
Vaistas nutf

vaikas labiau prisiima polio

Viceprezidentas Nisonas ir 
valstybes' > sekretorius Dalies 
kalba apie Amerikos politiką.

• Maskvoje susitarta su Aus
trija dėl taikos. Ta proga buvo 
išlieta daug degtinės. Susitari
mui turėsią pritarti ir vakari
niai sąjungininkai. Tačiau Ūg 
šiol neskelbia, kas gi ten sutar-

•/ Anglijos darbiečių vadas 
Attlee pasiūlė, kad Formozoje 
būtų padarytas plesbiscitas, ar 
Formoza turi priklausyti ko
munistam ar Chiang Kai-šekui.

• W. Churchillis, pasitrau
kęs iš valdžios, dviem savaitėm 
išvyko į Italijos Siciliją pasil
sėti.

mas buvo panaikintas. , 
jį kalbėdamas
rentas ponas Outason j 
argumentavo: “MoksISta 
gnnao MUmnfU urn* ) 
alkoholizmą nėra. Nėra į

ti organizacija sustiprinama 
dar sudarant garbės komitetą. 
| pastarąjį jau sutiko įeiti 
Paul van Zeeland, buvęs Bel
gijos min. pirmininkas; Eugen 
Gerstenmefer, Vokietijos par
lamento pirmininkas; Aminto 
re Fanfani, Italijos kr. dem. 
gen. sekretorius; A. E. de 
Schryver, buvęs Belgijos min. 
ir Krikščionių Demokratų In
ternacionalo pirmininkas; Ro- 
bert Richer, buvęs Prancūzijos 
min. ir minėto internacionalo 
gen. sekr.; Rafael Caldera, Ve
nesuelos krikšč. dem. gen. sek
retorius; Cotaro Tanka, Japo
nijos vyriausiojo teismo pir-

neris pareiškė, kad per kelias 
dienas jis paskelbs planą to
kion aprūpinti skiepais. Tą 
pat padarysiančios ir kitos sa
vivaldybės.

— >Ar sttftdguriem polio yra

gaivą adatų ir pasiuntosita 
naitę, kad visą tą makafie 
palaidotų kapuose. Po&| 
pasikvietusi burtininką^ 
specialistus, išaiškino, kąęį J 
reiškia mirtį tam, kurįvS 
duoja ta lėlė.. Na, ir bytiu - 

SALIA POLITIKOS^ 
Kai Thailando sostinė

Ryšium šu nauju ir. Salk ma pirmam ir antram skyriui? 
serumu nuo polio iš oficialių Nes juo jaunesnis amžius, juo 
medicinos įstaigų atsakoma į 
tokius praktinius klausimus:

— Kaip bus vykdomas ma-
'....... — Tautinis

Siekdama taikos be pasidavi
mo, Amerika turi — palaikyti 
karines ir ūkines savo jėgas 
didesnes nei galimo agreso
riaus; o diplomatinėje srityje— 
turi bendradarbiauti su kitom 
tautom naudojant atomą tai
kos reikalam, dalyvauti didžių
jų konferencijose, jei jos gali 
atleisti įtempimą.

Dėl kitų kraštų gynimo Nix- 
onas kalbėjo:

1950 sausio mėn. valst se
kretorius Achesonas pareiškė, 
kad Korėja yra už Amerikos 
saugumo ribų, tada jau birže
lio mėn. komunistai ją puolė ir 
mus rado nepasirengusius. Tik

Komunistinėje Kinijoj labai 
griežtai draudžiama vartoti 
opiumą ir panašius narkotikus. 
Vartojantiems taiko senąsias 
bausmes — pjauja ausis. Ta
čiau pati vyriausybė palaiko 
opiumo gamybą ir eksportą į 
vakarų kraštus. Iš Kinijos ir 
šiaurės Korėjos opiumas, he
roinas planingai gabenami į 
Britanijos, valdomą Honkongą,

Senatorius Hill paragino imtis 
priemonių, kad serumu nepra
sidėtų spekuliacija.

• Salk serumas nuo polio fig 
šiol gaminamas iš beždžionių, 
vadinamų Rhesus, inkstų. Bež
džiones atgabena iš Indijos. Iš 
vienos beždžionės inkstų paga
mina daugiausia 2500 įšvirkšti
mų.' x

yra užplikęs serumo 9 mil. 
vaikų. Pirmoj eilėj bus skiepi
jami pirmo ir antri) skyriaus 
valkai viešosiose ir parapinėse 
mokyklose. Skiepijami nemo
kamai. Trečio ir ketvirto sky
riaus tik tie, kurie buvo skie
pijami peniai bandymam.

— Ar tai bus daroma be tė
vų sutikimo? —- Ne.
— Kaip bus gaunamas tėvų 

• Italijoje Kontora bažnyčią sutikimas? — Vaikai parneš iš 
įtrenkė perkūnas ir penkis mokyklos blankus, kuriuos, tė- 

rnimSm padidinti pakvies- miniotais; Don Lufgi Sturzo, žmones užmušė, o apie 75 bu- vai užpUdę, grąžins mokyklai.
te eilė gsrttagų svečių, o pa- Italijos kr. dem. kūlėjas. vo sužeisti panikoje. . Kėdė! pirmenybė dsro-

prieš 17 metų girdėjome šauks
mus: -Kast turim .mirti už 
Danzigą”. Ir nė vienas nemirė 
už Danzigą, kad paskui dėl to 
mirtų milijonai. \

“Istoriją rudo, kad teritori
jos atiiavtates savaime nieka- 
da agresoriaus nepatenkina, 
tik padidina jo apetitus”.

Amerikos politika reikalau
ja nepasitraukti ir laikyti duris 
visada atviras derybom, bet ne 
appeasementuL

Paskui Nixonas reiškė pasi
tikėjimą prez. Eisenhoweriui ir 
valst. sekr. Dulles, kad jie tų 
principų laikysis konkrečius 
klausimus spręsdami.

• Valstybės sekr. J. F. Dulles 
“Associated Church Press“ 
kalbėjo apie Amerikos politiką 
T. Rytuose.

Amerika, sakė Dulles, tiki ir 
tebeveikia, kad Formozos van
denyse būtų pasiekta pasiautų. 
Amerika nelaukia, kad komu
nistai atsisakytų nuo pretenzi-^ 
jų į Formoza. Bet ir komunis- 35,000 iš vakarų Berlyno eina 
tai savo tikabia lengviau pa- dirbti į rytų Berlyną ir atvirkš- Amerikos politiką jis išvadino 
siektų taikiu būdu negu karu, čiai Tam turi ‘‘nesusipratimu’’.
Amerika nesiduos įgąsdinama.
Priminė, kad ir Vokietija, 'pie- IĮ
tų Vietnamas
neatsisako nuo teritorijų, ku- i į
rias valdo komunistai, bet tie 1 )
kraštai savo tautinius tikslus • p -
nori pasiekti taikiu būdu. t -*• ■■ ‘ -f '>

Amerika pripažįsta, kad 1 Į
Jungtinės Tautos rodo daugiau ■
nusilpimo, kad yra balsų už H Į z
kom. Kinijos priėmimą į J. T. Į “
Jose turėtų turėti vietą ypačiai ■ Į
tokios valstybės kaip Japonija, .■ Į
Vokietija, Italija. ■ Į f '

Vokietijos rafijas tarnauti ir pakeltas muito mo
kestis sunkvežimiam, kurie ei
na iš vakarų Vokietijos į vaka
rų Berlyną, bet turi keliauti 
per sovietų kontroliuojamą ko
ridorių.

Demokratų Unijos antras kon
gresas šaukiamas New Yorke 
Carnegie Endowment patalpo
se balandžio 15-17. Po iškil
mingo atidarymo bus prane
šimai — pirmininko A. Pro- 
chazka, gen.'sekr. K. Sienie- 
wicz, paštai! atskirų tautybių 
— čekoslovakų, vengrų, lat
vių, lietuvių (prof. K. Pakš
tas), lenkų, Jugoslavijos slo
vėnų. Pastai! bus svarstoma 
tema: laisvė yra būtinoji tai
kos prielaida. Referuos Hun- 
ter College prezidentes dr. 
George N. Shuster.

būti
nuo

Amerikos medicinos naujas 
laimėjimas balandžio 12 buvo 
paskelbtas Ann Arbor Michi- 
gano universitete. Dr. Jonas 
E. Salk išrado serumą, kurio 
įšvirkštimas apsaugoja vaikus 
nuo didžiausios jų pabaisos lig 
šiol — polio, vaikų paralyžiaus. 
Serumas veikia radikaliai, ypa
čiai nuo paralyžiaus, kuris iš
tinka smegenis. Eksperimentai 
parodė, kad 80-90% ligos pa
dariniai gali būti sukliudyti. 
Pats išradėjas mano, kad atei
ty bus pasiekta ir iki 
100%.

Kiekvienas vaikas turi 
paskiepintas tris kartus 
trejopų virusų. Salk rekomen
davo, kad šiemet prieš artė
jančią. vasarą, kada polio ypa
čiai ima siausti, vaikai iki 10 
metų turėtų būti skiepijami 
tik du kartu. Tarp pirmo ir 
antro paskiepijimo turi praeiti 
trys savaitės, o tyečias skiepi
jimas tik po 7 mėnesių.

Serumo šiemet turėtų už-

ijonam vaikų iki • SktepŲteM Sa& serumu 
;tų. Ligi šis seru-, nuopolio Nevr Yorke prasidės 

mas buvo išrasta^ bandymam nuo balandžio 25. Senimas iš
buvo išleista 7,5 mil. doL, iš- vežti į kitus kraštus tuo tarpu 
tirta ir bandyta sil 1,400,000 uždraustas, išskyrus Kanadą 
vaikų. Pereitą vasarą iŠ 440,- 
000, kurie buvo paskiepinti, 
susirgo tik 71; iš jų mirė vie
nas. Iš neskiepintų 1,400,000 
mirė 15. ’ ;r - /

Ši žinia nustelbė Amerikos 
laikraščiuose visas kitas. Ang
lų ir prancūzų gydytojai ragi
na priimti ■ dar \ kritiškai Šį 
Amerikos išradimą.

Komunistai siunčia opiumo agentus
Thailandą, Japoniją, o iš ten 
jie pasiekia ir pačią Ameriką. 

Kinai ypačiai taiko tuos nar
kotikus ten, kur stovi ameri
kiečių karinės įgulos. Šveica
rų laikraščio “Die Tat” kores
pondentas iŠ Hongkongo. tvir
tina, kad iš dešimties ameri
kiečių karių Tol. Rytuose du 
vartoją tuos narkotikus, ir 
nuo pergausaus vartojimo Ja
ponijoje kas mėnuo mirštą vi
dutiniškai penki amerikiečiai 
kariai.

Japonijoje vyriausybė susi
rūpinusi taip pat, kad jos jau
nimas gausiai narkotikus var
toja. Kai pradėjo gaudyti var
totojus, pritrūko jiem laikyti sMepijimas? 
kalėjimų, nes jų skaičius esąs fondas prieš valkų paralyžių 
apie 300,000.

Pietų Korėjoje buvo suimta 
2400 jaunų opiumo pardavinė
tojų. Tardymas parodė, kad jie 
yra iš šiaurės Korėjos, kur jie 
buvo specialiai apmokomi nar
kotikais prekiauti ir paskui 
siunčiami į pietų Korėją.

Taip Kinijos komunistai nori 
nuodyti kapitalistus ir pasipil
dyti savo kišenius.

kokas buvo aprinkta Mą 
sutartį pasirašiusių vaJsA; 
konferencijai, miestas S 
kutiniųjų ėnė puoštis. Vid 
čhiose sutvarkyti buvo VI 
liatoriai; į gatves buvo pai 
ta tūkstančiai su šluotom, C 
tf ravėjo žoles iš griovių, 
rie eina per vidurį mk 
Reikėjo tinkamai paruoši 
gyventojus. Du sunkvežu 
su garsintuvais važinėjo ga 
mis ir šaukė:

“Dėmesio, dėmesio! Vį 
ir kiš«ivagiai, būkite tokie 
ri ir neišeikite iš savo n 
per visą SEATO konfereni 
laiką”.

Iš kito sunkvežimio skat 
jo griežtas įspėjimas: . 2 

“Dėmesio, dėmesio! Pų| 
są savaitę nuogų vaikų ne 
kitę bėgioti sostinės gatvi 

UGONIS VĖL ATGUL 
Į LOVĄ . - 

Prancūzijoje MendesFr 
vyriaūsybė buvo praveda 
tatymą prieš alkoholį ir^ 
tyoe turėjo nupirkti aini 
šiem metam 1,550,000 ]| 
litrų maftan Tačiau nunC

HARRY S, TRUMAN, žtorSdanuu | F> >. Roo«eve*to 
vo namuose Kantas City, iila, p«is»meBa, kad prie* 10 
bat. 12) jis kaip viceprezidentas pertmS prezidento pareigas k* 
itbuvo 8 metus. Dabar vii, sakoma, H. S. Truman statys savo Jfcanį; 
diJatūrą į viceprezidentus 1956 m. rinkimuose.

LĖKTUVAS TIK UŽ 
1000 DOL.

Skraidančios lėkštės virto 
tikrenybe. Išmėginta marinų 
“skraidanti platforma” veikė 
gerai. Tai dar tik bandymų 
pradžia. Nors greitis laikoma 
paslaptim, bet pranešė, kad 
bus didesnis nei helikopterių, 
o tie skrenda po 85-100 mylių 
per valandą. Kai masiškai ims 
gaminti, tai 200,000 užsakius 
viena “skraidanti lėkštelė” 
atsieis po 1000 dol.

. Kaip su kitais vaikais? — 
JM galės būti skiepijami pri
vačiai pas gydytojų^, kuriem . nepavojingas? ' Pmiteiko, 
bus perduota serumo. kad jis ištinka Ir po 35 metų

-Ktefetetkoštao.?-Pen- FrankHn D. Roose-
kios firmon, kurios gamina se- buvęs prezidentas, susir* 
ruma. narduos viena racioną Jau 39 matų. Tsčian suaugę 
už3£0. Gydytojau? pacientų I**®“* ir Jhm P»i- 
pota^a^T^ Pfi^dar . triko rečiau. Trysketvirtada- 
SrizttTted injekcija atotota Hri visų polio Ąpmių buvo jau- 

Saneniui tah, 1945 dol. ’■ rimas prieš 20 metų. ll»4 me-Tz ^7, . milijenų vaikų iki
. T ” 5 rietu rirfo pt^o 9,500, arba

paskelbė balandžio 13, kad 
esą suimti 521 “vakarų agen
tai ir likviduota eilė šnipinė
jimo ir te mistinių grupių”, 
kurias orga izavęs amerikiečių 
siųstuvas I ias. Pas suimtuo
sius rasta 1 i amerikinių radijo 
siųstuvų, ginklų, municijos, 
padirbtų pasų. Vakarų agentai 
esą apnuodiję 1200 galvijų ir 
sufalrifikavę daugiau kaip mi
lijoną maisto kortelių.

Spėjama, kad šita sensacija 
buvo reikalmga paleisti tam, 
kad būtų galima imtis naujų 
suvaržymų rytų Berlynui at
kirsti nuo vakarų. Lig šiol apie

Taip buvo panriktata 
tymks pttei alkobolį. T 
trukus buvo nuimti msri 
naftas. Suinterasootas

amžiuje
GUatemalos vyriausybeT^tiį 

kaitino Olgą Monzon, taįįįU fį. 
vartojanti burtus prieš pęeti?, 
dehtą Armas. Ji padariusi 1S& 
įdėjusi ją J puodą su pmando- 
raiš, česnakais, kažkrioniį|^^

Amarikos valdžios viršūnės 
privengia aiškiai pasisakyti 

‘konkrečiais klausimais, tokiais 
kaip Matsu ir Quemoy gyni
mas. Tačiau jie dėsto principus, 
kuriais turi vadovautis Ame
rikos politika. Praverčia“ įsi- 
klausyti ir į juos:

Vktprcridrafilg Nlzonas ba
landžio 3 CJevelando mokyklų 
sąjungai šiokias mintis dėstė:

Nebus didesnio karo, jei jo- 
nepradės komunistai; tik jie 
yra grėsmė taikai

Amerikos pagrindinis sieki- 
ta&a, be atsitraukimo. 

Istorija moko, aiškino Nixo- 
nas, — kad derybose su dikta
toriais silpnumo ir nuolaidų po
litika gali duoti sutarčių trum
pam laikui. Bet tolimesniame 
kelyje tokia politika veda į ka

ituli jos ūkininkai 
atsisakė nuo 
komunistę

Italijos ūkininkai turėjo rin
kimus. Nors tai buvo renkami 
atstovai į ligonių kasas, bet 
jie buvo politine tvarka orga
nizuoti: kandidatų išstatė tik 
du sąrašai — vyriausybės koa
licijos ir komunistų. Rinki
muose dalyvavo 90% rinkikų. 
Iš 7500 rinkimų vietų vyriau
sybinis sąrašas laimėjo apie 
7000. Komunistai prakišo net 
tose ūkininkų gyvenamose vie
tose, kur anksčiau buvo jų 
tvirtovės, kaip Modena, Fer- 
rara, Mantua, Pisa, Crotone, 
San Severo ir kt.

Ūkininkai nusigręžė nuo ko
munistų dėl dviejų priežasčių: 
pasisekė parodyti, kad komu
nistam rūpi ne Italijos, o Mas
kvos reikalai; iš kitos pusės- 
kr. dem. pažangiojo sparno so
cialinės reformos akivaizdžiai 
įtikino žmones, kad jie rūpina
si žmonėm ne žodžiais.

• iTezKiemo itbkiiinį 
rijai partijos gali išleisti po 3 
mfL dolerių. Respublikonai ir 
demokratai tvirtina, tad tokios 
sumos jau permažos.



ATVIRAS LAIŠKAS PO UŽSLĖPTU VARDU
SPAUDA

* ekstri kaina

Pamėginęs vairuoti

sužinosi, kodėl krypstama

Lietuvos istorijoje yra pana
gios reikšmės kaip Vasario 16 
aktas. ' <■

Kas buvo tie drąsuoliai, ku
rie’ ryžosi nepabijoti Vokietijos 
represijų ir tokį pareiškimą pa
sirašyti.

masto lietuvių konferencijos 
vengia daugiau negu mirties.

Šitoks elgesys tikriem lie
tuviam patrijotarrt nepavyz- 
dys. Skaitytojas.

• Rytų Vokietija sunkveži
miam iš vakarų Vokietijos j 
Berlyną pakėlė kelio rinkliavą 
iš 5 doL iki 50. Sunkvežimiai 
tokios sumos negali ^pakeiti. 
Taip sovietai nori paspausti 
Vokietiją. Berlyne imta kalbė
ti vėl apie naują oro tiltą į Ber
lyną. Tada rytinės Vokietijos 
atstovai pareiškė, kad jie su
tinka derėtis. •

I918;fe^kriėio16
šauktai 50 lietuvių' susirinki 
mas, kuris išrinko “Pribą-Lie
tuvos Tautinę Tarybą** (Li-

“Skaitytojas” suplakė komisi
ją su tos komisijos paskiau 
paskirta į Washingtoną vykti 
trijų asmenų delegacija ir... 
ėmė koiioti laikraščius nesą
žiningumu.

