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KAIP DEMOKRATAM NUSIKRATYTI KONK

Valstybės seks. Dvlles pe&- + 
katino senatą kuo greičiausiai į 
patvirtinti Paryžiaus sutaria 
“Kad Maskva negalėjo sutižę 
ties užblokuoti—sakė Dulles^į-£

senoji gvardija'
buvęs valsL sekr. Conlett 
83 metų, buvo ištiktas *trSi)*£< 
smūgio ir paguldytas j HgbČM*,.

apie karą, kurios . netarnau
jančios taikai. O apsaugos se
kretorius Wilsonas įsakė įvesti 
griežtesnę cenzūrą pareiški
mam žmonių, kurie yra depar
tamento žinioje.

Senatorius Kefauver, dem., 
pažymėdamas nevienodą vy
riausybės žmonių nusistatymą,

HAROLD STASSEN, prezidento paskirtas nusiginklavimo sekre
torium, New Yorke Jaunimo tarpe. '

laimėjimąs”. L,
Senato užs. reikalų komisi

jos pirmininkas George man& 
kad tai bus padaryta šios sa
vaitės gale. s j

KĄ PAGROBĖ—GRĄŽINA
Maskvos vyriausybė paskel

bė grąžinanti rytų Vokietijai 
750 paveikslų ir kitų muzėji- 
nių brangenybių, kurias ji bu
vo pagrobusi ir išsivežusi į 
Maskvą. Tarp jų grąžina į 
Drezdeno miestą ir garsųjį Ra- 
faelio paveikslą “Sikstino Ma
dona”.

• Maskvos “Išvestija” skun- 
džtasi pagausėjusioms jaunimo 
gaujom, kurios užpuldinėja

trecias laukia pelno

mia aen. Knowiand. Ir pats 
valstsekr. Dufies, grįžęs'iš 
ToL Rytų/ yra daug griežtes
nis prieš komunistus. /

Kitos linijos laikosi prezi- 
lentas ir žymi dalis demokra
tų politikų. Prezidentas dėl 
Carney ' pareiškimo pasisakė 
tebetikįs taikingu klausimo

♦ Egiptas Jordanas vėl 
apskundė Izraelį, kad jo ka
reiviai kovo 30 peržengė Egip
to ir taip pat Jordano sienai ir 
užmušė kelis žmones.

Ateinančių metų rinkimais BecųrabBtanai kabinasi už Ei- nam kitam pareigą šitą 
susirūpinę tiek respublikonai, senhowerio * Demokratai nori pagerbti. Manau, kad Žm 
tiek demokratai. j| kompromitudti kuris religiją nutraukė j

litiką, turi atsiprašyti | 
dentą ir tautą”.

Teks sutikti dar daug 
reiškimų ir žygių, kurių t 
ginis tikslas ir bus pajūri 
konkurentus arba laimėt! 
parijas tų, kurių balsas < 
dieną bus vertesnis nei 
ros primadonos.

Dabar vėl kitas dem. Neely 
•pamėgino įdurti Eisenhoweriui 
iš kitos pusės—esą prezidentas 
paraduojąs ar veidmainiaująs 
religiniais dalykais. Kol jis ne
buvo prezidentas •— kaltino 
Neely—, jis nepriklausė nė 
vienai bažnyčiai. Tik preziden
tu tapęs, kas sekmadienis eina 
j bažnyčią ir pakeliai duodasi 
fotografuojamas, tuo daryda
mas iš savo religijos paradų.

Dėl tokio badymo išjojo pre
zidento ginti ir šen. McCarthy. 
Girdi, “turiu su prezidentu 
konfliktą politiniuose reikaluo
se, bet yra kiti šventi reikalai,

• VMhmrs prancūzą pa. 
Paul Dy ėz&M iniciatyvos pra
dėti derybas tarp vyriamybis 
ė* —IT SUKMim,

Dešimčiai metų praėjus nuo 
atominės bombos, numestos 
ant Hirošimos, gydyto jai tebe- 
tiria, kokios įtakos ji turi nau
jai priaugančiai kartai. Iš 185 
moterų, kurios tuo metu buvo 
nėščios, gimė tik 8 vaikai, ku
rie buvo aiškioje atominio spin
duliavimo įtakoje: jų galvos 
buvo mažesnės nei normalių 
vaikų ir išsivystymas atsilikęs.

Tarp suaugusių žmonių, ku
rie buvo per 2000 metrų nuo 
sprogimo vietos, palinkimas į 
taikomi ją (vėžio pobūdžio 
kraujo figą) pasirodė 16 kartų 
didesnis nei tų, kurie buvo 
spinduliavimo nepaliesti.

Nuo Hirošimoje numestos 
bombos žuvo 150,000 žmonių.

pat antikomunistai, tačiau ne
nori jokių reformų, nori pasi
laikyti įtaką ir feodalinę tvar
ką. Jos didžiausiu sau priešu 
laiko Diem ir reikalauja,^kad 
jis pasitrauktų. Kai jų ultima
tumo nepriėmė, sektos norėjo 
jį nuversti ginklu.

P a g r i ndinis susikirtimas 
tarp Diem ir sektų vadų prasi
dėjo vasario mėli., kada Diem 
nepritarė, kad prancūzai mo
kėtų tų sektų kariuomenei pi
nigus. • ’

Vienas iš jų nuteOttts 
Stockholme Švedų kapštom 

Arthur Oertenblad kovo 2 n 
teistas 7 metam už šnipinėjin 
kom.* Čekoslovakijos naudi 
Jis prisipažino davęs karias 
paslaptis už pinigus ir degti! 
čekoslovakų karo attache.

Tai vienas iš vienuolikes s 
imtųjų šnipinėjimo byloje.

• Argestisos valdžia vėl tt 
trankė pasitarimus su keta] 
kų vyskupais ir du naujas k 
nigus įĮpšo^kalėjimą. ||g

Lon Angeles respublikonų 
vadų susirinkime vice prezi
dentas Nixonas atvirai pasakė: 
respublikonai nėra tokia ga
linga partija^ kad ji galėtų iš
rinkti prezidentą; dėl to jie 
turi turėti tokį kandidatą į 
prezidentus, kad jis išrinktų 
partiją.

Tas kandidatas tuo tarpu 
vienintelis—Eisenhoweris.

■ Demokratai norėtų, kad Ei- 
senhoVreris atsisakytų stoti į 
rinkimus. Jie griebiasi įvairių 
priemonių jam atgrasinti ar 
bent pakirsti Eisenhowerio 
vardą. Vienas iš demokratų 
neseniai paleido antį, kad Ei- 
senhoweris atsisakysiąs, nes jo 
žmona sirguliuojanti.

Traukimas į propagandą 
žmonos vardo sukėlė pasipik- 
tinimą. Tada dem. Johnsonas 
ištraukė prieš Eisenhowerį ki
tą iešmą. Jaltos paskelbtuosius

ANklNlfN atVAN grifeli 
minę** atgalio* palikta* Ang
lijo* OarbloOI* partijoj*.

• Geriausioj kfao artistės 
vardą ir premiją už 1954 metus 
laimėjo Grace Kelly, suvaidinu
si girtuoklio žmoną filme “The 
Country Giri”; geriausio artis
to — Morton Brando, vaidinęs 
“VFatorfęont”.

lais iŠ Maskvos išvykęs. Dau
giai apie jį nebuvo ir kalbos. 
Per visą 17 dienų, kurias dele
gacija praleido Rusijoje.

Londone manoma, kad Ma
lenkovas jau nužudytas ar 
bent išsiųstas į Sibirą. Šiam 
gandui pagrindo duoda tokie 
fakteliai: Malenkovo nebuvo 
paskutiniame “aukščiausios ta
rybos” (parlamento) posėdyje; 
sociologijos mokslų profesorių 
suvažiavime buvo aštriai puo
lami tie, kurie yra priešingi 
stambiosios pramonės gamy
bai; jau anksčiau partijos cen
tro komitete jie buvo vadina
mi “liaudies priešais”. Taigi ir 
Malenkovas, kurio programo
je buvo pirmiausia kelti smul
kiąją gyventojų reikalui tar
naujančią pramonę, partijos 
akyse yra “liaudies priešas”. 
O tokių likimas- aiškus.

APSAUGOS SEKRETORIUS 
W ILSON neseniai gavo prezi
dento jeptjim,, kad neptepttv 
apie Formczf, o dabar pats (ve
dė cenzūrą, kad kiti neplepėtų.

Amertki per tarptautinį 

teismą Haagoje iškėlė Čekodo- 
vakfjri bylą, kad sumokėtų 
271,384 dol už lėktuvą,’ kurį 
ji nušovė prieš dvejus metui

sukėlė vielos tarp
Amerikos politinės ir karines 
vadovybės.. .

Admirolą^ Robert B. Carney, 
laivyno šta^o viršininkas, po
ros dešimčių žumahstų akivaiz
doje, svarstydamas ToL\Rytų 
padėtį, pasisakė tikįs, kad 
balandžio Viduryje kem. Kini
ja gali pui$ Quem*y ir Matsu 
salas ir kadrAmerftos ’ galybė 
Arijoje bus pakirsta, jei Ame
rika be kovos jaa atiduos. x

Už griežtą liniją prieš Ki
nijos komunistus Carney pusė
je stoja ir jungtinio štabo vir
šininkas adm. Arthur Radford, 
o iš politikų labiausiai juos re-

fit’SAM TURI BŪTI 
PIRMENYBE

Rumunijos akademija iškil
mingai šventė 'pagerbimą inži
nieriaus Traian Vuia, kuris iš
radęs aeroplaną ir jau 1906 
skridęs. Po trijų dienų Mask
von “Pravda” paskelbė, kad 
aeroplaną išradęs rasas Alek
sandras Možaiskij jau 1882.

Europos sostinėse pasklido 
gandas, kad Malenkovas, So
vietų buvęs min. pirm., neži
nia kur dingęs: ar tik iš Mas*- 
kvos pats išvykęs, ar išsiųstas 
į Sibirą, ar nužudytas.

Gandas remiasi pareiškimais 
švedų delegacijos, kuri tik ką

nepajėgia tenkinti gyventojų 
pareikalavimų. Peniai nepaga
mino užsakymų už 43 miliardus 
doL Bedarbių Amerika turinti 
5 milijonus, arba du kartu dau
giau nei 1953. Gamyba, skirta 
vartotojam, griežtai apribota, 
nes viskas gaminama karui. 
Ginklavimasis esanti pagrindi
nė ūkinės krizes priežastis.

Toks melavimas per akis 
turi tikslą sovietiniam gyveni
mui parodyti: va, ne tik pas 
mus trūksta ūkinių gėrybių; ir 
mes turim “stambiąją pramo
nę” gaminti, nes Amerika gin
kluojasi.

• Berlyne visa rusų kartoto- Po' to pareiškimo atšauktas įkalbėjo
ko šeima prisistatė į britų sek- jam pašalinimas iš partijos, kariuomenės vadai, tarp jų ir 
torių ir paprašė globos. Tekiu būdu išvengta partijos Eisenhoweris bei Mac Arthu-

• Washingtone kovo 29 pra- skilimo, kuris būtų partijai la- ras. MacArthuras griežtai atsi-
Lncmes, siunčia grasinimo laiš- ridėjo vyfaių žydėjimo šven- bei pavojtogas artėjant paria<
kas. tė, bet žiedų dar tik kur nekur. merto rinkimam.

> JAV lietuvių beidruoinenės 
Loko jpreridiumas skelbia:

Š. m. gegužės d, sekmadie
nį,- visoje Amerikoje įvyks 
JAV lietuvių bendruomenės 
pirmosios tarybos rinkimai, 
bus ' renkami 27 tos tarybos 
nariai slaptu balsavimu. Kiek
vienas rinkikas -galės balsuoti 
už bet kuriuos 27 asmenis, iš 
jau pasiūlytų 95 kandidatų. 
Išrinkti bus tie, kurie gaus 
daugiausia balsų. >

JAV lietuvių bendruomenės 
vadovybė kviečia Amerikos 
lietuvius , šiuose rinkimuose 
dalyvauti ir išrinkti tuos, ku
rie per trejus metus turės va
dovauti lietuvybės išlaikymo 
darbam.

• Rinkimuose balsuoti galės 
kiekvienas Amerikos lietuvis 
(čia gimęs ar atvykęs, kalbąs 
lietuviškai ar nekalbąs), je jis: 
a) 1955 gegužės 1 d. busne- 
jaunesnis kaip 18 metų am
žiaus ir b) bus bent už 1954 
m. antrąjį arba 1955 m. pir
mąjį pusmetį-sumokėjęs tau
tinio solidarumo įnašus (me
tams 1 doL asnamūui).

t Numotą rinkimuose daly
vauti, turi galimai greičiau 
įsiregistruoti B-nėje. Tą gali
ma padaryti bet kurios vieto
vės apylinkės valdyboje ar vie
tinėje rinkimų 'komisijoje; 
taip įregistravę, turės gegu
žės 1 ateiti į .balsavimo petal-

grįžo iš Maskvos. Švedijos elek
tros jėgainių delegaciją buvo 
pasikvietusi į svečius Sovietų 
elektros jėgainių ministerija 
kuriai dabar buvo paskirtas 
Malenkovas ministeriauti. Kai 
delegacija nuvyko, ją aerodro
me pasitiko ministerio pava
duotojas Pavlovas ir pranešė, 
kad Malenkovas negalėjo at- 'metanų sdt

Maskva kviečia

pareiškė, kad vyriausybėje esą 
žmonių, .kurie.' nori įstumti 
Ameriką į karą dėl Quemoy 
ir Matsu salų. Esą tie asmens 
taip įtakingi, kad beveik ne
galima jiems paprieštarauti.
O koks gi dabar nusistatymas?

Pasitarime su abiejų parti
jų vadovaujančiais asmenim 

pasmerkė ka&as 'prezidentas ‘ Eisenhovveris pa
aiškino, kad

• artimoj ateity jis nelaukia 
komunistų invazijos;

• jis nėra dar nusprendęs, 
ką Amerika darys, jei komu
nistai Matsu ir Quemoy puls.

Pasakius, ką Amerika darys, 
būtų pasitarnauta tik. komu
nistam. O Kongresas visą at
sakomybę ir laisvę šiuo reika
lų elgtis yra pavedęs preziden
tui.

• Prezidentas Eiseiihoweris 
pareiškė, kad jis nepritaria 
Churehilio minčiai šaukti ke
turių konferenciją, pirma ne
padarius užsienių reikalų mi
nistrių konferencijos, kuri vi
sus klausimus paruoštų.

Pietų Vietname, sostinėje 
Saigone, kovo 29 kilo revoliu
cija. Valandą trukusioje kovo
je žuvo apie 100 žmonių. Vy
riausybės kšriuomenės atstum
ti, sukilėliai pasitraukė.

Kova eiA tarp vyriausybei 
vadovaujančio min. pirm. Ngo 
Dinh Diem^r dviejų mahome- 
toniškų sektų, kurios turi sa
vo kariuomenę ir savo valdo
mas sritis. Diem yra katalikas, 
prancūzų priešas, Amerikos 
draugas irv'reformų, ypačiai 
žemės rėtormos šalininkas. Dėl 

juliarus. Maho- 
vadai yra taip

Del karalienes 
vardo

Kanados parlamente opozi
cijos atstovai sukėlė triukšmą 
karalienės Elzbietos garbei 
ginti. Kanados geležinkeliai 
padarė sutartį su Amerikos 
Hiltono bendrove, kad pasta
roji laikys viešbutį (kurio pa
statymas kaštuos 20 mil. dol.).' 
Tas viešbutis numatoma pava
dinti “Hilton — Quėen Elisa- 
beth”. Vienas “pažangiųjų 
konservatyvų” atstovas«jaudi- 
nosi: kaip gali paprasto ame
rikiečio vardas stovėti prieš 
karalienės vardą! Jam nepa
tinka, “kad mūsų maloningos 
jaunos karalienės vardas bus 
išnuomotas nekanadiškai orga
nizacijai”. (Ir socialistas pa
tvirtino, kad tai “bjaurus da
lykas” ir kenkia šalies presti
žui.

Izraelį pdsmerkė v
Saugumo Taryba kovo 29 

pasmerkė Izraelio valstybę dėl 
užpuolimo Gazoje, kur jigriį 
46 ir sužeisti 45 Tiniriįįii^M 

pasmerkimo rėeofittė^ą'^BNlMK 
Vo ir sovietai.. '• .

V^ykMa
DarMriko numeris išeb an
tradienį balandžio 5, tą aaval- 
<ę» D. Penktadienį taltaattia

Austrijos kancleris Raab su 
užsienių reikalų ministeriu ir 
abiejų svarbiųjų partijų va
dais žada vykti . balandžio 11 į 
Maskvą. Jį pakvietė Molotovas 
tartis dėl taikos 'sutarties.

Tuo reikalu jau daugiau 
kaip pusantro šimto posėdžių 
padarė Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Sovietų atsto
vai. Bet susitarti nepajėgė. 
Maskva, matyt, nusprendė da
bar tartis tiesiogiai su pačia 
Austrija.

Brazffijs nusprendusi sude
ginti apie milijardą svarų ka
vos, kad palaikytų aukštesnes 
kainas.

KAS BUS SU HM 
PRASUKTOS H 

KABUI?

BEVANAS ATGA1UNA 
į . ■ - J

Angfijoe darbiečlų prokomu
nistinis vadas Aneurto Bevan 
pareiškė, kad ateityje jis bus 
drausmingas ir laikysis daugu
mos priimtos partijos linijos, dokumentus. Girdi, prezidentą 

nusileisti sovietam

Prancūzijoje vienas 
riaušių politinių satyril 
Andrė Froraard. Jo >ųt*i 
vo komunistų partijom 
jo, o ^s pats savo i 

kuriais preddentą visiškai re- spausdina deikmoj 
miu, kai jį kas puola. Neely Viename iš savo raštą J 
ėmėsi pulti kaip tik toje srity- Na, kad praridė>» 1 
je, kuri visiem amerikMiasn v atominiam karto, per M 
turėtų būti šventa... Moder- Bą PrancMM jau tnr 
ni politinė istorija, kirit ją pa- vyriantykes: vieną m 
žįstu, nežino didesnio įžeidimo vieną košaboruoti pert 
padorumui ir principam, kn- ir vtfeaą lOriMenolat. 1 
rie amerikiečius padarė tavo- zų akraidančioo Jboatai 
tojais dėl religinės laisvės, raąjamoe trijų vyriuko 
Kiekvieno smerikieao yra tei- dar improvisadjoe, a 

kirto, Ssanhovreris nieko aiš- sė eiti į tefajOa kada ir kur B kHi pa»ą F 
kaus nepasakė. « jis nori, Ir tai reiškia kiekvie- galvos. ,

• Bęt galima piregistruoti 
ir tiesiog L. B-nės centre 
(LOKo erinrinriate šiuo adre
su: Mr. A. Saulaitis, P. O. Box 
507, Waterbury 20, Cm): 
reikia pasiųsti taut. sol. įnašus 
ir trumpai žinias apie balsuo
toją (vardas, pavardė, amžius, 
adresas). Taip įsiregistravę 
lietuviai galės balsuoti laiš
kais; jiems į namus bus pri
siųsti reikalingi popieriai ir 
jie savo balsus galės paaiųrti 
pažtu. LOKe įsiregistruoti rė
kia galimai greičiau, nelau
kiant paskutiniosios prieš rin
kimus savaitės.

• Balsuotoju įsiregistruoti 
gali kiekvienas pats, bet gali 
balsuotoją įregistruoti ir ki
tas, pvz., Šeimos nariai, klubų 
valdybės, draugijų vadovybės 
ir p.; tą jie gali padaryti ir 
bendru sąrašu su aukščiau mi
nėtam žiniom ir taut. sol. įna
šais. Tačiau balsuoti turės kiek
vienas tik už save.
-• L. B-nės organai laiką kad 
Tarybos rinkimai yra visu są
moningų lietuvių reikalas, to
dėl mano, kad kiekvienas lie
tuvis turi tautinę teisę rinki
muose dalyvauti.



;Apie tai tegul pasakoja vie- 
hks iš mažlietuvių, vienas iš 
paskesnės kartos veikėjų Jo
nas Vanagaitis. “Krivūlėj”, iš

Birute nupirko Rambyną
Ieškome šviesiu veidu ir žygiy M. Lietuvoje (2)
M i' r,iii. įir in-, į r- f?--, j yo,... -

8
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F
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Pirmame str. buvo pasižiū- _ buvo pirma lietuvių visuomeni
nė organizacija. ’.

Ji turėjo gaivinti lietuvių 
kalbą tarp Maž. Lietuvos lie
tuvių:' leisti knygas, steigti 
knygyną, muzėjų, ruošti vaka
rus. Po dešimties metų ji tiek 
stipri, kad iškilmingai atšven
tė savo jubilėjų 
švente ir 
vėl: 
tai buvo 
pirmas 
Mažojoj 
metų...
, Buvo suvaidintas Fromo Gu
žučio “Kauno pilies išgrio vi
lnas”. Į tą šventę Vydūnas sa
kosi net nepatekęs. Esą: “no
rėjau nueiti, bet įžengimo lakš
teliai, seniau žadėti už 1—2 M., 
nebebuvo gaunami be 15 M, 
kiti sakė net be 25 m. Ir tėko 
atsisakyti”. (Didžiojoj Lietu
voj pirmas tos rūšies vaidini
mas buvo 1898 Palangoje Ke-._ 
turakio “Amerika Pirtyje”).

Argi nepatikėsi Jonu Vana
gaičiu, kai jisai kalba apie vai
dinimo didelį pasisekimą, jei 
per Jonines teko vaidinimą pa
kartoti. Ir ten dar Zauervei
nas kalbą pridėjo. Kitais me
tais žiemos šventė davė Biru
tei dar 200 markių pelno.

1896 visuotiniame susirinki
me kažkas pakišo mintį

nupirkti Rambyno kalną, 
kad tautos romantinė praeities 
šventovė būtų išimta iš vienų 
rankų ir padaryta prieinama 
visiems lietuviams. Bet Birutė 
teturėjo tik 600 markių. Tada 
lietuviai prekybininkai šokosi į

ffta į tauria dBžhraaūs M. 
Lietuvoje, kurie atstovauja 
Sėtuvių tautinei sąmonei įvai
riais laikais: 'Donelaitį, Rėzą, 
Kuršaitį, Vydūną. Ir sustota 
prie kalėsimo:

. Kai Aušra pasirodė ir Vydū
nas skelbė žmoniškumo atgai-. 
vinklią, ar Mažojoj Lietuvoj 
nauja dvasia rado atgarsio ir 
ar kilo tarp lietuvių sąjūdis?

leistoje 1948 Vokietijoje, sudė
ti yra tie jo žodžiai.
rt Jis pasakoja, kad pirmieji, 
kurie metė organizacijos ki
birkštį Mažojoj Lietuvoj, bu
vo Basanavičius, Šliupas, Zau
erveinas, M. Jankus. Tas pas
kutinis tiktai mažlietuvis. Jie 
mėgino 1882 įsteigti “Lietuviš
ką Mokslų Draugystę”. Susi
rašė ir 59 nariai, bet kai rei
kėjo įsteigti, taip nieko ir ne
išėjo, nors prasitęsė iki 1884 
metų.

