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Eisenhoweris ir jo partija

TURTAI?

Maskva įsižeidė

Edvvard Martin iš Fort Mon

Iškilmingas premijų įteiki* 
mas įvyks gagužės 5 d., 3 v. 
p. p. Aidų koncerte Waterbu- 
ry, Conn.

juost punk- 
Vokretijoje.

Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
atstovybių, reikalaudami su
stabdyti atominių bombų ban
dymus. Anglai daro bandymus 
su vandenilio bomba pietų Pa- 
cifike. Amerika rengiasi daryti 
Nevarioje.

e Sovietų šnipas iš Lietuvos 
kilęs Albam taip pat prisipaži
no dirbęs sovietų naudai- Sab- 
le ir jo žmona prisipažino jau 
anksčiau. Tokiu būdu jie išsi
gelbėjo nuo mirties bausmės.

Politiniai santykiai tarp Va
karų ir Rytų per kelias dienas 
nervingai kaitaliojosi.

Viduriniuose rytuose, Jor
danijoje, po buvusio įtempimo 
pirmadienį buvo vaizdas jau

e Japonijos studentų tūks
tantinė demonstravo prie

Aš nekenčiu savo 
motinos ir teveh

mano-
Šią savaitę valst. setar. Dal

ies bus Vokietijoj ir dalyvaus 
Nato konferencijoje. Po tokių 
nuotaikų Anglijoje jam nebus 
lengva išlaikyti Nato nari i 
tarpe vieningą politiką, sulai
kyti Angliją nuo nuriginklafl 
mo. Dieno* jam bu* mkta 
ypadiąi, kad ir Amerikoa npu- 
da (NYT) Amerikos potitfų

| darybas su Maskva^ angly 
otdnlia siutina naldMėto Ane* 
lijęs santykiai su Amerika, na* 
pasitikėjimas jos politika.
Vokietijos kancleris Adenau- 

eris.pirmasis pasipriešino Bul
ganino neutraliosios zonos pla
nui. Balandžio 25 jis pareiškė, 
kad Vokietija nesutiks joki i 
būdu būti neutralizuota- nesu
tiks būti antraeilės valstybės 
rolėje. Tada balandį 27 Vo
kietija susilaukė iŠ Maskv >s 
naujo rašto — grasinimo, ku
ris santykius su Maskva, grei
čiau apkartins. į z 
■- Amerika, atžvilgiu Maskva

Anglijos visuomenėje ir tarp 
politikų Bulganino siūlymai 
randa palankumo.

E;senhowerio vardas laimė
jo respublikonam prezidento 
postą Eisenhoweris turėjo ne 
tik partijos, bet ir tautos pa-

tris vertus prem 
r Žurnalo Iridei 
ir iš aukų būda 
mijų fondo tam; 
duoti reikiamą 
Tos trys lygios p 
dol. šiems auto.

dr. Juozui Giliui už jo vei
kalą "Žmogus Dievo",

dr. Jonui Griniui už veikalą
Texas valstybę balandžio 28 

aplankė lietūs, ledai. Claren- 
den ir Panhandle apylinkėse 
ledai buvo iki golfo sviedinio 
didumo. Reikėjo imtis sniego 
arklų ledam nubraukti nuo 
gatvių. Upės ištvino ir užliejo 
daug gyvenamų namu ir apie 
6d kėlių. Žmonės, sulipę ant 
stogų* laukė, iki priplauks val
tys ir juos išgelbės. Tūkstan
čiai be pastogės. Nuostolių 
apie 15 mil. dol.

Jordanijoje padėties vieš
pats karalius Husseinas. J’S 
rado paramos iš Irako ir Sauoi 
Arabijos karaliaus- Nukentėjo 
iš to konflikto labiausiai Egip
to prezidentas Nasseris., Buvo 
suduotas smūgis jo ambicijom 
turėti savo įtakoje visus ara
bus. Jam liko ištikima tik 
Maskvos remiama Syrija, kuri 
yra betgi silpniausia, karinį tebesiunčia kaltinimus, 
jėga.

^Maskva sustiprino 
vą Europoje dyieji 
tuose: Anglijoje ir 1

Anglijoje gyvai svarstomas 
Sovietų min- pirm. Bulganino 
laiškas Macmillanui. Laiške 
Bulganir.as siūlė atnaujinti 
k o e g z i stenciją, ^ atsilankyti 
Macmillanui į Maskvą, nusi
ginklavimą sujungti su Edeno 
Ženevos konferencijoje siūlyta 
neutraliąja zona rytų Europo-

Lenkijftsteismas baląMBb. 
27 susidūrė ist- naujo su tam 
ir komunizmo padariniais šei
mų likimui. Jis sprendė, ar 13 
metų Olga Bozyk turi būti ati
duota jos motinai, kuri gyve
na Rochester, N. Y., ar turi 
būti palikta jos globėjam Len
kijoje. Istorija r buvo tokia . 
1944 prieš pat Varšuvos suki
limą Bozykienė buvo suimti. 
Jos vyras pasiėmė su savim 
dvejų metų sūnų, o dukterį 
Olga paliko saugumo sumeti
mais pas Ostrovskius. Po karo 
Bozykienė ir jos vyras susitiko 
Vokietijoje ir 1949 jie atvyko 
Į Amerika. Bet Bozykienė ieš
kojo dukters ir suradusi gavo 
Lenkijos vizą ir nuvyko į Len
kiją jos atsiimti. Ostrovskiai

"tas asmuo, susitepęs to
kiais sunkiais teisės ir politi
nės moralės principų pažeidi
mais, tų principų, kuriais re
miasi tarpparlamentinė unija*

_yra į ją ilei$ta$. Aš tikiuosi, 
kad ateity p. Paleckiui bus

e Dabar paaiškėjo, kad so
vietų ekspedicija užkopti aukš
čiausią pasauly kalną Everes
tą dar 1952 žuvo, žuvo viri 40 
vyrų. Ekspediciją buvo įsakas 
dar Stalinas. Everestą užkopė 
anglai 1953 balandyje.

atsidūrę Maskvoje- Dabar teis
mas stengiasi išaiškinti, kas 
tikrai tuos pinigus paėmė. Liu
dininkų kviečia apie 300.

Įjosėdžniose Nicoje Sovietų de- 
legacija yra vadovaujama Ju> 
to Paleckio, kuris yra vadina
mas Lietuvos vyriausios tary
bos pirmininku k Sovietų Są
jungos vyriausio* tarybos vice
pirmininku. *

Dėl jo ten buvimo parašė 
protestą unijosC pirmininkui 
min. St. Lozoraifis. Rašte min. 
Lozoraitis painformavo, kaip 
Paleckį Lietuvoj valdžios pir-

Kaltinimų tikslas aiškus ■— 
perskirti Ameriką fa* sąjungi
ninkus. šiuo tarpu labiausiai 
nori atskelti nuo '■ Amsi Mftų 
Angliją. '

partijoje — sako KT. . .

lia piktų balsų Anglijos, £ AMERIKA 1957 KAIP ANGLIJA 1939 
nados, Prancūzijos ir kitų są
junginių prisideda dar ir 
savoje partijoje rūgimas. -

iš tarnybos po karo, jis 1945 
ir vėl prisistatė kuriam laikui- • Anglija šiam antradie- 
O dabar prisistatydamas, jis niui sušaukė Londone Sueso 
norėtų būti • pasiųstas kitais kanalo vartotojų konferenciją, 
metais į Prancūziją, kai b is Svarstys, kaip atsiliepti į Egip- 
keturiasdešimt metų paliaubų to naujausią dekliaraciją dėl 
fikflmės. Sueso kanalo vartojimo.

Dėl Sovietų naujų grasini
mų laisvosiom valstybėm ir 
dėl .siūlymų derėtis balandžio 
28 atsiliepė buVęs prezidentas 
H. Tfumanas- Jis paskelbė NY. 
Times savo įsitikinimą, kad 
Sovietai, prisidengę taikos 
kauke, turi vieną tikslą — 
laisvąsias tautas paimti į savo 
kontrolę, šito jie siekia steng
damiesi laisvąjį pasaulį įbau
ginti, Nato pajėgas sugniuždy
ti, laimėti dominavimą atomi
nėje srityje.

Trumanas primena sa o 
ankstesnius pareiškimus, kad 
laikas jau žinoti, jog Sovietai 
supranta tik vieną dalyką — 
jėgą. Dėl..to Vakarų uždavinys " Kalbos apie naują Ženevą 
-yra palaikyti ir vykdyti savo - turi tikslo padėti Sovietam įsi- 
karinį pajėgumą. Tai nėra galėti viduriniuose rytuose.

Tarpparlamentinės unijos mininku pabarė.. Maskva, kaip 
jis klastojo seimo rinkimus, 
priešingai lietuvių tautos va
liai paskelbė Lietuvos nepri
klausomybes panaikinimą ir 
žudymų buvo įrankis Sovietu 
vykdomų masinių suėmimų, 
deportacijų. Toše valdžios pa
reigose J. Paleckis yra labai 
nusikaltęs lietuvių tautai.

Padaręs išvadą, kad Paleckis 
atstovauja ne lietuvių tautai, 
bet tik tai valstybei, kuri ją 
okupavo, Lozoraitis pareiškė 
pasigailėjimą, kad

"Lietuvių kryžiai ir koplytė- 
pritarus ***** ir . ■

iryto pre- 'Šapokai už veė 
ui sutikus "Senasis Vilnius".
. pĮjfcfr f Visi trys~veifcalai yra dar 
fcspoSOO nespausdinti

kyti nuo kišimosi į vidurinius 
rytus”.

Kai kurie laikraščiai tiesk; 
kaltina Eisenhouerį; kai kur? 
tenkinasi sakydami, kad tarp 

Kalbėdami apie vidurinius Dulles ir Nato narių nėra nuo-
rytus, kai kurie laikraščiai pa širdaus pasitikėjimo. O jei
reiškė pasitenkinimo, kad taip, tai kiekvienas Nato na
Amerikos laivynas išplaukė rys nori gelbėtis, kaip pats iš
tink Jordanijos krantų.

Tačiau daugelis abejoja, ar 
Amerika 1957 rizikuos pavar
toti ginkluotas jėgas labiau už 
Angliją 1939. Dabartinė padė
tis vedanti į naują Muenchen o. 

O kai kurie laikraščiai, ra
šydami apie šeštojo Amerikos 
laivyno išplaukimą j viduri
nius rytus, primena su ironija 
taikliai: “Spalis 1958 — Jung
tinių Valstybių šeštasis laivy
nas spaudžia Angliją susflaė appeasmeutu.

"Aidų” žurnalo premijos 
komisija, susidedanti iš dr. L. 
Andriekaus, OEM, P. Jurkaus* 
dr. K. Pakšto, dr. J. Puzino- 
A. Vaičiulaičio, balandžio 28 
sustrinkušF Vašingfohe, “iš at
siustų septynių vaikalų rado

nenorėjo atiduoti ir vienai mo
tinai nelėiddsu duktėlia J&sf 
likti. Teisme paaiškėjo, kad

Ar Amerikos politika, ar 
Maskvos gundymai, ar Angli
jos skirtingi interesai padarė 
tai, kad griovis tarp Amerikos 
ir Anglijos nėra išlygintas. Jis 
buvo labiausiai pastebimas 
Sueso karo metu, kad Eise > 
howeris net nenorėjęs pasima
tyti su Edenu. Eden pakeitus

imdami ginklus vokiečiai 
zikuoja paversti Vokietiją 
kru kapinynu".

mouth ketvirtu kartu stoju propagar.dos, o ne tikro susi
pratimo. Mikojanas tikina, kad 
Sovietai turį darbo Sovietų vi
duje dviem generacijom, dėl 
to jie norį tikros •‘koegzisten
cijos”. | koegzistenciją vedąs 
nusiginklavimas- Nusiginkla
vimo kelyje Mikojanas siūlo 
tris laipsnius: nutraukti ato
minius bandymus; susitarti, 
kad atominių bombų gamini
mas ir vartojimas būtų uždrau
stas; atomines bombas sunai-

ir tėvo, kad mane paliko. Aš 
nenoriu pas juos”, kalbėjo ji 

Anglija nustoja pasitikėjimo Amerika o Tai patogus matas teėme. Ostrovskių advokatas
Maskvai prisikalbinti Anglus o Dulles turės sunkias dienas, .kalbėjo motiną, kad ji palauk

tų, iki mergaite bus pilnamete 
Macmillanu ir pasitraukus An- Pa^ apsispręsti. Bet 
gliios kariuomenei iš Egipto motina advokatui pasiūlė: te

laimėta tik tiek, kad ««* bent trim mene-
santykiai atšilo tarp Ameri- siam mergaitę pagyventi ta- 

chestery, ten ji pati galės ap
sispręsti. Advokatas nesutiko 
su tuo- Teismas sprendimą pa
skelbs tik šeštadienį.

“desperacijos” politika, bet tai 
išminties ir vilties politika-

Bet kokios derybos dėl oro 
erdvės kontrolės ar dėl nusi
ginklavimo, ■ sako Truma
nas— yra iliuzija, žinant*Jkąd 
Sovietai laikosi tik tų įsiparei
gojimų, kurie jiem .naudingi. 
Sovietų šūkiai apie koegzisten 
ciją yra niekas kitas kaip už
maskuotas noras priversti lais
vąjį pašauti elgtis taip, kaip 
jie įsakys. Jei žmonija šian
dien virpa nuo karo baimės 
drugio* tai tik dėl to, kad So
vietai stengiasi ją toje baimė
je laikyti.

Kongresas skriaudžia Dūlias
Atstovų Rūmai nutarė su

mažinti valstybės departamen
tui biudžetą — iš numatytu 
227,700 000 nubraukti 47,300.- 
000. Prezidentas pasiryžęs gin
ti savo sekretoriaus pozicijas 

siūlo sumažinti biudžetą 3 mi- visu savo autoritetu.

Jungtinės Valstybės —- kal
bėjo vienas buvęs diptomatos 
—daro pagrindinę klaidą — 
pasisakydamas pasauliui ir So
vietų Sąjungai, kad jos nevar
tos karinės jogos jokiom ap
linkybėm.

kad Amerikos rolė derybose 
dėl Sueso kanalo vėl sukėlė 
angių kritiką Amerikos politi
kai. Senesniosios ir jaunesnio
sios generacijos politikai Ame
rikos dabartinę politiką paly
gina su Anglijos politika 1914 
ar 1939. Sako, jeigu Vokietija 
tada būtų žinojusi, kad Angli
ja bus pasiryžusi kariauti, tai 
nei pirmojo nei antrojo pasau
linio karo nebūtų buvę. Ame
rikos dabartinė laikysena pa
našiu būdu padrąsina tarptau
tinių įvykių raidą karo link.