3 Būtų tikrai sąžiningiau, 
jei “atvirą” laišką rašydamas, 
žmogus nesislėptų už “Skai
tytojo” uždangos, ir savo nuo
monę reikštų kultūringu bū
du, nes šaukimas apie parti
nius fanatikus, nesąžiningu
mus, mulkinimą veda ne į tie
są ir sąžiningumą, o į iste
riką, kuri- dar labiau lietu
viam patrijotam nėra "pavyz-

sėdis vasario 12 išrinko komisi
ją, kuri ištirtų Vliko perkėli
mo galimybes į kitą vietą. 
Toje komisijoje numatyta po 
vieną atstovą nuo kiekvienos 
grupės... Keturios grupės — 
tautininkai, laisvės kovotojai, 
scc. demokratai ir ūkininkų 
partija—pranešė raštu, kad 
jos nedalyvaus aiškintis".

M>LK. W. F. SANTELMANN atsisveikina su prezidentu išeida
ma* f atsargą. Jis 15 metą dirigavo marinų korpo orkestrui. Prieš 
tad 29 metus dirigentu buvo jo tėvas.

I.Š sovietinės lietuviškos spau
dos matyti, kad Lietuvoje atsi
dūrė iš Urugvajaus grįžęs rad
viliškietis Donkus. Jis buvo iš
siųstas į Kauną ir gavo darbo 
užraktų fabrike. Iš Brazilijos 
1953 m. grįžęs Vyt. Šviesa. Jis 
per Vilniaus radi ją stengėsi su
niekinti nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą ir girti sovietinį.

O paėmę ’55 Fordo vairą. Jūs būsite tikrai 
nustebinti Trigger-Torque jėga. Ir naujasis 
Angle-Poised Fondo važiavimas sudaro "įspū
di”. kad važiuojate šimtais vertesniu automo’ 
biliu.

Tarp kitų Fordo "išskyrybių” savo rūšyje 
yra: naujas Speed-Trigger Fordomatic’; nauji 
10'J didesni stabdžiai; centrinis pripylimo įtai
sas; naujos 18 mm. žvakės; pilnas alejaus 
koštuve filtras. Pamėgink važiuoti 1955 For
du šiandieni

Vilniuje prie vidaus reikalu 
ministerijos veikia repatriaci- 
nis skyrius. Jo vedėjas yra Sla
vinas, padėjėjas Kazlauskas, 
sekretorius Mažeikaitė. Komisi
jos uždavinys “padėti gauti 
darbo**. Tačiau'dar didesnis už
davinys apklausinėti grįžtan
čius. Grįžtantieji ypačiai klausi
nėjami, ar neveikė prieš sovie
tinę sistemą, ar yra susipažinę 
su užsieny leidžiama lietuvių 
spauda ir tt. Ten jiems pasiū
loma pasirašyti pareiškimai; 
skirti radijui. Jei kas yra bu
vęs karys, tai’jo Ūkimas nu
kreipiamas į kariuomenę vėl. 
Kitus patikrinę pasiunčia į mi
liciją išsiimti paso. Tuo tarpu 
gauna tik 3 mšus^am laikini 
požymėjįrną. Jaunesniem reikia 
pereiti per naujokų komisiją ir 
gauti karinį pažymėjimą.

Redakcijos atviras .priera
šas prie , atviro laiško

1. Šis laiškas vienu atžvilgiu Ta*P tikrųjų ir buvo. O 
yra geras ženklas—rodo, kad 
žmonės laikraštį skaito ir gy
vai į jį reaguoja.

2. Bet kitu atžvilgiu yra 
blogas ženklas — rodo, kad 
skaito blogai, nes iškraipo 
paskaitytas informacijas, ku
rias laikrašty randa, ir dar 
blogiau reaguoja, nes ima ko- 
liotis. Štai laiško autorius ta
ria. kad Draugo informacijos 
priešinasi Darbininko informa
cijom, įtaria, kad laikraščiai 
norėję kažką nuslėpti, o iš tik
rųjų pats skaitytojas tas in-; 
formacijas iškreipė. Darbinin
ko Nr. 15 buvo pranešta, kad 
“Vliką sudarančių grupių po-

SOVIETAI IR TOKIU
BŪDU SPAUDŽIA -

FORDAS dabar LABI AUSIAI PERKAMAS . . . daugiau perka, ne> daugiau vertas!

Įrodymas Fordo ekstra vertės yra jo pardavi
mų laimėjimas... skaičium didesnis ’54 m. už 
kitų rūšių automobilius. Ir šiemet su Trigger- 
Tcrque jėga ir Thunderbird stilium Fordas yra 
Amerikoj labiausiai pageidaujamas automobilis!

Naujame Forde visur pastebėsite Thunder- 
birdo palikimą — nuo jo imponuojančių švie
sos lempų ligi uodegos išbaigimo. Ir žvilgsnis 
į Fordo vidaus Luxury Lounge stebina naujais 
apmušalais ir skematišku deriniu, pritaikytu 
prie naujos superenamelinčs išorės Jūsų pasi
rinktos ąpalvcs.

Prūsų Lietuvos Tautinės Ta
rybos reikalavimų tavo tokiu 
būdu patenkinta tik* maža da
lis — Klaipėdos kraštas atskir
tas nuo Vokietijos. Bet nepa
tenkinta didžioji dalis: neat
skirtos jų reikalaujamos žemės 
kairiajame Nemuno krante; ir 
nė žemės sklypelis nebuvo dar 
prijungtas prie Lietuvos.
' Tada taryba persikėlė įš Til
žės į Klaipėdos mfestą ir ry
žosi toliau veikti (b.d.)

Tai pirmas organas; kuris 
imąsi reikšti politinę M. Lietu
vos lietuvių valią. Jos vardu 
lig šiol tavo kalbėję tik atskiri 
asmens. Tai panašus organas, 
kokis Didžiojoje Lietuvoje ta- lavo atskirti M. Lietuvą nuo 
vo ‘sudarytas prieš metus — Vokietijos ir prisijungti prie 
rugsėjo 18—22 1917 Vilniaus Lietuvos. Tai aktas, kuris M. 
konferencijoje — Lietuvos Ta
ryba. x ».

Apie Tarybos susidarymą 
reikėjo viešai paskelbti. Jonas 
Vanagaitis ėmėsi to darbo ir 
vokiečių spaudai pranešė, kad 
tokia taryba jau yra ir kad jos 
pirmininkas yra dr. Gaigalai-

Politinė valia buvo pasauliui 
pareikšta. Toliau priklauso nuo 
aplinkybių, ar ji. bus įvykdyta.

Netrukus netiesiogiai į tal
ką atėjo lenkai 
prancūzų. Versalio konferen
cijoje Lenkija, kaip sako 
A. Šapoka (Aidai 1948, Nr. 18) 
reikalavo sau vakarinių Prūsų, 
reikalavo iš Karaliaučiaus sri
ties sudaryti nepriklausomą 
valstybėlę Tautų Sąjungos pro
tektorate, arba autonominę 
sritį Lenkijos ribose, o šiaurės 
Rytprūsių dalį, gyvenamą lie
tuvių, prijungti prie Lietuvos,

“Pajūryje mūsų Prūsų lietu
vių yra 200,000, kitose Vokieti
jos dalyse —r 150,000 ir visoj 
Vokietijoj 350,000. Mes gyve
name Klaipėdos, Šilutės, Til
žės, Ragainės, Pilkalnio, Stalu
pėnų, Gėldupės, Įsruteg, .Dar
kiemiu, Vėlavęs, Gumbinės, Ta- 
pliavos, Labguvos, Pakalnės 
srityse. Mes tame krašte gyve
name jau 2000 metų, ir maž
daug prieš 600 metų'Vokietija 
mus atskyrė nuo mūsų moti
nos D. Lietuvos. Mes išlaikėme 
savo kultūrą, kalbą ir savotiš
kumus ir jaučiamės kaip bro
liai D. Lietuvoj. Mes jaučiamės 
su jais neatskiriamai sujungti 
ir visais būdais kovosime dėl 
susijungimo sų ja”. -

• Kiek kaštavo bažnyčios 
perkėlimas. Detroite seniausia 
bažnyčia; akmeninė, buvo per
vežta į kitą vietą. Ji buvo nu
kelta nuo senų pamatų ir už
dėta ant naujų. Ją pervedė 
ant 600 volelių, kurių kiekvie
nam teko 10,000 svarų svorio. 
Visas bažnyčios svoris 6 mil. 
svarų. Pervežimas kaštavo 
350.000 dol

Patys iniciatoriai galvojo, 
kad 50 žmonių, kurie tada su
sirinko, dar per maža. Jie nu
matė į tarybą suririkti dar ki
tus penkiasdešimt. O kad bū
tų kas visą darbą suka, suda
rė komisiją.
Viktoras Gailius, Erdmonas Si
monaitis ir Jonas Vanagaitis 
buvo tie trys vynu.
Jie paruošė naują žingsnį pir

myn. 1918 lapkričio 30 tavo 
paskelbtas “pareiškimas”. Tas 
pareiškimas trumpas, pagal 
vokišką kurpalį susukta kalba, 
bet jo turinys didelis: *, ,

“Atsižvelgiant į tai, kad vis
kas, kas yra, turi teisę gyven-

laiškas Draugo ir 
• pp. Redaktoriam

Darkiemio, Geldapės apskričių.
Ir Prūsų Lietuvos Tautinė 

Taryba 1919 
tu konferencijos pirmininkui 
Clemenceau pareiškė tą pat

“Susijungusios ir susitaru
sios valstybės nesutinka pripa
žinti, kad Klaipėdos krašto at
skyrimas prieštaraująs tauti
niam principui. Kalbamasis 
kraštas visada buvo lietuviš
kas, jo gyventoji dauguma 
kalbos ir kilmės atžvilgiu yra 
lietuviai. Tas faktas, rad Klai
pėdos miestas didžia dalimi 
yra vokiškas, negalėtų patei
sinti viso krašto palikimo Vo
kietijos suverenume, ypač jau 
dėl to, kad Klaipėdos uostas 
yra vienintelis Lietuvos išėji
mas į jūrą. z

Yra nutarta, kad Klaipėda ir 
aplinkinis kraštas bus perduoti 
susijungusioms ir susitarusiom 
valstybėms, nes Lietuvos teri
torijos statusas dar nėra nu
statytas”. '1

Versalio taikos sutartis įsi
galiojo isbo sausio 10, ir Klai
pėdos valdymą santarvininkų 
atstovas gen. Odry perėmė va
sario 13.

CHUBCHImJs, jftu kaM pi- 
vatua aamve, įvyksta alatttgv į 
•IcMJą.

IjĮįęąąĮĮMjM'ĮĮ: ■ praneūzų,kre:3erio kapitonas.
VPjĮ*’*'' '' Netrukus danų spauda pa- 

i ptrgiaun.mąMaz. skelbė kreipimąsL Jame išdės- 
^®b»Vūš prie DMž, IJe(«vos. vokiečių skriaudą lietu- 
•rVisI-: •ąta, jsęąš® Šitą.jūsiški- tavo sakotoa^.

' mą pritašytieji pasižada visas '
savo jėgas už įvykdymą minė- J™ kurie ^9 Pago
tojo Sieto pašvęsti. Tilžėje neutraliuose kraštuose: 
tapk. rate. 30 d. 1918 metų.
Prūsų Lietuvos Tautinė Tary
ba*. ' ■■ - -

Fordas greičiau laimi draugų nei 
betkokie kiti automobiliai!

Visas tos veiklos dėka 
konferencija tik viena padarė 
— nuo Vokietijos atskyrė RyL 
prūsių. da$ dešinoje Nemuno 
pusėje, Klaipėdos kraštą ir 
perdavė i saątsrvinhkų kon- 
dominiumui, iki tas jo ateitis 
išspręsta.
Į vokiečių protestus konferen
cijos pirmininkas atsakė raš

iau vien dėl to Verta jų vardus 
palaikyti atmintyje: Jonas Va
nagaitis, Viktoras Gailius, Mar
tynas Jankus, Mikelž Deivikas, 
Mikas Banaitis, A. Smalakys, 
Kristupas Paura, Mikelis Ly- 
mantas. D. Kalniškys, Pr. Zu- 
baitis, Kristupas Kiupelis, Ja
gomastas, Jurgis Ąrnašius, 
Jurgis Lebartas, Deivikas, Jo
nas Užpurvis, Jurgis Gronavas, 
Mikelis Mačiulis, E. Bendikas, 
M. R^idys, V. Didžys. J. Juška,. 
M. Klečkus, Jurgis Margys.

Bet reikėjo / “pareiškimas” 
įteikti vakarų valstybėm. Tas 
uždavinys buvopavestas J. Va
nagaičiui ir Aukštuolaičiui. Juo
du nuvyko j Danzigą. Ten susi
pažino su Damų Raudonojo 
Kryžiaus atstovu. Jam išdėstė 
reikalus ir susilaukė jo susido-

Kuris laikraštis mulkina 
fį /sfeitytojus? Draugas bent du 

kartu rašė: Vliko būstinės są- 
r ’i^rgocn tirti, New Yorke Vlike 
• į'. Hšlyvaujančių grupių atsto

vai išrinko delegaciją iš tri
jų asmenų. Darbininkas ra- 
jįį, kad LTS, LLK, LSP ir 
jįp nuo tokios delegacijos 
sudarymo atsisakė, nes jiem 

y- taip aišku.
Ponai redaktoriai, turėkite 

lietuviškos drąsos parašyti 
j < J&tus tokius, kokie jie iš tik- 
? tųjų yra. Skaitytojas anksčiau 

ar vėliau sužinos, jaus Jūsų 
nesąžiningumą ir nenorą lai- 
k£aŠtį skaityti.

į? K Liet, partiniai fanatikai 
dažnai šaukia, kad čia balta. 

: © .kitas rėkia, kad čia juoda
g;; , atvirkščiai. Kaip jie ten 
^ . bęaiškintų, niekas, jais neti- 
g'- kl juo labiau, kad platesnio
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Laisve — prielaida pastoviai taikai
Tokiu šūkiu šiomis dienomis New Yorke vyksta antrasis 

tarptautinis krikščionių demokratų kongresas. Jis apima pa
vergtųjų tautų krikščionių demokratų partijų atstovus, kurie 
sudaro vadinamąją Vidurio Europos Krikščionių Demokratų 
Uniją. Unijai priklauso Čekoslovakija, Latvija, Lenkija, Lie
tuva, Slovėnija ir Vengrija. Unija veikia jau* šešti metai, savo 
centrą turi New Yorke. Prieš porą metų čia buvo pirmasis jos 
kongresas, dabar, balandžio 16-17, vyksta antrasis šūkiu ‘Lais
vė yra prielaida pastoviai taikai”.

Kaip pirmąjį kartą, taip ir dabar kongreso proga gauta 
daug sveikinimų ir linkėjimų iš viso laisvojo pasaulio. Pgie jų 
norėtume prijungti ir savo linkėjimus sėkmės pavergtųjų tautų 
laisvinimo žygiam ir pastangom viešąjį gyvenimą kreipti krikš
čioniškosios demokratijos linkme.

Demokratija iš savo esmės yra krikščioniška. Krikščioniš
ka ji dėl to, kad atitinka žmogaus dvasią, apie kurią sakoma, 
kai ji “naturaliter christiana ėst”. Dievas yra žmogaus prigim
ties Kūrėjas ir Jis taip pat yra krikščionybės skelbėjas. Tie 
dalykai negali vienas antram prieštarauti. Juos vieną prieš 
kitą sustato pats žmogus, bet tokiu atveju jis nulinksta ir nuo 
demokratijos, nors ir tartųsi jai tarnaująs.

Čia pavyzdžiu gali būti “bolševikinė demokratija”, kuri 
eina prieš žmogaus prigimtį. Yra ir nebolševikiniame pasau
lyje pavyzdžių, kaip demokratijos vardu žmogui primetama 
prievarta. Kiekvieną kartą, kai tik pažeidžiama žmogaus as
mens laisvė, kuri giliai į jo prigimtį įdiegta,, su demokratija 
apsilenkiama. Tai atsitinka, net vadinamoje demokratinėje 
santvarkoje, nes bet kokia santvarka yra visada siauresnė už 
pačią idėją.

Kovo <86 Belgijoje vyko .di
delės dejnonstraci jos, kurių 

> viršūnę sudarė “Žygis į Briuse
lį", Belgijos sostinę. Tame žy
gyje dalyvavo 70.000 katalikų, 
suplaukusių iš visos Belgijos. 
Kokia yra priežastis to nerimo, 
kuris jaudiną visą Belgiją ir 
eina toli už jos sienų?

Vidaus'neramumai Belgijoje 
kilo dėl socialistinės vyriausy
bės siekimo
atimti paramą katalikų priva- 

* tinėm mokyklom.
Tos mokyklos veikia jau nuo 
1879 m. Apie 40 metų visoms 
mokykloms — valdinėm ir .pri
vatinėm —- rūpinosi valsčiai, 
bet mažiem valsčiam tai buvo 
sunki našta. 1919 metais švie
timo ministeris katalikas išrū
pino, kad mokyklas perimtų 
valstybė; tik katalikų viduri
nės mokyklos dar ligi 1945 m. 
buvo pačių tėvų išlaikomos. 
Perėmus valstybės globon ir 

x jas, 1950 m. buvo išleistas įsta
tymas, kuris visom privatinėm 
mokyklom teikė finansinę pa
ramą. Tai nebuvo dar visiška 
lygybė su valdinėm mokyklom, 
nes pastarosios iš valstybės iž
do gauna visą išlaikymą. Be 
to, valdines mokyklas stato 
pati valstybė, o privatines turi 
statyti tėvai ir tik tada jie gau
na atitinkamą paramą..
Vis dėlto katalikai ta tvarka 
buvo patenkinti, nors jų mo
kyklos daugiau lankomos negu 
valdinės.
Privatinės mokyklos valstybei 
mažiau ir kainuoja. Štai, 680,- 
000 mokinių, kurie lanko valdi
nes mokyklas, kiekvienam mo
kesčių mokėtojui sudaro 8000 
frankų (160 dol.) išlaidų; tuo 
tarpu 960,000 mokinių, kurie 
lanko privatines katalikų mo- 
kyklei, sudaro išlaidų tik pusė 
tos sumos (4000 f r. arba 80 
dol.). Be to, mokytojai kunigai 
ir vienuoliai gauna tik pusę al
gos, kuri mokama pasaulie
čiams.

Jei tokią tvarką pakentė ka
talikai. kad ir su skriauda sau, 
ir jeigu valstybei tai pigiau 
išeina, kokie galėjo kilti nesusi
pratimai, kurių patys katali
kai nekėlė?

Belgijoje sukeltas nerimas
Socialdemokratu pinkles katalikiškoms mokykloms

yra prigimtoji tėvų teisė. Vai- TRAIŠKAI Iš BELGIJOS 
stybė negali Jos' paneigti, bet 
gali varžyti, tėvų laisvę ir z
spausti į jų kišenę, versdama visiškai priklausomą nuo švie- 
mokėti dvigubus mokesčius: ministerio valios. Jis turi
valdinėms mokyklom, _kurios teisę nustatyti sąlygas valsty- 
aprūpinamos iš bendros visų 
piliečių kišenės, ir savo priva
tinėm mokyklom, jei tėvai jų 
nori.

Socialistai ir liberalai, kurie 
garsiai kalba apie sąžinės lais
vę, kaip tik siekia sudaryti to
kias sąlygas, kad tai laisvei 
bįitų prieštaraujama. Jie nori 
mušti per tėvų kišenę, kad tie 
būtų priversti savo vaikus leis
ti į yaldines mokyklas. Toje 
politikoje yra įvynibtas noras 
tempti jaunuomenę * ant valdi
nio kurpalio. Belgijos socialis
tai pasišovė eiti tuo neteisingu 
kolchoziniu keliu.

