
Jau kelinti metai Lietuvoj rių, daugkunigų, seselių vie- 
nepriklausomybės šventės mi- nuolių, įvairių visuomeninkų. 
nėjimas Memmingene tam. A. 
Bungos pastangomis praveda
mas su nepaprasta iškilme, 
plačiai išgarsina Lietuvos bei 
lietuvių reikalus ir pačią Lie
tuvą. Sakysim, praeitais me
tais minėjimas sutraukė labai 
daug vokiečių, surado daugy
bę naujų draugų Lietuvai ir 
plačiai nuskambėjo vokiečių

Iškilmingą minėjimą atida
rė tam. A. Bunga, tardamas 
trumpą žodį vokiečių ir lietu
vių kalbomis, ir maldą. Po to 
sekė svečio iš šveicarijos/*Zue- 
richer Woche” redaktoriaus 
dr. Schwarzenbaeho paskaita 
“Europa tarp galingų blokų“.

Paskaitininkas peržvelgė

IVĘTEDS IR VIETOJE GAMINTOS
< Medžiagos vyrų tr moterų eilutėms, švarkams, suknelėms, 
ų Silkiniai, rajoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

' Vardais ir tabalai*.
0 Didelis spalvų ir pavyzdžiu pasirinkimas.
• Geniausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk §J skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas*
SAMIEL BECBJENSTEIN. INC. 
TRYS DIDELES KRAUTUVES 

tik Orchard St. 125 Orchard St. 139 Orchard SU N. Y. C. 
GRanierey 5-4525

Closcd Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 p. M.
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line.-Train D iki Delancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

istoriją nuo Romos imperijos 
______ __  laikų primindamas,, kad Euro- 

paliko ir šių metų Vasario 16 pa turi suprasti savo pasiun- 
minėjimas, kovo 10 d._________ tinybę ir šusivįenyti po krikš-

Išvakarėse, kovo'9 pagerbti čioniška. vėliava. Europos di- 
aukštieji svečiai ir iš toliau at
vykę lietuviai. Atidaromąjį žo
dį tarė kun. A. Bunga primin
damas, kad tremtyje Vasario 
16 yia lyg lietuviškoji vigilija: 
budėjimas dėl išsineštų tauti
nių, kultūrinių, religinių ir ki
tų vertybių; budėjimas dėl 
lietuvybės išlaikymo, budėji
mas dėl savo kenčiančios tau
tos.

Kalbėtojas, pasveikinęs sve
čius, pakvietė žodžiui VUko 
VT pirmininkę A. Devėnienę, 
kuri savo kalboje nupiešė da
bartinį Lietuvos vaizdą. Rem
damasi atbėgusiųjų iš Lietu
vos parodymais, kalbėtoja pa
pasakojo apie baisią dvasinę ir 
fizinę priespaudą krašte. Var
go mokyklos mokiniai padek
lamavo keletą eilėraščių, o 
Damos choras padainavo ke
letą lietuviškų ir vieną latviš
ką dainą.

Kovo 10 dieną, prieš piet. 
vyko pamaldos už Lietuvą vi
sose Memmingeno katalikų 
bažnyčiose ir vienoje evange
likų bažnyčioje;

: Tel. APplegate 7-0349 '

! TELEVIZIJOS ir RADIOTAISI M v

Drauge kovo 23 yra laiškas 
— buvusios mokytojos, be pa
vardės, be siuntimo vietos, — 
kuris vaizdžiai ir šiurpiai pa
rodo tėvynėje palikusių lietu
vių pergyvenimus:

“...Nesigailiu pasilikusi čia, 
nors teko pereiti sunkų... ke
lią.

Kai tik įžengė “svečiai” iš

dybė ir galybė glūdi jos vie
nybėje; susivienijimą turi sek
ti dvasinio Europos palikimo 
pasisavinimas.

Dr. Schwarzenbachas lietu
viams yra jau pažįstamas iš 
anksčiau. Jis yra išleidęs dau
gelį knygų, kuriose pavaiz
duoja komunizmo siekius. Sa
vo redaguojamam laikraštyje 
budina pasaulio sąžinę, pri- Rytų, pas mus vyko baisi ko- 
mindamas apie gresiantį ko- va. Tūkstančiai žuvo kovo- 
munizmo pavojų visam pa- 
šauliui. Jis yra išleidęs ir Sū- — 
duvio knygą “Ein kleines Volk 
wird ausgeloescht”, kurioje iš
keliama

baisi Lietuvos tragiką.

se: motina, atvesta prie lavo-

niop pervežė į Taišeto lag. čia 
kasėm iš po sniego bulves ran- 

.. .. ,_x. _ kom, o žiemą — įvairūs dar-turedavo issizadeti su- baį
“Pavasarį išėjome į laukus, 

truputį atsikvėpėme, nes jau 
maistas geresnis. ‘
“IR PO 6 METŲ ‘YPATIN

GOJI KOMISIJA 
IŠLAISVINO

“Jie vyko visur ir beveik vi
sus išteisindavo. Įvykdavo 
trumpas, bet gilus tardymas,

S P A U D A
348 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. >

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

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.

EGA Instituto, New York*.

no, 
naus, sesuo brolio ir t.t... Kiti 
tiesiog masiškai buvo areštuo
jami ir po sunkios kančios iš
vežami į lagerius (kone, sto
vyklas). Norėjosi mirti, kad 
tik nepapuolus į jų nagus, bet 
šiandieną atrodo kitaip. Iš la
gerių sugrįžtame, o mirusieji 
ilsisi, ir net baugu pastatyti 
kryžių ant jų kapų”.

__ __ ________ Jr vakare paskelbdavo rezul- 
PASAKOJO, KAIP JI PATI

BUVO SUIMTA IR 
TARDOMA:

“Prieš tai dirbau vid. mo
kykloje, Dirbau kita pavarde, 
kol vieną dieną iškviečia šviet. 
ministeris, ir iš ten negrįžtu, 
patenku į saugumo rankas. 
Kaip šiandien menu tą vaka
rą, kada mane septyniese nu
veda, iškrato, išpešioja, visus 
guzikus išpiausto, atima visus 
segtukus ir tokią pabaisą tar
do tris parasį po to davė nusi
prausti — it vėl. Po savaitės 
patenku paš;baisesnius, atro
dė — neišlaikysiu. Tiesa, šir
dis baisiai streikuodavo ir ne-

W1NTER CARDEN TAVERN Ine.tatus. Mūsų lagery paskuti
niuoju metu buvo 700 kalinių, 
iš jų. liko 24, daugiausia rusai, 
čia laimės dalykas, kitur liko 
daugiau ir mažiau.
“SUGRĮŽOME TĖVYNĖN ir 

ČIA NIEKO GERO.
“Daugumas sugrįžo atgal 

(vadinas, į Sibirą. Darb.), nes 
čia nėra kas veikti, visur ru
sai ir žydai. Į mus žiūri bai
siai ir gailisi išleidę. Darbo 
negaunu ir nežinau kas dary
ti. Dauguma mūsų pasirinko 
sargų - valytojų, pečkųrių 
vietas. Mano sveikata silpna, . 
gal sustiprėsiu. Kiti važiuoja

Memmingeno vokiečių tarpe. 
Minėjimą uždarė Vliko at

stovas dr. P. Karvelis išreikš
damas džiaugsmą, kad vokie
čiai pavergtųjų reikalus pui
kiai supranta ir padėkojo 
šveicarams, kurie jau iš senų 
laikų Lietuvai rodo didelį 
lankumą.

Iškilmių didingą įspūdį 
miai sustiprino

choras “Dama”, 
vadovaujamas muziko 
Budriūno, kuriam teko 
keturis kartus įsijungti į ] 
gramą. Jau išvakarėse jis dai
navo susirinkusiai lietuvių 
bendruomenei atvykusioms

' ' \ H svečiams. Iškilmių dieną, at-
\ H giedojęs evangelikų pamaldo-

\ ' \ ■ se, skubėjo į naująją Marijos pildytos, tai baisus pragaras, ČIA NEGRĮŠK, TAI BAISU
Kun. Antanas Bunga, Mem- Dangun Žengimo bažnyčią, padarytas žmogaus rankomis

mingeno lietuviu klebonas, su- Su iu0 kartu nuei° lr eran8e- — neįsivaizduoju taip žlau-
rengęs didingą Vasario 16 mi- 1Un» Pamaldų dalyviai. Čia lie- raus. Tik atvirtas tikėjimas pragyvenimas labai sunkus,
nėjima, tuvių choras giedojo pakaito- palaikė visus. Pakenčiami moteriški bate-

mis su vokiečiais. Aktas di-
tėvynei įrodė net gausiomis Bavarijos parlamento narys *-----* '-------------- •»- ----- ~ ititm vir'rm-Tiri^Avrk.
kraujo aukomis. Evangelikų Franz Gaksch savo žodyje iš- dėtas* P° įžanginio žodžio, Jllsin ^įKvimAVU.
bažnyčioje pamaldas laikė j^iė tremtinio vargus pabrėž
tam. Pommer, kurs taip pat damas, kad 
gyvu žodžiu iškėlė kenčian- tremtiniai yra pasaulio sąžinė 

komunizmo atžvilgiu.
Jis nusiskundė, kad vokie

čių spauda permažai rūpinasi 
atskleisti komunizmo sieki-

visas Memmingenas meldėsi 
, už Lietuvą.

Pamoksluose, kuriuos šakė, 
iš Šveicarijos atvykę katalikų 
kunigai Wiąpli ir Schmidt, bu
vo iškeltas dabartinis šiurpus 
gyvenimas Lietuvoje ir drau
ge paminėta, kad Lietuva yra 
jauniausia krikščioniškosios 
Europos duktė, tačiau savo iš
tikimybę ir meilę Dievui ir

* '.'M

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

pa-

žy-

M. 
net 

pro-

galėdavau paeiti, bet į tai nie- Lenkijon, gal iš ten kur nors 
kas neatstiMHgdavo; apspiau- kitur -bus. Jeigu ne-
dydavo, apmušdavo ir vėl da- fiors kombl-
ro savo. Kameros būdavo per- nuosiu-

‘Uždarbis labai mažas — 
300 — 500 — 700 rublių, o

Pakenčiami

Baras, Salė vestuvėms, 
parengimams, susirinki* 

marus, ete.
1883 MACHSON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

TM. EV ž-MM (Prie Forest Are. stotie*) Kidgewood

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.~ “KAVTiriviMrB DDTVTTAvnr liai 328 rubliai, o apie rūbus
džiojoje Pilies salėje buvo pra- K j^^^rūkdavo-^ kas k " KolWno- 

choro sugiedota “Malda” — nuodai, elektra, ‘‘bananai”, 
Br. Budriūno su Balio Sruo
gos žodžiais.

Meninėje dalyje 
choras su geru pasisekimu su
dainavo eilę dainų. Daugelį 
vokiečių iki ašarų sujaudino 
vokiška daina “Die Heimat” 
— Tėvynė, su užbaigos žo
džiais: “Aš negaliu grįžti na
mo, aš nebeturiu daugiau tė
vynės”. 

Iškilmės buvo baigtos lietu
vių ir vokiečių himnais.

Po minėjimo buvo surengta 
vakarienė — pobūvis 

pagerbti brangiems svečiams, 
kurių tarpe buvo dienos pre-

mųjų dalyvavo apie tūkstantį, lietė Memmingeno lietuvių Agentas dr. Sehaanenbachas -PAKLIUVAU Į YPATINGO 
su žmona, Bavarijos parla- REŽIMO LAGERĮ 
mento nariai, Memmingeno su numeriais ant nugaros ir 
burmistras, dideli lietuvių bi- suknutės pažemio Ten pra- 
čiuliai šveicarai —- ispanai mynėm pirmuosius žingsnius: 
Thoma ir Ehrensberger. iškirtom mišką, pratiesem ge

ležinkelio liniją, įkūrėm nau- cukriniai runkeliai. Viskas 
širdų atgarsį vokiečių spau- M miestą. Viskas vyko nepa- nyksta. Jūsų doleris vertės 4 
doje, kaip dienraščiuose prastu tempu, nes milijonai nibl. (rinkoje 40 rubl.). Man 
Memminger Zeitung, Schwae- --------»------ - -------r------------ i t , , , - .
bische Landeszeitung” ir ki- n« špalu pasiliko po žmogų. 198 rubl. Parašyk, kad .dau- 
tuose. “Aš visą laiką, t.y., 3 me- gia,L nesiųstų.

L TAURYS (Eli) tus buvau miško kirtimo ir "Tave sveikina maniškiai ir 
krovimo brigadoje, čia buvo Au^ros Vartų Motina . 
tokių jaunų mergaičių ir se- 1
nelių. Medžiai didžiuliai, o nu- CIGARETĖS IR VĖŽIO LIGA 1 
pjauti reikia, nes ir to gaba- vaj apttakama pen- 
liuko duonos.negausi. Supu- ki nk t d 
vusi žuvis, kukurūzų vanduo, , penKioiiKa Kanų dažniau 
VU»1 Z.U to, KU u u 4 M , j-ufcanįjų negu tejp ne_

čios Lietuvos vargus ir rūpes
čius.

Iškilmingasis aktas
vyko Memmingeno didžio-

joje Pilies salėje, kuri tai die- mus, tačiau drauge pasidžiau- 
nai buvo nepaprastai gražiai gė, kad šveicarų spaudos pus- 
išpuošta astuoniais šimtais 
gvazdikų, kuriuos dovanai at
vežė iš Šveicarijos didieji lie
tuvių draugai ir geradariai 
Thomai. Salė, kuri talpina 
virš tūkstančio žmonių, buvo 
pilnutėlė. Kadangi lietuvių 
Memmingene tėra apie 300, 
tai iš to galima suprasti,

lapiuose kasdien galima rasti 
daug straipsnių prieš komu
nizmą.

Memmingeno miesto bur
mistras prisiminė, labai gerai 
įvertindamas praeitų metų 
Vasario 16 minėjimą Mem
mingene, kurio metu kalbėjęs 
prof. J. Eretas. Esą nors pa

kari vokiečių ir kitų sveti- skutinė emigracija žymiai pa-

se gyvena baisiai, nieko ne- 
.. .... . gauna. Yra vienas kitas, kur“marškiniai” ir pan. Is ten & . . , ... ., ;. f, . gyvena geriau, bet tai reteny-įseidavome it gyvi lavonai. bė

“Po šešių mėnesių patekau 
į Lukiškį (Vilniaus kalėjimą. 
Darb.), čia buvo galima atsi
kvėpti, bet po savaitės mus iš
vežė. Ešalonas buvo nedidelis, 
nes veždavo kasdien... Mask
voje išlaipino. Čia kareivių ir 
šunų buvo daugiau kaip kad gaulė. Iš vis, visur skurdas, 

duonos trūkumas.
“Mūsų rašytojai - karjeris

tai nuodija jaunimą savo raš
tais. Jiems rūpi tik pinigas. Iš 
viso inteligentija nusmukusi.
“JAUNIMAS GAN PUIKUS— 
dvasia stipri ir sveika, yra, ži
noma, ir išimčių.

nojarską, paskui Narilską 
šiaurėje, po to vėl atgal į Ir
kutsko lagerius. Narilske buvo 
didžiuliai lageriai po 50 tūkst. 
ir daugiau. Čia, Irkutsko sri
tyje, mažesni, bet daug sun
kesni.