Vikarų atsiliepė Sovietų min. 
pirm, pavaduotojas Mikojanas, 
kuris dabar lankosi Austrijoje 
Jis pavadino vaist. sekr. Dul
les kalbą bloga kalba. Dulles 
tiesiog įžeidžiąs Sovietus, ma
nydamas, kad Sovietai norį

kos bei Anglijos vyriausybių. 
Tai nereiškia, kad Anglijos vi- 
euomenės opinija sutaria su 
Amerikos politika-

NYT korespondentas D. 
Middleton iš Anglijos raš>-

lijardais. Šen. Goldwater iš 
Arizonos apkaltino vyriausybę 
kad ji' “apgavo tautos pasiti
kėjimą”. Šen. Ypung iš North 

sitikėjimą. Per pastaruosius Dakota kaltino^ Jtai respubli-
metus respublikonų partijoje kernai neišmano apie farmeriu 
buvo tik McCarthy, Jenner. reikalus. Prieš Eisenhowerio sukliudyta dalyvauti šios de-
Malone, kurie laikėsi opozici- biudžetą pasisakė ir jo iždo mukratinės organizacijos dar
ioje prieš Eisenhovverį. šian- valdytojas Humphrey ir iš to buose."

Soviete, pereitą šeštadienį įgąsdinti. Jie tik “atkreipia dė- Į oP^jos nuotaika res- posto pasitraukia.
vėl įteikė Vokietijos vyriausy- mesi į faktinę įvykių raidą x
bei įspėjimą, kad ji neimtų Europoje”. ~ auga Uip smarkiai
atominiu ginklų iš Amerikos, kad gaiima kalbėti apie revo’

Bonnos vyriausybė priėmė liuciją partijoje. Eisenhowerio 
notą kaip aiškų ir tiesioginį atrama buvo vadinami libera- 
grasinimą. Ypačiai, kada Mas- lieji respublikonai iš rytinių 
kvos nota pabrėžė, jog Vokie- valstybių. Šiandien ir jie nesi- 

Isoėiime Sovietai oabrėžia Vien nesusiIauktll varžo Pakelti baIsa Prieš vy-
įspėjime ^vietai pabrėžia, Vaka valstybių pa^i^ 0 narsybės politika.

kad jie nesistengia Vokietiją feiai ™įba ir Ateitu tai iv -• ^-i______________________________ jeigu ta pagaioa ir ateitų, tai Labiausiai kilo opozicija 
būtų per vėlu gelbėti “kapi- partijoje dėl biudžeto. Šen.

KUR DINGO MUSSOLINIO ny’H; Ęonnoje sunkiai sulaiką Knovvlandas pavadino Eisenh j- 
pasipiktinimą ir įtūžimą prieš werio mokesčių politiką “lais- 

Italijos buvęs diktatorius ,0Si0S rink0S smiuSėia" ir
_____ . . . . _ . binanti — nevartojant šiurks- Mussolm. komjmistų n^dv- _ J

ketvirtadienio konferencija,.m. balandžio 29 Padujoje teis- kurjoje A(|enauJeris ,
raJetlį nagnnet> pareiįke ambasadoriui Smh-! 

kur dingo Mussoumo turtai, „ . i. . .. J novui, kad Vokietija neturikuriuos jis su savim turėjo. O . .... J ; atominių ginklu ir nėra jų 1jų būta apie už 18 imi. aol. x. . e j ; . .. . .... , , . prašiusi federatinei kanuome-Liudinmkai tvirtina, kad juos 
pasisavino komunistai. Už Mu-
ssolimo pinigus jie pasistatė
ir partijos būstinę, o slaptieji 
Mussolinio archyvai, kuriuos 
komunistai pagrobė- jau ėją Dėl derybų tarp Maskvos

savanorio į kariuomenę, nors 
jam dabar 74 metai. Pirmu 
kartu jis stojo 1917. Tada jis 
buvo telegrafistas ir perduoda
vo žinias iš Prancūzijos marša
lo Focho Amerikos, generolui 
Pershingui Antru kartu jis 
stojo 1941 po PearI Harbor 
puolimo, turėdamas jau 59 
metus. Jis buvo tas, kuris te
legrafavo apie Vokietijos ka
pituliaciją. Telegrafavo tiesiog 
iŠ traukinio vagono. Paleistas kinti.
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Su didele nuolaida pirduodami

GARANTUOTAI TAISOMA

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

• Jugoslavijos parlamentas 
nutarė žemės ūkio produkcijai 
pakelti panaikinti kolchozus.

parengimams, susirinki*

iš Ham- 
1868 m.

• Parmoto* laivai vėl susi
šaudė su komunistais. Dvi ko
munistų valtys nuskandintos

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

PAKELS TO IMUA, INC. 
1530 tadferd Aro. • 
Braoktyn 1S, N. Y.

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRIPAŽINTO RC A. NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASMEN nuo 9 vai. ryto iki 7 i

autorius 
kelionės 
parašytą

“Lietuviam pasirodžius ver- 
telgystėje (prekyboje- D.), ai
riai darydavo visokias pinkles. 
Štai vienas iš paminėtinų įvy
kių. S. Ramanauskas įsisteigė 
alinęs manydamas. jš_jto turė
siąs pragyvenimą. Tuojau ^ja-" 
sirodė airių pavydas. Kad pa
kenkti Ramanauskui jo bizny
je, į jo alinę ateidavo gauja 
airių mušeikų ir alų už dyką 
(dovanai. D.) išgerdavo. Nuo 
tokių šposų iš miesto apsaugos 
nebuvo galima tikėtis, neštais 
laikais mieste buvo tik vienas 
policininkas. Ramanauskas to- • 
kią skriaudą ilgai pakęsti ne
galėjo, todėl jisai pradėjo lie
tuvius organizuoti. Kuomet 
jau susirinko apie dvylika jau
nų smarkių vaikinų, juos šiek

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

svetimą tuną, o jeėguto grobi
ko bijo, tai kad atlygintų nu
skriaustajam iš savo turto •.. 
Taip padaryta neteisybė ir 
skriauda gaM būtį atitaisyta...

Prašneko paskiau generolas 
Billotte, buvęs ministeris, da
bar sąjūdžio už Atlanto uniją 
pirmininkas. Prašneko belais
vio ir kalinio prisiminimais.

(Bus daugiau)

Žinia, kaip 1939 apie liepos 
20 Molotovas paskelbė, kad jis 
sutinka su mumis dėl politi
nių sąlygų ir kad jis kviečia 
atsiųsti karinę misiją tartiš 
dėl sutarties priėmimo. Bet 
tuo metu, kai dar mūsų karinė 
misija buvo Maskvoje. Ten at
vyko 1939 rugpiūčio 23 Rib- 
bentropas pasirašyti su Stalinu 
.vokiečių - sovietų sutarties, 
kuri buvo signalas pradėti an
trą pasaulinį karą.

Beveik neįtikėtinas "dalykas, 
kad visa tai galėjo būti taip 
greit užmiršta ir kad po ket
vertų metų sąjungininkai ga
lėjo duoti Stalinui cartė blan- 
che valdyti visą rytų Europą 
nuo Jaltos, Teherano ir Pots
damo konferencijų laikų.

Teisybę reikia pasakyti, nes 
tik atstatant teisybę gali būti 
padarytos?, neteisybės jšlygin-

Lietuvių Romos Katalikų 
Sustvienųime Amerikoj*, to 
susivienijimo istorijoje, para
šytoje dr. Antano Kučo, ran
dame tarp kitų dalykų ir su
rankiotų nuotrupų, Kaip kelia
vo lietuviai pirmieji emigran
tai 4 Ameriką. Kana šiandien 
emigrantai per 24 valandas 
lėktuvu, ar laivu per 6—8 
dienas nuo vieno kranto atsi
duria kitame, knygos 
yra pakartojęs toicį 
vaizuą iš 18o8 metų, 
Jono Bapkausko:

Skaitai tuos Prancūzijos mi- 
nįsterio Georgės Bonnet žo
džius ir jauti pagarbą jam ir 
tiem jo bendradarbiam, kurie 
anais metais stovėjo už teisy
bę. Ir labai nenorėtum prisi
minti paskesnių laikų, kada 
kuris ten iš Prancūzijos užsie
nių reikalų ministerių išdavė 
taip Molotovui Lietuvos atsto
vybės patalpas Paryžiuje. Plė
šikui, kad su, juo gerai sugy
ventų. atidavė svetimą turtą, 
kurį paėmė iš gyvenančio ta
me krašte svečio. Tai nusikal
timas tai pačiai teisybei- Ir

Los Angeles profesorius fi- 
zikas dr. Joaeph Kaplan pa- 
skelbė laikrašty “Bvening Out
look”, kad per IMS metų 
vandenynuose vanduo turės 
pakilti 40 pėdų, jeigu nepasi
seks sotauMtaeti taUMferas

ketvertų metų mergaitės ir, 
palikęs ją sužeistą, pabėgo. 
Paskui važiavęs amerikiečių 
karių automobilis rado ją ke
lyje- paėmė ir su amerikoniš
ku tempu pasileido į ligoninę. 
Tuo nesitenkino. Patyrė, kad 
mergaitei sulaužyti kaulai ir 
kad jos tėvas yra neturtingas 
nes su žmona ir kitais dviem 
vaikais gyvena tik iš pensijos, 
kai grįžo po septynerių metų 
nelaisvės iš Rusijos. Kariai

‘ ~ VESTUVIŲ”albumai" (mažas^-^iT3Khuotraiikų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI. VAI
KU nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

KALAUSK.J asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

PREZ. D. EISENHOVVERLS ir torto sekretoriui James P. Mit- 
ehellis sntarė, kai torttaUm aaUsae karapeŲai turįs būti pda- 
rytas guląs

1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN 16, N. Y.
(už kampo buvusios vietos) Telefono numeriai tie patys 

INgersoll 7-6465
INgersoll 7-7272

kuri laikoma pati patikimiausia firma siuntinių persiun
timui į SSSR. (Lietuvą, Latviją- Estiją ir kitus kraštus), 
apmokant čia vietoje muitus ir kuri garantuoja gavėjo 
parašą šiuo praneša:

Mūsų firmo; prezidentas
M r. John Feigncr
šiomis dienomis grįžo iš Maskvos, kur vedė derybas su 
INTOURISTU ir atsiekė gana palankų susitarimą muitų 

reikalu už dėvėtus drabužius siunčiamus į SSSR.
Pagal tą susitarimą PARCELS TO RUŠSIA. INC. į- 

gaiinta įkainoti senas drapanas pagal savo nuožiūrą, kar
tu iš savo pusės garantuoja teisingą ir sąžiningą įkaina
vimą patenkinantį reikalavimus Intouristo ir siuntinio 
siuntėjo.

Firma taip pat Intouristo įgaliota organizuoti 
TURISTINES KELIONES f SSSR, 

kaip pavienių asmenų, taip ir grupines.
Jei norite lankytis Sovietų Sąjungoje, kreipkitės į mus

“Lvažiavome mes 
burgo 11 d. gruodžio 
Laivas, ant kurio plaukėme, 
vadinosi ‘James Foster’. Lietu
vių buvo ant laivo viso 7, iš 
tų keturi katalikai ir trys lie
tuviai protestantai — du iš 
Marijampolės, o vienas nuo 
Vištyčio. Žydų iš Marijampo
lės, Vilkaviškio, Krosnos ir 
kitų Lietuvos miestelių važia
vo su mumis 20. Keliavom 
per jūres lygiai tris mėnesius. 
Maistą ant laivo dalino mums 
tik vieną kartą per dieną; kie
kvienas gavo septynis i cuko- 
rius (sausainius), apvalius nuo 

‘Le Canard rėjas ekspertas tarptautiniam g iki 7 colių pločio, šmotelį 
atstatymo ir plėtros bankui blogos mėsos, dvi žalias bul-

kurios gamyba spalio mėn. iš 
3.105,470 tonų nukrito iki 
728,860 tonų lapkrity. Bet jo
kiu būdu nenukrito gamyba 
tos kompanijos konkurento 
ARAMCO, kuri yra Oil Stan
dard filiale. Ji turi savo mil
žinus tanklaivius, kuriais ga
lėjo apsieiti be Sueso, o taip 
pat ji turi dar vieną vamzdžių 
liniją Syrijoje- kuri kažkokiu 
būdu išliko nesugadinta.

vedė derybas dėl atlyginimo Sustoja laikraštis ir prie at- 
už Sueso kanalo išvalymą, rastos naftos Saharoje, apie 
Tam išvalymui vadovavo gen. kurią Mollet paskelbė parla-

siuntinėjo naftos kompanijom 
aplinkraštį nedaryti perdėtų 
pastangų pašalinti kliūtis vi
duriniuose rytuose kilusiai 
naftos krizei-

vių, nors keletas 
go, betgi nemirė

Kaip lietuviam 
įeiti i biznį, kaip 
dėl to su airiais, ir kaip buvo 
priversti organizuotis, randa
me tokį vaizdą:

BANGA TELEV1SION SERVICE
Tol.: APptogate 74349

tiek apginklavęs, laukė airių 
mušeikų. Tiem irgi gana di
deliame skaičiuje pasirodžius, 
prasidėjo ‘karas’. Airiai tiek 
gavo į kailį, kad jie to nieka
dos nesitikėjo. Nuo to laiko 
jie buvo jau ramesni.

O maitinosi.-.
“ftrmųjų_-lietuviųgyyenb 

mas buvo labai skurdus. Ang
lies kasyklos labai mažai dir
bo; uždarbiai buvo menki, to
dėl maitintis prisiėjo kuo pra
sčiausiai- Duona, bulvės ir 
sriuba tai buvo nuolatinis mai
stas. Mėsos, ir tai tik pras- 
čiausios, tik retkarčiais išgalė
jo nusipirkti. Apsirėdymas ir
gi buvo gana prastas. Kai ku
rte viršutinę aprėdą eilę, iš 
Lietuvos atsivežtą, dėvėdavo 
3—4 metus”.

mente. Esą ten eina konku
rencija- Aramco (kitaip sa
kant, tas pats Standard Oil 
Company t konkuruoja su ang
lų Shell, bet pastarąjam Pran
cūzija davė pirmenybių- Ka
dangi Standard Oil Saharoje 
koncesijos neturi, tai jai dar 
lieka turėti savo įtakoje kraš
tus, pro kuriuos ateityj bus 
vedami naftos vamzdžiai pro 
Tunisą, pro Maroką.