KEPĖJAS MINISTERIO 
VIETOJE

Kai praėjusiais metais Bel
gijos socialistai sudarė vyriau
sybę, tai švietimo ministeriu 
paskirtas Leo Collard, vos tik 
perėmęs pareigas, prasitarė: 
“Dabar mes užkepsime katali- 
kii mokyklom”. O tas jo keps
nys taip atrodo.

Naujas mokyklų įstatymo 
projektas valstybinę paramą 
katalikų mokykloms padaro

į binei paramai gauti; spręsti, ar 
. privatinė mokykla jom atitin- 
į ka ar ne; duoti ar neduoti fi

nansinę paramą; nustatyti jos 
didį. Be to, valsčiam ir provin
cijom uždraudžia katalikiškas 
mokyklas remti; mokytojam 

. katalikam atidirbto laiko ne- 

. įskaitoma į tarnybą, jie neat
leidžiami nuo karinės prievo
lėm, kaip valdinių mokyklų mo
kytojai. Yra dar ir kitų suvar
žymų, kurie pažeidžia sąžinės 
laisvę ir piliečių lygybę prieš 
įstatymus. Tai jau nebe įstaty
mas, o botafgas, arba geriau 
keptuvė, įduodama į vieno as
mens rankas, kad jis savival
iautų ir čirškintų jo nekenčia
mus katalikus.

Belgijos vyskupai tą įstaty
mo projektą pasmerkė.. Jie pa
skelbė, kad tai yra kėsinimas į 
daugumos norą vaikus ugdyti 
katalikiškoje dvasioje. Net už
sienio neutralioji spauda pri
pažįsta katalikam taikomas 
pinkles ir reiškia nusistebėji
mą socialistų vyriausybės tokiu 
žingsniu. Jis sukėlė didelį ne
rimą visoje Belgijoje.

DĖMESIO: VAIKAI!
Dar praėjusių metų pabai

goje daugelyje vietų mokiniai 
demonstravo prieš švietimo 
ministerį Collardą. Nerimas vis 
augo ir plito visuomenėje. Sie
nose ir languose plakatai, ku
rie kreipė dėmesį į taisomas 
pinkles jaunimo auklėjimui. 
Plakatuose buvo vaizduojami 
du vaikai,. apvesti raudonu tri
kampiu. Tai reiškė: šoferiai, 
dėmesio: vaikai! Vadinasi, val
stybės vairuotojai (šoferiai), 
nesuvažinėkite vaikų dvasios 
savo grubiais neapykantos ra
tais! Po tuo ženklu dar buvo 
įrašas: “Vykite demonstruoti 
kovo 26 į Briuselį!” Katalikai 
tam ruošėsi, o socialistinė vy
riausybė griebėsi policinių prie
monių demonstracijai sulaikyti. 
Ministeris pirmininkas Achille 
van Acker kreipėsi per radiją 
baugindamas, kad bus imtasi 
visų priemonių demonstran
tus išsklaidyti. Tačiau tai nie
ko nepadėjo, nes į katalikų rei
kalavimą, kad neteisingas mo
kyklų įstatymas būtų išimtas 
iš parlamento darbotvarkės, 
atsakyta kategorišku: Ne! Ta
da katalikai atsakė masinėm 
demonstracijom.

nieko neleido vykti į miestą, 
jei tiktai įtarė, kad vyksta Mį 
demonstruoti. Kas veržėsi, gS 
buvo grąžinamas ir nubaų- 
džiamas nuo 25 iki 2(ty frau- | 
kų. Pačioje sostinėje buvo sų“ a * 
traukta 11.000 žandarų. & ' 
čiau tai nieko nepadėjo: sos- B 
tinęs "gynyba“ neatlaikė su- 
plūdusios minios, kuri prasi
veržė į miestą. Demonstran- £ 
tai buvo sklaidomi ašarinė
mis bombom ir gaisrininkų \ '■ 

■ apipilami vandeniu; policija \3 
jojo tiesiai į minią ir švaistė
si kardais. Buvo apie 1000 <
suimtų ir nemaža sužeistu. 
Demonstrantai išsisklaidė 
tiktai užėjus vakarui ir pra
džius smarkiai lyti.

Panašios demonstracijos 
vyko visame krašte — didės- 
niuose ir mažesniuose mies
tuose. Jos rodė daugumos 
gyventojų nedraugiškas nuo- _ 
taikąs socialistinei vyriausy
bei, o ypač "sektantiškam 
Collardo mokyklų įstatymui“. •?

Šiais laikais ypač maišomos ir drumsčiamos grynosios idė
jos su išverstomis, melas su tiesa ir laisvė su taika. Krikščionių 
Demokratų Unijos kongresas visai gerai padarė pabrėždamas, 
kad tiktai laisvė gali būti taikos sąlyga. Demokratija reikalau
ja laisvės, ir kur jos nėra, negali būti kalbos nė apie taiką. 
Kaip žmogus ar tauta gali būti taikoje, jei yra vergijoje. Tegu 
ta vergija bus tyli kaip kapinės, bet toje taikoje viešpatauja 
mirtis, ne gyvybė. Demokratijos uždavinys palaikyti ir ginti 
tautų gyvybę.

Dėl to džiaugiamės tais, kurie ryžtasi kovoti už laisvę, kad 
po tos kovos ateitų ir pastovi taika. Taika bet kuria kaina yra 
prapultis.

SĄŽINĖS LAISVĖ IR KIŠENĖ
Praėjusiais . meta:s Belgijos 

katalikai, pabalsuodami už so
cialistus ir liberalus, iškėlė juos 
valdžion ir tuo pačiu sulaukė 
atpildo — atakos prieš katali
kų privatines mokyklas. Kata
likai laikėsi ir tebesilaiko prin
cipo, kad tėvai turi teisę savo 
vaikams parinkti tokią mokyk
lą, kuri atitinka jų pažiūras, o 
valstybė turi pareigą padėti tė
vam savo vaikus mokyti. Tai

RUTH ANN LILLEY, 6 metu, kurios tėvas žuvo Korėjos kare 1952 
m., prezidentui prisega veteranų vajaus ženklelį. Mergaitė su- dviem 
vyresnėm seserim ir motina gyvena Eton Rapids, Mioh., veteranų 
išlaikomuose namuose.

KIAULĖ SU RIEBIU 
PASTURGALIU

Dar prieš, kovo 26 dieną Liu
veno studentai suruošė demon
stracijas prieš . policiją, kuri 
teikėsi į būrius ir ginklavosi. 
Studentai prie policijos būsti
nės tvoras paleido miesto par
ke sugaudytas antis ir žąsis. 

' Joms buvo ant kaklo pririštos 
juostelės su užrašu: “Aš pasi
renku laisvę”.

Daug juoko, o policijai rū
pesčio sukėlė paleistas riebus 
bekonas. Ant jo kaklo buvo 
prikabinta lenta su įrašu “Col” 
(kaklas)’ o prie pasturgalio 
pridėtas parašas “Lard” (laši
niai). Tai reiškė: “Collard” — 
švietimo ministeris. Policijai 
buvo daug darbo žviegiantį 
meitėlį sučiupti, nes jis buvo 
dar išteptas slidžiuoju žaliu 
muilu. Tik vieno žandaro taik
lus šūvis nelaimingąjį bekoną 
pribaigė. Pasipylė plojimai ir 
nedraugiški šūkiai švietimo 
ministerio adresu.

AR BELGIJA SKILS?
Socialdemokratų sukeltas 

krašte nerimas tebetvinksta. 
Vyriausybė savo nusistatymo 
nekeičia, o katalikai nusilei 
sti irgi nemano. Užsienio 
reikalu ministeris Spaakas 
pareiškė, kad Įstatymas bus 
priimtas, nes to nori parla
mento. dauguma. Bet jis už
miršta, kad savo metu pats 
kėlė demonstracijas prieš 
karalių Leopoldą III. Tada 
jis savo partijos mažuma 
privertė parlamento daugu
mą nusileisti. Jam rodėsi, Jai 
buvę teisinga, o dabar—ne
teisinga. Bet su tokia "tei
sybe“ yra surištas pavojus 
kilti civiliniam kanu.

Apie tai bus kitam nume'ry.
J. D. Belgija (EB)

SOVIETAI AŠIGALY
Maskvos Pravda pranešė, 

kad šiaurės ašigalio srityje bu- 
vo nuleista iš oro sovietų ekss 
pedicija į ledo salą, kad joje 
įtaisytų stotį orui stebėti. Ta 
ledo sala yra 1000 mylių nuo 
pačios Rusijos ir tik 300 nuo 
Kanados. Kita panaši sovietai 
stotis ant ledo yra 200 mylių 
nuo Grenlandijos krantų ir 700 
mylių nuo Amerikos oro bazės 
Thule Grenlandijoje. ,

ŽYGIS Į BRIUSELĮ
Prieš kovo 26 d. Brabanto 

provincijos gubernatorius, ku
rio žinioje yra Briuselio ap
sauga, sostinę apjuosė trimis 
geležiniais policijos žiedais ir

• Senatas pradėjo apklausi
nėti valstybės departamento 
saugumo valdininką McLeod, 
kodėl taip lėtai vykdomas imi
gracijos įstatymas. Jam skir
tas patarėjas Corsi visą tą imi
gracijos delsimą pavadino 
“skandalu”:

3

Visų pirma teisėjui nepaken
čiamas braminų išdidumas; 
antra, naybas išdrįso įžeisti jo 
virėją. Teisėjas tuoj įsakė -tar
nui pašaukti naybą.

Naybas atėjo drebėdamas iš 
baimės ir šnibždėdamas Dųrgi 
vardą. Teisėjas, išėjęs iš pala
pinės, išdidžiai paklausė, tar
damas bengalų žodžius netikru 
akcentu:

— Kodėl išvijai mano virė
ją? — paklausė »teisė jas.

Charkumaras suglaudė del
nus ir pasakė, kad jis niekad 
neleistų sau išvyti sachibo tar
no, kad anam paprašius aštuo- 
nių svarų sviesto šuniui, jis pir
miausia jam mandagiai pata
ręs, gerbiamo keturkojo nau
dai, neduoti jam tiek, o paskui 
vis dėlto išsiuntęs kelis žmo
nes lį /vairifep vartas ieškoti 
sviesto.

. Sachibas paklausė:

— Kas pasiųstas ir kur nu
siųstas ?

Charkumaras pasakė kelis 
vardus, kurie jam atėjo į gal
vą. Sachibas skubiai išsiuntė 
pasiuntinius sužinoti, ar tikrai 
tokie žmonės ieško sviesto. 
Naybui gi liepė laukti palapi
nėje.

Po pusvalandžio išsiųstieji 
grįžo ir pranešė sachibui, kad 
niekas niekur neieško sviesto. 
Sachibui nebeliko abejonės, kas 
melavo ir kas sakė teisybę. Į- 
dūkęs jis pasišaukė virėją ir 
tarė:

— Paimk tą vyrą už ausies 
ir pavaikyk jį aplink mano pa
lapinę.

Tas be jokio žodžio išpildė 
savo pono paliepimą didžiulės 
minios akivaizdoje.

Apie įvykį tuoj sužinojo vi
sas kaimas. Charkumaras, pa
rėjęs namo, atsisakė nuo val
gio ir nugriuvo į patalą.

Naybas turėjo nemaža prie
šininkų nuomininkų tarpe. Jų

piktas pasitenkinimas buvo 
milžiniškas. Bet kai apie tą 
įvykį sužinojo šašibušanas, jau 
visai pasirengęs išvažiuoti, jam 
gyslose užvirė kraujas. Jis ne
miegojo visą naktį.

Kitą dieną, anksti rytą, jis 
nuėjo pas Charkumarą. Char
kumaras paėmė jį už rankos ir 
pravirko, šašibušanas tarė: ■

— Apskųsk teismui sachibą 
už įžeidimą, o aš tave ginsiu 
teisme.
Apskųsti teismui patį sachibą! 

Iš pradžių Charkumarą išgąs
dino ta mintis, bet šašibušanas 
paliko nepalenkiamas. Charku
maras prašė duoti jam laiko 
apsigalvoti. Bet kai jis pamatė, 
kad visur tiktai ir kalbama 
apie jo pažeminimą ir kad’ jo 
priešai neslepia savo džiaugs
mo, jis jau nebegalėjo iškęsti 
ir tarė šašibušanui:

— Tamstele, aš girdėjau, 
kad tu staiga kaž kodėl nuta
rei išvažiuoti į Kalkutą. Mes 
tavęs nebeišleisime. Kai kaime 
yra toks žmogus, kaip tu, mes 
jaučiamės kur kas stipresni. 
Bet kaip ten bebūtų, tu turi 
man padėti nusiplauti tą nepa
keliamą įžeidimą.

IV
Tas pats šašibušanas, kuris 

visą laiką slėpėsi nuo žmonių 
už neprieinamos vienumos už

tvaros, pasirodė šiandien teis
me. Teisėjas, išklausęs jo nusi
skundimą, pasišaukė jį į savo 
kabinetą ir draugišku balsu ta
rė:

— šaši Babu, ar ne geriau 
būtų prįvatiŠku būdu visą rei
kalą sutvarkyti?

šaši Babu, prisimerkęs, 
trumparegio žvilgsniu žiūrėda
mas į gulinčią ant stalo įstaty
mų rinkinį, atsakė:

— Aš negaliu to patarti sa
vo klientui. Jis buvo viešai į- 
žeistas. Kaip tat galima šis 
reikalas išspręsti privatišku 
būdu?

Po trumpo pasikalbėjimo sa
chibas suprato, kad to trumpa
regio jaunuolio vis tiek neįti
kins, ir tarė:

— Ali right, Babu! Na, kągi, 
pažiūrėsim, kas iš to išeis.

Paskui teisėjas nukėlė bylos 
nagrinėjimą tolimesniam laikui 
ir tvirtais žingsniais išėjo iš 
kambario.

Tuo tarpu apylinkės teisėjas 
rašė zemindariii:

“Tavo naybas įžeidė mano 
tarnus ir nepagarbiai Išsitarė 
mano atžvilgiu; tikiuos, kad tu 
pavartosi reikiamas priemo
nes”.

Zemindaras sujaudintas tuo j 
išsišaukė pas save Charkuma- 
rą. Naybas jam papasakojo

viską, kas atsitiko. Zeminda- 
ras baisiai perširdo ir tarė:

— Kaip sachibo virėjas pa
prašė sviesto šuniui, tu turėjai, 
nesakydamas nė žodžio, tuoj 
jam tai duoti, ko jis prašė. Tai 
ką, ar tu būtum nususęs dėl to ?

Charkumaras negalėjo gin
čytis, kad dėl to jis nebūtų nu
sigyvenęs. Prisipažinęs kaltas, 
jis tarė:

— Matyti, planetos nestovė
jo mano pusėje; štai kodėl aš 
taip pasielgiau.

Zemindaras tarė:
— O kas tau patarė apskųsti 

sachibą ? '
Charkumaras atsakė:
— Tamstos malonybe, man 

pačiam tai nė galvon nebūtų 
atėję duoti skundą, bet tas ad
vokatas šašibušanas, kuris gy
vena pas mus kaime, neturi jo
kios praktikos, ir tas vaikėzas 
savo valia, dargi neišklausęs 
kaip reikiant mano sutikimo, 
užvirė košę.

Zemindaras buvo nepaprastai 
piktas ant šašibušano. Tas 
nevykęs .advokatėlis nori pra
garsėti. Jis įsakę naybui nedel
siant atsiimti skundą kaip ga
lima greičiau, kad nurimtų abu 
teisėjai.

Naybas, pasiėmęs su savim 
dovanų, — saldumynų ir vai

sių, — nuvyko pas apylinkės 
teisėją. Jis pranešė sachibui, 
jog apskųsti teisėją visiškai 
priešinga jo būdui, bet gyve
nąs kaime naujokas advokatas, 
pienburnis šašibušanas, jam 
nepranešęs, atliko tą begėdišką 
žingsnį. Sachibas tuoj pasi- 
biaurėjo šašibušano poelgiu, gi 
šū naybu buvo labai malonus ir 
pasakė, kad jis labai apgailes
tauja "surengęs jam tą baus
mę”. Sachibas neseniai gavo 
per egzaminus atsižymėjimą 
už bengalų kalbos mokėjimą ir 
naudojos kiekviena proga, kad 
sušvistų savo aukštu kalbos 
stiliumi.

Naybas tarė:
— Tėvai kai kada vaikus 

baudžia, kai kada esti jiems 
švelnūs. Dėl to nėra jokios 
priežasties įsižeisti.

Tinkamai apdovanojęs apy
linkės teisėjo tarnus, Charku
maras atkuitęs aplankė vietos 
teisėją. Teisėjas, sužinojęs 
apie šašibušano pasielgimą, pa
sakė :

— Taigi, aš ir buvau nuste
bęs. Juk aš laikiau Charkumarą 
geros valios žmogum. Aš,bu
vau įsitikinęs, kad jūs pirmiau
sia man pranešite ir kad mes 
privačiai išsiaiškipsime visą 
reikalą. Ir jūs staiga apskun- 
dėte teismui. Aš savo akimis

rieti kė jau. Dabar man viskas 
suprantama.

Į galą jis paklausė, ar šaši 
dalyvauja Kongreso sąjūdyje. 
Naybas, akimi nemirktelėjęs, 
atsakė: ”

— Dalyvauja.
Teisėjui buvo aišku, kad visa 

tai — Kongreso darbeliai. Vi
sur slapti Kongreso agentai 
krečia panašias painiavas, kur 
tiktai pasitaiko galimybė, o 
paskui skelbiami laikraščiuose 
triukšmingi straipsniai ir Sirjr- - s 
riausybei brukamos lazdos į- 
ratus. Neturėdamas valdžios 
sudrausti tokius sąmokslinin- - 
kus, teisėjas mintyse priekaiš- <3 
tavo silpnai Indijos vyriausy
bei. Bet kongresininko šašibu- g 
šano vardą jis įsidėjo į galvą. g

Kai šašibušanas pasiėmė-rū
pestį Charkumaro reikalu,-ta- | 
da jis ėmė raustis storuose | 

t įstatymų tomuose ir minQpe 3 
sakyti kalbas, kartodamas vate- J 
duotėje kryžminį liudininkų'ąp- 
klausinėjimą ir jau matyda- || 
mas save tiesiog prieš didžiulę ųS 
žiūrovų minią viešame teismo J 
posėdyje. Virpėdamas iš susi- || 
jaudinimo ir net prakaituoda- Ja 
mas, galvojo apie būsimo jo j 
puolimo strateginį planą.

(Bus daugiau) •
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nimai^, nėra juoda. x
Tuos dvejus metus, kūrinos 

ne vienam ir iš lietuvių tėkš ka
rinei prievolei paskirti, būtų 
nevisai tikslu, nurašyti kaip as-

PRISOONTT pirmajai Šv. Komunijai, Graduation,

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

išskyrus gerą. Ir 
sprendimas verstų 
sklaidyti šv. Rašto

Tokių reklamų vaizdaipatrau- 
kia jaunuolį, ypač nuotykiu be
ieškantį Ir jų žodžiai nėra ^i- 
šąi* tušti.Nevienasžiląs yeteį 
ranaa, besinaudojąs pensija, 
gryžfrri Rfeahępia apie sąvo dvi- 
Heiširntį —-^trisdešimtį karinės 
tarnybos metų.Ir tiem, kurie 
nėra linkę į karinę tarnybą, jo
je praleisti metąinelaikytini 
visišku jaunystes laiko sugai
šinau. ' ■-

/ Yra, tiesa, buvę atvejų, kai 
giminaičiai, norėdami gražinti lia didelę problemą, 
garbę nuteistajam iŠ jų gimi
nės, ir po daugelio metų ieško
davo. teisybės ir ją rasdavo.

itenkininuv pradi-
10 :. mėnesiais ne-

i Zvilbučių vienlc, Daugailių 

! valse., Utenos apskr. Mokėsi 
; Utenos progimn., Rokiškio 
iginuL, Kauno kunigų semi- 
; uarijoj ir "V. D. universitete 
Kaune, Kat. universitete Wa- 
shingtone 1945 m. gavo baž- 

; nytinių teisių faktimtą.

