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Baigėsi Anglijos sensacija lau-

J. SINCLAIR AMSTRONG, va
liutos komisijos viršininkas, liu
dija senate, kad j JAV įplau
kia kapitalai, kurių savininkus 
negalima nustatyti.
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Žmona už vyrą
Eisenhowerienė rengia pa

vasario priėmimą senatorių

PIERRE FERRON, prancūzų veteranų pirmininkas, aitvykęs j 
Ameriką, padeda vainiką Ariingtono kapinėse prie Nežinomojo 
Kareivio kapo.

VIETOJ IZRAELIO PAIMTŲ

Ji numatė

NASSERIS DELSIA
kokį tur-

puiigo
šauktis Japonijos ir Vokietijos

prieštankiniai pabūklai, 4 
priešlėktuviniai pabūklai, 650 
kulkosvaidžių, 1000 sunkveži
mių ir jeepų, 200,000 šautuvų 
ir automatų, 45,000 šovinių 
tankam ir kt. medžiagos.

balsi nušalini?- 
tiąusybė posė- 
s 10, kai tiesiai 
atneštas kara-

• Jordanija papildomai pa
aiškino, kad Amerikos ir So- 

• Kipro arkivyskupas Ma- vietų santykiuose ji bosianti 
kartos, išbuvęs 13 mėnesių iš- “pozityviai neutrali”.
tremtas Indijos vandenyno sa
loje, grįžta į Atėnus.

mą roao pavarue. šame ja.a 
perduodavo dokumentus apie 
Amerikos ginklavimo patap
ta. Kokia istorija slepiasi už 
Morozo, neaišku, bet aišku, 
kad jis buvo saugumo žmogui.

Ko siekė Sabie prisipažinda
mas, tuo tarpu ne Komentuo
jama, tačiau pasieobna, kai

■■■■■■■b ■ tUrfadinki' W Jaeob ’ Albam ir 
CENTŲ Rusijos paroigūnų, kurie 

visi jau dingę B Amerikos.
Sable ir jo žmona lig šiol 

aiškinosi esą nekalti. Kalėjime 
vieną dieną Sable buvo rastas 
apalpęs. Ligoninėje buvo tiria
ma jo psichinė padėtis. Buvo 
rasta, kad jis sveikas ir gal 
atsakyti prieš teismą. Tada 
pereitą antradieni, kaip pareiš
kė jo advokatas, abudu Sable

—'nusprendę prisipažinti Jų-pri- muzikinis direktorius jo m.i- 
sipažiniinas palengvinęs juos 
nuo slogučiu, kuris juos slėgęs 
visą laiką nuo atvykimo į 
Ameriką. Jie buvę Maskvos 
angažuoti ir terorizuojami gra
sinimais jų artimiesiem, likv- 
siem Sovietuose. Dabar jie esą 
pasiryžę kooperuoti su Ameri
kos jstaigom ir poreikšti, ką 
jie žino. Jų advokatas pavadi
no ju istoriją baisesne už “Ka-

Ameriką jie 
pro Rusiją ir Japoniją. Čia 
sable perėmė, kaip aiškina 
FBI, šnipinėjimo vadovo pa
reigas, kai išvyko iš Ameruos 
Sovietų pareigūnas Vasiaj ži
biam

Sable istorijoje iš vyriausy
bės pusės yra vienas uuuhu..- 
kas, mins ouvo susiatyuu 
į alų su Sable- Tai Beris Mo- 
roz, Hoiiyvvooao produceris ir

darbimnkam iš algos tam rei
kalui buvo atskaitoma po 6—

praktiškai nubraukiama. Chru
ščiovas aiškino darhurinkam, 
kad Vakaruose niekas ieįtifrr 
suprasti, jog visa tai daroma 
“laisvu darbo žmonių noro”.

Lietuvos skautų brolija pra
neša, kad egzilų skautų tary
bos sekretoriatas gavo tt tarp- 
tautinio skautų biuro kvieti
mą dalyvauti jubilėjinėje jam- 
ooree u* tarptautinėje skautų 
konferencijoje. Egzilų skautų 
sąjungos gali atsiųsti viso 64 
asmenis, o konferendjoje gali 

spauda įspėja, kad tai didelė « diegam stebėto-
rinka imtis lengviau ir bravu- jų teista. Minėti sąskrydžiai 

™w»oao jeKio. KiziKa teisus { consu- n^n 
rendją su tarptautinėm naftos pakviesti dalyvauti
bendrovėm, kurių kapitalas ro tauttnta uniformom 
toli pasiekia. Šaltesnis vokietis tautinėm vOiąvom ir kitais 
žino, kokia svari yra dolerio tenktads. Pažymėtina^ kad nuo 
kalba ir argumentai. jgąy ėgsUai skautai tokių prt-

Bonnoje bręstanti mintis ne- vUegijų neturėjo. Lietuvos 
kišti pirštų, pirma neatsiklau- skautų brolija savo atstovus 
sus Washingtono. O jo balsas siųs su dUanganu, kad Ue- 
yra svarus ir Vokietijoje ir tavos skautų brolijos vardas 
dar daugiau Persijoje. vB ims (trauktas |tarptautini

gundė- Jis įspėjo nuo iliuzijos, 
kad Vokietija gali tokiais kapi
talais operuoti- Tačiau delega
cija vis dėlto išvyko susipažin
ti vietoje.

Adenaueris supranta ir

ir moka muitą Egipto parei
gūnam. Patys faktai daromi 
Egipto naudai.

• Amerikos jaunimo daly- Atsišaukime į Jordanijos ka- 
vausią jaunimo festivaly ralių Naseeris įspėjo, kad ben- 
Maskvoje M asmens — giriai dras priešas” Izraelis vėl pla- 
“Konuomotokaja Pravda”.Ru- nuojąs naują karą, 
sal nori, kad Amerika jų ne
boikotuotų.

negales suprasti /
Chruščiovas, kalbėdamas

reiskė, kad vyriausybė Susulj- 
dys valstybines pastotos grąži
nimą ir net palūkanų mokėji
mą bent 20—25 metam. Tos 
paskolos iš piliečių valdžia su
rinko 260 milijardų rublių 
(65 milijardus dol). Per porą 
dešimtmečių tarnautojam ir

Maskvai ir Egiptui, nes NabuJ- 
si buvo Maskvos šalininkas ir 
paskutinę savaitę labai de
monstravo antivakarietinę po
litiką. Karalius Husseinas ar
timesnis Vakaram. Laukiama.

nuel Celler ir kt Dulles sene
lis, — kalbėjo CeDer, — grasi
no carinei Rusijai, kad nu
trauks Amerika draugiškus 
santykius, jei Rusija neat-

pirmininko b 
mas. Nabulsi 1 
džiavo balandi 
į posėdį buvo 
liaus Husseino pareiškimas, 
kad vyriausybe paleidžiama. 
Sykiu karalius pakeitė kariuo
menės ir saugumo viršininkus.

Dulles, žydai 
ir Arabija

Amerika atnaujino sutartį 
su Saudi Arabija dėl bazių 
aviacijai naujiem penkeriem 
metam. Tačiau Saudi Arabija 
išsiderėjo, kad ir toliau Ame
rikos aviacijos įgulose nebū
tų žydų. Valstybės sekretorių 
Dulles už tai aštriai puolė 'šen.

rių, tarp jų ir ^generolo laips
ny. te

lš tų lėktuvui kuriuos So
vietai pristatė ^Egiptui prieš 
Sueso karą, ax$i pusės buvo 
sunaikinta karo mętu. Iš karo

Viduriniuose rytuose varžy- men. Sausy 
bos tęsiamos. Jei Amerika Mig-17 iš pa 
stiprina savo įtaką viduriniuo- _šimt kyati£ū 
se rytuose prisidėdama prie ‘ ' 
Bagdado pakto, tai NYKT ko
respondentas praneša taip pat 
apie Maskvos sustiprintą pa
galbą Egiptui, Syrijai ir Ye- 
men.

Egiptui Maskva atnaujino 
lėktuvų pristatymą. Pristati
nėja Mig-17, Mig-19, Yak-15, 

į kurie esą geresni už seniau 
pristatytus Mig-15. Siunčia

5 . taip pat-kitus ginklus ir savoL Įvykis tai 
technikus specialistus, kurie 
apmokytų, kaip reikia naujais 
ginklais naudotis.

Tokią pat karinę pagalbą 
Sovietai teikia Syrijai ir Ye-

pnsipazindamas jis yra išven
gęs galimos uz šnipinėjimą 
nurues bausmes,
gresia tik 10 metų kalėjimo ir 
1U,OOO dol. bauaos. jo ueaura- 
darois Albam dar neprisipaži
no. Teismas bus gegužes z2.

tą turi. Ji norėtų naujus 
kus eksploatuoti pati ar prisi
imti tokias nedidelio masto 
svetimas bendroves, kurios ne
būtų kontroliuojamos didžiųjų 
naftos koncernų. O jos dabar 
eksploatuoja Persijos pietų 
naftos laukus. Persijos šachas 
esą aiškinęs Adenaueriui, ko- 
Hte yiikios perepektyyos g^i da uMįtoo, - Ir latako.

Ano nulies vaikaitis takios 
drąsos dabar neturtjo.

Persija, dalyvaujant taip pat 
Italijai. Pelnas užtikrintas, jei- LIETUVOS SKAUTAI

Jordanijos raudonasis iškrito
Vkhjrmiuose rytuose naujas kad toliau Jordanija laikysis 

su**-, politikos artiintK; Saudi Ąrabi- rą ir taiką^riJet^jos nepasako- 
jos politikai. Sovietinėje įtako-- jo. - - - j -
je liks tada tik Egiptas, Syrija Tuo tarpu žinia, kad Sable 
ir Yemen. - buvo kilęs iš Vilkariškio, jo

laikam aklas. kriminalinių bylų, sujaudi- mo. Teismas, kuriame buvo 10 tuose kraštuose aiškinti Ame-
,, , , nusi visą Angliją. Adams, 58 vyrų ir 2 moterys, po 45 mi- rikos šnipų kurstymu, sukili-

metų, buvo kaltinamas nužu- nučių pasitarimo kaltinamąjį m4 rengimu. Amerikos val- 
pareiške palankiai žiuiąs j są- dęs savo turtingą pacientę, 81 išteisino. Tada valstybės gy- atmetė kaltinimus savo 
jungininkų prekybos plėtimą metMj gre^u jam teki#ų ngj^ atSiėme bylą ir dėl ant- pareigūnui ir numato išsiųsti 

jos turto dalis, jam užrašyta ro, nužudymo, 
pacientės testamente. O nu-

• Egiptas du trečdaliu im- damas jai per didelę dozę he-
porto gauna iš sovietinių kraš- rojino, morfijaus, kurie malši- 
tų. Prieš Egipto krizę visas im- na skausmus. Buvo tvirtina- 
potas ėjo iš vakarų. ma, kad jis ir daugiau tokių

* « ___ _ „ . pacienčių ir tais pačiais su-
metimais nužudęs. Patikrinti, 

rimtai susugo. Išsiliejo krau- vaistų savo bu
jos. Džiova, kurią jis gavo 1931 J 4
Con Edison dirbtuvėse, atsi
naujino abiejuose plaučiuose.
Tarnautojai, kurie jam atne-

KAIP VOKIA MASKVOS 
PROPAGANDA

Neseniai lankėsi Persijoje 
Vokietijos kancleris Adenaue
ris. Ten buvo pasikeista netik 
rytietiško mandagumo ženk
lais. Po apsilankymo jau pra
nešama, kad į Persiją vyksta 
vokiečių ūkio specialistų dele
gacija. Vokiečiai nori dalyvau
ti Persijos ūkiniame gyveni
me. Dėmesio centre labiausiai 
yra naujai surasti naftos lau
kai 50 km nuo sostinės Tehe
rano. Pirmiausia prie jų puolė
si Italijos valstybinė naftos 
įmonė (ENI). Ji pasisiūlė nu- gu tik bus ateita su kapitalu 

400 mil. dol. vamzdžių linijai 
nutiesti ir valyklom įtaisyti 

Adenaueris vilionėm nesi-

iš Amerikos vieną iš Vengrijos 
« i- « * diplomatų.Buvo didelio susiinteresavi- 

mo gydytojų tarpe. Kai kurie 
sake, kad jeigu Adams bus pa
smerktas, tai jie negalėsią to
liau vartoti herojino, morfi- Sovietai siunčia savo propa- tiesti nuo nauių laukų per 
jaus, nes tie vaistai mažina gandą per 147 trumpų bangų vamzdžius iki Vidur-
skausmus, bet gyvenimą vis stotis į šiaurės ir pietų Ameri- . « «n0 kad
tiek trumpiną. Iš teismo ištei- ką, Europą, pietų Aziją ir vi- J J ’
sintas Adams tuojau nuvyko į dūrinius rytus. Per savaitę tai 
laikraščio redakciją, ’ kuriai sudaro 2000 valandų. Taip pa- 
jis pažadėjęs savo gyvenimo reiškė gen. Gruentherls, buvęs pWnes pagalbas.

Egipto pasitarimai su Ame- istoriją už 14,000 svarų. Nato kariuomenės vadas, 
ša maistą, dengia savo veidą rikos atstovu nieko naujo ne- 
kauke, kad neapsikrėstų. davė. Egiptas laikosi savo

. . .. . __ „ minties, Kad jis turi valdyti• Amerika oasirašė su Ma- _ J , * _.-T.. IZTnZZT So€so kanalą vienas. Tuo tar-
m “ pu kanalu jau plaukia laivai
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Kanados reikalą- I
viniai Amerikai ,
Kanados užsienių reikalų I

ministerija balandžio 10 įteikė I
Amerikai reikalavimą, kad in- I
formacijos, saugumo reikalais, 
kuriom Kanada dalinasi su T
Amaika,' bebūtų perduoda-- i
mos Kongresui be Kanados I
vyriausybės sutikimo.

Tokis reikalavimas kilo ry- I
šium su Kanados atstovo nusi- į
žudomu Egipte ir su Kongre- į
so komisijos paskelbimu, kad į
jis buvęs komunistų veikloje. |

Ir Maskva su reikalavimais
Maskvos radijas balandžio 

10 paskęjbę^kad Sovietai jteį- „ 
kg Amerikai protestą, kam jų 
trys laivai buvę “diskriminuo
ti”, kai jie plaukė pro . Pana
mos kanalą. Esą buvę ilgiau 
uždelsta tuos laivus praleisti.