Vandens padaugu vandeny
nuose nuo ašigaliuose tirps- 
tančhg ledų. O tirpsta <£1 to, 
kad žmonės sudegina taisius 
tiektas naftos ir ūglių ir tuo 
pačiu keičia, Jšfido atnosferą. 
Deginamo kuro dujos patie
kia atmosferą iki 15—14 my
lių, ir tai atsiliepia ledų plo
tam.

Amerikos kariai iš kitos pusės
Spauda mėgsta pranešti, perbėgo per savo draugus ir 

kaip Amerikos kariai Vokieti- parinko pinigo tiek, kad už
joję visokių., šunybių pridaro; teko ne tik ligoninei bet dar 
taip pat ir>New Yorke, kai liko ir gerokai priedų mažai 
nužudo ką, parašo, kad tai Doris. Spauda pranešė, kad ji 
buvęs; karys, dalyvavęs Korė- iš ligoninės jau išėjo susvei- 

ves, žiupsni ryžių, kaip po pus- j“ tore ar kokiose žiaurybė- kus.
kvortę avižinių miltų ir po pu- »• ,Bet tokh’ Pasakojimų
santros kvortos vandens. Vir- pasitaiko ir nepaprasto rūpės- Kas Amerikoj
tis valgi turėjome patys. Taip tln8u">“ irMto® meilės dar- . .
buvo pradžioje, paskiau nega- bų, kuriuos padaro Amerikos daugiausia skaito 
vome nė to. Parėjo taip, kad kanai• • 
trečiam mėnesiui beeinant, Toj pačioj Vokietijoj pne 
žmonės ant laivo pradėjo mir- .Giesseno miesto pravažiuojan
ti; buvo dienos, kad po keiis tis automobilis užlėkė ant 
ant syk numarinome- Iš lietu- 

sunkiai sir- 
nė vienas”, 
sunku buvo 
teko kovoti

>5^^
-

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

• vyrėta motėnt eUutten, Švarkams, suknelėms.
• SOkinlai. myonfa^ metlvUnlniai kaspinai, vūnų audeklai.

W Didelis spalvų Ir pavyzdžių pasirinkimas.
g Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

' (Atsinešk ŠJ skelbtam, kuris bus ypatingai įvertintas!
SAMTEL BDCSENSTEIN. INC.
TRYS DIDELES KRAUTUVĖS '

1»* Orchard St. 125 Orchard St. 13* Orchard St.. N. Y. C. 
GRaniercy 5-4525

Closed Saturday. open Sunday 9 A M. to 6 P. M. 
Privažiavimas:; 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Delaney St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

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

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

- - j:-

fBMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)

Telu VI 6-2164

Tokis žmogus yra New Yor
ke ir vadinasi Ed Kaupt. Jis 
yra vedėjas agentūros- kuri 
parūpina laikraščių iškarpas. 
Agentūra vadinasi Luce Clip- 
ping Bureau. O yra tokių 
klientų, kuriem rūpi, sakysim, 
kokia spauda ir kada suminė- 
jo jo vardą. Arba kreipiasi ko- 
kia įstaiga ir nori sužinoti, 
kokios istorijos buvo aprasy < r • . • a •« iri 1.
tos apie šuniukus jis kreipia- Lietuviu Amerikos nueciiĮ Klubas >: 
si į šią agentūrą. Gauna agen- jųg—’ ------ ----------------------------------------------------
tūra ir kitokių užsakymą. Jiem 
atlikti turi perbėgti akini vi- 
sus laikraščius. Agentūras ve- jųg 
dejas Haupt per vieną minu- 
tę perbėga iki 30,OW Sodžių įį 
Jo agentūroje daugumas ben- 
dradarbių yra moterys. Btet ne ’< 
vieną negali perbėgi aktan pu- 
sės to, ką jų šefas. Normaliai mis‘ 
žmogm sugauna akim per mi- 
nutę 350 žodžių. Ed. Haupt. jCį 
per dieną gati penbihvti iki *< 
12 normalių romanų. *<

• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

Prancūzijoje eina politinės Wheel*r/ kuris šiaip yra pata- 
satyras laikraštis 
enchainė” (Supančiota antis).
kuris į vidurinių rytų istoriją (BIRD), kurio prezidentas 
pažiūrėjo iš ypatingos pusės, yra Eugene Black. Bet tas pats 
Jis informavo, kad tą pačią Black yra ir vienos Chase Na- 
dierią, kai Prancūzijos min. tional Bank filialės direkto- 
pirm- Mollet parlamente kai- rius.
bėjo rūsčiai apie naftos šanta- Laikraštis sako, kad Sueso 
žą. vienas Amerikos bankas iš- kanalo išvalymas nebuvo va

romas dideliu tempu. Nebuvo 
skubama. Skubėti galėjo Syri- 
ja ir Egiptas, nes kanalo ne
veikimas ir naftos vamzdžių 
sutrikimas jiem buvo kasdie- 

Ir laikraštis ima minėti var- ninis nuostolis. Nuostolis buvo
dais banką- firmas ir žmones, ir Irako naftos kompanijai,
Esą tas bankas tai Chase Man
hattan Bank, kuris remia 
Standard Oil Company. Tai 
Rockofellerię šeimos turtas.
Kas yra to banko dabartinis 
prezidentas? Tai MacCloy, to
limas Adenauerio giminaitis, 
buvęs JV komisaras Vokieti
joje. Jis buvo neseniai pasiųs
tas į Egiptą kaip .JT sekreto
riaus Hammarskjoldo finansi
nis patarėjas ir su Nasseriu

riahzmą ir RĮbĮtijos yalRtyhes'’ 
kalbėjo Georgo* Boanet, bu
vęs Prancūzijos užsienių rei- 
kaių mimšteris 193$, Jo žodis 
buvo liudijimas,

. kaip Sovietai 1939 mėgino 
išgauti iš Prancūzuos pripaži
nimą, tad Baltijos valstybės 
turi tekti somatiniam imperia
lizmu*.

Tais 1939 kovo mėn. — pa
sakojo ministeris, — buvom 
numatę sutartį su Sovietų Są
jungai, kuria viri Europos ry
tai būtų apsaugoti nuo Hitle
rio užpuolimo- Tada Sovietų 
Sąjunga iškėlė Baltijos vals
tybių klausimą- Užsienių liau
dies komisaras buvo dar Litvi- 
novas. Notoje, kurią jis man 
atsiuntė 1939 kovo mėn., jis

nepripažino jom (Baltijos 
valstybėm J teisės net sudaryti 
prekybos sutarties be Sovietę 
Sąjungos sutikimo.

Prancūzijos vyriausybė su
prato, kad čia žaidžiama Bal
tijos valstybių likimu. Bet iki 
to Prancūzijos vyriausybė ne
nusileido. vesdama derybas 
mažųjų tautų nepriklausomy
bei apsaugoti, ji nesutiko au- 
kęti nė vienos. Tai buvo prie
žastis. dėl kurios derybos nu
sitęsė. Galų gale mes priėmė
me, kad Baltijos valstybės 
slaptame protokole būtų verti
namos kaip Belgija ar Olandi
ja tarp valstybių- kurios yra 
garantuojamos nuo agresijos.

Mes betgi niekados nepri- 
ėmėm jokios klauzulės, kuri 
būtę mažinusi Baltijos valsty
bių nepriklausomybę.
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buvo uureu.lašą. Juokinga
Budrius lojo, o Cičytė prašė
JI, sudėjusi rankutes* kaip 
melsdamasi: “Atsiprašau, ai-

pristatę ginklų- Be to, per Sy
riją eina žibalo vamzdžiai iš 
Irako-

• KUR KITADOS ŽMONĖS DALINOSI KRISTAUS 
DRABUŽIAIS, DABAR PLĖŠOSI DĖL ŽEMĖS, VAL
DŽIOS, ŽIBALO IR POLITINIŲ INTRIGŲ • SOVIETŲ 
INTRIGOS SYRUOJE IR JORDANIJOJE • KADA TOS 
VALSTYBĖS ATSIRADO IR KAS JOS YRA • AMERI
KIEČIŲ LAIVYNAS VIDURŽEMIO JOROJE PARENG
TIES PADĖTYJE.

klausoma respublika Pran
cūzų kariuomenė pasitraukė 
1946 metais.

Syrija dabar yra Jungtinių 
Tautų narys ir priklauso 
Arabų Lygai. Prezidentu 1955 
vasarą išrinktas Sbukri al-Ku- 
watly.

Kariuomenės Syrija turi 
apie 65000 vyrų ir 4.000 poli
cininkų. Yra maži aviacijos ir 
karo laivyno daliniai Kariuo
menėn įsiskverbę komunistai 
ir pradėjo Syriją lenkti Sovie- 

Syrijos kaimynai yra Turki- tų Sąjungos prieglobstin, užsi- 
ja, Irakas* Saudi Arabija, Jor- moję taip pat prisijungti Jor
danija, Izraelis ir Lebanonas. daniją, kad Izraelio valstybė 
Sostinė—?senasis Damaskas? Tmtųapsupta plačiu ruožu' ik

— Ai, juk tai būtų gėda.
Gražuolė beeinanti greta su 
policininku! Iki policininkas grįžo, gydy-
— Nesuprantu, kokia čia ga- tojas Kapotų bute surašė sė

li būti gėda? Kam prie šono nės būvio raportą. Jis konsta* 
kardas kabo, ta* tuo patim tavo Ribičienę turint isterikes 
jau džentelmenas- pošėlį, nepaprastai ištarpusį.

UMtas UcBįai Gratvlytoi Apie šitokią jos būseną jau 
Vbe pavyko kuo priaustai, tentai reikėję vaidilai praneš-

priklauso arabų
instruktavo anglas gen. John ______
Bagot Glubb ir dar keli ang- susiuaro naujo įtempimo židi-
lų karininkai. Visi jie praėju- nys ir pavojus galimam karui.

SU manim? kiais
—Taip, tiktai dvidešimt Kai tik atvyko į “Žaliąjį 

penkta Žingsnius paskum, kad Rojų”, gydytojas pirmutinis į- 
nematytų mus einant drauge, ėjo į daržo namelį: visi kiti 

— O aš kaip tik prašau, tuo tarpu pasiliko kieme.
kad tamsta eitumei greta ma- Netrukus išėjo gydytojas ir 

liepė policininkui, kad jis pa
šauktai du viešuosius pasiunti
nius.

Jordanijos gyventojų didžio
ji dauguma yra arabai, muzul- 
monų tikėjimo, 
čionių yra apie 
13 procentų.

Kariuomenė

JORDANIJOS ir prarito 
valstybių siena dalo Jeruzalės 
miestą. Jordanijos pusėje'yra 
Alyvų kabias, Golgota, Kry
žiaus kebai, Šventojo Grabo 
vieta. Israriio pusėje yra Pas
kutinės Vakarienės ' namai ži
nome, kas atsitiko po tos Va
karienės su Kristumi, kuriam 
Golgotos kalne buvo nuplėšti 
drabužiai. “Jie pasidalino ma-

THt WOa|tt« mite Oopyridht) By francisgan fathers 
EIm auo IMS aMtą. MSI aujuafl* AMERIKA LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

m mcoM ctaw Mrttar ak Bnoklyn. N. Y. May 25, MM. tte AM 
of Marck 3, UA ortotaally —taną M arcond data auMar ak Bostoa, Ma—

pakankamai įvertinta,* kai Va- naudos, kuri jam virto prapul- 
karai pro Lietuvos ir Lenkijos timi- Rusiškoji meška, glebes- 
galvas pradėjo megzti glau- čiuojama dar ir kitų didžiųjų 
dėsnius ryšius su Jonu Žiau- valstybių buvo išsaugota ir išsi- 
riuoju, Petru Didžiuoju ir Ko- plėtė toliau, negu siekė caris- 
tryna H. Pastaroji įsiterpė į tinė. Ir čia Markso žodžiai te- 
Septynerių metų karą (1756— belieka teisingi: tai rodo kitų 
1763) tarp Prūsijos ir Austri- valstybių silpnumą, kai jos ie- 
jos, kaip taikintoja ir taikos ško politinės pusiausvyros, 
garantuotoja. Už tai gavo lais- remdamosios barbariškąja šo
vas rankas Lietuvoje ir Lenki- vietinės Rusijos laikysena.

“Kad nenori manęs klausyti, 
pasakė ji, tai vaikščiok plika, 
nes aš nupirkau tau visas suk
neles!” Todėl mergaitė pasi
slėpė kažkur kamputyje ir ty
liai sėdi.

trūso tokiam kilniam tikslui. 
Taip pat tuojau liepė policijos 
gydytojui nuvykti į “Žaliąjį 
Rojų” ir ištirti Ribičienės svei
katą fiziškuoju ir psichiškuoju

Lidija, atsiminusi, kad Cičytė 
paliko beveik nuoga.— Aš pa
ti pirma tenai dirstelėsiu.

, — O aš čia tuo tarpu pasi
ieškosiu užrašų knygutės* ku
rią palikau viršuj.

Kai Jonas, susiradęs ir į 
kišenę įsidėjęs raudonąją už-

Ponas prezidentas liepė tuo
jau įleisti panelę Lidiją, iš
klausė josios pasakojimo ir, 
perskaitęs tuo pačiu reikalu 
tarnybinį Jono Pačalio raštą, 
karštais žodžiais pareiškė jai 
padėką už uolų rūpinimąsi vi
suomenės dorumu, drauge ir 

rašų knygutę, nulipo nuo vir- už tai, kad ji nepasigailėjo 
šaus, panelė Lidija buvo jau 
grįžusi iš daržo namelio.