Atskirais leidiniais Lietu- 
į vojd išleido 8 knygas, Amen- 
; koje taip pat 8 knygas. Ang- 
i. liškai: Fiftheen Uųmdated 

Priests in Lfthuania; Com- 
parative Law, Ecclesiastical 
and Civil, in Litbuanian Con- 

: cordat. Už paskutinį veikalą 
Amerikos autorių ir žarna-; 

; lįstų draugija The Eugene 
Field Society pakvietė gąr- 
bės nariu. Nuo 1952 m. yra 

Į nariu The Gallery of Living 
Catholic Authora.

KUN. DR. J. PRUNSKIS

toks jau 
iš naujo 
lapus ir 

juose ieškoti įrodymų, kad 
Kristim tikrai buvo lauktasis 
Mesijas, 
kurio žydai nepriėmė, dar ne
teisingai pasmerkė. Galimas 
daiktas, jog,tai būtų pradžia 
laukiamo ir pranašaujamo žy-. 
dų 'tautos atsivertimo.

Šv. Povilas laiške romiečiams 
pabrėžta: “jei nepasiliks neti
kėjime, jie (žydai) bus įdieg
ti (i Kat. Bažnyčią); nes Die
vas yra gaųa galingas vėl juos 
įdiegti” (Rom. 11, 23). Toliau 
tautų apaštalas dar pastebi: 
“apakimas atsitiko Izraelio da
liai, kol įeis pilnas pagonių 
riiaičius; taip, bus išgelbėtas 
visu Izrarife” (Rom. 11, 25—

rinktus 15 dol., J. Kapočiui,
L. Enciklopedijos leidėjui, už 
10 egz. “Meškiukas rudnosiu- 
kas”, J. Vembrei už Algimanto 
I ir H dalis. Pinigai ir knygos 
fondui priimami ir toliau. Kun.
M. Vembrė, 122 Canton St, 
Stuoghton, Mass.

įy Įdomiausio? — sublizga 
akiniai, nusišypso įprastine 

g* < šypsena.—Daug keliavau, esu 
S? , apsukęs keturius kontinen- 
|: tus: Europą, Ameriką (Šiaū- 

res ir pietų), Australiją ir AzT 
K M Kiekviena kelionė atneša 
P ». naujo, pamatai tautų skirtu- 
r mus, pajunti jų interesus. Iš 

kiekvienos kelionės parsivežt 
kažką brangaus, štai kekių 
grožiu prasivėrė poliarinės

^ sritys Suomijos šiaurėje, riet 
?'■ suklupęs sniege meldžiausi. 
! Arba naktis Ladogos ežere, 

sename vienuolyne, kur rusų 
vienuoliai saugo savo tautos 
religines brangenybes. Kiek

■ ten mistikos! Didį įspūdį pali- 
?•, ko kita naktis Vengrijoje, vid* 

noje Dunojaus saloje, kur švie
tė pasakiški žiburiai. Įspū- 

r - (tingiausia vis dėl to buvo
- Azijoje, kai pasiekiau komu- 

" ; rūstų valdomų sričių sienas.
Ten tūkstančiai tremtinių,

- benamių. Koks jų vargas!
Akivaizdžiai tada pergyvenau 

‘ didelį komunizmo pavojų.
Pirmose kelionėse laikiausi 

daugiau nuošalyje stebėda- 
- mas, paskutinėje stengiausi 

įsibrauti į konsulatus, į val
džios įstaigas, susitikti įta
kingus asmenis. Tai pagilino 
mano pažinimą, štai ir da- 

r.; bar rodos, matau vieną japo- 
, nū intelektualą, konvertitą, 

Jį giliai mąstantį ir žvelgiantį 
gyveniman.

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą', 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpmimas paskolų 

(mortgidžių) ir 1.1
Sąžmiagas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFOBD AVĖ.
TeL STagg 2-7524

JUOZAS GRABAI!
SEAL. ESTATE BROKEB

laikraščio ska$ytojams>Dper- Tnnrtmyrto? kąri iš
duoda dažniausiai įprasta Wo-
ska&ėjūm.^ lartąi?Sštafe

tijos'parašė, kad išž^ta ri

ša šeima, žinią negi patikrinę 
si, pasitiki bendradarbiu. Pa
sirodo, kad buvo paties ben
dradarbio, vieno> mokytojo, 
grynas šantažas. Norėjo jis

— Įdomiausia tame biure 
laivo tai, — aiškino kun. dr. 
J. Prunskis,— kad kas dvi 
savaites parengdavau slaptus 
biuletenius mūsų vyskupams 
apie padėtį sostinėje.

• “Maldaknygės ir k. k. Fon
das” dėkoja O. Alytaitei iš 
Worcesterio, Mass., už su-

Pirmoji nusivylimo našta
Atitraukimas , nuo saviškių, 

studijų ar tarnybas pertrauki
mas, daugeliui sunkiai pakelia
ma pradinio apmokymo discip
lina ir 1.1, stipriai paveikia jau
nų karių nuotaiką. Besiūbuo

jančio nei 
nio apmol_ 
įmanoma nuslėpti; viršilos ir 

leitenantai vartoja efektingas 
priemones jam užgnaužti—pa
baudas 1*.. Nusivylimas apima 
ne tik vyriausybės pašauktuo
sius, bet ir savanorius. Dauge
lis, vartodami nekartotiną kal
bą, tampa tuo tarpu didžiau
siais savo dalinių bei kariuo
menės priešais. - ?

Penki šimtai specialybių

Laikas ir pasikeitę sąlygos 
toliau gydo žaizdas. Ne vienam, 
ypač iš savanorių, pavyksta jūryj 
pasirinkti patrauklesnę vdarbo prabanga ir puikioms turisti- 
sritį, apsistoti jaukesnė j aplin- nėrę. progoms. Gi kai kam ten- 
koj. Jo burnojimai aptyla. H- ka žiemą apsnigtoj palapinėj 
gamini daugelis iš savanorių, praleisti.,Vis dėlto kario duona, 
pradeda planuoti naują ateitį 
uniformoj. Dažnu ^atveju ka

riuomenėn jam suteikia progą 
stoti mokyklon. Ten per kele
tą mėnesių jis gali tapti auto
mobilių ar radijo mechaniku, 
sanitaru, signalizuotoju, vertė- . meninį nuostolį. Pasiryžimas 
ju, raštininku, virėju ir pan. ne vieną įgalina darbuotis savo 
Vien armijos departamento ka- kelyje, nors ir laikinai nevisai 
talogas sumini arti 500 karinės jaukiose sąlygose. To laikotar- 
tarnybos specialybių. Gi armi- pio laimėjimai ar nuostolis di-

paskatino mokytis svetimų 

kalbų, rašyti laikraščiams. 
Taip 1929 m. sėdau mokytis, 
b (930 jau rašiau “Ryte”,, 
duodamas įvairiausių verti
mų. 1935-36 m. "Mūsų lai
kraštyje'- redagavau religinį 
skyrių. 1936-39m. ”XX am
žiuje“, paskui metus laiko 
dirbau Kat. Spaudos Biure. 
Amerikoje 1943-45 m. buvau 
Liet. R. Kat Federacijos 
spaudos biuro » direktorius, 
nuo 1940 m. ”Draugo“ re
dakcijos narys. Žurnalisti
niame auklėjime man-daug 
padėjo ateitininkai ir skau-

< Pasakoja jis apie gražinu
sį ^pasaulio miestą Rio de Ja- 

į'" neiro, apie kitas keliones.

Kokius turėjote žurnaUsti- 
f ^nhis sunkumus? — nukreipiu

ti ir ko nors gero atsiekti, jei 
tik* atsitiktinai vieną antrą 
kartą-vykdytų vajų.

Atskiri katalikai turi pajus
ti savo -atsakomybę stoti na
riais į Katalikiškos Akcijos 
Fondą. Negalima laukti, kad 
kas iš šalies ateitų ir už mus 
darbą, atliktų. Pirmiausia mes 
patys kiek ir kaip .galime, bet 
visi' turime bent savo mažute 
$2.00 auka prie to darbo prisi
dėti. Nematau jokios priežas
ties nurimti ir baigti vajų, kol 
mes surasime bent 20,000 ka
talikų, norinčių matyti Katali
kų Federaciją veiklią ir galin
gą. O tai yra galima ir turi bū
ti atsiekta. Kol to nebus at
siekta, nė vienas negali būti 
ramus, atlikęs savo katalikiš
ką pilietišką pareigą. ............ . _____ .

Kito Stasys Raila, J03 mokyklos, neskaitant kitų džta dalimi priklauso nuo pa- 
ginklu'otųjų pajėgų, kaip ayia- ties asmens, nesvarbu ar jis 
cijos ar laivyno, turi su viršum būtų savanoris, ar unifonnon 
500 tarnybinių kursų. prievarta įvilktas. '

Kai buvo atkurta; nepriklau
soma žydų valstybė, vadinama 
Izraeliu, — tai įvyko po praė
jusio karo 1948. m., — vienas 
Olandijos žydas advokatas iš
kėlė mintį, kad aukščiausiam 
Izraelio teismui vertėtų susi
domėti buvusiu Kristaus teis
mu. Radus, kad Kristus buvo 
pasmerktas neteisingai, tai at
šaukti. Izraelio Valstybe tai ga
li padaryti, nes ji dabar yna 
nepriklausoma ir atstovauja 
žydų tautai.

Tasai Olandijos žydo advo
kato siūlymas, paarodo, nebu
vo užmestas. Izraelio vyriausy
bė iškeltąją mintį svarstė ir at
sakė, Itad ji pradės pasirengi
mus •... . . - ‘ ■
Kristaus teismui peržifirėti. 
Savo metu apie tai. yra rašęs 
Vatikano oficiozas “Osservato- 
re Romano” ir kitų Šalių laik
raščiai. Rašė taip pat ir pačių 
žydų spauda. Ktausimas tėra, 
kam tai reikaUūga? Juk pra
eityje nevienas teismas galėjo 
suklysti arba buvo, suklaidin
tas, bet šiandien niekas neke

lia klausimo, kad tokius teis
mus reikėtų peržiūrėti, ypač 
prieš tūkstantį ir daugiau me-

_ morsi praturtinamas: 
lai Wb technika, tai' medžią- 

kkto>š, ten i&neknn «mce. «*
lU Advkn. ’ ■ ' pasakyti apie kitus laikraš-

T ** • 7 .. aus. - /- "į
Nukeliavome į ' katalikų "į žurnalistui laikas teaugus. 

Spaudos Biurą, iš . kurio teik- Nenorėdamas trukdyti, padė
davo žinias visiems katalikiš- bojau bž pokalbį ir atsisvei-

Chicagoje balandžio 3 d. 
Vyčių salėje" buvo ^specialus 

sukaktuvininko pagerbimas 
gražis * bankieCas, sutraukęs /Nuo privalomo karinės’tar- 
daųgel ’ žmoniū. Šukakįuvi- nyhos JAV-se įvedimo daug 
ninkas sn,Slankė daugybės jaunų vyrų susilaukė dažnai 
sveikinimu raštu ir žodžiu. Ta negeidžiamų “prezidento svei- 
pačia' proga buvo surengta kinimų”,. įvilkusių juos kario 
žurnalistinė foto ir spaudos uniformom Ši dalia paliečia ir 
paroda. ; ' lietuvišką jaunimą.

į* —Ojų visada būna, — nusi- 
N; šypso kun. dr. J. Prunskis.— 
įįį Gauni laišką su grasinimais: 
B'" jei neįdėsi, daugiau neskaity- 

tiu laikraščio. Įdėti tačiau 
fe ? kartais1 negali. Būna ir ki- 
Blk taip, kad reikia būtinai para- 
Et įįrti, o negali, štai dirbant 

bL,.-: '”XJE amžiuje“, grįžo vienas 

garbingas ir aukštas asmuo.
Itįr.lteikėjo būtinai padaryti pa- 

F- atkalbėjimą. Jis priėmė, bet 
P ką pamkė/ buvo taip menka, 

nereikžminga* kad jokiu
I badu neg»l«jal skelbti.—Bū- 

Jį • -Z- tų tai kompromitavę patį as- 
į5-., menį. Ką daryti? Sėdau ir 

ir rašau, kad taip galėjo man 
k ataakyti. Baigęs telefonu per- 
t skaičiau. Garbingasis asmuo 

| nustebo ir sutiko, kad taip 

turėjo būti

— Kas jus paskatino į žur
nalistiką?

Kai buvau kunigų semina- 
rijoje, prof. kan. J. Meškaus
kas iškėlė reikalą, kad mu-

K. A Fondo vajus palengvėl, 
bet tikrai vyksta. Juk visi ge
rai supranta, kad be lėšų nebus 
katalikiškos akcijos, o be akci
jos negali būti nė lėšų. Šis K. 
A. Fondo vajus yra tik pra
džia Katalikų Federacijos aiš
kaus ir planingo darbo. Šį sykį 
mes negalime sustoti pusiauk'e- 
lyje. Nei Pirmyn visu smarku
mu ir visu K. Federacijos veik
losjmožu. Vajus turi pasisekti, 
arba Federacija turės būti už
miršta kaip didžioji ir pati veik
lioji Amerikos katalikų orga
nizuota .pa jėga.

K, Fondo vajus privalo 
pasiekti r ne, tik Federacijos 
apskritis, skyrius, parapijas, 
katalikiškas organizacijas, bet 
ir atskirus katalikus. Per ilgai 
buvo išleisti^ iš akių Federa
cijos statutas, kad nariais gali 
būti ir atskiri katalikai Pir
miausia kiekvienas katalikas 
prašomas aktyviai stoti į Fede
racijos darbininkų eiles. O ta 
eilė numatyta labai ilga 20,000 
asmenų. Vieni ateina su savo 
auka bent -2.00, kiti su stam
besne auka, savo mintims savo 
sumanymais savo darbu. Be to,

‘ Sustojome ties premijomis, 

kurias kun. dr. J. Prunskis 
paskyrė savo sukakties proga.

Jaučiau reikalą paremti 
kaip tik mūsų kultūrą, y- 
aiškina sukaktuvininkas. — 
1000 dol. paskyriau Draugo 
romano konkursui, 500. dol 
Liet. Rašytojų Draugijai jos 
metinei premijai, 500 — atei-. 
tininkų meno draugijai "Ša
trijai“, kuri sunaudos kaip 
premiją jaunimo literatūrai 
500 dailininkams už religinio šis vajus negali būti tik laiki- 
meno kūrinį. Gal ta proga nis, vienkartinis. Juk nė viena 
bus galima surengti kokią organizacija negalėtų išsilaiky-

LĮETUVIŲ SPECIALISTŲ v 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atliekami visi coffisfoa, dažymo ir mečiu taisymo darbai. 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžtatagat

J. MALDUTIS, Muna tei. HT 7-SM7
Z, ZAUACSKAS, teL GL «-M6»

d^^takl^Jriiųtaitahda pirma 
PTOĘL;įį tarš^bos pasitraukti..

tuose, 
įtariem dvejų metų prie- 
vrfėstv^takitiplahai.

Gera turėti ryškius ateities; 
p lanus ir jais gėrėtis. Gi ka- 
rid dienos dažnu atveji sutek 
kia geras, galimybes pradėti 
jas vykdyti,, ypač jei tai liečia 
studijas. Apie dvietešimt aukš
tojo mokslo institucijų bendra
darbiauja vadinamoja-USįAFI 
(JAV ginkluotųjų pajėgų In
stituto*)^ veikloj, šis institutas 
įgalina karins, kuriam konti
nente jie beimtų, tęsti mokslą- 
Instituto katalogas talpina bent 
PP keletą kursų įvairiose moks
lo šakose, nuo šritmetikos iki 
zoologijos. Jie patiekiami ir ko- 
respondenciniu būdu. Jais pasi
naudojant, galima be didelio 
vargo gauti vidurinės mokyk
los diplomą. Užskaitas už išpil
dytus kursų reikalavimus su
teikią ir kai kurie universitetai, 
jei su .jais iŠ anksto ausirišama.

rf inūsų žurnalistikoje tikrai 
? praturtino. Be to, jis vienas iš 

mūsų* žurnalistų, kuris 
i daug keliavo , apsuko žemę, 

stebėdamas ir ^fiksuodamas 
? pasaulio kontinentus, visame 

j margume prinešdamas juos 
Ižą skaitytojo. t .

; Jau 25 metai, kai žurnalis- 
£ tas. Per tiek metų yra nema- 
A ,Jta nuveikęs. Kukliai prisipa- 
' žino, kad tremtyje jąu yra pa
rašęs apie 3.000 straipsnių, 
Lietuvoje apie porą tūkstan
čių. Tad įdomu tokį keliau- 

; jantį žurnalistą sustabdyti ir 
? su juo pasikalbėti. 

- -
v Užėjau tiesiai į Draugo re- 
dakciją. Radau darbo kamba
ryje, kur visa žurnalistinė at- 
mosfera: knygos, žodynai, kli- 

f šės, popierių krūvos, telefo- 
. nas, rašomoji mašinėlė. Be- 

v trūko tik cigarečių dūmų.
Keista, jis nerūko. Įžengęs 

>> taip tiesiai ir paklausiau.

—Ką įdomiausio esate pergy
venęs savo kelionėse?

Dūma ne juoda

Gyvenimo sąlygos nė visur 
viemdos. Daugelyj vietų ir už^ 

įmanoma pasinaudoti

Kai keliama mintis dėl Kito- 
taita teMta pįibliiirtjnno, kar- 

Panašiai kartais rėhabimuoja- prikišti, kaip "piktažodžtavimą tu kaHamoa ir akys Į TW, 
mi valstybės ar tautos vyrai, Dievui” ir, būtent, dėl .kurios !^ šiol nenorėta maty-

kurie būdavo anksčiau pa-, 
smerkiami ar apkaitinami. Bet _____
tai dažniausia jau daroma ne taip pat nri^do Kristuje jokios 
teismo keliu. Peržiūrėti teista kaltės. Ui tą tada Jte f Bm 
įvykusį beyeik prieš 2000 me- pasmerktas? - J
tų, atrodo kiek teista. 0 vis Sakykime, kad dabsrtinfa Is- .
dėlto ano Olandijos, žydo iškei- raetto valstybės tėirttts,, per- šydų faivojimį
ta mintis verta dėmesio. Ji ke- žiūrėjęs Kristaus apkaltinimą, Ypač^yra reikšminga, kad vis 

nutartų tik tid^ lted tatogus daugiau pm^aiko žydų tarpe

Pirmiausia reiida žinoti, kad 
anuomet žydų vyriausias tote* _ 
mas Kristui nerado nieko kito bet rieke

’ . '' • ' ’ J



AUSI NARIAI (i* k. 1 d.)-.. Juozas

BALTIM0R.ES ŽINIOS

BRIDGEPORT, CONN.

pabaigus 
padėkojo 
papuoši- 
darbu ar

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

laiškų, ragindamas aukoti mi
sijoms.' Iki Velykų dienos jau 
prisiųsta $1500.00 aukų. Auko- 
jančiųjų tarpe pasitaiko nema
ža ir nekatalikų. K. M'.