Bet geriau pasisekė 1885. 
M. Jankus iš Bitėnų atvažiavo 

• j1 Tilžę. Vasario 15 pavakarę 
ten susitiko su mažlietuviais 
vienais — Jurgiu Mikšu iš 
gainės, Kristupu Voska ir 
neštu Veyeriu iš Tilžės ir 
keliais, kurių pavardės
neparašytos. Jie susitarė įkur
ti lietuvišką draugiją, kurios 
vardas — Lietuviška Draugys
tė Birutė.

Tai buvo prieš 70 metų ir tai,

Ra- 
Er- 
dar 
liko

su dainų 
vaidinimu Tilžėje. Ir

pirmas koncertas ir 
lietuviškas vakaras 
Lietuvoje. Prieš G0

i ę.

i-

i.Į

A.

f

JOHN G. ADAMS, Buvęs Armi
jos patarėjas, teisinasi prieš 
Senato investigacijos komisiją.

jffl* I ' IU.

, -T, ... ™ . __ .................... ,..r
vokiškom organizacijom žygią- Vanagaičio žodžiais, visi, naujo atgaivintas. Pažymėtina, 

" *vo ir birutiriinta- Apie 50 vy- kas gyvas, sugužėjo Tilžėn į kad jaunieji birutininkai vis 
stf škkinėm tąutmįU spabrų1 Zaunius sukviestą susirinki- daugiau lankėsi D. Lietuvos 

* juostom paskui Birutės vėlia- mą. Jj atidariuvi ir liūdną die-. jaunimo parengimuose. 1908 
vą. Kaizeris susidomėjo, kas notvarkę paskelbus, pirmoji »-----

prabilo a. a. Anė Jankuvienė 
iš Bitėnų (M. Jankaus žmona).

pasveikino. Iš to parado buvo .Susijaudinusi ji kalbėjo, kokia 
patenkinti vokiečiai, kad lietu- žala bus visai lietuvių tautai, 
viai parode ištikimybę kaizė- jeigu liktų numarinta yienin-

Bet nepatenkintas buvo lietu
vių jaunimas.

Ir pradėjo nuo Birutės trauk
tis.

Priėjo iki to, kad 1903 gruo
džio 19 Dovas Zaunius, pirmi
ninkais, sušaukė susirinkimą 
programa:

“(1) Uždengimas draugystės
(2) Nutarimas dėl knygyno”.

Tokia programa iš anksto buvo
paskelbta spaudoje.-

jie per vieni. Burmistras pa
taiką, skolindami 1,800 • aiškino- tada
markių- Tegul ir jų pavardės 
čia bus suminėtos — Jonas 
Smalaky',, Plota ir Smaliejuą. 
Jie visi buvo Birutės nariai. 
Tokiu būdu buvo nupirkta pa
ti ryškiausioji Rambyno dalis 
11 margų žemė.

Augant pasisekimui augo ir ' 
pavydas bei įtarimai. Pirmiau
sia, tvirtina Vanagaitis, sukilo ». 

’ vokietininkai, bijodami, kad iš 
Birutės sėjamos sėklos išaugs 
vokiečiam nepageidaujamas I 
vaišius. Jaudinosi ir tie lietu
viai, kuriem šventa ramybė 
buvo už viską brangesnė; bijo
jo, kad bet koks Birutės judė
jimas galįs -užtraukti nemalo
nę ir kitiem lietuviam. 
rutininkam. Kuršaičio 
sėta konservatyvi sėkla 
suradus daug šalininkų.
Skersavo ir “žodžio sakytojai” 
Birutės rengiamos pramogos, 
šokiai, žaidimai, dainos — tai 
nuodėmė maldingų “žodžio sa
kytojų” akyse, tie kurie jas 
rengia, tai tikri nekaltų sielų 
gundytojai...

Pastarųjų nepasitenkinimas 
atgrasino nevieną maldingą M. 
Lietuvos Dievo žodžio klausy
toją.

Suėjo Birutei 15 metų. Tai 
buvo 1900. Birutės pirminin
kas Voska stengėsi nerūstinti 
žodžio sakytojų. Stengėsi neuž
traukti ir konservatyvių lietu
vių, ištikimų kaizeriui, nepasi
tenkinimo. Tais metais atvyko 
į Tilžę kaizeris ^Vilhelmas II 
Luizės tilto atidaryti. Buvo 
paradas kaizerio garbei. Su

nebe
ilgai 
buvo

KANADA SVARSTĖ PATĮ DIDŽIAUSIU REIKALU
‘ Užkliūvame už spaudos ke
liamų rūpesčių, kaip geriau pa- 
laikyti lietuvių gyvenimą pą- 
j&mgų ir šviesų.

SPAUDA

telė tautiškai susipratusių lie
tuvių organizacija. Jos nuošir- 
diem žodžiam .pritarė visi susi- . 
rinkime dalyvavusieji jaunieji, 
ir...
visais balsais nutarta draugijos 

nelikviduoti.*

Draugijos pirmininku buvo iš
rinktas vienas iš tų jaunųjų 
birutininkų — Jonas Vanagai
tis.

Jaunose rankose darbas

Tilžėje Birutes šventė buvo 
surengta bendrom jėgom — 
Mažos'os, Didžiosios Lietuvos. 
Birutės vaidintojai suvaidino 
Gužučio “Ponas ir mužikai”, o 
Tauragės giedotojų draugija 
surengė koncertą. v

Ištesėjo Birutė savo veikime 
iki pirmojo pasaulinio karo, 
kada daugelis jos vyrų išėjo į 
frontą.

Šalimais veikė nuo pat 1895 
metų ir Tilžės Giedotojų Drau
gija, vadovaujama paties Vy
dūno. Jos viena kitai talkino. '
- Darbuose iškilo vieni veidai 
daugiau, kiti mažiau -

(Bus daugiau)

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES TARYBOS RINKIMAI
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Laikinasis Organizacinis Ko
mitetas skelbia, kad Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos rinki
mai visame krašte įvyks š.m. 
gegužės mėn. 1 d.

Apylinkėse, kuriose dėl di
delio balsuojančių skaičiaus ar 
ir dėl kitų priežasčių ne visi 
balsuotojai galėtų tą dieną sa
vo balsus paduoti, vietinėms 
finkimiT* komisijoms nutarus, 
balsavimai gali vykti ir gegu
žės mėn. 2 d.

Laikinasis Organizacinis Ko
mitetas Tarybos rinkimus laiko 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pradinio organizacinio darbo 
užbaigimu ir mano, kad su Ta
rybos išrinkimu visos Lietuvių 
Bendruomenės veikimas, sąmo
ningiesiems lietuviams nuošir
džiai prisidedant, sėkmingai 
pasisvers į didelį lietuvybės iš
laikymo žygį.

Todėl, pabrėždamas kiekvie
no lietuvio tautinę teisę reikš
tis lietuvybės išlaikymo organi
zavime, Laikinasis Organizaci
nis Komitetas maloniai kvie
čia visus Amerikos lietuvius- 
ko skaitlingiausiai dalyvauti 
šiuose JAV Lietuvių Bendruo
menės pirmosios Tarybos rin
kimuose ir prašo kiekvieną lie
tuvį tuo būdu pridėti savo va-, 
lią Bendruomenės organizaci
joje.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, 1955 m. kovo mėn. 25. d. 
JAV Lietuvvu Bendruomenės

Laikinasis Organizacinis 
Komitetas

Pirmininkas prel. J. Balkū- 
nas; Vicepirmininkai Dr. ’M. 
Colney ir Dr. P. Vileišis; iždi
ninkas W. M. Chase; nariai K. 
Bielinis, H. Blazas, K. Kleiva ir 
J. Vilkaitis; sekretorius A. Sau- 
laitis. >

bes” redaktorius, 55 m., Brook
lyn, N. Y.

78. TRAKIS, Ansas, kunigas, 43 
m., Chicago, III.

79. TREČIOKAS, S. Albinas, 
verslininkas, 56 m., Newark, N. J.

80. VAIČAITIS, Justinas, moky
tojas, 50 m., So. Boston, Mass.

81. VAIDELIS, Jonas, žurnalis
tas, 50 m., Chicago, UI.

82. VALAITIS, Jonas, pedago
gas, 66 m., Brooklyn, N. Y.

83. VASILIAUSKAS, Kazys, ak
torius, 44 m., Brooklyn, N. Y.

84. VELIČKA, Domas, mokyto
jas, 48 m., Chicago, UI.

85. VILEIŠIS, Kazys, medicinos 
daktaras, 40 m., Milford, Del

86. VILEIŠIS, Petras, teisių dak
taras, 49 m., Waterbury, Conn.

87. VILGALYS, Jonas, inžinie
rius, 35 m., Middle, Village, N. Y.

88. VILKAITIS, Jonas, visuome
nininkas, 66 m., Thomaston, Conh.

89. VINTARTAS, Vytautas, in
žinierius, 38 m., Chicago, UI.

90. VIRBALIS, Jonas; darbinin
kas, 48 m., Cleveland, Ohio.

91. VITĖNAS, Juozas, Lietuvių
“Dienų” redaktorius, 42 m., Los 
Angeles, Calif. :

92. ZAKARAUSKAS, Vaclovas, 
kanauninkas, 49 m., Chicago, III.

93. ŽILEVIČIUS, Juozas, muzi-

- Tėviškės Žiburiai kovo 24 d. 
■daug rašo apie Kanados lietu- 

- vių pedagoginę savaitę. įvyku- 
nią Toronte. Dalyvavo lietuvių 
.mokyklų atstovai iš Montrea- 
lio — 6, Hamiltono 4/ taip pat 
j)ę vieną iš Windsoro ir Sud- 
bury, o daugiausia iš Toronto. 
Iš mokytojų pranešimų aiškė
jo, kad daugiausia lietuvių 
mokinių yra Toronte — 175. 
toliau eina Montrealis .su 150 
mokinių trijose mokyklose. 
Hamiltonas su 101, Londonas 
su 18, Windsoras su 12. Visos 
tos šeštadieninės mokyklos dir
ba kanadiečių katalikų mokyk
line, tik Windsore privačiam 
lietuvio name. Montrealy ir

61. RAUCKINAS, Stasys, diplo
muotas ekonomistas, 54 m., Chi
cago, III.

62. RAUGAS, Balys, darbinin
kas 41 m., Philadelphia, Pa.

63. RĖKLAITIS, Mikas, genero
las, 59 m., Chicago, III.

64. ’ RUDIS, Antanas, inžinie
rius, 44 m., Chicago, III.

65. RUDYS, Stasys, mokytojas,
49 m., Chicago, III.

66. SAULAITIS, Antanas, darbi
ninkas, 48 m., Oakville, Conn.

67. SKIPITIS, Rapolas, diplo-
. muotas teisininkas 68 m., Chica

go, Ui.
68. STANEIKA, Vytautas, “Lais

vosios Lietuvos” redaktorius, 42 
m., Chicago, III.

69. STANIULIS, Česlovas, diplo
muotas inžinierius, 48 m., Detroit, 
Mich.

70. STEMPUŽIS, Juozas, moky
tojas, 34 m., Cleveland, Ohio.

71. STUKAS, Jokūbas, “Lietu
vos ■ atsiminimų” radijo direkto
rius, 30 m., Hiilside, N. J.

72. SUGINTAS, Benediktas, ku
nigas, 60 m., Chicago, III.

73. ŠLEPETYS, Jonas, puikinta- _________________________
kas, teisininkas, 60 m., Sunnyside, ' kalogas 63 m., El’izabeth, N. tl. ■
N. Y.' ----- -- --- * - - --

74. ŠMULKŠTYS. Liudas, diplo7
muotas teisininkas, 52 m., Chica
go, UI.

75. ŠVEDAS, Jonas, pulkininkas,
60 m.. Cicero. III.

76. TALALAS, Jonas, diplomuo
tas teisininkas. 48 m., Chicago, III.

77. TYSLIAVA, Juozas. “Vienv-

94. ŽIŪRYS, Pijus, J., inžinie
rius. chemikas, 60 m., Cleveland, 
Ohio.

95. ŽOROMSKIS, Kazimieras, 
dailininkas, 41 m., Chicago, UI.

VYRIAUSIOJI RINKIMU 
KOMISIJA

Maspeth 78, N. Y., 1955 kovo 17 d.

AMERIKOS LIETUVIŲ ĖENDRUOMENES I-SIOS 
TARYBOS KANDIDATŲ SĄRAMAS

31. JUŠKA, Antanas, kunigas, 
bažnytinės istorijos daktaras, 41 
m., Chicago; III.

32. KAPOČIUS, Juozas, Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas, 47 m., 
Dorchester, Mass.

33. KAVALIŪNAS, Jonas, mo
kytojas, 41 m., Chicago, III.

34. KERULIS. Jonas, namų sa
vininkas, 63 m., Chicago, III.

35. KIAUNĖ. Jurgis, teisininkas, 
pedagogas, 56 m„ Brooklyn, N. Y.

36. KLIKNA, Matas, šaltkalvis, 
54 m.. Chicago. 111.

37. KODATIENŠ... Kunigunda, 
diplomuota ekonomistė, 42 m., 
Detroit, Mich.

38. KOLUPAILA. Steponas, uni
versiteto profesorius. 62 m.. South 
Bend, Ind.

39. KREIVĖNAS, Jonas, moky
tojas. 43 m., Cicero, III.

40. KUTRA. Jonas, diplomuotas 
teisininkas, 48 m., Chicago, III.

41. LIUDVINAITIS. Jonas, na
mų statybos rangovas, 61 m., Lin- 
den. N. J.

42. LIŪDŽĮUS. Juozas, darbi
ninkas diplomuotas teisininkas. 63 
m., Cleveland. Ohio.

43. MACIULAITIS. Petras, ga
mybos inspektorius, 43 m., Bloom- 
fiekl, N. J.

44. MACIŪNAS. Vincas, univer
siteto profesorius, bibliotekinin
kas. 45 m.. Philadelphia, Pa.

45. MATULIONIS. Balys, medi
cinos daktaras. 62 m.. Wallum 
Lake, R. I.

46. MESKUNIENĖ, Nelė, tarnau
toja. 29 m., Waterbury, Conn.

47. MIKAILA, Jiirgis, diplomuo
tas Inžinierius. 43 m , Detroit, 
Mich.

48. MIKULSKIS, Alfonsas, mu
zikas. 45 m., Cleveland, Ohio.

49. MOCKUS, Kazys, mokyto
jas, laikraštininkas, 44 m., So. 
Boston, Mass.

50. MOTUZĄ,. Feliksas, amati
ninkas, 64 m., Detroit, Mich.

51. MUSTEIKIS, Kazys, gene
rolas, 60 m., Chicago. III.

52. NAKAS, Alfonsas, visuome
nininkas, 33 m., Detroit, Mich.

53. NASVYTIS, Algirdas, dak
taras, Inžinierius. 44'm., Cleve
land, Ohio,

54. NAUBURAS, Martynas, mo
kytojas, redaktorius, 57 m., Chi
cago, III.

55. NOVICKAS. Antanas, diplo
muotas inžinierius, 61 m., Brook
lyn, N, Y. ,

56. PAMATAITIS. Petras, teisių 
daktaras. 55 m„ Los Angeles, Calif. 
. 57. PURONAS. Pranas, namų 
statybos rangovas, 55 m., Jamcs- 
burg, N. J.

58. PUZINAS, Jonas., universite
to profesorius, proistorikas, 49 m.. 
Philadelphia. Pa.

59. RADYS, Nikodemas, versli
ninkas. 68 m„ ChioaRO, III.

60. RADZIVANAS, Bronius, me
dicinos daktaras, 45 m., Brook
lyn. N. Y.

Amerikos Lietuvių Bendruome
nės I-sios Tarybos Vyriausioji 
Rinkinių Komisija, vykdydama 
Rinkimų Tvarkos 20 str. nuosta
tus, skelbia šį. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės I-sios Tarybas 
kandidatų sąrašą:

1. ALBAVICIUS. Ignas, prela
tas, 64 m„ Cicero. III.

2. BAJERCIUS, Jonas, gydyto
jas. 47 m., Chicago, III.

3. BALKONAS, Jonas, prelatas,
52 m., Maspeth, N. Y.

4. BALŠAITYTĖ. Bronė, ekono
mistė. 34 m., Chicago, Iii.

5. BARZDUKAS, Stasys, darbi
ninkas, mokytojas, 48 m., Cleve
land, Ohio.

6. BENDORIUS, Antanas, peda
gogas. geografas, 50 m., Brook
lyn. N. Y.

7. BIELINIS, Kipras, visuome
nininkas, 70 m., New York City.

8. BOLEY (BOLEVICIUS), Juo
zas. tarnautojas, 36 m.. New York' 
City.

9. BRUNpZA, Juozas, veterina
rijos gydytojas, 39 m., Detroit, 
Mich.

10. BULOTA. Vytautas, teisinin
kas. 56 m„ Chicago. III.

11. COLNEY. Motiejus, medici
nos daktaras, 65 m., Waterbury, 
Conn.

12. CERIENfi-MULKS. Salomė
ja, visuomenininke. 48 m.. Lin- 
den, N. J.

13. CIUBERKIS. Jonas, darbi
ninkas, 44 m„ Cleveland, Ohio.

14. CIŽIONAS, Vaclovas, peda
gogas, 55 m., Paterson, N. • J.

i 15. DEVEN1S, Mykolas, medici-
( nos daktaras, 63 m., Watcrtown, 

Conn.
16. DILIS, Vladas, Inžinierius, 

į 55 m., E. Orangc, N. J.
17. OAUCY8. Povilas, rašytojas,

53 m„ Chicago. III.
18. GIMBUTIENĖ. Marija, filo

sofijos daktarė, 33 m„ Boston.
- Mas.

19. CINKUS, Juozas, prekybi
ninkas, lietuvių radijo valandėlės 
dirėktorius. 65 m., Brooklyu, N. Y.

20. GINTNERIS, Antanas, sta
tybininkas, 54 m., Chicago, III.

21. GIRNIUS. Juozas, Lietuvių 
Enciklopedijos redaktorius, 39 m., 
Dorchester. Mass.'

22. GRIBIENĖ, Petronėlė, visuo- 
menlulnkė. 65 m., Chicago, III.

23. GRISKĖNAS, Albinas, atsar
gos kapitonas,' 50 m„ Chicago. III.

24. IGNATONIS. Jeronimas, mo
kytojas. 53 m., Chicago. 111.

25. IVANAUSKAS, Bronius, tei
sininkas, 58 m„ McHenry. III.

26. YLA’, Stasys, kunigas, 47 m., 
PutnamK Conn.

27. JASAITIS, Jonas, teisinin
kas. 28 m.. Chicago. III-

28. JONYNAS. Vytautas Kazys, 
dailininkas, pedagogas, 48 m„ 
Jamalca, N. Y.

29. JONYNAS. Zigmas, miški
ninkas, 64 m„ Chicago. III.

30. JŪRAS. Pranciškus, prela
tas. 62 Lavrence, Mass.

O kaip su dainų švente?
Amerikoje tarp rūpesčių 

bendruomenės rinkimais, tarp 
'ginčų vilkiniais reikalais

-JSonfcnte yra dar aukšt. litua
nistikos kursai, bet jiem sun
ku patraukti daugiau klausyto
jų. Montrealy veikia vaikų dar
želis, nors jame tik 8—10 vai
kų. Nusiskųsta taip pat, kad 
tėvai maža fijpinasi vaikų lie
tuvišku auklėjimu.

Po paskaitų ir diskusijų iš
aiškėjo bendras nusistatymas: 
darbo neatleisti; šeštadienines 
mokyklas pasilaikyti šešerių 
metų; jose sumažinti progra
mas, bet reikalauti, kad jos 
būtų išmoktos, labiausiai isto
rija ir geografija: mokyklose 
neiti tų dalykų, kurie gali būti 
išeiti angliškoje mokykloje, 
išskyrus tikybą; prašyti jau
nimo organizacijas, kad jes į- 
trauktų į savo veiklą dar liku
sius neįtrauktus mokinius.

T. Žiburiai teisingai rašo, 
kad “dailg, oi daug kuo rūpi
namės, bet • pačiu d'džiausiu 
reikalu labai mažai”. O tas di
džiausias reikalas yra vaikai, 
jų lietuviškas išauklėjimas. 
Kanada įturi paėmusi tešsiųgą 
kelią.

Naujienos kovo 28 laisvojoj 
tribūnoje rašo apie vieną iš 
kultūrinės pažangos planų — 
dainų šventę. Siūlo ją organi
zuoti 1958 — Lietuvos nepri
klausomybės 40 metų paminė
ti. Per tą laiką chorai suspėtų 
pasiruošti ir sukelti šiek tiek 
pinigo kelionei. Dainų šventę 
siūlo jungti su “visuotiniu lie
tuvių kongresu”. Iniciatyvą 
jam ruošti siūlo perduoti Altui 
ir Balfui, kurie turi daugiausia 
pasitikėjimo Amerikos lietu
viuose.

PARDUODAMA: 2 didingi 
namai gražioj vietoj, kaina 
195,000. Galima pirkti ke
liems susidėjus, —- didelės pa
jamos. 
Namai 
pelno.

3-jų

lengvas išsimokėjimas. 
išperka save ir duoda

PRASMINGOS LIETUVIŠKOS 
DOVANOS VELYKŲ

ŠVENTĖMS *
Birutės Saldainiai geriausi 

Baltic Co. Brookljm, N. .'Y. 
pagamino: Birutes saldainius, 
Gedimino stulpai, Velykinius 

kryžius ir Avinėlius
Gaminiai meniškai papuošti 

tautiniais ornamentais
Birutės 
stulpų

' tik

saldainių ir Gedimino 
dovana — Lietuviška 

dovana
Co. gaminius galimaBaltic

gauti visose lietuviškose par
duotuvėse Chicago ir Illinois 
valstybėje mūsų atstovas: 
D. Jurjonas, 3524 Halsted St., 

Chicago 9, Dl.
Tel.: BI-SHOP 7-3371

Kas norėtų gauti, gaminius 
didesniais kiekiais, iš kitų vietų 

prašomi kreiptis:
Baltic Co. P. O. Box 96 

337 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: EV. 4-1232

aukštų mūrinis namas, 
gražioj judrioj Astorijos pre
kybinėj gatvėj 1 krautuvė ir 
prie jos du kambariai, 1 didelis 
butas ir aukščiau mebliuoti 
kambariai (furnished rooms). 
Didelės pajamos. Kaina 
$27,500. Išsimokėjimui.

