinas ..........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Vyskupo Valančiaus bhgrafijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p. ........................ L-...-..................

Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. 
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla.

133 p................ 1.25
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa. .

bartų.
Poškus, Zigmas, iš Varėnos.
Ramanauskienė, Petronėlė, 

ir sūnūs Kazimieras ir Stanis
lovas.

Ruseckienė - Grubliauskaitė, 
Magdė, iš Vidotkų.

Sasunas, “Levukas” (gal 
Leonas?), gyvenęs Rothenbur- 
ge, Vokietijoje.

Skalandžiūnas, Antanas, Jo
nas, Marytė ir Pranas.

Stanionis, Gediminas.
Stankevičiūtė - Žiupsnienė, 

Zofija, gyvenusi Kybartuose.
Straigis, Andrius, sūnus An

tano ir Marijos.
Stralytė - Kerpienė, Marija, 

iš Kauno.
šukytė - Tamolionienė, Liū-

Nauji 2 šeimų plytiniai namai, 
22 pėdų ilgio, 7 kambariai — 
duplex. 4 miegamieji 2 vonios. 
Taip pat 5 kambarių butas. 
Moderni virtuvė. Karšto van
dens šildymas. Ypač dideli 
kambariai; garažas ir porčius. 
VA-SHA 4U%—30 metų mor- 
gičius, 2 blokai iki požeminio, 
10 minučių iki 42 gt

NOYAC. Sag Harbor, L. I. Mod
om 4 room housekeeping bunga- 
lovvs. Complctely furnished. Near 
beaches. Lovely country setting. 
Accommodates 6. Heated. Special 
rates to July Ist. Literature on re- 
ąuest. Two weeks, monthly and 
scasonal rates for snmmer months. 
Ideal for children. Write WUliam 
Spooner. Birch St, Noyac. Sag 
Harbor. N. Y. Tel. Sag Harbor 
5-0627R.

■ ' t ■ ■' y '/j j' *4? - ■ -f '
Lietuvių Bendruomenės pa

stangomis, Rochesterio lietu- 
via*.. turėjo progos pa'sidžiang- 
ti Clevelando Vaidylos spek
takliu, kuris Tod^steriečiams 
buvo tikra ir reta šventė.

Vasario 9 buvo . suvaidinta 
vengrų dramaturgo L. Fodor 
3 veiksmų drama “Brandos 
Atestatas”. Veikalą režisavo ir 
dekoracijas piešė akt. P. Ma
želis. Pats veikalas, kad ir ne
lengvas vaidybos atžvilgiu, pu- 
,blikai mielas ir lengvai su
prantamas. Prieš akis žiūrovų, 
kurių -buvo prisigrūdusi pilnu
tėlė salė, praslinko mažutė gy
venimo iškarpa iš mergaičių 
gimnazijos Vengrijoje.

Gimnazistę Katrę Horwat 
vaidinusi N. Balčiūnaitė, kad 
ir blizgančiomis akyse ašaro
mis, kas rodė, kad ji į savo 
vaidmenį nuoširdžiai įsijautė 
ir ji pergyveno, tačiau pavir
šutiniškai pasiliko 
ir kiek suvaržyta, 
rektoriaus asmuo 
bai įtikinantis, nes 
su kolegomis mokytojais, at
rodė labai jaunas ir neprity
ręs. (Z. Dučmanas). 
mokytojos ClotUdos 
Bridžiuvienės buvo 
labai gerai. Puikus 
kytojo matematiko 
tipas (I. Gatautis).
naturalus savo vaidmenyje bu
vo E. Skujenekas (vaidino fi
losofijos mokytoją). E. Skuje
nekas taip pat šį veikalą ver
tė į lietuvių kalbą.

švelni, buvo V. Morkūnienė 
(lotynų kalbos mokytoja). Jau
nas E. Žilionis labai gerai su
vaidino seną gimnazijos sargą. 
Gerai vaidino mergaičių gim
nazisčių roles: A. Balčiūnaitė, 
A. Alkaitytė, V. Žilionytė. Vi- 

naturalūs buvo 
taip pat kiti — iypač gamtos 
mokytojo vaidmenyje Z. Peč- 
kus, gimnastikos mokytojos 
J. Gailiušytė, mokytojų J. Ki- 
jauskas ir J. Citavičius, suža
dėtinio rolėje A. Barzdukas.