IEŠKOMA buvusio jūrų ka
pitono Andžejausko artimųjų. 
Jie patys arba žinantieji apie 
juos prašomi pranešti: Mr. Jo- 
seph J. Vard, 1202 Spofford 
Avė., Bronx 59, N. Y.

Ar ne tik Ji seniausių čia 
Naahuoje gyventojų jau ku- 

* ris laikas serga Vintas Ta- 
mullonte. Jis per eilę metų 
vis būdavo matomas bažny- 
čfoje ar savo vaisių ar dar- 
torių gražiame sode. Dabar 
gi tose vietose jo, nesimato 
nes iš savo namuko niekur 
neišeina.

Lai Dievas duoda jam, at
gauti* sveikatą ir dar toliau 
leisti džiaugtis įprastu mielu 

'avwidinn *. ’’

KE1KAL1NGAS UNOTU
NINKAS Darbininko spausi 
vei. Rašyti 680 Buschwick Ai
Brooklyn.21, N. Y. arba ska 
binti telefonu GL 5-7068 •* ■

KEARNY, N. J.
Sopulingosios Dievo Motinos 

parapija ir klebonija oficialiai 
nuo kovo 20 išsikėlė iš 29 Davis 
St., Harrison, N. ,J. į naujį 
vietą — 136 Davis Avė., Kear- 
ny, N. J., tel.: KĘ 3-4616. Vi
sais reikalais kreiptis tik nau
juoju adresu.

Kleb. kun. L. Vokiekauskas

Velykos šv. Alfonso bažnyčioje 
Paskutinės tris Didžiosios 

Savaitės dienas mūsų bažnyčią 
aplankė ir joje meldėsi tūks
tančiai žmonių. Velykų rytą 
vieni lietuviai buvo tiesiog už
plūdę bažnyčią. Jų buvo susi- 
rinkusių iš visos Baltimorės ir 
tolimesnių apylinkių. Giedant 
“Linksma diena mums nušvi
to”, išsitiesė margaspalvė pro
cesija, kuri apjuosė visą baž
nyčią. Altoriai, repozitorijus iri 
Kristaus karstas skendo švie
soje ir baltų lelijų bei chri
zantemų puokštėse.

nai 
tarpe 
drabužiais bei mokyklų prog
ramose šokdavo gražiuosius 
lietuviškus liaudies šokius. De
ja, kun. J. Bernatonis išvyksta 
karo kapeliono pareigom ir lie
tuviai lieka be lietuvio kunigo. 
Visi lietuviai linki geriausio 
pasisekimo savo dvasios vadui 
ir jo laukia vėl čia sugrįžtant.

VisiųatisPrisikėlimo mišiose buvo lietuviai per 3 savaites išpildė 
net su kaupu, surinkdami $21,- 
500. Pats kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas aukojo $5000. Visos 
miesto parapijos turės sukelti 
apie 3, mil. dol.

Bažnyčios dekoravimas > 
pradėtas ir truks kelias savai
tes. Susidarys keli tūkstančiai 
išlaidų.

Parapijos 50 metų 
jubiliejus bus tik 1967 m., bet 
jau pradėta rūpintis, kad su- ■ žįstamieji, nes Pranukas yra 
kaktis būtų tinkamai paminėta.

■ Jaun^Tbioterų grupė 
pasiėmė iniciatyvą ruošti Moti
nos Dienos šventę. Būsimas 
pelnas bus paskirtas našlai
čiams šelpti. O. a

malonus, paslaugus ir visų 
mėgiamas jaunuolis.

įgijo Amerikos pilietybę.
šių metų' pradžioje apie 

30 asmenų čia gavo Ameri
kos pilietybę. Iš naujakurių 
lietuvių pilietybę gavo Sta
sys AtkoČaitis, Aleksandras 
Griauzdė,' Eleonora Griauz- 
dienė, Vytautas Savickas, 
Jadvyga Savickaitė, ir Kazi
mieras Grauslys, o kiek anks
čiau ir Stasys Augonis.

(gB vįrai Roctesterio lietuvių 
vjpa&Mėet nes su šia (fraugi- 
jayrasusijęs taip pat parapi
jos bei mokyklos steigimas. 
Seniausi šios draugijos nariai, 
dar likę gyvi, yra Juozas; Kie
kis, Mykolas Ventys, Juozas 
Tamoškevičius, Vincas Butri
mas ir Mykolas Žemaitis (šiuo 
mėtų serga). Jie gyvai prisime- 

’ na anuos laikus, kai būta daug 
vargo ir daug džiaugsmo, ku
riant draugiją ir rūpinantis 
parapija.

Juozas Rickis, šv. Petro ir 
Povilo draugijos steigėjas, pa
sakoja, kad kai jis 1904 metais 
atvykęs Rochesterin iš Pensil
vanijos anglių kasyklų, tai čia 
radęs apie 12 liet šeimų ir 12 
maišytų su lenkais. Tada čia 
visi lietuviai buvę jauni ir ku
pini energijos, senesnio, kaip 
25 metų, gal ir nebuvę. Tais 
pat metais Adomas Butrimas, 
Kazys ir Juozas Černiai ir 
Juozas Rickis pradėjęs rūpin
tis surasti pastovesnį kunigą 

, jų dvasiniams reikalams aprū
pinti. Užmezgęs ryšius su Pen
silvanijoj gyvenančiu lietuviu 
patriotu, senosios lietuvių kar-

- tos rašytoju ir žurnalistu, kun. 
Kaziu Urbonavičium - Kmitu. 
1905 metais artėjant Velykų 
šventėms, ruošęsi iškilmingai 
sutikti kun. K. Urbonavičių ir, 
anot,' Juozo Rickio, kaip čia 
dabar atrodysiu prieš tokį di
delį patriotą liet, kunigą, ne
turint savos organizacijos. To
dėl ir įsteigę broliškos pagal
bos šv. Petro ir Povilo draugi
ją. Tai buvo 1905 m. balandžio 
2 d. Pradžioje įsirašę 28 na- 

>riai, bet kai kun. K. Urbona
vičius per pamokslą pagyręs

$18.50 Liet. Darbininkų S-gos 
28 kp^$ -Treaatinių B-nės 
skyrius, po $10— kun. kleb. 
A; E. Gradeck&s, K. Bagdonas, 
Z. Worches, M. Vikšrytė, B. 
ir T. Strimaičiai; SLRKA 116 
kp., $8 —■' $. Tamkus, $6.j— M. 
Vokietaitis, po $5 — kun. A. 
Zanavičius, kum Danesevičius, 
A. Gruzdys, A. Leikus, J. Šau
lys, J. Gruodis, A. Dulskienė, 
J. Worchis, K. Kronkaitienė, 
A. Ramanauskas, ukrainų at
stovai, S. Kruvelis, V. Micke
vičiūtė, iR. Samulis, K. Vilnis, 
Eidukaitis, Bekuavičiai, M. Jo- 
kubaitė,* po $3 — A. Joninas, 
J. SuŠinskienė, A. Norkin, M. 
Benevičius/ ir K. Kronkaitis. 
Kiti aukojo po mažiau. Aukų 
surinkta $287.25^ Už visas au
kas vietinis Alto skyrius taria 
nuoširdų ačiū. Alto centrui iš 
viso pasiųsta apvali suma 
$300. Tai graži auka tėvynės 
laisvinimo reikalams, Nėnu- 
leiskįme rankų ir ateities veik
loje. - -

Stambi auka parapijai
Jonas ir Zofija Worches-Vai- 

čaičiai, anksčiau turėję bran
genybių krautuvę 313 Grand 
Avė. ir pardavę K. Bagdonui, 
parapijos \ reikalams , įteikė 
$1,500 auką. Tai yra pirmoji 
tokia auka. Kleb. kun.. A. E., 
Gradeckas ir kun. A. Zanavi
čius nuoširdžiai jiems padėko
jo. Džiugu, kad atsfranda kil
nios sielos lietuvių, kurie re
mia apčiuopiamai savo para
piją. Reikia pastebėti, kad Vai
čaičiai ir anskčiau buvo jaut
rūs visiems kilniems reikalams 
ir tyliai yra sudėję savo sąži
ningai uždirbtus pinigus aukš
tesniems tikslams. M.

NUKRYŽIUOTOJ? JĖZAUS SESERYS Brocktono viettoolyno sodyboje 
prie krytiaus. Balandžio 24 Brocktonc susirenka seserų rtmbjai j jubi- 
Mjinj seimelj. ’ I

pilnutėlė bažnyčia žmonių. Mi
šias atnašavo kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas. A. ' Stanišausko 
vedamas choras gražiai pasi
rodė. Rossinio cjuetą “Surrexit 
Christus” giedojo V. Barius ii1 
H. Janiūnienė, solo Yon kom
poziciją pagiedojo J. Batcevi- 
čius. Kitas giesmes choras su
giedojo lietuviškai ir gana dar
niai. Chorvedys dėkingas cho
ristams už atidų lankymosi 
praktikose. Choro pamokos tę
sis ligi gegužės pabaigos.

Davė net su kaupu
Miesto Katalikiškos mokyk

los statymo vajui lietuvių pa
rapijai paskirtą sumą $20,000

Atstumai: f
nuo Providence ir nuo Wor- 
cester apie 24 m. nuo 
Bostono ir nuo Brocktono 

apie 50 mylių.

p^šęs 4, ^8% kores-
ponde&ęiją, ir išgyręs Roches- 
terį, kur tiek daug darbų, kad 
kas norįs, galįs dirbti ir. dvi at- 
tūainas. Metų pabaigoje Ro- 
chestery atsiradę jau apie 400 
lietuvių. . * • " _ •

1906 m. spalio 14 d. šv. Pet
ro ir Pęvilo draugijos narių įjs) 25 metai, (vičepinn. Pet- 

,susirinkime A. Butrimas iškė
lęs sumanymą organizuoti liet, 
kat parapiją. Pirmuoju para
pijos komiteto pirm, buvo iš
rinktas VL Stankevičius ir 
sekr. Juozas Rickis. . >

Pirmąją šy. Petro ir. Povilo 
draugijos valdybą sudarė pirm. 
Kaz. Černius, vicepirm. Marty
nas Černius, sekr. Juozas Ric
kis, fin. sekr. Košt. Rickis ir 
Adomas Butrimas, išskyrus. J. 
Rickį, visi kiti jau yra mirę.

Kai šiandien vartai šios gar
bingos lietuvių draugijos pro
tokolų ir kasos knygų pageltu
sius lapus, matai, kad tas didis 
lietuvybės darbas buvo dirba
mas ne labai įgudusios plunks
nos, ir gal nemačiusios gimtojo 
krašto mokyklos suolo, bet už 
tat turėta labai daug sveiko 
lietuviško proto ir išminties, 
kuri diktavo, kad sveiku ir pil
nutiniu žmogumi svetimame 
krašte galima išlikti tik savoje 
aplinkumoje, lietuviškoje drau
gystėje, broliškoje pagalboje. 
Mėgdžiojimas svetimų papro
čių, tiek anų dienų, tiek šių 
dienų ateiviui, kad ir svetin- 
giausiam krašte, nieko gero

. nežada.
Draugija yra turėjusi 627 

narių; mirė 79; šiuo metu drau-
LAWRENCEi MASS.

Motinų Archibrolijos 
susirinkime kovo 28 nutar

ta ir jau vykdomas senų rūbų 
išpardavimas. Tuo norima pa
pildyti išsekusį * archibrolijos 
iždą.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų 10 metų jubilėjinlo 

seimelio reikalu, įvykstančiu 
balandžio 24 Brocktone, prel. 
Pr. Juras kovo 31 lankėsi se
serų vienuolyne- nustatyti sei
melio dienotvarkę ir progra
ma.

nešančių apie gautas malonės. 
Novenos dalyvių skaičius ligi 
šiol pašoko iki 10 milijonų.

Ona Aleknavičienė > 
gyvenusi 68 metus, mirė ba

landžio 7 d. ir palaidota bal. 
11-d. Tai buvo labai uoli šv. 
Alfonso parapijietė.- y

Prel. L. Mendelis ' 
balandžio 12 d. buvo išvy

kęs Chicagon į sesers kazimie- 
rietės Eufrazijos laidotuves. 
Sesuo Ėufrazija anksčiau' yra 
buvusi zakristijone šv. Alfon
so bažnyčioje. 1

Aukos misijoms 
Ateitininkų paskaita - v*? j. Gavėnios pradžioje prel. L.

Balandžio 3 (£ Lietuvių sye- ^Jendelis buvo išsiuntinėjęs šv.
Šv. Petro ir Povilo draugi jos tainės mažojoje salėje p. Ifol Alfonso parapijiečiams 2500 

nariams, švenčiantiems savo lertas skaitė paskaitą apie vi- 
organizacijos garbingąsias su- suomeninio susipratimo ir vei- 
kaktuves, ilgiausių ir šviesiau-, kimp reikalą. Tai buvo antra 
šių metų. is eilės ateitininkų studentų

Ant Sabaliauskas suruošta pakaitą. Klausytojų 
------------------------------------------- susirinko gana daug. / ;

landžio 17 d. 1 v. p. p. Švč.’Trež 
jybės mokyklos kambariuose^ 
Tai bus paskutinis susirinka
mas prieš atostogas.'Visi kvįe- 
ęiami dalyvauti. Taip pat pra^ 
nešame, kad šią vasarą rug
pjūčio 28 Hartforde įvyks -triB 
lypė gegužinė — LRKSA^ Mo
terų Sąjungos ir LDS Cobol 
apskričių. • ' ■ -. ||

• Vinco Krėves vardo fitec*- 
tūrinės premijos, kurią Mont- 
realyje, Kanadoje, įsteigė LadL 
Akademinis Sambūris, iteikin^

HAVERHILL, MASS
Liekam be lietuvio kunigo
Nedidelė vietos lietuvių kolo

nija, atsikėlus čia į airių para- 
piją kun. Jonui Bematoniui. gk,lnlįs numatomos 
.ėmė atkusti religiškai ir tautis-
kai. Jis - Uoliai aptanaaudavo j^
dvasinius lietuvių reikalus, o • N. Vedegy'tė-Palubinskie 
pradėjęs nutausti jaunimas vėl dalyvauja Cleveland Institn 
ėmė atlietuvėti. Mergaitės no- °f Art studentų darbų parod 

rodydavosi svetimtaučių je su 3 aliejinės tapybos ir 
lietuviškais tautiniais grafikos darbais ir Clevelaz* 

spaudos meno kritikų gd 
vertinama. “The Clevelau 
Plain Dealer” įsidėjo jos p 
rodoje išstatytų “Saulėgrąk 
reprodukciją.

ras Krajeris) 1 metai, (sek?. B 
Mykolas Ventys)/ 41 metai, r
(fin. rašt. Juozas Bertmanas) ■ II
31 mėtai (ir kasim Juozas Bar- *v. petro ir povilo 
tash) 5 metai ! Rickis, Juozas Tamožkeviftius, Vincas Butrimas ir Mykolas Ventys. Trūks-

Nuo 1906 m, lapkričio _4 d. ta Mykole žemaičio, kuris -

iE 1940 m. birželio 13 d. vien 
savo parapijos reikalams yra 
paaukoję 4,126.55 doL Yra pa
rėmę' Amerikos darbininkų 
streikus (1912 m.), siuvėjų 
streiką Rochestery (1913 m.), 
bedarbius ir kt. Nemažas su
mas yra aukoję Lietuvos rei
kalams ; aukso—sidabro fon
dui, Laisvės fondui, Dariaus- 
Girėno skridimui, L. Šaulių Są
jungai, Lietuvos studentų fon
dui, ginklų fondui, pabėgėliams 
ir kt.

Balandžio 17 dieną šv. Pet
ro ir Povilo draugija iškilmin
gai mini 50 metų auksines su
kaktuves. 11 vai. iškilmingos 
Mišios, 3 vai p. p. minėjimas— 
vaišės, į kurias kviečia visų 
draugijų narius ir kitus veikė-

deL k išlaidų 6&4TL-. 
a kaspję* yra

fti 74. O kad daę, 21,79^8? doL
Jno»s Rickis, >> jjrajjgįjįg nariai buvo 

jaunesni, dažnai rengdavo vai
dinimus, šokitm.piknikųs^. va
karienes ir kt Vienintelis ne
sirgęs narys, d-jos steigėja^ 
Juozas Rickis, šiandien turi ar
ti 80 metų.

Šiuo metu draugijos valdy
bą .sudaro: (pirm. Jonąs Levic-

Novenos sukaktuvės Nashua, N. H.
.Šiemet suėjo 20 metų, kai v. _' . .

buvo pradėta laikyti Stebuk- \ čia Stankų
lingojo Medalikėlio nev^ to-1 KSstau?
aXso ba&yfitįe.^tproga teith; įtikti,tfevo gra-
novenos lankytojams parašyta^ pasipuošusios. Tačiau iš 
me laiške prel. L. Mendelis, tos esamų čia katalikų 8 bažny- 
novenos vedėjas, paduoda 'įdo- gražiausiai bei. skonin- 
mių smulkmenų. Į pirmą nove- ginusiai buvo- papuošta lie- 
ną, kuri įvyko sausio mėn. 1935 tuvių Šv. Kazimiero parapi
ni. atsilankė 150 baltimoriečių. jos bažnyčia. Taigi nenuos- 
Ligi šiol atlaikytai daugiau kaip tabu, kad per Prisikėlimo 
12000 šios novenos pamaldų, apeigas buvo pilna bažnyčia 
Prel. L. Mendelis gavo su vir
šum 25 tūkstančių laiškų, pra-

ta Marianapolyje rytinių 
kraščių mok^ehriams ateiti^įo|| 
kams šiemet rengiama bepeiĮ| 
30 — rugpjūčio 14. Ir fiipnįį|g| 
stovyklai vadovaus mielas jaj« 
nimo bičiulis kun. V.’ MtotbŽ^Į 
kus. Stovyklos rengėjai tikini^ 
susilaukti gražaus stovyklanbą^ 
jų būrio.

• Kun. St Railai padaryta^ 
operacija. Dabar sveiksta.
ninėje. Jis dėkoja . visiems jjh 
sveikinusiems Velykų švenčštif 
proga ir linkėjusiems svrijrtį^ 
tos.

• Spaudos metiį užbaigi 
proga Lokas, kuriam pirminiai 
kauja prel. J. Balkonas, išteki 
do bendraraštį, kuriame. ragį«| 
na, kad tose vietose, kur daar j 
nebuvo paminėtas 'spaudės- 
laisvės atgavimas, bent gegu- ,į 
žės 7, baigiant liet, spaudos j 
metus, tai padarytų. Kartot- 
bendraraštyje primenama, kad į

rūpesčiai lietuviškąja 
da neužsibaigia. LB ir toli 
rūpinsis, kad liet spauda pa-- 
siektų kiekvieną lietuvių 'šeį-.., 
mą ir kiekvieną lietuvį, kad sa- 
voji spauda būtų gyvas veiks-į 
nys lietuviškajai sąmonei pa-f 
laikyti. , ■

• Hartforde, Cobsl, LDS 6

žmonių, o parapijos klebonas 
kun. BuceviČius, 
pamokslą, gražiai 
visiems- kurie prie 
mo darbų prisidėjo 
aukomis.