Aristokratiško pomėgio as
menims 2-jų šeimų puikus mū
rinis namas, gražioje vietoje, 
su privačiu svečiams baru ir 
kitais įrengimais apačioje, di
delis sklypas, 2 garažai. — 
kaina $27,500. Išsimokėtinai.

3-jų šeimų geras mūrinis na
mas su apšildymu tik $6500.

3-jų šeimų mūrinis namas 
$3000.

Čia pat galima gauti nuo pa
čių pigiausių iki didžiulių ir 
net prabangos namų. Kas nori 
sėkmingai pirkti ar parduoti, 
tesikreipia: Juozas Grabau, 
227 Bedford Avė., Brooklyn 11, 
N, Y. Tel.: ST 2-7524

Pirmyn su darlio kuopom
Europoje kiti pažangos rū

pesčiai. Vieną jų svarsto Eu- 
ro|>os Lietuvis kovo 10 — lie
tuvių darbo kuopas, kurios yra 
amerikiečių technikinėje tar
nyboje. Laikraštis įspėja, kad 
per tiek metų kareivinės gyve
nimas vyram įgriso, pakirto jų 
nervus; aplinkybės leidžia vy
rams v;.3 daugiau nuslysti į 
smukles ir kitur, 
kelia mintį, kaip įjungti dau
giau inteligentinio j)ersonalo į 
kuopų kadrus, kad jie patrauk
tų vyrus į knygas, laikraščius, 
kultūrines pramogas, išmoky
tų naudotis bibliotekom.

į

M? GRANO STREET 
BROOKLYN, N..Y»>-

Pizzardo ir buvo min. 
sveikinimai lietuvių

REIKALINGA moteris pro
vincijoj lietuvių šeimai padėti 
motinai auginti mergaitę ir 
prie namų ruošos. Kreiptis 
Tel.: VIrginia 8-3138

“išsikalbėti pačiais

Laikraštis

V Italijoje išleistas itališkai 
Elta-Press numeris, kuriame 
plačiai aprašomos Vasario 16 

' minėjimas Romoje, perduoti 
kard. G. 
Gonellos

■ tautai.

LATEST QUARTERLY 
INTEREST — DIVIDEND 

(April l, 1955)

2%% pcr ycar
Deposits mede ou or before April 14th vvill 

draw Intercst from April 1, 1955

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

530 Eastern Parkway at Noatrand Avenue 
Your DcpoaUs in This Bank Are Fuily Insured

Up te >10.000. ...
Membet Fedenfl Deparit Insurance Corporation , -

Kunigų užsimojimai
Draugas kovo 26 informuoja 

apie kitą Europos reikalą — 
Europoje likę lietuviai kunigai 
šiemet sugalvojo padaryti vi- 
sc.i Europos kunigų suvažiavi
mą — rekolekcijas savo dva
siai stiprinti ir moraliai ir in
telektualiai. Esą tuo pat metu 
ir ten pat Koėnigsteine atei- 
ninkai sendraugiai ruošiasi su
šaukti katalikų pasauliečių in
teligentų suvažiavimą. Jame 
norima
opiaisiais laiko klausimais ir 
pagalvoti, ar nevertėtų visiems 
lietuviams katalikams apsi
jungti vienokios ar kitokios 
formos organizaciniais rėmais.”

Tel. EV. 8-979-1 ’

M. and L AUTO COLLISION WORKS
LIETUVIU SPECIALISTŲ 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE
Atliekami visi collision, dažymo ir tnech. taisymo darbai.

Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.
J. MALDUTIS, namu tel HY 7-3247
Z. ŽALIAUSKAS, namu teL GU S-SS53

JUOZAS GRABAU
REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimus perkant ir parduodant nekilnojamų turtą'; 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. ¥» 
Tel STagg 2*7524



GALYBĖ

Įėję labai svarbi vieta skiriama 
apsilpusių skyrių atgatoinunan T 
ir Balfo organizacijos narių. 
skaičiaus padidinimuiYpatm- *. 
gas, dėmesys taeųnamas į pri- ; 
augančiąją kartą, į lietuviškąjį ?; 
jaunimą, iš kurio lankiam* į. 
dealizmo ir jaunatviško pššE* | 
aukojimo artimui varge padėti. |

naujų žemių»prisijungimą, ir 
puošti valdovo galvą.

Karalius užmigo su šypsena 
ir pabudo su juoku — taip jam 
buvo malonu galvoti apie šio 
ateinančio vakaro iškilmes, ka
da jis, sėdėdamas soste, su nau-

' Labai dar neseniai kone visi didieji politikai buvo susirgę 
plepėymu apie koegzistenciją su bolševizmu. Ta liga buvo taip 
visuotinai paplitus, -kad net popiežius rado reikalo atkreipti dė
mėtą, jog su piktybe negali būti jokios sugyvenimo arba koeg
zistencijos. Tačiau ne tiek popiežiaus paklausyta, kiek įsiklausy
ta | karingus Maskvos rėkavimus, nuvertus Malenkovą. Nors ir 
jisai nebuvo nusistatęs sustabdyti bolševikinės agresijos pasau
lyje, tačiau rodėsi ramesnis bent iš viršaus. Dingus jam iš Krem
liaus viršūnių, vienu ypu nuščuvo ir kalbos apie koegzistenciją. 
Tačiau liko, kaip buvus, bolševizmo grėsmė, jo piktybė, liko ir 
pavojus antkryčio — naujo plepėjimo sapie galimybę su komu
nistais sugyventi, štai, turime vieną tokį ryškų pavyzdį.

te jiems sužinoti ir dalyvauti talkos labai daug i
__  _ ..*>>> 5. Draugijos. L

4. Parapijos. ]Įe- Čiai, ateitininkai,

tai žodžius, o ne kulkas svai
dant — ir karalius galėjo mie-

Brooklyn, N. Y.
Pusei metų------
Užsienyje ---------

Tačiau ne šiandien. Ir kaip 
tiktai, kad jam buvo labai ge
ra, ir tai dėl tų savo gudriųjų 
vyrų -r- nes jis buvo pasiekęs 
didžiausio laimėjimo: po jo sto
gu miegojo pasiuntiniai, kurie 
buvo atvykę maldauti, kad ka
ralius jų žemes priimtų į savo 
malonią globą. Ir jie taip nuo
širdžiai prašė tor- jau. galėjai 
pažinti iš jų dovanų gausumo, 
tarp kurių gražiausioji buvo 
vienas brangus akmuo — toks 
didelis, ir toks vertingas, jog 
karaliaus auksakalys -beveik 
nualpo, vien tiktai iŠ džiaugs
mo paliesti savo rankomis to
kį grožį.

“inteligencijos institucijas", nors jie ir kitus dievus garbina. 0 
geriausia būtų, jei senatorius savo koegzistenciją su komunis
tais parodytų dar įstodamas į komunistų, Amerikos perversmi
ninkų partiją, kuri jam gali būti labai paslaugi 1957 metų rin
kimuose.

Ateina Velykos ir ta džiaug
sminga proga Balfas drįsta 
prašyti už juos. Pasistenkim, 
kad Velykų ryto ramybė iš 
tikrųjų ateitų visiems — lais
viems ir pavergtiems, jau įsi- 
kūrusiems ir dar tremties var
gą kenčiantiems.

Padarykim, kad bent Velykų 
šventėse prašvistų tremtinio 
niūrus kampelis, kžd jis alkio 
nejaustų, kad vaikučiai bent po 
vieną kitą margutį turėtų. 
Aukokim Velykų proga, gal 
sveikinimų vietoje, o gal ir kar

tum šalia, o kunigas ir tavo 
galvą pabarstytų šventais "pe
lenais, primindamas, jog ir ka
raliai yra žtacmės ir po mir
ties virsta dulkėmis. Ir, kad 
tasai priminimas sulaikytų 
mus nuo blųgo.

Ir karalienės damos, ir ji 
pati, o varge, pamatė, jog ka
ralius dėl šitų gerų žodžių ta
po blogas — jis pabalo labiau 
negu pirma, ir ištarė: 
' — Kaip išdrįso kunigas pa* 

vyre, — atsakė ji, ir jis pats liesti karalienės galvą! Jis bus 
pamatė karalienės rankoje nubaustas! — Tačiau gal jis 
maldų knygą, ir tapo ramus, išvydo, kokia liūdna pasidarė 
Tačiau, kitą akimoju- jo veidas- karalienė, o ji gi buvo tokia 
pasidarė dar niureShis, nes jis graži, kad valdė jo visą širdį, laukti vakaro, kada ji eis šalto 
žiūrėjo į jos plaukus, kurie bu- . ir jis pasakė linksmai, tarytum - jo gretimai, ir sėdės pato jb 
vo tokie gražūs, tokie šviesūs, būtų juokavęs: — Gerai, aš mato, driindamosi jo garina.

Europoje likusių lietuvių tu su jais. Neprašome didelių 
dauguma yra seneliai, ligoniai, aukų, bet prašome aukoti ri- 
našlės su vaikais ir šiaip pa- są Atlikime velykinę pareigą 
kirstų jėgų žmonės. Todėl nėr savo artimui. , . z
vilties, liūdesio ir dvasinio . <
skausmo — mariomis sutiksi. • ' . . - - ... '

nebūtų paveikę — jos" tikrai 
buvo išsigandusios: — Kur yra 
karalienė?

Ir tuo metu atėjo karalienė. 
Jos akys pasidarė dar skaid
resnės, kada ji pamatė savo 
mylimąjį taip netikėtai ir anks
ti, ir ji šypsojosi artėdama prie 
jo, j: net nepastebėjo, koks ne
geras jo balsas, kai jis prabilo:

-—Kur vaikšto karalienė, kad 
karalius nežino?
' — Pilies bažnyčioje, mano 

atsakė ji, ir jis pats 
karalienės 'rankoje

Karalius atsikėlė labai anks- 
ti-dvariškiai nustebę atsiminė, 
jog tiktai vieną kartą anksčiau 
tebuvo taip atsitikę, tačiau ta
da buvo priežastią . •

Nemanykime, kad karalius 
buvo toks senas, jog jam reikė
jo poilsio ir jis saugojo savo 
kaulus — jaunas ir pilnas jė
gų buvo karalius,wbet kodėl jis 
turėjo keltis anksti? Jis- me
džiojo žvėrius, kurie randami 
dienos metu, o jeigu jis norėjo 
naktį pagaunamų, jis gi turė
jo pakankamai tarnų, skalikų 
pėdukių, kurie galėjo prikelti 
giliausiame urve miegantį žvė
rį, ir išvaryti jį prieš karaliaus 
šūvį.

Ko keltis karaliui anksti? 
Nebuvo daugiau jokių karų, 
to meto, kada ir karaliai ir 
karžygiai miega, kada išpuola, 
ir tai ne patale, o* ant žirgo 
nugaros, ar atsirėmę pečiais į 
akmenį.-Jis turėjo tokių gud
rių pstarėjų ir diplomatų, jog į kaip dera, pagal senovės p*p- miršo šauto, n* juk ūfl prin- Įinsaiyfr f štoto, kad 
jo valstybės ribos plėtėsi, tik- ročius,' akmuo turėjo reikšti esate jis ir negalėjo užmigti, Žios, ar nemoka ptoB

SUB9CRIPT10N RATES 
Sotaėstte yetaiy — $6.00

Y. ................... $6.50 
yeįr ------$3.50

Fnrėiąn _..1.$&50

NELfi 
MAZALAITfi

Taikos sekretorius Harold 
Stassen 11 vai atvykusius sve
čius pristatė prezidentui ir pra
sidėjo posėdis. Posėdžio metu 
prezidentas Dwight D. Eisen- 
hower pasakė turiningą ir la
bai gražią kalbą apie pabėgė
lių problemą ir pagelbos reika
lą kenčiantiems žmonėms už 
geležinės uždangos. Savo kal
boje pabrėžė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių valdžia ar
timai bendradarbiaus su šalpos 
organizacijomis tų . klausimų 
sprendime, ir teiks visokerio
pos pagalbos kenčiantiems 
žmonėms anapus geležinės už
dangos.

Prezidentas rado progos as
meniškai su kan. J. B. Končium 
kalbėtis ir su malonumu prisi
minė jo tada lankytą Hanau 
stovyklą, kur lietukai ir kiti

net nė jie negalėjo išpūdyti 
Ir tasai pats auksakalys vi- karaliaus noro, kad sęd* te

są naktį, visą šitą naktį pra- z kėtų ne tavo laiku. Jie tiktai 
leido įstatydamas akmenį į ka- kalbėjo per vienas apie 
raliaus iškilmių vainiką — nes princesę, ir karalius, tiktai, uŽ-

Prof. kan. J. B. Končius ko- pubaKiečiai padarę jam geriau- su jais matysis ir galutinai sa
vo 25 buvo priimtas JAV Pre-. šią įspūdį 'savo kultūringumu formuluos uždavinius, kurie 
ridento Dwight D. Eisenhovver ir susitvarkymu. •; M1 Europoje bus pavesti,
kartu su kitų. didžiųjų labdaros - Po posėdžio Balfo pirmūnu- . Po posėdžio prof. kan. J. B. 
organizacijų atstovais ir daly- kas turėjo galimybes matytis Končius buvo pakviestas j f5®* A 
vavo iškilmingame - posėdyje ir su kitais aukštais valdžias reign Operations Administrat-- 
Baltuose Rūmuose. Ten buvo pareigūnais. Su jais kalbėjosi ion pietų, kur tarėjo progos ] 
paminėta trejų metų sukaktis apie savo kelionės tikslus į susitikti ir pasikalbėti su kitų 
United States Escape Progra- Europą. Tuo reikald gegužės šalpos organizacijų atstovais 1 

mos, kurios dalyviu yra Bal-’ pirmomis dienomis dar kartą aktualiais klausimais. ?
fas o direktorium -—kan. J. B. _ , J - ..
Končius. • ' ' • z - ■ t . -

pusę-
Jis ir buvo tols rastas ud 

pat vakaro, jis net galvojo, jo^ į 
bus apsirikęs ir pasirinkęs nę- 
tinkamą savo krašto vakšoafc 
nes kas yra girdėjęs, kadk*-

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisas. Vyr. red. S. SužfedčKs 1. L/N.^ Federorijoę'Aps- 
gfĮikiaTai > Tfitolnriia tako Nešaudot! kričių darbas. Visos.ALRK'Fe-
aUtotaątoraMferiri ir no—tiktai autoriams praiaut. Pavarde paatraBy- deracijos apskritysJ stengiasi Skilią veikla. Feda^ci jos 
ttjtiBrięįĮSiai- ■ękŪtiaBi tirefikia redakcija* nuomonę. U« skelbimu tarini ir tuoj sukviesti valdybų ar tary- skyrių uždavinys turėtų būti 
kaita vaMpsĖjaAtakate. bų posėdį, ir priimti smulkų -pats svarbiausias vajui praves-

planą pagal kiekvieno ti. Jei skyriai neveiks, ir Cent
ro Valdyba ne ką galės nuveik
ti. Skyrių valdybos visi nariai 
seka mūsų pranešimųš ir patys 
asmeniškai rūpinasi vajų pra
vesti. ^Telaukia jokių kitų pa
raginimų. Sužinoję iš spaudos 
pranešimų, tuoj vykdo visus 
nurodymus ir- planus. Skyrių 
Valdybos tuoj susirenka posėr 
dziui. Išsiaiškina vajaus svar
bą,, gauna iš klebonuos pareis^- 
kimų lapelių; nutaria, kiek 
Fondo narių jų skyrius turėtų 
gauti ir pradeda darbą. Pir
miausia pati skyriaus valdyba 
stoja darban, bet ieško ir tąj-

BatoDdžto~29 Hofstra kolegijos studentam kalbėjo senato
rius f, WiHiam Fulbright iš Arkansas. Jis taip dėstė: girdi, ne
seniai dar galvojom, kad negalima gyventi tame pačiame pasau
lyje su vokiečiais; buvo laikai, kada katalikai manėsi negąlį su
gyventi su protestantais, o krikščionys su mahometonais. Kodėl 
mes negalėtume tame pačiame pasaulyje sugyventi su rusais ir 
kiniečiais, nors jie būtų komunistai ir garbintų kitus dievus.

Kad senatorius neskiria grynai religinių bei pasaulėžiūrinių 
kovų ir nesutarimų nuo grynai agresinių, kurių tikslas kitą pa
vergti ir jo žmones užvaldyti, tai galima jam dar atleisti: anos 
kolegijos studentai, gal būt, daugiau istorijos pamokyti ir tą 
skirtumą supras. Tačiau sunku suprasti senatoriaus logiką. Bū
damas nuoseklus ir logiškas ir kitu kartu kalbėdamas, reikia 
manyti, jis pasiūlys Amerikoje sugyventi su vaikų grobikais,

ir pirmas atsikėlė tnsuose rū
muose.

Jo pasirinktoji turėjo atvyk
ti tą rytą į jo karalystę, ir ji 
buvo labai graži — kas' gi ga
lėjo miegoti? Nei nė karalius.

Dabar buvo ramiau, nes nie- 
juoju brangiu aktaenhi ties kas pūkeliui nebegalėjo sulai- 
kakta, suteiks savo malonės kyti princelis, nė riteris/ nė 
ženklą pasiuntiniams, ištaręs: plėšikai, nė jį pati negalėjo su- 
— AŠ priimti jūsų žemes. — , manyti grįžti atgal — ji jau 
Tai buvo tiek* daug laimėta, buvo karalienė, ji buvo jo, ji 
kad nuo .dabar, jis Žinojo, rei- bus čia visada. Tereikėjo tik- 
kės 'labai daug' galvoj 
prasimanys sau naują troški
mą — nes kas gi bebuvo už
kariauti?

Bet jis negalėjo vienas sau 
juoktis, kas nors turėjo padė
ti jam — ir tiktai vienas te
galėjo būti tas kas nors — štai 
kodėl, vos pabudęs, jis nuėjo 
į .karaUento kambarių pusęr* . _ . . _ ... ^___ ,
-Karalienė buvo toji, da,ku- visos pdvydo ir išgąsčio, ir taf buvo dar grėsmingiau: karaliams: mes — karaliai to mdMta '

irios jis kartą buvo atsikėlęr nėftrptŠtimo dvasios puolė jį, „ — Kąs lietė tavo plaukus? priminti mirčiai, ne* karaliai Oį knd ir MtM* lito
dar anksčiau negu dabar. ^, te? jis suriko taip baisiai, jog Ir visos karalienės damos nemiršta. Jie gyvena/kad bA- vistiek yra trampos,

su- karalienei damos iškrito iŠ sa- pakėlė akto t valdovo rankos tų istorija, pasak* Ir poasija, valtontikritoMltviMjtitotfto

* Sakmna, kad yra ne tiktai liga, bet ir ligos antkrytis. Tuo 
vardu vadinamas ligos priepuolis, užsikrėtimas, kai žngogus pir
mą kartą suserga arba į tą pačią ligą vėl atkrinta. Gydytojai 
pastebi,' jog tasai antrasis susirgimas dažniausiai būna piktes
nis už pirmąjį Evangelija gi, pasakodama apie dvasios sumrgi- 
mą, nurodo,, jog žmogui nusikračius kurios piktybės, o paskui 
vQ į ją grįžus, 'grįžta jau nebe viena, o septynetas nešvarių dva
sių ir tam žmogui esti dar prasčiau. Antkryčiai yra labai pavo
jingi dalykai' ir kūnui, ir dvasai, ir politikai

tai praverti jos 'duris, pasi
lenkti ties lova, pabučiuoti jos 
plaukus, kurie švietė ir vidu
ryje nakties, ir ištarti— (<Kel- 
kis^ to džiaugkis su manim,” 

kri^-'dabar. :
Tačiau jos durys buvo ati- vo tokie gražūs, tokie šviesūs, būtų juokavęs: — Gerai, aš sosto, dalindamosi jo

daros, ir jos nebuvo lavoje, jog niekur ir dainoje nerastam nedarysiu nteko kunigui, bet Bet šiaip ar taip, negi
jasnebuvoir kambaryje, ir kitų tokių f- jis žiūrėjo ir į juk jis turi žinoti, kad kas tin- b UI1 n” iŠ pukoTir ai
karalius nubalo ir nuraudo — pakėlęs ranką prabilo tyliai, to ka žmonėms, taetotimtaaė nM aito jeigu ir iii

• - JeU«•’ .V• v• . ta w “ta -i r .Jta / J—
UlulUBS. IMS MNUOUtt^l KUSOU w

NEW YORKO Balfo 10* skyriau* literatūra* vakaro dalyviai Su * Balfo atstovai*. Viduryje *Mi J. Ginkus, 
Baltę vicepirmininkas, Ir dr. kun. 8t. Valiuiaitte, 100 skyriaus, pirmininkas ir vakaro organizatorius.

. . Nuotrauka A. Maželio.

vajaus 
skyriaus galimybes. Apskrities 
valdybos nariai turėtų padėti 
skyriam pravesti vajų. Daly
vauti skyrių valdybų posėdy
je, išdalyti aukų lapus ir pa
reiškimo lapelius, išaiškinti 
tikslą ir K. A. Fondo vajaus 
reikšmę mūsų jaunimui, lab
darai, katalikiškai Šeimai ir t.t.

Apskritys rūpinasi, kad visi 
skyriai pravestų vajų. Juk tik 
apskritys gali lengviau pasiek
ti skyrius ir jiems padėti Aps
kritys veda savo veiklos regis
traciją: kiek ir kaip padeda
ma skyriams.'Džiaugiamės 
New York-New J/ersey apskri
ties pasiryžimu ir darbu. Jie 
jau veda vajų. Jie pirmieji ir 
narių gavo ir sudarė savo pla
nus. Garbė tai apskričiai! Ti
kime, kad jais seks visos kitos 
apskritys.