— Neik tamsta pas jas, — 
pašnibždėjo ji policininkui. — 
Bjaurioji ragana jau nebekan
kina savo dukraitės, bet liepė atžvilgiu, o paskui, jeigu kiltu 
nusivilkti jai visus drabužius, kokių abejojimų- griežtai pri

tūrint pervežti ją į švento Ro
ko ligoninę. Panelę pranešėją 
paprašė atsisėsti į minkštasuo
lį ir palaukti- Budėtojui liepė 
tuojau parūpinti du vežikus: 
vieną gydytojui, deleguotajam

— Dabar matau, kad tai la- valdininkui ir policininkui, o 
bai skubus reikalas. Malonėk antrą panelei- Ji juk negalėjo 
tamsta eiti pirma manęs. važiuoti viename vežime su

— Juk tamsta taip pat etai trimis nepažįstamais vyriš-

30-

— Ištikro, tarytum pats Iš
gelbėtojas mums tamstą at
siuntė! — pridūrė skalbėja.

Panelė Lidija paskubomis 
papasakojo policininkui, kas 
ją taip nepraprastai buvo su-

griežčiausiai įsakyta kovoti su
— Garbė Dievui! sušuko visokiais nedorais reiškiniais. 

Lidija, neslėpdama savo nu- ^au uždarėme visas naktines 
stebimo- kavines. Dabar jau nebėra

“merginų biržos”. Moterų pir
kliai baudžiami žiauriausiomis
bausmėmis. Gi šiandien yra 
nepaprastai gera diena. Vienas 
seimo atstovas šiandien sakė 
iš tikro įkvėptinę kalbą prieš 

erzinę. Senė Ribičienė karti- Pagundas, kurtos apipainioja 
na nepilnametę savo dukraitę m“sM Jaunuomenę ir skandina 
už tai, kad ji nenori pasirinkti * T“ ?’
nedoro ir paleistuvingo kelio, stOTas ir policijai pamoksliuką 

Jonas klausėsi pasakojimo pasakė- Užtikrinu, kad tams* 
rimtai, kaip ir pridera kiaušy* nenueis veltui Tar
ti tokios tarnybos žmogui. nyblnta liudijimu až pahudy- 

. , , « . siu paneles pranešimą— Apie tokią žiaurybę esu , , r ,
pasiryžusi pranešti miesto Lidijos pagarba Jonui dar proStui.

— Labai gerai tamsta pada- — W k®8 bus, aš tauriu
rysi. (■' ■ teisę greitąją pagalbą sutrikti.

— Ar neišjuoks manęs už Užeisiu į Ribičienę ir, jri ji
tai? iki šiol tebekankina mergaitę,

— Iš kur tamstai tatai į tebelaiko ją už kasų pririšusi 
galvą atėjo? Ponas prezidentas Prie krėslo, tai aš ją išvaduo- 
ypatingai rūpinasi visuomenės siu, remdamasis vyresnybės į- 
dora. Iki šiol jta rodė pavyt sakymais.
Kingą griežtumą, naikindamas — Ne, dabar neik tamsta

Jos senelės turėta kažkoks

visus, kas jai ant liežuvio pa
kliuvo — teko ir gydytojui- ir 
prezidentui, ir prakeiktai val
džiai; tačiau už visus daugiau
sia ir už visus bjauriausių 
keiksmų teko panelei Lidijai. 
Jonas visą laiką ragino ją, kad 
būtų rami, nes, atvirkščiai, 
teksią ją apvilkti pamišėlių 
rūbais. Cičytė stovėjo namelių 
tarpduryje, atsirėmusi į stak
tas, įsisukusi į senus kaiiinykš- 
čius, ir graudžiai verkė.

Senė iš visų jėgų gynėse, 
kad jos neįsodintų į vežimą. 
Galiausiai vis dėlto reikėjo už
mauti jai pamišėlių rūbą. Tik
tai tada įsodino ją į vežimą. 
Jonas atsisėdo greta jos — ir sprando. Mes nepajėgsime ją- 
taip nuvažiavo į švento Roko ja rūpintis- Mus arba priims į — Man? paklausė siuvė-
ligoninę- prieglaudą, arba išmes iš na- ja

Visi tų namų ir net pusė vi- mų šeimininkas, nes mes ne* — Jeigu tamsta esi Lždjia
sos gatvės gyventojų subėgo begalime nuomos sumokėti- Gratulytė, tai Šis laiškas adre-
žiūrėti to nepaprasto įvykio. Pas mus ta mergaitė negalės svotas tamstai- Adreso rašyse-

Kai senė buvo jau išvežta, gyventi. Senelės palaikus pa* na rodė laišką esant parašytą
panelė Lidija nuėjo į Cičytę, siims šeimininkas ui našumo- vyro.
apvilko ją padoriomis sukne- kėtą nuomą. __  Mtionlk tam** pasira-

kavą, kas truputį paguodė — Dievas jau manimi pasi- 
vargšelę. Jai pačiai nebuvo no- rūpins.
ro valgyti. Didelis susijaudini- Praslinkus valaMai, Cičytė 
mas, pasipiktinimas ir visas jau neoeverkė savo seneles, 
tik ką pergyventas įvykta bu- Atsisėdo žaisti su Budriam, 
vo

ti. Galima buvę laikyti tikra kuone žado netekęs. Panelė kur gyventi, kai mes iš čia iš*
laime, kad to posėlio pagauta Lidija atidavė mergaitei savo sikraustysime.
dar namų nepadegusi. Ir mer
ginai toliau reikią visai kitaip 
gyventi, negu jos gyvenama 
iKi šiol; antraip, jei ir toliau ji 
taip gyvensianti, tai netrukus 
teksią ją tyrinėti ligoninėj. vo visiškai sunaikinęs jai

Kai policininkas grįžo su apetitą. gaubtuvas su raudonomis gė-
dviem viešaisiais tarnais, gy- — Vargšė- vargšė senelė! lemis, nepaprastai keistas ir
dytojas jiems liepė išvesti iš Kas dabar bebus vargšei mano juokingas; šį gaubtuvą ji už-
namuko senę. Pacijentė ligonė senelei? — dar tebeverkčiojo mbvė ant Budnaus gaivos. Su
keikė šlykščiausiais žodžiais mergaitė. šiuo gaubtuvu jis buvo pana-

Užmiršo vargdienėlė, kad ta šus į senę Kioicienę, it lašas į
senelė negailestingai ją kanki
no — ir tai dar taip neseniai, 
kad vertė ją dainuoti begėdiš
kas daineles, kad siuntinėjo 
pardavinėti gėles. Kad ir kaip siprašau; niekada jau to nebe- 
ten būtų buvę, vis dėlto ji bu- darysiu!”
vo juk tikroji jos senelė. tokie yra tie dangaus pauk-

— Bet kas atsitiks tavo se- ščiai!
nelės dukraitei? —— sumurmė- Zuzanai vėl reikėjo išeiti ir 
jo ponia Zuzė. nešioti į namus skaioiniai. U-

— Tas, Kuris dangaus pauk- aija su Cičytė patiko vienos.
ščius peni ir puošia lauko le- Staiga kažkas pasibeldė j 
lijas... — panelė Lidija pači- durta. |ėjo laiškanešys.
tavo švento Rašto žodžius. 7

— Panelyte, tasai dangaus Gratulytė?
paukštis ir toji lauko lelija — Tai aš.
tikriausiai paliks ant tavo — Yra tamstai registruotas

M. JOKAJUS
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visa laivynu plaukti prie Pa
lestinos krantu.

šių metų pradžioje buvo paša
linti. Paveikė Egiptas, prade 
jęs su anglais pyktis ir juos 
stumti iš arabiškojo pasaulio, 
į kurį įkandin skverbėsi sovie
tai. Jordanijoje jiem palan
kiausios sąlygos drumsti susi
darė Izraelio pasienyje, kur 
susimetė apie 900000 bėglių

beveikia. Yra gana būdinga, 
kad to kunigaikščio uoliausi 
tarnai sovietai, bandę vienur 
ir kitur kelti nerimą ir žiebti 
karą, pagaliau savo intrigas 
sutelkė ties šventosios žemės 
sritimis — Egiptu, Izraeliu, 
Jordanija ir Syrija. Pirmąsias 
dvi valstybes arčiau pažinome 
iš.konflikto dėl Sueso kanalo. 
Kaip atrodo antrosios dvi — 
Syrija ir Jordanija, kurios aną

no drabuįhus ir dėl mano rūbo 
metė burtą”. Taip buvo saky
ta dar Senojo Įstatymo, ir tai 
atsitiko Golgotos kalne. Nuo to 
laiko žmonės dalinasi jau nebe 
Kristaus drabužiais, bet plėšo
si dėl žemės, kurioje Jta vaik-

do komunistų agentų, kurie 
prasiskverbė ir į Jordanijos 
kariuomenę —; Arabų Legijo- 
ną (apie 60.000 vyrų), čia bu
vo suplanuotas perversmas pa
šalinti karalių Husseina I, su
daryti kairią vyriausybę ir 
siekti susijungti su Syrija, ku
rios pasienyje buvo sutraukta 
apie 5000 karių perversminin
kam padėti. Kiti Jordanijos 
kaimynai taip pat dairėsi no
rėdami dalytis jo žemėmis.

Jordanijos kaimynai yra Sy
rija, Irakas, Saudi Arabija ir

nes tam labai paranki jos geo
grafinė padėtis:

Tasai 72,234 kv. mylių kraš
tas plačiu ruožu remiasi į Vi
duržemio jūrą, prieš Kipro sa
lą, o savo rytiniu smaigaliu 
nueina taip giliai į žemyną, 
kad iš Azerbeidžiano (Sov. Ru
sijos) oro keliu telieka kokie 
200 mylių. Vadinasi, lėktuvam 
nereikėtų nė valandos pra
skristi viršum Turkijos ir Per
sijos. Iš Viduržemio gi jūros 
Syrija lengvai priplaukiama, torate ligi 1941 metų, kai Sy- 
ir tuo keliu sovietai yra jai rija buvo paskelbta nepri

gersi žinomas iš Kristaus apaš- rytų, 
talų laikų. Gyventojų Syrija 
turi arti 4 milijonų, kalba — 
arabų, tikėjimas — islamo ir 
krikščionių. Gyventojai verčia
si — daugiausia žemės ūkiu 
ir gyvulininkyste, pramonė dar 
silpna. Yra šiek tiek žibalo 
versmių.

Kitados Syrija priklausė 
turkų imperijai. Po pirmojo 
Didžiojo karo buvo paskelbta 
nepriklausoma valstybė, bet 
padalyta į Syriją ir Lebanoną. 
Abi buvo Prancūzijos protek-

sovietų intrigų. 7

SYRIJA—SOVIETŲ 
PASIRINKTAS PRIETILTIS
Karo strategijoje prietilčiu 

vadinamas atramos punktas, iš
__ __ korio „pradedamą _ tolimesnė Sostinė

ščiojo ir mokė' taikoje gyventi, invazija. Invazijai į Mažąją '
■nes Palestina dabar telkia- į*?““

si netaikos debesys, kadangi
JORDANIJA—IŠTREMTŲJŲ 

KRAŠTAS
Jordanija apima 37,500 kv. 

mylių plotą, taigi per pusę 
mažesnė, negu Syrija- Gyven
tojų turi tik pusantro milijo
no, nes didesniąją žemės dalį 
sudaro nualusios dykumos- 
Derlingesnės žemės tėra prie 
Negyvosios jūros ir Jordano 
upės* kur prieina Izraelio sie
na. Jordanija apima dalį seno
sios Palestinos: jos pusėje yra 
dalis Jeruzalės miesto, Betlie
jus, Jęrichas/ Samarija. Del tų ” 
sričių tebesikivirčija Izraelis 
su Jordanija, į kurią buvo iš
tremta daug arabų. Jie gyvena 
pasienyje skurdžiose palapinė
se.

Seniau Palestiną ir Trans- 
jordaniją yra valdę anglai. 
1922 metais Jordanijai buvo 
suteikta autonomija, o 1946 
metais ji pasidarė nepriklau
soma karalystė. Karalium buvo 
apskelbtas Emiras Abdullah.

Pagal 1952 metų konstituci
ją Jordanija yra valdoma kara
liaus ir dviejų rūmų: senato 
(20 narių) ir atstovų (40), ku
rie renkami visų gyventojų? ... „
Karalių Abdullahą 1951 me- su Izraeliu, kuris daug arabų 
tais nnžndfins, o jo sūnų Tala- išvijo iš Palestinos- Jordanijos 
lą I parlamentui pripažinus gyventojai dėl to yra įniršę, 
psichiškai nesveiką, sostas ati- ' Sovietam čia susidarė dirva 
teko pastarojo sūnui Hussei- kurstyti kaimynų nesantaiką,
nui I (1952). Jordanija dabar g^t sukundydami Syriją grob-

— sus
—_sus 
_ šuo

LaikraMj tvarko REDAKCiNt KOMISIJA. Vyr. rad. 8. SUŽIEDĖLĮ*

Antras praeities epizodas 
yra jau iš mūsų laikų. Balti
jos kraštai po pirmojo Didžio
jo karo buvo vieninteliai, ku
rie sulaikė bolševizmo verži
mąsi į vakarus. Tai irgi nebu
vo pakankamai įvertinta vaka-

_ . . rų Europoje, kuri meilinosi 
eiti ir palygintame su dabar-, rusiškajai meškai ir ją palaikė 
timi. savo prekyba. Antrojo Didžio-

★ jo karo išvakarėse Hitleris* pa-
Lietuva ir Lenkija ilgą laiką darė tą pati, ką kitados buvo 

sudarė vakarų Europos valsty- daręs Fridrichas K: Rusijai 
bėm užtvarą nuo azijinės Ru- davė laisvas rankas Baltijos 
sijos. Savo metu tai nebuvo erdvėje, tikėdamasis iš to sau

Rusiškoji meška ir taikos garantijos
“RusiSka meška yra pajėgi joje, kurias pradėjo iš vidaus 

ir pasiryžusi yrukam, ypač~kai irdyti ir vesti į padalinimus, 
ji fino, kad kiti gyvuliai, su Barjeras tarp vakarų Europos 
kuriais ji turi reikalo, nėra ir azijatiškos Rusijos buvo su- 
niekam pajėgūs” — rašė savo 
metu Karolis Marksas- Jisai, 
žinoma, marksistiškai išsireiš
kė, lygindamas valstybes su 
gyvuliais,' nes jam ir žmogus 
nedaug kuo nuo gyvulio skyrė
si* tačiau iš gyvulių pasaulio 
neišskyrė nė Rusijos, sugreti
nęs ją su .plėšriuoju lokiu.