Sugrįžo iš kariuomenės.
Naujakurių Stončių šeima 

šiemet Velykų šventes pra
leido malonioje ir geroje 
nuotaikoje, nes sulaukė savo 
mylimo sūnaus Prano, kuris 
prieš pat šventes sugrįžo iš 
Vokietijos, atsitarnavęs ka
riuomenėje. JO sugrįžimu 
džiaugiasi ne tik namiškiai, 
bet ir kiti prieteliai bei pa-

ISIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ
P1JLG1O ANDRIVJAIO

HUMORISTINĮ ROMANĄ

TIPELIS
244pBlap:«

Gaunama:

DAR GAUMA ĮSIGYTI pavhmtams pirkėjams .
(platintojams ne^u&čiame <Hl mažo tarimo kiekio)

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMU
Puiki dovana svttimtoi»«ama tratrtotaa pvogmMl Urna. IpN 
Lietuvos nėra matf. be to. tr MeOinltaN ftatos

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESERŲ RĖMĖJŲ
JUBILEJINIS SEIMELIS

; . BALANDŽIO * APRIL 21,1955 |
BROCKTONO VIENUOLYNO

* h

v < j ! 11 Už

BALTIM0R.ES


MŲRPHY

Liet Gen. Konsulatas New Yorke paieško

WINTE» G^RDEN TAVĘR1M, Ine.

kimatna, etc.

J naują^AIto skyriaus valdy
ta* balandžio 3 d. įvykusiame 
susirinkime pagal balsų dau
gumą buvo išrinkti: J. Sadaus
kas, B. Graužinis, J. Staniškis, 
K. Gaižutis, J. Daugėla, P. Bal
čiūnas, V. Kasakaitis, A. Au- 
gustinavičienė ir A Gargasas. 
Susirinkime dalyvavo 48 įvai
rių draugijų atstovai, balsavo 
39. Džiuginančiu reiškiniu rei
kia laikyti senosios emigraci
jos lietuvių grįžimą į darbą 
(daugiaysia balsų ir gavo J. 
Sadauskas) ir aktyvų jų reiš
kimąsi pačiame susirinkime.

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

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

dos Kioske, "Dirvoje”, pas val
dybos reikalų vedėją K. Žuką 
ir narius.

LONG ISLAND estab&shed poultry 
farm and eguipment, capacity 2500 
layers and 5000 broilers; Colonial 
residence. excellent conditioa, situated 
on 4 acres. 900 ft on main higbvmy, 
etose to vfllage and station; residence 
can be used as restaurant. Price 
$25,000. Terms. Cari W. Wemer, 
Reaitor. ROsiyn 3-1210.

RESTORANAS nuostabioje vietoje, 
įst. 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 'ganti 
išsimokėtinai pagal jūsų finansini pa
jėgumą, kalną $8,000.

GRamerey 3-9819.

419 Forest Avė., Staten Island 
GI 2-0876 .

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

ST. FRANCIS SEMIN ARY 
3257 S. Lake Sbore 

Milvvaukee, 
Wisconsin

Skautų tėvų ir rėmėjų susi- 
rinkžme balandžio 3 d. vėl buvo 
svarstomas skautų registraci
jos Amerikos skautų sąjungoj 
klausimas. Pagrindinius prane
šimus padarė komiteto pirm. 
P. Kudukis (komitetas regis- 

■ tracijai nepritarė, bet kadangi 
jį buvo įvykdyta,' tad atsistaty-

DETBOTT, MICH.

Motinas Dienos 
minėjimas įvyks gegužės 8 

ispanų salėje. Rengia Liet. 
B-nės Detroito apylinkė. Pa
skaitą skaitys clevelandietė Al
dona Augustinavičienė.

VALYKLA — North Yordurs, 
įsteigta prieš 10 metų, | pigi 
nuoma, ilgam išnuomota. Meti
nės apyvartos $30,000. Geros 
rūšies klientai. Manitovoc va
lymo prietaisai. Su nuostoliais 
už $16,500. YO 9-1732

Four Hour Famfly Service 
Your Laundry called for and 

delivered to the home 
Washed — dried and 

Semi-Folded
18 Ibs — $L70

Special — Rug $1.00 
with wash bundle , 
WONDEE WASH 
LAUNDERMAT

DAUG SVEIKATOS 
IR LAIMES

prigimties duotame ir istorijos 
. išvystytame savo tautos bude. 

"'^- Įžymusis mūsų kalbininkas ir 
. mokytojas J. Jablonskis paste- 

i ' bi, kad tauta, kurios mokykla 
fe nedirba šviečiamojo savo dar- 

bo ir nekelia jos kaip reikiant 
Bį? iš miego, yra labu varginga.

- šitie žodžiai čia prisiminti 
šik; todėl, kad iš tikrųjų reikia di- 

E i desnio dėmesio tam tautinės 
<\ ^ mūsų dvasios švyturėliui, kuris 

tik vargingai tespingsi. Kalba 
O r čia eina apie lituanistinę vysk.

^" Valančiaus mokyklą. Vieni jai 
^.^-labai daug atiduoda. Tai mo- 

kytojai, tėvų komitetas, jos 
P rėmėjai. Bet reikia jai ir pla- 

-tesnės paramos. Ji turi •ateiti 
iš visuomenės. Viena iš progų 

& prisidėti prie mokyklos išlai- 
kymo yra balandžio 16 d. tėvų 

L' t komiteto šv. Jurgio parapijos 
^S>saKj rengiamas vakaras. Pro- 

gramo j — vaidinimas, kurį at- 
liks akt. Ig. Gataučio vadovau

tų į jami scenos mėgėjai ir patys 
ųį mokiniai. Bus taip pat šokiai, 
£ .veiks bufetas ir kt. Pradžia 6 

vai. ‘ vak.

Madona Sft Shop 
Itį BROADWAY 
PATE R SO N, N. J.

DŽIAUGSMINGOS 
PALAIMOS 
ŠVENTESE 

v linki,

Ar jau esi bendruomenės 
rinkikų sąrašuose?

Balandžio 9 d. duomenimis, 
Clęvelande jau yra 411 rinki
kų, kurie gegužės 1 d. galės 
dalyvauti bendruomenės tary
bos rinkimuose. Skaičius ne- 
mažas, bet ne^toks, koks galė
tų Cleveiande būti. Sąraše dar 
nėra daugelio tų lietuvių, ku
riems turėtų būti tiesiog negra
žu pasilikti šalia bendruomenės 
judėjimo. Kas juos sulaiko? 
'Atsakymą nelengva būtų ras
ti ir jiems patiems. Bet jau 
viešumoj jo tikrai nedrįstų jie 
pasakyti. Bet laukiami visi. 
Registracija ir toliau tebetęsia-

BABASIR GBOJL— Narnai mies
tely. įsteigto prie* 22 m, nemiaafinS 
■nems, 5 metam tšnnomoto. Savaiti
nės pajamos $7M plos geras rūšies 
aplinka, 2 įėjimai i pagriMfaie užei-

FISHING STATION with Bar and 
Grill; waterfront property, 380x370— 
fui! y bulkheaded — Price $42,000, 
gčod terms, by appointment only. 
Call JOHN GROSSMAN, 133 East 
Main Street. Babylon.
TeL Mohąwk 9-6257;

evenings Juniper 1-1604.

Vinco Krėvės minėjimas, 
ėmusis Rašto Klubui iniciaty
vos, surengtas balandžio 3. Į 
lietuvių salę susirinko per šim
tą mūsų literatūros mylėtojų 
ir branginto jų. Artimas Krėvės 
bendradarbis prof. Pr. Skar
džius jiems pristatė V. Krėvės 

asmenį, daugiausia į apibū
dindamas velionies laiškais. Ki
tas bendradarbis — dr. V. Ma
ciūnas supažindino su Krėvės 
kūrybiniu palikimu — su jo' 
raštais. Vaidilos teatro artis
tai Ig. Gatautis, N. Bačiūnaitė, 
Bajoraitytė, E. Bridžiuvienė ir 
P. Maželis paskaitė vieną veiksi
mą,, iš “Šarūno”, J. Stempužis 
ištrauką iš "Dangaus ir žemės 
sūnų”. “Pašalinių” teisėmis A. 
Balašaitienė paskaitė savo ei
lėraščių (apie vienatvę, ilgesį) 
ir M. Venclauskas baladę (apie 
angelo smuiką). Minėjimą pra
vedė klubo seniūnas V. Mariū- 
nas.

VEDYBINIAI TORTAI 
greit užsakant. Tą pačią dieną 

— tik skambtelk 
WALKENS BAKERY 

29-17 Broadvay, Astoria, L. L 
RA 8-6308. Klausk Ann.

ALEKSIONAS, iš Ramyga- KLIMO, Jurgio, vaikai, iš Kė 
los v., Panevėžio ap.

BAGOČIUS, iš Malvodiškių 
k., Varnių v., Telšių ap.

BALNIS, Jonas, iš Ašmučių 
k., Lukšių v., šakių ap.

BELSKIENE, Deflia, nuo
Raseinių, ir vyras BESLKIS, 
Jonas, nuo Kėdainių.

BILIŪNIENE-6IVICKAITE

“Religiniai reikmenys ir dovanos kas- 
> dien pasitaikančios gaunami” . 
VEDYBOMS • KONFIRMACIJAI

SUŽIEDUOTUVĖMS 
GRAOUACIJOMS

IR KITOMS PROGOMS
TEIK DOVANAS KATALIKIŠ

KOS PRASMES

24' vaL dartaa. Virt 20 metų 
paUrite 

GArden 2-0583" 
Naktiniai telefonai:
OArtm 4-4231 ar OArOen 4-3M3 
W. Maman

RESTORANAS nuostabioje vietoje, 
įst. prie* 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. CR 3-9619.

PARDUODA — S3SJMI0 ' 
LITTLE PECONIC BAY, L. I, ya ar- 
namis — gražu, privatu. Apie 3% 
akro, 79'. Privatus pajūris, 8 kam
bariai, rėmai. 5 Br. atidalyta ir por- 
ėius su sėtais, gurkto kambarys. 
Ir 4 kamb. bungaknms. 2 auto gara
žas. LŪ 3-SSŽ91'

NĘW. YORKE paralyžuotų valkų institute dr. G. Deaver aiikina apie 
polio ligos skiepui. Vaikai televizijos aparate stebi dr. Jono Salk 
praneiimą Ann Arbor, Mich. «

LATHING FOUNDATION 
OF CHICAGO 

221 N. LaSaOe Street

There is. no substitute for 

LATH & PLASTER

BARAS IR GRILL — 
BROOKLYNE 

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

BU 4-8856

IMpKi,:' Uėhrrių ■ '' • --fcMįfiĮj1
apie mokyklą sako, į. tuntndnka* Vyt- ;K>- -

|*d j yrą tautačs dvaarna ži- „jautas (jo ir Idtų skautų vadų rTTūFno.
«teys. P^ufeio garso t»da. p^tangomia ragį^ja jvyk-
gogaa F. W> Foaatei^s pabhė- dyta į. gautas 55 skautų tėvų a™#

tautinio aųkgjmab ręika- artilrimim) - Vmirinin- *
IŠagUBią: įo re^ kadĮ aistri- tvirtinimu, ir jregistnioti 17
.nĮ ^žmogus tvirtai ^Šaknytų skautai būsią auklėjami tauti

nėje dvasioje, o santykiai su 
Amerikos skautų sąjunga tebū
sią palaikomi per vietininką, 
kuriuo būsiąs jis pats. Susirin
kimas buvo karštab, bet išr ribų 
neišėjo. Nedavę r^istracijai 
sutikimo tėvai išsirinko naują ..,.
komitetą (K. Gaižuti, Butkaus- klamuos.'Kviečiami atsilAnkytt 
ką ir Juodvalkį). visi įėjimas nemokamas.

Velykinių papročių vitriną 
centrinės miesto bibliotekos 
rūmuose įrengė studentai atei
tininkai. Pabalti jos moterų są
jungos CIevelando klubas tokią 
vitriną įrengė Norwoodo biblio
tekos patalpose, kur yra išsta
tyta medžio drožinių, margučių, 
juostų, dubeniu ir kt tautodai
lės kūrinių. Domėdamiesi šiais 
išstatymais, parodysime, kad vad. p. Pusdešrio. 
jų visuomenei reikia, todėl pa
skatinsime ir ateity tokias vit
rinas rengti. . ,

Tėvas V. Gidžiūnas Ateiti
ninkų Federacijos vyr. dvasios 
vadas, savo lankymosi Cleve- 
lande proga buvo susitikęs ir 
su ateitininkais. Moksleiviams

TELEPHONE;
DEARBORN 2-0819 

s TOPLAbE 

HELP WAN^ED ADŠ. 

ASK FOR AD TAKER

dainių ap., prašomi atsiliepti 
STUBEDŽIŪTE, Marė, iš ą- 

moniūnų k., Leipalingio vi.
STUOGIS, Juozas, iš Masko- 

lijos k.; Skrebotiškio par., 
prie Pasvalio •

SVIRINAS, Juozas (SWIRI- 
NAS, Joseph) 

VAICIEKAUSKAS, Antanai,
Kotryna, ir vyras BILIŪNAS, iš Ažuolupio k.,^akių ap.

Antanas, iš Šiaulėnų v.
BRUŽINSKAS, Juozas, Vin

centas, ir kiti, iŽ Navarėnų v., 
Telšių ap.

DREVINCK/ 3, Juozas, iš
Juodaišiv k., I..M.jės v.. Bir
žų ap. .

DUMSK1S, Ignas, iš Varnio-
nių k., Šiaulėnų v., Šiaulių ap.

EMAS-MISZTIlIŪTE, Vla-
dkriava, gyvenusi Kinijoje. '

GRABAUSKAS, Viktoras h*
jo brolis, iŠ Plaušinių k., Gir
kalnio Raseinių ap.

STANIONIENtS - KŪMAI-
TĘS, Kotrynos, ir jos brolio

ZACHBIES (ZAKRYSA, ar 
CAKRYZA), Fred.

ZAMBLAUSKAS, Vadovas, 
iš Potaronių k., Alovės vL, Aly
taus ap.

ZDRAMYS, Antanas ir .Jo
nas, iš Vilkaičių k., Kontaučių 
par., Telšių ap, • r

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti šiuo adresu: ■'

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA .

Cape Cod, Mass.
Atidaroma Liepos 3 

$25 savaitei ? 
$25, SAVAITEI 

Mrs. Atiee D. Suffivan
VELYKINES DOVANOS?

Laurie Lane Dovanų Krautuvė 
147 7tii Avė. 

Broddyn, N. Y.
ST 9-8749

STOGĄ IR SIENAS TAISYTI?
Jei mums pavešit atlikti tucs darbus, 

Jūs galėsit laimėti 
$500-9300-200

TAUPUMO BONAIS NEMOKAMAI. 
Detalėm sužinoti pašauk: 

TO 8-2635 DABAR

Ar nori sutaupyti vartota auto? 
Ar nori sutaupyti pinigų? 

Ar nori taiko ižsi mokėjimu i. 
Tai aplankyk .

THE GREAT KILUS MOTOR SAUES 
4301 Amboy Road 

Staten Island 8, N. Y. 
HO 6-0611

Pats minėjimas, kaip kultū
rinis įvykis, buvo vertas dėme
sio ir jo susilaukė. Deja, nebu
vo išvengta “tradicinių” klai
dų: jis buvo perkrautas ir iš- 
'tęstas. Viso to rezultatas: maž
daug dvi valandas kantriai 
klausiusi, toliau publika pradė
jo nerimauti ir iš salės bėgti. 
Todėl ateičiai reikia vėl pakar
toti aną siūlymą: rfeduokime iš 
karto visko, ką tik žinome ir 
kas mums patiems patinka. Vi
sados paisykime ir savo publi
kos, kurią susikviečiame juk 
pasigrožėti, o ne paalsinti. To
kį “paalsintą” žmogų kitu kar
tu jau sunku ir į salę įkviestu

Dalyvaukime Jabtomkio ir 
Būgos minė>me

Rusų priespaudos laikais vie
nas iŠ priekaištų mūsų tautos 
kultūriniam atsilikimui buvo 

tvirtinimas, kad mes neturį net 
literatūrinės kalbos.,Dabar šis 
priekaištas jau atkrito: tokią 
kalbą turime. Prie jos ištobu
linimo žymiai yra prisidėję 
ypačiai du mūsų kalbininkai — 
tai Jonas Jablonskis ir Kazi
mieras Būga. Daugiausia jų

Lšpenl^intensy- mat jmu

...... ----------- .... Įfeįjiųntfaaa-kvfe-
yąlč^ki^Bus prof. Pr. Skar- tunai kataMkiškioans ir lietuviš- 
džiaus pranešimas, atsiminimų koms organįacijoms. jei, per 
papasakos Jablonskio sūnus - kuri organizacijų kvie- 
Vytautas Jablonskis Ir Būgos timo nebūtų gavusi, valdyba 
studentas L Jakštas, studentai gjųo spaūdos primestom nuošir- 
ir mokiniai paskaitys bei pade- džiai kvidi&i dalyvauti. Be to.

" kuopos valdyba praneša, kad duodama už geresnį pasiūlymą, 
organizacijos, ir atskiri asme- ' GI 7.3209, po 8 p. m.
nys, norintieji kuopą sveikinti - _______
jos 25 m. gyvenmb proga, > MAjioMENT HIU, IPEvtta 
gistruojasi pas miopos pinm- 
ūinkę M. Cicėnienę, 17614 Haf- 
land Avė., teL: KE 1-6342.

Meninėje programoje trijų 
veiksmų komedija “Nervai”, 
kurią suvaidins lietuvių visuo
menei plačiai žinomas Detroito 
“Alkos”' vaidintojų sahbūris,

e. m.

TeLAPpkgate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B ANGA

BROOKLYN, N. Y.

HOm SANIŪRP 
Vedybinės puotos vėsinamo oro 

‘BANKETŲ KAMBARY 
\ prieinamiansia. kaina < 

(ūgi 150)
Cozy viaittns privatūs kambariai! 
' Kreipkis j MR. VINCENT, 

banketų tvarkytoją. Fluthing 3-1400 
140^40 Sanford Avė, Flushtog. L. I.

Dabar, įrengto* pumpe* mi 
partfavlma patamavltnu 

MANORITE 
MANUFfCTURINGCO. 
Anksčiau Coiumbua Mano? Pump 

\ and Supply 
I0ito*outh RMgaiand Ave^ 

Chloago RWfė, IH.
DALYS IR PATAISYMAS

VISOKIŲ ROtlV PUMPŲ.
Vlaokg dirbtuvių malinu elektri

nių motorų taiaymaa ir

Brooklyn, N. Y. Restoranas ir maisto 
'reikmenų krautuve.

Gerai aprūpinta, puikiai įrerkgta. ' geroj 
vietoj. įsteigta prieš 13 m.. $50 nuoma.
3 metam išnuomota, ketvirtadieniais už
daryta. metinių pajamų tarp $18-20.000.

Su nuostoliais atiduoda $5600.^— - 
GL 3-8686

PARDUODAMA DIRBTUVE 
su pastoge arba be Jos. x 

Visos mašinos geram stovyje., 
Įstrigta prieš 9 mėtos. 

Prieinama* nuoma.

DRAFTSMCN 
DEEA1LEBS 9TOGK B1LLERS W1TH 

STORE FCCTtJRE EXFERIENCE

ŠVENČIŲ PROGA
\ LINKIME'

Turime gerų samų paritavbnui^-Woodhaven, Rfchmond 
HU1 ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose
— greitai ir gerai. * K

J. P. MACHULIS 
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 86th Street, " WoodhavtB 21, N. Y.

TeL VIrginia 7-1896

į‘ Abi lietuvių parapijos gavė- 
iį mos pabaigoj surengė misijas.