Italijoje Fiat automobilių 
dirbtuvėse Turine komunistai 
tegavo tik 34 vietas iš 205 
vietų darbininkų taryboje. 
Pernai jie turėjo 45. O iki 
1955 jie buvo turėję daugumą.

Reikalauja Klaipėdos Vokietijai 
Brentano tik už 1937 metų sienas

nių reikalų ministeris Brenta
no spaudos konferencijoje pa
sisakė prieš dabartines Vokie
tijos sienas rytuose. “Mes visi 
žinom, kad vyriausybės ir opo- • 
zicijos nuomonės skiriasi niu
ansais, net nėra jokio skirtu-

Vokietijoje prieš rinkimus 
pabėgėlių partija 
smubuos kraštutinių 
lisių grupės sudarė 
kiečių bioką’
skelbia “didžiosios Vokietijos” 

žmonom Pakvipta jp šen Mc- atkūrimo sūkius. Sujungtoji 
Cąrthy žmoną Pastaroji at- Vokietija tarinti atgauti Kiai- nio dėl galutinių tiksiu ir nu
sakė: “Jeigu jie nenori pa- Dancigo leoržetariy, Su- nimum? 'rėkavimų- jloKia Vo-

mano vyro, kadangi jis kovo- mitingai buvo surengti pasku- žins dabartinių Vokietijos sie
ja prieš komunizmą, tai aš savaitę daugtly Vokieti- 
taip pat neisiu”. Perrmi prezi- v*®tU- Tai -pranešdamas,
dento «hruoštam priėmime NYT korespondentas sako, kad žiau kaip svarstymo apie 1937

Amerikos atstovą 
vengri 

Veių^rijį® 1 
ūžia balandi 

nų rytuose- Ko mes reikalau- kraustyti iš Vengrijos per 48 
ia*ne* *** iJ3 <^au9*>u *r neina- valandas A m prikris karo at- 

— -------------- F-------------- _ _ - tache pavaduotojui 32 metų
senatoriam nebuvo pakviestas krikščionys demokratai ir so- Vokietijos sienas." Vokietijos kapitonui Gleason Jis buvo
tik vienas McCarthy. Ir tai cialdemokratai busimąją Vo- vyriausybė- tikisi susitarti su apkaltmtas kad šnipinėjęs ir
buvo palaikyta viešoje opini- ^etiją įsivaizduoja 1937 metų Čekoslovakija, kad Sudėto vo- rengęs Vengrijoje sukilimą
joje Baltųjų Rūmų netaktu. sienose, vadinasi, be Lenkijos kiečiai galėtų atgauti savo Anu^enj jis ir karo attache

koridoriaus, Sudetų krašto ir tėvynę. Nepriklausomai nuo buvo Vengrijos poli-
Amerikos pagalbos Vokietija cjjos jr sovietinių karininkų irpasiryžusi tartis su Lenkija ir ^leisti 'į vaianUd 

Vokietijos spaudos agentūra jai pasiūlyti kviečių ir kitų kada G1ėasonatidavė savo fo- 
, , . . _ __ - _... balandžio 3 pranešė, kad užsie- prekių.gydytojam ir Flower Fifth h- ._____ ______ _____________ y ______________________ to aparatą ir pasirašė tardy-

goninės administracijai vieno mo protokolą.
miL dolerių didumo. Kaltina, 
kad jos kūdikis buvo įdėtas į 
inkubatOTių, netinkarnai jam Anglijoje balandžio 9 baigė- vusiai pacientei, nebuvo gali- rininkas ten rengęs ‘sukili- 
duodamas deguonis, ir dėl to John Bodun, Adams by- ma, nes jos lavonas buvo su- mą”, rodo Maskvos norą vi- 
vaikas viena akim liko visiem trukuri 17 dienu, lipiausia degintas nenadarius skrndi. šoki nepasitenkinimą okupuo-



per daugelį metą. Daug dak- 
tatųrnieS© man nepadėjo, ir 
pagaliau aš krripšaura Į jus 
pagalbos. Tuojau po pirmo ap
silankymo aš galėjau v geriau

sakė, kad mane reiks operuoti. 
Kitas gydė nuo pūslės uždegi
mo, bet vietoj jaustis geriau 
aš blogėjau. Pagaliau 'praėjo 
prie to, kad negalėjau nei 
miegoti, nei valg^ga, nei vaikš
čioti ir kentėjau baisius skaus
mus... Aš netekau vilties kada

Aš dar kartą dėkoju.

viešai, kad kiti ligoniai pasek
tų mano;pavyzdį ir kreiptųsi

Kadangi Tamsta grąžinai 
mari sveikatą, ir man prasi
dėjo naujas gyvenimas, aš 
jaučiu pareigą pareikšti Tam
stai savo dėkingumą šiuo 
laišku. Aš kentėjau nuo skaus
mų visame kūne, ypač kojose,

mane gydei, Daktare Milleri. 
Po mėnesio Tamstos priežiū
roje, aš jaučiuos dabar visai 
gerai.

Aš nuoširdžiai patariu kiek
vienam, kuris nesijaučia gerai 
arba serga, .kreiptis pagalbos 
į Dr. Millerį, Newarke, N. J.

galbos.
Nuoširdžiai jūsų,

VV. Scheffel
Lawrence, Mass.

aš ne tik negalėjau ieškoti mano skausmų buvo mano 
darbo, bet net negalėjau atlikt stubure ir, be to, ne viskas bu- 

vo tvarkoje su viduriais nuo 
tų vaistų, kuriuos ėmiau anks
čiau.

Dabar aš dėkoju už tą nuo-

vaikščioU ir skausmai dingo. 
Daktare MHteri, aš siūlau, kad 
Tamsta paskelbtume! mano 
laišką kartu su mano 
nuotrauką, taip kad ir kiti 
sergantieji žmonės gautų pa-

- —- Otylia Turzanška
Williamsport, Pa.

Brangus Dr. Milleri:
Aš jaučiu mano pareigą pa

rašyti Tamstai ir padėkoti, 
kad pagelbėjote man atgauti 
sveikatą. »

Nuo rugsėjo mėnesio 1949 
metų, kai atvykau) Ameriką, 
mane vargino nuolatiniai ir tęs X spinduliais, Tamsta

namų ruošos.
Aš kreipiausi į daktarą, ku

ris yra plačiai žinomas. Jis 
pasakė, kad mano negalavi
mo priežastis buvo nauja aj> stabų būdą, kuriuo Tamstų 
linkuma. Jis gydė mane 4 me- 1
tus, bet be pasėkų. Tikrumoj 
aš jaučiausi blogiau.

Vieną dieną, skaitydama 
lenkų dienrašti “Nowy Swiat’\ 
aš pamačiau atvirą laišką p. 
Leokadijos Pudans, iš Long 
Island, N. Y., rašytą Dr. Mil- 
leriui. Paskaičius apie jos pa
gijimą, aš nutariau kreiptis į 
Tamstą. :

* matė Tamstos skelbimą lenkų
laikrašty “Nowy Swiat’’ ir, 
nors aš nenorėjau, Įkalbėjo

į Tamstą. Peršvietus
■ mane X spinduliais ii' ištyri- 

nėjus buvau gydoma apie mė- 
nesi. Dabar jaučiuos 100'

į H geriau ir vėl dirbu.
Dėkodama už grąžintą svei-

Iš širdies dėkoju Dr. Joseph katą, aš siunčiu savo nuo- 
Milleriui už tą. stebuklingą bū- - trauką, .kurią galite naudoti 
dą,'kuriuo jis mane pagydė. ' 25 
Atvažiavus Į New Yorką, aš

Į Dr. Millerį.
BENDRAS NUSILPIMAS

Rozalija Kowalska Nevark, N. J.

East Orange, N. J.

PADĖKOS LAIŠKAS nemaniau.

nuta-

Brangus Dr. Miller

GERB. PONE DAKTARE.

žmonėms, kreiptis j dr. Miller.

gavau sunkų darbą. Kiek pa
dirbėjus, susižeidžiau nugarą 
ir turėjau darbą mesti. Aš bu
vau pas daug daktarų. Vienas

NO PA< 
KURIE

Visa širdimi dėkoju dakta
rui ir siunčiu tris savo foto-

buvo gerokai pašlijusi, tačiau ' New York 16, N. Y.

Joseph Quartullio, 
New York 51, N. Y.

_ v ,, ... paprastą gydymo metodą sa-
Per šešis mėnesius kanki- vo pateliams, kurie norėtų

žrv gus. Ne tik pranyko 
skausmai, bet galiu ir tiesiai

Leokadija Pudans
L. I. C., N. Y.

Lorcnzo Jany 
Frenchtown, N. J.

met gydė net trys gydytojai, 
pasveikti negalėjau.

o po poros menesių ir jų ne
bereikėjo. Lygiagrečiai prany
ko ir. skausmai. Vasarą jau 
dirbau ūkyje..

grafijas, kurias prašau pa
skelbti.

Pagaliau vienas mano pie
telis rekomendavo man Dr. 
Millerio natūralų gydymą, bet 
atvirai kalbant

mas griežti smuiką. Dr. Miller 
dėka pasveikau ir vėl pradė
jau dirbti.

Antonio Sinigalliano, 
muzikos profesorius

Kadangi tokių nelaimingų 
ligonių, kaip aš buvau, yra ir 
daugiau, tai įgalioja Tamstą 
skelbti mano laišką, kad ir jie 
galėtų Tamstos patarimais 
pasinaudoti, o paskui džiaug
tis. Union City, N. J.

nausi vidurių negalavimais. informacijų apįe jo natūralūs 
Aplamai, mano sveikata buvo dymo TOtodus 
menkoka ir dėlto buvau nu-

1948 m. pradžioje vienos bi
čiulės patariami atvežė mane 
sūnus pas dr. Miller. Jis ma
ne patikrino ir suteikė vilties

Pagaliau ilsiuosi, džiaugda
mosi sveikata. Negaliu susilai
kyti neparašiusi Tamstai pa
dėkos žodžio. Tamstos patari
mų ir gydymo dėka atgavau 
prieš keletą metų prarastą 
sveikatą. Dabar jaučiuosi, lyg 
naujai užgimusi.

Ilgai džiaugiausi sveikata niekas nepagerėjo, net prie- gyventi. Jo klausydamas, jau 
nuolatos dirbdamas savo ūky- šingai — negalėjau vaikščioti, vasario mėn. pradėjau vaikš- 
je. Bet 1945 m. staiga susilp- tad vežiojo mane vežimėlyje, čioti, pasiremdamas ramsčiais, 
nėjau, pradėjo skaudėti kojos. 1947 m. vėl buvau grąžintas į 

ligoninę, kurioje gydžiausi 5 
mėn. Bet mano sveikata blo-' 
gėjo. Pagaliau mane šeima vėl 
atsiėmė namo, kur laukiau 
tik Aukščiausiojo pasigailėji-

Ve ką noriu pranešti savo 
tautiečiams: ilgai sirgau ir gy
džiausi pas daug gydytojų, bet 
nieko nepadėjo. Pagaliau krei
piausi į dr. Miller. šiandien 
esu tokia sveika, jog viduryje 
gatvės galėčiau žmonėms 
šaukti, kad eitų gydytis pas 
dr. Miller. Man trūksta žodžių 
padėkoti už tai dr. Miller.

Viešai jam reiškiu padėką ir 
raginu visus, kurie sergate, 
kreiptis Į jį. Būsite man dė
kingi už gerą patarimą. Tegul 
jam Dievas padeda.

“Progresso Italo Americano” 
laikraštyje skaičiau Tamstos 
pacientų padėkos laiškus. Pra
džioj buvau skeptiškas, be to, 
man trukdė liga ir varginanti 
kelionė. Bet pagaliau pas 
Tamstą atvykau, nes negalė
jau pakelti skausmų.

I abar jaučiuosi, lyg naujas

stojęs 10 .svarų svorio. Atvi- Su pagarba, 
rai kalbant, mano sveikata K. Sofos

nenustojau vilties, bet nežiū
rint to, turėjau pasitraukti iš 
savo darbo. Nors mane tuo-

Aš rašau šį laišką Jums no
rėdamas pareikšti didžiausią 
padėką už taip puikų manęs 
ir mano šeimos pagydymą, ku
ris mums visiems taip buvo 
geras, kad mes visi be operaci
jų ir be jokių vaistų pagijome 
ir jaučiamės pilnai sveiki. Tie
siog neįmanome Jums, dr. Mil
ler .tinkamai atsidėkoti, kad 
Jūs taip greitai mane, mano 

♦ . žmoną pagydėte. Reiškiu di-
Tai retas atsitikimas, kad visi šeši dH įvairių negalavi- džiausią pagarbą ir padėką, 

visa šešių asmenų šeimą tiėk mų krekėsi į marie ir aš savo 
daug manim pasitikėjo, kad natūraliu gydymo būdu visus

kad tas man pagelbėtų, bet. 
ieškodamas pagalbos.
riau neatidėliojant kreiptis į 
Dr. Milleri ir po poros savai
čių gydymo, jaučiausi kaip ki
tas žmogus.

Aš jaučiu savo pareiga re
komenduoti Dr. Millerio ne

muš, o rankos ir pečiai dažnai 
nutirpdavo, kad negalėdavau 
pasijudinti.

pagydžiau. Dėl profesijos eti
nių priežasčių nenoriu išvar
dinti visų tos šeimos narių li
gas, tačiau mano kabinete yra 
jų išsamus padėkos laiškas, 
kurį kiekvienas besidomįs ga
li patikrinti.

_ , \ vaikščioti. Todėl visiems pa-Brangus dr. Miller, pareiga Uriu nct amžiaus
ir dėkingumas verčią mane 
parašyti Tamstai laišką, nes. 
Tamsta man grąžinai sveika
tą ir norą gyventi. Daug metų

Susitrukdė darbas, tad buvau 
priverstas ieškoti pagalbos. 
Kaimyninio miestelio gydyto
jai pareiškė, kad tai artritiz- 
mas ir prirašė vaistų. Vėliau 
pasiuntė pas specialistą į New mo. 
Yorką. šis paguldė mane savo 
klinikoje, iš kurios išėjęs, vė
liau visus 1946 m. važinėda
vau pas jį į New Yorką. Deją,

kentėjau kryžiaus skausmus, 
o mano nugarkaulis buvo per
kreiptas ir sunkiai bepaeida
vau pasiremdamas lazda.

