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Dekliaracijoje skelbiama:
Mes, ingaliotieji lietuvių tau

tos atstovai, reikalaujame iš 
reprezentantų tų valstijų, ku
rios po karės tarsis apie taiką:

“Aš kooperavau su policija, 
nes ji atiMcmėjo save pareigą. 
Be to, aš tikiu, kad kitam pa
rodyta pagarba visada atlygi
nama7’.

bendrovės kompensaciją. Ben
drovėje buvo aiškinama, kad 
jis pavėlinęs tos kompensaci
jos reikalauti. Niekas negel
bėjo ....

Kai jis tai pasakojo detek
tyvam, rodės, kad jis K naujo 
prisipildo kartumo, kurį jau
tė savo buvusiai darbovietei...

Toliau pasakojo, kaip jis 
sirginėjo buvo visai priklauso
mas nuo savo seserų, kurios 
jį laikė, maitino, rengė, kišen
pinigius davė. O jis kartais tu
rėdavo lovoje praleisti po 17 
valandų per diena. Blogesniais 
orais visai 'pritrūkdavęs kva-

naoaus ir aaujuastos čia gy- 
venančiuslietuvius katalikus, 
prašydami savo' gimtosioms 
parapijoms paaukoti pinigų 
įtaisyti ten liturginių rūbų. 
Kas kilęs iš Židikų, Ylakių, 
Platelių, Mažeikių, Skuodo, 
Tauragės, Šilalės, Viekšnių ar 
kitų Žemaitijos parapijų, su
šelpkime jas. Galima aukoti 
mažomis sumomis po keletą

daug©’’. Taip ka&ėjo vienas 
V Vasario 16 išžalmBį , rengėjas 

būsimajaam kalbėtojui . . .
Įspėjimas teisingas irpras- 

J < mmgas — duoti ką nors nau- 
l jo, prieiti prie to paties dide- 
■..Jio įvykio bent iŠ lutos pusės.

. Ką pasakyti laikraštyje Va- 
>saripl6 proga, teko pagalvoti 
ir laikraščio štabui. “Ar nege-

■ ra būtų pasidairyti po Vasa- 
xrio 16 išvakares, vadinas, dar 

'i'-prieš nepriklausomybės pa- 
skelbimą, kaip ta mintis buvo 

' tarp lietuvių subrendus ir ra
dus atgarsio jų reikalavimuo
se... Gal geriau ne pačioje 
Lietuvoje, bet užsieniuose, 
kur lietuviai buvo išsibarstę, 
po Ameriką, Rusiją ir kitur...” 
garsiai galvojo redaktorius re
dakciniame štabe.

Taip ir buvo sutarta — 
nukreipti akis konkrečiai j 

^tasMeprikiMiTomybėsakto Jš- 
vakares i 1917 metus.

metų tą gat gųferė Liptų- jąt prjįįąągso mjįftyvą Gry
vos Taryba Vilniuje Abi tary- ha buvo nudaryta 1914 Chica- 
bos tai darė be įbkto susite; 
rimo ir susižalojimo. Tai rodo, 
kad visuose žemės kampuose 
lietuvių tautos dalys nujautė 
epochos svarbumą ir pajuto 
savo jėgas ir pribrendimą at
statyti senąją garsios praeities 
valstybę. Sausi ir trumpi šių 
dviejų tarybų nutarimai turė
jo magnetinės galios visai lie
tuvių tautai,.. Didingi tai 
buvo laikai”. (Amerikos lietu
vių katalikų darbai,“" 1943, 
312 psl.). •

konferencijoje Lausannoje, 
Šveicarijoje, (birželio 27— 
liepos 2), Amerikos Lietuvių 
Taryba įteikė raštą, kuriame 
išdėstė nepriklauspmosLietu- 
vos valstybės tradicijas ir iš 
jų padarė logišką išvadą — 
atgaivinti savo valstybę. -

Viešas Amerikos lietuvių 
nepriklausomybės 
kalavimas buvo 
Pittsburghe, Pa., 
10—11.

•ji vadinosi Tautos Taryba ir 
tik 1916 rugsėjo 28 vardas bu
vo pakeistas į Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Joje tebuvo at- 
stovaująmos' katalikų organi
zacijos — socialistai ir tauti
ninkai -tada dar nebuvo sutikę 
į ją įeiti.

Jei kiekvienos organizacijos 
veiklumas priklauso nuo as- 
meninės iniciatyvos, tai šiame 
suvažiavime, kuris buvo vadi
namas Amerikos lietuvių ka
talikų suvažiavimu, dalyvavo 
33 veikėjai. Dr. V. Bartuška 
sumini šiuos vardus: kunigai 
—Bartuška, Augustaitis, Dar- 
gis, Albavičius, Kemėšis, Da- 
bužinskas, Jurgutis, švagždys, 
Jakaitis, Slavynas, Kazėnas, 
Cepanonis, Sutkaitis, Matulai
tis, Krušas, Milukas, Kulikau
skas, Urbonas, Pikutis, Misius. 
pasauliečiai — V. Lukoševi
čius, dr. Bielskis, P. Montvila,

Kunigas Jonas žilius ir dak
taras Julius J. Bielskis. yra 
ingalįoti inteikti kopijas šitos 
deklaracijos visų Europos val
stijų . ambasadoriams ir pa- 
skelbti tą deklaraciją . tokiais 
būdais, kokius jie išras reika
lingais, ir naudingais lietuvių 
tautai. (Kun. dr. y. Bartuška, 
Lietuvos nepriklausomybės 
kryžiaus keliais 1937, 358 p.).