. .Bolševikai remiasi marksistine

griautas. Dar pikčiau, kad tai 
buvo įvykdyta su Prūsijos pri
tarimu ir su jos pinigais, už
merkiant akis* jog tai pačiai 
Prūsijai nebuvo naudinga. 
Prūsijos Fridrichas II pats pa
liko liudijimą: “Bendrai susi
tarėme, kad Rusijai kasmet 
bus mokama 500.000 talerių, 
kol bus kokie neramumai Len- 

doktrina, bet nutyli savo ‘ te- kijoje ir Turkijoje”. Taigi, Ra
velio” pasišaipymą iš pačių 
rusų ir įspėjimą vakarų Euro
pos valstybėm, kurias labiau 
vertino negu caristinę Rusiją.

Savo gyvulinį posakį Mark
sas dar aiškiau pabrėžė, kal
bėdamas apie caristinės Rusi
jos imperialistinę politiką- Ji
sai pastebėjo, kad jau tada 
Rusijos ekspansija rodė “silp
numą vakarinių valstybių, ku
rios siekia pusiausvyros, rem
damosios barbariškąja 
laikysena ir elgsena”.

Ką tie du Karolio 
išsireiškimai reiškė? 
patį, ką jie reikštų ir dabar.

sijai padėjo plėstis dar ir'Bal- 
kanuose, kur vėliau susikry
žiuos rusų ir vokiečių bei aus
trų interesai, čia Marksas ir 
buvo teisus: kai kiti nepajėgė 
nieko padaryti, rusiškoji meš
ka darė savo. Ji tą pati daro 
ir dabar.



ŽURNALAS

f 08-LITERATŪROS
SOLISTAS VACLOVAS VERIKAITIS

Gegužės S dieną, 3 vai. po pietų, 
WATERBUR Y, Šv. Juozapo parapi
jos mokyklos salėje rengia metinį

PROGRAMOJE:
A TP\T T” r* Z\/\ 11 •• *1 '1 * v ii♦ „ALDŲ 5UU dol. premijos įteikimas uz mokslo

veikalą,
♦ Solistas VACLOVAS VERIKAITIS, bosas-

baritonas,
♦ Sv.’Juozapo parapijos choras, vedamas prof. 

A*ALEKSIO,
♦ Literatūrine dalis

Solistams akomponuoja Aleksas MROZINSKAS

Rengia „AIDŲ” leidėjai- Pranciškonai



musu

čikienė.

Nuoširdžiai dėkingilinas, Thompsonville.
Pranciškonai

Darbininko Leidėjai

MICHIGAN FARM SURIS

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO

čiokas- J. Ceilius,

viekas,
Aptarnavimui h* informacijai rytuose prašome kreiptis

ARTHRITIS
Arfhritk Hitui

MECISLOVA8 KAVALIAUSKAS

TALARSKI
FDNIBAL BONE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

parodas, tautines šventes, ren
gia koncertus, lietuvių dienas 
ir tt Centro valdyba Bend
ruomenės veiklos penkmečiui 
apžvelgti ir darbui išryškinti 
leidžia metraštį, kuriame, be

HARRIET BANAHAM. 9 meto, Baltimorėje buvo prarijusi kvote- 
rj. kuri išėmė atminimui.

Vasiliauskienė, Mrs.

Iš visu Amerikos kontinen- 
to valstybių gimimų skaiAtme 
ųuolatmažta Argentinoj. Per 
paskutiniuose is 30 metų nu- 
krito nuo 32 ligi 24 nuošim
čių. Venecueloj priešingai — 
kasmet gimimai auga 3%. Ją 
seka Panama su 2.9% ir Mek
sika su 2,7%.

ne.
BRIDGEPORT, CONN

nę. Reikalai, matai, tu gerai 
žinai.

Worcestery (5 ir 63) uoliai 
ruošiasi Mass. Maine ir N. H. 
apygardos suvažiavimui, kuris 
įvyks gegužės 26 Putnam, 
Conn. Pakviestos dalyvauti ir 
Conn. apskrities atstovės. Po
sėdžių pradžia 1 v. p- p. Už
kandžius paruoš seselės.

MIŠRŪS PA. — J. Konitsky,

MIŠRŪS MASS. — Mrs. M

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC. 
Vieninteliai iie sūrio ramintojai FOUNTAIN, MICH.

riais mums rūpimais klausi
mais, bus plati ir bendruome
ninio gyvenimo dalis. Apygar
dų ir apylinkių valdybos ap
žvalginius veiklos aprašymus 
ir kitą medžiagą prašomos 
siųsti centro valdybai: St 
Barzdukas . 1209 Melbourne 
Rd., Cieveland 12, Ohio. Pla
čiau žr biuleteny. Inf.

Genovaitė Kaneb.
Moterų Sąjungos vicepirminin
kė, atstovaus lietuves pasauli
niame katalikių moterų orga
nizacijų kongrese, kuris įvyks 
Romoje rugsėjo 29 — spalio 
4- Vta formalumai jau atlikti

’. Gra- 
Conn., 

Millino- 
Kučin- 

Calif., L. 
Park. N.J.,

iūečius YaidinaajL_ ‘‘Yincą Ku
dirką”. Buvo stiprių, gerai pa
sireiškiančių vaidintojų, buvo 
ir silpnesnių. Aišku, visiems 
neįtiksi. Pasiteiravus atsilen
kusiųjų į vaidinimą, buvo iš
girsta tokių atsiliepimų: “Daug 
žodžių, mažai veiksmo, nuobo
du”. “Ta jų (aktorių) kapota 6. Turinyje: 
lietuvių kalba nenatūrali ir 
nemiela — raižo klausą 

_ - 
Taigi, visiems neįtiksi, bet

monas, Hartford, Mrs- A. Dai-
Brecksville, Ohio, Udis, W. Hartford, K J. Mig-

N. Y.
Po $5.00 — Mrs. E. Gailius, 

JVestbury, N. A. Dūda. 
Milford, N. J.

Po $4.50 — Mrs. K. Marijo- 
šius, New Britam, Conn-

Po $4-00 — Mrs. 
baustas, New Haven, 
Mrs. K. Gabrėnas, 
cket, Me., Rev. J. 
gis, Los Angeles, 
Shushys, Highland 
Mrs. M. Fiore, Ozone Park, L. 
I, N. Y.

Po $3.50 — K. Bajorynas, 
Brooklyn, N. Y., J. Janikevi- 
čius, New Zeland.

Po $3.00 — Mrs. P. Mažei- 
vienė, Worcester, Mass., A. 
Kaunas. Brooklyn, N. Y,. A. 
Jankausky. Brooklyn, N. Y.

Du vaidinimai
Worcestery matėme bosto

nu su Antanu į šokius. Mama, 
mes būsim iki dviejų čiuožyk
loj. Mama, noriu pasikviesti

46%. o priešingų 42%. Davi
niai paskelbti vokiečių institu
to, panašaus į amerikiečių Gal-

Valdybos biuletenis
Išleistas ir siuntinėjamas 

centro valdybos biuletenis Nr. 
bendraraštis dėl 

moksleivių tautinių ansamblių 
organizavimo, pranešimas apy
gardų ir apylinkių valdyboms 
dėl medžiagos siuntimo LB 

metraščiui, apyskaitiniai apy
gardų ir apylinkių pranešimai, 
lituanistinių mokyklų ir jų 
vedėjų sąrašas, dėl Kultūros 
Fondo įgaliotinių darbo, kro
nika, Bendruomenė 
spaudoje ir kt.

Dr. Gimbutienės veikalo 
prenumerata

Indianos universitetas suti
ko išleisti dr. M. Gimbutienės 
veikalą “ Ancient Symbolism 
in Lithuanian Folk Art” (tai 
yra knyga apie lietuvių kryžius 
ir kitą lietuvių liaudies meną), 
jei patys lietuviai. įsigys jo 
bent 300 egz. Todėl renkama 
šio veikalo prenumerata, vie
no egz. kaina $5.00. Prenume-

70 metę: Senele, nuo kada 
tau leido dalyvauti naujų me-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS

suvažiavimas, . šaukiamas Ro
moje spalių 2—4. Bendroji 
suvažiavimo tema: Lietuvių 
mokslo problema naujausią 
Katalikų Bažnyčios direktyvų 
šviesoje. Šia tema, bus paskai
tos iš teologijos, filosofijos,

svečių; bus septyni, manau, 
nebus perdaug.

Patrick, Tautan, Mrs. A. Ras- 
mus- Sioughton, Mrs. M. San- 
gavičius, Brighton, Z. Počius, 
Roslindale, J. White, Wheel- 
wright V. Vizgirda, Boston, 
Mrs. S. Andrulienė, Athoi, A. 
Jarmalavičius, W. Lynn, Mrs. 
žtlinskis, W. Newton, Mrs. M. 
Velyčka. Hanover, Mrs- A- 
Raišis, Northampton, Mrs. K. 
Gedrim, Brighton, A Tamule- 
wlcz, VValtham, K. Jankūnas, 
Watertown, p. Amstojus, Hfr 
ortai, M. Gėdinta, BMtfieM,

SO. BOSTON, MASS. — D. 
Lipsky, Mrs. O. Višniauskienė, 
j. Brazauskas, Mrš. B. Gailiū- 
nienė, J. Kulpanas. Mrs. A. 
Prakapienė, Miss G. Žickaitė,

60 metę: Kaip gerai, tau 
mes nieko nepakvielėm. Galė
sim anksti eiti į lovą.

lyn, N. Y.
Po $1.00 — BROOKLYN, 

N- Y. — Mrs. U. šarkus, Mrs. 
A Brooks, Mrs. U. Janušienė,

Jeigu abejojate, paprašykite pamtginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MMdgan Fanu Sūrį, kuris paliko 
visu mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pat) geriausią sūrį-

Motentar tempora ir vokiečiai
Keičiasi laikai, o su jais ir 

vokiečiai. Poznanės neramumų 
išvakarėse, 1956 liepos mėn., 
apklausinėjant karinės tarybos 
amžiaus vyrus, gauti rezulta
tai: 48% vyrų priešingi priva
lomai tarnybai, 39% — pa
lankūs. Tų pačių metų pabai
goj, po vengrų sukilimo, už 
privalomą tarnybą pasisakė

K. Kairys, J. Mikolailis. Galdikas, M. Vi ja.ius, Mrs. A-
W00DHAVEN, L I., N Y. Naikelienė

— C. Z. Krušinskas, W. Ma-

PETER LISAUSKAS
TeL TW 4-Sm

Mrs. T. Stapušaitis. Pittsburgh, 
Mrs. N. Montaitis, Media, 
Mrs. M. Savukynas, Pitts
burgh, Rev. F. Mockus, Opal- 
dale, Mrs. J. Sadusky, Maha- 
noy City, Mrs- R. Paznonskas, 
Plvmouth-

tų sutikime, nuo dešimties 
metu?

. draugų, nedelsdamas įstok 
lietuviškas darbas yra platus: , .
vienur kitur veikia jos suorga- (metuMS mokestis t& $1.00) j

WORC^rER, M..SS. — J 
Aidukonis, V. Kamantauskas, 
Mrs.
C. Atkočius,

Vasario 16 gimnazijos prašymas
toji komisija, tačiau visi penki 
abiturientai sėkmingai išlaikė 
egzaminus ir gavo ministerijos 
patvirtintus brandos atestatus.

Tokie gražūs vaisiai pasiek
ti lietuvišku solidarumu, ne
paprastu ryžtingumu, patvari i 
darbu ir ypač gimnazijos rė
mėjų būrelių nepailstama vei
kla bei aukotojų dosnumu. 
Vasario 16 gimnazijos Mokyto
jų Taryba nuoširdžiai dėkojo 
rėmėjam už nepaprastą triūsą 
ir aukas Vasario 16 gimnazi

burgh, Pa., Mrs- J. Savickas, kas. 
Los Angeles, Calif-, S. Navic-

Vasario 16 Gimnazijos 
Mokytoju Taryba

30 moty: Nenorėčiau vaikų 
vienų palikti. Jie pabus nuo 
kvailo naujų metų šaudymo. 
Praieisim jaukiai ir namie va
karą.

j&unfc dienomis IąnW>Įa ir 
per Velykas talkininkavo šv 
Kazimiero parapijoj kun. Jo
nas J, Jakaitis, marijonas, bu
vęs šios parapijos klebonas. 
Žinpnės džiaugės, gavę progą 
pasunafyti su savo buvusiu 
dvasios vadu, kuris dabar gy
vena Argentinoje

Nors jo pačius lenkia sep
tintas kryželis, bet neįstengė 
palaužti kun. J. Jakaičio ener
gijos ir ryžtumo statyti bažny
čias ir mokyklas- Tą darė JAV, 
tą daro ir tolimoje Argentino
je, kur jau trečius Dievo na
mus steigia.

Su kitais dviem kunigais 
kun. J- Jakaitis išvyksta birže
lio 1 į marijonų suvažiavimą 
Romoje.

Moterę Sąjungos 5 kuopa 
ruošiasi Motinos dienos minė
jimui gegužės 12. Kuopos 
choras, Genovaitei Kaneb va
dovaujant, mokosi naujų dai
nų. Į talką ateina ir meno ra
telis su savo vadovu Beino
rtam. Galima tikėtis gražios ir 
įdomios programos.

=sS, 
Abi Moterų Sąjungos kuopos

Mrs. E. Marksienė, Mrs. E. 
Kudarauskas, V. Stakutis, V. 
Valatka, Mrs. V. Ivanauskas. 
Mrs. J. Grigas, M. C. Vasiliau
skas, Mrs. O. /.lerc ičius- V.

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mtehiąan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgūs metus gura trumas 
Jono ir Angdteos Audringą ir jų šeimos, Fountain, Mich.

NEW YORK MISRŪS — J 
Butkus. Belle Harbor. L. I.

V. Staras.

40 moty: Eik šen, aš tau už
segsiu; kitaip mes pasivėiinsim 
l u?atrą.

50 matę: Gaila, brangioji 
bet mum reikia pakviesti di 
rektorių Birbaią ir direktorie

Vasario 16 gimnazija jau 
šešeris metus auklėja šimtus 
mūsų jaunimo lietuviška krik 
šėtoniška dvasia, išleido de
šimtis abiturientų, einančius 
toliau aukštuosius mokslus ir 
papildančių retėjančias senes 
niosios lietuviškos inteligenti
jos gretas. Mokytojų pastan
gos mokslo lygiui kelti ir iš
laikyti duoda gerus rezultatus. 
Kovo 28 baigėsi išleidžiamieji 
IX klasės egzaminai. Nors 
šiais metais pirmą kartą abi
turientus egzaminavo vokiško-

__ ... . t t j sios Švietimo Ministerijos skir- išlaikyti ir linki ir toliau ratą siusti Kultūros Fondui . . .. *. - • - . ••
Mrs. M. Navitsky, J- Lazdaus- J____________________ J______ nepailsti šiame kilniame dar- 1602 So 48th s00010^’ teises’ ^o^05 »
kas. Mrs. N. Rybokas, J. Bur- " Jį lven^ , « medicinos.