Naujasis Testamentas ........  $2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p......................... $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. dė Fonesca, 264 p. — 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p. ... .................. ....................................
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p........
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p.................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. —......................—
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p........
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ................ ........... ............................. ...... 2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna.................................. 2.00
Šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl. - 5.00 
Jaunystės maršas. Alfas Sušinsk as, jaunimui skirta

knyga, 260 psl.

JOLLY TRAVEL SERVICE 
INC.

129 St. Nicholas Ave-
Brooklyn, N. Y. EV 2-8701
Serving the Travel Needs off 

Greatėr Brooklyn for 
10 years

Hotels, Tours, Honeymoons, 
Cruses, etc.

sūnūs
Juozo, gyvenęs Brazilijoje.

Ludavičiūtė, Julija ir Mari

nams — sveikstantiems. Kai
nos — $35.00 ir daugiau—Tel. 
GReeftteaf 6-1616. 217 Wartur-

76 Coort Street, BrOokiyn 1, N.Y. 
Will Custom Build On Your Lot 

Low Cost Summer and Ali Year

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

Ankudavičius, Juozas, sū
nus Konstancijos GEnskaitės- 
Ankudavičienės.

Balandienė, Pranė.
. Dulįeba, Juozas, s. Jono. _

Fridrichas, Hugo, Emilis, 
Eižin ir Maksas, -bei seserys 
Elena ir Greta, vaikai Otto, 
kilę iš Virbalio, Vilkaviškio 
ap., išvykę 1912 m., gyvenę 
Vokietijoje.

Gilys, Jurgis, išJon škių k./ 
sūn. Antano.

Girnius, Ignas, s. Karolio.
Goldbergas, Vaclovas, sū

nus Rudolfo.
Grubliauskaitė - Ruseckie

nė. Magdė, iš Vidotkų.
Gutauskas, Juozas, s. Juozo.
Hichs - Jonės, Valerija, gy

venusi Detroit, Mich. 14034 
Trinity, Detroit, Mich.

Jakaitis, Kazimieras, sūnus 
Jokūbo, iš Krekenavos.

Jonės - Hichs, Valerija, gy
venusi Detroit, Mich. 14034 
Trinity St

Juškevičius, Stasys, iš Že
maičių Naumiesčio, Tauragės 
apskričio.

Kerpienė - Stralytė, Marija, 
iš Kauno.

Labanauskas, Steponas, s. 
Kazio, iš Kelmės.

Lauraitis, Stanislovas ir 
žmona Varpučenskytė, Elena.

Liuma (Luima), Petras, iš 
Gineikų k., Vaškų vai., Biržų 
apskričio.

Lorantz, 
Blue Island, Illinois.

Loveika, Bronius,

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė.................
Gabija, metraštis ..............-................ ............
Susitikimas, J. Gailius, 155 p.....................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ...................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. ..............
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p......................
Algimantas, V. Pietaris, 267 p....... .............

Sėli your Lots now
GREAT DEMAND

GOOD PRICES
Phone or write:

Wilson, 3 Nelson Avė.
Staten Island 8, N. Y.

HARRISON PLAINS —Parkway 
Knoll, 3 blocks St. Anthony’s 
School. 51/- rm. Cape Cod. 4 yra, 
expansion attic. gar., blacktop 
drive, fully landseaped. Asking 
$22.000. Principais only. Owner 
WHite Plains 6-6440.

Markūnas, Pranas.
Martinkienė

Basė, iš Alsėdžių vai.
Matusas, Juozas (ar 

zas-. sūn. Juozo, iš Mickūnų 
k., Šiaulių ap.

Miklovaitė - Martinkienė, 
Basė, iš Alsėdžių vai.

Noreikis, Jonas, sūnėnas 
Rozalijos žaronskienės.

Petersonas, Kazys, 
Ernesto, g. 1927 m.