•Buvau kreipęsis į daug gy
dytojų, bet niekas neįstengė 
palengvinti mano skausmų ir 
pagydyti mano nugarkaulio, 
inkstų ir pairusių nervų. Nak
timis neužmigdavau, o atsi
keldavau dar labiau pavargęs. 
Šiandien esu dėkingas Aukš
čiausiam ir dr. Miller, nes at
gavau sveikatą ir jaučiuosi 
lyg naujai užgimęs. Todėl vi
siems patariu kreiptis į Dr. 
Miller, nes tikiu, kad jis ir 
jiems padės.

George Lizak
New Brunswick, N? J.

Dr. Milleri rekomenduoju Nusivylęs gydytojų pagalba, 
visiems ligoniams, reikalin- maniau, kad niekados negalė- 
giems gerų patarimų ir pagal- siu tęsti savo darbo, mokyda- 
bos, nes aš visą tai patyriau. 
Prieš dvejus metus turėjau 
nuolatinius raumenų skaus-
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Kai mes sakome, kad Kata
likų Bažnyčios .skelbiamas ti
kėjimas yra dieviškas, tuo pa

prieštarautų. Todėl klaidinga 
\ ■_ a įganyti, kad kiekvienas ti-

yra LOS dangltasis gtobė- 
jas.Jo metinė švefttė minima 
treSą aėtanadfeūį po Velykų.

Ctoaed Saturdajr. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M. 
rili«W«viiw: 8 Avė. Ind. Lfrje. Trata D iki Delancy st Nuočia 
pėsčiam trumpes kelias iki Orchard St.

LDS įtarty pareigos
Priklausantieji Liet R. K- 

Darbtainkų Sąjungai per me
tus moka nario mokesčio 1 
doL, korio 50 c. tenka centrui 
ir 50 c. kuopa! Už tai gau
na LDS išleistą knygų ir orga- 
n&acįjos organą “Darbininką” 
papiginta kaina — metams už

CHM* JEOKE dUS flrlMmlT? CCH* 
tro iždininkės vardu: Blanche 
Kapochy, 517 Broadway, So. 
Boston, Mate.

Kaip nepaprastai Ji yra di
dinga savo daugelypiu ir nuo
lat žydinčiu šventumu, t.y., 
siekiamo tikslo aukštumu, 
skelbiamo mokslo kilnumu ir 
žmonių pašventinimo priemo
nėmis. Milijonai Katalikų 
Bažnyčios šventųjų ir nuolat 
Joje pasitaikantieji stebuklai 
mums liudija Jos šventumą, 
nes pats Dievas Ją įsteigė, glo
boja ir šventina. Ji yra šventa 
taip, kaip yra šventas pats 
Dievas — dangiškasis Tėvas, 
kaip yra šventas Jos įsteigėjas 
Viešpats Jėzus — “Kristus, 
(kurs) mylėjo Bažnyčią ir

SeftacHeniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų. 
Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai. 

Netoli Pennsylvanijos getžkelio stoties Ncvarke.

Nesigilindami į įvairių tiky
bų pasiskelbimus, pagalvoję, 
prieiname išvadą, kad 
tikėjimas yra tiesa arba moks
las. kurs moko žmogų kaip 

ievą pažinti, Jį mylėti, gar
binti ir po mirties atsiekti am
žinąją laimę.

Taigi, jei tikėjimas yra tie
sa, rodanti mums kelią į dan
gų, tai tas kelias tegali būti 

jc as, o ne keli šimtai ke- 
... Avdei, ūkias tikėjimas te- 
. i bū.i tik vienas, lygiai 

kaip tiesa apie vieną ir 
tą patį dalyką tegali būti-1 vie
na. Kristus, būdamas Dievas, 
negalėjo suklysti ir klaidinti 
žmonių, įsteigdamas daug ti
kėjimų, kurie vieni kitiems

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

įsteigimą šv. Rašte skaitome: I : : A
“Jiems valgant vakarienę, Jė- I :
žus ėmė duoną, palaimino ją I , IT
ir laužė, davė savo mokyti- f ' / -Kl
niams ir tarė: Imkite ir valgy- 
kitę, tai yra mano kūnas. Jis ‘ 
ėmė ir taurę, dėkojo ir jiems LJį į.
tarė: Gerkite iš jos visi, nes fl 
tai yra mano kraujas Naujo- E 
sios Sandoros, kurs bus išlie- I 
tas už daugelį nuodėmėms at- I 
leisti” (Mat. 26, 26-28). To- Į _ ;
bau Kristus įsakė apaštalams: Kfc.|ĮĮį| Kamj| ■
“Tai darykite mano atmini-
mui” (Luk. 22, 20). Šie Kris- SESUO M. MERCEDES, luudmlcHet*, prie Muvo* Motino* paviešio (2Z ir 17 pHų apimtie*), kuri* piešiama* 
taus žodžiai buvo taip aiškūs, Marijos užgimimo bažnyčiai 
kad apaštalams nesukėlė jo .
klos abejonės. Tuo tarpu kita
tikiai aiškina, kad Kristus na- „
skatinės vakarienės metu ne- Uf. K. laKStUS k; 
Įsteigė šv. ^Akramento, o tik 
liepė tai daryti Jo kančios ir AtettfcHnky Iniciatyva klebo- PHILADELPHIA, PA. pasidalinta mintimis dėl mo- 
paskutinės vakarienės prisi- nui tam. Juozui Cepukaičiui • kyklos veiklos. Kelta mintis,
minimu! nuoširdžiai remiant, suruoštos šinimo dėka. Išjunkite Šį pasi- kad ateinančiais moteto me-

Panašiai atsitiko ir su aiški- trijų dienų rekolekcijos, daly- priešinimą ir valstybėms Eu- tais būtų mokomasi, suskirs- 
nimu kitų Kristaus žodžių, vaujant gausiam jaunimo ir ropos žemėlapyje atžymėti pa- čius mokinius mažomis grupė- 
kurie liečia Kristaus vietiniu- vyresniųjų būriui praėjo gra- kate vienos spalvos. Apie tai mis. Mokymui patalpas šiuo 
ką žemėje, išpažintį, moterys- žia! Sekmadienį, balandžio 7 išgirsite iš prof. Kazio Pakšto, atveju sudarytų mokytojo bu- 
tę ir jos nesuardomumą, ku- d. užbaigos rekolekcijas, šv. kuris Lietuvos krikščionis de- tas arba mokinių tėvų narna! 
nigystę ir Lt Taip atsirado Andriejaus parapijos salėje, mokratus atstovavo pasaulinės Mokytojams ir mokiniams ne- 
daugybė žmogiškosios kilmės įvyko bendri pusryčiai, po ku- krikščionių demokratų unijos reikėtų daug laiko sugaišti ke- 
tikėjimų, kurie pripažįsta tik rių šeM moktieiviai ateittain- suvažiavime. Jis atvyksta į lionėje, mokiniai būtų draus
tai, kas jiem patinka, o kas kai davė įžodį. Ta proga juos PhHadelpiiiją balandžio 13 d. mingesni ir atkristų sunkiai 
nepatinkaatmeta. Tam pa- pasveikino studentų 
teisinti iškraipo Kristaus žo- kų vardu Bronius 1

(AtataeMc M kuris bus ypatingai įvertintas)
SAMUEL BBOKBNSIEIN, INC. 
TRYS. DIDELĖS 'KRAUTUVAS
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zų rašytojos vyskupas Jaoųues 
Reningne Bossuęt <1627-1704) 
sakydamas* “Jei Dievas su
tvėrė žmonių giminę ir jei Jis 
niekad nennstojn Kuonės mo
kyti, kaip jam tarnauti ir 
kaip Jam patikti, tai kiekvie
na ęekta, kuri negali įrodyti 
savo/tęstinumo nuo pasaulio 
pradžios, nėra iš Dievo. Todėl 
<Sa suklumpa visos tikybinės 
bmRteuomenes ir sektos, ku
rias žmonės sukūrė krikščio
nybės prieglobstyje ar už jos 
ribų” (Discorso sulla Storia 
Universale, e. 3, p. 2). Todėl 
vieninteliu ir tikru tikėjimu, 
paties Dievo apreikštu ir 
įsteigtu, yra Katalikų Bažny
čia.

Jeigu ji būtų ne dieviška, 
seniai jau būtų išnaikinta ir 
užmiršta., kaip kad šiandien 
yra užmirštos pirmaisiais am
žiais buvusios herraijos. TRd, 
Katalikų Bažnyčios dievišku
mą šiandien mums liudija: Jo 
skelbiamo mokslo kilnumas, 
nuolat joje pasitaikantieji ste
buklai, išsipildžiusias praną- 
šystės, šventųjų tyras ir kar
žygiškas dvasinis, dorybių gy
venimas. Bažnyčios daktarų 
išmintis ir jų teologinės bei 
iilesofinės sistemos, apaštalų 
mirtis ir visų kitų kankinių 
ištvermė, Bažnyčios nuolati
niai persekiojimai ir jos ste
buklingas išsiplėtimas bei iš
silaikymas iki šių laikų, ir 
pagaliau jos dieviškumą šian
dien mums liudija Kristaus 
mirtis ant kryžiaus ir po trijų 
dienų Jo stebuklingas atsikė
limas iš numirusių, apie kurį 
mums šv. Lukas sako: “Tą 
tai Jėzų Dievas prikėlė, ir mes 
visi esame to dalyko liudyto
jais" (Apd. 2, 32).

medžiaga*, vaistus ir t. . 
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BtGYJE.

- Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie Išsiuntimą -
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-3 savaičių bėgyje. —’

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7.10 dienu bkgyj 
Siantvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

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

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 valj vakaro.

tame 381 m. visuotiname vys
kupų susirinkime. Tęs žymės 
yra šios: vienumas, šventu
mas, visuotinumas ir apašta- 
liškumas. Dvi šių žymių, bū
tent, Katalikų Bažnyčios šven
tumą ir visuotinumą kasdien 
suminime, kalbėdami “Tikiu 
į Dievą Tėvą”.

Katalikų Bažnyčios vienumas.
Tikrai yra nuostabus Jos 

vienumas: tikėjime, sakra
mentuose, įsakymuose ir hie
rarchijoje. Ji yra viena, kaip 
yrarienas Dievas, visų Tėvas, 
vienas tikėjimas ir vienas 
krikštas (Efez. 4, 5). ši Ka
talikų Bažnyčios vienybė buvo 
norėta paties Kristaus, nes 
Jis paskutinės vakarienės me-

M6 BfDGEWOOI> AVK

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

(record cbangers).
Aptąrnaujami rajonai*. Brooklyn, Maspeth, Woodhaven
Ridmund Hffl, Ozone Purk, Forest BSD, Jamaica.

Darbas atitetauiMs fritįnOo terjiatlrH, pripaisto 
BCADmfitate, Nter Variai.

NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI | SSSR 

1 UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ

tas “Niceo — Konstantinopo- tu meldėsi sakydamas: “Kad 
litaniškame tikėjimo išpažini- visi būtų viena, kaip tu, Tėve, 
me”, kitaip sakant “Credo”, esi manyje ir aš tavyje, kad 

7$S~~ę?fitiname, metu; sūdė- jie būtą mumyse viena” ( Jon.
vienintelis pasaulyje tikras ti- 
kėjimas, įsteigtas paties mū
sų Viešpaties Jėzaus Kristaus. 
Beveik prieš 2000 m. Kristus 
tarė šv. Petrui: “Aš tau sa
kau: “Tu (esi) Petras (uola), 
ir ant tos uolos aš pastatysiu 
savo bažnyčią, ir pragaro var
tai jos nenugalės” (Mat 16, 
18). Iš čia ir išplaukia Kris
taus įsteigtosios Katalikų Baž
nyčios dieviškumas. Vis dato 
amžių bėgyje atsirado daugy
bė įvairiausių tikėjimų. Ame
rikoje jų priskaitome virš 250. 
Kiekvienas- iš jų - sakosi skel
biąs tiesą ir esąs įsteigtas pa
ties Kristaus. Kaip visa tai

sis tikėjimas tegali būti tik das Žutautas. Vėliau dr. An- ttemi”. . . UrT*’
vienas, lygiai taip, kaip KrU- taute KHmas įdomiai kalbėjo Sekmadienį, batandfio 14, J* byko batemfflo 7 šv. Ate 
taus žodžių tikroji prasmė te- apie tarptautinu kataliką tote- 12 vs! dieną, toje pat salėje °™Jaus 
gali būti viena. lektualą or^nizadją Pax Ko- prof. K. Pakštas kalbės visiem
Tikrą ar nteftrą <«• mana, o rekoiekcįjas vedęs įurieJ‘*?ia ^^kmiškoskM 
time labai lengvai atpažinti, Vytautas Pikturna apie į*”?***^ 
kaip atpažįstame tikrus ir ne- - -i - ». . « - ■ ** paMremaami veikia ir domisi
tikras pinigus. Pate Kristui Akvtaietį. arta ryžtai aktyviai tartie ju- pradėta telaikta 15 ir tyta

tapė beidnme Po meto “
nės lengvai galėtų a^ffinti dal^aTO fr kietumas tam. J. 

tikrąjį JO įsteigtąjį 
Todėl JU frpaud8|«

teataHfrų Bažnyčios 
' visuotinumas

Šie žodžiai reiškia, kad K. 
Bažny^a laiko, vietos ir skai
čiaus atžvilgiu yra daugiau
siai išsiplėtusi Bažnyčia pa
saulyje: visose tautose, rasėse 
ir kontinentuose, dabar tikin
čiųjų priskaitanti 472 muso
nus, ir tversianti iki pasaulio 
pabaigai, t.yT iki tol, kol bus 
“Viena avydė ir vienas gany
tojas” (Jon. 10, 16).

Katalikų Bažnyčia yra 
^aštidMka

Tai reiškia^ kad Ji savo kil
mę iš apaštalų išveda taip, 
kaip žmonija išveda savo gimi
nę iš Adomo ir Jievos. Ji savo 
skelbiamu mokslu, šventimų 
galia ir hierarchija, nenu
traukiama popiežių grandimi 
atsiremia į apaštalų Kuni
gaikštį šv. Petrą, kuriam Kri
stus ištarė: “Tu (esi) Petras 
(uola), ir ant tos uolos aš pa
statysiu savo Bažnyčią, ir pra
garo vartai jos nenugalės” 
(Mat 16, 18).