Šv. Mergelės Marijos Nepaliau
jamosios Pagalbos parapijoj 
jas vedė tėvas V. Gidžiūnas 
OFM, šv. Jurgio parapijoj — 

v. du tėvai marijonai. Pirmosios 
į dėl tolumo mažiau kam buvo 
< prieinamos, antrosios ypač

gausiai buvo lankomos. Čia 
' daug religinės nuotaikos ir lie

tuviškos dvasios bei šilumos į- 
-^,,nešė Pr. Ambrazo, parapijos 
r ^vargoninko, suorganizuotas
v giedoymas — jo vadovauja- 

mas choras ir pakviesti solis- 
tai bri solistės. Misijų lanky
tojai Ambrazui už tai yra di- 

i džiai dėkingi. Jis žymia dalimi 
; prisidėjo ir prie pačių misijų 
• pasisekimo.

L. ROCCO 
woodsh»'S 

GERIAUSI JUVELYRAI

64-04 ROOpEVELT AVĖ.
Woodside, L. I.

PeiTnantni - Laikrodžiai .-'-Dovano* 
TeL NE 9-2857

Excellėnt opportunity wttą tto oktest and largest store fhetur^ 
manufacturing company on the*west eoast. Year round employment 
for thoM who can ųuaUfy.

Rato up to W.5O per heur. Paid Holldayi. Paid Siek Leav* 
after OB^ T«ar. VacaUon after one year. Transportation vili to 
considerdb RepHes ądd c^oftdential

Writo W«tor today atating ųtMlificatien*, condition* of h*aith,

VALYMO ĮMONE —- Wesches- 

ter'— gerai įrengta, geriausia 

proga, su nuostoliais.

BE 78770

ČINČILO8, 4 POROS (lizdai ir 

narveliai K prašo $1,500. Ati-



KAINA; $30 SAVAITEI

JAUNOS MERGAITESGUEST HOME

RttTAURANT

D A . 6-0717

Kreiptis: Brother Director, 801 President St, Brooklyn 15, N. Y.
Skambinti: ULster 7-0466. Paparašius prisiunčiami katalogai.

P0C1PAID 
CMLY 
*|00

HASTINGS-ON-HUDSOff. Puiki so
dyba, chalet tipo, namas, 4 miegam.^ 
didelis valgomasis, 1% 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 kaf. bendruomenė,' parduodama 
su. nuostoliais už $15,000. Skambinti: 
H Astings 5-4482.

EAST HILLS (Strathmore prie Ros- 
lyn). Modemus, 3 mieganu, 224 vo
nios, akmeninė terašė, kiemelį, pa
togus- susisiekimas ir arti 'mo
kyklose fc- bažnyčios. RO 3-2894.

specialios loty
ne mokytojam:

CARUSO—MT. Pleasant Vilta. Jau 
dabar Jūs galite pradėti atostogas. 
Prašyk mūsų siūlomo plano. Pigiau* 
sios kainos — geriausias maistas Ir 
patogumai. Arti kat. bažnyčios. Box 
8, Ulster Co„ ML Pleaaant, N. Y.

NIW ROCMELLE «U nouUttifc 
kteaMi dkĮatai kat. Mteal kctontato 
narna*. 8 vonkv, powdar kambarys, 
erdvi bato, fandttukal, 4 ridtaiaL 
artre *a altato porttua, aBajtom,

JAUNI VYRAI KVIEČIAMI I 
. BROLIUS PRANCIŠKONUS 
Jauni vyrai, norintieji sekti Dieviž- 

Mokytoja ir tari palinkima bu J 
stangai* bei dirbti mokyklose ir ber
nioku rehabflftacijos problemom už- 
ritinti, gausite daugiau informacijų 
rašydami: * Rev. Brother Provincinį, 
Muuta Alverao, Chsrtnnsfi 38, Ohio.

CAMP WINNĖCOWETT įsteigta 
1930 ni. Crescent Lake, Alton, New 
Hampshlre. Mergaitėm nuo 6-16. Jo
dinėjimas, plaukymas, tenisas, iškilos. 
Kabinos su sėtais. Slaugė. CIT. prožl 
Visos stovyklavimo pramogos. Kai
na $325. Prie Wlnhepesaukee. Cathe- 
rine T. Dennehy, 106 Algonųuin Rd., 
Chesnut Hill 67, Mas*.

Baras ir Gril|-Wffliamsb<irge 
su 2 šeimų namu ir garažu. įsteigi 
tas prieš 30 metų. Tinkamam žmogui 
parduodama gera kaina. Dabartinis 
savininkas yra lietuvis. Gera aplinka. 
Vienkartinis gyvenime pirkinys. 
ST 2-1957, 11 A. M. ligi 3 P. M.

ROCKVILLE Centre; angliškas Tu- 
dor, plytinis ir lauko akmenų, knotty 
pine - virtuvė, formaliam valgiam 
kambarys, labai erdvūs gyvenamieji, 
4 miegamieji, 1% vonios, įrengtas 
'^rekreacijos kamb,, sujungtas garažas. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Pra
šo $21,000. 70 Kennedy Avė.

RO 4-4523 •

MOTHER MAĮZAREU-a CAMP
Ltvingston Manor, N. Y.‘ 

Mergaitėm tarp $Į4- metų. Atidaro
ma liepos 3, uždaroma rugp- 25. Visi 
reikalingi Rengimai. Savaitei 20 dOL 
Kreiptas: Stoter Theresa Gasaro, 695 
Beimant Avi, Na, Hripdon, N. Jz»

H**

porttu*, abejam, 
2 auto malka.

Arti nokykta to
Thnnray Tik $22.000. N« <41

lygią padėtį su estais, su ku- 
riais ėriena partija laukia įver
tinimo. Nuo įvertinimo pareis, 
ar lietuviai bus p-bių laimėto
jai, ar turės dalintis pirmą 
vietą. Lietuvių komandose lo
šė: Vaitonis, Matusevičius, Ste- 
puitis, Fabricijus, Rimas ir Si
rutis. “Canadian Chess Chat” 
pabrėžė, kad lietuvių komanda 
labai stipri, priešaky turėdama 
P. Vaitonį, tarptautinį meiste
rį iš Hamiltono.

Lietimų “B” komanda (Ra
manauskas, Tarvydas, Cipli
jauskas, Žilys, Genaus ir Ma- 
čiulaitis), laimėjusi savo gru
pėje prieš Bart House C. C., 
bet pralosusi lenkų ir estų ko
mandom, į baigmę nepateko^

Kazys Žkčma, Detroit, Mich., 
koresp. Goiden Knights tur
nyre, įveikė žymų Amerikos 
lošėją Dr. G. Katz, Boston, 
Mass., kurį “Chess Review” 
skaito 10-ju Amerikos lošėju 
su 1794 tš. (Škėmos — 1536).

BAYVHJLE. Kampinis 1 šie- 
mos, 100x100, aliejam garo ši
luma, 11 kambarių, 2^4 vonios, 
garažas, mod. virtuvė. Arti kat. 
mokyklos ir bažnyčios.

$17,500 
IN- 2-3256

INTEBE8T — DIVIDEND

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y. ,

ELM8FORD $40,000
Tai nėra trapus pokarinis namas 

Angliška slanka' (ivy) padengtas 
stucco akmens namas ant Y akrų. Pir
mam. aukšte -yra biliardas ir meno 
.studijos kamb., antrame—4 mieg^'3 
vonios, taip pat tarnaitei kamb., ga
ražas 2 mašinom, arti kat centrai 
L Y 2-8461. . x

SAG HARBOR, LONG ISLAND, YORK 
Conducted by the PaHortbie Fitkert 
For Rtaervations or IntormatioaAppiy to 

DIRECTOB of RETBEA’ 
(ndividual rooms

JBEJk Čia yra Radime 
'SI J gyduolė: x mišinys 

šaknų, žolių Ir sėk- 
lų. Ji vartojama ar- 
batotf formoje nuo 

v\ 'šių Hgų: skilvio ne-
ųi virškinimo, inkstų

(Iddneys), odos S* 
bėrimo, gerklės ožkimbn^
phučių uždegimo, vidurių

purife l^ų, Snfiet 
Kgiyidmo, štopufiavimo, pe^ 
SaMo, ifiegKų,' ivumatiūno, 
brdnchito, rožės, riemens de* 
ginimo, galvo* skaudėjimo, są- 
nayhj gWltnnt fcp nuo dnnyhn 
kttų vBisių ligų, šios artmtbi 
įvaru kainuoja $4XXV

254 W. Broadway ’ a;-; 
South Boston, Mass. ' 

JOSEPH BARACEVKfflūS 
Laidotuvių Direktorus? 

Td. SOuth Boston ;

CAMP ALVBMA MBGA1TB4S . Rii»gwood, N. J. > 
.Stmgddą. 130 akrų miškingoje rištoje, Ręmpo kalvose, gražioje 

' gamtoje, idealioje vietoje. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai, muzl- 
ka, vaidyba, menas. Sezonas nuo liepos 2 iki ngp. 13, $35 savaitėje, 
$210 visam sezonui, mergaitėm 5-12 m., registracijos mokeštis $5. 
Veda seserys kapucinas. Adresas: Rev. Sisier Directress. Skambin
ti: ERskine Lakęs 420. Autu 45 min. kelio nuo VVashington tilto.

Patotob JLlMAmSa St°vykla 41 mylių nuo New Yorko' šiaurės 
VMMp AlryTlH® pusėn. Visi sportiniai įrengimai, žaidimai.

Centerport, L. L puikus maistas, moderniškos kabinos,' pro- 
Berniukam 8-15 m. grama vadovaujama. 30 brolių ir patarėjų. 
Liepos 2-rugp. 27 mokestis $150 mėnesiui arba. $300 visam 

sezonui. ' ; < ?

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

ALB. BALTRŪNAS-BALTętr 
.. Reikalų Vedėjas 
660 Gnuad Street ' ' 
Broddyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-433^

StephenAromiskĮs
(ARMAKAUSKAS)

HABTSDALE — parduodamas 8 
kamb. namas, 2 garažai su apie 2^ 
akrais. Arti visoks susisiekimas, pės
čiom pasiekiama kat mokyklos ir 
bažayfios. Gera proga statytojams 
ar nekilnojamo tarto pardavėjams. 
Su nuolaida už $5«0W. FA 4-6119

WHERE ELSE BŪT 
ON FIRE ISLAND

you want

p-bėse pralenkė didmeisterius: 
I^tovą ir Kverbaehą, pr. p-bių 
laimėtoją. P-bių pasekmės: 
GeHer, Šmyriov po 12:7, Bot- 
vinnik, Ilivitckij, Petrošiau ir 
Spasakij^po 11)4, Keres ir Tai- 
manov po 11, Mikėnas 1014. 26 
dalyvių. Geller sn Smyslovu tu
rės 6 partijų matčą, kad išsi
spręstų katram atiteks pinnop 
vieta. " .

St. Joseph’s Guest Home 
311 Greene St, New Haven, Conn.

TeL UN 5*9951 
Prieinama kaina

Sv. Dvasios Seserys duoda kamba
rius su maistu dir'oančiom moterim, 
studentėm ir atostogaujančiom., Vie
ta centre, kasdien Mišios, geras mais
tas, namų patogumas.

Informacijų paprašius.
Prašyk knygutės

J. B.SHAUNS -
ŠAUNSKAS .

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Štatam)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves■ •
Koplyčios nemokamai visos

ST. JOSEPH’S VHXA
Svečių namas, vedamas Av. Jono 

Krikštytojo Seserų. Atostogas pa
leisti. Sustiprėti ar nuolatiniai mo
terim# gyventi. Atidaryta visus me
tus. Savaitgaliais rekolekcijos.' Pra
šyk paaiškinimų. Peapack, N. J.

Peapack 8-0334.

Užsisakyti 3, 6, 9 savaittm. Sezonas nuo birželio 30 ligi rugpiOtio 31. Amžius: 6-14. 
Informacijom 'ar susitarti kreipkis ' ■

NEW YORK OFFICE: 307 E. 33rd St., NewYork 16, N. Y.
'■ TeL: MURRAY HILL S

10 KAMBARIŲ — 7 kambariai 
tušti, aliejum garo šiluma, pa
togu, arti kat mokyklos ir 
bažnyčios. Puški proga. Par
duoda už $7000 grynius pini
gais. EV 6-69©

VADOVAUJA
SESERYS DOMINIKONE S 

Informacijom rašyk:
SISTER DIRECTRESS 

arba skambink:
CAIdwell 6 3660

nmaų ąMMRgnuž fringp
Mrb Šri tai Pirw> 

ploto s* Turjanaky 
khipo prieš Golecą, o &nin 
prieš Ffehbeimerį,

Pa&ėtis; Alb. Sapdrin 4^4 tš. 
Tautvaiša ir Fishhamer po 4, 
Buerger 3%, Henin, Turjansky, 
Golec po 2, Cohen, Ang. Sand- 
rin po lfeK Cherneeki 0. Alb. 
Sandrin dar nėra lošęs su Tur- 
jansky, Heniu, Golec ir savo 
broliu. Tautvaišai beliko Ang. 
Sahdrin, Fidiheimer, Buerger

LEVITTOWN — 4 miegamieji, 2 vo
nios, knotty pine, Gyvenamasis, de
nis ir virtuvė. Pilnas valgomasis, 
sujungtas garažas. Geroj vietoj susi
siekimo ir krautuvių atžvilgiu. Arti 
katalikiškos mokyklos ir bažnyčios. 

$16,300.. ,
LE 9-2893

AtidaroiAa liepos 3. uždarom* rugp. 
Už dvi savaites $60.' 

Visokios pramogos

----------------------of surround-

m you get I room boust 
irtmeat for m liltle ar $250

Tel. STagg 2-5043

Matthevv P. Bal

AR NEJUNTI PASAUKIMO BOTI 
MISIONIERE AFRIKOJ?

Mūsų Palaimintoji Motina kviečia Jus 
prisidėti prie Afrikos Misionierių bal- 
tosios armijos — The . 

WHTTE SISTERS.
Ligoninės - Leprozarijai - Mokyklos - 

Socialinis darbas ir LL
Rašyk:

Missionary Sistera of Our Lady 
of Africa

THE WHITE SISTERS 
. 319 Middlesex Rd. 

Metuchen, N. J. 
Metuchen 6-0964

CAMP NEWMĄN
BERNIUKAMS 6-16

Center Harbor, New Hampshlre.
Atidaroma birželio 27, uždaroma rug- 
piūčio 24. .

UŽ SEZONĄ' $400. V 
Visos pramogos. Rašyk informacijom:

B. F. BROWNE, Camp Newman, 
Center Harbor,-N. H.

Copley 7-4530

Joseph Garszvą 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS >

Viešų-Parapinių pradžios 
mokyklų graduaatai!

TAIP, DIEVAS ŠAUKIA IR JUS!
Todėl Dieviško Žodžio Vienuolijos Misio
nieriai primena Jum:

1. Sv. Tėvas nori, kad jaunuoliai siektų 
kunigystės ANKSTI ir apsispręstų JAU
NYSTĖJE.

. Dieviškojo žodžio Misionieriai siūlo vos 
baigusiems 8 skyrius važiuoti J MIRA- 
MAR. seniai įkurta mažąja sem.ni :i ja 
Dus būry. Mass.

3. Jūs esate maloniai laukiami pamatyti 
seminarijos su jos grožiu ir grota.

Aplikacijom ar informacijom Kreipkis: 
REV. JOSEPH GUNNING, S. V. D., 
184 Beacon St., Boston, Mass.

Kliauzūrotos kontempliatyvinės 
Amžinojo Rožančiaus Dominikonės 

Vienuolės
eina garbės sargybų švč. Dievo Mo
tinos Marijos pagarbai, kalbėdamos 
prie švč. Sakramento dienų ir naktį 
rožančių bei giedodamos breviorių. 
Ordino dvasia yra aukotis Dievui per 
Marijų, melstis su Marija ir į Marijų, 
lavintis dvasiniuos ir rankų darbuos. 
Nekalčiausioji Marijos širdis mums 
davė išganymo pažadų — šventųjį 
Rožančių.

Pašaukimo brošiūros paprašius 
Reverend Mother Prioress, O. P.

Perpetual Rosary Monastery 
802'Court St., Syracuse 8, N. Y.

CAMP OREGORY 
. ' BERNIUKAMS NUO 7- 16 
Atidaroma birželio 30, 'uždaroma rugpiūčio 
25. Už 2 savaičių periodą $40, už visa 
sezoną $140.
Stovyklavimas prižiūrimas prityrusių vadų 

. - Informacijom rąžyk: .
REV. PETER L. FLANNAGAN, 

.CAMP OREGORY 
Gray. Maine 

Tel. Portiand 2-3384

CAMP ST. JOSEPH’S VŪJA .
■ ~ ’ HACKETTSTOWN,

NEW JERSEY

Nauja' modentiika kopipa^ 
menims dyiEad. Aptarnauja C 
bridge ir Boctono kulonŲta

CAMP CLARE HAVEN jp . 
HASTINGS-ON-HUDSON, NEW YU|to( 

žežlos mylios' nuo miesto • pakrauto z' 
MERGAITĖM NUO « LIGI 14 METŲ J •

Stovyklos'patogumai plūs namų prlsžiOra .
SEZONAS: Birželio 28 Irgi Rugpjūčio 22 .......................   ---.... $176

Liepos 15 ligi Rugpjūčio 22    ----- ----- --------—-— $132
Visoks ore sportas, Plaukimas, Spardymas, Laužai, Minkitas sviedinys. Tenisas, 

Filmai,' Mena* ir Auklėjimas.
4$V* siunčiama -• _

Vadovauja šv. PrančiškMs'Sesėrya'i 
ST. CLARE ACADEMY

Hastings-on-Hudson 6, N. Y. Tel.: HAstings 5-0738

APLANKYK EUBOPĄ

ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ 
1955 VASARĄ - 

Mes prityrę padėti taupiai ir pigiai 
prabangių kelionę suruošti. 

Štai keli pavyzdžiai;
13 dienų Ispanijoj tlftH
prabangiu coach — w • vU

Paranki kelionė orlaiviu po
Graikijų, Turkijų P inrt
ir šventųjų Žemę — • <“UU
13 dienų prabangiu
ccach Jugoslavijoj — v »vy

ir daug gitų pasirinkimų.
Kreipkis į rištinį agentų arba į

APAL TRAVEL LTD 
100 FIFTH AVENUE, 

New York City — Apt D ’ 
CH 2-703A

•9-16 Metropolitan Avt^ 

MMdle VHIsgo, L. I.

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

Vietos — švaros priežiūros — Pramogų. Puikus baseinas.
Atviram ore teatras, raželiais čiužinėjimas'. didelė sviedinio aikštė, iškilos.

Namie gaminti valgiai ir kepiniai..
— Vaikų rojų*. be jokio kito- patyųinifno t- Užeikit pažį^ršti

Galima lankytis kasdien .

Detroito Betavių turnyre pir^ 
muoju eina K? Škėma su 15 & 
taškę (betiko 5>. Kiti pagal 
pajėgumą: Sutkus, Saudargas, 
Ponelis, Girtautas, Račkauskas, 
Kripaitis. Dalyvauja 21 Joše- 
jas. Norėtųsi, kad Detroito 
lietuviai su savo komanda įsi
jungtų į amerikiečių'varžybas/

Vladas Mikėnas, Sovietų S- 
gos p-bių baigmėje, Maskvoje, 
surinko 1014 tš.. vos 1 tašku 
atsilikus nuo pasaulio meiste
rio Botvinniko. Mikėnas šiose

Help 
YOU

CAMP MARYDELL
serų ’Christian Doctrine, 30 mylių nuo New Yorko^ ftook kalvose, 
Hudsono pakrantėse. ' ' -
Erdvios kabinos—2 globėjos kabinai—plaukimo baseinas—visų rū
šių sportas. Registracija: 173 Cherry St., New York 2, N.- Y.*

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

PAVĖLUOTO PA6AVKIMO 
vyrai 18-30 m. reikalingi jaimuomenet 
aridBti kaip salecfečtaL Kunigam: 
pagreitinta* mef 
nų k; pamokos, 
profestnto, toetaūktoto apmokymas. 
Rašyti Rev. Fatber Director, Don 
Besoo CoH^e, Newton, N. j.