Kackelis, Northamptan, Mass., nett Mrs. A Ambrozaitis, Somervil- MokvtnilI Tarvba nrašo au- ♦ -St m Suvažiavimas
J. Petronis, Hartford, Conn., NEW BĮUTAIN, CONN. - le, A Glebaučįs, Gardner A k neatsisakyti šelpti R^tledge^ St., * Boston 32, tremtyje, atkūrus Lietuvoje

Radzevičius, V. Važius, J. Mustek, P. Svirskas, HaverhilI, „,-mir x v-J veikusia Kataliku Mokslo Aka-
Md.. A. TamkeviSus, Pitts- jfc. a. Mikaiaus- Mrs. M. Bartkienė, Brockton. ė demiją.

MIŠRŪS CONN — K Ka CLEVELAND, OHIO — F. menė nepaliaujamai rūpinsis tuviu prestižo klausimas, tad ________
kas, Cbkago, III., V. Vaiflulis, mfoskas, Shelton, Mrs. I. Ru- VI- Palubinskas, Vasario 16 gimnazijos Ūkimu kviečiami jį prenumeruoti.
Brooklyn. N. Y., J. Sodaitis. tv.fh.rcfi.M p. Kir. J Laučius. P Ambrazas, Mrs- ir veiksmingai parems šią
Wyandanch, L. L, N. Y.
Adomaitis,
K. Gečys, New York, N. Y., 
B. VValkauskas, Pittsburgh, 
Pa., Rev- J. Pragulbickas, Eli- 
zabeth, N. J-- Mrs. A. Botyris, 
Brooklyn, N. Y., J. Raudys, 
Chteago, III., Mrs. O. Lįters-

Sodaitis, seckienė, Wethersfield, P- Kir- . „ . . __ „ .... - . . . , . .- — - A Krakauskas, .Mrs. M. Vii- siems lietuviams bendrą lais
vajame pasaulyje aukštesniojo 
mokslo Įstaigą.

ar nevertėtų mūsų scenos mė
gėjams ggiau pažvelgti į tuos 
dalykus, apie kuriuos žinovai 
neigiamai atsiliepia.

Antrą vaidinimą, “Deiman
tinį Kryžių”, pastatė šv. Kazi
miero parapijos sodalietės. Re
žisavo sesuo Alfonsina. Veiks
mas gyvai plaukė, kalba buvo 
aiški Žiūrovų dėmesį ypatin
gai atkreipė E. Štaraitė Jolan
tos rolėje. Su įsijautimu vaidi
no Adelės rolę AL Sermukš- 
nytė, o motinos — Eug. čes- 
naitė- Sodalietės turi stiprių, 
daug žadančių jėgų vaidybos 
menui. Būtų miela jas daž
niau matyti scenoje.

Vakaras baigtas kun. A- Pet
raičio padėka sodalietėms ir 
susirinkusiems. Girios-DulciA

nizuotos ir palaikomos litua- The Bureaa of ICsstog
nistinės mokyklos, ji turi savo Uflnuudaas
chorų, teatrų, tautinių šokių P. O. Box 1109, Chteago 90, U.
grupių, ji organizuoja dailės _______________________ ______

Savinaši sanį par teismą
Kohimbtetis žurnalistas Jo

se S. Suarez užtiko seną seną 
senį Javier Pereira, turintį 
arti pusantro šimto metų. Jei 
taip, tai garsenybė — seniau
sias žmogus pasauly. Jį išpo
puliarino spaudoj ir griebė iš
naudoti reklamom žurnalis
tas ima pinigus, o senis turi 
stkyti: “Išgyvenau tiek ir dar 
ilgai manau gyventi tik dėl to, 
kad gėriau tokį ir tokį vyną, 
rūkiau tokius ir tokius ciga
rus,. skutausi barzdą tokiu ir 
tcdūu muilu.--” Viskas ėjo 
kaip pamuRinta. Bet štai pa
sisiūlė seniui kiti, ketindami 
jį gerai pavažinėti ir parodyti 
cirkų balaganuose, dargi ne
imdami iš jo nė cento. Senis 
susigundė, žunialįstui neliko 
nieko kito, kaip kreiptis į tei
smą, ką jis ir padarė. “Senis 
yra mano, — rašė byloje. — 
Aš jį užtikau ir noriu turėti.” 
Teismo sprendimas ligšiol ne
paskelbtas, bet reikia tikėtis, 
tad tas senelis bus išgelbėtas 
nuo sukčių ir sudaiktinimo.

CAMBRIDGE, MASS. 
Jakutis, J. Mackevičius, 
Mileika

10 motę: MamuČiuk, pra
šau, aš jau tikrai didelis. Ar 
galiu pasilikti naujų metų su
tikti ir punšą gerti?

20 metę: Daug balsų vienas

kis, Chteago, Dl., Dr. S. Pra- 
gal, Detroit, Mieli., Mrs. E. Lu- 
ža, Anglija, J. Kutra, Vokieti
ja, V Dambrauskas, Vokieti
ja, M. Laukas, A. Bredes. 
Brooklyn.

Po $1-50 — L. Virbickas, 
VI. Balalis, A. Sirgėdas, Mrs 
E. Ambrozaitis, J. Rajeckas, ^rs Barauskas. Mrs. P. Svi- 
Brooklyn, N. Y., Mrs. K. Gra- las 
jauskienė- Toronto, Canada. DORCHESTER, MASS. — 
Mrs. V. Daugėlienė, Kearny, ^rs Jankauskas, J. Trinta, 
N. J., Mrs S. Miltenis, Brook

Po $10.00 — Mrs. M- Rusię- Mrs- O. Stagnūnas, J. Gurk- 
, Port Washington, L. L. lys, Richmond Hill, P. A Gru

šas, Buffalo, Mrs. J. Stirnienė,
K. šaulys. Rochester, Mrs. M. 
Stelmok, Franklin Sųuarer' ”

ELIZABETH, N. J. — T- Dū
da, P. Pečenkis, P. Juškis, K. 
Vagonis, J. Strimaitis, Mrs- A. 
Pečkus.

NEWARK. 1>T. J. — J. E. 
Žemaitis, F. Vaškas, Rev. To
toraitis, Mrs. K. Graudienė.

NEW JERSEY MIŠRŪS — 
Miss T- Mi Grybas, Mrs. A. 
Bilaitienė, Kearny, K. Baltra- 
miejūnas, Jersey City, S- Ra
manauskas. G. Čėras, Linden.

WATERBURY, CONN. — J. 
Valys, Mrs. M. Garbutas, Miss
L. Michaelytė, J. Mockus, 
Miss M. Kašėtaitė, A Zabels- 
kas, St. Alubauskas, J. Niaura, 
B. Maurutis, Mrs. M. Karpie-

Po $2.00 — J. Suopys, De
troit, Mich , J. C- Baltus, Rego 
Park, L. I., N; Y., Rev. A. Ste-



REAL ESTATE

ROOMS FOR RENT

buvęs

Bronė,

Lauba-

DISPLAY

age on waterway
$18-000

FOR BEST PRICES BAYVILLE

$3,000
Atties.

CalI the
FAIRWAY BUILDERS

$20,000SU 5-6311Todėl suprantama, kad toks Mykolo.

IDEAL FOR REATREAT
RELIGIJA IR FILOSOFIJA HOUSE

BROOKHAVEN

HUnter 2-9595

5.00

knyga, 260 psl. 2.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. . 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

1.50 
3.00 
1.00
2.00

2.00 
5.00

“Daugelis šios šalies futbolo 
klubų buvo įkurti aktyvių žai- 
dikų, kurie dar pirmomis die-

2.00
2.00

schools, shopping, R. R_ Excellent 
condition. Has to be seen to be 

apreciated. Hamilton 1-1239 
11 a. m. — 3 p. m.

except Sundays.

FLUSHING, L. L, N. Y.
Opposit St. Kevin’s church and 
parochial school, terrific value, 

all brick, 4 bedrooms, 2% baths, 
carpeting, finished basement, de- 

tached garage, completely modem, 
will secrifice $21500

FLushing 7_5958

Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.
Šventieji akmen;
Etapai (įrišta), J 
Laukų liepsnos,. 
Atviros Marios,

WADING RIVER SHORES.
Bungaiow for sale. with beach 

rights. Also waterfront and 
inside lots. 800’ beach. Res- 
trietions. Mrs. Henninger.

WA 9-4201; RE 9-5569 (kome)

Asfpria, L. L, N. Y; 8 room one 
family brick, 2 oar garage, New 

G. E. oil buroer; Bus stop at 
door; walk to parochial school 

and church; convenient to shop- 
ping. Mušt be seen. Asking $15.500 

AS 8-3294

Atlaidų šaltinis,,
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St 1

133 p. ...........  1.25 TWIN WILLOWS 
BEACH LAKE. PA

Phone 15
Ouly y minutes to lake and

Išnuomojamas
4 kambarių butas su modemiš

kais įrengimais. Vieta gera 
visam susisiekimui. $73.76.

Kreiptis pas superintendentą 
1017 Hoe Avė. Bronx 59, N.Y.

arba DA 9-7672

- • — FLUSHING
NEW 2 FAMILY HOUSES
Detached solid brick Two 

large 6 room apts. 2-car gar
age, extra lavatory in level 
basement. 5 minutes to IRT 
and BMT. Murray St, near 
156th St. DI 6-4271, after 

5 P. M

Jau nuo pirmųjų Lietuvių 
Sporto Klubo įsikūrimo dienų 
sekęs ir objektyviai aprašinė
jęs lietuvių futbolininkų veik
lą, “Staats Zeitung und Ke
roki” dienraštis ir vėl atkrei
pia savo skaitytojų dėmesį į 
mus.

TOPLACE, 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
CALLLO 37191

Sanlėnas, Jonas ir Juozas, 
iš Migučiomų k., Dusmenų 
par., Onuškio v., Trakų ap.

šaulys, Antanas, Kazys ir 
Steponas.

Sideraitė, Vanda, duktė Bro
niaus. f

Slautas, Juozas, sūn. Petro, 
iš ngminkų, ir sūnūs Antanas 
ir Jonas.-*  —■

NEW HYDE PARK VK3NTTY
Notre Dame and St Hedlc Parishes

- Brick and shingle Colonial eenter 
halL fireplace, 3 bedrooms, dining 

room, breakfast room, ^ttached 
garage, comer, convenient $18500.

Pioneer 6-0455

H. W. FEMALEWILLIAMSBURG 
7 or 10 rooms. No. 3rd St 

and Bedford Avė., Brooklyn. 
Cold no steam, Reasonable 

rent. Apply: H. Kaplan, 
403 Broadway, B’klyn, N. Y.

EV 7-2474

HUNTTNGTON STATION
St Hughes Parish 

2 story sringled house, 2 family or 
could be converted to 2; 7 rms. 

including enclosed sun porch, new 
modem kitehen, extra rm. for

- . •' •• - s ■■ . • ■ '-v- .>■ .

1857 w» biteaAh M 4! Mr. 30
■ . ..

ROSLYN HEIGHTS
St Mary’s Parish 

.2 story cape cod, brick stone 
front, professaonally landseaped 

on % aere, 3 bedrooms, 2 baths, 
alluminum combination. Washer, 

dryer dishwasher^ refrigerator. 
Chambers range. Jalousied porch, 
breezeivay 2 car attached “garage 

$27.600. ROslyn 3-5198

nomis ir žaisdavo už ką tik 
suorganizuotą vienetą. Lithua- 
nian SC gali štai girtis, turėda
mas vieną iš tokių pionierių 
savo pirmojoje ekipoje. Vienas 
iš nedaugelio yra gynikas Al
girdas Mileris. Kas stebėdavo 
lietuvių komandą žaidžiant, 
tam tuojau krisdavo akin pui
kiai sudėtas žaidikas. Net ir 
“seniai”, visados skeptiškai 
nusiteikę, vienbalsiai nuspren
dė: “Tai yra žaidikas”. Tokio 
pareiškimo susilaukti iš senų
jų veteranų tikrai daug reiš
kia, nes aišku, kad futbolą 
žaisdavo gerai tik -‘anais ge
rais laikais”

Algirdas Mileris gimė 1931 
liepos 27 Šilutėje, Lietuvoje, 
ir jau 1944 turėjo palikti sa
vo tėvynę, bėgdamas nuo ant
rosios sovietų okupacijos. Po 
karo, atsiradęs šiaurės Vakarų 
Vokietijoje, žengė jis pirmuo
sius futbolisto žingsnius keHo-

Savo sekmadienio laidos 
koVo 31 numeryje, įsidėjęs 
Algirdo Milerio nuotrauką, pa
vadinęs straipsnį “Lithuanian 
SC įkūrėjas — savo pirmos 
ekipos gynėjas”, štai ką laik- 
sštis klėsto apie mūsų futbbli-

and Durham, N. Y. 
Leonard 2318 Enright Rd.

Far Rockaway, L. I. 
FA 7-1524 after 5 P. M.

1.50
3.00 
1.80 
2.00
2.00 
2.00

1.25 
140 
100

Good 4 apt building for sum- 
mer rentals, one block from 

beach, fully furnished

1.00
6.00

MAID-LIVE IN.
Good Salary for unattached 
woman seeking permanent po- 
sition. Beautiful suburbau home 
^4 hour Grand Central. Friend 
ly family- Private room and

Great Neck, Long Eriaad
• Patiekia skanius valgius ir 
gėrimus • Turi atitinkamą sa
lę visokiom pramogom ♦ Di
delį gražų sodą piknikam.
Kataras yra vistas prieinamos 
Galima kreiptis ir telefonu į 

ALMA KASMOCTOTE,
2.00
3.0C

LAKE M0HAWK, L. L
Charming 3 bedrooms year 

round home; near beach; liv- 
ing room with fireplace raised 

dining area, kitehen, bath, 
automatic heat; garage.