Kur galima, apskritys kvie
čia apskrities tarybos veikles
niųjų narių pasitarimą ir ten 
pasiskirsto darbais ir sudaro 
savo vajaus planą. Ypač išaiš
kinti vietos sunkumus vajui 
pravesti ir surasti priemonių

Medžiaginis skurdas yra di- 
delis: duonos, pieno, rūbo klap
simas — neišsprendžiama, pro
blema. Nuo ryto lig vakaro tie 
patys rūpesčiai, tfe patys ne- 
datekliai ir tas tęsiasi jau dau
giau kaip dešimt metų.

Ateina pavasaris, lankos ir 
laukai apsidengs rūbu žabu, 
tik tremtinio dalia liks ta pati 
- be iMių, be jėgų be viltte.

O tačiau jk žmones tu- Brffo „ajoje. jį^,

Bam?S’ Ctevriando seimo iki dabw >^
sius. Niekam nebuvo našta, tfronfr* 14 Amta
mekeno nieko nepražš. Dtt$i- ^^7 sūrio imaSta*

“■ miltelių ir k. - 425,700
paprastu kantrumu. vertės $140,870.00. Per tą

laikotarpį išsiųsta dar 9 nĮWį;/ 
tos panešiotą rūbų ir avalynės, 
40,123 svarai vertės $3820040. 
Tuo būdu per tą laikotarpį iš
siųsta 23 siuntos gėrybių,' 
465,823 svarai vertės $1781-.
070.00. .

Didesnioji dalis tų g&ybių 

gauta iš JAV federalinės val- 
difos, o/ Hdtą d*4 paaukojo 
Amerikos lietuviai patys. -į-

BAUFas* 1*5 Gnmd Street,
• Brooktya H, N. T.

gos kibii^ties^ kūri visus už- ^ukial^iti. skambinti, lankyti, 
žiebtų sutartinai'ir vieningai g^bMi, bet vajm ttai^ti 1^-

PRENUMERATC^ KAINA pravesti tą vajų. Čia paduoda- /ntūngas. Apskritys turi tuoj _ x
5600 rae vajui pravesti planą, kurs pranešti, ko laukia iš Centro m^dos ir aukos žygyje.
56‘50 pagal vietos sąlygas to galtoty- Valdybos, kad vajus parisektų.

5X50 bes būtų galinto pknaudati va- Tod& savb darbus, sumanymus 
5650 jaus didesnei sekinei* ir planus siųskite mums. Tik

skubiai, nedelsdami, nes lai-

čia būti Federacijos nariais 
kiek galima daugiau lietuvių ir 
paaiškina vajaus svarbą .ir 
nialdos žygio į Fatimą prasmę. 
Visi nariai dalyvauja. svarbia
me maldos ir aukos žygyje, 
prašant Lietuvai laisvės.

Tubj siųsti Centrui visus 
naujų narių vaidus ir aukas, 
kad galėtumėm skelbti ir re
gistruoti. Skyiįų pareigos svar
bias ir turi bū$ germ atliktos.

3. Atskiri asmenys. Kur nė
ra M. Federacijos skyrių, klek
simo Itotuvio katodo pareiga

■ ■‘
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CHARLTON HESTEN,fAnų 
filmas greitai bus rodoma^. '

tegu atsi- 
- ir atsi

buvę dar suprantamiau ir mie
liau. Apreiškimo par. Choras 
Brooklyne šią oratoriją gieda 
gražiu lietuvišku tekstu, į 
gauti, rodps, jokio sunkumo 
nebūtų.

veikslus iš Putnam vienuolyno 
ir Thompson senelių plieglau- 
dos- gyvenimo. Kalbėjo Šv. 
Pranciškaus parapijos klebo
nas prel Pr. Juras, raginda
mas aukoti naujai statomai 
koplyčiai Putnam.? Y

(atkelta iš 3 psL) 
nors vainiko aukse degė ir žyb
čiojo visos brangiųjų akmenų 
spalvos, nors jos varvėjo ru
binų gyvu krauju, ir žaliavo 
smaragdais ir lyg saule buvo 
suvarstytos deimantais, — bet 
naujai atvežtasis akmuo buvo 
toks, lyg viską slėpė už savo 
didelio šešėlio. Ir kada kara
lius vainiką uždėjo and galvos 
— jis pasidarė dar gražesnis, 
pats vainikas, ir nuo jo kara
lius — jo jaunas veidas buvo

Kovo 20 Lawrence aplanke kos metu parodė spalvotus pa- 
Nekaltojo Prasidėjimo seserys 
su savo menine programa^ Bu
vo suvaidinta “Stebuklo belau
kiant” — scenos veikalėlis, pa
čių seselių parašytas ir jų re
žisuotas. Vaidino Putnam gy
venančios mergaitės studentės 
ir moksleives. Veikalėlis para
šytas ir pirežisuotasį dideliu 
kruopštumu ir įdėta daug dar
bo. Veikalėliu yra keliamas pa
maldumas Šiluvos Dievo Moti
nos paveikslui.. Antroje dalyje 
seselių paruoštos mergaitės 
pašoko.plastikos dalykėlius ir 
tautinius šokius bei padainavo 
lietuviškas dainas. Seselės at
lieka gražų Jietuvybės darbą, 
atnešdamos lietuviškumo ki
birkštėlę į tas kolonijas, kurios

yra juodi. Abiem rankom jis 
griebė vainiką ir laikė jį prieš 
save. Vainiką? Arg^«jis laikė 
vainiką, ir į tai žiūrėjo visi? 
Argi tai auksas, Šitie išpjausty- 
mai, argi tai didysis naujas 
brangus akmuo, ir begalės, ki
tų? Čia' buvo degėsiai, nuodė
guliai, ir paliejus juos, krito 
pelenai. Bet juk jis pats buvo 
laikęs jį rankose prieš minu
tes! Prie jo niekas nebuvo pri- tas gyvasis paveikslas Nežino- 
siartinęs, jo palietęs — jokia mojo kareivio kapas visiems 
kita ranka! Paniekintas ir su
mišęs, karalius buvo pasidaręs 
bailus, kaip vaikas tamsoje, ir 
užsidengė rankomis akis — ir 
iš pirštų išslydo, kaip pelenų 
krūva, vainikas. Jis stovėjo ir 
negalėjo ištarti žodžio — ir jis 
bijojo kiekvieno akių — ir jis* 
buvo visiškai vienas savyje..

Jam buvo nuostabu, kad jį 
palietė — ir akimirkai jį apė
mė baimė, kad dabar, kada jo 
galybės ženklas subiro, jį ga
li bet kas sunaikinti — tačiau 
jis tarė sau: juk aš esu vyras 
ne tiktai karalius - 
tinka, kas atsitiks 
merkė — ir pamatė savo žmo
ną. Ir jis nustebo, kad savo 
širdyje ją pavadino taip, ne 
karaliene. Ji stovėjo arti,, ir 
abiem rankomis traukė nuo jo 
akių jo rankas —- ir jis regėjo, 
kad jos šviesūs plaukai buvo 
tokie puikūs, kaip vainikas, ir 
labiausia švietė viršugalvis, 
kur gulėjo Kvėptų pelenų dul
kės. '■

Ir jis vėlei buvojkarattus lai-

Porą savaičių prieš Verbas 
parsinešdavo karklo šakelių 
ir pamerkdavo puode, pastaty
davo ant lango prieš saulę. Iš
sprogusias šakeles. naudodavo 
verbom daryti.

Be to, prieš Verbą nuo Vi
žainio per kalnus ateidavo, el
geta Adomėlis ir atnešdavo 
pluoštelį kadugių, už kuriuos 
gaudavo gerą atlyginimą — la
šinių ir kiaušinių. Mūsų apy
linkėje, molio ir juodžemio že
mėje, kadugiai neaugdavo. Jų 
žalumas mum primindavo pa
vasarį.

šeštadienio vakare prieš Ver
bą merginos iš spalvotų popie- 
riaus padarydavo verbai gėlių. 
Sekmadienio rytą anksčiausiai 
atsikėlęs rykšte, plakdavo pa
migusius ir sakydavo: “Verba 
plaka, ne .aš plaku...”

Visi, pasiuntiniai ir dvarionys, 
ir sargybos kareiviai Žiūrėjo 
su huostabaHr baime. Kur žiū
rėjo jie? Tai jie matė karalie
nės tamsų apdarą, tai jie juto 
gėdą už ją, tai jie viduje juo
kės iŠ jos sutaptų plaukų, tai. 
šitaip krito pažeminimas į pa
tį karalių. Ir jis atsistojo — jis 
tuojau pat turėjo pašalinti nuo 
savo šono šitą nevertą,moterį.

Bet kai jis atsistojo, matė 
jis, kad visų žvilgsniai pakilo 
aukštyn, lyg jie visi žiūrėjo į 
jį patį — ir vėl jo Širdį nusiau
bė pasididžiavimas — tai jo 
vainikas, juto jis, tai jie yra 
prislėgti grožio ir galybės, ir 
jis dar aukščiau iškėlė galvą. 
Ir tada jis pamatė,'kad žiūrė
jusieji yra išsigandę ir baimin
gi, kad jie norėtų pabėgti — 
ir jis pagalvojo: neaugi mano 

vainikas krenta ir jie laiko tai 
blogu ženklu? Ypač jį nera
mino pasiuntinų akys —• tai 

.jie pirmieji buvo pajudėję iš 
„ .... _ savo sustingimo — ir karalius

Žesnė ir h>eil«Įųiė jo širdžiai, jis galvojo: bet juk aš juntu vai- .kiekvieną —- įr 
nelaikys jos su savim, nes ji niką, jis taip pat tebetveria pasirodė, jog pi 
to neverta. * mano galvą, lygiai, kaip uls^- matė, kad jie yi

Buvo didelė nelaimė, galvojo dėjus. Bet jis vistiek negalėjo našūs į jį. Ir jis 
jis, kad dar šitą vakarą, kad susilaikyti, šitas žiūrėjimo jį T T* rąnk* 
tuojaus pat jis negali pareikšti naikino — jis pakėlė ranką ir vįsus * 
savo ištarmės, nes prieš pa- palietė vainiką, ir. kai ranką užmirRatad, yn 
siuntinius, kurie laukė jo ma-. nuleido; pamatė, jog jo pirštai visttek, kad ir k

žiūrovams paliko gilų ir neuž
mirštamą įspūdį. Deklamavo;. 
Pr. Puidokas ir K. Bulsienė. 
Dekorąeijas parengė dail L. 
Vilimas.. /

Pasveikino rašytoją
• Jurgį Jankų

Šv. Jurgio liet, parapijos

Agr. J. PupiBinko paskaita
Ko$p 27 d. A. L. Bendruo

menės skyriaus suvirinkime 
agr. Jonas Pupininkas skaitė 
paskaitą. “Būsimos Lietuvos 
sodybos”. Paskaita sukėlė gy
vų diskusijų ir visi kalbėję pa
sisakė už viensėdijas..

Nežinomo kareivio kapsą
Vksario 16 d. minėjime ‘Ir. 

Gaidytės pastatytas ir režisuo-

Regimybė dažnai keičiasi neregimybe, ir vienas tarnauja 
antrajai. Ir Neregimasis nuolat veikia įvairiais regimais ženk
lais ir pavidalais. Mūsų būtis yra fizinė—dvasinė ir mums reikia 
regimų ženklų, gauti neregimas dovanas ir prisiliesti neregimų 
paslapčių. Kitaip mes neturėtume sąlyčio ir mumyse vyktų 
nuolatinė drama be išsisprendžiančios perkaltos.

Religijos ženklai ir simboliai yra. taip reikšmingi, kalbūs 
ir veiksmingi, kad neužtenka į juos žv&gti ar iš tolo jais do
mėtis.

ceptras iki telkėsi nuosta
biajame smuiko garsų pasau
lyje?’ Reikia *tBL stebėtis ir 
džiaugtis jo muzikiniu pajėgu
mu, leidusiu jam iš šio debiu- 
to įšeititvirtu~ nugalėtoju. Čia 
jam.berods, daugiausia padėjo 
jo giliai mpzifcalns ktadrirų ora
torijos dalių muzikinės pras
mės^ritminės struktūros ir di
naminių niuansų supratimas 
ir .beveik maksimalinis sugebė- 
jūnas tai atkurti choro ir tu
rimų solistų ribose.

Šv. Pranciškaus par. choras,' 
kurio sąstatą sudaro 28 daini
ninkai Neperdideliss^vo skai
čium choras atsveria ypatingu 
medžiagos baisingumu, kas 
ypačiai taikintina moteriškajai 
choro " daliai — sopranam ir 
altam. Dėl to šioj oratorijoje 
dramatinio forte vietos ' nu
skambėjo pakankamai' masy
viai ir solidžiai. Dar maloniau 
klausytojų ausį paglostė lyri
nių choro'vietų interpretacija 
savo' laisvai plaukiančiu dainin
gumu ir dar kompaktiškesnių kajai klausytojų širdžiai būtų

r Seselių atvykimu rūpinosi * balsų susiliedinimu, negu, sun- 
seselių rėmėjų gildą Lavvrence 
Mass. Bilietus platino: St Raz- 
naaskkitė; V. Kaupinienė, V? 
Ealienė ir M. Petrikienė. Mais
tu ir darbu prisidėjo.: St Raz- 
nauskaitė, V. Lalienė, Š. Ma
linauskienė su dukterimis Gied
re ir Aldona, V. Kaupinienė, J. 
Stepulionienė, E. švenčionienė, 
Vasyiiunų šeima, R. Ge^gau-* 
dienė, L Kasilevičienė, E. Cap- 
likaitė* L Venčienė, 3^ Skęr- operos 
sys, N. Balčius, E. Valiukoiue- ■ - ’1 
nė ir jos šeima; *

baritęmas Juozai Černiauskas 
(Deus meusj ir tenorais Jurgis 
Lisauskas (Paterv ir manus 
tuas). Vargonais oratoriją pa
lydėjo' Vytenis Vosyliūnas.

Grąžins oratorijos įspū
džiams pagrindus atlaikė pir
miausia

jimu 1954 metų L. Rašytojų 
draugijos literatūros premija 
už romaną parapijos savaiti
niame biuletenyje savo ir pa
rapijiečių vardu Jurgį "Jankų 
nuoširdžiai pasveikino.

Nužudė Joną Vaičhikyną
Kovo 21 d. anksti ryte buvo 

rastas nužudytas , Jonas Vai- 
čiukynas. Lavonas rastas už 
Rochester, N. Y. ant kelio Ma- 
cedon — Ontario Central Rd., 
Wayne County. Lavono galvoj 
rastos dvi didelės žaizctos. žu
dikas \pabėgo su nukentėjusio 
automobiliu. Jonas Vaičiuky- 
nas, čia gimęs lietuvis, 48 metų, 
tą naktį buvo pastebėtas vie
name . naktiniame restorane. 
Jo tėvai yra kilę iš Lietuvos, 
dar gyvi. Paliko sūnų, tris se
seris ir keturis brolius. Žudi- 

masis savo uolaus parapijiečio kas ir nužudytojo automobi- 
rešytojo Jurgio Jankaus laimė- lis dar nesurasti. Sb.

lonaus sutikimo tapti jų val
dovu, jis neturėjo pasirodyti 
esąs žiaurus — nes kas žino, 
žmonės yra tokie nąprotingi, 
jie dar galėtų išsigąsti-, kad jis 
juos sunkiai valdys. Ir jis ta
rė sau viduje, jog ištvers šitą 
paniekinimą, kol bus pasibai- 
gę iškilmės.

Dideliu išdidumu ir orumu 
sėdo jis į sostą. Ir staiga paju
to tylą — vieną sekundę ji jam 
pačiam užgniaužė kvapą, taip 
išgyveno jis, kad žmonės nė 
kvėpuoti neišdrįsta prieš jo ga
lybę, tačiau Atlojau pat jis pa- 

išdidus ir niekas negalėjo nė juto, kad toji tyla yra kitokia, 
-pažvelgti, kad ir ištolo, nepa- 

; jusdamas jo didybės.
Karalius stovėjo vienas savo 

didumoje, ir visi linko, kaip 
mažos lankos žolės, kokie aukš
ti būtų buvę vyrai, ir kokios 
puikios moterys, ir jam buvo 
labai'gera Širdyje. Jis net ne
pasisuko išgirdęs, kada įėjo ka
ralienė, jis negalėjo sukinėtis 

. su savo vainiku, tai tikrai ne
tiktų — jis tiktai ištiesė jai 
savo ranką, ir taip valdovų po
ra žengė, iki prisiartino- prie 
sosto. Prieš sėsdamas, kara- 

, liūs visiškai netyčia pažvelgė 
ir pamatė, jog karalienė buvo 
atėjusi tuo pačiu tamsiu apda- 

; ru, kaip šitą rytą matė ją grį- 
Y. Žusią iš bažnyčios, ir jos palai-

' di šviesūs plaukai dar tebebu
vo sutepti viršugalvyje, ir ji 

•įf- nedėvėjo jai deramo karalie- 
įaiįi vainiko. Ir karalių apėmė 

pyktis, jog jis galėjo 
smogtj jai už pažeminimą val- 

? dovo taurumo, ir dabar jis ži- 
nėjo, kad ji galėjo būti dar gra-

Mūsų verbos pagrinde yra kadugių šaka.' Prie jos jungia
mos blindės (gluosnių giminės) šakeles su spurgais, vienur 
vadinamais katinėliais, kitur — avytėvis. Kadugių šakos kie
tos ir jų spygliai badva. Blindžių šakelės lanksčios ir jų spurgai 
švelnūs. Kadugiai nekaitūs — vis tokio pat, nei miršta ž^ną, 
nei atgyja pavasarį. Blindės šakos jautrios šalčiui ir .gaivios 
šilumai Ąr tai ne dviejų žmogaus pradų simboliui? v 
‘ Į verbas kartais įpinamos amalų šakelės. Amalai yra ber
žų išauga? neilgais stiebais, visad žaliuojančiais lapeliais. Tai 
■retenybe mūsų gamtoje. Ar ne retos, ar ne gaivios ir tos dva
sinės mūsų prigimties išaugos? >‘

Verba, sudėta iš įvairių elementų, pasidaro lyg rykštė. Ji 
ir šakota, ir dygėta, ir nevieninga, kaip mūšų prigimtis. Ją 
reikia suvenžti, padaryti glaudesnę ir vieningesnę. Tada ji ne
šama pašventinti --

Prieš nešama bažnyčion, verba dar pažadina miegančius, 
ir tai ji daro pirmo atsikėlusio — budriausiojo rankomis. Ir 
pašventinta, iš bažnyčios išnešta, ji plaka: ne žmogus žmogų, 
kaip tai būna gyvėjime. “Verba plaka, ne aš paikų — po sa
vaitės Iras Velykos!” Tik grįžusi į namus, j prisiglaudžia už 
kryžiaus. Kristaus kančias ir žmogaus atgailos simboliai paga
liau susiliečia.

Susiliečia verbos ir su mirties simboliu. Pašventintos, jos 
laukia kitos gavėnios pradžios. Tada jos sudeginamos u likę 
pelenai beriami ant mūsų galvos. Pakeisti verbos pavidalai 
nūn primena mums dar vieną pasikeitimą: “Atmink, žmogau, 
jog dulkė esi ir į dulkę pavirsi!”

Kai verbų kamienas — šakos virsta kalbančiais į mus pe
lenais, tai sudžiuvusios (kadugių) uogos ir spygleliai dar by
loja smilkalais. Paskutinieji verbų pavidalai susiliečia su žiban- 
čiom žarijom ir pagarbina Nematomąjį regimuose pavidaluose. 
Ar tai.nemena atgailojusiems ir apie savo praeinamybę gal- 
vojautiems, jog to dar permaža. Persikeitęs žmogus dar turi 
liestis dieviškųjų ugnies liepsnų ir, lyg smilkalas, garbinti.

Nek. Pras. seselės Putname, 
norėdamos jaunimui suteikti 
tinkamas mąstymui sąlygas, 
ir šiais metais pakvietė į savo 
vienuolyną trim dienom, kovo 

; -18—20 d. d., iš visų apylinkių 
mergaites lietuvaites rekolek
cijoms.* Pasinaudodamos šia 
šešėlių suteikta proga, iš įvai
rių vietovių suvažiavo apie 45 
mergaitės.

Rekolekcijas pravedė Tėvas
' A Jurgelaitis, O. P. Pagrindi

nė šių rekolekcijų mintis buvo- 
Dievo meilės malonė žmogui. 
Šios malonės priėmimas ar at- 

; metimas pareina nuo paties 
žmogaus valios. i

Buvo nepaprastai palankios 
sąlygos šias kelias dienas pra- 
lesti dvasiniame susikaupime. 

~ Toli nuo tuščių miesčioniškų 
vylių ir smulkmeniškų rūpes
čių galėjome pabūti su Kristų- 
mi-

Šiais metais rekolekcijose 
dalyvavusių mergaičių nuošir
di padėka pirmoje eilėje tenka 
Putnamo seselėms, ypatingai 
mus globojusiai seselei Marga
ritai Esame dėkingos Tėvui A. «al labiausiai jų yra reikalin-

New . Yorko studentės reiš- Parengimui vadovavo kun. 
y j įsame padėką dar kun.' V. Da- V. Paulauskas, kuris pertrau-

Pusryčius verdant, mcrterys 
paruošdavo verbas: Dažniau
siai ją sudarydavo' išsprogusi 
vytelė, kadugio šakelė ir dirb
tinos gėlės. Jaunimui dar pri
dėdavo žalią oleandro lapelį. 
Oleandrą augdavo seklyčioje.

Iš bažnyčios grįždavo gana 
vėlai, nes per Verbas pamaldos 
užtrukdavo kur kas ilgiau, be 
to, Graudūs Verksmai

Pašventintas verbas užkiš
davo triobėrių pastogių už 
kryžiaus, šventų paveikslų. 
Žmonių manymu; verba apsau
gojo triobesius nuo perkūno 
įtrenkimo ir nuo gaisrų.'

Mes vaikai^ esant gražiam 
onu, žaisdavom lauke skiniu
ku ir kalbėdavom, jog kitą sek
madienį Velykos, kurių nekant
riai laukdavom.

kesnėse dramatinėse vietose.

Choro solistų tarpe pasiro
dė vįsąl. gražios balsinės me- 
džiagais duomenų (Stella Raz- 
nauškaitė,- Irene Libbey, Jurr 
gis Lteatiskas ir kiti). Tokiam' Trauksime, kad taip gražiai 
turtingam sopranui kokį turi dar tik vos . prieš keletą mėne- 
S. Razamnskaitė, jeigu jį būtų šių pradėtas su nauju dirigen-

PTJLGIO ANDRĮ (J AKO
HUMORISTINI ROMANĄ

TIPELIS

Koncerto dirigento* penkio
likmetis sūnus Vytenis Vosy- 
liūnas nelengvą vargonais paly
dėjimo oratorijai uždavinį at
liko labai rūpestingai ir 
kruopščiai pasiruošęs. Šalia jo 
įveiktų daugelio techniškų sun
kumų maloniai stčbino jo pas
tangos vargonų pritarimą pa
gražinti skoningai parenka
mais rastrais.