Tikėjimas, kurs negali savo 
kilmės išvesti iš Kristaus ir 
apaštalų, nėra dieviškos kil-

praeitų metų seime buvo 
pageidauta išleisti organizaci
jos istoriją kad joje būtų su
minėti darbininkijai, lietuvy
bei, Bažnyčiai nuveikti darbai. 
Užbrėžtam tikslui įgyvendinti 
reikalingos žinios iš kuopų ir 
apskričių veikimo. Maloniai 
prašomos LDS apskričių ir 
kuopų valdybos surašyti savo 
veiktos — nuo pradžios ligi 
galo — finias ir prisiųsti cent
ro valdybai, kuri suras istori
jai parašyti tinkamą asmenį 
bei pasirūpins knygos išleidi
mu.

Jie atsirado iš klaidingo 
Kristaus žodžių aiškinimo. 
Pav., apie šv. Sakramento



Kearny, New Jersey

Haagoje, Mek-

NORWOOD, MASS.

ko inž.

mus 10.000 svaru.

MULTIPLE SCLEROSIS?

Stasio Ylos

• Aldona Miškinytė moky
tojauja Buffak) šeštadieninė
je mokykloje.

Bostonan, bet tik ne namie.

kytojųirtev, flrajnšįo 
gana RČErvnthgAi žrut Įvyko kO- 
vo 30—31
jos patalpose. Darbo poodžiai 
vylab muz. studijoj, III aukšte, 
o bendras išk&iūngas posėdis 
su vieša prof. Ig. Malėno pa
skaita ir menine programa

Norwoode iš seno yra susi
kūrusi Lietuvių Bendrovė, tu
rinti savo svetainę ir klubą.

skara ” Vaidinimą verta pama-

ronio vardo šeštadieninės pra
džios mokyklos mokinių miš
rų chorą, kuriam dirigavo 
kun. Jurkšas, o taip pat gėrė
jomės tautiniais šokiais, ku
riuos išpildė hamiltonietės lie
tuvaitės mokinės (vysk. M.

beveik visi turi savo namus,

mūsų
maž-

Tiek skaičiumi, tiek savo Lietuvai-” Prieš

Kuosaitė, V. Simanavičiūtė ir 
G. Uogintaitė Torontietė IV 
skyr. mokinė, Laimute, švėgž- 
daitė, padeklamavo K. Binkio 
eilėraštį “Pavasariška”, piani
nu Mozarto Sonatą 2 išpildė 
D. Skrinskaitė. Tautiniuose

Fondo švietimo skyriaus veik
lai. M dėsto iftuanžstiniuoee 
kursuose, skaito paskaitas ra
dijo valandėlėse, su važia vi-

N.J. APYGARDOS valdyba su koncerto rengimo komisija ir solistais. Iš k. į d. J. Prapuolenis, Al. 
Mrozinskas, Izabelė Dilienė, VI. Dilis, Lionė Juodytė-Matthevvs, Arnoto Vokietaitis ir dr. SL Skripkus.

kė New Jersey lietuvių jauni
mo organizacijų suvažiavimą, 
kuriame jaunimas išsirinko 
New Jersey apygardos jauni
mo tarybą. Tarybos valdybon 
įeina: J. Prapuolenis, L. Pet
rauskaitė, O. Saveikytė ir G. 
Vaičiūnaitė. Tarybos nariai: 
D. Skučas, T. Masionytė, D. 
Vameckas, O. Klimašauskaitė, 
G. Bartytė, A. Kvietkauskaitė 
ir laukiama jon tų organiza
cijų atstovų, kurios dar ne
spėjo įsijungti.

Apygardos jaunimas turi 
muz. Bagdonavičiaus vedamą 
jaunimo orkestrą, kuris dar 
tik metai repetuoja ir pirmą

komitetas, ma
ligšiolinės pa-

suviiioti tremtinius

sesija Strasbourge bus balan
džio 26 ir tęsis iki 30. Lietu
vei delegacija toje sesijoje su
darys: V. Sidzikauskas (pirmi
ninkas) iš New Yorko, dr. P. 
Karvelis iš Tuebingeno, J. 
GĮeihža iš Reutlingeno. pulk.

BteidBmM &*i 
vieną kartą. JfiMf Didįjį 
Tri ašimi, W**®* 17. Visa 
bendradteririę milfiag* l*ū>i*» 
ma iki betoMSto Ij.

veikimu gyviausiai reiškiasi 
šv- Vardo draugija. Tačiau re- 
tėjant senajai kartai, silpsta 
visoks veiklumas. Čia verta be 
priekaištų pasiskųsti naujai
siais mūsų ateiviais, kurie kad 
ir dirba, kad ir veikia, bet vis 
kitaip, atskirai, nesiklijuoda- 
mi į mūsų eiles. Pavyzdžiui, 
vargonininkas V. Kamantaus-

Panašiai yra ir su organizaci
jom. Jie jas ir pagiria, ir gra
žiai apie jas atsiliepia, bet pa

siek tiek turtelio, nedirbantie- tys nestoja, lyg šventųjų var- 
ji gauna pensijas- Būtų galima dų baidytųsi. Žinoma, negali 
visiškai neblogai stumtis pir- varu priversti: jie pamokyti, 
myn, bet visa nelaimė, kad to- mandresni, todėl greičiau pri- 
ji mirtis vieną po kito vedasi i sitaikė prie modemiškumo. • 
amžinybę.

galėtų pasistatydinti namus, 
kuriuose bus patalpinamos li
gonės bei senutės seselės, ne
galinčios eiti savo pareigų. Pa- 
rapiečiai raginami savo auko
mis neatsilikti.

kraštuose. Taip pat įvyko ir 
lietuvių sekcijos posėdis.

Juodytė — gilaus skausmo 
ir tragiškose rolėse yra užbu
riančiai žavinga, bet švelnios 
meilės ir pasiaukojimo daino
se dar neįtikinanti. Kiek pa
dirbėjus, ir jos laukia graži 
ateitis.

Aleksą Mrozinską kritikai 
norėtų girdėti grojant dideliu 
koncertiniu piano ir būtinai 
Čiurlionį. Tai kažkas labai 
gražu, didinga ir niekur nie
kada negirdėta.

Garbė New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės apygardos val
dybai, o svarbiausia pirm. inž.

ruo
šiamas vakaras Lietuvių Poli- Sosolię kazimteriočiy 
tikos Klubo salėje Kearny. 50 metų nuo įsikūrimo jubi- 
Lietuviai, kurie norėtų matyti lieju! artėjant, šv. Alfonso pa- 
P. Velevą miesto valdžioje, tu- rapija. paraginta prel. L Men- 
rėtų šį parengimą paremti sa-

* Trečiuoju prelegentu buvo 
prof. Ignas Malėnas iš Cleve- 
lando, skaitęs paskaitą tema 
“Naujausias metodas vaikus 
išmokyti skaityti”.

Abiejose lietuvių parapijose 
buvo atlaikytos pamaldns už 
žuvusius ir persekiojamus lie
tuviškos mokyklos mokytojus 
ir mokinius. Po pamaldų ir po 
pietų torontiečiai lietuviai, o 
taip pat ir suvažiavimo daly
viai suplaukė į didžiulę Prisi
kėlimo parapijos auditoriją. 
Gražiu žodžiu akademiją ati
darė Kultūros Fondo pirm. Iz; 
Matusevičiūtė, kuri ta pačia 
proga pristatė susirinkusiem 
mielą svečią prof. Igną Malė- 
ną, pakviesdama skaityti pa
skaitą. ”Paškaitintoko tema 
pedagoginės metodikos klau
simu, be abejonės, ne peda
gogams buvo nelengva, tačiau 
jos klausėsi visi labai atsidėję, 
ypatingai tėvai, kurie išeivijoj 
turi talkininkauti mokyto
jams mokydami lietuviško 
rašto ir žodžio.

Meninėje programoje gir-

lys, KLB krašto valdybos pirm. 
V. Meilus, KLB Toronto apyl. 
vald. pirm. J. R. Simanavičius, 
šaulių klubo vardu — p. Jan
kaitis, sportininkų — p. Gus
tainis ir kt.

Darbo posėdžiuose svarbiau
siais paskaitininkais buvo: dr. 
A. Šidlauskaitė, skaičiusi pa
skaitą tema “Vaiko brendimas dėjome Toronto lietuvių Mai- 
svetimoje aplinkoje”, ir Iz. 
Matusevičiūtė — “Aukštesny
sis lituanistinis švietimas bei 
meninės mokinių pramogos”. 
Po paskaitų buvo diskusijos ir 
pranešimai iš vietų. Dr. A. Šid
lauskaitė buvo atvykusi iš 
Otavos, kur pastaroji profeso- Valančiaus vardo šeštadieni

Toronto lietuviškosios visuo
menės ir jaunimo.

Tai buvo jau ketvirtosios .iš 
eilės tokios mokytojų ir tėvų 
studijų dienos lietuviškojo 
jaunimo auklėjimo reikalu 
Kanadoje. Dalyvavo net sep
tyni atstovai iš Montrealio ir 
visi šeši mokytojai iš trečios 
savo didumu Kanadoj, bet la
bai veiklios kolonijos — Ha
miltono.

Beposedžiaujančius mokyto
jus ir tėvus sveikino Lietuvos

delio. pasiryžusi sukelti 10.000
Gavėnios nuotaikai padidin- dol. ir Įteikti seselėm, kad jos 

ti šv. Juozapo vienuolyno au
ditorijoj, Old Frederick Rd. ir 
Morley kampas, šeštadieniais 
ir sekmadieniais vaidinama iš 
Kristaus kančios “Veronikos

Altoriaus ir rožančiaus
draugijos šv. Alfonso bažny

čiai paaukavo gražų kiėliką. 
šiom draugijom priklauso tos 

Vakaras kandidatui geros lietuvės moterėlės, ku- 
Paremti Petrui Velevui, ku- remia bažnyčią ir yra jau

trios kiekvienam lietuviškam 
reikalui.

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro pastatų antra
sis aukštas jau baigiamas per
dirbti Į salę įvairiems mažes
niems parengimams. Šioje sa
lėje tilps apie 80 žmonių. Dar
bus atlieka J. Katilius, J. Bez- 
gela, V. Mikionis ir A. Dau
noras. Tikimasi darbai baigti 
šį mėnesį.

—ik--ngyrvjo ▼ycMj venm
Vyčių 90 kuopa plečia savo 

vFikla Balandžio 7 kartu su

• Liet Steni. Sąjunga stu
dijų dienas ruošia Atvelykio 
metu, balandžio 27—28 d.d.. 
Philadelphijoje. Balandžio 26 
įvytai wnvty*inimn 
balandžio 27 — dvi paskai
tos ir koncertas, balandžio 28 
— pamaldos, bendri pusryčiai, 
paskaita, studijų dienų užda
rymas.

• Latviai Vokietijoje renka 
aukas siuntiniams už geležinės 
sienos- Vokietjoje tam reika
lui jau surinko 4000 RM.

E. Turauskas iš Paryžiaus, V. 
Banaitis iš Muencheno. Pirma
jai sesijai pirmininkaus V- Si
dzikauskas ir padarys politinės 
padėties įvertinimą.

• Dr. P .Karvelis išrinktas 
vicepirmininku prie Pavergtų 
Tautų delegacijos Bonnoje Pa
našios Pavergtų Tautų delega
cijos dar Imis įkurtos Londone- 
Romoje, Buenos Aires, Monte 
video ir Rio dė Janeiro. Be to, 
aiškinamos galimybės suorga
nizuoti delegacijas Stockhol- 
me- Briuselyje, 
sikoje.
• MkhaHove 

tydamas, kad 
stangos 
grįžti buvo nesėkmingos, kei
čia savo taktiką. Jis dangstosi 
svetimais vardais, pastaruoju 
metu “Pabaltijo patrioto” var
du išsiuntinėjo laiškus, ant 
kurių siuntėjais užrašytos ži
nomų visuomenei asmenų pa
vardės.

Verbų sekmadieni 
ateitininkai sendraugiai Ka

zio Bradūno namuose ruošia 
kavutę su dr. St. Ankudo po
kalbiu apie medicinos proble
mas bei jų pritaikymą pagal 
katalikų moralės dėsnius. Atei
tininkai studentai planuoja ne
tolimoj ateityj turėti susikau
pimo religinį vakarą-

Prel. L. Mandelis, 
šv Alfonso par. klebonas, iš
siuntinėjo visiems parapie- 
čiams velykinius laiškus, pra
nešdamas Didfiorios savaitės 
pamaldų tvarką bei raginda
mas žmones jose dalyvauti.

Vlada* Stattoid*, 
pirmojo karo veteranas, il

gesnį laiką sirgęs Perryville 
karių ligoninėj, mirė kovo 27. 
Po trijų mišių šv. Alfonso baž
nyčioj, palaidotas Holy Redee- 
mer kapuose. Liko dvi seserys 
— Janė Sakevičienė ir Jteva 
Kasper. Jonas OboHnb

Lietuvos reikalam. Daugeliui 
išmirus, kiti susispietėm apie 
šv. Jurgio parapiją, kurios 
klebonu yra veiklus ir žmonių 
mylimas kun. F. Norbutas, o 
vikaru — kun. J. Svirskas. 
Mūsų bažnyčia graži, kleboni
ja patogi, seselių vienuolynas 
naujas.

_ Kovo 31 Kearny lietuvių 
katalikų Bendruomenės salė
je Arnoldas Vokietaitis, Lionė 
Juodytė ir Aleksas Mrozinskas 
išpildė pirmąjį New Jersey 
Lietuvių Bendruomenės kon
certą — rečitalį. Sausakimšė- 
jė publikos salėje matėsi ir 
vietos amerikiečių muzikos 
kritikai. Apie savuosius ir kal
bėti netenka, jies jie tą išreiš
kė nenutrūkstamais karštais 
plojimais. Svetimieji 
jaunuosius menininkus 
daug taip vertino.