—-
A. Tyruolis, 44 p. -- -------------
L, Andriekus, 136 p.____ *

Anapus teisybės, A. Gustaitis, HumoristiMI
eilėraščiai, 144 psl ........................     2.20

Whit excellent Workman Ship 
on Additions. Alterations.

Šlekaitis, Juozas.
Lrbanavičius, Ričardas, sū

nus Henriko, iš Raguvos-
Volimgevičius, Alfonsas, sū

nus Jurgio, ir sesuo Bakanaus- 
kienė, Elzbieta, iš Merkinės 
vaisė.

Vosylienė - Gelčytė, Elzbie
ta, iš Dambraukos k., Mari
jampolės ap.
— Žvirblis^ Jonas, sūn.- Antano, 
iš čianiškių k., Joniškėlio v., 
Biržų ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General of 
Lithuania

4i West 82nd Street
New York 24, N. Y.

auks. $2-50 
de luxe $4.50

vk. Jurgio, iš Merkinės vaL 

kfl. iš Rietavo.
Bučnienė - šaltaitė, Julė, iš 

Spingių X' Papilės parap., sū
nus Juozas, dukterys Danutė 
ir Onutė.

Černiauskas, Stepas, iš Če
kiškės, gyvenęs Babtuose.

Dailydė, Jonas, iŠ Marijam
polės.

Dankis, Jonas, sūn. Jono.
Pilkus, Alfonsas!
Diras, Pijušas, iš Graužinių 

ST, Gražiškių" parap.,' Vilkaviš
kio ap.

Eilimtas, Apolinaras. Mate- 
ušas ir Vladislovas, sūnūs For
tūnato, kil iš Plungės.

Gaižutis, Antanas, sūn. An
tano, gim. 1924 m. balandžio 
4 d.

Gelčytė - Vosylienė, Elzbie
ta, iš Dambraukos k., Mari
jampolės ap.
— Jankauskas; Vaclovas, sūn. 
Domininko.

Jasevičius, Vladislovas, iš 
Didžprūdėlio k., Kupiškio vai.

Katkevičius. Vladas, iš Bab
tų, Kauno ap.

Kaulius, Juozas, Petras ir 
Zenonas, sūn. Juozo.

Kažemėkas, Stasys, sūn. 
Juozo, iš šuklelių k., Būblelių 
valse.

Kiseliauskienė - Kiseliaus- 
kaitė, Ona, vyras Jonas.

Kovoliūnas, Juozas, 
Vokietijoje. “

Kukšta -• Beinoraitė, 
kil. iš Rietavo.

Kumpikevičiūtė -
Anė, kil. iš Rietavo.

Kundrotas, Stasys, iš Trakų.
Lauba - Kumpikevičiūtė,

Susitikimas, J. Gailius, 155 p. ........... —
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. ....................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p.------------
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p........ ............
Algimantas, V. Pietaris, 267 p.----- ---

Waterfront, lots with bulk- 
head, nice nighborhood

Improved lots on Landis Avė. 
One block from beach, 

residential neighborhood

New 8 rm- split, 26 ft living 
rm. fireplace, country dining 
rm. with barbecue. pine kit

ehen. G. E. dishwasher, 
waH oven. 4 bedrms, den, 2 

car garage, roof ed terr.
Kentile basement, 1% baths. 
Wooded plot 100x150. Swim- 
ming, boating and ceL Owner 

transferred- Price eut to

reikalingi pastoviam darbui visiem 
metam. Geras atlyginimas. 

Kreiptis asmeniškai nuo 
10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

Valley Stream Park, &m. 
130 West Merrick Rd. 
Valley Stream, L. L

bath, all appliance. Some out- 
side help, assist cooking. Gen
eral housework. European pre- 
fered. PE 8-1551.

, NEtfĮYORKP
».J. IRCTNK.APYHNK&E KU* 
RIS.fESK) MSKAIvnaMOU&’ 
TUVKteNBZDinOB BLDMJiOJE.Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P. Aleksa ....$1.00

Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaftis, auks, $1.75 
balt. $2.50

133 44th St., Sea Isle City 
Sea Isle 3-6161 and 

Sea Isle 3-3165

$4.00 
2.00

Harriefrte Luster, Realtor 
Sparte Theatre Centre, Rt. 15 

Sparta. N. J. Next Mullers
Delicatessen. Phone:

. 5 Quarts of Top Grade Oil 
Major Tune-Up Experts

■ Cooliog System Surveyed 
Lubritorium Shakedown 
Brake System & Front End 
TOTAL ..   $19.96

WESTMONT MOTORS, INC.
TY 2-0100

Three rm. modem furnished 
cotage, water, electricity- 

gas, on 3/4 aere.
Oak Hill between Greenville

GI VE YOUR CAR A 
SPRING REFRESHER COURSE 
For Patrons of Santa Maria Parish 

Straight Special

REDWOOD KOMES
East 2nd St. Bet. Avės, X & Y

Agent on premises Sat. & Sun.
Week days cal S. J. Grieco 

DE 9-8851

$5,000. ;
Large 5 bedroom house, open 
porches, living room, dining 
room, kitehen and bath on 

main inlahd waterway, bulk- 
head, dock and 50 foot front-

Immaculate 5 room ranche, 
double garage, jalousied 

breazeway 5 yers oid, 3/4 
aere, extras, convenient. 

Florai Park 4-1402

Our Lo<eUo Parish.
Otoalal brick end 6 rooma, 
3 large bedrooms, 154 baths, gar- 

age^ finished play room. Ideal 
neighborhood. walk to aU schools, 

^topping and traasparthtion, many 
eoctrasi. $18500. IVanhoe 9u2305.

25-YEAR M0RTGAGE8
20% DOWN

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

LINCOLN KOMES
N. Magnolia St, Off Washington 

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

DIRECnONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kindericamack Road, 
North on Kinderkamaek Rd-, 4rhidi 
becomes N. Pearl St, Peari River, 
to dead-end. Tum left to MagnnHa 
St and right Jto Model Home.

Another Project of
Lincoln Home Const. Co.

Builders for Over 25 Years.

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

111 p........ ............... .. ..................................

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmor* 26916

NORTON HOUSE 
GREENVILLE, N. Y. 

Phone Greenville 5-4648 
Modem Įtatrooms, Sports, 
Best meals, Gorgeous view, 

Near catholic church, 
WalktoVmage

Write f or Booklet "L” 
Mrs. John X SuIUvan, Prop.

Didvyrių žemė, Karote Pažėraitė
1 00 Gabiją, metraštis ------------------

Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........ .. 0.70
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 1.00 
Ateitininkų ideologija, prof. St Šalkauskis, $3.00 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prauskis, 139 p.......... 1.50
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.------------- 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. ...............................
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ...........................................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna..... ................
šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoy ne, 755 psl.
Jaunystės maršas, Alfas Sušinsk as, jaunimui skirta

žmogus su širdimi ir siela ta
po vieneto dalimi. Tikrumoje 
užaugęs kaip puolikas, jis ne 
tik neprieštaravo, kuomet bū
davo statomas gyniko pozici- 
jon, bet išsivystė į vieną ver
tingiausių komandos ramsčių. 
Prieš kelis metus Mileriui te
ko pakeisti dešinio gyniko po
ziciją j kairiąją — ir tai jam 
nieko nereiškė.

1952—54 metais Milerio 
vaidas dingo iš LSK koman
dos sąstato. Jis mat turėjo pa
gelbėti dėdei Šamui Korėjoje. 
Iš karo jis grįžo sveikas ir 
pradžioje pagelbėjo rezervi
nei, bet neilgai: pirmoji tuč 

se jaunių komandose kaip pa- tuojau ir vėl jį. nusitvėrė, 
vopngas puolikas.

Spurtų k.> Pašiles parap., sū- 
nug Juozas, dtiderys Danutė 
ir Omriė' ■

SąnHŪis, Vincas, sūn. Petro,

Anė, iš Rietavo.
Mataitis/Leonas.
Mickevičius, Juozas, gyveno 

Baltimorėje.
Paškevičius, Povilas, žmona 

Ona, duktė Ieva, sūnus Edvar
das, iš Panevėžio, gyveno Či
kagoje.

Pavilonis. .Vitas, sūnus Vac
lovo, iš Dušnionių k., Alytaus 
apskr.

Peschaitė, Felicija, vienuolė.
Pincosky, Aleksandras, gy

venęs Argentinoje.
Plukas, Jonas.
Praševantienė, Ona, duktė
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Gimė

Ateities žurnalo

$20500.
CaU Walnut 1-4683

NEWARK, N. J. H. W. FEMALE

FUNERAL DIRECTORS

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Parcel Department

Tinfcumpsniam klientų patarnavimui mes turime įstaigas

Juozas Andriušis

Juozas Andriušis
Woodhaven, 21, N. Y

«AAMMWVMAAAWWUWUWUWWUUWUMM*MlMAMWUVUWUWmi

Hm

Laidotuvių Direktorius 
Tat ANdrew 82590

ir pasi- 
lankyda-

Savo motiną, Rffig -Ifainėltenę, 
jos B metą mirties sukakties 
proga ir kviečia į jas atsilan- 
syti savo Bičiūnus. gimines 
bei pažįstamus. Pamaldos bus 
gegužės 4 i, 9 v- r- Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčių-

SO. BOSTON 27, MASSACHUSETTS 
Room 10. Elli* Bldg. 409 E. Broadvay 
Tel. AN'drew 8-8764.
Kasdien 9-5, fteMadienial* 8-.2, 
Ketvirtai 9-7.

Lietuvių Sporto Klubo 
metinis piknikas įvyks birže
lio 16 lenkų tautiniame parke, 
18—11 Sutphin Blvd. Jamai- 
coje. Pikniko metu bus įdomi, 
nuotaikinga programa ir lai
mėjimai, kur bus galinta lai
mėti televizijos aparatas ir ki
tos .dovanos.

Giaborius-Batsamnotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

kovo 26 
Jo atvy-

Dail. V. K. Jonyno 
pagerbimas,, rengiamas N. Y. 
L. Dailininkų Sąjungos Lu- 
chow’s restorane, 110—112 E. 
14 St, bus gegužės 4 d. 6:30

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

Kan. J. Končius,
Balto pirmininkas, prieš išvyk
damas į Europą, balandžio 29 
ir 30 did. lankosi Washingto- 
ne. kur turi visą eilę pasima
tymų su aukštais pareigūnais, 
ir kalbasi lietuvių šalpos rei
kalais.

parapijos salėje, 
Brooklyne- Programoje daly
vauja jaunieji menininkai. Sa
vo poeziją skaitys Genutė Bu- 
račaitė iš Baltimorės. Dainuo-

Rutos rocRįo ansamblio 
šokėjų grupė rengia šokių ir 
dainų vakarą birželio 2, sek
madienį, 6 v. v. Lietuviu Lais
vės salėje Etizabethe, N. J. 
Šokių grupė nori sutelkti pini- 
gų bent dalimi pattengti kelio
nės išlaidas, vykstant į tauti
nių šokių festivalį Chicagoje.

solistams akomponuoja Diana 
Papievytė iš Hartfordo ir Da
rius Lapinskas iš Bostono. Da
rius Lapinskas taip pat pa
skambins ir savo kompozicijų. 
Be to, savo kūrybą skaitys 
šių metų laureatas Paulius 
Jurkus. Po koncerto šokiai,

({nuomojamas 1 asmeniui 
kambarys tik vyrams- Galima 
naudotis 'ir virtuve. Kreiptis: 
Tel. VI 9-3967.

({nuomojam! 3 kambariai 
pavieniams vyrams prie BMT 
Jamaica linijos ir prie parko. 
Durys atskiros. Galima naudo
tis vonia ir virtuve. 112 Jero 
me St Brooklvn 7, N. Y. Tel- 
MIdway 7-2658.

CAMBRIDGE, MASS.
Pavasariniai šokiai, rengia

mi Lietuvos vyčių Cambridge 
skyriaus Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno koplyčios pataisy
mo naudai, įvyks geg. 4, šeš
tadienį Cambridge lietuvių 
klubo salėje, 163 Harward St.

ST. PATRK'K’S PARISI!
Glen Cove, L. L

7 rooms, 4 bedrooms, 2 baths, all 
brick slate roof; attached garage. 
Plot 75x100. Worth $30.000, ask- 

ing $22.000. Mušt be seen.
Glen Cove 4-2156

menims dykai. Aptarnauja Cun- 
bridge ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainom H. Kaino* tos 
pafio* ir | kitus miestu*.
Re&ale laukite: TtoL TR 6-4484

CLEVELAND 3, OHIO.
1165 E, 71 St.. Tel. UTah 1-0807. 
Kasdien 10-7, ScMadieniai* 10-5.

Ieškomos 3 ar 4 kambarių 
butas trijų suaugusių asmenų 
šeimai. Siūlyti: Vaitkevičius. 
84-—10 94, St., Woodhaven, 
N. Y.

CTBE OF ARS PARISI! 
Merrick. L. I.

6 large rooms, 1Į4 baths. fireplace, 
garaže; can be covereted inįo 2 

fanrly. Three minutes to pa- 
rochial school and C-ath. church.

Varant; Immediate possession 
$3000 cash necessary — price

$14,900. Mušt be seen. 
FL 4-8254

| Stephen BredcMj
| ADVOKATAS

CHICAGO 32, ILL. 
4102 Archer Avė. Tek FR 6-6309 
Ka.dien 9-7, šeštadieniais 9-5.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairite dokumentai

. Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmenini* turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimą Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninė*

({nuomojamas 4 kambarių 
butas be baldų- Yra šaldytu
vas ir galima naudotis virtu
ve- Kreiptis: Mr. P. Juras, 76 
Milford St., Brooklyn 8, N. Y.

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalu Vedėja* 

669 Graad Street 
Brootdyu, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

nu ir Grybai (pastaroji geriau 
tiktų bosui) ir J. švedo švel
nią ir sentimentalią Baltos gė
lės. Bostoniečiai mėgsta savo 
solistą ir atsilygino jam gau
siais plojimais. Solistams pia
nu pritarė J. Gaidelis- Koncer
to pabaiga skendo gėlėse ir 
šventiškai pakilioje nuotaiko
je. Laukiame daugiau šitokių 
koncertų!

VLADAS ADOMAVIČIUS

BOSELY HEIGHTS L. L 
(E. Park).