Je^u ši oratorija būtų išpil
doma lietuvių kalba, lietuviš-

netd&es-

Mergaičių rekolekcijos Putaune - m»m- Bet one
'U T « • J > <njos beklausant ir rimtam

bušiui,' kurio rūpesčiu galėjo- Kristaus žodžiui nuaidint - ^o 
me pasiekti Putnamą; Dr. Pa- kito, tie tamsus susirūpinimo 
prockienei ir A. Cesnaričiui už ir nepasitikėjimo-debesys sklai- 
malonų nuvežimą ir parveši- .dės ir pro juos vis dažniau ir 
mą. . ' gausmgiau veržėsi šilti mėm

ei. Banaityte nio pasitenkinimo spinduliai

240 puslapių > ’ ' 1
Gaunama:

z. “D A R B I MI N K A 8
680 Busbwtek Avė. BmaMya SI. N. Y.

Norite geros-HneniŠkos fotografijos
POKiraro, somos, vaikų, įvairių progv 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir^pan) 
NUOTRAUKŲ; norite atmujfofl ieną totngraflją?

Jums geromis sąlygomis padarys >

• ' . •_____ . ' •. ■■■-- ..i---------------- :— -----------------------
■ . .1 s
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pasaulines mugės ir ameriko
niškų kvailia vaizdžių rodymas.

Filmo rodymą, atrodo, rėmė 
šv. Antano parapija. Sveikin
tinas mostas jaunųjų atžvilgiu. 
Kai suaugę mokėjo $1, vaikai 
— $0.35. Nors didžios propa
gandos ir nebuvo, susirinko 
apie 300 žmonių.

rąwk>;

V Broektoao ateitininkai 
<vb šventę iš balandžio 241* 

kelia j gegužės 15. (
▼ Tarptautinė skautų i 

vykia šiemet įvyksta Melbc 
ne, Australijoje. Lietuviai sfc 
tai rengiasi joje dalyvauti.

menes j?ūkininkų buities per
liukų. Ne vienas žiūrovų pama- 
te savo gimtąjį miestą, paganė 
akį suvalkiečių dobiluos, pabur
buliavo Biržą sieros maudyk
lų prūduos... Vaizdai buvo 
palydėti, lietuviškų plokštelių 
muz&os garsais ir paties fil
muotojo paaiškinimaižt Prisi
menant, kad Januškevičius* yra 
JAV-se gimęs, jo kalba buvo, 
palyginti, gera, nors prie tų 
vawrtų pritaikius tinkamus ei- 
leraščių posmus ir beletristikos 
gabalėlius bei parinkus naujai 
įdainuotų dainų, galima būtų 
išgauti dkr stipresnį įspūdį.

Jei penktadienį matėm ne
priklausomą Lietuvą, tai šešta
dienį, kovo 26 d., regėjom oku
puotosios Lietuvos gyvenimo 
šiurpią iškarpą J- Griniaus 3 v. 
dramą “Žiurkių kamera**. Vai
dino VL Brazhilio dramos stu
dija. Nors svečiai clevelandie- 
čiai Detroitą pasiekė net dvi 
susisiekimo nelaimes pergyve
nę (ačiū Dievui, be didesnių 
sužeidimų), tačiau scenoje su
gebėjo susitelkti, savo vaidyba 
prirydami žiūrovą 3% vaL 
Gražiausią įspūdį paliko Joana 
Švelnytė (B. Nasvytienė), gili

tų kalbą, bet lietuviškoj dVa- 
šioj. ' ‘ * J
* Dar šiemet manoma įsigyti 
vasaros stovykla jaunimui

▼ Vertų Sekmadienį, balan
džio 3 d. pamaldos prasidės 10 
vai. Verbų pašventinimu, pro
cesija, ■ suma ir pasija—Kris
taus Kančios skaitymas.

▼ Didįjį Ketvirtadienį tik vai. 
vienos mišios 8 vai. Trečiadie
nį 7 -vai. vak. graudūs verks
mai ir išpažinčių klausoma 
nuo 3 vai. iki 9 vai. vak. ir ket
virtadienio ryte iki mišių—• 
komunija. Po mišių Šv. Sak
ramento išstatymas viešai ado
racijai iki 10 vai. vak. Visos 
bažnytinės draugijas ir tauti
nės organizacijos bei pavieniai 
asmenys kviečiami bent vieną 
valandą tą dieną skirti .Sv. 
Sakramento adoracijai bažny
čioje.

. Rapolą Krachą 
FOTOGRAFIJŲ STUDIJOJ

ir keliolika tūkstančių dolerių, dvasiai ugdyti. Todėl iškilo 
Tai nuopelnas tų lietuvių mo- vaikų ansamblio steigimo min- 
terų, kurios vadovauja šiai tis, siūlyta ofganizuoti vaikų 
draugijai, ypač ilgametė*, pir- chorą, rodyti daugiau dėmesio 
mininkės Antaninos Stepanke* ——**—£-k-i-------
vičienė*. Ji sugeba gražiai rei
kalus tvarkyti ir su visais tin

Irių, o ^ypačiai kultūrininkų ir 
kultūriniais reikalais besisielo
jančių lietuvių'uždavinys. Ben
druomenė jiems sudaro sąlygas 
organizuotu būdu i/ visų su
telktinėmis jėgomis šio kultū
rinio darbo imtis. Todėl įvai
riems kultūriniams klausimams

Balandžio 16, šeštadienį 
prieš Atvelykį, šv. Jurgio 
Draugijos salėje LB apylinkė 
rengia viešą vakarą. Bus vai
dinama komedija "Dėdė atva
žiavo’’, daug deklamacijų, dai
nų, muzikos. Po programos 
šokiai iki 1 vai. ryto, grojant 
geram, Brooklyno lietuvių or
kestrui. Jėjimas, >1.25. Pra
džia 6:30 vai. vak. J. J.

Lietuvių Bendruomenė 
Pittsburgh© apylinkės naują] 
valdybą sudaro: pirm. J. Ttf 
ras, 3301 Slope St Pittsburgl 
Pa.; vicepirm. J. Grėbiam* 
245 E. 16th Avė. Homestem 
Pa; sekretorius A. Žalia duoni 
3718 Superior St.. Homestes 
Park, Pa.; iždininkas V. Mj 
žeika, 2506 Syivania : Di 
Pittsburgh 34, Pa. Reviziji 
komisiją sudaro: A. KrapaV 
čius, 118 The Boulward, Pitt 
burgh 10, Pa. ir V. Bosas, 211 
Carey Way, Pittsburgh 3, P 

A. žafiadaonh

Balandžio 3, Verbų sekmadie- ▼ Didįjį Penktadienį pamal- 
dienį, 12 vai parapijos salėje dų pradžia 8 vai. ryte, Šv. Kry- 
įvyksta Lietuvių Bendruome- žiaus adoracija ir pasijos skai- 
nės susirinkimas, į kurį kvie- tymas. Tą dieną tikrų mišių ne
manai atvykti visi lietuviai, ku- bus, d būna taip vad. pirmiau 
rie ir nėra į narius įsirašę. Bus pašventintų dovanų mišios. Po 
svarstomi ALB Tarybos rinki- to Šv. Sakramentas nuneša
mų ir vietos kultūriniai reika- mas į karstą, kryžiaus keliai 
lai. x 7:30 vai. vak. i

įvyko kovo 27 d. Lietuvių- Sve
tainės patalpose. Apsvarstytas 
pavasario darbų planas. Atve
lykio šeštadienį, balandžio 16 
d., ruošiamas šokių vakaras. 
Buš ir daiktų loterija. Susirin
kusieji pasižadėjo parinkti šiam 
reikalui tinkamų daiktų. Nu
matytos pavasario rinkliavos 
ir nustatytas joms laikas: pini
ginei rinkliavai nuo balandžio 
15 d. ligi gegužės 1 d* 'rūbų 
rinkliavai Duobai 15 d. ligi 
gegužės 15 d. Į talką nutarta 
kviesti visas lietuviškąsias 
draugijas. Organizacinį darbą 
atliks pati valdyba.

Išsibaigus valdybos kandida
tams, jų vieton pakviesti V.* Pe
trulis ir M. Šimkus. Valdybos 
nariais dabar yrą Šie: EI. Ar- 
manienė — pirmininke, N. Ras
tenis — vicepirmininku, K. Ma- 
tuliauskas—iždininku, Br. Bud- 
reikaitė — iždo sekretorium ir 
J. Laukaitis — sekretorium.
Svečiai šv. Alfonso bažnyčioje

Baltimorėje yra garsi .kata
likiškoji* berniukų gimnazija 
(High School) Calvert Bali. 
Šios mokyklos buvusių moki
nių (alumn), draugija savo 
metinę bažnytinę; iškilmę at
šventė šv. Alfonso bažnyčioje 
per 8:30 vai. mišias kovo mėn. 
27 d. Garbės svečiais buvo 
Marylahdo gubernatorius T. 
McKeldin ir valstybės gynėjas 
(Attorney •General)' Sodaro. 
Svečius priėmė, mišias atnaša
vo iy iškalbingą pamokslą pa
sakė prel. L. Mendelis. Iškil
mingi draugijos pusryčiai bu
vo Calvert .Hali mokyklos salė

je P. MACHULIS 
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 86<h Street, „ Woodhavea 21, N. Y.
TeL VIrginia 7-1896

V A. Kutkui, operos solistui, 
suėjo 65 metai. Kauno operoje 
jis išdainavo per 20 metų. Vo
kietijoje buvo suorganizavęs 
lietuvių operos trupę, kuri pa
statė "Sevilijos kirpėją”. A. 
Kutkus dabar gyvena Chicago- 
je ir suorganizavo dainavimo 
studiją.

V' Urugvajuje iškilmingai 
inauguruota lietuvių jėzuitų 
Cerro priemiestyje vedama pa
rapija. Pastatyta bažnyčia, sa
lė ir vienuolynas.

aptarti apylinkės valdyba kovo 
26 d. sukvietė platesnį kultūri
nių, jaunimo, dainos, scenos, 
sporto ir kt organizacijų bei 
vienetų atstovų, ■ paskirų kul
tūrininkų ir apskritai kultūri
niais reikalais besidominčių 
asmenų pasitarimą. Atvyko 
apie 35. Pradžioje . mokyt. V.

; Kavaliūnas skaitė paskaitą 
apie filosofijos ir literatūros 

. srovių tarpusavio įtakas. To
liau valdybos vicepirm. M. . 
Dunduraitė supažindino su val
dybos parengtu kultūrinių dar
bų planu 1955 m. Visų pirma 
valdybai rūpėsią burti švietimo

' ir kultūros darbą dirbančius- 
lietuvius, toliau ji rengsianti 
trečiąją Clevelando lietuvių 

•dieną, duosianti minėjimų ir 
paskaitų, organizuosianti jau
nimo f ir vaikų pasirodymus, 
vykdysianti vaikų deklamavi
mo, skaitymo, rašymo ir kt 
konkursėlius, ieškosianti pro
gų lietuviškai; knygai visuome
nėje paskleisti*, 'kreipsiantis į 
kalbininkus dėl plintančios sve
timos- terminalogijos lietu
viškų atitikmenų kūrimo bei 
prigydymo ir t. f. Jaučiant ne-, 
paprastai didelį jaunimo bei' 
vaikų scenos veikalėlių, šios 
rūšies skaitinių ir sąlygoms 
tinkančių vadovėlių badą, bus 
jieškoma būdų prisidėti ir prie 
jo pašalinimo, jungiantis į ben
drą darbą su kitais ar skelbiant 
ir savą konkursą. Taip pat no
rima bendruomenės informaci
jai gauti kelias pastovias mi
nutes per lietuvių radiją. Ak
tualus būtų įsteigimas lietu
viško kambario su tautiniais 
simboliais, su lietuvišku kny
gynėliu bei skaitykla, su pa
grindiniais mūsų laikraščiais 
ir žurnalais.

Iš pasitarimo dalyvių kalbė
jo: K. Gaižutis, J. Žemaitis, J. 
Gulbinienė, Em. Skujeniekas, 
Pr. Ambrasas, dr. Alg. Nasvy- 
tis, M. Ratkus, J. Žilionis, J. 
Liūdžiūs, P Balčiūnas, V. Ka
valiūnas, O. J okubaitienė. Vie
nį pasisakė dėl valdybos pateik
ti) plano, jam pritarė arba jį 
papildinėjo, aiškinosi, kiti iš
kėlė ir savų sumanymų bei 
siūlymų. - Daugumas pabrėžė 
reikalą ypačiai rūpintis ma
žaisiais —r viską daryti jų tau-

raščiais ir baigiant žuraąląi*|S 
Daugiausia lietuviškų leidinių^ 
išeina JAV-se, iš viso 55.
Amerikos eina įriti kraštai^ 
Australija, Argentina, Anglijami 
Brazilija, Vokietija, .Veuecuęfc? 
la, N. Zelandija, baigiant tofi^ 
mąja Indija. • ^^1

▼ Aukos Velykų proga. Ge- ^ 
ros širdies Amerikos lietuvia^ 
Velykų švenčių proga jau susk i 
čia aukų Balfui, kad praskaidr j 
rintų Velykas ir tiems, kuriįą^ 
skursta ir kenčia. Kun. V.Ka-r3 
ralevičius atsiuntė 20 doL, 
Valiukonis — 10 doL '

▼ Paryžiuje, Sorbonoš uni- '
versitetil, kovo 13 įvyko tarp- . 
tautinis šokių festivalis, kuriami 
me dalyvavo amerikiečiai, 
■menai, graikai, italai,, latviai, 
lenkai, meksikiečiai, įvairios;; 
prancūzų kolonijos ir lietuviai^ j 
Paryžiaus liet, tautinių šokių; 
grupė pašoko Kubilą, Kalvėj 
Mikitą, Lenciūgėlį. Tautiniams į 
šokiams vadovauja A Moniįm,:; 
akordeonu groja B. Šlepetyt&-Ji 
Venckuvienė. .

V Kun. J. Frunskią paskyrė^ 
1000 doL Draugo romano pre- 
mijai. Šiemet jis švenčia 25Tj 
metų žurnalistinio darbo su-j 
kaktį. Ta proga Chicagoje b*-.; 
landžio 3 rengiamas pagerbimo j 
banketas.

V Kultūros Fondas Toronte,?" 
Kanadoje, pradėjo paskaitų 
ciklą aktualiais lietuvių kuttū-y;; 
ros klausimais. Pirmą pasfcsi- ■ 
tą apie lietuvių tautinius dr£^ 
bužius skaitė dail. Antanas;':

IEŠKAU Stasio z Panke 
čiaus, buvusio Jonavos gd 
stoties viršininko ir Onos 
nienės, kilusios nuo Sėtos. 
1939 m. Lietuvoje lankė M 
seserį Poliusią Cičinskienę 
tetą Kuliešienę Jonavoje 
tais pat metais grįžo į Asm 
ką. Kas turėtų žinių, prašai 
pranešti

A. PETRELIUI, 
93ArthurSL, 

Brocktoa 18, Mass.

Sekmadienį, kovo 27 d., po 
sumos, šv. Antano parapijos 
mokykloje įvyko ALRK Fede
racijos 4-to skyriaus susirin- vfeuotfais susirinkimas
kūnas. Apie Katalikų Akciją 
kalbėjo iš Clevelando atvykęs 
ALRKF-jos pirm. Dr. A. Da
rnusis.

Kalbėtojas palietė įvairius 
ALRK Federacijos uždavinius, 
sustodamas daugiausia ties 
jaunimo klausimais. Dabartinė 
Centro Valdyba daug nuveikė 
užmegzdama ryšį su lietuvai
čių seselių vienuolijomis. Sese

rinė jo šventąją valandą Ame
rikos Katalikių Dukterų drau
gija. šioms pamaldoms vadova
vo draugijos- kapelionas. Pa
laiminimą švč. Sakramentu su
teikė prel. L. Mendelis.

"Aušros Sūnus” Baltunorėje 
kovo mėn. Ž6 d. suvaidino iš 
B^oklyno atvykęs dramos en- 
sambŪs, vadovaujamas V.^Žu- 
kausko. Publikos prisirinko pū
na Lietuvių Svętainės salė. At
vyko gražus Imtiivių būrys ir 
iš Waghinjgrton><TlJ C_Pats vei
kalas ir vaidinimas svečiams 
labai patiko. Žiūrėtojai gyvai 
prisiminė, b nebuvusieji Lietu
voj ar jausmas galėjo įsivaiz
duoti sunkiausius ir garbinguo
sius Lietuvos knygnešių laikus. 
Atrodo, kad liks pelno ir šešta
dienio lietuviškajai mokyklai, 
kurios tėvų komiteto rūpesčiu 
šis vaidinimas įvjrko.

Margučiai televizijoje
Kovo 28 d. Baltimorės tele

vizija WMAR paškyrė 15 mi
nučių lietuviškiems Velykų 
papročiams, ypač margučiams. 
Pranešėja Ann Marr ant globo 
parodė, kurioj vietoj yra Lietu
vos kraštas. Apie lietuviškuo
sius Velykų papročius papasa
koti buvo pakviesta Ona Kara- 
šienė. Ji buvo pasirėdžiusi tau
tiniais drabužiais. Pasikalbėji
mas su televizijos1 pranešėja 
vyko prie specialiai paruošto 
stAlo: jis buvo padengtas lie
tuviškų raštų staltiese, padė
ta didelė margučių kolekcija ū“ 
vazonas su išsprogusiomis ša
kelėmis. Pranešėjps\klausinė- 

____ _______________ __________ jama, 6. Karužienė trumpai 
je. Kalbas pasakė gub. McKel- nūpasakojo lietuviškus velyki- 
din,.prel. L. Mendelis ir valst nius papročius ir smulkiai aiš- 
gyn. Sodaro._____________________ kino, kuriomis priemonėmis ir

Tą pat sekmadieriį (UI. 27) kuriais būdais marginami mar- 
po pietų irgi mūsų bažnyčioje gučiai. J. M.

▼ Didįjį šeštadienį pamaldos 
prasidės 7:30 vai. rytą ugnies, 
Velykų žvakės ir vandens šven
tinimu. Po to tik vienos šv. Mi
šios. Velykų stalas — valgiai— 
pradedama šventinti nuo į>ietų. 
Kas nori, gali pasikviesti ku
nigą | namus Velykų stalą pa
šventinti. Kas negali to pada
ryti, kiekviena katalikų šeima 
turėtų atnešti Velykinį valgį į 
bažnyčią pašventinti.. Palaiky
kime tą labai gražų lietuviš
ką paprotį. Nuo 12 vaL dienos 
baigiasi gavėnios pasninkas.

Išpažinčių klausoma nuo 3 
iki vėlyvo vakaro. Bus 

kunigas svečias. Kompletai ir 
pamokslas 7:30 vaL vak.

▼ Velykų rytą' prisikėlimas 
—rezurekcija, procesija ir mi
šios prasidės 6 vai. ryto. Per 
mišias visi parapijiečiai esate 
kviečiami 'priimti Sv. Komuni
ją. Kitos mišios Velykų pirmą 
dieną bus 8, 9, 10, 11 ir 12 vai.

Visus parapijiečius, kaimy-* 
nūs ir draugus kviečia pasinau
doti Kristaus atpirkimo malo
nėmis. PreL Ig. Kelmelis

Balandžio. 17, Atvelykyje, šv. gražiai pasireiškė ir turi gerą
Onos Draugija rengia 20 metų vardą. Draugija turi 70 narių tinei sąmonei kelti i» tautinei 
savo sukakties minėjimą. Mi- ’ ’ " —
nėjhnaa bus Robert Paray sa
lėje (Federal St, viduryje 
miesto), prasidės 1 vaL p. p.V 
-bus pietūs ir programa. Kvie
čiame visus dalyvauti šiame 
minėjime ir atsinešti margu- , - . -
čius -— tai primins mums lie-' karnai apsieiti. Draugija dirba metais Chicagoje įvykstančia 
tuviškąsias Velykas. Pakvies- gražų katalikišką ir lietuvišką dainų švente pasisakyta už 
tos dalyvauti vietinės ir kai- darbą, tori gerą verdą terp dainininkų traukimą į choras, 
myninės draugijos. » kitataučių. Minėjimo rengėjos kad Clevelandaa šiuo< atžvilgiu

. ' _ _____., .... . visus magniai kviečia irketl-; butų ko įapftdingiaushi stato-

1 z yu sutiko, kad vienai valdy
ti šios programos vykdymas

bdtasštė1 
yra būdingi VL Braznilio stu
dijos mokinių bruožai. Mipla' jų 
‘yįratybė ? tai vidinis išgyveni
mas, kurio pasigedom tik Ra
munėje. Girtini ir užv aiškų ta- . ....

rimą. Dėkinga buvo ir Hply kur nors tarp Chieagos, Det- 
Redėemeę sale, flniri nnfs arti roito ir Clevelando. Tam tiks- 
tiikatančio žmonių talpina, ta- pradėtas didžiulis piniginis 
čiau akust&ą turi puikią. Gai- vajus. Kieįrvienas paaukojęs 
la tik, kad dirtesnė pnsč kėdžių bus laikomas ALRK Fede- 
liko neužsėstos. Džiugu, kad § racijos nariu rėmėju, o pa
kartą regėjome gana daug se
nųjų lietuvių. ' Vakarą rengė 
A. L.-4L K. Federacijos 4-tas 
Skyrius. Garbė senajai organi
zacijai ir jos veikėjams, kad 
pakvietė iš kito miesto vaidin
tojus su naujausia drama! 
Sėkmės VL Braziulio dramos 
studijai, siekiant vis didesnės 
sceninės tikrovės ir drąsos Jiei 
ištvermės, statant tokius vei
kalus, kurių dažnas vaidintojų 
vienetas nedrįsta savo reper- 
tuaran traukt!

aukojęs $10 taps garbės nariu 
rėmėjtL Detroite gražų, pavyz
dį parodė p. Helen Ranby tuoj 
po Dr. A. Damušio kalbos pa
aukojusi šimtą dolerių!

Šis vajus truks iki gegužės 
mėnesio 1 d. Tikimasi surinkti 
iki $30.000. Detroite šiam va
jui vadovaus išrinkta • komisi
ja: Robert Boris, dr. Vyt Ma
jauskas ir Br. Polikaitis.