Vokietaitis yra rimta 
nė pajėga; j tai asmenybe, ku
rioje jungiasi pirmaklasis ^i Diliui su ponia už taip kartą pasirodys apygardos
mn as n kp e svarbaus koncerto surengimą, jaunimo vakare, kuris įvyksta

• Melbouma, Australijoje, 
lietuvių namams statyti jau 
surinkta 7.000 svarų. Tikima
si šiais metais surinkti reikia-

Keamy gegužės 5 d. Šventėje bai. Taip pat patiektas įvairių 
dalyvaus New Jersey ir New parengimų kalendorius. Pla- 
Yorko lietuvės sodalietės. čiai aprašyti velykiniai papro- 

Sventė prasidės 2 vai. po čiai Lietuvoje.
pietų Lietuvių Katalikų Ben
druomenės Centro salėje. Iš 
ten sodalietės iškilminga pro- rįs kandidatuoja į miesto ta- 
cesija vyks į Sopulingosios rybininkus, gegužes 17 
Dievo Motinos bažnyčią. Bus 
vainikuota Dievo Motinos sta
tula.

Vakare parapijos salėje po 
bažnyčia bus iškilminga vaka-

Kevieteni.PetrMTkUklsirJu. 
lyvautl. Šventes vadas kun J Bt‘uvU11*»*«*1 Uus SviraMs. Visi Kearny gy-
yauu. oven^s vauas aun. j. UŽJkHke ventojal. Sveikiname!

Nauja salė “Darbininką”: Agnet Stupin- J.M.

• Baltu draugijos visuotinis 
suvažiavimas įvyko Luenebur- 
ge kovo 22—24 d-d. Dalyvavo 
ir Baltijos valstybių politiniai 
.atstovai. Baigiant buvo fr me
ninė dalis; išpildyta pabaltie- 
čių muzikos kūriniai, skaityti 
jų literatūros vertinus. Darija 
posėdyje paskaitas skaitė lietu
vių sekcijos nariai: prof. A. 
Maceina — apie pabaltiečių

• Tėvas Kippas, jėzuitas, il
gai dirbęs Kaune, dabar gyve
nąs Berlyne- buvo susirgęs 
plaučių uždegimu. Iš ligoni
nės išeiti tikisi apie Velykas

Kitados Norvvoode buvo ne
maža pašalpinių draugijų, uo
liai dirbusių šaipos darbą, rė- ją sudarė įvairių srovių žmo- OUETĄ8: Lione Lodyt* Ir Arnoldas Vokietaitis. Prie pianino AL
musių parapiją bei aukavusių nės: tautininkai- sandariečiai, Mrozinskas.

socialistai ir komunistat Ka- “
talikai savo vardu anksčiau tvti nes eražus turiniu ir ar
ten nedalyvavo. Kai po pirmo- SODALIECIŲ METINE ŠVENTE tistu vaidyba puiki. Mūsų para- 
jo pasaulinio karo katalikai ir mečiai matė kovo ti Nnrin-kiti nuoširdūs lietuviai stengė- Lietuvės Sodalietės rengia čių draugovės reikalams. Ja- g namatvti balan
si darbu ir aukomis remti Lie- kasmet tradicinę savo šventę, me nušviečiama, kas yra Lie- ' T* p y
tu vos atstatymą, toj salėj Tokia šventė šiemet įvyks tu vos vyčiai, jų tikslai ir dar- ao° _ 
išimtinai socialistai su komu
nistais rėkaudavo “nė cento 

pora metų 
mėginta iš svetainės komunis
tuojančius pašalinti, vadovau
jant P. Blažiui, talkinant bū
riui naujų ateivių. Dalinai pa
vyko, bet išvijus per priekį, 
dalis sulindo per užpakalines 
duris, tačiau lemiamo balso 
jau nebeturi- Pamažu svetainė 
tampa geru lietuvių lizdu, ku
riame sutilpsime visi. Dzūką*

Mūsų padangėj bemaž nie- kas tebesistengia į chorą Į- 
ko naujo — gyvenimas eina traukti naujų jėgų, bet nesise- 
įava vaga. Reikia prisipažinti- ka. Mūsiškiai vyksta dainuoti 
kad čia lietuviai niekad taip 
gerai negyveno, kaip dabai'. 
Senesniosios kartos žmonės

šiuose gražiai pasirodė tiek 
torontietės, tiek ir hamiltome- 
tės, pradžios mokyklų moki- 
niukės, vienos, o taip.pat kar
tu su lituanistinių kursų kur- 
santėmis. Dar buvo pašokta 
“Kalvelis”, “Žiogeliai” ir “Ke- 

^rarinė”: Taųtymams. ^ikjams 
vadovavo R. Juknevičiūtė ir 
Roma Jurkšaitytė. Akordeonu 
palydėjo A. žiobakas.

Ypatingą susirinkusiųjų dė
mesį dar patraukė jaunosios 
baleto šokėjos, vadovaujamos 
mok. Valentinos, auklėtinės. 
Jos ypač puikiai pašoko Chai- 
kowskio “Pas de six”, baletą 
“šokanti mergaite” (kas to 
šokio solistė buvo — nepavy
ko patirti). Be to, “Minuetą” 
išpUdę pati mažiausioji baleti- 
hinkė, tik 5 metukų, Užins- 
kaitė. Ji, esą, privalėjusi turė
ti dar ir šokio partnerį, bet pa
starasis susirgęs ir negalėjęs 
scenoj dalyvauti.

A. Kuolaitė dar gražiai pa
deklamavusi Bern. Brazdžio
nio “Benamių dainą”.

Meninei programai vadova
vo Toronto Maironio vardo 
šeštadieninės mokyklos vedė
jas Julius širka.

KLB Kultūros Fondo švie
timo skyrius .labai dėkingas 
Tėvams Pranciškonams, kurie 
leido pasinaudoti muzikos 
studija ir didžiule parapijos, 
auditorija visai nemokamai.

nauja Otavos universiteto psi- nės mokyklos auklėtinės), Prie įėjimo į viešą ir iškil- s
ekologijos ir pedagpg^ajs mo- vadovaujamos mokyt. Gra- minga suvažiavimo akademiją baį^ą’ tai, ko Holly- o me_ 136 Davis Ave>> Keam^ba-
kykloje. Iz. Matusevičiūtė di- jauskaitės, o taip pat impo- buvo surinkta KLB švietimo woodas iki dar neturęjo. ^dar ^na tvirta landrio 28, 6 vai. vak. Me
džią dalį savo darbo ir ener- nuojančiai pašoko “Tautinių skyriaus reikalams $75.00 au- Pne 1° gabumų balso išlygini- - Amebos muzikinio nę programa išpildys apygar-
gijos skiria KLB Kultūros šokių pynę” G. Kauliūtė, A. kų. ir.as ir visa kita ilgai netruks. meno pa^uų dos jaunimo organizacijos:

Reklamoj nepaprastai daug skautai, ateitininkai, jaunieji 
nusipelnė Jokūbas Stukas ir vyčiai, Rūtos radio ansamblis, 
Kearny bendruomenės apy- lietuvių bendruomenės jauni- 
linkė. New Jersey L. B. apy- mo klubai ir kitos grupės. Čia 
gardos valdybon, be pirminm- pasirodys patys jauniausieji 

Dilio, dar įeina:- mūsų menininkai. Vietos ir 
dr. C. Nekrcšis, dr. St. Skrip- stambieji New Jersey angliški 
kus, K. Bartys ir J. Prapuolė- laikraščiai jau pasirūpino va- 
nis. Valdyba, plėsdama lietu- karui savo atstovus.
višką kultūrinę veiklą sušau- J. P.

lyti nelaimingai mirė vasario 
19 Berlyne. Ji prieš 25 metus 
būvi įstojusi į pilkųjų seserų 
kongregaciją Kaune. 1944 m. 
su kitomis pilkosiomis vienuo
lėmis pasitraukė į Rytprūsius, 
vėliau pateko į Berlyną—Tem- 
pclhof, kur visą laiką dirbo li
goninėje, daug pagelbėdama 
lietuviams tremtiniams.



GREENFIELD, MASS.
12. Kun. P. Patlaba, Cicero,

CAMPFIRES!

Fr. Žilionis

Pažink modernaus šventojo

KUN. J. LEMOYNE

Alt TUK IT IS

Vacatton. Insurance, Medical

svarbu pastebėti skiepinimo 
vietą ir pasodinti taip,. kad 
skiepinimo vieta būtų tik vie
nu, kitu coliu giliau nei že
mės paviršius. Sodinant duo
belės gylį reikia pritaikinti 
augalui. Jei duobelė pergili, 
reikia įmesti žemių ir jas ge
rai suminti. Kad šaknys ge-

MAYFLOWER lt taisomi stie
bai prieš išplaukiant iš Angli
jos. Laivas pastatytas toks, ko
kiu atplauks j Ameriką pili- 

VOrimai. -Bus bandoma tą ~pat^< 
pakartoti.

juos įgalinti susirinkime da
lyvauti. Reikalas svarbus, nes 
bus renkamas 1957 m. komi
tetas ir pageidautina, kad ko
mitetam butų išrinkti tokie

jono kasoje yra, 370 doL Be to, 
išsiformavo Philadelphijos vie
netas ir organizuojasi New 
Haven, Bridgeporto, Ansonios 
vienetas.

GAUNAMA: “Darbininko" adnilnMracijoj.
Didiiuiė p*l. knyga — M.00

— Gaila, mano ponios nėra 
namie — sako tarnaitė.

pilti bent kibirą vandens, ne- 
pakenks. • ■

Jei pirksite rožes krautuvė
je, gausite jas įpakuotas taip, 
kad šaknys ir pats augalas 
nedžiūtų. Sodinant būtinai 
išpakuokite ir išskirstykite 
Šaknis, kaip buvo nurodyta, 
jei išpakavus pasirodytų, kad 
šaknys sausos, tuojau pamer
kite pusdieniui į kibirą van
dens ir pa to sodinkite. Jei 
pirktute rožes, pasodintas po-

Conn.;
11. Dr. P. Kisielius, Cicero,

Nors rožėms atsargus perso
dinimas nekenkia, bet geriau 
kai persodinti nereikia.

Rožių sodinimui.
skirkime kiek' daugiau dėme
sio. Kasdami duobeles, mato
me, kokia yra žemė ir, esant 
reikalui, galime mėginti ją pa
gerinti. Duobelėse laisvai turi 
tilpti į visas puses paskleistos 
augalo šaknys. Dažniausiai

pas, padedamas mokytojų Ar- 
bačiausko, J. Paškevičiaus ir 
J. Skimudrio. Komitetą suda
ro pirm. inž. B. Galinis, vi- 
cepirm. J. Taoras, sekr. V. 
Trumpijonas ir kasininkė Za- 
sienienė.

asmenys, kurie nusimanytų 
organizaciniam veikime ir 
nuoširdžiai darbuotųsi ben
drame lietuvybės išlaikymo 
bare. Per paskutiniuosius me
tus komitetas, vad. adv. K A.

jos. Lietuvių delegatas daly
vaus ir tarptautinėje skautų 
konferencijoje.

Suvažiavimas dar svarstė

LB Pittsburgho apylinkės 
pastangomis suorganizuota 
šeštadieninė lietuviška mo
kykla šv. Vincento parapinės 
mokyklos patalpose Esplene. 
Tėvai yra raginami siųsti sa-

3. Prel. J. Balkūnas, Mas 
peth, N. Y.;

4. St. Barzdukas, Cleve- 
land, Ohio;

ŠV. JONAS BOSCO 
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

ros. Priežiūra betgi yra gau
siai ar.lygfymms pnikmis žie
dais. Priežiūrą sudaro žemės 
purenimas, tręšima*, drėkini
mas, kenkė j ų naikinimas ir, 
žiemai artėjant, apsauga nuo 
šalčio. Skaitytojų tarpe yra 
nemaža ir pradedančių^ au
ginti rožes, tat tikslu bus pri
siminti vietos parinkimą, že
mę ir patį sodinimą.

Gautomis žiniomis, dabar 
Papilėje yra trys kunigai. Kle
bonu yra kun. Vytautas Mote- 
kaitis, kuris serga širdimi ir 
turi didelį kraujo spaudimą ir

Pivarūno kepykla, vo vaikus, kad jie galėtų susi- 
pittsburghiečius aprūpinanti pažinti su Lietuvos istorija, 
lietuviška rugine duona, nuo geografija, papročiais bei pra
taro mėnesio vėl pradėjo dar- mokti nors šiek tiek kalbos, 
bą. Del kilusio gaisro kurį lai- Pamokos vyksta kiekvieną 
ką buvo užsidariusi. Duonos šeštadienį nuo 9:30 ligi 12:30. 
galima užsisakyti telefonu Mokyklai vadovauja A. Kra- 
CEdar 1-7009 arba reikalauti 
apylinkės krautuvėse.

Vieta ir žemė
Miestuose gyvenant, mūsų 

darželiai arba žolynai daž
niausiai yią jgiažiir vietą

Gauta žinių, kad Ateitinin
kų Federacijos Vyriausia Rin
kimų Komisija jau suskaitė 

.... balsus, suplaukusius iš viso
Margučių pietus laisvojo pasaulio koresponden- 5. Kun. V. Dabušis, Brook- UI.;

Sk Onos draugija per at- cinių Ateitininku Tarybos rin- lyn, N. Y.; 13. Kun. J. Petrėnas, Brook- Aptarti uniformų, patyrimo
velykj, balandžio 28, ruošia kimų. Balsavo 1126 ateitinin- 6. Dr. Juozas Girnius, Bos- lyn, N. Y.; laipsnio keitimo klausimai,
margučių pietus Robert E. kai. Neužskaityta 15 balsų. ton, Mass.; 14. A. Skrupskelienė, Kart- Reprezentacinei skilčiai, kuri
Pray svetainėj, 31 Federal St. į Tarybos pirmininkus iš- 7. Dr. Jonas Grinius, Muen- x ford, Conn.; , dalyvaus amerikiečių skautų
Pradžia 1 vai- gardžiais pietų- rinktas dr. Adolfas Damušis. chen, Vokietija; 15. Kun. Alf. Sušinskas, džiamborėje, paskirta 25 dol.