85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y. s
■ - » 

t
fBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tek VI 6-2164

“GYVENA TIK PROPAGAN-
DISTAI

“Buvo čia svečiai iš Urug
vajaus, juos lydėjo Paleckis ir 
neleido eiliniam su jais kal
bėtis. Vistfr melas, didžiulė ap-

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Tokį didelį vokiečių skaičių bendruomenę, tačiau šių me- 
sutraukė kun. Bungos pa- tų paminėjimas pravedamas 
skleisti 7000 gražiai paruoštų dar didingiau ir todėl sukelia 
kvietimų, su informacine da- nuostabą. Jam patinką, kad

- limi apie Lietuvą. Minėjime lietuviai stengiasi išsaugoti 
tarp žymiųjų asmenų dalyva
vo Bavarijos parlamento at
stovai kunigaikštis Fugger, 
Gaksch ir Fichler; vyr. miesto 
burmistras, apskrities virši
ninkas, didesnė dalis Mem
mingeno miesto tarybos na-

savo tautines ir religines Ir šis minėjimas rado nuo- 
brangenybes tremtyje, 

kartkartėmis žadina ir visoo
pasaulio sąžinę, linkusią į 
snaudulį; jis reiškė dėkingu
mą lietuviams, kad tokios pa
stangos randa platų atgarsį

GROŽINĖS LITERATŪROS VAKARAS
BROOKLYNE

“Laukiam, bet tas laukimas 
toks ilgas ir miglotas, ir jūs 
ten apsnūdote. Dažnai sako
ma, sotus alkano neužjaučia.

“šiais metais visuose kol
chozuose liko žiemoti bulvės ir

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sula.ikstytų automobiliu dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

kalinių dirbo, nors po kiekvie- atsiunatė 50 dol., tai gavau 1

RAUDO VAIANEK JAUAHUS ME 
IUS SKRIEJA.PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEU7YORKO 
Ji-J. IRCONN. APYLINKĖJE KU

DABAR.

v
L i4'’. 1

1■

Žurnalo KARIO rengiamas įvyks balandžio 7, sekmadienį, 5 vai. p. p., Piliečių Klubo $ tai vis maistas, 
salėje* 280 Union Avė.

rūkančių. Rūkymas, ypačiai 
LIETUVĖS PASIŽYMĖJO cigarečių, turi tiesioginio ry- 

J NEPAPRASTU DRAUGlS- šio su vėžio liga... Tokias iš- 
£ KUMU IR TIKĖJIMU vadas paskelbė pereitą ketvir
ti Tuo galima didžiuotis. Lai- tadiėnį grupė mokslininkų^ iš 

______ ___ X ke ' pertraukų skambėdavo Amerikos vėžiui tirti draugi- 
Programai vadovaus rašyt. Jonas RŪTENIS. dainos, giesmės, ir šventes jos. Tabako bendrovių atsto-

KARIO redakcija ir bendradarbiai kviečia visus ĮNuiklausyti mūsų grožinio žo- į mes atžjnnėdavome. vai kritikuoja pareiškimą ir
džio kūrėjų. Pasinaudokite proga pagyventi keletą valandų meno pasaulyje. “Pagaliau po 3 metų pate- laiko jį nepatvirtintu. Ir su-

** V ban i MtnAIri feburflra ir nronlamBt h* eiteifatMifnim***

< Savo kūrinius skaityti yra pakviesti žinomi mūsų poetai ir rašytojai: Zlonas 
AISTIS. Ona BARONIENĖ - AUDRONĖ, Kotryna GRIGAITYTĖ - GRAUDUŠIENR, 
Vincas JONIKAS. Nelė MAZALAITĖ, A n'anas ŠKĖMA, Stepas ZOBARSKAS ir Leo
nas ŽITKUS. •• -

U35OKILJR97.9NEG.n0

HBJSDE

$ {einant aukojama.
plauti. čia gausybė musiukių drovių akcijos buvo 27* punta

įį. ' ’ < ■

• -
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SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly  $6.00 Amerikoje metama ----------------- $6.00
Brooklyn, N. Y.__________ 36.50. Brooklyn, N. Y.  $6.50
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Gyvenviete renka deputatą
Lietuvoje šio mėnesio pra

džioje buvo renkamos vieti
nės tarybos — rajonų, mies
tų, apylinkių ir gyvenviečių. 
Kam tie terminai nėra aiškūs, 
primename, kad darl95O me
tais buvo pakeistas Lietuvos 
suskirstymas apskritimis į 
rajonus. Apylinkės atitinka 
buvusius valsčius, o gyvenvie
tės — kaimus ir sodybas. Gy
venvietė yra “Lietuvos TSR 
žemiausias administracinis 
vienetas”, atitinkąs buvusią 
seniūniją. Gyvenvietės termi
no prireikė dėlto, kad kolcho
zai sugriovė kaimus, ir dar dėl 
to, kad bolševikai vis renkasi 
naujus pavadinimus pagal 
priežodį: kad ir nežmoniškai, 
by tik kitoniškai. Ir jų rinki
mai yra kitoniški, negu lais
vajame pasaulyje.

Bolševikai savuosius rinki
mus vis dar tebevadina “de
mokratiškais”, nors jų rinki
mų sistemoje nėra demokrati
jos nė už surūdijusį grašį. So
vietuose negalima išrinkti, ko 
nori. Kandidatus į deputatus 
išstato tik komunistų partija 
ir tik savo rinktinius žmones. 
Tokie savieji yra ir vadinami 
“nepartiniai”. Nė Sovietų san
tvarkoje nėra demokratijos, 
nes valdo viena komunistų 
partija ir valdo net ne savo 
rinkimų sistema, o mažos kli
kos (politbiuro) valia ir prie
varta. Sovietų tvarką tegali
ma būtų pavadinti “demokra
tiška” išvirkščia prasme: di
džiausios žmonių masės (liau
dis — graikiškai demos) yra 
dar labiau nuskurdintos, ne
gu carų laikais, ir dar labiau 
bejėgės (gr. kratos).

Kai “Tiesa” užsiminė, kad 
rinkimuose pirmą kartą daly
vavo lietuviai, grįžę iš užsie
nio (tur būt, Urugvajaus), ir 
buvo didžiai patenkinti tokia 

teisinga demokratine tvarka”, 
tai reikia manyti, kad jie iš 
tikrųjų buvo “didžiai paten
kinti”, sugretinę tą tvarką su 
laisvųjų kraštų rinkimais ir 
gerai supratę, kokia ji yra 
“demokratiška”.

Praėjusių rinkimų Lietuvo
je šį kartą nepavyko sureži
suoti taip sklandžiai, kad nie
kas nekliūtų. Jei nuo pirmųjų 
liaudies seimo rinkimų (1940) 
“balsavo” visada tiek, kiek 
reikėjo, tai šį kartą paskelbta, 
kad “keturiose rinkiminėse 
apygardose... kandidatai į de
putatus negavo absoliutinės 
balsų daugumos”. Rinkimus 
prireikė kartoti. Matyti, “bal
savo” labai menkas skaičius ir 
nebuvo iš anksto pasiruošta 
balsų pridėti, kaip tai pada
ryta 1940 metais. Vokiečių 
Stuttgarto radijas tai pava
dino “rinkimų boikotu”: boi
kotavo žmonės ir rinkimų ko
mitetai (nesirūpino balsų pri
dėti). Radijo komentatorius 
dar pastebėjo, kad rinkti ne
nuėjo ne tiktai lietuviai, bet 
ir Lietuvon atkeltieji rusai. 
Iš to daroma išvada, kad Bal
tijos kraštuose rodomas bolše
vizmui atsparumas veikiąs pa
čius okupantus.

Nereikia tiktai manyti, kaip 
daro Stuttgarto radijo ko
mentatorius, kad Stalinas 
“padaręs klaidą, įjungdamas 
Pabaltijo respublikas į Sovie
tų Sąjungą”. Nei jis, nei da
bartiniai Kremliaus diktato
riai nėra tokie buki, kad to 
nebūtų žinoję ar nežinotų. Jie 
sąmoningai “klaidas” daro, 
kad priverstų visą pasaulį sa
vo “gyvenvietėse” išrinkti so
vietinius deputatus. Nuo lais
vo pasaulio priklauso neleisti 
Maskvai šių “klaidų” karto
ti ir priversti atitaisyti pada
rytąsias.

Sudargas virsta knygnešių centru55’
Didįjį knygnešį kun. M. Sideravičių prisiminus (2)

Visą turtą spaudai sudėjęs, 
neturėjo net tinkamo drabu
žio: vilkėdavo balta drobine 
sutana, paprastais kailiniais, 
į paprastus batus būdavo įsi
kišęs basas kojas. Taip apsi
rengęs, per žiemos šalčius 
naktimis po Lietuvą vežioda
vęs knygas, džiaugdamasis, 
kad kilnų darbą dirbąs. Tik 
tada kojas pradėjo geriau au
ti, kai jam peršalus, gydyto
jas įsakė saugotis peršalimo. 
Ūkininkai dažnai rasdavo pa
šiūrėje miegantį kun. M. Si
deravičių savo vežime. Jis gai
lėdavo nuvargusių darbo žmo
nių ir naktį nekeldavo iš mie
go.

Maloniausia jo draugija 
buvo Nemuno žvejai, liaudis, 
su kuriais drauge gaudė Ne
mune žiobrius, juos smaigstė 
ant pagaliukų ir kepė ant ug
nies. Su visais, su katalikais 
ir nekatalikais gražiai sugyve
no, visi jį gerbė. Kai 1923 m. 
naujai atkeltas į Sudargą kle
bonas M. Brundza laikė pa
maldas už garbingą savo 
pirmtakūną, tai į bažnyčią su
sirinko ne tik katalikai, bet 
evangelikai ir žydai pasiklau
syti pamokslo apie užmirštą 
tautos švietėją.

Poniškumo nemėgo. Klebo
nas kvietė beturtį senelį eme
ritą kun. M. Sideravičių eiti 
gyventi į kleboniją, jis atsi
sakė, nėjo, nes ten jam per 
puiku esą. Mirdamas prašė, 
kad per laidotuves nebūtų jo
kių iškilmių, o ant kapo būtų 
padėtas paprastas akmuo. Gi
minės jo piašymą įvykdė.

Bet ne visada kun. M. Si- 
deravičiaus nusižeminimas 
žmonėms patikdavo. Jis, bū
damas uolus tretininkų orga
nizatorius ir gerbėjas, stengė
si ir pats gyventi pagal šv. 
Pranciškaus neturto dvasią. 
Negana to, kad visus savo pi
nigus skildavo knygų spaus
dinimui, bet jis nenorėjo ir 
čiupinėti pinigų. Dėl to jis 
pats aukų už šv. Mišias ne
imdavęs, liepdavęs žmonėms 
tas aukas nešti ištikimam jo 
tarnui ir padėjėjui spaudos 
reikaluose Jonui Urbučiui. 
Bet tas parapijiečiams labai 
nepatiko, jie nesuprato savo 
kieoono neturto dorybės, o
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klebonas nenorėjo jiems aiš
kinti nes manė, kad besitei
sindamas įgysiąs daugiau 
garbės, negu dorybės.
Kun. M. Sideravičiaus knyg

nešio darbą nulėmė vysk. Mo
tiejaus Valančiaus žodis. Kai 
baigė Seinų seminariją, tuo 
metu Seinuose nebuvo vysku
po. Baigę seminariją, klieri
kai šventimams turėjo vykti į 
Varnius. Naujai įšventintiems 
kunigams vyskupas pasakė 
pamokslą, primindamas būsi
mą jų pašaukimo darbą, ir 
karštai pabrėžė lietuviškų re
liginių knygų rašymo ir jų 
platinimo reikalą. Atminimui 
visiems padovanojęs po “že- 
maitiu Wiskupistes” knygą. 
Tas vysk. M. Valančiaus pa
skatinimas giliai įkrito į kun. 
M. Sideravičiaus širdį, ir jis 
niekad to neužmiršo.

Lyg tyčia Apvaizda kun. M. 
Sideravičiui paskyrė tokią vie
tą, kur jis savo pasiryžimus 
galėjo geriausiai įvykdyti. Su
dargas yra pačiame pasienyje, 
kampe tarp Nemuno ir Prū
sijos. Iš čia lengvai pasiekia
ma Tilžė, kur kaip tik tuo 
metu vysk. M. Valančiaus su
manymu buvo pradėti spaus
dinti rusų valdžios draudžia
mi lietuviški raštai ir slapta 
gabenami per sieną į Lietuvą. 

VIRŠUM MIAMI plaukia cepelinas (iš So. Weymouth, Mass.), 
kur<s ore išsilaikė 300 valandų neimdamas žibalo. Savo pajėgu
mu jis toli pralenkė vokiškąjį Graf Zeppelin, kuris prieš praėjus) 
karą nenusileisdamas buvo atskridęs j JAV.

Be to, gražią Sudargo vietą ir 
patį kleboną lankė žymūs lie
tuvių veikėjai: Petras Kriau
čiūnas, dr. J. Basanavičius, 
Meč. Dvoina - Silvestravičius, 
Serafinas Kušeliauskis ir kiti, 
čia prasidėjo tėvynės mylėto
jų susirinkimai, kurie dar 
daugiau pakurstė Sudargo 
klebono užsidegimą lietuviš
kai spaudai.

Kun. M. Sideravičius pradė
jo rašyti ir platinti lietuviškas 
knygas, tik atvykęs į Sudargą 
(1873 m.). Nuo spaudos už
draudimo jau buvo praėję de- 
vyneri metai, nuo pirmosios 
knygnešių bylos — tik dveji 
metai. Slaptos lietuviškos 
spaudos gaminimo ir platini
mo keliai dar nebuvo visiškai 
išgrįsti. Galima sakyti, kad 
buvo daromi tik paruošiamie
ji darbai. Lietuviškų knygų 
buvo tikras badas, žmonės 
negalėjo gauti ne tik pasiskai
tymo knygų, bet neturėjo nė 
iš ko melstis, o iš kitos pusės 
rusų valdžios pareigūnai 
brukte bruko žmonėms rusiš
komis raidėmis atspausdintas 
knygas. Kun. M. Sideravičiui 
buvo gaila žmonių, ir jis bi
jojo, kad per rusų platinamais 
knygas žmonės nevirstų sta
čiatikiais. Atsiminęs pirmojo 
knygnešio vysk. M. Valan
čiaus paraginimą, ėmėsi spau
dos darbo. (B. d.)

NEW Y0RK0 kolizejume j vyko radijo inžinierių suvažiavimas, 
kuriame buvo rodomas dirbtinis “mėnulis”. Jis bus paleistas į 
erdvę. Erika Garner laiko rankoje nedideli prietaisą, skirtą iš
bandyti, kaip tą “mėnulį” anapus atmosferos veiks meteorų dul
kės, kurios skrieja 18,000 mylių į valandą.