Popikaitytė, Elena,

FINANCING ARRANGED 
Sraall down payment. Uncondifion- 

al Guarentee of Material and 
Workmanship. Send for Brochure.

SUMMER HOMES

100 
0.50 
2.0(1 
5.00

Cooks. waitress. chambermaids, 
couples — kitehen help, butlers 

available for positions in rectories.
Apply:

Lida Bonfield

CONSULATE GENERAL 
OF tlTHUANIA 

41 Wešt 82nd Street 
New York 24, N. Y.

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N. 

Tel. APplegate 7-7083
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LietnvitĮ Amerikos PiliečiiĮ Klabąs
Viso $10,463.00

Ceriausi ir Įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

Juozas Andriušis

Laidotuvių Direktorių* 
T«L ANdr«w 8-2S90

2, Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

Reikalingas butas
Šeimai iš dviejų, pagyvenu

sių, reikalingas butas New 
Yorko apylinkėse, arti susisie
kimo ir ramioje vietoje. Atsi
liepti: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y. Tel. GL 2-6916.

Incoma Tax (bustoms and 
Indivldual) reikalais kreiptis

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi (vairūs dokumentai.

Žvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai. Mintai ir asmeninis tartas nuo ugnies ar (vairiu 
rMių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bet ngos, karta apmokant ir Ugontoft

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

BABASEYlOTSIrSDNtt
FDNRtAL BOMi

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku* 
mentę tvirtinimui

NEW YORKE Vasario 16 minėjfane kalbėjo kongresmenas Dantei J. FNod, 
kuri čia matome tarp dvieju lietuvaičiu: Angelė Roževičiutė ir dr. Nijolė 
Bražėnaitė. Nuot. V. Maželio.

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Br. oklyn, N. Y.

Pranciškonę vienuolyną
sekmadienio vakare prasidė

jo rekolekcijos, kurios truks 
visą savaitę. Pranciškonų vie
nuolių suvažiavo iš visų vie
nuolynų. Rekolekcijas veda 
kun. A. Sabaliauskas, salezie-

INCOME TAX — kitokių mokesčių, pBiotybte bei 
kitais reikalais Jums patarnauja

Pereito, penktadienio vakare 
paskutinio posėdžio susirinkęs 
Vajaus Komitetas su džiaugs
mu galėjo pažymėti, kad 1956 
m. BALFo vajus buvo sekmin- 
g ausias iš visų iki šiol buvu
sių vajų tame rajone. Gauta 
pajamų $10,463.00.

Vajus vykdytas pasiskirs
čius į mažesnes apylinkes, va
dinamus postais. Pagal postus 
gautos pajamos taip atrodo:

1. Apreiškimo parapijos po
stas surinko $1,480.50

2. Angelų Karalienės para
pijos postas surinko $1,023.00

3. Šv. Jurgio parapijos pos-

Lietuvos atsiminimų 
radijo “Rūtos” ruošiamos už
gavėnes įvyksta kovo 2 d. šv. 
Jurgio salėje Newarke. Vaidi
na K. Grigaitytės “Užgavėnių 
vakaras”.

mentali dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas fe- 
minusiomis kainomis. Kainos , to*

Accountartf & Tax PractHioniar 
100—21 89th Ava., Richmond HM, N. Y. 

TMafonas: VI 6-9029

Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų rėmė j y

seimelis šaukiamas kovo 31, 
sekmadieni, šv. Petro parapi
jos salėje. Iš ryto 10 vai. bus 
bažnyčioje pamaldos, po pietų 
— posėdžiai

Darbo valandos: Treč. Ket. Penkt 6 P. M. 9 P. M. 
šeštadieniais 9 A. M. 6 P. M.

Patartina telefonuoti prieš atvykstant Klijentams papra
šius, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

Dr. Juozas Girnius,
Liet Enziklopedijos redak

torius, lankėsi New Yorke ir 
vasario 23 N. Y. menininkų su
sirinkime skaitė paskaita “In
telektualo vaidmuo gyveni
me”. Po paskaitos vyko gyvos 
diskusijos.

Brooklyno vaidintojų trupės 
spektaklis, kur buvo suvai

dinta F. Neveravičiaus “Prie
šai”, vasario 23 praėjo su pasi
sekimu ir sutraukė daug pub
likos.