Schultzo, buvo tikrai veiklus. mis’. vėliau įdomi programą, Tarybos nariais išrinkti: 8. Dr. Z. Ivinskis, Roma, Pittsburgh, Pa.; ir tiek pat džiamborės fondui.
Tokio reikėtų ir dabar. Be vai- muzika, dainos. Svečiai prašo- j Prel. Ig. Albavičius, Ci- Italija; 16. Simas Sužiedėlis, Brook- Skiltį sudarys Bostono ir
dyhns rinkimų hns aptarti ir mi atsinešti margučių. Už cero, III.; 9. Prel. Pr. Juras, Lawren- lyn, N. Y.; Worcesterio skautai, pati

-- Dr. Ad. Šapoka, Toron- džiamborė prasidės liepos 12
10. Kun. St. Yla, Putnam, to, Ont., Canada; Valley Forge, Pa., dalyvaus
-------------------------- ----------- 18. V. Vardys, Milwaukee, apie 50,000 Amerikos skautų.

Wisc.; Anglijoje įvyks pasaulinė
į IjPtllvniP 19’ F”** Balys Vitkus, skautų džiamborė, kurioje lie-

J Brcckton, Mass.; tuvius atstovaus vieną ar dvi
itoms skoloms padengti gal 29’ Vygantas, skiltys iŠ Vokietijos ir Angli-
i iras tų gerų žmonių iš Ame- , . '.
kos ir pasiųstų aukų Dar Penki iš eilės daugiausiai 
ūksta ir altoriaus drabužių, kandMątai:
ip pat pasibaigę ir bažnyti- Benderius, Brooklyn,
ai drabužiai. Aukas galima Maldeikis, Cicero,
isti vienam minėtu kunigu dr. J. Meškauskas, Chica-

beriama smulki žemė, kad ge-

šakos nesutrumpintos, reikia

Jei ieškai savo giminių ar

P. O. Bos 1109, Chicago 90, IB.

Tam 
2400 
davėviduryje. Atstumas tarp ro

žių — 2 pėdos. Apie tiek pat 
reikėtų palikti ir nuo tako,

yra Anupras Žukas, 1956 m. 
grįžęs iš Sibiro, trečias — kun. 
I. Papulinskas.

Papilės bažnyčia palengva 
puošiasi, šiemet per šv. Juoza
pą pašventino naujas stacijas 
ir didįjį altorių, kuris kainavo 
12 tūkstančių rublių, o staci
jos 1900 rb. Parapijiečiai su
aukojo apie 5 tūkstančius rb.

—Tikrai gaila. Kai ponia 
sugrįš, prašau jai pasakyti, 
kad kitą kartą išeidama nepa
liktų savo galvos tarp lango 
užuolaidų.

(metinis mokestis tik $L00) į 
The Būram of Missing

Išklausyta skautų vyčių pra
nešimas. Birželio 1—2 Wor-

CHICO VALLE, muzikas su savo žmona ir sūnum. -Nuo 1933 me
tų jis apako, o dabar vii mato. Vieną akį gavo iž mergaites, mi- 
rusies gernant, o kitą — iš žmogaus, žuvusio automobilio katas-

rinktis nedaug galimybių tu
rime. Rožėms reikia saulėtos 
vietos. Iš bėdos rožės dar sodi
namos ir tokiose vietose, kur 
pavėsis nebūna ilgiau, kaip 
pusę dienos.

Negerai sodinti arti medžių, 
didelių krūmų, kur jų šaknys 
ima maistą ir drėgmę. Kur 
gerai auga pamidorai, gerai

ROCKEFELLERIO Institute New 
Yorke du daktarai bando, ką iš vi
durių praneša nuryta radijo piliulė. 
Ją prari.c dr. VI. Zworykin, o t'ria 
dr. JeHm T# Farrar.

o Adelaidėje, Australijoje, 
statomi lietuvių namai, 
reikalui jau surinkta 
svarų. Didelį sklypą 
Woodvillės savivaldybė.

sporto šventė, kurioje daly
vaus tik skautų vienetai

Kitas rajono vadų suvažia
vimas prama tomas sukviesti 
rudenį Bostone. (BJL)

colių gylio duobelės, tačiau jei kupstelis žemių, ant jo štato- de, ir gautute patarimą su juo ~ 
• • • “įkišti” į žemę, neklausykite, 

o sodinkite, kaip aukščiau ap
rašyta. Biznieriai parduodami 
“.pasodintas” rožes už tai pa
ima gerą pinigą, o taip paso
dinta rožė vargsta, nyksta.

Pasodinus reikia išpiaustyti

Kitoms skoloms padengti gal 
atsirastų gerų žmonių iš Ame
rikos ir pasiųstų aukų. Dar 
trūksta ir altoriaus drabužių, 
taip pat pasibaigę ir bažnyti- 

vyksta kiekvieną . prašo vaistų. Antras kunigas niai drabužiai. Aukas galima 
siųsti vienam minėtų kunigų 
šiuo adresu: Lietuvos TJ3Jt, ----------  -- -
Akmenės Rajonas, Papilės Mass.; dr. VI. Viliamas, Brook- 
paštas, arba Onai Petrošienei, 13rn’ N. Y. 
Latvalių kaimas, pažymint 
bažnyčiai.

Anksčiau buvo per spaudą 
prašyta aukų įtaisyti baldaki
mą Papilės bažnyčiai. Jau me
džiaga nupirkta ir sausio 22 
pasiųsta. Ačiū visiems, kurie 
prisidėjo, ypač kun. B. Pace- 
vičiui, p. Stulpinams Toronte 
ir S. J. Kalakauskams Cam- 
bridge, Mass. Baldakimas su 
persiuntimu atsiėjo 63 dol.

Pastotė

d.d. rengiama stovykla.
_ Birželio 22—23 Worcestery

tuntininkas; sekretoriavo ps. 
V. Pileika ir sk. v. Stp. Žabu-

greit išdžiūstanti, tektų daž
niau laistyti Blogiau, jei vie
ta šlapia. Jei sunku būtų nu
sausinti gelbėtis galima su
pilant aukštokas lyses ir jose 
sodinant rožes.

Darželio grožiui labai daug 
reiškia tinkamas augalų pa
skirstymas. Rožės geriau tiks 
sodinti lygiagrečiai tako į gat
vę, lygiagrečiai namo ar kai-

Pittsburgh, Pa.
Vakarinės Pennsyivanijos 

lietuvių jungtinių organizaci
jų metinis suvažiavimas šau
kiamas balandžio 26, penkta
dienį, 7:30 vakare Liet. Pilie
čių draugijos svetainėj, S. S. 
Pittsburghe. šios srities visos 
lietuvių organizacijos, draugi- mynmio sklypo, nei pievelės 
jos, parapijos ir klubai prašo
mi paskirti savo atstovus ir

pastebime, kad juodžemio 
sluoksnis yra plonas, o duo
belės apačioje smėlis ar žvy
ras, naudinga yra iškasti kiek _ riau užpildytų šaknų tarpus, 
gilesnę duobelę ir į jos apačią ~ 
įmesti kelis kastuvus geresnės 
žemės. Jei duobelės apačioje 
randamas molis, naudinga jį 
pamaišyti su paviršiaus juod- 

nebūtų užlenkiamos aukštyn, 
duobeles apačia ir pakraš
čiuose turi būti lygiai gili.

Visos parduodamos rožių 
atmainos yra išauginamos pa- 
skiepinus į laukinę rožę nori
mos atmainas akutę. Skiepi- 
nama į laukinio augalėlio lie
mens apatinę dalį, kuri yra

Esant reikalui, šaknys pajudi
namos, pataisomos, o kai jau 
visos pridengiamos žeme, duo
belė iki viršaus pripilama van
dens. Vanduo padeda greit že- . 
mei- suslūgti. Kai vanduo rsu1 
sigeria ir žemė suslūgsta, ga
lima dar kartą patikrinti ar 
nepasodinome per giliai ir jei 
yra reikalas galime krūmelį 
pakelti aukštyn ar ir kiek pa
stumti, jei jis pasirodytų ne
visai savo vietoje. Dabar belie
ka tik duobelę užkasti. Jei tu
rime komposto, sodinant jo 
galima užpilti kelis kastuvus

Skautų vadę suvažiavimas Hartforde
Balandžio 6 d. Hartforde, 

Conn., vyko pirmojo rajono 
skautų vadų suvažiavimas, 
kuriam pirmininkavo ps. V- 
Bliumfeldas, Worcesterio 
skautų vietininkas, ir vyr. sL

aukštyje nuo žemės. Reikia 
saugoti naujai augančias ša
kutes, nes jaunos jos yra la
bai trapios. Apsaugai nuo iš
džiūvimo ir kad rožės leng
viau prigytų, pasodintas ro
žių krūmelis dažnai užpila
mas kompostu, durpėmis ar 
ir paprasta puria žeme 6—8 
colių aukščio.

Apie atskirų vienetų veiklą 
pranešimus padarė: Hartfor
do — vyr. si. Br. Bernotas, 
Worcesterio — si. A. Glodas, 
Waterburio — ps. R. Pakalnis, 
New Yorko — ps. R. Kezys, 
Bostono — vyr. sL C- Kiliulis- 
Rajono veiklą apžvelgė v. s. A. 
Matonis, šiuo metu rajone yra 
apie 400 skautų, džiamborės 
fondui surinkta 470 doL, ra-

for Service Manager. Dictation, 
Typing and Filling.—Company 
moving to West Side location 
soon. Prefer applicant from 
West Side.

.... ... -........... i..................     .. —...... „ę

JONO IB ANGEUNOS ANDB1DUU
IB JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain. BBddgan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlehigan Fanu Sūrio. Sis sūri' Jau per ilgos metus gurinamas 
Jono ir Angtiinos AndriuNą ir jų šeimos, Fountain, Iridi.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM StUO
Jeigu abejojate, paprašykite pemėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėja Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Mlchigan Fana Sūrį, kute pauto 
tisų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toihu jums gaminti tik
patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DA1RY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai F0VNTA1N, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašmne kreiptis:

PETER LISAUSKAS
SS-15 5Srd Avenue, Maspeth, N. T. Tei. TW 4-MS7

VICTOR ABECCNAS
351 Purk Street, New BritaM, Cmnw _ _ __ TU BA 3-lMR

JONAS JAKUBAUSKAS
<34 N. Denison Street, Balt ha ore, M4. TeL Leagmd C-MSS

■

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hy«e Failų Msm. TeL Byde Pirk 3-3M5 

GEORGE GALČNAS
14M Canlff. DetroK, Miete. Tei. T. O. S-MBS

STANUT MKT1UCK
1SH W. 47tte SU Chicago, U. TeL Tarta ?-gm

JOHN MURMA
5413 So. Albany. Chteago, HL TeL GnnMH

ALLAN STKWART
4315 No. Bnad SU FWI^ Fu. M. Ohatena 54MS
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(padėtis po 25.Že7+) S’JMMER RENTALS

NURSING HOME

APATS. TO RENT

MCMDRKV

Paul Keres su14:2, Nąjdbrf 
13'4 (1), Kotor 13, Panno ir 
amerikietis Lombardypo 11

ELMHURST, QUEENS, 3 šeimų mū
rinis kampinis modernus namas 

pirmos rūšies stovyje. Arti 8Ave. 
traukinio, lenkiškos bažnySos, mo
kyklos ir maisto krautuvių. Kaina 
27.060 doL Tarpininkai nepageidau
jami. Skambinti savininkui vaka
rais po 6 vaL telefonu TL> ,8-8269.

MANHATTAN 
TRAVEL SERVICE

l.e4 C5 2.ŽI3 e6 3.d4 c:d4 
4.ž:d4 ŽI6 5. Žc3 d6 6.Re2 a6 
7a4 b6 8.f4 Rb7 9.Rf3 Žbd7 
10.0-0 Re7 H.fe5! R:f3 12.V:f3 
d:e5 13.Žc6 Re5+ 14Xhl e4! 
15.Ž:e4 Vc7 16.b4! Ž:e4 17. 
V:e4 Zf6 18.V13 Bc8 19.b5 0-0 
2O.Rb2! Ze8 21. f5 Žd6 2216 
Žf5 23.Badl-Bfe8 24.Re5! Vb7 
25.že7+ B:e7 26.f:e7 V:e7 27. 
b:a6 f6 28.Vb7! Ve8 29.Bd7! 
Rf8 30. Rf4 e5 31. R:e5 Že3 32. 
R:f6!! g:f6 33.Bel Bb8 34.Vc7 
Bc8 35.Vg3+ Kh8 36.Vh3! Rf6 
37.Be7! Vf8 38Bl:e3 B:c2 39. 
a7 V:e7! 4O.a8V+ Rf8 41.V:

becomes. N. Pearl J3L, Ppari E&ter* 
to dead end. Tura left to IfagGMįiia 
St. and right to Model Home.

Another Project of - ' / J 
Lincoln Home Const. Co. ?

Boilders for Over 25 Tears. :

25-YEAR MORTGAGEB .**

Near pubUe and paroeMal adtoata.Markus Luėkis, buv. Lietu
vos rinktinės žaidėjas, 1944 m. 
Mar dėl Plata turnyre Argen
tinoje sudorojo garsųjį švedą 
G. Stahlbergą Partija įkelta 
į “The Golden Treasury of 
Ches”. Balti — Luckis,juodi

raižymas ir atbaigimas. Pagyrimo 
pažymėiimai nebūtini. Kreiptis j: 
HYLAND CARPET SERVICE CO.

65-50 Austin Street

Naujote Anglijos Uetarių 
Kultūrinė Radto Programa

BOSTON HtMASt

VILLAGE PRIVATE 
Taxie Service 

24 Hour Service 
Door to Door

T jfm pusine available for 
Weddings and all Sodai Affairs 

Reasonable prices
TA 2-9611 — TY 2-9025

mtftiktite patente aplinkoj,

WAREFIELD SECTION E- Bronx.
Solid Brick, 6 Rooms, 1!4 Baths, 

Oil Heat, Garage, Residendal Arėa. 
Storm windows, Many Extras. Walk 
to Cathchc Churches, $15,590. No 
Agents. F Air Banks 4-5201.

SU N SĖT VIEW LODGE 
Highland Lake, N. Y.

3 ROOM 
APARTMENT 
in Brooklyn.

Call 10 AM. — 6 PJL 
weekdays.

YOnkers 5-9136

MONTAVĘ, L. L
Modem, 2, 3, 4 Room Housekeeping
Cottages, one block ocean & Catho- 
lic chttrŠi. Ideai for children.