Susirinkimą pravedė „ sky
riaus pirm. p. A. Ambrazienė.

P. Natas

Jau pats pirmasis bendruo-. Tai jau visų bendruomenės na- 
menės įstatų paragrafas nusa
ko jos kultūrinį pobūdį. Būtent, 
pats pagrindinis bendruomenės 
tikslas yra lietuvybės išlaiky
mas, kurįo siekiama tautinės 
kultūros ugdymu, tautinių sa
vybių bei papročių brangini
mu ir t t

Šiam (įstatuose tik bendru 
posakiu nusakytam) tikslui 
siekti gyvenime reikia susirasti 
tinkamų priemonių ir būdų.

AgiKs ligoninėje Phitaddpi

K
▼ Kun. VL

keltas iš Urugvajaus į Ęte 
ją, į Sao Pauto lięt kotoni 

■ y Laisvame pasaulyj?n 
metu išeina 9ŽL periodūtiai

būtų nebepakeliama našta. To
dėl sutarė, kad reikia čia pat 
išrinkti ir tam tikrą kultūros 
komisiją (iš 5 narių). Bet kai 
buvo prieita prie - pačių rinki
mų, taip reikiamo skaičiaus 
kandidatų ir nebesusirado. Čia 
tai ir yra pati jautrioji mūsų 
gyvenimo opa. Ją šis pasitari
mas apėjo t^Jriu vėl visų sutar
tu sprendimu: valdybos pateik
tai programai pritariama, -taip 
pat atsižvelgiama ir į pasitari
mo iškeltus siūlymus; daugiau
sia dėmesio turi būti skiriama 
jaunimui ir ypačiai vaikams; 
programai vykdyti valdyba su
daro kultūros komisiją arba 
komisijas atskiriems progra
mos punktams.

St. Barzdukas

LINDEN, N. J.

Vasario 16 minėjime kovo 
6 d. Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta aukų per Linde- 
no Alto skyrius $226.00 ir pa
siųsta Alto Centrui. Aukojo po 
$10.00 K. Kubaitis, L. 'Jurevi
čius, J. Prapuolenis, J>Lradri-u 
naitis, Dr. S. Petrauskas ir Ona 
Grikšaitė; $8.00 Kazys Degu
tis; $5.00 E. Kubaitis, S. Ziur- 
lys, G. Seras, V. Adomavičius, 
S. Meilius, M. Varneckas, po
nai Skučai, P. Juraitis, J. ir O. 
Zubavičiai, J. ir B. Sabeckai, 
Pr. Alminas, V. Tursa, V. Va- 
lentukevičius, S. Čerienė-Mulks, 
J. Stukas; $3.00 V. Petuchovas, 
V. Dilius, S. Vaičiūnas, V. Gu- 
zevičius $2.25; $2.00 Pr. Kai- 
revičius, V. Plungienė, B. Aš
montienė, V. Klimas, A. Šalte
nis, p. Samatauskas, J. White, 
A Yuršius, J. Stanionis ir S. 
Strazdienė; $1.50 B. Vasylio- 
nis, J. Bundonienė. '

Kiti aukojo po dolerį ir ma
žiau. Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Lindeno Aito Skyr, Valdyba.

PARDUODAM NAMUS
* Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 

Hm F kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 

ir ^tarnaujame visoktoi apdraudos (Insurance) reikaluose 
— grtltal Ir geraL

PRISIMINTI pirmajai šv. Komunijai, Graduation, 

vestuvių ar kokio kito svarbaus įvykio, 
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DEMOKRATIJA PAGARBOJ

Demokratiją ir pagarbą nė
ra jau taip lengva suderinti. 
Jei laikysies tikros demokrati
jos, kuri visus sulyginą, gali 
netekti tikros pagarbos asme
niui, kuris pro kitus prasikiša. 
O jei norėsi tikrai pagerbti at
skirą asmenį, tai gali nepa- 
gerbt dęmokratijos. Čia yra tas 
pats, kaip kapoti akmenį kir
viu ir norėti, kad jis neatšiptų. 
O vis dėlto gyvename demokra
tiniais laikais ir norime išlai
kyti pagarbą iškiliem. į Ome
nim. Įvairūs kraštai įvairiai 
siekia suderinti tuos du sun

kiai suderinamus dalykus.

% \

*

f

- ’ Jei esi vokietis, tai laikyk sa
ve gimusiu po laiminga žvaigž
de, nes ana problema tau leng
vai išsisprendžia. Vokiečiai vi-

< sus gyvus ir negyvus daiktus 
rašo didžiom raidėm. Čia visi 
lygiai demokratiškai pagerbia-

. mi.arba niekas atskirai nepa
gerbiamas, nes visi dideli. Tai 

- vadinamoji didžioji demokrati-
• ja. Rašto žmogui nereikia suk

ti galvos ir turėti nemalonu
mo. Jis didžiom raidėm vieno
dai parašo ir asilą ir ekscelen-

. ciją, tarnaitę ir ponią, blusą ir
dramblį. Visi gauna savo di-

• džiąją raidę, kas bebūtų kokios 
7 kilmės, padėties, luomo, am

žiaus, didelis ar mažas, iškilęs
• ar dar nepakilęs. Demokratija 

plačiausia ir tikriausia.
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Nėra jokio vargo ir tada, kai 
didžiųjų raidžių visai nerašo
ma. Viskas supilama mažom 
raidėm. Tai vadinamoji žemoji 
demokratija, nes anie žmonės, 
kurie taip rašo ir visus laiko 
žemais, save irgi nužemina. 

. Sakysime, iš didelio kuklumo 
ir nusižeminimo tau parašo ar- 

s rimas bičiulis atgalinį adresą: 
viksva, 13 lowėr Street, 

5 wolbridge, ms”. Vadinasi, jo
ji kios pagarbos nei sau, nei gat

vei, nei miestui, nei valstybei. 
•> Visi žemi, niekas neprasikiša, 

nes niekas negali būti aukštes
nis. Demokratija lygiausia.

Tremtyje mūsų gražiąją kal
bą suskis apsėdo. Vartojami 
visiškai prasti, nuvalkioti žo
džiai, barbarizmai ir nevykę 
skoliniai iš kitų kalbų. Net ir 
pasikolioti, kas dabar yra la
bai aktualu ryšium su Lietuvos 
išlaisvinimu, nerandama savo, 
gražaus, spalvingo žodžio. Tai pasirašo ‘skaitytojas”) į 

nevėkšla — nevykėlis, \ ku
riam nevyksta prisitaikyti prie 
jokios srovės, neš kaip tik pri- 
staiko, tuojau jį išveja;

nerūpa — kam niekas nerū
pi, išskyrus namai geroje gat
vėje arba, garbės pirmininko 
vieta neveikiančioje draugijo
je;

nuokana — namų draugas, 
sunkiai atsikratomas net ir ta
da, kai jam pasakai, kad su 
žmona išvyksti poilsiauti;

pampa — mažas pilvotas 
žmogus, bet labai rajus, mais
tui ir idėjom; kai daug pripam
pa maisto, skundžiasi, kad svo
ris kyla, o kai daug prisirenka 
visokių idėjų, jaudinasi, kad 
pritarėjų neranda;

padraika — išdykęs žmogus 
arba žmona; jeigu paskaitinin
kas, tai padriekia visokių min
čių apie, viską, kas neturi nie
ko bendro su jo tema;

pajodžarga — žmogus, kurs 
skinasi sau garbę, jodamas ne' 
tiktai ant kito sprando, bet ir 
ant kito nuopelnų;

pašaipa — kuris visus pašie
pia, bet labai plačiai pats išsi- 

’ šiepia, jeigu jį kas pašiepia;
pasmaiza — veikėjas, kuris 

visur šmižinėja, landžioja, kad 
sužinotų, kas kur kalbamą ir 
daroma> tačiau pats nieko ne
daro ir visus apkalba;>

L plevėsa — nerimtas žmogus, 
tačiau jis gali būti labai rimtas 

, 10 draugijų narys; tik jam 
tenka plevėsuoti, lakstyti iš 
vieno posėdžio į kitą, ir tik tuo

toje įsėdėti, jeigu jis nesodina- lakstymu visas veikimas pasi
ngas už garbės stalo arba ant baigia; * 
“steidžiaus”;

niurna -— kas nuolat po no
sim niurna,'jog ir tąip prastai 
ir kitaip negerai, tačiau viešai 
nedrįsta savo minčių reikšti 
(jei toks parašo į laikraštį, tai
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.. Amerikoniškoji demokratija 
duoda visieftis visišką laistę, 
tad čia visiškai laisvai viskas ir 
daroma. Tiktai laikraščių ant
raštėm laisvės nėra; jose visi 
žodžiai rašomi didelėm raidėm. 
Dėl ko? Gi dėl to, kad žmonės 
dažniausiai tik antraštes skai- 
•to ir jie turi tikėti, jog ir vi
duryje straipsnio visi vienodai 
pagerbiami. Tai vadinamoji 
gerbiamoji demokratija. Pa
vyzdžiui, imi laikraštį ir skai
tai: “Vietoje Pirštų Padarė 
Operaciją Viduriuose’’. Mato
te, kaip čia viską? vienodai de
mokratiškai pagerbta: ir vie

pta, ir pirštai, ir operacija, ir 
net viduriai. Jokio nemalonu
mo, kad kas būti) užmirštas, 

■pažemintas ar nužemintai.

aiškus lietuvybės smukimas. 
Dėl tos negerovės ^susikrimtęs, 
mūsų kalbotyros skyriaus ben
dradarbis, trilinkas kažkokių 
mokslų daktaras, čia pateikia 
lietuviškų liaudiškų žodžių, ku
rie labai tiktų praturtinti žo
dynui kalbėtojų, pagrindinių 
paskaitininkų, veikėjų, o ypač 
įvairių rašeivų. Prašome nusi
rašyti ir gerai išmokti šiuos 
būdingus, spalvingus ir pras
mingus mūsų liaudies žodžius 
su paaiškinimais:

ambra -r- daug šnekąs žmo
gus, atseit, pagrindinis kalbė
tojas, kuris nesilaiko jam nu
statyto pagrindinio laiko; (jei 
yra sveikintojas, tai turi kalbė
ti bent valandą, kad aną titulą 
įgytų*;

bimba — nerangus žmogus, 
nenaudėlis, kuris nenaudingai 
veikia, kad sukliudytų kitų vei
kimą, ypač Lietuvos išlaisvini
mą; ■

dvasna — nuodvasa, nusibai- 
gėlis, kuris pats nusibaigia, 
besirūpindamas ‘dvasiniais” 
savo partijos arba rezistencijos 
reikalais;

griova — nerangus, tingus 
žmogus, atpenč, tasai, kuris 
netingi betgi kitų darbą griauti 
ir tai vadina “kūryba”;

kėbla — išsižergęs, išsiskė
tęs pilietis, kuris pilietiniame ir 
tautiniame darbe pats vienas 
laiko visa apkėtęs, nes kiti jam 
neįtinka ir kliūva po kojom;

kvaiša — nevisprotis, asmuo 
buko proto, kuris tik tai su
pranta, ką pats sako ar rašo; 
kitus jis vadina durniais;

makalas — niekus šnekąs 
žmogus ar posėdininkas, kuris 
makaluoja apie labai svarbius 
nutarimus, kurių pats neketi
na vykdyti;

marmakas — tankiai šnekąs 
asmuo, kalbėtojas, kuris nori 
greitai ir daug pasakyti, dau
giau negu reikia ir negu jis pats 
supranta;

nepasėda — kas negali vie-

pliurpa - specialus kores
pondentas iš Vliko; Jis pliur
pia fik apie tai, kas ir kur nu- 
sičiaudė;

skursna - skurdeiva, žmo
gus, kuris ir po 6 , metų Ameri
koje dar neįsikūrė, neturi nei 
namo nei automobilio, bet turi 
labai daug visuomeninių reika- 
lų: • J

•švėna - retakalbis, 
mėgstąs daug kalbėti žmogus, 
kurį pobūvio rengėjai samdo, 
kad klausytojus įmigdytų la
bai svarbių iškilmių metu;

tautotauška — žmogus kal
bąs apie tautos reikalus, kad 
jiem ginti reikia nepriklauso
mo fondo, nes reikia paremti 
kitas tautotauskas;

tauza - tauzyla, pliauška; 
šis tauzija viską ir apie viską 
su tokia išmintimi, tartum 
būtų Saliamono pavainikis;

teria —'Žmogus, kuris visus 
apterlioja, idant pats atrodytų 
baltesnis; jis labai pageidauja
mas partijų^ginčuose; •

verksią — kas verkia; trem
tyje narys organizacijc.s, kuri 
dar neatstovaujama jokiame 
Lietuvos laisvinimo veiksnyje;

vyliūgas — sukčius, kuris į- 
tikinėja, jog tėvynės reikalais 
rūpinasi daugiau negu savo as
meniniu labu arba savo grupe;

užmarša — kas visiškai už
miršta, ką pats darė ir sakė, 
bet labai gerai prisimena, ką 
darė ir sakė kiti; '

žiežara — žiežula, sena ra
gana, pikčiurna, tačiau gali 
būti ir vyras, kuris posėdyje ar 
susirinkime sugeba visada iš
kelti tokį klausimą, kad visi 
susikivirčytų ix išetų spiaudy- 
damies;

žvaina — žvairas žmogus 
žrba tasai, kuris šiuose apta
rimuose rastų save ir imtų 
širsti ant mūsų bendradarbio.

. Žv. O’Filo Logas

Cliicago, III
...

toly. įsteigta prieš 22 m, nominalinė 
nuoma, 5 metam išnuomoto. Savaiti
nės pajamos $700 plūs geros rūšies 
aplinka, 2 įėjimai į pagrindine užei
gą, ilgas baras. Su nuostoliais.

už $11500. VA 5-0298
■ TELEPHONE. . 

DEARBORN 2-0819 
TO PLACE 

HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Dabar, {rengtos pumpos su 
pardavimo patarnavimu 

MANORITE
MANUFACTURING CO.
Anksčiau Columbus Mancv Pump 

and Supply
10110 South Ridgeland Avė., 

Chicago Ridge, III.
DALYS IR PATAISYMAS

VISOKIŲ RŪŠIŲ PUMPŲ.
Visoks dirbtuvių mašinų elektri

nių motorų taisymas ir 
perdirbimas.

24 vai. darbas. Virš 20 metų 
patirtis

GArden 2-0583
Naktiniai telefonai:
GArden 4-2231 ar GArden 4-3562
W. Hansen J. Oudsteyn

. 20% kiaušinių lesalas

TINKA VIŠTŲ CKIUI

Gausi vėliau daugiau kiaušinių,

jei lesinsi Nutrena 20%

kiaušinių trupiniais.

Joliet Grain Co.
16 East Marion St.

JOLIET, ILL.

NUTRENA

NEW YORK
DAIL. A. VAINAS piešia autoportretą nuo “Politikos laktų”.

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

LIETUVIŲ TAUTINIS GYVENIMAS AVINO ŽENKLE

VALGYKLA SU NUOSAVYBE

. Hillside Avė.
Tufej pat užimti. $18,500

FI 7-3741 _

VARTOTŲ AUTO IR PARKINIMO 
BIZNIS parduodamas. 100x100. Ge
ros pajamos. Mt. Vernon tirštoj daly. 
Su nuostoliais. 47 Mt. Vernon Avė.,

Mt Vernon, N. Y.

MO 7,9476

BARAS IR GRILL — 
BROOKLYNE

$1000 savaitinių, kaina $18,000. 
Išsimokėj imui tartis su savinin
ku. 9 A. M. - 6 P. M.

BU 4-8856

DVIRAČIŲ PARDUOTUVE
Pilnas pasirinkimas — Prekės su ra
tais — Vaikų reikmenys — Daug 
taisymo darbų. Įsteigta prieš 24 me
tus. Nuoma $85.00, nuoma atvira. 
Metinės pajamos siekia $12-14000, 6 
darbo dienos. Galima pigiai nupirkti. 
Pastatas irgi parduodamas.

LA 8-3514.

CHINCHILLOS — pelningas pa
šalinis užsiėmimas. Asmeniškai 
supažindinama. Gyvulukai re
gistruoti, 3 poros $1000, jaunik
liai pigesni. Taip pat ir kiti gy
vuliukai prieinamom kainom. 
IN 1-7394.

PARDUODAMA DIRBTUVE 
su pastoge arba be jos. 

Visos mašinos geram stovyje.
Įsteigta prieš 9 metus. 

Prieinama nuoma.
Garo šildymas, Parduodama už 

$4500 geriem pirkėjam. 
WA 5-0087.

GIMĖ
Kunigų Šalpos Fondas, pa

krikštytas 1954 m. kovo 15 d. 
Atletų klube, nes kūdikis buvo 
gana stambus.

MIRĖ
Kultūros Fondas Clevelande; 

gimimo ir mirimo tikslios da
tos dar neišaiškintos.

PRISIKĖLĖ
Kun. V. šarka, numarintas 

“Draugo” paskelbtų gandų ir 
apraudotas visų laikraščių.
Lietuvių Katalikų Akademija, 

užsmaugta Kaune, atsipeikėjo 
Romoje.

Šaulių Sąjunga, nukauta be 
mūšio antrajame kare; prisikė
lė pobūviui Chicagoje.
“Okoko” Metrikacijos Biuras

Jungtinių Tautų sumanymu, 
pakeisim kalendorių ir kalen
dorinius metus pradėsim skai
čiuoti nuo balandžio 1 iki ba
landžio 1.

Tokių metų įvykiai ėjo Avi
no ženkle, t. y. geros išminties 
ir taurios .kovos kryptimi. Juos 
galima suskirstyti trim gru
pėm: žygiai dėl tautinės kultū
ros, kova dėl nepriklausomybės 
ir bendradarbiavimas su vaka> 
rų pasauliu.'

1. Nuo pagoniško tikėjimo ir 
kultūros platinimo tarp lietu
vių gerais pamokslais pernai 
vyriausias žinys Alantas atsi
sakė. Buvo imtasi karo žygių 
ir tam įsteigtas riterių ordi
nas. Jo. komandierium buvo 
pakviestas Aleksis Rannit iš 
šiaurės rytų, kad atsvertų įta
ką kryžiuočių ordino, kuris ne
šė .su kalaviju krikščionybę iš 
vakarų. Kronikose užrašyta, 
kad jo pirmas žygis buvo tais 
metais prieš kryžių, kurį nar
siai gynė Kunigų Vienybė. .

Šio laikotarpio tautinę dva-

I .
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neišsisuksi, kaip besi- 
nes ne viskas didžiom 
rašoma, o didelės pa- 
ištroškę visi. Aure, 

laikraštis parašė, kad

Prasčiausia yra su lietuviš
kąja demokratija ir pagarou. 
Čia jau 
taikysi, 
raidėm 
garbos 
vienas
“Vakario 16 žymus kalbėtojas 
X per mūsų radijo valandėlę 
nušvietė tėvynės vargus”. Lai- 

-kraštis niekam neįtiko. Vieni 
rašė, kad nužemintas “Kalbė
tojas”, kiti — “Žymus”’, treti 

.— ‘Radijo Valandėlė”, nes be 
jos nebūtų ir kalbos, dar kiti 
sakė: “suniekinta Tėvynė”. 
Apie “Vargą” niekas neužsimi
nė, nes jis negerbiamas. Ger
biamieji, nuo balandžio 1 rašy
kite vviką arba didžiom arba 
mažom raidėm, tai. bus ir de
mokratiška ir su’ tinkama pa
garba ar nepagarba.

Zv. Be Pastovis SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

sią labiausiai išreiškė dainiai 
ir mokslo vyrai. Mokslo vyrai 
su vyriausiu mokslininku Lie
tuvių Enciklopedijos Akademi
joje įrodė, kad mokslas lietu
vio nenutautina ir kai rėkia iš 
širdies pasikolioti griebiamasi 
lietuviškų tam reikalui posakių. 
O dainių ir rašytojų vyriausia 
figūra pripažino trumpais 
vaizdingais žodžiais kitą lietu
vių dvasios žymę: “Reikiant 
galiu glaustą pasakymą' pra
skiesti skystimėliu” (tyrinėto
jai dar turės ištirti, ar pagal 
tautišką Baltąją mešką, ar pa
gal Churchillio stilių). Tai už
davinys kitiem metam.

2. Tenka pažymėti .su liūde
siu kai kurių pralaimėjimą 
kovoje dėl nepriklausomybės. 
Daugel vaidilučių neteko nepri
klausomybės. Nepriklausomieji 
studentai pakliuvo Sandarai į 
nelaisvę ir buvo apkrikštyti ki
tu tikėjimu. Metų gale dar su
sikūrė Nepriklausomybės fon
das paremti emigracijai liku
sių nepriklausomųjų į tautinin
kų karalystę.

3. Santykiai .su vakarų pa
sauliu pagerėjo. Nuo tempera
mentingų albanų šiek tiek at- 
siliekam, bet darom pastangų 
jų keliais pasekti. Antai, Alba
nijos karalius Zoga, užpultas 
iš Romos dučės, atbėgo į New 
Yorką. Laukdamas, iki galės 
tėvynę išvaduoti, čia nusipirko 
00 kambarių buveinę. Nuo to 
įvykio praėjus 16 metų ir iš 
Romos šefui padarius invaziją 
į Vokietiją, kur laikomi Vlikas, 
istorijos mokomi juriskonsul
tai pataria ir Vlikui keliauti į 
New Yorką tėvynės vaduoti.

O su lėtaisiais anglais jau 
einam koja į koją. Antai, kai 
Londono patriotai Amerikos 
prezidento paminklui užrašė 
raudonais dažais “Jaltos išda
vikas”, tai ir Lietuvos prezi
dentas Amerikoje buvo Lietu
vos išdaviku numaliavotas. 
Britų darbo ministerijos vyrai

tris valandas skuto Roosevelto 
paminklą. Nors lietuviai ir tu-* 
ri skutimo praktikos, bet var
giai taip greit tuos maliavoji- 
mus pasieks šefui nugramdyti.

Vokietijoje lietuviai net pra
lenkia vakarų Europos įvykius. 
Antai, kai šefas su Vliku ne
sutilpo ant vienos kėdės Bon- 
noje, vokiečiai pasakė palaiky
sią tuo tarpu kėdę tuščią. Tik 
po pusmečio nuo to atsitikimo 
Churchillis tokius pat žodžius 
pasakė Prancūzijai, jei ji ne- 

*patvirtins Paryžiaus sutarties. 
Iš Churchillio pusės net ne
gražu taip plagijuoti. Ir tai 
jau antras kartas, nes svetimų 
kraštų kronikieriaus Rannit 
liudijimu, Churchillis pagrobė 
ir ‘geležinės uždangos” vardą 
ne iš ko kito, o tik iš diploma
tijos šefo.