Talentų popietį 
irpasilinksnuniniąrengia se
niausia N. Anglijoje veikianti 
lietuviška radijo programa, 
kuriai vadovauja Steponas ir 
Valentina Minkai Pasilinksmi
nimas įvyks kovo 10, 3 v. p.p. 
So. Bostono Liet. Piliečių Klu
bo salėje, kampas E ir Silver 
St So. Bostone. Norintieji da
lyvauti talentų varžybose, užsi
registruoja pas V. Minkienę, 
502 E. Broadway, Baltic Flo- 
rists gėlių krautuvėje, So. Bo
stone, arba telefonu AN 
8-0489. Be ., talentų varžybų 
bus dar antra programos da
lis, kur pasirodys neseniai iš 
Anglijos atvažiavęs daininin- 
kas Benediktas Povilavičius; 
pasirodys ir Indijos magikas. 
Po programos pasilinksmini
mas ir gardūs lietuviški val
giai. Kviečiame visus į šį įdo
mų parengimą ir talentų po
pietį.

WA1TKUS
F O N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mm* 

PRANAS W AITRUS * 
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojaa 
NOTARV PUBLIC

Elizabatho lietuvių dėmesiui
Kovo 2 Elizabethe lankysis 

fotografas portretistas Vyt. 
Maželis, veždamasis drauge, 
moderniam portretavimui rei
kalingas šviesas bei aparatus. 
Galės portretuoti butuose.

Norintieji pasidaryti gerų 
(bet nebrangių) šeimos, vaiku
čių bei individualių portreti
nių nuotraukų, užsiregistruoja 
pas p. Veblauskus. Tel.: Eliza- 
beth 5-3324.

konferencija įvyksta kovo 2 
d. 10 v. prieš piet, Baltų Lais
vės Namuose, 131į ;.E. 70 St, 
N. Y. C. Kalbės vengrų stu
dentų laisvės kovotojų atsto
vas Ivan Jeszensky ir Paverg
tų Jungtinių Tautų pirminin
kas dr. V. Masenas. Bus val
dybos rinkimai ir kiti aktualūs 
reikalai. Ateinančiais metais 
Federacijos vadovybę perima 
lietuviai, tad prašome lietu
vius studentus gausiai daly
vauti. Po konferencijos — ka
vutė.

MOKĖTOJAMS 
PRIMINIMAI

Muitininkam dabar 
rugiapiūtė

Taksų mokėtojams nelabai 
maloni, bet būtina pareiga 
pranešti 1956 metų paja

mas ir atsiskaityti su mui 
tininkais. Tą galvosūkį ap
simoka pavesti sąžiningiem 
tarų specialistam. Išlaisvin

ti iš nervingo darbo ir 
nepermokėti taksų, 

šia proga pranešu savo 
klientams, kad nuo dabar 
taksų reikalu pas mane 

kreiptųsi adresu:
D. KLINGA, 

337 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tat EV 4-1232 
Valandos: nuo 10 ryto 

iki 8 vai. vakaro.

(BIELIAUSKAS) 
FU N E R A L HO M B

M. P. BALTAS—Direktoriui 
ALB. BALTRCN AS-BALTON 

Reikalo Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Lietuviška TV programa, 
organizuota J. Štoko ir skir

ta Liet nepriklausomybės mi
nėjimui (duota vasario 24, 4 
v. p, p. 13 kanalu), buvo ge
riausia iš J. Stuko iki šiol 
rengtų TV programų.

J. B. SHALINS- I
ŠALINSKAS ; 

Laidotuvių Direktorius J 
84-62 J AMA1CA AVĖ. } 

(prie Forest Parkway Statton) ?
Woodhaven, N. T. J

628;40 i 
35.00

260.00
439.00
250.00 i

Tel STagg 2-5043 j
Matthew P. Ballasl

Lietuviški maisto gaminiai.

Naujai išpuošta šokių salė.