WEEK—MONTH—SEASON _
SIPP’S

Surf Sound Cottages
Box 382, Montauk 8-2215

occupancy.
Owner MYrtle 1-0178

RADIJO VAIANEA JAlL/tFTlBMB 
TU5 SKR1EJĄJPAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEV2-YORK0 
N-J. UCONN. APYLINKĖJE KUt 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TOVIŠKAMBŽODYJE ttDMMBE.

DABAR, . ,

COINDREHALL 
SUMMERCAMP 

Conducted by the 
BROTHERS OE THE 

SACRED HEART 
FOR BOYS 8—13 YERS. 

June 30—Aug. 10-r-$265 for 6 weeks 
On the mošt beautiful site in Long 
Island. 24 hour supervision by 
Brother Canselors. Salt and Fresh 
Water Bathing. 5 Camp Uniforma 
supplied free. • Boys sleep in Dor- 
mitories. You are welccme to visit 
every Sunday afternoon. 

RT. REV. MSGR. JAMES 
H. GASEY, LLJD. Chaplain. 

Address:
REV. BROTHER DIRECTOR, 

Box 149, Huntington, L. L
Hamiiton 7-3104

■ portation.■
LINCOLN KOMES J

N. MagnoBa St, Off Washlngtęn 
Avė.. Pearl River. N. T‘.s 4
Pearl River 5-8232 or
Gregory (N. J.) 2-0351 

DIRECTIONS: G. W. Bridge . ripd

Nmrth on Kindea^omiadc

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa 
Trimito i»i ■ iikifa ratole ateitai WLOA, 1586 kytocyelM 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2X10 VAL.
Jei norite Šoje rndŲo programoje skelbtis, kreipkite adresu:

TUOJAU UŽDIRBATE!
$60 j savaitę už 40 valandų daibo 

Reikalingas jaunas vyras, ki'imų 
audimo firmai. Darbas — kilimų

Bving room, new oil bot water. beaL 
Base Radiation, ahnninum screens 
& storins combination, immecEate

AGE — CHRONIC — 
CONVALESCENT

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

EZTWEEN ST. PTJS and OUR 
LADY OF M2RCY, Plainvievr, L.I. 
100x100, $12,500, 2 bedrooms, at- 
tached garage, fuU BasemenL Fenc- 
M *^es. Knotlev Pine kitchen &

Brooklyno LAK — MeotnaBo 
Tauras 69:42 (31:22)

Pereitą šeštadienį LAK at
sirevanšavo - prieš Montrealio 
Taurą 1952 Montrealyje įveik
ti 25 taškų skirtumu, šį kar
tą mūsų atletai Kanados lie
tuvius, atvykusius be pakaita
lo, įveikė 27 taškų skirtumu. 
Jaunieji Tauro krepšininkai 
sparta ir technika dar galėjo 
lygintis su mūsiškiais, bet pa
tyrimas, taktika ir fizinis pra
našumas buvo brooklynięčių.

DELL BOHS (-ndss-)
Free Consulčation 

By Appointment. New Mė 
ods. Electralysis. Persona! s 
viceonly. 25 years espeeience. 13 h 'use’ s asths, centrai bot

Rfemoving unwanted hair

OCEAN VIEW 
NURSING HOME

ronte. Deja, perspektyvos ne- -ff-ata i 
be kokios. Be abejų latvių, mū- SACHwlATAI 
siškės negalėjo perdaug pasi- 
rakštį: žaidimas vyko dau
giausia po mūsų krepšiu.

LSK komandoje žaidė ir 
taškus pelnė: Gintautaitė —; 
10; Arensienė ir Grevinšienė 
po 7; Endriukaitytė — 5; Ka- 
počiūtė — 2; Jocytė, Kreicai- 
tė ir, Žukauskienė.

Abejos fimgtynės vyko erd
vioje St. Francis Prep. salėje, 
kur 1955 LAK krepšininkai 
buvo laimėję meisterio titulą. 
T.. Pranciškui Giedgaudui, O. 
F .M., rūpinantis ir šį kartą 
salę gauti nebuvo jokių sun
kumų.

Jauniai pralaimėjo
Sekmadienį žaidę - taurės 

varžybų rungtynes, kad pa
tektų į baigminę grupę, LSK 
jaunių futbolo komanda pra
laimėjo Elizabetho SC jų aikš
tėje 0:1 (0:0). Ambicingai žai
dę jaunieji pralaimėjo tik dėl 
to, kad atsitiktinis ir nereika
lingas baudinys, likus žaisti

M nori ką puta&ti
DARBININKE, 

skanMnk telefono:
9 MM

reikalingas naktiniam darbai. Rei
kia liudijimo, kad mokama dirbti 
su L. H. & O. G. mašinomis.

PACKARD KNITWEAR
49 Wyckoff Avė., Brooklyn, N. Y. 

VAn Dyke 1-1941

Ktekvtem Mtatadtato 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
■on paoNtetaU ar prtoNiti, tai asmeniškai jtacridte ar tinstate 
voom aram r. mntrci — imu.............  m*, so <m-
tavs raesoą Nma Skyriai: LMhaaatoa FtaaMare <X — A. ir 
O. IvMKM, Rtt#. BrtMway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Bratehvay, So. 
Bootoa, Mmm Antanas Daakantas MarkoL 187 Weteter Ave„ Cam- 
bri*e,ltaa. TMota: NOnraei M*ti| SOvSi Beotoa 8-46U ar

SUMMER KOMES 
3CX3CXXKXSS3CKX%3£««3£JCSC3^^

Nep. 4-2944 
HAMPTON BAYS AREA 

Rentals — Fumšsned Cottages &
Estates — WatorfronL

All Sizes & FRICE RANGĖS
SQUIRE REALTY

P. O. Box 738, ’ Hampton Bays
Phone Hampton Bays 2-0393

plaukyti, žvejoti. linksmiirtiB ir kal
tint* sausėje. Platesnių informacijų 
dtt savaitės ai menesio atostogų, o 
tato pat ir žetnas kainas, teirauki- 
t&B dtasoš metu UL 5-6436, vaka
rais NEwtewn 9-8561.

Cod, 5 rooms, bath, full 
basement, 5 piotsi «n corner, 
2 blocks from Oceanside ste* 
tion, $15,750. Plastered waBs, 
fully insulated. Can be seen 
anytime; Oil Heat. ROdorille 
Centre 4-7043.

HOLUS—St. Fmėtfb Bte> 
mentary and Ifigh Sdieel, 6 
rooms, 3 bednns, ftadshed at- 
tic, lavatory on first flteor, 
laigė modem kftcben wtth 
dtshmasber. EtetiOfent condi- 
tion. $18,000. CaD HO 4-7250.

Iš Olandijos škotai nori pa
siųsti telegramą namon. Tar
nautojas paaiškina, kad ktek- 
vlenas žodis kaštuoja W pfe- 
nigtų, o parašai* petdnodamaa 
veltui. Skotas padiktaoja tik

FLORAL PARK—$19,99B, 3 
bedamos, 1M baths, 5 blocks 
school and RaSroad. CallFLo-

Eeautifully Iccated on lake; large 
rooms; bot. cold running water. 
Boatiag, bathing, fishing, shufile- 
board. Exceller.t fcod, all home 
ceoking. Rates $40 up. TeL Barry- 
ville 2184. Write for BookleL

MRS. ROSE WILOERMANN

naujai pastatytą namuką, 
kalba savininkui: — Man pa
tinka tas umnukas. Tiesa, vie
no kambario lyg ir pennaža, 
bet kadangi yra net keturios 
didokos spintos rienoee, ma
nau — pasiseks suritalptati.

.X'?'’ TlST'fU- V7i j H A-lCri’’ 
$50 D3~N TO ALL

3 tsdroom raneh, 14 fcot country 
kitchen, S0xlC0 -plot, Ceramic Tale 
Eath, $53 month pays alL Conve- 
nient to shcpping, school, trans- 
portation.

ARCH ASSOCIATES
1241 Sunriss H’way, West fsiip, L.I. 
MO 1-5650 — Southgate Shopplng

Skaitykite "Aidu*" 680 Bush- 
wkk Avė. Brooklyn 21, N. Y.

— Kaip tai 'kambarys su 
keturiomis spintomis”? Juk 
tai moderniausias penktą 
kambarių butas!..

G1VE YOUU GAR A 
8PRING REFRESHER COUR8E
Fbr Patam# of Saat* Mari* Pariah

Stralctat Spod*l

— Na tik pabandyk, — sa
ko vienas. — Kai aš tave per
trauksiu, tikrai pasijusi kas 
esąs!

— Bet, kai aš tave pertrauk
siu, — atsikerta antrasis, — 
tu tikrai nieko nebėjusi.

___  FOR BEST PRICES
Whit excellent Workman Ship 

on Additions. Alterations.
Atties.

Call the
FAIRWAY BU1LDERS

SU 54311 AM 4-5387

ūgiu atletai šeimininkavo po 
lentomis. Gerai dengdami, su
genėjo sulaikyti pavojinges
nius svečių žaidikus — Otto ir 
Sinių. Baigę ketvirtį 16:8 savo 
naudai, atletai ir toliau savo 
taškus didina

Montrealio Tauras turi jau
ną komandą, kurios amžiaus 
vidurkis bene tik 19 metų. Jie 
turi dėl to gerų davinių atei- 
aafc- Prieš svečių spartą ir 
techniką mūsiškiai pastatę 
kietą dengimą bei daugelio 
mėtų patyrimą, nieko dau
giau ypatingo neparodė. Iš vi
dutiniškumo išsiskyrė tik Vyš
nios, gerai tą vakarą žaidęs. 
Senieji atletai kartais per 
lengvai atiduodavo kamuolį, 
ypač staigiuose prasiverži
muose: kai vieni laikėsi įsiki
bę kamuolio (Keskonis), kiti 
sukišdavo priešininkui į ran
kas (Cilčius). Antrame kėli
nyje prastai ir baudas išnau
dojo — vos tik 10 proc.

Tauro komandoje žaidė ir 
taškų laimėjo: Sinius — 17; 
Otto — 12; Piečaitis — 7; 
Gražys 2.
ĖBboklynč LAK^E^mus — kelioms minutėms, priešinto- telejb, paidekdama' 3U iš 
24; Vyšnios — 15; Bačanskas ko buvo paverstas įvarčiu. Mū- rungtynių ir 18:12 iš partijų; 
— 10; Daukša — 8; Cilčius — siškiai antrame kėlinyje 11 įveikė Harvardo ir Brandeis 
6; Keskonis 4; Šlepetys — metrų baudinio neišnaudojo, universitetus, Westem Elec-

large bara, 1% aeres land, 200. ft 
frontage on Sehroon River, near 
Catholic Seminary & church. Priced 
$13.000. Mrs. A. Frckenstein, RL 6, 
Chestertown, N. Y., Long Island 
N. Y. Phone FR. 4-6026,

miljens, Ditrichs, Znottoš ir 
Geriausiai žaidė Grevtošie- apeigas jau gauta. Yra pa- „ .. .. Tamužs visi po pilną tašką o

nė, puikiai valdanti savo ju- aiškinimai, lotyniški tekstai ir Uetuviu Zirnis ir estas P° P™5?
desius ir kamuolį. Dirigavusi lietuviškas ju vertimas. Pui- - Ij-- , taško.beveik visam žtodtotoT lat- ki gražiausi^ bažnytiniu me- Mažiau sėkmingas buvo an-
ve buvo stipriausia M st- ' tari SS trOSi9S komando8 paSirOdy-
rama Antrame kelinvie leMus sa™"® maldaknyge, tun jveike Duncombe (o6-N), Ig- mf|S Teko pralošti Staten Is- pailsėUArensieS l^Gtarin- 244 kataa 1 doL Hel,onal naj Zalys ~ B1!“ar,‘- (56~N) land rezultatu 5:3. Čia priešį 
šienei, buvo bandomas pajė- tikintieji gaU tuoj kreiptis „inkus įveikė estas Dvės ir

. _ .... .. - -- ------ Trojanas, o lygiom baigė Stak-
nys ir estas Kuli.

1807 — 1957
Join the Brothers of Charlty . . . Our 150th Birthday 
Boys and young men are needed to continue God’s wor*c

For Information: BROTHERS OF CHARITY, West Newbury. Mass.

Rytų apygardos lietuvių 
šachmatų pirmenybes prasi
deda šeštadienį, balandžio 13, 
11 vai. ryto So. Bostono lie
tuvių piliečių klube.

Montrealio B kl. tarpklubi-
nese Taura šachmatininkai______
sulošė šešerias rungtynes, pa- hY+ CIr juodi pasidavė. 
siekdami keturis laimėjimus 
ir dukart lygiom. Tauras pir
mauja!

Bostono tarpklubinėš 1956/ 
1957 m. pirmenybės pasibaigė. 
Jų stovis toks: Boyiston CC 
liy2-l/2, Quincy 9^2, Cambrid- 
ge 6, Harvard univ. 5t2, Litti- 
uanian 5, Westem Electric 
S’/į, Brandeis univ. 1.

Lietuvių komandą papjovė 
pirmasis ratas. Po šešerių 
rungtynių teturėjo 1^:4^ iš 
rungtynių ir 14:16 iš partijų. 
Antrame rate komanda timp-

• Cooliag System Sūrvėyed
• Lnbritęrium Shakedom
• Brake System & Front Esd

TOTAL______ ....... *19.96
WESTMONT MOTORS. INC. 

TY 2-0100
2641 E. Tremont Avė.. Brome, N. Y.

Iš New Yorko į Rytų apy- 
_ gardos pirmenybes Bostone

Ateinami savaitgąlį žaidžia tric ir lygiom su antros vietos j Vilpišauskas, M.
LSK—ST. John’s 31:16(26:8) tik jauniai, kurie pirmenybių laimėtoju — Quincy, tačiau Slapšys> X Sakalas ir V. Rač-

Priešžaismyje LSK krepšį- rungtynėse susitinka su stip- pataisyti bendrą padėtį jau
ninkės maloniai nuteikė žiū- SC New Yorko komanda, buvo sunku. Balandžio 5 prasidėjo New
rovus, įveikusios St. John’s Rungtynės įvyksta sekmadienį Sėkmingiausiai taškus rin- Yorke miesto tarpklubtoės 
ekipą 31:16. Pirmame ketvir- Grand Stadium prie Lietuvių 17-metis Gediminas Švei- pirmenybės.. Dviem koman- 
tyje St. John’s visai gerai prie- Atletų Klubo. kauskas jis sukorė 8^:3^, dom dalyvauja Baltijos sąsta-
šinosi ir jį baigė 8:7 savo nau- Atletas Kazys Merkis 7%:4^ ir Pet- tas. Pirmoji įtikinančiai iško-
dai. Toliau mūsiškės staigiais ------ —--------------------------------- ras Kontautas 6:6. Keturakis vojo pergalę prieš Queens

r»Tn>»Trin eavirrt 41/2’ Klinuškovas 31^, A. Ka- santykiu 6:2. Taškus koman-
rungtynes baigė 15 taškų skir- • didžioji SAVAITE, mai- rosas a. Ivaška ir K. Bo- dai pelnė latviai Rankis, Fa
tumo laimėjimu. daknygė apie Didžiosios savai- helis po 0:1
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durnu.LITUANISTIKA FORDHAMO

William J. Drake-

salėje.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

Rengia vaiky dieną
Naujosios Anglijos lietuvių 

parapijų vaikų diena įvyks ge
gužės 5 d. Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų yienuolyno sody
boje, Brockton, Mass.