Amerikos Balsas pakeitė bangas
Šiomis dienomis Amerikos 

Balsas pakeitė kai kurių 
transliacijų iš Washingtono 
bangas. Skaitytojų kituose 
kraštuose patogumui dedame 
pilną Washingtono ir Europos 
transliacijų sąrašą, nurody
dami, kada jos girdimos Lie
tuvoje, Amerikoje (New Yor- 
ko laiku), Australijoje (Mel- 
bourno laiku), Argentinoje 
(Buenos Aires laiku). Kitose 
vietose girdėjimo laiką galima 
apskaičiuoti, prisimenant, 
kad, pvz., tarp New Yorko ir 
Chicagos yra 1 valandos skir
tumas (reikia atimti vieną va
landą), tarp N. Y. ir Los An
geles — 3 vai. skirtumas, tarp 
Melboumo ir Adelaidės — pu
sės valandos skirtumas.

Iš VVashingtono girdima 
kasdien

Pusės valandos programa 
Lietuvos laiku girdima 7:30 
v.v. trumposiomis 11, 13, 16, 
19, 25 ir 31 metro bangomis 
(Grinwichio laiku 16:30 v., 
New Yorko laiku 11:30 ryto, 
Melboumo — 2:30 ryto, Bu
enos Aires — 1:30 v.p.p.).

Washingtono laida kartoja
ma 3 kartus: Lietuvos laiku 
vidurnaktį 25 ir 31 bangomis 
(N. Y. 4 v.p.p., Męlboume 7 
v. ryto, B. Aires 6 v.p.p.; rytą 
7:15 v. 25 ir 31 m bangomis 
(N. Y. laiku 11:15 v.v., Melb. 
2:15 v.p.p., Buenos Aires — 

1:15 naktį) ir 3 v.pp. — 11, 
13, 16 ir 19 metro bangomis 
(N. Y. 7 v. ryto, Melbourne — 
10 v.v., Buenos Aires 9 v. ry
to).

Iš Europos
Kasdien pusės valandos 

programa Lietuvos laiku gir
dima 21 valandą (9 v. vakare)
— 16, 19, 25, 31 ir 251 metro 
bangomis (18 vai. Grinwichio 
laiku, N. Y. laiku 1 v.p.p., 
Melbourne — 4 v. ryto, Bue
nos Aires 3 v.p.p.).

Europinę programą taip pat 
kartoja tris kartus: 24:45 v. 
19, 25, 31 metro bangomis (N. 
Y. laiku 4:45 v.p.p., Melbour- 
no — 7:45 ryto, Buenos Aires
— 6.45 v.p.p.); 6:45 ryto — 
19, 25, 31 metro bangomis (N. 
Y. 10:45 v.v., Melbourne 1:45 
v.p.p., Buenos Aires — 12:45 
naktį) ir 3:30 v.p.p. — 19, 25 
ir 31 metro bangomis (N. Y. 
laiku 7:30 ryto, Melboumo 
10:30 v.v., Buenos Aires — 
9:30 v. ryto).

Iš viso su pakartojimais 
Amerikos Balsas Lietuvon 
transliuojamas 8 kartus į die
ną. šiais metais vasario 16 lie
tuviškasis Amerikos Balso 
skyrius pradėjo septintus dar
bo metus.

Kas nuolat klauso Am. 
Balso, prašomi parašyti, ko
kiomis bangomis geriausia 
girdėti.

M. JO KAJŲ S

TURTINGI
SKURDŽIAI
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Galiausiai jam sakau, kad 

man reikalingas neturto liu
dijimas. — “Tai kuriam kel
mui pasakojai visą savo kil
mė vadą? Padiktuok anam po
nui — ne šitam! tik anam, 
kuris sėdi į mus pečiais atsi
gręžęs, savo pavardę, kur gy
veni. Paskui tas ponas dar 
šiandien nuvyks pas jus ir 
praneš, ką bus radęs; pasiims 
blanką ir surašys į jį viską, 
jei matys, kad jūsų prašymas 
pagrįstas. Už tai nereikia nei 
atlyginimo mokėti, nei dėkoti. 
Dabar gali sau keliauti svei
kas!”

Tegul jį sveikąj)ievulis lai
ko, kad jis taip greitai mano 
reikalą atliko! Padiktavau 
anam ponui savo pavardę bei 
buto adresą, ir iš džiaugsmo 
nebegalėjau atrasti nė durų, 
pro kurias buvau įėjęs; užuot 
išėjęs pro duris, vos neįsiriog
linau į didžiulę sieninę šėpą, 
kuri nuo apačios iki viršaus 
buvo prikrauta lempų. Tada 
kažin koks geraširdis ponelis 
paėmė mane už apikaklės ir 
taip gerai padėjo man rasti 

duris, jog, atsidūręs už durų, 
pasijutau belaikąs rankoje vo
lungę . ..

Tačiau šito ponia Zuzana 
nebegalėjo klausyti, nepada
riusi pastabos:

— Betgi, brangus vyreli! 
Ką čia betauški! Iš kur ten 
galėjo atsirasti volungė?

— Tai dar klausimas! nagi 
iš anos išsipusčiusiosios po
nios skrybėlės. Ji man pasakė, 
kad aš esąs baisus jautis. Iš 
tikro nežinau, iš ko ji mane 
galėjo pažinti?

— Tai gerai, kad nors abie
jose įstaigose laimingai reika
lą atlikai. Dabar belieka ra
miai laukti to pono ateinant. 
Tiek visur prisilakstęs, žino
ma, gerokai būsi išalkęs.

— Taip, tikra tiesa, ir jeigu 
pasiūlytume! ko nors užkąsti, 
tai šį kartą balsuočiau už ta
vąjį projektą.

šitai išgirdusi, ponia Zuza
na padėjo ant stalo jau kelis
kart garbingai minėtąjį kum
pi, kaip ir turi būti užkrautą 
ant padėklo.

Tėvas Adomas pirmiausia 
išvertė akis, paskui smarkiai 

suraukė antakius. Iš paniūrų 
žvilgsėjo į kumpį, kaip žiūri
ma į pavojingą žvėrį, nuo ku
rio tvirtai pasiryžtama gintis 
peiliu.

— Kas tatai yra, moteriš
ke? Visas kumpis? Tikiiausias 
viso savo pavidalo kumpis? 
Kokiu būdu tu jį įsigijai? Juk 
nė vieno mėsininko neturime 
kūmo?

— Kokiu būdu? Nagi pane
lė Lidija gavo dovanų.

— Dovanų? Oi, oi, panele 
Lidija, tas man niekada nė į 
galvą neatėjo. Vadinasi, ir 
tamsta “jau” begaunanti do
vanų? O iš kokios giminės esi 
kilusi! Dovanos, paprastai, la
bai brangiai atsieina.

— Kas čia atsieis, — atsilie
pė Zuzana, — juk tai Jonas jį 
atnešė.

Policininkas Jonas? Na, tai, 
žinoma, kitas reikalas. Tai 
mūsų luomo žmogus. Iš tokio 
galima ir dovana paimti. Bet 
visas kumpis! Iš kur polici
ninkas gali gauti visą kumpį?

— Nesirūpinkime tuo, ma
no brangusis.

— Bet aš turiu rūpintis! 
Nes jeigu čia koks “korupci
nis” kumpis, tai tikrai sakau: 
nė vienas jo kąsnis neįeis į 
mano burną.

čia atsiliepė panelė Lidija:
— Taip, tai iš tikro korup

cinis kumpis.
— Kaip tai? nuo medžio 

nukrito? Gal jį pranašo Elijo 
juodvarnis atnešė Jonui?

— Tai suprask gi galų ga

le! — sušuko ponia Zuzana. 
— Dalykas štai koksai: ponai 
daktarai pas kažkurį mėsinin
ką rado tokių prekių, kurios 
reikėjo į Dunojų įmesti, bet 
Jonas šį vieną kumpį palaikė 
geru ir pasiėmė. Vistiek žu
vims jau buvo jis paskirtas.

— Suprantu. Jame yra vi
rių. Tokių milžiniškų gyvū
nų, kurių akys nepastebi.

— Et, gal tai visai netiesa; 
gal tik taip sau išgalvojo gud
ruoliai. Bene kas yra matęs 
kažin kokius virius? Seniau 
niekas to nė girdėti negirdėjo.

— Tačiau tai yra tikras da
lykas. Viriai yra tokios velniš
kos kirmėlės, kurios suėda tą, 
kuris jas praryja. Ir kaip tik 
dėl to aš pavalgysiu šito kum
pio.

Senelis išsiėmė lenktinį pei
lį ir atsipjovė žmonišką skiau- 
tą kumpio. Moterų nekvietė į 
šią puotą. Užtat savo šuniui 
nesigailėjo didokų kumpio 
kąsnių.

— Jis taip pat turi eiti 
drauge su manim! Visur ir 
visada norėdavai tu pas
kui mane vaikščioti, tai ir čia 
eisi paskui savo viešpatį!

Tačiau šarką visą laiką vijo 
nuo savęs:

— Eik sau! Tu turi gyventi. 
Tu esi ponios savybė. Skiššl 
Negausi kumpio. Šarkai nėra 
kas veikti aname pasaulyje.

Senelis taip kirto kumpį, 
jog net teta Zuzana nebeiš
kentė.

— Mano brangusis, gal jau 

užteks? Dar galės pakenkti, 
jei nesiliausi kimšęs.

— Taigi aš kaip tik to ir 
noriu I

Protokolas ir išlyginta 
skrybėlė

Staiga Budrius ėmė urgzti, 
žiūrėdamas į duris, ir nera
miai susirangė po lova.

— Kas tai būtų? Ką ten 
šuo suuodė?

Laukuojės medinės ir vi- 
duojės stiklinės durys buvo 
uždarytos. Kumpiui valgyti 
nereikia šviesos iš šono.

Kažkas buvo už laukuoju 
durų. Jos atsivėrė niekam ne- 
pasibeldus, paskui atsivėrė ir 
antrosios. Įlindo kažkoks vy
ras. Pirmiausia jis keliskart 
išskėtė ir suglaudė parasoną, 
kad nuo jo vandenį nupurty
tų. Paskui to paties parasono 
galiuku numovė nuo kojų ka
liošus ir simetriškai sustatė 
juos tarp durų. Tiktai tada 
pasirodė jis su visa savo didy
be.

Tatai buvo liesas, prakaulis 
jaunikaitis, turįs pilką perga- 
minės spalvos veidą, kurio vie
na nosis teraudonavo nuo šal
čio. Šviesiuosius jo ūsų plau
kus galėjai skaityte suskaity
ti — tokie reti jie buvo. Taip 
pat ir jo barzda, matyti, dėl 
nepalankių temperatūros są
lygų taip peranksti ištarpo, 
jog nebeapsimokėjo ji kirsti. 
Viena akis buvo smarkiai pri
merkta, užtat kur kas žvitriau 
ir atidžiau žvalgėsi po pasaulį 
antroji. Jis buvo apsivilkęs 

dviem vasariniais apsiaustais, 
kurių apatinysis buvo ilges
nis už viršutinį j į. Iš kišenės 
aiškiai kyšojo arba savo kon
tūrais žymėjo įvairiaspalviai 
popieriai, rašalinė ir plunks
na. Kojos jam buvo apautos 
ilgomis kurpėmis su aukštai 
užriestomis nosimis; rankos 
slėpėsi senose vilnoninėse 
pirštinėse, bet iš jų kyšojo 
nuogi pirštai. Visos tos dango- 
vės tobuliausia viršūnė buvo 
ant galvos užmautas cilinde- 
ris, kurio iš pradžių jis nė 
nuimti nemanė.

— Atsiprašau! Gal aš ne 
ten pataikiau? Esu siųstas į 
vieną neturtingą šeimą 
vietoje pamatyti jos gyveni
mo, į kažkokį Adomą Kaporą.

Senelis neapsakomai nu
džiugo.

— A, — pagalvojo jis, — 
tai tas pats ponas, kuriam pa
diktavau savo adresą. Kaip 
greitai jo ateita!.. Taip, taip! 
— pridūrė jis garsiai, — tam
sta teikeisi labai gerai patai
kyti. Aš esu Adomas Kaporas, 
o čia štai mano žmona.

— Kokį patogų ir šiltą 
kambarį turite I Aš įstaigoje 
turiu pūstyti rankas. Nuo ko
vo 15-tosios, kaip įsako tai
syklės, pas mus krosnys nebe
kūrenamos.

— Gerbiamasis, — aiškino 
ponia Zuzana, — aš esu skal
bėja, tad man, noromis neno
romis, tenka kūrenti krosnis, 
skalbinius džiovinant ir lygi
nant.

— Skalbėja? Koks puikus 
tatai amatas! O tamsta esi 
tasai Adomas Kaporas?

— Taip, vargšas, duonos 
nebetekęs iešmininkas! Duo
nos? Bet kumpio, kaip atrodo, 
apsčiai tebeturite.

Paskui nusimaudamas pirš
tines, suniurnėjo per nosį:

— Visas kumpis guli prieš 
jį. O koks jo tamsiai raudo
nas gražumas! Kad taip man 
nors vieną kartą gyvenime 
tektų sulaukti to, kad su visu 
kumpiu vienų vienas susitik
čiau!

Ponia Zuzana pastebėjo jį 
pavydžiai žvilgčiojant į kum
pį-

— Prašytume, gerasis, ma
loningasis pone, jei tas tams
tos neįžeistų, prisėsti drauge 
su mano vyru prie to kum
pio.

Tai tardama, ji slinktelėjo 
arčiau stalo kėdutę ir padėjo 
lėkštę šalia padėklo su kum
piu.

Tėvas Adomas šnibžtelėjo 
žmonai:

— Moteriške, argi ir jį no
rėtumei į mirtį išrengti:

žmona taip pat pašnibždi 
mis atsakė:

— Gražesnės mirties ir jis 
negali trokšti.

— Na, žinoma; tai tiesa.
Maloningasis ponas nelau

kė antrukart paprašomas, bet 
tuojau atsisėdo prie stalą

(Bus daugiau)



Bendrabutis

SAV1NGS ACCOUNTS CORDIALLY

damų tikslingumu, Dievo 
mintimi ir Jo visagalybe.

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą skaudžioje liū
desio valandoje jos dukterims Anelei ir Milei Andriuške- 
vičiūtėms ir jos sūnui Stasiui Andriuškevičiui.

žmogus, būdamas protinga 
būtybė, Dievo yra apdovano
tas kūrybine galia, žmogus 
pajėgia gilintis į gamtos dės
nius ir tų gamtos dėsnių ri
bose jis pajėgia kaiką sukurti 
bei išrasti. Tuo būdu yra pa
našus į savo Kūrėją — Dievą. 
Iš kitos pusės, žmogus in
stinktyviai jaučia, kad jo gy
venimas su fizine mirtimi ne-

išre&lęė šiąisžodžiąis: “Sutvė
rei, Dieve, mane sąvo paveiks
lu to panašumu, ir nerami yra 
mano stela, kolei neatsilsės 
tavyje, Viešpatie”.

Tikrųjų netikėlių negali bū
ti pasaulyje. Jei kas savo blo
gu gyvenimu ar proto pui
kybe užslopina savo širdyje ti
kėjimą į Dievą, jis pats yra 
kaltas.