Brocktone 
pertvarkomi telefonai, sujun
giant juos į automatinę centri
nę. Bus sujungta 14 didelių 
miestų. Naujiems darbams bus 
išleista keturi ir pusė milijo
no dolerių. Darbai bus baigti 
šią vasarą. Gyventojai galės 
tiesiai, nešaukdami centrinės, 
telefonuoti net į Pbiladelphiją.

tas surinko 189.00
4. Maspetho parapijos pos

tas surinko 417.00
5. J. P. Ginkaus postas su

rinko 173.00
6. Gydytojų postas 708.00
7. Evangelikų parapijos pos

tas surinko 111.00
8. BALFo centro postas su-,

rinko 1,163.75 C
9. Newarko postas 1,285.00 į

10. Elizabetho post
11. Lindeno post.
12. Patersono post
13. Keamy post.
14. Bayones post.
15. Aušros Vartų parapijos

postas surinko 162.00
16. Kitos vietovės 536.00
17. Koncertas davė pajamų

$1,602.35

Frank Dimas 
PUBLIC ACCOUNTANT 
INSURANCE BROKER

Įstaigą 764 Cypress Avė., 
Ridgevvood 27, N. Y.

(du blokai nuo 
Myrtle Avė. stoties.) 

Įstaiga atidaryta 
kasdien nuo

3 v. p. p. iki 9 v. v. 
ir šeštadien'ais nuo

10 v. r. iki 6 v. v.
Tel.: EV 1-4774;

Ml 2-4076

- Vi juF 1 ; - — n*- — t—-X—-?r-; 'AUK-iivo ir oKuno organizatoni! tucs- gemas; 
las. Tikslas buvo suteikti pro- tautas 
gos balsingiems vyrams susi
burti įgerą'drinosvienetąnr 
lietuviška dama Hnksminti sa
vus ir svetimuosius. Ir reikia 
pripažinti, kad šis tikslas bu
vo atsiektas. Sprendžiant iš 
pasisakymų spaudoje ir iŠ pri
vačių šaltinių. New Yorko vi
suomenė mėgsta klausytis ok
teto dainų ir koncertuose ok- 
tetą šiltai priima. Oktetas fr- 
gi neliko kurčias tietiiviškos 
visuomenės reikalams. Jis 
daug kartų be jokio atlygini
mo dainavo Balfo koncertuose, 
lietuviškose televizijos progra
mose, skautiškuose vakaruose, 
šeštadieninės mokyklos paren
gimuose, tarptautinėse moterų 
parodose ir kitais atvejais, kur 
reikėjo iš idealizmo pagelbėti 
lietuviškam reikalui.

Pirmasis okteto sąstatas bu
vo kitoks negu dabar. Tačiau

Vajaus Komitetas nuošir- 
džiai dėkoja didžiai gerbia- 
miems parapijų klebonams už 
nuoširdžią pagelbą vajų pra- 
vedant ir postus globojant, 

$ postų vedėjams už didelį rū
gti pestingumą ir darbą per visą 
gK Vajaus laikotarpį, o visiems 
gK aukotojams už nepaprastą jau
gti traną, vargstančio lietuvio au
gti pratimą ir gausias aukas, ku- 
gti riomis nušluostyta bus nevie- 
gti na kenčianfiųjų ašara ligoje, 
gti skurde ir kitose nelaimėta 
kR AXBA - • ------ —nirf -iz: Actu visiems nuoaraziau*

Ginkę krautuvėje
jau galima gauti įvairių lie

tuviškų velykinių atvirukų. 
Patartina šių atvirukų iš anks
to įsigyti ypač tiems, kurie su 
šventėmis numato pasveikinti 
savo artimuosius Lietuvoje bei 
kitur Europoje.

Velykiniai atvirukai paga
minti pagal naujausius mūsų 
dailininkų pavyzdžius.

Juozas Andriušis 
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V, E. BU-

KALAUSK4 asmeniškai ar telefonb EV 4-9672 
arba pat paved. K. Vaftaft)

bosais vytantas AūfcSUtah 
nis ir Leonasfik- 
teto įkūreno .WLšiosįdienos 
oktetui vadovauja muz. Ityko- CiBda; gįli I■■Uifaėi »i»rtrntn« fe Uetavee vytisĮ
las Liuberskis: Reikalui esant, ; j. AriMMfaM, fceneui— a. ar. 4. GHcafim, st. MfciM&onas fe
pianistas Aleksas Mrecnaskaš 
neatsisako oktetui koncertuo
se akompomieti ar pamokyti 
naujų daubų.