PAMP IMHhA MGUNT SAINT vAMi IFffiLVA DOMiNic
CaldweH New Jersey
MERGAITĖM 7 -14

Birželio 26 rugplūsio 21
• PLAUKIMAS
• TENISAS
• StrėUavimas

MVVnVMCVRYNPft Tarnauja vestuvių puotomą banketam* ir Įto> 
' munijoi ūficandtiam*.

Gera* maista, vyuai ir itk*ri«i.
Užkandu*} IrpMAl duodami \ 

nuo 11J9 B«1 ? P. M 
į ‘ ŲMuita trečiad.

MOMOWKTA, M«ttituek, U I.
BERNIUKAMS S -1« 

--- Ir gRo vandens pramo- 
imtynlų. arMUitafr jvS-

WAITKUS? 
FUNERAL HOMJ 

mzWebtar Aveone 1 
Cambridge, Mm J 

PRANAS WAITKUS 
Ląidotuvių Direktoriui 

ir Balsamuotojas r 
f NOTARY KJBUO <

> T



ŽINIOS

Leonardas Plechavičius, M. D.

DAINUOJA

Kūdikėlio Jėzaus Sv. Teresės Bažnyčioj 
Black Horse Pike ir Eversham Road

Rengėjai kviečia visus vieti
nius lietuvius ir iš kitų koloni
jų atvykti.

Šio parengimo pelnas skiria
mas paremti Lietuvių Radijo 
Valandos programai, vad. A. F. 
Kneižio.

Brodktcc ^molyno koply- 
dai staiySąraktone. ^Pini- 
gai jtPiHi haJtmdžin mėn. 
24 d. Brocktome įvykstančia- 
me vienuolyno rėmėjų seime-

Papuošimo varžybos
Bostono Žalgirio Tunto 

skautų naujojo būklo pąpuo 
Šimo varžybos- baigiasi balan
džio mėi 21,cL Vienetų dar
bams Įvertinti sudaryta ko
misija iš Tun^o ūkvedžio M. 
Monokaičio, A_ Treinio ir R.

Krepšinio rungtynės
Liet Atletų Klubo sų Bushwlck 
komanda įvyks' šeštadienį, bal. 
16 d., '9 v. v. YMCA salėje prie 
Marcy stoties. \ '

Klausykite
^UElVrOSjnSIMNfMU^

Akinimai. Vakare vyksta vaidini- 
fjnas Apreiškime^ par. salėje. 
, Visi ateitininkai: moksleiviai, 
; studentai ir sendraugiai kvie- 
įčiam šioje metinėje šventėje 
—dalyvauti.

PARDUODAMAS gerame 
stovyje 2 šeimų namas 88—60 
77 St, Woodhaven, L. L, N. T. 
Tel.: MIchigan 2-0381.

Duos amžinus įžadus.
, Jėzaus Nukryžiuotojo vie
nuolyno sesuo Patricija, kuri 
mokytojauja šv. Petro para
pinėje mokykloje, balandžio 
15 d. vienuolyno koplyčioje 
Brocktone duos amžinus -vie
nuolės įžadus.

LA PffieSų Klubo susirinkimas 
biznio reikalais įvyks balandžio 
—April 29 d. 8 v. v. Klubo pa
talpose, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Kviečiąmi visi nariai gau
siai dalyvauti, bus svarbių rei
kalu svarstyti.

Fordo pardavėjai nespėja ap
rūpinti savo klientų nei naujo
mis mašinomis, nei prisitaikyti 
prie staigiai pakilusios apyvar
tos, kas reikalauja techniškai 
išplėsti šią biznio sritį. Jie rim
tai ruošėsi žiemos metu sutikti 
pavasarinį auto pardavimų dar
bymetį. •

Fordo rekordiniai petai buvo 
ir 1924, kuomet per du pirmuo
sius mėnesius parduota 203,023 
vienetai. (Skelb.)

Kūdikėlio lesaus iv. Teresę 
KIEKVIENĄ TREČIADIENJ . . . 8:00 P. M.

Po pamaMą relikviją pagarbinimas.

Liet. Sporto Klubas 
balandžio 15 d. 8 v. v. Apreiš
kimo parapijos salėje rengia 

pasilinksminimą. Programoje— 
Vitalis Žukauskas. Šokiams 
groja Joe Thomas orkestras. 
Veiks bufetas.

Lankėsi prof. A Kučas.
Balandžio 7-10 dcL Bostone 

lankėsi Šcrantono universite
to profesorius dr. A. Kučas. 
Balandžio 8 d. jis tarėsi su 
šv. Petro parapijos istorinės 
medžiagos rinkimo komitetu, 
o balandžio men. 1O d. tosto*

“Rūtos” Lfetuviško Radijo
Rėmėjų Kultūros Klubas 

ruošia pavasarinius radijo kon
certus ir balius. Pirmutinis į- 
vyks balandžio 24, sekmadienį, 
šv. Jurgio salėje Newarke, N.J., 
antrasis — gegužės 1, Sekma
dienį, Apreiškiipo salėje Broo- 
klyne, N.'Y. Programoje “Rū
tos” radijo dainos ansamblis, 
vad. muz. Alg. Kačanausko, 
dainuos meliodingas ištraukas 
iš populiariausių operų, “Saka
lų” vyrų kvartetas iš Brookly- 
no, vad. muz. Alg. Kačanausko, 
Vilniaus operos solistė F. Pu- 
pienaitė-Vasiliauskienė. Newar- 
ke tautiniai šūkiai, Brooklyne— 
muzikalinis vaidinimas. Kon- 
feruo ja akt. Vitalis Žukauskas.

^Lietuvos istoriniai vaizdai 
brolių Motuzų spalvotoje Al
moje rodoma balandžio 23 d. 
2 vai p. p. ir 7 v. v. šv. Petro, 
parapijos salėje. Dalis filmos 
niekur nebuvo rodyta, buvo pa
dėta išsaugoti. Fihnose matysi
te: Vasario 16 1938 m. — iš
kilmės prie V. D. Muzėjaus; 
Lietuvos olimpi jada — atidary
mas, įvairios varžybos ir kit; 
Lietuvos kariuomenės įžengi
mas į Vilnių — žygis, paradas, 
pamaldos Aušros Vartuose, vė
liavos pakėlimas Gedimino kal
ne; Amerikos lietuviai ir jų 
veikla — Lietuvos dienos, para
dai, piknikai ir kit.; Lietuvos 
architektūros įžymybės — se
noji ir naujoji statyba.

mk® ■
Angelų K. bažnyčios palai- 

data: Domicėlė Baktienė ba- 
landžio 12 d. Kalvarijos kapuo- 

l -se; Vladislovas Tatarėlis bal. 6 
C/V 4- Kalvarijos kap., Marijona 

Sieiderienė bal. 2 d. Kalvarijos 
kap., Petras Šertvietis baL 1 d. 
šv. Jono kapinėse.

k LB rinkimų komisija 
posėdžiavobalandžio 13; pa- 

: tvirtintos rinkimų komisijos, 
*nutarta balsavimo kortelių 
.'.forma ir turinys. Balsavimo 

korteles galės gauti prieš bal- 
3»vimo dieną, p vokus tik vie- 

. 3©je arba užsisakius paštu. 
^Tuo reikalu aptartas aplinkraš- 
jjtis, kuris bus greit išsiuntinė-

ipiiites nakvynės. Smulkesnes deportuotųjų savo brolių 
nnteiks.Liet.Stud. ‘

'Sąjungos skyriaus sekretorė

Todėl mes, Amerikos Lietu
vių. Bendruomenės Tarybos 
Didžiojo New Yorko ir jo apy
linkių kandidatai: r

1. Pasižadame, kad Bendruo
menės Taryboje pirmiausia rū
pinsimės Amerikos lietuvių 
jaunimo lietuvybe; stengsimės 
padėti tėvams ir pačiam jau
nimui lietuvybę ugdyti; šalin
sime kliūtis lietuvių sugyveni
mui bei solidarumui reikštis; 
nekenksime, bet talkinsime vi
soms lietuvių draugijoms ir or
ganizacijoms; remsime lietu
vių spaudą ir meną.

2. Kviečiame gegužės 1 d., 
kuri yra laikoma solidarumo 
ir lojalumo diena, visus Di
džiojo New Yorko ir jo apy
linkių lietuvius gausiai daly
vauti rinkimuose ir savo bal
są atiduoti už saū patinkamus 
kandidatus.

3. Raginame iŠ anksto įsira
šyti savo kolonijos rinkimų ko
misijoje į rinkikų sąrašus.

4. Pranešame, kad, jei jūsų 
kolonijoje nėra rinkimų komi
sijos, dar ne vėlu ją sudaryti. 
Susisiekite su LB. New Yorko 
Apygardos valdyba, 4712 39th 
Place, L. I. C. 4, N. Y. TeL 
ST 6-4658.

5. Prašome, jei kiltų neaiš
kumų, tuoj kreiptis į savo apy
linkės rinkimų komisiją, arba 
į LB. Tarybos Vyriausią Rin
kimų Komisiją.

Gegužės 1-ji yra Amerikos

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

SfrEC. CHIRURGIJA, MOTERŲ LIGOS
Priėmimo valandos 2-4 ir 7*8 p.p. kasdien

1-3 popiet šeštadieniais ir susitarus
Z48 NEPPDttiHAM AVR, YONKKR8, N. Y.

(priešais Šv. Kazimiero bažnyčia)

Rūpmosi bažnyčios 
papuošimu

šv. Petro bažnyčia Didžiojo
je Savaitėje ir Velykose buvo 
labai gražiai papuošta. Baž- 
nyčios išpuošimu rūpmosi vi
si parapijiečiai. Gėlėm pirkti 
suaukojo 218 dol., Charles Sa- 
kovich paaukojo 1 dol., o W. 
Kazakevičienė ir duktė alto
riam papuošti atsiuntė didelę 

dėžę žydinčių gėlių.

PRANCIŠKONU SPAUDOS KONCERTĄ
AUĘŽTESNIOSIOS MOKTKLOS SAU|E Oe. Hmkm ScšnD THOMAS PABK

’ ĮVYKSTA 1966 MET. “ *

širdį savo vaikuose. Paguodos Lietuvių Bendruomenės Tary
to ateities užtikrinimo iš savo bos rinkimų diena. Tarybos 

rinkimuose dalyvaukime visi.
Lietuviais esame mes gimę, 

lietuviais norime'ir būt.
New Yorkas 
1955 m, 30 d.

Prel. J. Balkūnas, A. Bende
rius, J. Bolevičius, K. Bielinis, 
J. Ginkus, V. Jonynas, J. Kiau
nė, A. Novickis, B. Radziva- 
nas, J. Stukas, J. Šlepetys, J. 
Tysliava, J. Valaitis, K. Vasi
liauskas.

BjĮ ^Visų atrithunkų metinė šventė 
įvyksta sekmadienį, balandžio 
*17 d. 10 vai pamaldos Angelų 

į-Karali^iės bažnyčioje, bendra 
= l'kmnunija. Ten pat parapijos 

u įšalėję bendri pusryčiai, iškil- 
* “mingas posėdis su prof. J.

FORDAS PIRMAUJA 
PARDAVIMŲ SKAIČIUMI

Iš Fordo niotorų dirbtuvių 
atėję pranešimai liudyja, kad 

Programos pradžia abiejose per pirmuosius šių metų mėne- 
vietose 4:30; p. P-, šokiai — Fordo automobilių parei- 
7:30 v. v. Newarke gres Edv. kalauta kur kas daugiau nei 
Andrews orkestras, Brooklyne praėjusiais metais per tą patį 
—joe Thomas. Įžangos biletas laiką. ,
$1.50.

Atsilankyti visus nuoširdžiai 
kviečia ^Lietuvos Atsiminimų”’ 
direktorius Jokūbas J. Stukas 
ir ‘Rūtos” vifidyba-

iš Massachusetts įvairių Balfo 
skyrių kovo mėn. gauta aukų 
20 doL Vasario 16 gimnazijai 
tuo pačiu laiku sudėta 110 dot; 
drabužių, avalvnės ic kitų daik
tų gauta 2,873 svarai

y^HIL — kiloeyolM — Medfortf, Man.
Kiekvieną idtoaifanl noo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
non pMveDdatt įtšutefti, tai aaneniflud {duokite ar siuskite 
VBdHĮąl A&TĄNtil KMMMUI — Utasta Bndle Bene, B* Oot- 
tnge St, Nerami, Skyrisd: Ttttus—sn Fnrattnre <X — A. ir 
O. Ivaficai, 338 W. Bn»dway, tr Stasys Jakutis, 898 E. Braktoay, So. 
Boston, Masa; Antanai Daukantas Ifarfcet, 187 W«bster Avė., Cam- 
bridge, itas' .mdtod: KOiassd 7-1M9; BOnth Bssten 8-4818 ar 
8*18^ rnAalH>888* .

Paremkime lietuvių radijo programą
CAMBRIDGE, MASS. — gamina skanių ir įvairių valgių, 

Sekmadienį, balandžio 17 d. o šeimininkai pavaišins visus 
3:30 vai. p. p. Cambridge Am- . dalyvius gėrimais, 
etikos lietuvių klubo svetainė
je, 163 Harvard St., įvyks pa
rengimas su gražia ir įdomia 
programa. Dainuos muzikas 
Jonas Tamulionis, Ona Skirke- 
vičienė ir kiti iš Nashua, N. H. 
Bus ir kitokių įvairybių, šei
mininkės, Žilienės vadovybėje,

FEtatefisto paroda 
rengiama 1956 m. New Yorke 
milžiniškame kotoseume, kurio 
statyba jau pradėta vykdyti. 
Lietuviai filatelistai ruošiasi 
šioje parodoje dalyvauti.

Dariaus-Girėno pašto ženklų 
kardytas ketųrbtokis New Yor
ko aukcijonuose šiame sezone 
buvo parduotas už 250 doL Ki
tame aukcijone š&ų karpytų 
ženklų porelės buvo pardavinė
jamos už 150 doL

ATEITIES VAKARE barfandara 17 d. S vaL vafc.- Apreiškime par. saeje bus suvaidinta S. čiurtionie- 
nis komedija “PinigSiai”. Vaidiaa Brooklyno vaidintojų trupč, vadovaujama akt. Vrtaito Žukausko. 
Iš k. j d.: Ędv. Uogys, Z. Zubrys, Vitalis Žukauskas, V. Dšdinienš, R.- Titvikaitš, L. Kašufcaitš, J. La- 
purka, A. Kondrotaitt, V. Kidplis, T. Alinskas, M. Žukauskienė ir Edv. Juzumas.

^įvyksta balandžio I6-7-I7 d. d. jminįnlraTns, Lietuvos įgaliotam nius .galės'sėkmingai įvykdyti 
*Dn)yvfai renknai šeštodienį ry- ministeriui Žadeikiui to .kitų tik tada, kąi visi lietuviai ją 

ft-Rft j TaH- ^Rankn patalpa^ 'kolonijų lietuvių atstovams rems. Amerikoje turime apie 
“ Kforth' ftonėd . Pirito- (viso apie 1000 dalyvių). Pri- vieną mihjoiią lietuvių kilmės

----------= riminę tėvynėje esančiųjų ir žmtmių.> Galimai visus Ameri- 
‘ " į kan- kos lietuvius suburti į vieną

čias to aukas, jausdamiesi lie- bendrą', solidarią lietuvišką 
tuvybės surišti su visais pašau- šrižną bus Bendruomenės Ta
lio lietuviais ir, siekdami, kąd^ rybos .uždavinys. <
lietuvis visur ir visada liktų ~ 
lietuviū ir kad savo tėvų išlai-* 
kytą lietuvių tautos gyvybę 
galėtų perduoti ateities kar
toms, kurdamas lietuvišką šei
mą ir turėdamas savo tautinės 
dvasios židinį mokykloje, jie 
pakvietė visus Amerikos lietu
vius, be skirtumo lyties, am
žiaus^ verslo, tikybos to politi
nių nusistatymų, veikliai pri
sidėti prie Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės organizacijos 
sudarymo to organizuoto lietu
vybės išlaikymo.

Tuomi Amerikos lietuvių 
veikime pradėtas naujas — 
lietuvybės to tautinės lietuvių 
kultūros organizuoto išlaikymo 
žygis. Ligi šiol jam vadovavo 
to jį tvarkė Taikinis Organiza
cinis Komitetas (Lokas). Š. 
m. gegužės l d. Amerikos lie
tuviai nuo 18 m. amžiaus iš
rinks jau tikrą, nuolatinį vy- 
riaurią Amerikos lietuvybės iš
laikymo planuotoją to rūpinto
ją — 27 narių Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės Tarybą, 

Ryšium su šiais rinkimais, 
mes, žemiau pasirašiusieji tos 
tarybos kandidatai, turime gar- 
bę pareikšti visiems Didžiojo 
New Yorko ir jo apylinkių lie
tuviams: ?

Amerikos lietuviai ligi šiol 
daug kuo rūpinosi to rūpinasi, 
Bet didžiuoju savo pačių reika
lu rūpinasi permažai. Nėra di- 

•< v tT. --___ dėsnio reikalo, kaip išsaugotiNuoširdžiai dėkojame drau- . .. ... . . .____ ,___ . „v . lietuvišką dvasią ir lietuvišką , gama, kūne Roko Zidžiūno mir- 
: * ties valandoje atskubėjo mum 
* . pagalbu; dėkojame visiems 
z * giminėms, bičiuliams to arti

ntiesiems, kurie aplankė jį mi- 
* rūsį, sunešė tiek daug gėlių, 
pareiškė užuojautą liūdesio va
landoje, palydėjo į bažnyčią to 

Xį kapines. Dėkojame visiems, 
^patarnavusiems jo hudotuv^e.

Auka parapiją!.
Ęazinaieras Vadlūga šv. 

Petro parapijos reikalams pa
aukojo 40 dol.

konkursas.
Bostono skautų "Senųjų 

Lapinų“ skiltis balandžio 15 
d. 6 vai rak. tautininku na
muose rengia margučių kon
kursą. U tris gražiausius 
margučius bus suteikiama 
premijos. Taip pat bus viso
kių žaidimų, margučių ride
nimo varžybos, margučių mai- 
nai ir 1.1. Konkurse gali da
lyvauti skautai nuo 5 i^i 14 
m. amžiaus.

jaunimo turėsime tiek, kiek 
jame ' išlaikysime lietuviškos 
dvasios. Tai labai didelis to 
sunkus uždavinys. Tėvai vieni 
jo neįgali. Jis įgalimas tik vi
sų lietuvių bendromis jėgomis.

Kad Amerikos lietuvis visur 
ir visada liktų lietuviu, yra 
tiesioginis to aukščiausias 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės uždavinys. Lygiai dide
lės svarbos uždavinys yra iš-

WBMS, 1090 kBecydes Brito 15, >Uss.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai pietų metu 

VEDĖJAS P. VIŠČINIS x
31 Bunker Avė., Brockta 4, Mass.

TeL Brockton 8-1159-R