8V. MARIJA. Japonų piešinys 
šilke

« Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas »

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

Mokslo metu Putname 
kia Nekaltai Pradėtosios 
sijonatas, kur 
lietuvaitės -auklėjasi ir yra 
auklėjamos katalikiškoje ir

WHIL — 1430 kitocyde* — Medford, Mass.
Kiękyiepą sekmadieni nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNU3ŽTOI — Uthmnian Itodio Hour. 5* Cot- 
tage SI, Norwood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furnitūra C®. — A. ir

3. Geriausi ir {vairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- Jj 
mis. J

KNIGHTS OF LEEHUAN1A WLOA 
. —BRADDOCK,PA.

Bei socialinių srovių vardais, nioeonnae-sjsenjose ir ere- 
kaip sociaUamu, materialte- ĮEP>»j teP tįesoa,
mu, fašizmu, naduu^ komu- ~ *~
nizmu ir t.t. Kartais vęiųpa 
atvirai pasisakyti, kad jie nei
gia Dievą ar tikėjimą. Jie tik 
tvirtina, kad siekia žmonijos 
gerovės, dedasi darbo klasių 
globėjais bei gynėjais, žmoni
jos filantropais ir geriausiais 
patriotais. Kadangi krikščio
nybė ne visur pritaria jų no
rimoms įvesti reformoms, to
dėl jie stoja į kovą prieš Die
vą ir tikėjimą. Ir taip, užuot 
nusilenkę tikram Dievui, t jie 
pradeda garbinti dievaičius —

SAVINGSBANlC

Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webst!tt Ąye., Cain- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4*18 ar 
8-184*; Klrklaad 7-8533.

LATMT 
INTEftE«T 
RATE

tautiškoje, dvasioje. Priima
mos moksleivės (Highschool) 
ir studentės (Colfege). Tėvai, 
kurių dukros šiais metais bai
gia 8 skyrių ar vidurinę mo
kyklą (Highschool) ir norėtų 
leisti į šį lietuvišką židinį sa
vo dukrą, turėtų skubiai apsis
pręsti ir registruoti

Labai svarbu žiūrėti, į kolų 
banką įdedi pinigus, kad neštų 
gerą procentą, o dar svarbiau 
savo dukrą atiduoti į tinkamą 
auklėjimo mokyklą.

Visais bendrabučio ir sto
vyklos reikalais kreiptis:
Immaculate Conception Con- 
vent B, F, D, 2, Putnam. Conn. 
Tetef. WALnut 8-5828, vaka
rais 6:30 — 8:30 WALnut 
8-9876

Stovykla
Birželio 30 prasideda 14 mer
gaičių vasaros stovykla, kuri 
baigsis liepos 28 lietuvių su
siartinimo švente. Informaci
jos jau gaunamos, o registra
cija prasideda balandžio 1 ir 
truks iki birželio 1. Tačiau rei
kia, paskubėti, nes vietos ribo
tos ir pirmosioms įsiregistra
vusioms rezervuojamos. Daž
nai dėl tėvų nepaskubėjimo 
dukroms liejasi ašaros, kad ne
priimtos Į stovyklą.

Accountant & Tax Practrlionier 
100—21 89th Avė., Richmond HiH, N. Y.

Telefonas: VI 6-9029

vei- 
pen- 

besimokančios

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

12:30 iki 1:00 vaL pietų metu 
VEDĖJAS—P. VIDINIS 

31 Bunker Avė. 
BROCKTON 4, MASS.

TeL Brockton 8-1159-R.

dimo, akių pageidimo ir gyve
nimo puikybės. Tada jų die
vais pasidaro pinigas, turtai, 
žemų palinkimų tenkinimas ir 
puikybė. Apie tokius Sv. Povi
las sako: “Nes, pažinę Dievą, 
jie negarbino Jo kaip Dievo ir 
nedėkojo; savo mintyse pasi
darė tušti, ir neišmintinga jų 
širdis aptemo. Tardamiesi esą 
išmintingi, pasidarė paiki. Jie 
pakeitė nemaraus Dievo gar
bę, maraus žmogaus, net 
paukščių, keturkojų ir šliužų 
paveikslo panašumu” (Rom. 
I, 21-23).

Šios rūšies bedievius labai 
gražiai charakterizuoja pran
cūzų rašytojas Littre, juos 
mokindamas: “Kodėl jūs sten
giatės atsakyti į klausimus, iš 
kur einate ir kur einate, ir ar 
yra gerasis ir išmintingasis 
pasaulio visatos Kūrėjas? Tos 
rūšies problemos yra ligotos. 
Norint iš jų pasveikti, geriau
siai reikia apie jas visai ne
galvoti”. Taip ir daro prakti
niai bedieviai. Jie visai neno
ri galvoti apie šios rūšies pro
blemas ir nesistengia pažinti 
tiesos. Tuo būdu jie tampa 
panašūs į neprotingus gyvu
lius.

Prancūzų poetas, istorikas 
ir kartu valstybininkas Al- 
phonse Marle Lotos Lamar- 
tine (1790—1889) apie tokius 
ąąjto:. “Tų, kurie netiki, nie
kad' nelaikiau Žmonėmis**. O 
P. Oudin, nors ir būdamas na* 
turalistas, štai ką sako: “Savo 
gyvenime niekad nemačiau 
taip reto žvėries, kaip netikto*

gerybės iš rankų. Nenorime 
su ta nepamainoma tiesa nie
kaip sutikti

Toli toli tėviškės laukuose 
ar pakelėse trūnija dabar ap
leisti ar pargriūvą kryžiai, kop
lytėlės. Keliaudami kadaise 
tais keliais/ nukeldavomę ke
pures, dędavom kryžiaus ženk
lą, pasimelsdavom. Taiprimin- 
dava mums gyvenimo prasmę 
ir jojo tikslą. Mums užtekda
vo laiko pasimelsti. Mes ke
liaudavom į toli esančias me
džiais apaugusias bažnyčias, 
gavėnios laiku tikrai nuošir
džiai pastouošdavom didžiajai 
prisikėlimo šventei — Vely
kom.

Lekia automobiliai, trauki
niai, rūksta fabrikai, skuba 
žmonės, namų namai... Eini ir 
norėtum ištrūkti iš to ūžesio. 
Norėtum nors valandėle būti 
ten kur ankstyvasis veversėlis 
jau pragydo, kur pelkės miš
kuose ir kluonuose dar neiš
džiūvo, kur kvepiantį verba 
žaliuoja. Ir, rodos piautum jo
sios šakeles, rištom į kuode
lius ir ruoštumeisi tam iškil
mingam Verbų sekmadieniui

Tai neišdildoma praeitis. 
Jei kas grąžintų į tuos laikus, 
rodos, kiekvienas savo gyveni
mo kelius dabar kitaip pa
kreiptų. Bet, deja; jau vėlu. 
Nebegrąžinsi praeities. Ji jau 
amžinybėje, o j ją visų mūsų 
keliai — tik vienų trumpesni, 
kitų ilgesni. J. M.

4. Lietuviški maisto gaminiai
5. Naujai išpuošta šokių salė.

Kartą Anglijos karalius 
Jurgis uftlausė savo garsaus 
išradėjo Brancko, grįžusio iš 
kelionės aplink pasaulį: “Pa
pasakokite, ką jūs esatemątę 
kelionėje aplink pasauli? Ir 
šis labai gražiai karaliui atsą- 
ke:“Jusų Didenybė, Šviesiau
sias Karaliau, kelionėje aplink 
pasaulį mačiau Dievą”. Iš tik
rųjų, taip galėtų pasakyti 
kiekvienas, kurs svarsto pa
saulyje esančią išmintį ir tiks
lingumą.

Vokiečių astronomas P. 
Kircher vienam netikėliui, ku
ris stebėjosi mokslininko pa- 
dąiytužemčs globų ir pa
klausė, kas tai 
kė: “Jis pasidarė pats per sa
ve”. Ir kai netikėlis prašė 
mokslininko taip nejuokauti, 
šis pridūrė: “žinokite, kad 
lengviau yra žemės globto pa
sidaryti pačiam, kaip visam 
pasauliui atsirasti iš nieko”.

Francois Marie Voltaire 
(1694 — 1778), užsukdamas 
laikrodi, savo draugams taip 
kalbėjo: “Juo daugiau aš sten
giuosi save įtikinti, kad tas 
laikrodis pats pasidarė, tuo 
mažiau aš tam tikiu ”

Senovės pagonių romėnų 
rašytojas Seneca (4 m. pr. Kr. 
— 65 m. po Kr.) sako: “Nėra 
prigimties be Dievo. Vadinki
te Jį kaip norite: prigimtimi, 
natūra, laime, likimu, bet vis 
tai bus Dievas, kuris įvairiais 
būdais naudoja savo galybę. 
Todėl meluoja tie, kurie sako, 
kad jie Dievo nepažįsta. Jie 
tai tvirtina dieną, o naktį, ka
da pasilieka vieni, abejoją”.

Dar aiškiau apie reikalą ti
kėti į Dievą išsireiškia Julius 
Simon: “Idėja aukštesnės bū
tybės, kuri viską mato, atlygi
na už gerą ir baudžia už blo
gą, yra visuotinai universali 
ir populiari visose tautose. Ir 
jeigu Dievo tikrai nebūtų, Jį 
reikėtų išrasti”.

Iš viso to, aišku, kad kiek
vienas žmogus savo prigimtu 
protu gali prieiti Dievo buvi
mo pažinimą, o tikrasis tikė
jimas, kurs yra paremtas Die
vo duotuoju Apreiškimu, ne 
tik mums patvirtina Dievo 
buvimo tiesą, bet dat nustato 
mūsų santykius su Dievu.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 

; Kultūrinė Ęadto Programa
W0M3, IV7V KNOCyCSM

BOSTON 15.MASS.

Sekmadteniate

Iš tikrųjų įsitikinusių be
dievių neturime, o turime tik 
tariamus netikėlius. Tai yra 
gyvenimo bedieviai, kurie no-’ 
retų taip gyventi, lyg kad Die
vo visai nebūtų^- Tikėdami*.___
kad Dievo nėra (nes to neįro- f* Ą VfNVIA 
do), tariasi galį nesilaikyti vF/lf 
Dievo X Įsakymų ir bendrai 
krikščioniškos moralės nor
mų. Jie tai daro įtakoje, kaip 
sako šv. Raštas, kūno pagei-

Artėja pavasaris. Gamtoje jau
čiamas persilaužymas: lyja, 
protarpiais smegti, pučia ve
jat Grumiasi žiemos likučiai 
su besibraunančiu pavasariu. 
Artėja naujas gyvenimas — 
atgimimas.

gamtos -kovą jaučiame 
kiekvienas, švystelėjus ” saulu
tei nušvinta ir mūsų veidai 
Širdies gelmėse kraunasi nau
jos jėgos.

Eini ir galvoji. Tūkstančių 
tūkstančiai metų prabėgo ir 
vis kartojasi tas pats: gimsta, 
auga, klėsti miršta. Neklysta 
nė kiek gamta. Rodos, imtum 
ir sulaikytum saulę, kad ji ne
sileistų, o visada šviestų ir šil
dytų. Galėtų visada žydėti me
džiai gėlės, žaliuoti laukai 
Bet ne. Visa tik laikinai — 
ateina ir praeina.

Ateina ir praeina ir žmo
gus. Pati gamta jam primena 
jo paskirtį. Pabūk, pasidžiauk 
Dievo sukurtomis grožybėmis 
ir keliauk. Ir būdamas šioje 
žemėje, semtis laikinųjų gėry
bių tiek, kiek tau jų reika
linga.

Gavėnia — susimąstymo lai
kas. Bėgame ir, rodos, nieka
dos nesustotume, jei tas ne
primintų — sustok ir pagal
vok. Ir tada stebtell Dairaisi, 
kur nubėgai. Matai savo pra
kaito lašus ant sukrautų že
miškų gerybių. Ir kai pelenais 
pabarsto galvą, slysta visos tos

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Meaahan Str., Ridgewood. Brook’yn. N. Y 

Skambinti teL HYadnt 7-4677

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI J SSSR 
į UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.
Siunčiame maisto produfctus, nwjv ir dėvėtas drabužius, 

medįįag^s, vaistus ir t. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.

- Siuntėjui {teikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą - 
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. —' 

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7.10 dienų bkgyj 
Siuntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 
MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 val/i vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 va), ryto ir 4 vai. po pietų.

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pefmsylvanijos gelžkėlio stoties Nevrarke.

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

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

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

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

- - .r: ...?

DARBININKAI

Lietuvos VyčiŲ Radijo Progrąina
TrmM>iu«> » ,»tiprie* radijo stoties WL4)A, 1550 kyleeyeles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. 30-

KALAV8K4 asmeniškai ar telefonu EV 
arba pas pavud. K. Vaitaįti

ąibaigs — jis gyvens ir po mir
ties. Ir čia jią susiduria su iš
tisa eite- prnhtemų

Mokslininkai, svarstydami 
šiuos ' klausimus, bet remda
mies vien savo protavimo iš
davomis, o aplenkdami Ap- 
re^ygąą, prikūrė įvairiausių 
hipoteadų bei Teorijų: - Pavyzd 
džiul anglas Charles Darwin 
(1809-82) paskelbė teoriją, 
kad pasaulyje esanti medžia
ga yra amžina, iš kurios lai
kui bėgant viskas išsivystė, 
net ir gyvybė, o iš beždžionės 
išsivystė tobuliausia gyvybės 
forma — žmogus. Iš tos teo
rijos šiandien visi rimti moks- 
linmkai juokiasi— Ir tikro, _= 
kaip gi nesijuokti, kad kaiku- 1 
rie žmonės priskiria medžia
gai amžinumą, ko nenori pri
pažinti Dievui ir savo sielai.

Garsus italų mokslininkas 
Guglielmo Marconi (1874 — 
1937), išradėjas bevielio tele
grafo, gyvybės atsiradimo 
klausimu taip sako: “Akivaiz
doje didžiųjų gamtos paslap
čių — pasaulio pradžios ir gy
vybės atsiradimo ant žemės— 
mokslas yra absoliučiai bejė
gis.” Iš tikrųjų, dėl pomirtinio 
gyvenimo ir žmogaus paskir
ties mokslas su visomis savo 
teorijomis tegali tiek teatsa
kyti: nežinome ir nežinosime, 
iš kur ateiname, kur einame 
ir kur nueisime, jei savo pro
to nepalenksime Dievo duo
tam Apreiškimui.

Taigi, kol bus bent viena 
žvaigždelė dangaus skliaute ir 
kol dygs ant mūsų žemės bent 
viena žolelė, tol visa liudys 
Dievo buvimą, nes iki šiolei 
nei vienam mokslininkui ne
pasisekė chemiškai pagaminti 
grūdo, kurs galėtų išdygti dir
voje, augti ir nešti vaisių. O 
ką jau bekalbėti apie žmo
gaus gyvybės paslaptį?

Emaud Sabatier, mokslų 
fakulteto dekanas Montpelier 
universitete, kartą į savo stu
dentus kreipėsi: “Ar galėtų 
jūsų tarpe atsirast bent vie
nas, kuris tvirtintų, kad ša
lia to, ką mes ištiriame che
minėse laboratorijose ir tiks
liai nustatome moksliniais in
strumentais, daugiau jau nie
ko nebėra? Jei toks jūsų tarpe 
atsirastų, nevadinčiau jo 
mokslo žmogumi, bet paskuti
niu ignorantu”.