Tarp faktų, kuriuose pasiro
dė, jog lietuviai garbingai ben- 

* dradarbiauja su kitom tautom, 
labiausiai dėmesio Susilaukė 
slaptas p. Rastenio bendradar
biavimas su “talkininkais”, 
apie kuriuos jis atskleidė pa
garsėjusiuosius slaptai viešuo
se laiškuose. Stipriai reiškėsi 
taip pat bendradarbiavimas su 
vokiečiais, aiškinant laiško ir 
pinigų po karčiamą švaisty
mo istorijas. —mal

BARAS IR GRILLIS, 
įsteigtas prieš 15 metų, 

prieinarAa kaina, 
* geros ‘ pajamos, puiki vieta, 
parduodama geriem pirkėjam 

už $12,000
CE 9-9141

BUSS. OPPORTUNITY

RESTORANAS Madison Sųuare Gar- 
den aplinkoje. įst. prieš 20 m., priei
nama kaina, $2000 pajamų savaitėje, 
gera nuomos sutartis. 7 dienas veikia, 
dėl ligos su nuostoliais parduodama 
už $13,000. paskubėkite. CO 5-9284.

UŽKANDINE, veikianti 5 die
nas, įsteigta prieš 13 m., labai, 
žema nuoma, 5x5 metų nuomos 
sutartis, veikia nuo 7 ryto iki 
3 p. p., arti fabrikai ir gyvena
mieji namai, geri pirkėjai gali 
nupirkti už $3,000, parduodama 
dėl ligos. RA 9-9332.

RESTORANAS geroje vietoje, 
gerai įrengtas, prieinama nuo
ma, 500 dol. pajamų savaitėje, 6 
darbo dienos, puiki vieta pobū
viams, parkuodama tik už gry
nus pinigus $3,700. Gera proga 
pragyvenimui
328 7th AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

RESTORANAS nuostabioje vietoje, 
jst. prieš 12 m., prieinama kaina, 
ilgametė nuomos sutartis, 500 doL 
pajamų savaitėje, veikia 6 d. Gera 
proga visam gyvenimui patyrusiai 
porai. Jei esate patikimi, galite gauti 
išsimokėtinai pagal jūsų finansinį pa
jėgumą, kaina $8,000. C R 3-9619.

CAMP TMFT DA MOUNT SAINT DOMINIC 
CALDWELL, NEW JERSEY

MERGAITĖM Nuo LIEPOS 26 iki RUGP. 21
Plaukiojimas, tenisas, šaudymas iŠ lanko, sportas atviroj gamtoj, 
menas, rankdarbiai. Mokestis $30 savaitėje. Globėjos kas 8 mergai
tėm, nuolatinė priežiūra. Veda seserys domininkonės.

Informacijos reikalais kreiptis: Rev. Sister Directress,

Skambinu: CAIdvvell 6-3660

t

C AMD MADVDPT T Mw,ern‘ kat- stovykla mergai- V./MVir' IVlriVIV I tim 6.16 vadovaujama se
serų Christlan Doctrine, 30 mylių nuo New Yorko, Hook'kalvozė, 
Hudsono pakrantėse. «
Erdvios kabinos—2 globėjos kabinai—plaukimo baseinas—visų rū
šių sportas. Registracija: 173 Cherry St., New York 2, N. Y.

Skambinti: B'ArcIay 7-3644. Prašykite informacijos knygučių. 
Stovykla veikia nuo liepos 1 iki rugp. 31, mok. visam sezonui $225.

|
i

SVEIKINIMAS VELYKOM
Daug kas suka galvą, kaip 

čia geriau ir šilčiau pasveikinti 
savo pažįstamą Velykų šventė
se. Ateinu į talką, pakartoda
mas pernykštį sveikinimą iš 
vieno laikraščio ėditorialo. 
toks:

‘Turėtume ... kiekvieną 
skirai pasveikinti. Bet to
daryti nepajėgiame, nes, tikė- 
sit ar ne, esame perkrauti dar-* 
bais. Todėl ir mes jungiamės 
prie daugybės * prekybininkų, 
profesionalų ir visų tų, kurie 
per mūsų dienraštį pasveikina 
savo interesantus...”

Prašau ir Tamstą prisijungt 
J Asų Draugas.

Jis’

at-* 
pa-

•s
j

CAMP ALVERNIA MERGAITĖMS
Stovykla. 130 akrų miškingoje vietoje, Rampo kalvose, gražioje 
gamtoje, idealioje vietoje. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai, muzi
ka, vaidyba, menas. Sezonas nuo liepos 2 iki rugp. 13. $35 savaitėje, 
$210 visam sezcnui, mergaitėm 5-12 m., registracijos mokestis $5. 
Veda seserys kapucinės. Adresas: Rev. Slster Direotres*. Skambin
ti: ERakine Lakęs 420. Autu 45 min. kelio nuo Washington tilto.

famn Alvarnia Stov5’kla 41 mylių nuo Nevr Yorko šiaurės 
Al»“rnla purfn. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai.

Centsrport, L. I. puikus maistas, modemiškos kabinos, pro* 
Berniukam 8-15 m. gramą vadovaujama 30 brclių ir patarėjų. 
Liepos 2-rugp. 27 mokesUs $150 mėnesiui arba $300 visam 

sezonui.
; Kreiptis: Brother Direotor, 801 President St., Brooklyn (15, N. Y. 

Skambinti: U Lt te r 7-0408. Paparašius prisiunčiami katalogai.



VI 6-9312

Apžiūrėk naują 1955 Katalikų Karo Veteranų

nešt aur ant

HASTINGS-ON-HUDSON. Puiki so
dyba, chaiet tipo namas, 4 miegam., 
didelis valgomasis, 1*4 kamb. voniai, 
3 uždari balkonai, akmeninis židinys, 
Šildymas gazu su elektra, 25 kub. 
Amana Šaldytuvas, Apex automatišk. 
skalbtuvas, ploto 100 x 200. geros ap
link mokyklos, nedideli mokesčiai, 
arti kat. bendruomenė, parduodama 
su nuostoliais už $15,000. Skambinti: 
H A stinga 5-4482.

Informacijos reikalu ar norėdamas 
susitarti skambink TA 8-4140

Ozone Park, L. I. Pamatyk, 
kad įvertintum. Parduodama dėl 
ligos. $8000.

šora gyvų 
člnČHų «u 
mairtul visi 
baldai De»d’».

Naihaa laisvas 
nuo visų nep*. 
tOflUfTH).

tK. APVAIZDOS x 
BUSONIfiUS SESERIS 

kviečia jnunta mergaites, norinčias 
pavesti savu gyvenimą mokant Kris
taus mažuosius darželiuose, parapi
nėse mokyklose, dėstantkatekizmą 
bei kitaip'apaštalaujant namie .jr už
sienio misijose Rąžykite: SCPEKIOB 
Our Lady «C Mt Oanael Cosvent

iMiagrNiNigę 
skambink tete&nu:r 

GLeamMe 5-7968

1055 
BUICK

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn,N. Y.

BETHPAGE — plytinis tapė 
Cod, 6 kambariai, rūsys^gata^ 
žas, aptverta, 4% G. L $16,500. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
HIcksville 3-4824.

POSTPAJD 
OKY 
$|OO

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
Šaknų* žofių ir sėk- 
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių Mgų: skilvio ne- 
virškinhna, inkstų 
(Hctaeyt), odos iš-

Baras ir GriH-W9fiamsburge 
su 2 šeimų namu ir garažu. Įsteig
tas prie* 30 metų. Tinkaniam.žmogui 
parduodama gera kaina. Dabartinis 
savininkas yra lietuvis. Gera aplinka. 
Vienkartinis gyvenime pirkiny*.
ST 2-1257, 11 A. M. Hgi 3 P. M.

WANTAGH padalintas $24.490. Bė 
galo dideli gyv. kambariai, katedra- 
linė ’ centrinė halė, didelis valgoma
sis, 3 dideli miegamieji, 2 pilnos vo
nios, erdvus žaidimu kamb., naujai 
Įrengta' virtuvė su valgymui vieta. 2 
auto garažas. Daktaras priverstas 
parduoti ši nauja modernų narna su 
100x125 atviram kampe. Tik 8 mė
nesiai kaip gyvenamas. Liepos 15. 
Arti kat mokyklos ir bažnyčios.

SU 1-1500.

įremk namas, 2 gacaiKi* su apie tya 
akrąk. Arti visoks su&fekfanas, pte- 
Rom* Įtaielfhm* Jost mokyklos ir 
liainy Iffm Gera proga statytojams 
ar i wfcWnojaino turte pardavėjams 
S® nuolaida už $50008. FA 4-8118 ,

BABYLON RAJONE. >40000 
rg-isj;
oru, 2 aute

Šiluma ir oro 
vėsinimas įves
ta* BrooMyn 
Union Oaa Co.

tus Irving Sq. atstovus.
Sį šeštadienį 7, vai- mūsų 

krepšinio penketukas bandys 
savo jėgas su simpatingais Es- 
tonian S. Č. krepšininkais. 
Rungtynės vyksta YMCA rū
muose, Marcy Avė.

•ELMONT — 6 kambarių ranch, 3 
miegamieji, pine virtuvė, pusiau baig
tas rūsys, garažas, porčiai. elektrinis 
virtuvas, kiemas sutvarkytas, užpa
kaly patio. Arti kat. mokyklos ir 
bažnyčios.

1510 Whtte 
(įntiįi- park1*! 
dovaujaJooophD. O’Gorman. Atida
romos visos klasta.ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES TARNAITES

Sis ordinas pasišventęs reparacijai, 
adoruojant kasdien išstatyta švč. Sa
kramentą, atlikinėjant rekolekcijas, 
dirbant mokyklose ir užsienio misijo
se. Norinčios stoti, kviečiamos atlik
ti privatinės rekolekcijas ordine ir 
susipažinti su Šiuo gyvenimu. Rašy
kite: Revereud Motber ' Superior, 
708 Eaot Ctarch tane, Phitadelphia

vieta.
Visatai ir kiti dalykai prieina

ma kaina GI 2-0155. Klausk SaL 
Mes taip pat patarnaujant pa
rims, banketams, socialiniams 
pobūviams. Valgyk—

TITE TAKE, 
Pačioje Parko širdyje.

ST. PATRICK CAMP berniukams ir 
mergaitėms. Vadovauja 8t Patrick 
Akademija, Harriman, N. Y. Berniu
kai priimami 6-14, mfergaitta 6-12. 
Atid. liepos 3, užd. rugp. 25. Savaitei 
$25. Rašyti arba skambinti: Sister 
Vincent, St. Patrick Camp, Harri
man, N. Y. Monroe 5704.

Camp St. Anthony S257" 
vadovauja pranciškonai, atid. liepos 
5, užd. rugp. 22, berniukam 9-12 m,, 
visi sportiniai {rengimai, pamokos 
9-12 nuo pirm, iki penkt.,. $300 sezo
nui. Skambinti arba rašyti: Father 
David, MA 4-2036.

ĄBLENFS • 
BRIDAU 8HOP 

175 - 21 Jamalca Avė. 
Jamaica,,L. L, N. Y.

VI 8-3676.

ŠT. JOSEPffS VILLA
Svečių namas, vedamas Sv. Jono 

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

Peapack 8-0334.

,u.f ir Į>~t . tįįiu f *yi'JHA* V 
MHMMįTOA - -

mctHer mazzarello camp
‘ Livingston Manor, N. Y.

Mergaitėm tarp 6-14 metų. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp. 25. Visi 
reikalingi įrengimai Savaitei 20 doi 
Kreiptis: Sister Tbereta Casaro, 695 
Beimant Avė., No. Haledon, N. J.

HAwti»ome 7-0452.

šeštad.— baletas pradedantiem, 
vario ir mtedžio raižiniai.

KLMSFORD >40400
TS1 nOra trapus pokarinis mums 

Angliška atanka (ivy) padengtas 
stucco akmens narna* ant 2 akrų. Pir
mam aukšto yra biliardas tr meno 
rtudljoe kamb., anties* I misf, 3 
vonioa, taip pat tanaltol kamb _ gM 
ratas 3 mašinom, arti kat centrai. 
LYMR1. .

ST. GEORGE -7
2 šeimų namas. 0 kambariai viršuj 
(užimti). T kamb. lemai Karšto van
dens šiluma, 3 auto garažas. Geram 
stovy. Katalikų bendruomenė.

$21,500. TO 8-3444

. PA <471t

Pnesžaismio rungtynėse mu- 
sų jauniai cfriem K. Budrecko 
įvMČuds išsikovojo 2-1 pergalę 
prieš Minervos jaunius ir varg- 
Šelim jaunučiai, kurių tik 9 
nepabijojo. blogo oro, pralai- 
mėjo Minervos jaunučiams 4- 
0. Štai tie devyni drąsuoliai: 
Klivečka, Svalbonas, E- Remė- 
za, K. Nemickas, Budreckas, 
Sętikas, Stanaitis/ Žukas ir 
Vainas.

šį sekmadienį, balandžio 3 
d. mūsų vienuolikė stovi prieš 
antrą New Yorko Valstybės 
taurės varžybų kliūtį. Šį kar
tą mūsų priešininku yra stip
rus National grupes atstovas 
—lenkų. Worszaw. Rungtynės

GARDKN CITY. VIC.
Užbaigtas didelis, piyttniš, trim durim, 
■kalyno stogas, eentrtač halė, kambarys 
su židiniu, pastariate knygų spintos ir 
įleisti sandėliutaL formaMm rie

tas—8, Šlepetys—4 Kreivėnas 
vis sodatė ketvertas įvarčių 2' ir Remėza 2 sudorojo karš" 
atsargą. Antrame kėliny priešT- 

nesunkiai pelnė garbės 
įvartį ir taoj po to teisėjas už 
VaitimviSaus menkutę pra- 
žfengą diktuoja 11 metrų bau- 
dm|, kurį svečiai peverčia įvar- 
fių. Rungtynėms' baigiantis 
Levis puįkiu galvos smūgių 
penktą kartą nuginkluoja sve
čių vartininką.

Vaitukevičius, Jokūbaitis ir 
Bcralas'sayp kovingumu ir ap^ 
dainimu daug pagelbėjo liku- 
idems ČZBrien, heleriui, Wells, 
Arens, Gražiui, Levis, Jėgeriui 
ir Mė$iRoway. ■.

Jei taip, tai 
CLOVE PARK RESTORANAS 

ūmmyilŽe, State* btand 
taip Jums viąką parengs, kad 
negalėsit niekaA užmiršti.

WAITKUS 
FCNERAL HOHį 
iin Wdtoter Aveme ’

PAVĖLUOTO PASĄUKIMO 
vyrai 18-30 m. reikalingi jaunuomenei 
auklėti kaip saleziečiai. Kunigam: 
pagreitintas mokslas, specialios loty
nų k. pamokos. Broliam mokytojam: 
priešinta, technikinis apmokymas. 
Rašyti Rev. Father Dtrector, Don 
Bosco College, Newton, N. J.

INDIVIDUALIAI MOKC/MA GROTI 
VISAIS INSTRUMENTAIS 

KASDIEN

Svarbiausioje Jūsų gyvenimo die
noje(Jūsų vedybų diena) .AR-. 
LENŠ BRIDAL, SHOP gaU 'pa- 
dėti šiam reikale taip, kad Jūa 
ir Jūsų sužieduotinis niekad ne-' 
galėsite užmlrš&~ * . '

Jūs būsite apsiausti GR02IU- 
■MEILE " ŽAVESIU IR PUIKIU 
SKCPST. . " ; ■ , v

■ Malonėkit tuoj užeiti. — Tuo 
JŪS būsite patenkinti. — Ir kai
nos yra.taip prieinamos. •

BAY RIDGE. St. Anzelm’s parish, 
2 šeimų namas su 18 kamb., 6 vo
nios, 80x100,' geros pajamos, gara
žas 2 mašinom, fontanas saulėje, 
marmuro grindys, arti susisiekimas, 
kat. mokyklos ir bažnyčios, $43,060.

SMore Road 5-4943.

' V. ..... .

8AVAB3H J,-.
Mrs. Afiėe D. SoIMvan ' 

velykh«®s Dovanos? ;
Ltanrie Laae D»vaaų KntotavS

• ;.Į45' 7& Ave. J 
Brooktyn, N. Y. 

ar ^8749 ; '.

AUTO PIRKĖJAI DĖMESIO- 
Mūsų nuoširdus LtaksųM* Velykų 

speetaHal Jum duoda 
Mes ptaMm Jum- padėti Jūsų 
balny čtaL Jūsų vardu išrašysim 
teki $25 vertės už kiekvieną 
pirktą naują auto. (Proga bai
giasi per Velykas, baL 1Q).

Plūs: Geriausias pirkinys mies
te su naujais *55. Studebakers. 
Comrtid’r V-8, Delv’d ‘ N.Y.C. 
$1781. 3 metam mokėti, žinoma 
visam New York e kaip “Nega
limas pralenkt pirkime.”

GĖRHARn MOTORS, INC. 
2431 Boston Bd..

(prie PeL Pkway) KI 7-6565

. Kliauzūrotos kęntempllatyvinės 
Amžinojo ^Rožančiaus Dominikonės 

’ Vienuolis
eina garbės sargybą Svč. Dievo Mo
tinos Marijos pagarbai, kalbėdamos 
prie švč. Sakramento dien^. ir naktį 
rožan&ų bei giedodamos breviorių. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui per 
Mariją, melstis su Mhrija ir j Mariją, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalbiausioji Marijos širdis mums 
davė ganymo ^.pažadą — šventąjį 
Rožančių.. ., ^, . 4.'

Pašaukimo brošiūros paprašius 
Reverend MotMr "Priorės*, O. P.

Perpetual Rosary Monastery 
802 Court SL,- Syracuse 8, N. Y-

DONGAN HILLS— Statėn Island du 
penkių kambarių modernūs ranch 
namai. Sienos tinkuotos, karštu van-. 
nediu šildomi, arti kat mokyklos ir 
bažnyčios. DO 1-51741

BERNIUKAMS MERGAITĖMS 
’ (Narys National. Cathobc Camplng

Aasn.) '
Sūraus vandens maudynės — visokios 
' .pram^os įskaitant ir arkliais 
i jodinėjimą.
122 Russeli Avė., Watertown, Mas*. 
•; 7 Tol. WAtertown' 4-6388 
Katalikižlrns Velykinės atviru
tės, religiniai ir puikūs kerami
kos dalykėliai. Užeiki ir būsi 
maloniai nustebintas gaminiu 
rūšim bei jų pįgia kaina.

ST 9-8749

Help 
YOU

Užtaikyti. X » 9 mnltan. Šamnaa nuo blrtallo 38 f tai rugpIOčio 31. Amttaa: 4-M. 
■ • ' Informacijom Ir mmitartl krnpklaN«W YORK OFFICE: 307 E. 33rd St„ h/mv York 16, N. Y. '

Tet: MURRAY HILL 5-6194

V JAUNOSMERGAITES
norinčios būti vienuolėm, ras progos ins
titutuose darbuotis su mažaisiais, slaugyti 
chronikjnfem ligom.sergančias moteris, mo
kyti misijose, dirbti raštin&m, stati baž
nytinius drabužius bėi gan&tt_ tamnnl-

PORT WASHINGTON
Moderniai patrauklus kol. ranch, 27* $iyv.- 
valgom. kamb., lango siena, erdvi virtu
vą, patio, porčius su sėtais, sujungtas 
garažas, miegamasis, vonio apačioje, 3 
miegamieji, vonia virtoj. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Kurorto teisės. Prašo 
327,500. Savininkas PO 7-0184.

GARDEN CITY SOUTH —
5 kambarių custom ranch, kampinė 
vieta, viskas sutvarkyta, sujungtas 
garažas, patio, židinys, metalo purkš
tas, sienas iš medžio. Priedai. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios.

$18,750. IV 9-5402

Weekend Retreats fot Men 
. 4HJKKN OF AFOSMS •JUCIRBKAI H0CJ8K

S AG HARBOR, IX)NG ISLAND, NtW YORK 
CcmdBcted by tM Poliortine Fothm

S-0124
.1-*-

Riverdale, vic. Ludlow Park, Yonkera 
Gražus- New Engiand koloninta padalin
tas, kedro shingles, stiprus nuolaidus sto- 

, gas, didėlta gyvenamasis su židiniu, at
skiras valgomasis, porčius su sėtais, 4 
miegamieji,' 2 vonios, erdvus garažas, 
įkalbamoji mažina ir džiovintuvas. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios. $26200. 
YO 3-2169.

CAM9 ST. lOSEPH'S VOLĄ 
, HACKETTSTOWN,

NEW JERSEY

Laidotuvių Direktorlus j į
S44» JAMAKA AVĖ.’ į 

(prie Forest Parkvray Statkm). į
Woodhavea, N. Y. - ? J 

Suteikiam garbingas laWu(*<lė»į 
Koplyčios nemokamai yžsoseį 
miesto dalyse; veikia ventiBkcų*.]

Antrad. — batas kultūra ir menas 
trečiad. —- balta nustatymas 
Ketvirt. — buBtaH ta gitaros 

(pusiau privatiškai)
Penktai — baletas

I TeL STagg 2-5043
I Matthew P. BaHa
| (BIELIAUSKAS)
5 FUNER.AL HOMECARRJG KKNNY 

in the heart <rf
beautiful Harriman State Park

Lake Kanawauke, Bear Mountain, N. Y.
FOR BOYS
Ages 7^15 ,

Rate 925M -per week 
June 26 to Aug. 20

Conducted by St. Michael’s Monastery
• Union City. N. J.

For Information, Write
FATHER DIRECTOR, C. P.

150VNew York Ava, 
Union City, N. J.

. Pitone UN 7-3755

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

669 Gr&nd Street ’ 7' 
Broeidyn,N.Y. / 

NOTARY POBliC

BERNIUKAMS
Vadovauja IStartlnai Ksaverinai Broliai vienuoliai. Kas tik geriausia dėl sveikatos 

Vletue — švaros priežiūros — Pramogų. Pudras baseinas.
Atviram ore teatras, nueitais člužinėjtmas. didelė sviedinio aikžtė. Iškilos. 

Namie gaminti valgiai ir kepiniai.
— Valkų rojui* ba šokta kMo palyginimo — Utelkit pažiOršti

Criimą _____ ...........