Compact 2 story, 2 bedrm. coL 
Spacious setting fine trees, 

shrubs, terrace, stone wall, fire
place, garage. Basement,ap_ 
pliances extras. Orig. owner 

$16.900
Near Parochial School and 

Cath. Church. RO 3-4724

DOVANŲ SIUNTINIAI 
| LIETUVĄ LATVIJA, ESTIJA ir kitas Sovietų Rusijos dalis

C0RSET ALTEKATIONS
Full Time Permanent
Excellent opportunity for woman 
with corsets, alĮeration experience 

Mony Employee Benefits 
Apply Personnel Dept.

ALEKAKDER’S
Fordham Rd. & Grand Conc. 

Bronx

WANTAGH, L. L
Puikus plytų ir akmens namas, 
3 nvesamiefi ‘rnneh”, įrengtas 

rūsys. 2 garažai, sklypas 100x125. 
Betarpiškai iš savininko perkant 
$22.990.00. Tik žingsnis iki kat. 

bažnyčios ir fSokvklos. Tel.
SUnset 5-2832

PHH.AOSLPHIA 6. NEW YORK 23, N. Y.
713 VZa’nut St.. Tel. LOmbard 3-3455 1991 Broadvray, Tel. LYceum 5-0900.
Kasdien 9-5. trečiadieniai* 9-8 vaL Kasdien ir šeštadieniais 9-5.

(uždaryta sekmadieniais).

Ieškoma Domicėlė Girgaliū- 
naitė, kilusi iš Rusainių km, 
Žiežmarių p. Trakų apskr.> 
gyv. Michigan, U. S. A. Atsi
liepti: Ona Grigaliūnaitė, Av. 
Alvear 1999 piso 11, Buenos 
Aires, Rep- Argentina.

Pranciškus Jokūbaitis, Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
savanoris, širdies smūgio iš
tiktas mirė balandžio 28. Pa
šarvotas Akelio laidojimo na
muose, 289 Lafayette St., Ne- 
wark, N. J- Laidojamas gegu
žės 1 d- 9 vai. ryte po iškil- kuriems groja Joe Thomas or- 
mingų mišių iš lietuvių švč. kestras. Maloniai kviečiami vi- 
Trejybės bažnyčios. si atsilankyti.

Išnuomojami 5 kambariai su 
šilima prie parko, * kampinis 
krautuvės kambarys tinka bet- 
kokiam bizniut Mrs, M. Ado
mėnas, 69 Irving Avė., Brook
lyn, N. Y.

Gc'.itc si stl maisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, baltiniu*, .. . . . . "
avalynę, vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir ga- ke Klebonijoje, KUH dar teoe- 
rantuojamas pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gau- turi lietuvišką aptinką. Pagei- 
nu ga’-čjo pasirašytu pakvitavimų, daujama lietuvė. Rašyti: Fa-

Siuntiniai Išsiunčiami skubiai, be attdšKoflmo ir pristatomi greitai «_ .- - - tner c. A. Fatrick, v77 Biruta
St., Akron, Ohio

WA1TKUS 
r UNEBA L B O M E 

197 Wel»ter Avenne 
Cambridge Mmb.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių DirektOTiu? 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PDBUO 

PMaraurinus dfemi otoT 
Nauja modemiška koplyčia šer-

įvyko šeštadienį, balandžio 27, 
sutraukė keliasdešimt tūkstan
čių demonstrantų, dalyvavo 30 
orkestrų, įvairios tautos ir itin 
gausiai buvo atstovaujami so
vietų pavergtieji kraštai- Dau
giausia dėmesio susilankė di
džiulė vengrų grupė, kurio, 
buvo pabėgėlių iš paskutinės 
revoliucijos.

SSemet lietuviškąją grupę 
organizavo jaunimas, vadovau
jant skautams. Jiems ir pasi 
sekė sutelkti nemaža mūsų 
žmonių, ypač jaunimo. Buvo 
nešamos Lietuvos, skautų, ve
teranų. ateitininkų vėliavos 
Visi skautai dalyvavo unifor 
muoti.

Lietuviškos grupės viduryje 
buvo vežamas sovietinis tan- 
kas, už? jo ėjo lietuvaitės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
surakintomis rankomis ir vaiz
davo sovietų pavergtas tautas.

Lietuviškoji grupė buvo at
žymėta radijo pranešėjų, at
kreiptas dėmesys į sovietinį 
tanką; taip pat aprašė ir New 
Yorko spauda.

Pačiame parade taip pat 
dalyvavo ir kardinolas Spell- 
man, gubernatorius Harriman, 
miesto majoras Wagner. Para
das užtruko porą valandų.

DETROIT 10, MICHIGAN
6446 Michigan Avė.. Tel. TA 5-7560. 
Pirm., antred.. treč. ir ketvirt. 9-6, 
penktadieniai* ir šeštadlcnki* 9*9.

PinLLIPS FTNERAL HOME 
79-02 Metropolitan Avė. 

Middle Village 
Air Conditloned 

Chapels in all localities 
John J. Phillips 

Ucensed Managcr 
TW 4-8389

Gegužinės pamaldos
Apreiškimo parapijoje nuo ge
gužės 1 bus kiekvieną dieną 
7:30 v. v- Sekmadieniais 3 v.
P- P-

IN BEAUTTFTL SYOSSET, L. L 
All brick split level. 3 bedrooms, 
2 baths. huge playroom anr gar
age. full basement, wall to wall 
carpeting:. screens and storms. 

compietely lanscaped and fenced.
Walk to school and shopping ' 

center. Mušt be seen.

Metiniame koncerte kovo 3L 
So. Bostono, ėdrioje Thomas 
“ * miditorįj<tfe, M vyrai ša
lia jau girdėtų dainų, kaip M. 
Petrausko Gaudžia trimitai. 
V. Jakūbėno Kad aš jojau, J. 
Strolios Tykus buvo vakarėlis, 
J. Žilevičiaus O, kad išauštų, 
švystelėjo ir dar niekad neiš
pildytom J- Gaidelio naujom 
dainom: Malonu (iš oratorijos 
Giesmė apie Gediminą) ir Ty
lėk (F. Kiršos žodžiams). Be 
to buvo atlikta: J. Gaidelio 
Tėviškės vakarai (jų varpų 
imitacija prašosi pakoreguo
jama.-.), B. Budriūno Ant 
marių ir Tėvynei, J. švedo 

. Baltos gėlės (dainininkai buvo 
gražiai papuošti baltom gėlėm) 
ir J. Gaidelio Grybai ir Daini
ninkų maršas. Priedo dar: S. 
Graužinio Jau pravertos dvaro 
stonios ir J. Dambrausko Jau 
žirgelis pabalnotas. Be šios 
pastarosios, visos dainos buvo 
vykusiai, spalvingai bei ryškiai 
atliktos, nors ne su visais di
rigento tais atspalviais galima 
būtų sutikti. Chorui akompa
navo V. Strolia.

S. Daugėlienė yra labai ma • 
loniai skambančio mezzo balso 
ir patrauklios sceninės išvaiz
dos damininkė. Ji, būdama 
šio koncerto solistė, padaina
vo K- Banaičio nuotaikingą ir 
originalią Ugdė tėvelis, B. 
Dvariono eklektinę žvaigždu
tę, N. Rimskio - Korsakovo 
liaudiškai išaustą (rusišką) Lė
lio dainą iš op. Snieguolė, Ch. 
Gounod* žinomą Gėlių ariją iš 
op. Faustas ir dar priedo sen
timentalų Schultzo Pavasarį- 
O su choru atliko puikų, mo
dernų, nuotaikingą J. Gaide
lio Tylėk. Klausytojai džiaugė
si jos švelniu, šiitu kūrinių 
perteikimu, aiškia dikcija, ge
ru savo balso pažinimu ir val
dymu.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. BallasŽ

25-i W. Broadway

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

STOUGHTON, MASS.
• Joana McCormidc, 5 me

tų, balandžio 16 buvo įkritusi 
į kaimyno srutų duobę, kurio
je išbuvo apie pusantros va
landos, kol tėvai ją surado. 
Skubiai buvo nuvežta į Brock- 
tono ligoninę, iš kurios pargrį
žo visai sveika, nors pradžioje 
buvo manyta, kad gyva nebo- 
išliks-

o Karolė Averkaitė (Carol 
Owerka) šv. Marijos mokyklo
je laimėjo pirmąją premiją iš 
piešimo. Seniau ji lankė ir še
štadieninę lietuvių mokyklą. 
Jos motina yra labai paslaugi 
lietuviškiem reikalam 
žymi gailestingumu, 
ma ligonis.

• Pranas Šliuderis 
atvyko iš Vokietijos, 
kimu rūpinosi Januškiai, pas 
kuriuos ir sustojo. Jau turi ir 
darbą.

• Kun- A. Kontautas. San. 
Sebastijono kunigų seminari
jos profesorius, reziduojąs Bo
stone, šv. Petro lietuvių par t- 
pijoje, vedė rekolekcijas 
Stoughtono lietuviam, besiruo
šiant Velykom- Mk.

D^<1U0S7196CS 16 ^;1Mį
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ruošęsper 100 Koncertų Mk
Rnsionę ir gana piariai reiš* — 
kiasi kiinr/ ra^ pa.f ^ftnęęrta- 
vęs amerikiefHams, radijo sto
tyse, televizijoje, atliko 
ramą '‘daugely parengimų nei 
minėjimų ir dalyvavo Caica- 
gos dhinų šventėje. Chore da
lyvauja ir Brocktono vyrai, 
kurie, atvažinėdami keliolika 
mylių, uoliai lanko repetici
jas. o repeticijų per metus bū
na apie 100-

Choro repertuare yra apie 
60 bet kompozitorių kūrinių, 
daugiausia harmonizuotos bei 
i^»Eėstos'1iaudie$r damos ir -ori
ginalios kompozicijos. Atsimin- 
tina dar, kad pėnkerių metų 
laikotarpyje per chorą yra pe
rėję apie 120 vyrų. Tačiau 
choro branduolis yra pastovus: 
tie patys (21 vyras) dainuoja 
per visus tuos penkerius me
tus. Su choru yra koncertavę 
solistai: St Liepas, St Daugė
lienė, Z. Griškaitė, pianistė J. 
Rajauskaitė, smuik. Iz. Vasy- 
liūnas, Metropolitan solistas 
A. Brazis ir kt Chorui yra 
pirmininkavę: A. Valkavičius 
(vienas iš choro organizato
rių), J. Monkus, L. Izbickas 
ir dabartinis pirm. J. Grinke
vičius.

Balsinė medžiaga chore yra 
gera, nors pastaraisiais metais, 
išvykus keliems dainininkams, 
yra kiek susilpnėję pirmieji 
tenorai- Visi keturi balsai yra 
gražiai išlyginti ir pakanka
mai suderinti. Bendras temb
ras yra gana sultingas, daina
vimas laisvas, lankstus ir — 
reikiamose vietose — stiprus. 
Tenorų yra geros viršūnės, bo
sų — sodrios apačios, barito
nai minkšti, o antrieji tenorai 
švelnūs ir lyriški. Intonacija 
apskritai tvirtą. Tarimas aiš- <5^^ Sh Liepa%
kus- Choras nepabūgsta ir gerą balsinę medžiagą, 
komplikuotų bei sudėtingų apvaldęs dainavimo techniką, 
kūrimų. laisvai naudojus balsą visuose

Už visa tai turime kilstelti registruose, atliko A. Borodino 
kepurę jo meno vadovui muzi- Igorio ariją iš op. Kunigaikš- 
kui Juliui Gaideliui, kuris ne- tis Igoris, J. Karnaviaaus Ba- 
nuilstamai dirba su juo štai joto dainą iš op. Gražinos, B. 
jau šešti metai, parodydamas Budriūno Oi, kas sodai, J. Tal- 
didelę kantrybę bei chorve
džio sugebėjimus. Būdamas 
jaunosios kartos kompozito
rius, vienas iš J. Gruodžio

daina, tiesa, patriotinio turi
nio) bei M- Petrausko komiš
ką Prirodino seni žmonės) ge
rai išpildyta ir žmonėms pati
kusi). Su choru atliko solo par-

prašo lietuviškas organizacijas 
tą dieną kitų parengimų ne 
rengti ir urisidėti prie šio di- 
džiojo parengimo. ja repranas Audronė Gmgalat kviefiame daly

te iš Philadelphijos, tenoras 
Pranas Zaranka iš Detroito, vau _________________________

Reginai ir Gediminui Rajec
kams balandžio 23 sūnus, ku
riam parinktas vardas Paulius 

Lietuvos atsiminimę ratfiįo Gediminas 
piknikas įvyks liepos 4 d., ket
virtadienį, Amerikos nepri
klausomybės šventėje, lenkų pavasarinis koncertas įvyksta 
tautiniame parke, Jamaicoje gegužės 11, šeštadienį, 7 v. v. 
Lietuviškos radijo valandėlės Apreiškimo 
direktoriui: Jokūbas Stukas

lat Kelpšos Mano sieloj šian
dien šventė (labiau tinkanti 
aukštesniam balsui) ir priedo: 
V. Kuprevičiaus Pajūriais* pa

mokinta, tvirtai valdo chorą mariais (nudainuota chorinė 
k ffieninių augštumq 
J. Gaidelis dar nenuilstamaį 
papildo vyrų choro lietuvišką 
repertuarą naujais kūriniais. 
Nors J. Gaidelis daugiau žino
mas simfoninėje bei kamerinė- tiją damose: J. Gaidelio Malo- 
je muzikoje, kuriąs moder
nioje ekspresionistinėje dva
sioje, bet jo chorinės dainos, 
pasižymi santūrumu, moder
niu sąskambiu, įdomiom spal-

Laidotuvių Direktorius 
84-92 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parinray Statkm) 

Woodhavea, N. Y.

kaip tik g*hna.
Veikiama specialiu susitarimu *u INTURI8T (Maskva) Ir Mantiniai atan- 

čiami | visa* Sov. Rusijos dali*. Muitai apmokami vietoje, taip kad gavtjaa 
nieko neturi primoktu.

Parcel Depart. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigose turi (vairių 
auJekty. maisto produktų ir kitų daiktų savo klientų patnjpumrt.

Siuntinius gaHte Paroti Depart GLOBĖ TRAVEL SERVICE (staigumą 
riųsU pMtu, tuoj gausite atskaita* ir jūsų siuntiniai bua sutvarkyti ir !■- 
siųsti paskyrom vietom.

Savo siuntiniu* siųskite per įstaigą, kuri savo pasttflrimnną (gijo SS