Šiandien mokslininkai rem
damiesi žemės sluoksnių tyri
nėjimais, sutinka, kad šv. 
Rašte Mozės aprašytoji pa
saulio tvėrimo istorija yra 
tikra, o tyrinėdami mažiausią 
kurios nors pagrindinės me
džiagos (elemento) nedalomą 
dalelę, atomą, stebisi ten ran-
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BAYONNE, N. J.

universitete.

landžio 15 d.

Nashua, N. H.

Gėlių paroda, vykstanti jau tris
dešimtąjį kartą Philadelphijo- 
je, prasidėjo kovo 25 ir baig
sis kovo 30 d. Šią paroda kas-

sitikimo. Kun. J. Antoszews- 
kio sumanymu toks susitiki
mas planuojamas. Kovo 18 
sušauktas tuo reikalu pasita
rimas, į kurį atsilankė būrelis 
graduantų ir vienbalsiai su
manymui pritarė. Pasiryžta

proga buvo pakviestas į Bon
uos spaudos klubą, į tarptau
tinio komiteto krikščioniškai

dakayge apie 
tęs apeigas jau gauta. Yra pa
aiškinimai, lotyniškitekstai ir 
lietuviškas jų vertimas. Pui
ki gražiausios bažnytinių me
tų savaitės maldaknygė, turi 
244 psl, kaina 1 doL Klebonai 
ir tikintieji gali tuoj kreiptis 
į Darbininką, 91® Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
5-0994. '

3. Kandidatu į šiuos Federa
cijos organus gali būti siūlo-

HILDA McCOY ELLIS, & metų 
mergaitė, atrodo nerūpestinga, kai 
jos motina katalikė turi didelį rū
pestį atgauti mergaitę iš žydu šei
mos Miami. Globėjai sakosi ją 
adoptavę vos dešimties dienų, o 
motina iš Massachusetts tvirtina, 
kad mergaitė buvusi pagrobta.

tijoj — pirm. V. Natkevičius,

Marcele Bukauskienė, 
senos kartos lietuvė, neilgai 

sirgusi mirė kovo 14. Po gedu
lingų pamaldų palaidota Holy 
Redeemer kapinėse kovo 18. 
Liko sūnus Juozas, nes vyras 
jau seniai miręs. ’ I 

Jonas Obelinis

sekmadienį pradedama lietu
viška radijo programa. Ji bus 
girdima kiekvieną sekmadie
nį 12 — 12:30 laiku iš WPOP 
1410 kil. stoties. Visais reika
lais laikinai kreiptis: Vladas 
Plečkaitis, 439 Stanley St., 
New Britain, Conn., tel. BA.

—-du nariai.
5. Nemažiau kaip trys ba< 

suotojai gali pasiūlyti tiek kan
didatų, kiek yra renkamųjų. 
Siūlant reikia atskirai pažymė
ti, kas yra statomas kokiai vie

JAV katalikų vyskupų 
vajus šiais metais skelbia

mas kovo 31, ketvirtą gavė
nios sekmadienį. Iš sukeltų 
fondų ir gautų gėrybių šelpia
mi visame pasaulyje nukentė
ję nuo komunizmo, karų bei 
kitokių nelaimių. Kiekvieno 
pareiga, ypač mūsų lietuvių, 
kurie esame buvę NCWC su
šelpti, atsilyginti savo dosnia

Juozas Audėnas atvyksta į 
Philadelphiją kovo 31 ir čia 
Lietuvių Banko patalpose, 202- 
204 N. Broad St. 4 vai. pp. 
kalbės tema — Pavergtų Eu
ropos tautų egzilai tarptauti
nių kovų fronte. Svečią kalbėti 
pakvietė L. politinės vienybės 
sąjūdis. Pasiklausyti kviečiami 
visi.

ateitininkai, išrinkti j Ateiti
ninkų Federacijos Tarybą, iš
skyrus Federacijos Tarybos 
pirmininką.

4. Kandidatai atskirai turi

gal vadovą aukščiausiai verti
namos iš Hybrid Tea grupės 
Crimson Glory (raudona) — 
9.1 punktas, Fort Vancouver 
(ružava) — 8.9, Golden Wings 
(geltona) — 8.6. Mažiau kaip 
penkiais punktais įvertintos 
atmainos vadove visai nepa
žymėtos.

Pagal spalvas ir atspalvius 
vadove minimos rožės suskirs
tytos į 14 grupių, pagal aukštį 
ir kvepėjimą — į 3 grupes.

Yra neįmanoma pertiekti 
“Darbininko” skaitytojams vi
są vadovo turinį, tačiau ri
kiuosiu, kad bent keliolika ge
riausių atmainų artimiausioje 
ąteityje išvardinti galėsiu.

• ALK Kataliką Federaci
jos jaunimo stovyklos naudai 
ruošiamų laimėjimu paskirsty-

• Pranciškonų gimnazijoje 
Kennebunkport, Maine, nuo 
rudens veiks dvi pirmosios 
klasės. Į pirmą klasę priima
mi berniukai, baigę pradžias 
mokyklą, o į antrą sėkmingai 
užbaigę aukštesniosios mo
kyklos (High School) vienerių 
metų kursą. Registracija jau 
prasidėjo. Prašymus siųsti ir 
informacijų reikalu rašyti 
šiuo adresu: Very Rev. Jurgis 
Gailiušis, O.F.M., Franciscan 
Fathers, Kennebunkport, Me.

tikinta siuntimui
Uetovo. Latviją, 

ir kitur. Esnrnc

Balto metiniam susirinkime
pirm. dr. E. Armanienė pa

tiekė veiklos apyskaitą: 2 va
karai suruošti, 2 rūbų vajai 
pravesti, 7 valdybos posėdžiai 
ir 5 susirinkimai šaukti, 1 pi
niginė per namus rinkliava ir 
1 vakaro metu padaryta; ga
rantijų tremtiniams užpildy
ta per 100, kuriomis naudoda
miesi Į Balrimorę atvyko 20 
šeimų ir.dvigubai tiek pavie
nių. Iš ižd. A. Lazaičio prane
šimo paaiškėjo, kad Balio cen
trui duota $1000 ir 1000 sv.

Vyskupo vizitacija ir sutvir
tinimo sakramentas bus tei- 
kiaitias gegužės 25.

šiais metais parapija mini 
auksinį savo jubiliejų. Iškil-

Gavėnios rimtis
įpareigoja kiekvieną labiau 

susikaupti, truputėlį pagalvo
ti ne vien kasdienos reikalais, 
bet ir dvasiniais, šiam tiks
lui Bažnyčia pageidauja pas
ninkauti, prisilaikyti nuo per 
didelio linksmumo, dažniau 
lankytis bažnyčioje, ypač 
klausyti šv. mišių. Prisikėli
mo džiaugsmui padidinti, pa- 
rapiečiai kviečiami uoliau da
lyvauti gavėnios, o ypatingai 
Didžiosios savaitės liturginėse 
pamaldose.

Šv. Alfonso mokyklą 
baigusieji

būti siūlomi į (a) Federacijos 
Vadus, (b) Federacijos Valdy
bą — penki nariai, (c) Kontro
lės Komisijos pirmininkus, ir
(d) Kontrolės komisijos narius Indian Rd., Toronto 3, Ont.; 

Brazilijoj — c/o A. Stonis. Čia 
Nitro Quimica Braz., Sao Mi- 
guel Paulista, Sao Paulo; Pran
cūzijoj — c/o B. Venskuvienė, 
14 Av. dės Sapina. Paro st. 

Maur (Seine); Italija — pirm, 
kun. J. Riaubūnas. Via Casal- 
monferrato 20, Roma; Vokie-

naują Federacijos konstituciją 
visi ateitininkai sendraugiai 
yra A. š. Fondo nariais. ASS 
yra apie 750 narių.

Aš Fondo Valdyba prašo 
visus ateitininkus sendraugius 
šią solidarumo pareigą atlikti.

Visiems solidarumo įnašus 
sumokėjusiems bei didesnes 
sumas paaukojusiems Fondo 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

kultūrai ginti sekciją, ir ten 
pasakė kalbą, kurią persi
spausdino Vokietijos spaudos 
ir informacijos tarnyba.

Philadelphijos šv. Kazimiero 
parapijos klebonijai. Kreiptis: 
St. Casimir’s R. C. Rectory, 
324 Wharton St.? Philadek- 
phia 47, Pa.

• Milda Elena Graužinytė, 
Lįetuvos ministerio Graužinio 
duktė, išlaikė visus parengia
muosius egzaminus į architek
tūros fakultetą Montevideo

mo terminas atidėtas iki ge
gužės 19. Laimėjimo bilietų 
platintojai prašomi atsiskaity
ti iki gegužės 12.

kartam po keliolika ant vie
nos šakutės. Atsparesnės šal
čiams. Vadove suminėta 80 
atmainų

Grandiflora — nauja rožių 
grupė, užimanti lyg ir vidurį 
taip aukščiau minėtųjų dvie
jų grupių. Vadove išvardintos 
6 atmainos.

Vijoklinės rožės sudaro ket
virtąją grupę. Jos auga aukš
tos ir gražiai atrodo, kai pa
skleidžiamos ant sienos, tvo
ros ar darželio vartų. Apsi
dengia žiedais kartą pavasarį, 
6" kaT kurios duoda keliolika 
žiedų ir vasarą bei rudenį. At
sparios šalčiams.

Rožių vertinimui naudoja
ma 10 punktų sistema. Verti
nama pagal stebėjimo rezul
tatus, gautus bandymų lau
kuose. Stebint kreipiamas dė
mesys į daugelį dalykų , jų 
tarpe į atsparumą ligoms, šal
čiams, žiedų formą .spalvą.

Arkivysk. Jurgio Matulaičio legijos dekaną. Jam padėkoti 
beatifikacijos byla jau yra už pasiimtas nelengvas parei- 
Apastalų Sosto žinioje. Vasa- gas buvo nuvykę marijonų vy
rio 19 šv. Tėvas bylai toliau riausias vadovas kun. L. Mro- 
vesti paskyrė kardinolą Euge- czek ir generalinis postulato- 
nijų Tisserant, Kardinolų Ko- rius kun. K. Rėklaitis. Kardi

nolas pažadėjo rūpintis, kad 
beatifikacijos byla greičiau 
laimingai baigtųsi.

Už nepagydomus, sunkiai ar 
beviltiškai sergančius ligonius 
ir už visus tuos, kurie ieškos 
arkivysk. Jurgio užtarimo, per 
visą gegužės mėnesį Romoje 
bus kasdien aukojamos mišios. 
Bylos rėmėjai prašomi kars
čiau ir nuoširdžiau pasimelsti 
už beatifikaciją. Ligoniai, no
rintieji pasinaudoti šia dvasi
ne maldų parama, yra prašo- 

savo mi atlikti išpažintį, priimti ko
muniją, atkalbėti bent vieną 
pasirinktų maldų noveną. Li
goniai ar juos savo maldoms 
pavedantieji kiti žmonės prašo
mi pranešti gen. postulatoriui 
ar jo atstovui vardus, pavar
des. o kas pasveiks, ir visą 
įvykį su ligos ir sveikatos do
kumentais adresu: Kun. K. 
Rėklaitis, MIC, Via Corsica 1, 
Roma, Italia; arba jo atstovui: 
Kun. K. A. Matulaitis. MIC. 
Marian Hilte Seminary, Clare- 
don Kilis, DL

Komisijos rinkimus 1957 me- rinkimuose.
tų birželio 15 dieną. 9. Visi ateitininkai iki 1957 CU1

Šiemet šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje gavėnios me
tu pamaldos vyksta kiekvieną 
antradienį. ir penktadienį va
karais 7:30 vai. Einamos sta
cijos ir giedami graudūs verks
mai Sekmadieniais gi iškil
mingesnės pamaldos su pa
mokslu būna 3 — valandą po 
pietų.

Pereitą sekmadienį Darbi
ninkų Sąjunga šventė 
draugijos globėjo Sv. Juozapo 
šventę. Visi nariai dalyvavo 
Sv. Mišiose 8:30 vai. ryto ir 
meldėsi už savo draugijos gy
vus ir, mirusius narius. Po mi
šių salėje po bažnyčia visi ben
drai turėjo pusryčius ir aptarė 
draugijos reikalus.

Parapijos kunigai ragina tė
vus, kad visi, turį atatinkamo 
amžiaus vaikų, juos si&stų šeš
tadieniais 10 vM. ryto į bažny
čią į katekizmo painokas ir 
pasiruošti priimti Sutvirtinimo 
Sakramentą. Šiemet N. Hamp- 
ririre decezijos vyskupas žada 
atvykti į Sv. Kazimiero para- 
P>j® gegužės 1 dieną 7,30 vai. skautų 'sąjungos 
vakar, SatttnMmo Mknmen- kun. J. Valtaoro. ir

Ateitininkų Šalpos Fondui 
metinius įnašus (po 3 čkH.) už 
1956 metus sumokėjo 375 atei
tininkai sendraugiai. Pagal

• G. Vėžys, skautų Vyties
korporacijos filisteris, sėkmin
gai baigė studijas ir gavo ba
kalauro laipsnį elektros inži
nerijoje. J J

• Emilijus Mataitis, buvęs 
“EI Dia” dienraščio linotipįs- 
tąs Urugvajuje, pasistatė pa
talpas ir pats įsirengė nuo
savą spaustuvę.

Gal plačiansjai pasaulyje ir dažniausiai auga kekėmis, 
pasklidusi gėlė ir yra rožė. Ki
lusi iš Azijos, ji šiandien augi
nama visuose žemynuose ir 
virtusi visų tautų nuosavybe. 
Rožė — gėlių karalienė. Ir 
čia mūsų žolynuose ar darže
liuose nevisuomet sutiksi ža
lią rūtą, bet sunku surasti žo
lyną be rožės. O koks rūšių ir 
spalvų įvairumas! American 
Rose Society, kurią sudaro 
patys rožių augintojai ir. ku
rios tikslas įvertinti paskiras 
rožių rūšis ir padėti mėgėjams 
pasirinkti geras rožių atmai
nas, kasmetisleidžia „vadovą 
rožėms pirkti, šių metų va
dove yra išvardinta 414 at
skirų rožių pavadinimų. Su
prantama, kad perkant savo 
žolynui vieną kitą rožių , krū
melį, kad ir iš 414 pavadini
mų pasirinkti yra nelengva, o 
tačiau rinktis reikia. Minėtoji 
draugija veikia jau 38 metai 
ir šiuo metu turi 16,500 na
rių. Ji išlaiko apie 25 rožių 
bandymų- laukus, paskleistus kvepėjimą, žydėjimą ir t.t. Pa- 
visose JAV, kur tiriamos rožės j ‘ 
ir pro kuriuos praeina naujai i 
išvestos rožių atmainos, kad < 
būtų nustatytas jų tinkamu- l 
mas platinimui. Bet grįžkime 
prie vadovo rožėms pirkti.

Vadove rožės suskirstytos į 1 
4 grupes: 1

Hybrid Tea — mums pati 
įdomiausia grupė, žydi nuo 
vėlyvo pavasario iki vėlybo 
rudens, žiedai dideli, puikūs, 
dažniausiai po vieną ant šake
lės. Vadove šiai grupei pri
klauso 274 rožių atmainos.