JAUNI VYRAI KVIEČIAMI I
BROLIUS PRANCIŠKONUS

Jauni eynl, norintieji sekti Dieviš
kąjį Mokytoją te turi palinkimą būti 
staugab bei dfrMi mokyklose ta ber-

Joseph Garszvai
G'RABORIUS :

bėrimo, gerini* tdtimimo, 
plaučių uMegAiOt vidurių 
liuoBavimo, pus»s Hgų, JtrdteB 
supykimo, P$r-
šaUmo, diegttų, reunatiano> 
bronchito, toMb, rtanenB iš
ginimo; galvos skauHjiino, i* 
nbrtų gėlimo, ir nųp dmiįrib 
kitų vidurių Hgtj. dioB ariMtot 
$\araš kaiašmja >4-00.

Alexander*8 Co.

Kasdien ir sHmadteHte 2 F. M. Ugi 
10 P. M.,tarp HiMde Avė. tr 192nd St 

Hollig Park Gšrden*, Jamatoa Ea»t
Tuo put taiku padalinto lygio ‘ namas! 6 
kambariai plua žaidimų kambary* ir san
dėlis įrengtame ritay! Visas iŠ plytų ir 
Kalifornijos raudonmedžio. Akmena kami- 
nas. - ■

* RODOMAS KAIP 1BM NAVJČ^E

CAMP CLAKE HAVEN 
HASTINGS-ON-NįIDSON, NEW YORK ' 

ŠOtlM myllos nuo miesto pakreščlo * 
MERGAITBM NUO 6 LIGI U.METU 

BtOvyMos patogumai ptoa namų prietiara 
SEZONAS: Birželio H Hgi Rogpiūčio 22 ...................     $176

' Liepos 15 Hgt RugpMčto 22.............     >132
Visoks oro sportas. Plaukimas. Spardymas, Laužai, MinMtas sviedinys. Tenisas,

Filmai, Menas Ir Auklėjimas.
Knygutė siunčiama paprašius 

Vadovauja šv. Pranciškaus Seserys 
ST. CLARE ACAOEMY 

Harttag^oR-Hutoen 6, N. Y. Tel.: HAgtings 5-0738

errrv<»,r,.,,re,r«,rvrr,«r,,*T»»*»».»»«v».'>«rr»rT,»rr»r 
Namų adresas: 22 Hšwtay Terrace, Yonkera, N. Y.

COIMĄBU KTKAT HOUSE >
- ' MbHito*.. SAVAITGALIAIS REKOLEKCIJOS 

■ENOROe REKOLEKCIJOS BALANDŽIO 1 -3
«B skaaMrit Autobusai kursuoja

Mg. Mukta'baNįti iš ir 1 New Yorko miestą
•ą iia»» >.» m* *»>**« ‘ ‘ri***** ****** AAA *****

Tsenaajte vestuvių paotoma, bankotatas ir Ko
munijos uškandttams.

Gorag maistas, vynai te Hksrtai. 
Utkandštai ir pietūs duodami 

nuo 11:30 Rgi T P. M.
Užtarytas trtatad.



retlth

SPAUDOS NAUJIENA

DR. PR. GAIDAMAVIČIAUS

NAUJAS VEIKALAS

DIDVYRIS
ŠVENTASIS

*■

Sportininkų vakaras
Balandžio 15 d. Lietuvių 

Sporto klubas Apreiškimo par. 
salėje ruošia linksmavakarį, su 
trumpa jumoristine programa, 
šokiais ir žaidimais.

kius išpildys 8 skyriaus mer
gaitės. 'Vaidinimą parengė ir 
jam vadovauja parapijoje dir
bančios seselės.

DR. B. MATULIONIS 
Vidaus, spec. širdies ir plau
čių ligos. Priima bet kurią 
dieną, iš anksto susitarus 
telefonu ar laišku.

3 mišios 
bus.

Pirmąją daiktinę auką, 
savos gamybos “Birutės” sal- 

L dažnu. siuntinėlį, įtaikė Baltui

Imoglikoelo* pilnatį** vizija. 
Tivy pranoUkonų leidiny*. 

244 p*l., kaina 12.00

Ignas Žalys, Montreal, skel
biamas 8-ju Amerikos Postai 
lošėju su l§3&t$,- ir titulu “Pos
tai MasterCandBdate’ * (“Chess 
Ęeview”, March 1955). Ten 
randame liętuyius<įvertintus 
šitaip: Žalys 1832, t*. Tautvai- 
ša 1630, Kazys Škėma 1536, J. 
Stonkus l|94f\P- Kontautas 
1456, J. P. Karalaitis 1316, V. 
Žukaitis 1178, F, J. Karneckis 
.1044, R. EBlasius 1012, G. 
Namikas 944, R. Racaitis 904 
ir A. Giedraitis 600. Latviai: 
V. Berzarinš 1546, L Raterma- 
nis 1496, A Klavinš 1400 ir 
kt. Estai: K. TuDus 1516, K. 
Venesaar 1150.

Iš pasekmių: žašys įkeltas į 
Golden Knights baigmę 1953, 
Blasius įveikė Doekes (54-C), 
Stonkus lygiom su Mehling 
(52-Ns). . '

Šachmatai įtraukti Lietuvių 
sporto žaidynių programon (N. 
Yorke, gegužės pabaigoje). Nu
matytos komandinės varžybos 
(po 5 lošėjus}; jėi nesusidary
tų komandų; bus pavienių žai
dėjų p-bės.

C l e v e lando bendruomenės, 
apylinkės valdyba organizuoja

ISNOMUOJAMI
2 kambariai su apšildymu; ga
li naudotis virtuve. Ten pat iš* 
minuojamas 1 kambarys.

80-59 89 Avė. 
Woodhaven, L.I.,- N.tf. 
Tei. VIrgtnia 6-2042.

IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame priversti 
parduoti geni įrengtą maisto krautuvę ir mėsinę su 
gausia kttjentOra. Labai pageidautume lietuvio pirkėjo.

Dubois “1 Kristaus! žodžiai”
Verbų sekmadienį Apreiški

mo parapijos bažnyčioje 7:30 
^v. parapijos' choras, vad. P. 
Sako, išpildys Dubo's “Septy
nis Kristaus žodžius”. Solo 
partijas giedą: Paulius Sakas, 
Agnės Skarulytė ir Fred Luč- 
ka. Po koncerto — palaimini
mas švč. Sakramentu.

kienei, P. Jakavonienei, P. Kle- 
ponienei, M. Pavidienei, P. Si- 
lanienei, J. Kleinotai, P. Vove
riui, P. Krasauskui, P. Brasie- 
nei, P. Čiurlionienei, N. Grai
bai, M. Matijaskienei, Plevo-

. Boston JSnncty Globė kovo 
20 skelbė kad Cambridge, Har- 
vard, Lithuanian ir Boylston 
klubų parinktos pajėgos įveikė 
North Shore3ygos tūzus (čia 
K. Merkis laimėjo prieš Helz- 
nerį). Kovo 27; paskelbta,' Ka
zys Merkis laimėjo antrą vie
tą, Boylston klubo žaibo tur
nyre. Magazine tilpo iš Kazio 
Merkio ir P. Kontauto nuotrau
kos iš S. Reshevskio simultano 
Bostone.

Atitaisoma.
New Yorko Alto skyriaus 

taryba praneša, kad į auko
jusių Lietuvai laisvinti sąrašą 
per klaidą neįrašytas Justinas 
Uaukus ($10) ir A Maceika 
($20).

Telefonas: EV«rųr«*n 4-B893

495 GRAND STREET BBOOKLYN 11, N. Y.

^Atstumai:
nuo Proridence ir nuo Wor- 
cester apie 24 m. nuo 
Bostono ir nuo Brocktono 

apie 50 mylių.

Veda, radijo valandą
Bostono arkivyskupijos Ply

na o u th apylinkės parapijos 
kiekvieną sekmadienį nuo 3 
vai: p. p. iki’3:30 vaL p. p. per 
Brocktono radijo stotį WBET 
duoda katalikiškos šeimos va
landą. Šios programos tvarky
toju, vadovu ir radijo^pranešė
ju arkivyskupas paskyrė kun. 
Albertą Abračinską, kuris jau 
kelis sekmadienius buvo girdi
mas ir Bostone.

Lankėsi kun.J. Motuzas
Bostone pereitą savaitę lan

kėsi kun. dr. Jonas Motuzas iš 
New Yorko. Svečias buvo ap-

|. Balandžio 3, Verbų sekma
dienį, 4:30 v. p. p. Apreiškimo 

*parapijos salėje Brooklyne V. 
.Sidzikauskas skaitys paskaitą 

Lietuva ryšium su Jaltos 
' nutarimų paskelbimu. Po pa- 
į skaitos bus paaiškinta JAV 

LB pirmosios tarybas artėjan
čių rinkimų'tvarka. Liet. Ben- 

.druomenės apylinkės valdyba 
maloniai kviečia visus kuo

vusiems — jauniems bei se
niems tariame, ačiū.

Rengėjai

WHIL — 1430 kitocydes — Medford, Mas*.
Kiekvieną sekmadienį nuo H iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEŽMUI — Uthaa^an Cat-

ta<e SL, Nonvood, Mass. Skyriai: Utinuudaa FuiaMau C*. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvray, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Ave^ Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrweed 7-1449; SOath B*rt— 9-461S ar 
9-1949; KlrUand 7-8S33.

, N. Y. skautų vyčių 
draugovės sueiga įvyks ba
landžio 3 d., 12:15 vai. Apreiš
kimo parapijos salėje. Dr.’A. 
Grigaitis skaitys paskaitą 
“Pirmoji pagalba’*.

Maspetho lietuviams
Sekmadienį, balandžio mėn. 

3 d., 4:30 vai. po pietų Mas
petho par. salėje, Perry Avė., 
šaukiamas ALB Maspetho apy- 
lyinkės metinis susirinkimas. 
Darbų tvarkoje preL J. Bal- 
kūno, Loko pirmininko, pra
nešimas apie įvykstančius į 
Bendruomenės Tarybą • rinki
mus, apylinkės valdybos'riniįi- 
ynai ii* kiti klausimai.

ViA Maspetho lietuviai kvie
čiami susirinkime gausiai da
lyvauti.

Aktuali paskaita
Balandžio 3 d. 12:30 v. Ap

reiškimo parapijos salėje liet, 
stud. Santaros skyrius rengia 
paskaitą apie didžiąsias lietu
vių plotines partijas. Vietoj 
St. Lūšio kalbės Dr.' V. Vilia
mas, drauge V. Rastenis ir J. 
Audėnas. *

ATEITIES METINIAME 
VAKARE,

kuris įvyks balandžio 17 d., 6 
vai. vak., Apreiškimo parapi
jos salėje, šokiams gros Juo
zo Thomo orkestras.

Vladas Mikėnas labai gerai 
reiškiasi Sovietų Sąjungos p- 
bįų baigmėje, Maskvoje. Po 16 
ratų (beliko 3) padėtis- buvo 
tokia: Smyslov 11:5, Geller 
10 .1/2, Botvinnik ir Spasskij 
po 10, Petrosian 9 1/2, P. Ke
res, V. Mikėnas, Taimanov ir 
Furman po 9, Divickij ir Flohr 
po 8 1/2, Kotov 8 ir kt. ma
žiau. Viso 20 dalyvių.

Visasąjunginėse Spartako p- 
bėse T. Lietuvos komanda pas
kutiniame rate įveikė Baltgu- 
diją 5 l/2:l/2, o Estijos—Azer- 
baidžianą 5:1. 1 ,v. atiteko T. 
Estijos , komandai su 56 1/2 
taškų, 2 v. T. Lietuvos koman
dai su tiek pat taškų, 3 vietoj 
— Maskvos komanda.

N. Yorko latvių žaibo p-bes, 
kurios įvyko Liet. Atletų klu
be, laimėjo Pamiljens 16:2, 
Purmalis 15, Znotinš 14 1/2. 
_ Brooktyn C. C. p-bes laimė
jo latv&i Žirnis 7:2, Znotin 
6 1/2. ftomiljetiš 5 vietoj. 
B’lyn Bes. 3 l/2~Lietuviai 2

Kovo 18 d. New Yorko šach
matininkai netikėtai suklupo 
prieš Brooklyn Reserve ko
mandą, prarasdami pirmą pil
ną punktą. Paskirai laimėjo 
Paškevičius ir Staknys, Vasi- 
lievas turėjo pasitenkinti ly
giosiomis. Dabartinis koman
dos balansas: vienas išlošimas, 
vienas pralošimas ir vienos ly
giosios. \

Šį penktadienį mūsiškiai 
bandys jėgas prieš pajėgią 
Queens komandą. Pernai lie
tuviai pralošė šiai komandai, 
nors galutinėj lentelėj ir bu-; 
vo užimta aukštesnė vieta.

USaakymus «lų«tl

DARBININKAS 
8S0 Bu*Wwlek Ava^ 
Brooklyn 2Sr N. Y.

2. Apyižnkės vaktyha yra į- 
. įaYp apylinkėje C

balsavimo punktus:
I Apreiškimo parap. ino-

H -į* Aigdų Karaliaiės par.

m — Tautininkų klubo įm- 
talpose (337 UninuAvė., 

" ’Brookljm, N. Y.).x . -
3. Balsavimo punktuose dė- 

žfe bus atidarytos nuo 9 
ryto iki;9 V v;

4. Norint balsuoti, būtinai 
reikia įsirašyti nariais į

L Bendruomenę, įsigyti nario 
knygelę, kurios gaunamos 
pas apylinkės iždininką p. 
Kepalą kiekvieną sekma
dienį nuo 12 v. iki 1 p’, p. 
Apreiškimo par. mokyk
loje.

pamaldos -.0^^ 
dedamas 8 vai. ryto. Kryžiai 
pag&^immĮs. ■ptocĮęg^ji^| 

Kristąus grabą. 730 v/ 
fe* Kryžiaus kebai (^ąrijos). 

Se§tadiei4 ugnies ir van
dens šventinimas — 7:30 y. 
ryto, 9 v; Marijos Nekalto Pra-^ 
sldėjimo novena ir mišios. 
kare mišparai (Completori- 
wn) ir pamokslas 7:30 v. Iš- 
paž'ntys nuo 3-6 v. p.p. ir nuo 
7-9 y.v. ;

Velykų ryte iškilmingos^pri- 
sikSimo mišios ir procesija 
5:30 v? Kitos miSos: 8, 9, -10, 
11 ir 12:15 vai. , '

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVI^ 

KULTŪRINE RADUO PROGRAMA 
WBMS,'1090 Uocydes * Boston 15, Mass.

- Sekmadieniais 12:30 iki 1.-00 vaL pietų metu

VEDĖJAS — P. VW3N1S
* 31 Burfcer Avė., Brockton 4, Mass.

TeL Brockton 8-1159-R.

Dr. J. Girnius balandžio 2 d. 
6;30 vaL p.p. Tautinės Sąjun
gos namuose (484 E. 4th St.) 
skaitys paskaitą “Lietuviško
sios minties raida”. Paskaitą 
rengia studentai santarviečiai.

Tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja Ona Ivaškienė, ba
landžio 2 dalyvauja Angli
jos liaudies šokių festivalyje 
Tufts College, Medford, Mass; 
balandžio 5 šoka Ridge Tech- 
nical School, Cambridge, Mass, 
vakarinę mokyklą baigusiųjų 
programoje. v x j

g|jcije 1$ mėnesių, buvo ligoninės 

/ vadovaujantis karininkas. Už 
gerą tarnybą gavo padėkos ląiš- 
'k«s S Korėjos ir JAVL vyriau
sybių. ’ >
. Korėjoj atliko nemaža chi- 
Turginės praktikos, darydamas 
korijiė&aihs širdies ir net vė- 

Ižio operacijas. Taip pat, pamė
gęs piešti, {atidarė nemaža ak- 

. varėlių Korėjos ir Japonijos te
momis. i '

Dr. Mikai yra chirurgijos in
struktorius Tufts Medical mo
kykloje, taip pat paskirtas tos 
pačios iųpkyklos tautinės ap
saugos koordinatorium. Kaip

ŠEŠTADIENIAIS, NUO 1,30 VAL. P. P. 

IŠ WWRL, 5000 kcl.

‘ Bostono skautų vietirūnkija, 
kuriai vadovauja Algis Bane
vičius,prikelta į tuntą, kuriam 
parinktas Žalgirio, vardas. -

Šv. Petro par. orkestre 
dalyvauja: W. Ambrose, E. 
Berker, L. Bazzinotti, C. Bi- 
shop, S. Bizinkauskas, J. Ca- 
sey, G. Dačinskas, T. Druzdis, 
T. Evans, R. Ford, W. Giedrai- » 
tis, C. Grigas, F.. Ivaška, J. 
Kascus, D. Kleponis, B. Kon
trimu Al Matulis, J. McT.augh- 
lin, G. Mickęvich, P. Neviera, 
J. Plevock, C. Pluto, C., Ru- 
dinsky, &Rudinsky,S.Sanda, 
A. Statkevich, G. Statkevich, 
P. Statkevich, W. Statkevich, 
A. Savage, R- Savage, D. Tut
kus, G. Urbanus, J. Valenčius, 
V. Whitkens, P. Yelmokas, J. 
Young,*R. Yuskauskas, R. Zai- 
kis, J. Zakowsky, S. Bishop, 
A. Ford, M. Long, J. MarteL

Padėka -
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems, prisidėjusiems prie se
selių parengimo pasisekimo. 
Ačiū kun. J^ Žuromskiui, V. 
Valatkai, V. Stakučiui, Alf. 
Stakučiui, V. Širkai, 3. Neva
rai, Alb. Kleponžui, O. Ivaškie- 
nei už tautinius šokius, p.

Violetos Tamkiūtės-Pranddenės 
pagerbimą surengė Taut Klu
bas kovo 26 d. savo patalpose. 
Savo metu ji yra dirigavusi 
Operetės chorui ir buvo suor
ganizavusi moterų ansamblį ir 
dainuodavo liet, parengimuose 
bei per radiją. Programą pra
vedė J. Ginkus.

Aušros Vartų par. sukaktis.
Kančios sekmadienį įvyko 

Aušros Vartų par. susirinki
mas, kuriame nutarta šiais 
metais atšvęsti parapijos 50 
m. sukaktį. Ta proga nufarta 
atnaujinti Aušros Vartų baž
nyčią iš lauko ir iš vidaus, su
ruošti iškilmingus pietus. Su
kakties iškilmės įvyks spalio 
mėn.

Jubilėjui suruošti išrinkti du 
k<xnitetai. Bažnyčios atnaujini
mui išrinkti vyresnio amžiaus 
parapijiečiai: Charles Kolesk, 

" Bill Borus, Atfonsas Stankevi
čius, Yrukus, Juozas Pe
traitis. Jubilėjaus iškilmėms 
suruošti ir istorijai išleisti iš
rinkti jaunesriio amžiaus pa
rapijiečiai: J o e Kscenaitis,
John Talacka, Mrs. Stefla Ko
lesk, Antanas Dėdinas, Stasys 
Balsys.

Bažnyčios atnaujinimo lė
šoms sutelkti yra nutarta 
kreiptis į buvusius Aušros 
Vartų parapijiečius, kad jie 
kiek galėdami jubiliejaus pro
ga p a a ukotų. Parapijiečiai 
laisva valia pasižadėjo kiek
vienas dirbantis asmuo paau
koti po 25 dol. ir paremti ki
tomis aukomis.

>u, duodsmas p^UiminiiYms 
Švč. Sėknąpęsrin., Rytais? įia-.

ląolpd&s po 9 vaL mišių. Misi- 
Ležųiardas An-

■ driekūs, OFY.
* Buy. poBttaių ledinių 

<sąymgoB nariu, gyveną Nay 
^Yorke ir jo ^apylmkėse, kovo? 
;11 d., buvo 1 susirinkę Baltų
* Laisvęs Namuose įtarti veik-- 
‘les reikalų. Pranešimus padarė 
J Liet RezistriMtijos bl Politinių' 
^Kalinių ^Sąjungos pirm. kun.

Pikturna ir tarptautinės 
» buv. politinių kalinių Federa- 

: * cįjos atstovas' lietuvių reika-
* lama V. SidrikanskaR- Disku- 
tsijose dalyvavo dr. Br. Nemic- 
>kas, B. Kulys, A. Pocius,-' V. 
< Vaitiekūnas ir k. Netrukus 
^numatoma atlikti rinkimus są-
* jungos naujiems organams sii-
* daryti. Rinkimai bus vykdomi 
■korespondenciniu būdu. Rinki- 
minėn komisijon įeina:* dr. B.

* Nemickas, V. Vaitiekūnas, P.

; Crabtrae Roa4, Sųuantum.

; * -
BabuuEtio 3 d. 3 ved. p. p. šv. \
•tro par. jaunimas salėje PQ ^tigil šv. yatonde^e ir suvirink*-X 
dhiy^a r£igia 6 veiksų vai- ” Ta proga kovo 26- d, fitua-

dtaimą “Dėl Jėzaus Nukry- nM&Bs mokyklos mokiniams 
marinn dRH JL Knrė- žiliotojo”- Vaidinime dalyvaus 

Korfr- j Venckus, L. LecnaviŠus, S.

Žižniauskas, N. Razvadauskai- 
tė, V. Griganavičiūtė, R. Ži- 
Jiinskas, D. Kurapkaitė, J. Ne- 
vieraitė, S. Leimonas, J. Vai
čaitis, A Kapočius, R. Zičkus, 
I. Lendraitytė, V. Zagurskai- 
tė, A Žibinskaitė, A. Kriščiū
nas, A Adbmkaitis, P. Ivaška,

; jau belipti metai guli gipso lo- 
f ^iKričje. Balfo centras tiž aukas 
■ ^visiems nuoširdžiai dėkoja.

— ** < - ■

- Faatraeiimas lojalumo paradui 
Kovo 26 įvyko Lietuvių Ta

rybos visumos susirinkimas, 
kuriame be vaidybos narių da- 
-iyvavo ir įvairių organizacijų 
bei draugijų atstovai. Buvo 

-apšya^stytas visas parado pla- 
r " nas, išrinktos tam reikalui ko- 

; nurijo*. Daroma visa, kad šie- 
met parade dalyvautų kuo dau- 

Žmonių ir organizacijų.
Taip pat bus padaryti keli gy- 

f; ulejj paveikslai.

Kazys Poderys
,r su žmona Ona ir dukrelėm 

Adele ir Terese nuo balandžio 
• 1 persikelia į savo namus. Da
bar jų adresas bus 8404 109 

- Avė., Ozone Park, N. Y.