Velykę atostogos
Šv. Petro parapinės mokyk

los .mokiniams pradedamos 
balandžio 17, užbaigiamos ba- 
l^džk>^25?^ "'

mos visos jų lietuviškos savy
bės, kurias jiems Dievas sutei
kė, kaip didžia savo dovaną. 
Šią Dievo dovaną visų tautų 
gerieji vaikai brangina ir daro 
visas pastangas ją išlaikyti- Ir 
lietuviai, nuo kitų tautų neatsi
lieka. Tam jie kūrė parapijas, 
statė ir tebestato bažnyčias,

Tax) paruošimui, notoriniy doku 
mentę tvirtinimui

FlJNfe&ALMdjĮkA 
251WBroedway' 

South Boptpty Me*m.
JOSEPH BARACEVIČIUb 

Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrev 8-2596ropinės mokyklos vaikų tėvai 

rengia" gavėniai pritaikintą pa
rengimą. Parengimo pirmą da
li guldys parapijos choras, 
vadovaujamas komp. Jeroni
mo Kačinsko, statas- Adomas 
Barauskas ir solistas Benedik
tas Povilayičius- Antroje daly- 

. bus rodomi duspalvoti fil
mai: apie Kristaus Kančią ir 
apie Vatikaną. Visas parengi
mo pelnas eis šv. Petro para
pijos palaikymui

tos pačios draugijos rengia
ma misionieriaus pagerbimo 
vakarienė. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. .

no koplyčioje, 680 Bushwick 
Avė., Brooklyne. Veda Tėv. V. 
Gidžiūnas. Konferencijos bus: 
penktadienį ir šeštadienį 7:30 
v.v., sekmadienį 10 v. mišios ir 
komunija. Visi sendraugiai 
kviečiami dalyvauti rekolekci
jose.

vo dėkingumą malda ir gyve
nimu.

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

Lojalumo parado
rengimo komiteto posėdis kuriame turėtų būti nuvirina- 
įvyks ketvirtadienį, balandžio 
18, 8 v.v. Broklyno Piliečių 
Klubo salėje. Kviečiami daly
vauti komitetą sudarančių or-

Kun. Sattler kalbės 
apie vedybas

Balandžio 25 d. 7 vah vak. 
šv. Petro parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės įvyks parapinės 
mokyklos mokinių tėvų ir mo
kytojų susirinkimas. Paskaitą 
apie moterystę skaitys garsus 
kalbėtojas kun. Sattler, re- 
demptoristas-

Palmię šventinimas
Palmių sekmadienį, šv. Pet

ro banyčioje palmės bus šven
tinamos nuo 8 vai. ryto. Pa
keitimas daromas tam, kad 
visi parapiečiai, dalyvaują pa
maldose, galėtų namon parsi-

Foriihamo universitetas išlei
do lituanistikos programą, pa- _ 
puoštą Fordhamo ir Vilniaus poetė, iš Baltimorės, skaitys 
universitetų vaizdais. E jos savo kūrybą Ateities koncerte 
matoma, kad lituanistikos va-

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

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Stattos)

tas. Pradžioje vargonais solo 
Jonas Žukas išpildys C. 
Franck — Preliudą, Fugą ir

atsW^ ^tmSns S 
parapijos choras išpildys. Vlt- kalaTTW _ -

ataria— Ave Maria, Palestri- ... ■ '■-
na —O Bone Jesu, G. Rossini Apreiškimo parapįjos
— Tnflammatns et Accensus. Šv. Vardo draugijos mėnesinis 
Vargonais solo Jonas Žukas susirinkimas įvyksta balan- 
išpildo L. Boellmann Suite džio 14, šį sekmadienį. Mi$ios 
Gotigue. 8 v., pusryčiai ir susirinkimas

Koncertas baigiamas Th. tuoj po mišių. Tuoj po misijų 
DuBois “Septyniais Kristaus užfcaiįimo, apie 4 v. p.p., įvyks 

žodžiais”. Solistai: Agnės Ska
rulis — sopranas, Gene Jan
kus — tenoras, Fred Lučka — 
baritonas. Chorui vadovauja 
Apreiškimo parapijos vargo
nininkas Paul Sakas.

Po koncerto palaiminimas 
švč. Sakramentu. Choras gie
da R Wagnerio — O Salutris, 
Singen Berger — Tantum Er-

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Graad Street

VAITKUS 
FCNEBA L HOME 

197 Webster Avewe

Brooldy>, N. T.
’ NOTARY PUBLIC j

PRANAS WATTKUS
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuoto jas -
HOOABY HJBUO

XSXXX3S9CX9aEXXXX300RCSC9M9a^
| Tek STagg 2-5043 |

I Matthew P. Baltas?
(BIELIAUSKAS) į 

t FUNEBAL HOME <

Koncerto pradžia 7:30 v. v.

Ateitininkų Sendraugių 
rekolekcijos prasideda balan-

$100, prel. Pr. Juras — $100 
kleb. kun. Pr. Virmauskas — 
$100, B. Milerienė E Worces- 
terio — $100, E. Galvydienė 
E Bostono — $100, V. Sirka

Rėmėjų suvažiavimo metu 
So. Bostone, (kasto 31) koply
čiai statyti aukojo: Worceste- 
rio Aušros Vartų parapijos 
moterų gildą —'$700. So.Bo- ..
stono šv. Petro par- rėmėjų h^’šflįienė^Viso $3631. ’ t*13***® 12 d 8

$6Q0, Braintree, . vak. šv. Petro parapijos pobaž-
klausimas bus teisingai išsprę^ Mass., K ir F. Karčiauskai su- . Nukryžiuotojo Jėzaus nytinėje salėje.

telkė 300 (E jų Leščins- kongregacija reiškia nuošir-

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ROMOS, VAIKO, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, fatiMtynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pa n.) 
NUOTRAO^; itotti» irtnaųjtati aunu fotografiją?

Jums RsranEi sąlygomis padarys

nos vardu. Tėvai gyvena 168 
West 7th St. So. Boston, Mass.

Balandžio 7 pakrikštyta 
Ralph Regan ir Irenos Medo- 
niūtės — Regan duktė Dijanos 
ir Marijos vardais. Tėvai gyve
na 21 Sanger St., So- Boston, 
Mass.

Balandžio 6 d. palaidotas

$100 (tai jau trečia jos šimti
nė), šv. Pranciškaus par. Law- 
rence rėmėjai — $100 Elena 
ir Petras Kleponiai — $100, 
kleb. kun. Pr. Juškaitis —$50, 
kun. J. Žuromskis — $50, A- 
Varžinskaitė E Bostono—$50, 
M. šopariėnė E Bostono — 
$50, F. Zaleskas E Bostono — 
$30. Šv. Vincento a Paulo dr- 
ja Bostone — $25, Ona Ado
mienė E Cicero, DL — $25. 
Norwoodo šv. Jurgio parapi
jos rėmėjai — $22 (O- Paznio- 
kienės įteikta), Moterų S-gos 
5 kuopa Worcesteryje — $20 
(CLKaneb įteikta), R K. Susi
vienijimas Lowelly —-$20. Po 
$10: kleb. kun. J. Skalandis, 
kun. St Yla, Iz. Vasyliūnas, M. 
Venis, -J. Kasparas, K Čiurlio
nis, Ciweszky, J. Sandra, M. 
Juristė, Ona Reiss. V. Ivanau
skienė, M. Barauskienė, F. Ne- 
verienė, V- Marcinkus, P. Kal- 
nušienė, P- LingE (6). Po $5: 
V. Stakutis, B/ Vitkus,. J. Ja- nešti pašventintą palmės šake- 
kavonytė, - Ip. Monkevičius, O. 
Jakimavičienė, J. Zelinskas, 
Em. Plechayičienė, O. (Kaspu
tis, M- Traški, P. Vasiūnienė, 
ir šflalienė- Viso $3631.

įstaigą 764 Cypress Avė., 
Rldgewood 27, N. Y.

(du blokai nuo 
Myrtie Avė. stoties.)

Įstaiga atidaryta 
OMO

3 v. p. p. fld 9 v. v. 
ir Šeštadieniais nuo 

10 v. r. fld 6 v. v. 
TsL IV 1-4774;

MIMOM

dėtis, kun- St Yla, dr. * Atlantic Avė.
Pakštas dr J A ietis-

RegŪradja liepos 2. pastai dalyvauti.

tos Įuąrideda liepos 5. AatanaM.-irf.Hteu> Fnmto
Vasaros semestrą savo au- wl<rtrtn1riTnM vyksta šį sekma-

komis parėmė: ministras P dlen<) 14j 4 v. p„.
ŽadeiUs, prel J Balkūnas, Lietuvių Piliečių Klube Brook-
gen. konsulas J. Budrys, kun. j pasakys “Com-
j. Cepukaius, Mrs. A. E. Cne- gense” redaktorius Con- 
led^, kun J- Gunnskas dr dc Povilaitis ir
J. P. Kazickas, prel L J. L MfculskyU.
Mendelis, dr. J. K. Valiūnas, _______________
kun. Pr. A. Virmauskas.

Adresas: Kink-O’Neill Hali,
Rooms 1-4, Fordham Universi- Nevarto Balto 35 skyriaus 
ty Campus, 3 Avė. and East metinis susirinkimas įvyksta 
Fordham Road, New York balandžio 14, sekmadienį, tuoj 
N. Y. Telefonas: FOrdham po pamaldų, 12 vai. parapijos 
7-5400, ext. 218.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

3. Geriausi ir įvairiau)! gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

ĮvairiaE laikais įvairūs tiki- galba ir geraširdžių* žmonių 
ma vėjai atbloškė ir lietuvių. - parama, suteršta mūsų lietu- 
tautos vaikus į šią šalį, čia jie : viškiems vienuolynams, kurie 
gėrybių gausybės stipriai yra ' jau pasistatė ar jau baigia 
masinami į tirpdymo katilą, £ statyti savo paskyrimui reika

lingus didaos vertės pastatus.

Ir mūsų, Nukryžiuotojo Jė- 
■ zaus lietuvaičių seserų, kon

gregacijos nei "Dievas nei ge
ros širdies lietuviai nepamir
šo. Mūsų labdariai matydami, 
kad ir mūsų kongregacijai 
daug ko trūksta, kad mūsų 
seserys galėtų išvystyti savo 

_£gas našesniam darbui lietu- 

darbui ttevaš teikė jiems sa-
ve pagalbą, o lietuvei savo ^n^ Eostaian paremti 
pestoįas fr aukas. Mus 1r Ue-
r ± —t. sirinkimas buvo gausesnis ne-tuvių tautą džiugina Dievo pa- Y

_______  gu pirma buvusieji, nuotaika 
labai nuoširdi ir, Dievui gelb-

LOJALUMO PARADAS stint, teikianti daug vilties,
Vengrų sukilimo išryškintas ^5 mto4 k®“Sre?aciia

pavergtųjų tautų klausimas renuama ■>em®Ses"u

vėl valstybių sostinėse pamirš
tamas. Užmiršta jų didvyriška 
auka, pradedama sugrįžti prie 
senų kalbų apie amžinąją tai
ką ir taikingą koegzistenciją. 
Valstybių vyrai nebesupranta, 

Birooklyne, gegužės 11 ApreE- tikra taika galima tik ta- 
saros semestras prasidės tie- kimo par- salėje. da, kada pavergtųjų tautų skyrius
pos 5 ir baigsis rugpiūčio 15.
Jai vadovauja kun- V. C. Juš- P- Šilingienė, stas. kada visos tautos taps
kevičhis. Be jo, dar nuolat dė- instruktavusi tautinių šokių laisvos. Dėlto, reikia dažniau
stys: prof. J. Brazaitis, prof. grupes Bostone, penktadienio šį klausimą kelti, patraukti vi- 
A. Salys, prof. A- Vasys. Pa- vakare atvyksta tam reikalui sų taikingų žmonių dėmesį, 
škaitas dar skaitys: P. Žade- į New Yorką. 
Jos, Lietuvos ministeris Wa- 
shingtone,. vysk. V. Brizgys, 
preL J. Balkunas, Motina M 
Aloysia E Pittsburgho, Motina 
M. Teofilė E Chicagos, dr. A 
Senn, dr. J. Puzinas, S. Sužie- a radę dalyvaus, tuo efektyves-

munistų pa rpn girną Prašom demonstracija.
šiais metais lietuvių parado 

sekcija organizuoja New Yor- 
ko lietuviško jaunimo organi
zacijos: Lietuvių Studentų Są
junga, New Yorko skautai, 
Studentų Ateitininkų Sąjunga. 
Be šių, į darbą įsijungė New 
Yorko Lietuvių Veteranų Pos
tas, Operetės1 Choras, Sporto 
Klubas ir Antikomunistinis 
Frontas. Rengimo komitetas, 
Romo Kezio vadovaujamas, 
jau yra idėjas daug darbo, 
kad ši demonstracija būtų to 
įspūdingesnė. Telieka visiems 
lietuviams balandžio 27 de
monstracijoje dalyvauti.

Tikslesnės informacijos bus 
paskelbtos truputį vėliau.

I. K. S.

Pranas Koris 73 metų amžiaus. 
Gedulingos pamaldos šv. Pet
ro bažnyčioje buvo balandžio 
8 d. Velionis gyveno 29 Mar- 
cer St., So. Boston, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį 
ir du sūnus- Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.