Floribunda — žydi taip pat 
ilgai, bet kai kurios atmainos 
po kiekvieno žydėjimo daro 
pertrauką, kol išauga nauji svarumu gailiu. met aplanko šimtai tūkstančių
žiedai. Patys žiedai smulkesni 4* ^meniškai stebėdamas ke- lankytojų. Paroda vyksta Com- 

lis šimtus auginamų rožių per mercial ~ Museum patalpose 
kelis praėjusius metus, galiu prie 34.^ sp^e st į. lan_ 
pastebėti, kad tarp rožių at- koma nuo 9 vai. ryto iki 10 

šv. Mykolo parapijoj per mainų yra gana didelis skir- vaj vakaro.
1. Vykdydami Ateitininkų ateitininkai, kurie nepriklauso K- Matuliauskas, iždo paskutinius dvejus metus pa- tumas. Salia atmainų, kurios K

Federacijos valdybos pavedi- jokiam ateitininkų padaliniui sekr- J- Kazakevičius, valdy- sitaikė po T krikštus, 4 vedy- P*r Sdėji?° sezoną duoda ------------------------------------------
mą ir remdamiesi Ateitininkų ar neužsiregistravo renkant nariais — M. Šimkus ir P. bas ir 14 laidotuvių, šiais me- 60—8® vadnvp ir narfrinkitp tik
Federacijos korespondentinių Federacijos Tarybą, turi iki Račiukaitis. . tais jau susituokė Anna M. krun^?10 n®‘ aukščiausiai ivertintaTltmai-
rinkimų nuostatu 6 punktu, 1957 metų balandžio 15'd. už- Pasiryžta per Atvelykį su- Amsės su Donald Campbell ir sulauki. Kama ir priežiūra ta aukščiausiai įvertintas a ai 
skelbiame Ateitininkų Federa- siregistruoti savo krašto arba niošti linksmą vakarą, pasi- parapijoj pakrikštyti 7 kūdi- P*11- Nepirkime tat rožių pa- nas
cijos Vado, Federacijos Valdy- Vyriausiojoj Rinkimų Komisi- kviečiant meninių jėgų, šoke- kiai: Jonas Teodoras Gurins- &al vieno ziedo paveikslą ant Vadovą — 1957 Guide for 
bos ir Federacijos Kontrolės joj, jei nori dalyvauti šiuose * pranešimui padaryti kas, Audrė Liucija. Pociūtė, įpakavimo ar kad ir puikų pa- Bumg Roses — gali gauti

Balfo pirm. kan. dr. J. Kon- paui Zubrycky, Howard Fra n k veikslą kataloge. Nepirkime kiekvienas veltui, paprašęs jo
Simmons, Christian Erie Eck, bevardžių rožių. Pasinaudoki- ir davęs savo adresą American
Roxanne Rolek, Elaine Agnės te Odeliu atliktu darbu, ku- Rose Society, 4048 Roselea

rio duomenys yra jau minė- Place, Columbus 14, Gino.

6. Siūlytojai turi nurodyti 
siūlomų kandidatų vardus, pa
vardes, amžių, užsiėmimą, ad- (17a) Wenheim B. Dr. Bends-
resą ir pridėti raštu sutikimą reti*. 4; Australijoj — pirm,
kandidatuoti. Savo siūlymą j. Gylys, c/o A. Grigaitis, 21 
kandidatu siūlytojai turi pasi- Brunswick st., Fitzroy (Vic.) N. 
rašyti, nurodydami savo adre- 6. Australia.
sus ir kurios ateitininkų sąjun- Vyriausiosios Rinkimų K* 
gos kuriam padaliniui prik- misijos adresas: pirm. J. Vitė- 
lauso- nas. 299 Vąlley Avė.. S. E.
, ;7.. Rinkimai pravedimi kc- Washington^), D C.
rėspondencinru būdu: balsavi- tik^praėjusių Fede-
mo ir kandidatu statymo teisę ... . . . „ . racijos Tarybos rinkimų rezul-tun visi Federacijos nariai — . . : . . 'j . 1 • tatai bus paskelbti, gavus pra-moksleiviai, studentai ir šen- draugfat. "f !n>ul “ n"WraM k

f " t. VH uteiUninkAi. kurie 
yra įtraukti į Federacijos pa- 
dalinių sąrašus, laikomi užsire- AMtioteikę Fedtv«d|w Vy-

2. Kandidatai i šiuos Fede- m- balandžio 15 d. gali patik- 
ratijos organus turi būti savo rinti savo krašto arba Vyriau- 
krašto rinkimų komisijai arba siojoj Rinkimų Komisijoj, ar gomis organizuojamas dia- 
Vyriausiajai Rinkimų Komisi- P® yra įtraukti į balsuotojų mos ratelis. Aktoriaus J. Pa- sivedė Antaną Bružą. A UIT A'T’IIZIIf A r*! R VI Ali?
jai pasiūlyti iki 1957 metų ba- sąrašus. lubinsko darbu netolimoj at- šiuo metu baigiami altorių < AaAiiLfA i>ISA 1 Ir 1IVAV.1JVJo £> I IAJJe-

10. Kandidatų sąrašas su tikimės pamatyti “Vin- jr bažnyčios redekoravimo
balsavimo tvarkos paaiškini- Kudirką . Baltimoriečiai darbai, kuriuos atlieka dail.
mais bus išsiuntinėtas kiekvie- žinia patenkinti ir nekantriai Jonas Subačius, 

mas kiekvienas ateitininkas, nam balsuoti užsiregistravu- laukia pasirodant. 
Jais taip pat gali’ būti siūlomi sam ateitininkui trisdešimt die- Dainavietis

nų prieš balsavimo laiką. Atei
tininkas, negavęs balsavimo 
sąrašo iki 1957 metų birželio
1 dienos, turi tuojau apie tai nešė, kad vasary pragyvenimo minga šventė bei minėjimas 

lygią pakilo 18.7% palyginti bus atliktas lapkričio mėn. 
su 1947-49 metais ir 3.6' ž pa- Nors dar yra laiko, bet pasi- 
lyginti su pereitų metų vasa- ruošiamieji darbai jau užsuk- 
riu. ti. S.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Kun% Vytautas Pikturna 

ves rekolekcijas šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje. Re
kolekcijas vyks balandžio 5, 6, 
ir 7 d.

antais & ateityje suruošti 
linksmą susitikimo vakarą,

Kun. Antanas Dranginis, 
šv. Alfonso par. vikaras, ko

vo 21 iškilmingai palaidojo 
savo giminaitę Magdaleną 
Senkienę, mirusią kovo 16 
Pottsville, Pa. Laidotuvės vy
ko švč. Jėzaus širdies bažny
čioj New Philadelphia, Pa. 
Velionės vyras Jurgis, neper- 
nešdamas žmonos netekimo, 
visiškai nesirgęs mirė kovo 20. 
Už jo vėlę pamaldos vyko šv. 
Kazimiero bažnyčioj St. Clair, 
Pa. Mišias atnašavo kunigai 
A. Dranginis, S. Norbutas ir

— graduantai, kurių yrą K. Rakauskas. Palaidotas prie drabužių; pajamų per metus 
per 500 ir išsisklaidę visur, žmonos švč. Jėzaus širdies ka- gauta $1200, išlaidų $1066. 
niekad nėra' turėję bendra su- pmėse New Philadelphia, Pa. Bklfo skyriaus perrinktą

valdybą sudaro pirm. dr. E. 
Armanienė, I vicepirm. adv.

Skelbimas At-kų Federacijos nariams

- v* • Nuliūdę liko sūnūs Jurgis, 
D<utlII10rCS ZU11OS Vincentas ir Petrikas; dukta- 

rys Marija, Izabelė, Magdale
na, Veronika ir būrys vaikai-

Dramos ratelis
Kun A. Dranginio pastan-

Gyvenimas dar pabrango
Darbo departamentas pra

nešė, kad vasary pragyvenimo
pranešti savo krašto arba Vy
riausiajai Rinkimų Komisijai.

11. Rinkimų komisijos vei
kia šiuose kraštuose: Kanadoj 
— pirm. A Pabedinskas 287
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savo mylimiausią dainelę: IJt’iuari?.ns
Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

Kannebunkport, Mė.

JONAS JAKVBAVSKASMEISS & KATZ. INC
Didelis pasirinkimas

Vacatton, Insurance, Medical

Y99 
PREVEMT FOREST F1RES!

čio 19 toji istorinė medžiaga 
buvo pradėta siųsti į šv. Kazi
miero seserų vienuolyną Chi- 
cagoje saugoti. Darbas buvo 
pradėtas pusiau privačiu būdu. 
Vėliau tam darbui buvo įsteig
ta istorinės medžiagos rinki
mo komisija, kurią po trene
rių metų dėl emigracijos susi- 
likvidavo. Dar keleriem metam 
praslinkus ir buvusiam tos ko
misijos pirmininkui V. Liule- 
vičiui įsikūrus Chicagoje, Vil
kas (1951. IL 1) jį paskyrė di
rektorium tai medžiagai tinka
mai tvarkyti. Įstaiga buvo pa
vadinta Pasaulio Lietuvių Ar
chyvu. Po dešimties darbo me
tų turimoji medžiaga jau ne-

LB centro valdybos pirm. 
St. Barzduko naujasis adre
sas yra 1209 Melboume Rd., 
Cleveland 12, Ohio, tel. LI- 
(berty) 1-0505; centro valdy
bos iždininko J. Staniškio

šv. Jurgio 
.. -.... P”*
fesoriaus auklėtinio kun. P. 
Dziegoiaičio pamokslu;

4 vat po pietų iškilmingas 
susirinkimas lietuvių salėje su 
prof. kun. St. Ylos paskaita ir 
koncertine dalimi, kurios pro
gramą atliks solistė A Stem- 
pužienė ir muz. Alf. Mikuls
kio vyrų choras.

Minėjimo tikslas — pagerb
ti žymiojo lietuvių filosofo, 
buv. Vytauto Didžiojo univer
siteto rektoriaus ir jaunimo 
organizacijų (ateitininkų ir 

^kt.J ideologo šriesųHatmini-

10 vai 
parapijos

Tai tau! — pilna burna

Prieš dešimtį metų buvo 
pradėta rinkti istorinė medžia
ga, atsiradusi ryšium su lietu
vių bėglių gyvenimu ir veikla

sąra- 
asme- 
riako 
naują

priverstinas užsimerkimas ir 
manęs muilinimas, jei tamsta

“P. L. žinyno” angliškoji 
dalis jau surinkta, o kitos da
lys dar renkamos. Nors dau
guma reikalingos informaci
jos jau surankiota, bet yra 
viena kita stamboka kolonija, 
kur pasižadėjusieji žinias pa
rūpinti jų dar neatsiunčia, 
taip pat yra profesionalų ir 
visuomenės veikėjų, kurie nei 
apie save, nei apie savo vado
vaujamas organizacijas infor
macijų nesuteikia. Daugelyje 
miestų yra visuomeninio po
būdžio įstaigų — lietuviškų 
knygų leidyklų bei knygynų, 
bet žinias tik dalis teprisiun- gaivina gyvieji krikščionybės 
tė. Dažnai kitataučiai arba ir šaltiniai ■ Ohio-

vėliavų ir kt. Čia auga ir Lie
tuvos atsiminimų skyrelis su 
šaulių vėliava, audiniais, mez
giniais, Maisto fabriko pavyz
džiais, Baltijos pajūrio ginta
ru, smėliu, akmenukais... T"'

U.S.A. State Departmentas 
padovanojo 15 plokštelių, 
naudotų lietuviškoms trans
liacijoms per Voice of Ameri
ca. ; / •

PLA veiklą subsidijavo 
(1948—1955) Vlikas iš Alto jo 
reikalams skiriamų pinigų. 
1956 m. sušelpė JAV LB Cen
tro Valdyba.

Kiekvienas dalykėlis, nors 
ir menkiausias, liečiąs lietu
vių gyvenimą ar veiklą, pri
imamas su didėliu dėkingu
mu, yra pakvituojamas, met
rikuojamas į specialiai tam 
reikalui atspausdintas kny
gas ir kataloguojamas.

nių siuntimą paskubinti.
Kadangi antroji “žinyno” 

laida taip sustatyta, kad ja 
galėtų naudotis ir tik angliš
kai mokantieji, tai tikimasi, 
kad ji plačiai pasklis tarp pusi lietuvius jungianti orga- Jenas Augustinas, sūnus niau gyveno Newark, N. J. 
amerikiečių ir kad gana daug nizacija, atsiliepianti į gyvuo- Pranciškaus, apie 56 metų Ieško Onos šedienės sesuo Lie- 
bibliotekų “žinyną” įsigys. 
Angliškoji dalis išėjo ypatin
gai plati. Ji bus dar iliustruo
ta. Lietuvos vėliava, senovės ir

— Baikim! Nenoriu gaišin
ti brangaus laiko, — užrik', 
drūtai ponas Toks. — Būčiau

do lietuvių gyvenime jau yra nas, 131 Thames St., Brook- vyras Feliksas Šedis, jų sūnus Lietuvių Archyvui, 
giliai įleidusi savo šaknis ir ta- lyn 37, N. Y. Steponas ir duktė Aliutė. Se-
pusi lietuvius jungianti orga-

Pasaulio Lietuv 
Žinynas

Minėjime dalyvauti yra 
kviečiami visi, ir įėjimas ne
mokamas.

Ateities klubo sumanymas 
rengti prof. St. Šalkauskio 
minėjimą yra sveikintinas vi
sais atžvilgiais. Reikia džiaug
tis, kad bus prisimintas lietu
vis, kuris visą savo gyvenimą 
paskyrė savo tautos ateities 
likiminiams rūpesčiams. St. 
Šalkauskis norėjo savo tautai 
didybės ir kilimo, tad šiam 
tikslui dirbo su tikro apašta
lo atsidėjimu. Būdamas labai 
gerai pasirengęs, į visus klau
simus sugebėjo pažvelgti rei
kiamu platumu ir gilumu. Iš- 
siugdęs nemaža ir įžymių savo 
mokinių, St. Šalkauskis turė
jo ir šiandien tebeturi didelės 
įtakos. Pvz., jo dvasiniu pali
kimu gausiai tebesinaudoja 
ateitininkai, bet pro jį tylo
mis praeiti taip pat negali nė 
vienas ir kitokios ideologijos 
lietuvis, kuriam rūpi lietuvių 
tautos likimas. Visą prof. St. 
Šalkauskio dvasinį palikimą

WASHINGTONE senato komisija tardo transporto unijos (tem- 
ster) vadovybę fPortfanaT'O^J- Tos unijos 502vieneto Urmi
ninkas Davė Beck kaltinamas išeikvojęs unijos pinigus—270,003 
dd. Su dokumentais susipažįsta šen. John Mc Clellan (sšdi) ir 
Robert Kennedy.