Per nenkeris veiklos metus 
(su pertraukomis) oktetas yra 
t»»rėies anie - 200 repeticijų. 
Gi su Įvabans pobūdžio "riešais 
pasirodymais, kurių buvo anie 
40, oktetas yra aplankęs Phi- 
ladelphiją, Amsterdamą, N. Y. 
So. Woodstock, Conn., ir Ne- 
wark, N. J; Tačiau daugiausia 
okteto dainų yra girdėjus New 
Yorko ir apylinkių lietuviška 
visuomenė.

Oktetas savo repertuare šiuo 
metu turi 31 dainą, tarp kurių 
yra svetimtaučių kompozitorių 
kūrinių, mūsų liaudies dainų, 
po keletą kariškų, partizaniškų 
ir skautiškų dainų.

Išvarius tokią gražią darbo 
vagą, oktetas savo penkerių 
metų gyvavimo proga ryžosi 
surengti pirmąjį koncertą, ku
rio visą programą išpildys ok
teto nariai, padainuodami jun
gtines ir solo dainas. Oktetas 
maloniai kviečia New Yorko 
visuomenę ir Atlanto pakraš
čio skautiškąjį jaunimą gau
siai atsilankyti į šį koncertą, 
kuris Įvyks šeštadieni, kovo 2 
d., Apreiškimo parapijos salė
je, North 5 St. ir Havemeyer 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 6 
vai. 30 nūn. Programoje taip 
pat dalyvaus akt. Vitalis Žu
kauskas.

Penkerių metų gyvavimo 
proga oktetui linkėtina ir to
liau taip gražiai puoselėti lie
tuvišką dainą ir skiepyti dai- 
nos meilę mūsų jaunimo šir
dyse. R. Kezys

denąs (perrinktai 34emš me
tams), Vincas Kaįiasas 
rinktas 4-iems metams) ir Pet
ras Jakelajtis. Į revizijos ko- 
miriją išrinkta: Ona Htdde- 
fehr, Benys Slipikas ir Anta
nas Usinas.

Naujoji valdyba savo posė
di je nutarė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį minėt| kovo 9 d. Šv. An
tano bažnyčioje, Silver Lake, 
bus atlaikytos šv. Mišios už 
pavergtą Lietuvą. Tos pat die
nos vakare 7 vai. Community 
Center salėje (Underhill. Avė. 
ir Madison St. kampas) East 
White Plains, minėjimas, po
būvis ir vakarienė. Minėjime 
kalbės New Yorko Apygardos 
atstovas. Valdyba

Paskaitos vedusioms
Kovo 10 d. 7 vaL vak. šv. 

Petro parapijos pobažnytinėje 
salėje įvyks paskaitos vedu
sioms. Paskaitos bus anglų k.

< Išsiuntinėjamos knygos
Šv. Petro lietuvių parapija 

Bostone 1954 m. atšventė sa
vo gyvavimo“ 50 m. jubilėjų. 
Ta proga parapijos istoriją pa
rašė dr. Antanas Kučas, o jos 
santrauką angliškai parengė 
kun. Albertas Kontautas. Kny
ga iš spaudos išėjo praėjusių 
metų spalio mėn.

Kadangi šv. Petro parapijos 
parapiečiai išsisklaidę gyvena 
Bostone ir jo priemiesčiuose ir 
yra sunku juos asmeniškai pa
siekti, tai klebonas šią knygą 
visiem išsiuntinėjo paštu. 
Daug parapiečių už ją jau at
silygino. Kai kurie parašė pa
dėkos laiškus, kad jų klebonas 
nepamiršo. Pavardės tų, kurie 
priėmė šią gražią šv. Petro pa
rapijos istorijos knygą ir už 
ją atsiuntė savo auką, kiekvie
ną sekmadienį skelbiamos pa
rapijas biuletenyje.

Wiiliam J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS