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

šilko ir medvilnės.

nusikvatojo ponas Toks. —At
rado Ameriką! Vadinasi, pagal 
tamstos išvedžiojimus turėčiau 
užsimerkti. Tuomet susidarytų 
dvi aplinkybės, prievartaujan
čios žmogaus laisvę, būtent

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Mfchigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet refkalauktte 
Miehigan Farm Sūrio, šis sūri* jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

užuot veidrodžio, pakištam 
man kokį dangtį, žmogus iš 
žmogaus šiandien gali tikėtis 
visko. Pagaliau, finalinė išva
da būtų dar juokingesnė. Išei
tų, kad man užsimerkus, tams
tos kristaliniai veidrodžiai ma-

— Sakyk, ką tik sveikas iš
manai, pūsk, kiek beįstengi iš
pūsti, bet., aš pasilieku prie 
savo nuomonės. Visus veidro
džius mačiau ir iš visų pūpso 
manasis veidas Kitokio nė vie-

žinierius, dailininkus, rašyto- Kovo 17 įvykusiame meti-
jus, žurnalistus, profesorius ir niame - bendruomenės .apylin- lietuviškos periodikos ir kele- darbam mokslo laipsniui gau-
k. Paskutinį kartą prašome ži- kės susirinkime ■■ pranešimus Kazakauskas Jonas, Kaza- atsiliepti šiuo adresu: K. Pa- tą tūkstančių egzempliorių ti. O ateity ši įstaiga dar la-

padarė pirm. J. Virbalis ir ižd. kauskas Juozas, sūnūs Juozo, žėraitė, Caixa Postai 371, Sao knygų. Lietuvių Bibliografinė biau galės tam reikalui patar-
J. Žemaitis. Iš jų buvo maty- Sabokienė Marija, dukt. Juo- Paulo, Brazil. Tarnyba visą surinktą spaudą nauti.
ti, kad bendruomenė Clevelan- zo. Atsiliepti: Mrs. E. Solomo- Ona šedienė, d. Prano, jos nuo 1951 perduoda Pasaulio Medžiagą siųsti ar rašyti 

adresu: Pasaulio Lietuvių Ar- 
Muzėjinis skyrius turi ant- chyvas, 2601 West Marąuette 

spaudų, organizacijų ženklu, Road, Chicago 29, HL, U.S.A.

nęs daugiau nebeatmuštų, 
Ar ne keista?

kraštų Archyvo įgaliotiniai. 
Geriausi įgaliotinių veiklos re
zultatai buvo Ūragvajuj (K. 
Čibiras), Kolumbijoj (E. Vo- 
syliūnienė), Austrijoj (Prel. 
K. Razminas), Danijoj (A. 
Bričkiene), Vokietijoje (A. 
Venslauskas) ir ypač Didžiojoj 
Britanijoj (O. Kairiūkštienė). 
Daug prisidėjo šv. Kazimiero 
seserų vienuolynas priimdamas 
siuntinius bei korespondenciją 
ir informuodamas interesan
tus. Vienuolynas sudarė ir pa
grindą Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo veiklai, nes duoda veltui 
patalpas su dalimi invento
riaus, aprūpina šviesa ir šili
ma. Žymios pagalbos susilauk
ta techniškam darbui iš lietu
viškų talkų. Talkininkai atidir-

Dvasiniam atsinaujinimui 
abi lietuvių parapijos skiria 
didžiosios savaitės dienas. 
Naujojoj parapijoj misijas ves 
tėvas salezietis A. Sabaliaus
kas, šv. Jurgio parapijoj — 
tėvai marijonai Vengrys ir 
Matulaitis.

tų mirties sutarties minėji
mas rengiamas kovo 31?šia „ :
tvartoė.--'’k.perskaitė jos pirm. Pr. Joga.

Centro valdybas vardu susirin
kime žodį tarė jos vicepirm. 
dr. Alg. Nasvytis.

Susirinkimo dalyvių 
šųose įsiregistravo 137 
nys. Apylinkės organus 
123. Dauguma balsų į 
apylinkės valdybą yra išrinkti: 
J. Virbalis, L Sagys, P. Balčiū
nas, K S. Karpius, A. Gailiu- 
šis, J. Mikonis, F. Eidimtas, K. 
žiedonis ir J. Salasevičienė. 
Buvusioj valdyboj iš jų buvo 
4; senosios emigracijos lietu
vių joje yra 2, naujai atvyku
sių tremtinių — 7. Gražu, kad 
bendro hetaviško-darbo čia i- 
masi abi emigracijos kartos. 
Naujajai valdybai linkėtina ko 
geriausios sėkmės ir ko di
džiausių darbo vaisių! ,

Į naują kontrolės komisiją 
yra išrinkti: Edv. Kamėnas, 
Pr. Joga ir St. Asevičius.

Susirinkimas buvo gyvas, 
gaila tik, kad kiek perilgai už
truko. Jam vadovavo prezidiu
mas išadv^JL^Smetonos,J„ 
Staniškio ir St Lazdinio, . sek
retoriavo Kasperavičiūtė ir 
Gudėnas.

To handle General Office Detail 
for Service Manager. Dictation, 
Typiag and Filling.—Company 
moving to West Sde ’oci tion 
soon, Prefer applicant from 
West Side.

veikime ką ners nuveikęs, o 
dabar;..

Ponas Toks, trenkęs duris, 
išsinėšdino lauk ir užtraukė

gaudydamas sveikam galvoji
me mikčiojo parduotuvės sa
vininkas.

dranga, nedelsdamas įstok 
(metinis mokestis tik $1.00) į 

The Bareau of MissingSKAITYK VARPELI, {domus, 
nsudinfss, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Mo
rams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers

Ponas Toks, eidamas gatve, 
pamatė rėmų bei' kitokių tos 
rūšies reikmenų parduotuvę. 
Įėjo vidun.

— Ar kartais neturite veid
rodžių, — paklausė. — Ga

lėčiau bent kokį vieną patiū- 
iėti?

— Mielai. — sutiko pats sa
vininkas. — Kokios rūšies no
rėtumėt?

— Rūšis ne tiek jau svarbu. 
By tik veidrodis!

— Štai, — tarė savininkas 
^=visai neblogas. Stiklas tik= 
ro kristalo. Turėtų patikti.

— Dėl patikimo nėra ko 
ginčytis, bet kad jame tema
tau tik savo veidą,

— — Tai kieno veidą norėtum 
matyti — šaipėsi savininkas.
— Kuo aš kaltas^ jei tas vei
das netinka nė jo savininkui?

— Prašau nekrėsti juokų,
— rimtai pasitampė ponas 

"Toks? Aš atėjau čia ne vie
nokio ar kitokio veido pažiūrė
ti, bet veidrodžio. Aiškiai tai 
pabrėžiau. Supratai?

— Supratau, aišku, — teisi
nosi savininkas. — Tamsta 
tiūri į veidrodį, o veidas tik 
jame atsimuša.

— Bet aš noriu veidrodžio 
be savo veido, — reikalavo po
nas Toks. — Ar turi tokį?

— Turiu, kaipgis neturėsi,
— aiškino savininkas. — Visi 
veidrodžiai yra be jūsų veido.

— Parodyk šen, — nudžiu
gęs riktelėjo ponas Toks, ir iš 
eBės apžiūrinėjo visus parduo
tuvėj esamus veidrodžius. Pas
kui apsisuko ant vienos kul
nies, atsipūtė iš pat dugno ir 
skeptiškai tarė:

— Tai priklauso nuo žiūrė
jimo, — dėstė pardavėjas. Jei 
nežiūrėtum, veidas neatsimuš- 
tų ir jo nematytum.

sius tautinius reikalus. Jos amžiaus. Iš Lietuvos išvyko tuvoje. Rašyti šiuo adresu:
reikšmę gražiai pavaizduoja ir šiaurės Amerikon 1910. Jo gy- Lietuva, Joniškio rajonas,
metinė apyvarta, pasiekusi venamoji vieta galėtų būti Kriukų paštas, Brigmanas
pusdevinto tūkstančio dolerių New Yorke ar Irwingtone, nes Petras.

naujųjų laikų Vytimis, seno- skaičių. Išsiuntinėtame prane- tuose miestuose buvo įsigijęs--------------------------------------------
vės ir 1918-40 metų moneto- §ime parodoma, kad 1957 ko- namus. Paieško sesuo Anelė „ n j, r w - -j, n -w n
mis, Lietuvos kunigaikščių ir v0 1 pagal bankų knygutes Augustinaite - Sriubienė, gyv.
prezidentų paveikslais ir visa apylinkės kasoje buvo $1,562. Brazilijoje, Sao Paulo mieste. jei nori ką paskelbti
eilė kitų iliustracijų. 39. Apylinkės valdyba čia tei- Pats Jonas Augustinas ar jo DARBININKE,

šio praplėsto ir padidinto singai pastebi, kad Jos darbas giminės bei pažįstami prašomi skambink telefonu:
“Pas. Lietuvių Žinyno” kaina . GLenmora 2B916
lieka nepasikeitusi. Iš anksto 
užsiprenumeravusieji jį gaus 
už $5 su kietais viršeliais ir 
už $4 šu popieriniais. Infor
macijas ir rezervacijas siųsti 
adresu: Mr. A. Simutis, 41 W.
82 Street, New York 24, N. Y.

— Yra šalis, kur nėr gero
vės, tik pažadai krinta iš ran
koves, vienok ir ten, nors ir be 
veidrodžių, yra žmonių gerų 
širdžių...

naujasis 
Comado Avė., Cleveland 8, bo šimtus valandų. Daugiau- . . . a .. .telpa dv.desnnt penkiose gele- <. staniariTdoe Archyvo naudą daugiausia

. .... ... x. . žinšse spintose, kūnų lentynų _ ' n eĮ - .. pajuto tie asmenys, kūne bu-
lietuvių kilmes amenkiečiai Tad ir j minėjimą turėtų • Lituanistinės vysk. Va- ilgis sudarytų arti 400 pėdų. vo mokęsi Vokietijoj ir pra-
leško įstaigų, kur galėtų įsi- ateiti ne tik tie vieni ateiti- lančiaus mokyklos tradicinis ši medžiaga liečia 22 kraštų - • 5/ žudę mokslo dokumentus. Čia
gyti lietuviškų knygų, rank- ____ t ___--  ____ - — t—a__ «« ir direktoriaus seimą,
darbių, lietuviškos muzikos

Damušis dirba Wyandotte 
Chemicals Oirporation tyri
mų srity.

• Clevelando arkivysk. K 
F. Hobanas sutvirtinimo sak- 
ramentą šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj teikė kovo 26 d. Lie
tuvių grupėj buvo apie 30 
jaunuolių.

J. Mikonis, naujai išrinktas 
bendruomenės apylinkės val
dybos narys, kovo 18 su žmo
na išvyko į Floridą 3 sav. at
ostogų.

Į sporto varžybas Detroite 
kovo 23 buvo išvykę žaibo 
klubo jauniai — berniukai ir 
mergaitės: “ Berniukai žaidė 
krepšinį, mergaitės — orinį.
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SUMMER HOMES

ŠOU IRĘ REALTY
VILLAGE PRIVĄTE

NURSING HOME

DISPLAY

DISPLAY

YOUR MONEY BACK

New York, Brooklyn,

28 Bayard St.

TRUCKSReligious Vocatfans

Authorized

DOVANŲ SIUNTINIAI

WOODSIDE ZONE 1

lARO’S ACAOEMY

FLORIDOJE automobilių lenktynėse užsimušė čikagietis sportininkas Robert Gpldich, palikęs imti
ną ir du mažus vaikus. Tokia nelaimė automobilių lenktynėse yra pirmoji po 7 metų.

Long Island 
GE 4-0128

Spraying—Pruning—Feedln;
Dead Tree Removal

(2ND SECTION) 
(N0W OPEN)

tuvių Sporto Klubo “Tauro” 
krepšininkų. Vietos krepšinio 
mėgėjams po didesnės per
traukos bus vėl reta proga 
stebėti lietuvišką krepšinį. 
Kadangi brooklyniečiaj prieš 
keleris metus Montrealyjė ga
vo pylos net 20 taškų skirtu
mu, tai senokai grieže dantį į

Nauji 2 šeimų lytiniai namai, 
22 pėdų ilgio, 7 kambariai —r 
dup!ex. 4 miegamieji 2 vonios. 
Taip pat 5 kambarių butas. 
Moderni virtuvė. Karšto van-

Nep. 4-2944 
HAMPTON BAYS AREA

TOTTENVILLE, STATEN ISLAND
6 Rooms. Tite Bath. 8 Inch Brick 

Fireplace. Modern Kitchen. Auto
matic Heat Garage. Sewers. Resi- 
dentaL Ideal for Boatman. 5 min. 
ta _ Everything Ertras. 
Owner Moving. $16300.

TO 8-1457 W.

Išnuomojami 2 kambariai ir 
virtuvė bei vonia. Kreiptis: 
339 Wilson Avė., Brooklyn 21, 
N. Y. (tarp Linden ir Grove

NES 
GIRLS

LOVELY A8CENSION 
PARISH RANCH

New Milford, N. J. (near Teaheck) 
45 minutes N.Y.C. 3 bedroom ranch 

hųge Hving, dining, Rooms—picture 
window, dead end Street.. Walk to 
Public & Parochial SehooL
Relocating May - June, $22300 

CO 1-9480

ST. LE<
A'TWO YEAR COMMERCIAL H1GH 8CHOOL TUTTION $300.00 

Very Reverend Brother Aųutaas, OJ3.F., Principal
Announces Its

FL 9-6911—Camp Directoress 
Mrs. G. Watson. Pres.

Rockland County 
PEARL RIVER, N. Y.

35 MINUTES N. Y. Č.’ 
Close to New Lederie Plsnt 
and N. Y. State Thnnvay 

INSPECT TODAY! 
UNSURPASSED VALUE

AT $17,990 
4 BEDROOMS 

FINISHEO “R E C” ROOM 
GARAGE—1/2 BATHS 

SPLIT-LEVEL
A delightful front-to-back split-level 
offering value unheard of at tins 
low price. Large living room, ca- 
thedral ceiling, dinette area. City 
sewers, city water. Inespensive 
natūrai gas forced air heat. Plots 
approx. 80 x 125.

S T . A G 
CAMP FOR

Weddings and aH Sočiai Affairs 
Reasonable prices 

TY 2-9025

Spraying, For Insect Control 
Fertilization , Cavity Work 

Pruning, Bracing 
Fully covered by Insurance 

Laadscape Foresters Lt<L, Ine. 
65 Ponfield Rd. Broniville 

DErfM 7-2271 
Nites Sundays and Holydays 

WHitePls 9-9371

Finest Swedish Smoergasborn 
Luncheon—Cocktails—Dinnėr 

PL 9-6240

Local Delivery
Chat. J. Web, Ine. 

215 • 22Jemeica Ava.
Omam Village HO 4-2929

CARS 
CONVERTIBLES

ANNUAL ENTRANCK EXAMINATION 
8ATURDAY, MARCH 30111 at 8:30 A. M.

TO PLACE, 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
CALLLO*7»l

2 kambariai su baldais duo
dami naudotis vienam asme-

Parduodama: Miami, Fla., 
gražus 8 kambarių namas, 3 
miegamieji, 3 vonios, žemės 
40 x 105, užpakaly kitas name
lis 2 kambarių. Viskas kainuo
ja $9,500. Grynais įmokėti 
$5,000. Mokesčių į metus tik 
$17.92. Kreiptis: J. Grabau, 
227 Bedford Avė., Brooklyn 11, 
N. Y. TeL ST 2-7524. Ten pat 
pildomi federaliniai ir stato 
taksai.

HHttop te bąys 5—16 
Hlll Manor te girta 5—16 
CathoUc Services at camp 

Separate camps on mountain take 
near Hancock. N. Y. 2200* Alt. 
Daily riding, expery instruction 

įnclucted in tee. Ali land and 
water sportą. BąsębaH. rifling, 
water sįding, dandng. Mature 

ctaff. Own Žazzn. 150 mL N. Y. C. 
Also open Jone and Sq^L 

Catalog.
H. E. Hillman. Director, 

8618—UOth SL. Richmond Hill, 
New York. TeL VI 9-7362

LA MONTE VISŲ MODELIŲ 
VIRTUVĖS KABINETAI

Standartiniai ir pagal užsakymų 
Visas darbas garantuojamas 

Nebrangios kainos—$7.95 ir daug.
Pareikalavus siunčiama planas 

Specialus atsižvelgimas į instituci
jas ir dvasiškiją. Aplankykite ar 
rašykit šiom Brookiyno krautuvėm: 
369 Knickerbocker Ave^ VA 1-3492 
687 Manhattan Ave^ EV 3-8582 
Teatneša La Monte tikrų grožį į 

Jūsų namus.Perkant bilietus iš anksto mo
kama tik 75 et; Bilietus gali
ma įsigyti Atletų bei Sporto 
Klubo patalpose bei pas val
dybos narius. Pirmųjų rung
tynių pradžia 7 vai. vak. 

Futbolas
Pereitą savaitgalį turėjome 

tik dvejas futbolo rungtynes. 
Seniorams poilsiaujant, šešta
dienį jaunučiai, žaisdami ne
pilname sąstate, pralaimėjo 
taurės varžybų rungtynes 
prieš DSC Brooklyn 0:4. Jau
niai, tuo tarpu, savo taurės 
varžybose ir vėl pasistūmėjo 
baigjninės grupės link, įveik
dami ffnbokęn FC jų aikštėje po 2 tšk. 16-kos rungtynės vy-

>. O. Box 738, Hampton Bays 
Phone Hampton Bays 2-0393

Wurtsboro, N. Y.
Excellent supervision. Good ■ food.

Swiniming.' Indoor Roiter Ring.
For Information write:

PARENTS & FRIENDS ASSn Ine.
124-14 14th Avė., CoUege Point 56,

FOR EASTER RUSH 
$3.50 E ACH

camp sites.
BLAIRSTOWN REALTY AGENCY 
Press Bldg. Hghwy 94. Blairstown, 
N. J. Foxcrof 2-2212. Sun. by appL

Rytų Apygardos šachmatų 
p-bės įvyks balandžio 13-14 d. 
So. Bostono liet, pik klube. 
Registruotis prašoma iki ba
landžio 6 d. per K. Merkį, 431 
7th St., So Boston 27, Mass. 
Tel. AN. 8-1282.'

Moksleivių rungtynės Bos
tone pr. savaitgalį turėjo 42 
dalyvius (5 lietuviai). Po 6 ra
tų, kitos dienos rungtynėms 
kvalifikavosi iš 42 — šešioli
ka, jų tarpe Saulius Vaičaitis 
su 4:1, Gediminas Kuodis 4:2 
ir Edmundas Spirauskas su 3 
tšk. Atkrito R. Venckus ir 
Augis Manomaitis, surinkę

MANHATTAN * 
TRAVEL SERVICE

Specializing in Air and 
Steamship Travel to Ireland 

and Great Brftain.
55 West 42nd St. 

N«w York 36, Nw Y.
CH *6410

80. BOSTON 27, MAS8ACHUSETTS 
Room 10. EDIS BMe, 409 S. BraKfrray 
TteL ANdrew 8-8764.
Itedten 9-7, Mttadtentato 8-12.

darys, kad atsigriebtų. Bet 
montrealiečiai, turėdami savo 
eilėse daugiausiai jaunus žai- 
dikus, mūsų atletams lengvai 
nepasiduos.

Priešžaismyje žaidžia Lietu
vių Sporto Klubo moterų eki
pa su St John’s.

Rungtynės įvyksta balan
džio 6. Vieta — St. Francis

North «^^SACHMAI 
Driggs Avė, kampas, ten, kur
1955 m. buvo visos Amerikos

Vieta graži ir susisiekimas ge
ras. Kreiptis: Telef. FL 8-1437 
arba 30-37 150 St., Flushing,

BLA1RSTOWN VK
ATTENTION Catholic groups and 
organization seeking summer camp 
facOities; we have available for 
immediate sale 4 fully eųuipped 
camps with capacities from 50 to 
400. Ali are within 75 miles of N.Y. 
and reasonably priced. Also a 
number of excellent undeveloped

Associate Terrace Homes 
50th St and 31st Avė. 

Model Home open Sat A Sun. 
<mly from 1 pjn.-8 p.m. 

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

Gripsholm 
Restaurant

Gydytojai sako, kad malttnhnaato pimlMata prodnfctaia, ypač sūriu, 
stiprina imogaua sveikatų tr llgtna jo amiių.

Petro Ussmko krsuuMjt (prM Itapcte Btevtsbatayte* taip

Išnuomojamas kambaryj 
apšildomas, su baldais ir ki
tais patogumais. Pageidauja
ma senesnio amžiaus moteris.

Cavity Work—Termite Control 
Insect & Disease Control 

Poison Ivy & Weed Control 
RA-PID-GRO FEEDINGS 
Cafl New RocheUe 6-7116

’TRUST 
Flve Star Rodent Control 4 
Poison for rats and mice 

Contaįns “Warfarin”
(1) pound -Container — 98c.
Special rates to institutions 

Mail or phone GE4-0128 
Five Star Exterminating 

604 Rugby R<L, Brooklyn, N. Y. 
Mr. BUDD

OCEAN VIEW 
NURSING HOME

AGE — CHRONIC —
CONVALESCENT

F. A. FROMM R. N. DIRECTOR
301 ATLANTIC AVĖ.

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY

25-YEAR MORTGAGE8 
20% DOWN

Near public and parochial schools, 
sbopping center and excellent trans- 
portation.

LINCOLN HOMES .
N. Magnolia SL, Off Washington 

Avė., Pearl River, N. Y. 
Peari River 5-8232 or 
Gregory (N. J.) 2-0351

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to . Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamack Rd., vritidi 
becomes N. Pearl SL, Pearl River, 
to dead end. Turu left to Magnolia 
St and right to Model Home.

Another Project ėf
Lincoln Home Const. Co.

Builders for Over 25 Years.

dens šildymas. Ypač dideli 
kambariai;.garažas ir porčius. 
30 metų morgičius, 2 blokai 
iki požeminio, 10 minučių iki 
42 gt.

(APPLICATION FOR 
(APTS ACCEPTED)

Taxie Service 
24 Hour Service 

Door to Door

KUR KITUR, JEI NE 
FIRE ISLAND

susitiksite malonių žmonių aplinkoj, 
kuri Jums sudarys džiaugsmo? Ir 
niekur kitur Fire Island, kaip tik 
LIONEL galėsite gauti vieno kam
bario butų (Housekeeping Apart- 
ment) vedusiai porai už $250.00 vi
sam sezonui ar su visukuo. kų Jūs 
savo atostogom pageidautumėt — 
plaukyti, žvejoti, linksmintis ir kai
tintis saulėje. Platesnių informacijų 
dėl savaitės ar mėnesio atostogų, o 
taip pat ir žemas kainas, teirauki
tės dienos metu UL 5-6436, vaka
rais NEwtown 9-8591.

THE LIONEL,
Kismet Beach, Fire Island1485 ir baigiant 1956 m., k. a. 

Morphy, Steinitz, Anderson, 
Capablanka, Laskeris, Čigori- 
nas, Alęchinas, Tartakoveris, 
Euwe, Bogoliubovas, Botvini- 
kas, Keresas, Smyslovas ir kt. 
Į tą rinkinį įkelta iš 1931 m. 
Prahos olimpiados Lietuvos 
meisterio Vlado Mikėno nuo
stabiai aštri partija, kurioje 
jis “Wild and wooly” sudoro- 
ja ano meto Jugoslavijos gar
senybę dr. M. Vidmarą.

Ta pati leidykla išleido kitą 
“Chess Review” redaktoriaus 
A. Horowitz knygą pradedan
tiesiems “Picture Guide to Be- 
ginner’s Chess”. 200 psl., kai
na $2.95. Įdėta 50 nuotraukų 
ir 200 diagramų, šioje knygo
je autorius labai vaizdžiai ir 
nuosekliai perkelia pradedan
tį nuo pirmųjų ėjimų iki par- 

3:0 (2:0)- Įvarčius laimėjo ho 4 grupėse po 4 žaidėjus, tijos taktikos ir strategijos. 
Budreckas, Kleiza ir Klivečka. Čia mūsų jaunuoliai laimėjo Pateiktos lošimo taisyklės,

AteinaiYtį ’šeštedienĮ jaunu- tris antras vietas. Vienoje ąįžhma kaip naudotis laikro- 
čiai taures rungtynes žaidžia grupėje 1. Mosher 2?^:|4, 2. tižiais ir partijų užrašais. Už- 
savo aikštėje su Pfaelzer SC. Saulius Vaičaitis 2:1. Kitoje baigoje 30 parinktų partijų. 
Jauniai sekmadienį savo aikš- — 1- D. Ames (A kL žaidėjas Maskvoje Smyslovas su 
tėję žaidžia su Nuova Italia. iš Quincy klubo), 2. Botviniku po 7 ratų turėjo po
Rungtynių, pradžia 11,30 vai. Edm. Spirauskas 2 tš. (lygiom 3^ taško.
Pirmoji ekipa pirmenybių su Ames), trečioje 
rungtynėse susitinka su Swiss Sprinsky 2Vž:|4, 2. Ged. Kuo- gentinoje pirmauja Kotov, 
FC 230 vai Eintracht Ovai, dis 2 tš. (lygiom su Sprinsky). Keres, Ndjdorf, ir vienintelis 

Bostono tarpklubinėse lie-
Krepšinio ir tinklinio pinne- tuvių pirmoji su Cambridge 

klubu 2:2 ir viena nebaigta

CATHOLIS MOTION PICTURE8 
Now availiaMe for parishes, schools, 
collegei, etc. Our Service may be 
valuable to you. This ir Catholic 
Action. A wonderful apoetolic work 
on your part Call now for fuH 

details.
CATHOLIC FILM LIBRARY- 

SERVICE
204 North 9th Street 

Newarfc, N. J. 
HU 3-3115

RATS — 98c — MICE 
Guaranteed To Kili

FOLLOW ST. FRANCIS
Franciscans need priests for par
ishes, missions and schools. To 
feam about the religious prlest- 
hood in the Order of the most 
boyish of saints, write to: Voca- 
tion Director, O. F. M. Convn SL 
Francis Seminary, Staten Island, 
14. New York. Glbraltar 8-1030.

“Ui® Gillrti Tremury of 
Chess”, 326 psl. knyga, auto
riumi skelbiami “Chess Re- 
view” redaktoriai. Antroji lai
da. Išleido Harvey House Pub- 
lishers. Kaina $3.95. Knygoje 
surinkta žymiausių pasaulio 
meisterių pačios geriausias 
partijos (per 550), pradedant,

GIVE YOUR CAR A 
SFRING REFRESHER COUR8E 
F<ir Pitrons of Santa Maria Parinb 

Straight Special
• 5 Ouarts of Top Grade Oil
• U«Jr»r Tunr-Up JEsperta
• C«ili®K System Survcyed ■ '
• Lubrltortum Shakcdo*n
• Brak«« System A Front Knd
• T0TAL ..... ................. »1».»5
Wt»TMONT MOTORS. INC.

TY 2-0100
2M11. Tramoot Ava, Beonx, N. Y.

Paid. No C.O.D. Please
His Holines* Pope Piu* XII 

A beautiful 12” x 16” full edor 
reproduetion, looks likę an OIL 
PAINTING. A real subject of 
ART for all CATHOLIC homes, 
offices and institutions. Excellent 
gift for any occaslon.
OSCAR SLATER ASSOCIATES 
Railroad Ave^ Greenwlch, Conn.

nybes Waterburyje
šį šeštadienį' Waterbury (Merkio-Cheeverso). Po tašką 

įvyksta Rpygardinės tinklinio laimėjo Keturakis ir Kontau- 
ir krepšinio pirmenybės. Fas- tas. Pralaimėjo G. Šveikaus
kui paskutiniu momentu iš- kas ir dr. K. Bobelis. Kovo 30 
ėjus su nanjaiK potvarkiai^ d. lietuvių pirmoji turi pasku- 
neleidžiaiit dalyvauti bendro- tinęs lygos rungtynes su 
se žaidynėse visų ekipų, teko Quincy klubu, So. Bostono 
galvotrūkčiais rengti šias pir- liet. pil. klube. Pradžia 7:30. 
menybes. Sėkmės jaunam Wa- Latvių šachmatų kongre- 
terburio Gintaro klubui, pa- sas ir jų pirmenybės įvyks lie- 
siryžusiam šias pirmenybes pos 4-7 d. Chicagoje. Dova- 
pravesti. Prašytina būtų iš noms sukelta per $600. Tikisi 
Waterburio tautiečių ko gau- turėti visus savo iškilesnius 
sesn& paramos. IŠ Brookiyno, Šachmatininkus iš JAV ir Ka- 
atrodo, priversti bus vykti ne nados: Mednį, Žemgalį, Jur- 
tik krepšininkai, bet ir tinkfi- ševskį, Dreibergą, Tums, Liep- 
ninkai. Be to, žada vykti ir nieką, Rankį, Žirnį, Pamiljens

ir kt. Keliama mintis vyr. tei- 
Atletas sėju kviestis lietuvį meisterį

— latvių draugą Povilą Taut- 
vaišą iš Chicagos. “šachą Pa- 
saule” į kovo nr. įdėjo VI. Mi
kėno laimėtą partiją su gar
siuoju P. Keresu (1955), P. 
Vaitonio partiją su ukrainie
čiu Suk (komentarai Kanados 
meisterio Andersono) ir P. 
Tautvaišos su Fligeliu (1950).

COUPLE’S HEU*

CHICAGO 32, 1LL
4102 Archer Avė. TeL FR 6-6399
Kasdien 9-7, Mtadieniais 9-5. DETROIT 10, MICHIGAN
CLEVELAND % ORIO. 6446 Mlchlgen Avė.. TeL TA 5-7560.
1186 E. 71 SL, TeL UThh 1-0807. Pirm., entnriL, treč. tr ketvirt 9-6, 
Kasdten 10-7, MKedlenlate 10-5. penktateatei ir Mtateaiaie 9-9.

WALTER E. HUMMEL 
TREESURGERY

TALARSKI
FUNEBAL HOME

Dlrtrttone; Ncetnn Avė. Statloe < fod; The Dean SL Stattoa et the 
Bri<hton Shuttte; CroMtovn Boa; URR. Ncetrend Avė. Statton;

Noetrend Avr. Bee; Bergen St Bue; ete.
»IREVCORT PLACC, BROOKLYN 16, N. Y. NKete 1-1023

liams — sveikstantians. Kai
nos — $35.00 ir daugiau—Tel. 
GReenleaf 6-1616. 217 Warbur-