Aniem laikam tos deklara
cijos reikšmę K. Pakštas taip 
įvertino:

"Prašome įsidėmėti, kad 
nuo šios datos prasidėjo pla
tus ir visuotinis lietuvių tau
tos sąjūdis už visai atskirą 
Lietuvos valstybę.

Kas buvo tos deklaracijos 
autoriai, "signatarai"?

Po deklaracija yra pasirašę 
organizacijos: lietuvių Rymo 
Kat. Susivienijimas Ameriko
je, Tautos Fondas, Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacija, 
Lietuviu Blaivininku Susivie
nijimas, Lietuvių Darbininkų 
Federacija, Amerikos R. Kat. 
Moterų Susivienijimas, Vyčiai.

Policija apklausinėjo ir Me- 
teskio kaimynus. Nedaug ką 
galėjo apie ji pasakyti. Taip, 
jis pasirodydavo kaip šešėlis, 
visada labai tvarkingai apsi
rengęs, it niekas nesakys, kad 
tai blogas žmogus. Matydavo 
jį kas sekmadienį einant į 
šv. Juozapo bažnyčią. Ir visa
da tuo pačiu laiku — 9 vai. 
Bet jis nebuvo įsirašęs į para
piją. Jis nepalaikydavo santy
kių su kaimynais. Jo kiti ne
mėgo. Pas jį nesilankė kaip ir 
jis pas kitus. Jis sėsdavo tik 
prie pianino savo nekūrenta-

(Nukelta į 5 psl.)

mame aukšte, subraškėjo, pra
sivėrė durys — ir pro plyšį iš 
vidaus krito šviesos juosta į 
atvykusių pareigūnų 
žmogus su pižama, 
drabužiu, pažvelgė į pareigū
nus ir ramiai paklausė, ko jie 
norį. Tai buvo pats George 
Metesky; Vienas iš pareigūnų 
paaiškino, kad jie turi orderį 
apžiūrėti namus ryšium su ne
laime ... “Gerai, prašau”, 
pasakė Metesky vėl ramiai ir 
pasitraukė nuo durų.

Apžiūrėję patalpą, detekty
vai paprašė, kad Metesky pa
rašytų savo vardo pirmą: rai
dę. šypsodamasis M. užsidėjo 
akinius, išsuko G ir toliau šyp
sojos.

"George, tu žinai,' ko mes 
atėjom“, pasakė vienas iš de
tektyvų.

"Nežinau, bet spėju; įta
riai, kad esu "bombininkas 
pakvaišėlis77.

Jo balse nebuvo nei baimės 
nei nepasitenkinimo.

Sukilo ir abidvi seserys, 
viena 58. kita 60. Abidvi iš
gąsdintais veidais žiūrėjo į

Sustojame tarp Amerikos 
lietuvių anais 1917 metais. 
Lietuvių gyvenimas įsiūbuo
tas. Veikia organizacijos su po
litiniais siekimais ir reikalavi
mais. Jos kovoja tarp savęs 
aistringai — katalikai, socia
listai. tautininkai. Iš kitos pu
sės kyla mėginimai susijungti, 
surasti tarp srovių politinę, 
karitatyvinę vienybę. Susitin
ka, šnekasi, vieni kitus kalti
na ir vėl išsiskiria. Bet ir išsi
skyrus vienybės mintis lieka 
gyva.

Visus to meto lietuvius jau
dina vargai okupuotoje .Lietuj 
voje. O apie juos nauiųj-žiniiK 
kaip tik parvežė grįžę du, 
Amerikos lietuvių delegatai— 
kuri. dr. V. Bartuška ir dr. J.

Dienos žmogum virto tas 
George Metesky, ligonis ir nu
sikaltėlis. Bet visai ne iš tų, 
kurie garsėjo Amerikoje kaip 
“grobikai”, plėšikai, nori pa
gyventi svetimu turtu. Tai 
žmogus, kuris buvo apsėstas 
minties, kad jis yra nuskriaus
tas ir kad jis skriaudikui turi 
atsilyginti. Ne tik skriaudikui, 
bet ir tai visuomenei, kuri ne
parėmė kovoje prieš skriau
dą. Atsilyginti už save ir už 
kitus vardan teisybės.

Paskelbtos ligi šiol žinios 
apie Metesky duoda medžiagos 
įžvelgti, kaip jis prie to pri
ėjo savo dvasioje ir paskiau 
savo žygiuose.

17. S. Smtafs Boneis atrengtftm 
tfce aecuHty c/ yourfmify, ■ 

your commimity, ywr cotmfry.

Jis turėjo daug laiko gal
voti apie save ir kitus. Tik po 
9 metu, nerasdamas teisybės, 
jis nusprendė keršyti bom
bom. Tuo kerštu jis ir gyveno 
ištisus 16 metų. Per tą laiką 
padėjęs 32 bombas, skirda
mas jau ne tik Edisono Co. Jį 
apėmęs kartumas liejosi jau 
ir prieš kitus. Jis tapo mizan
tropu — ėmė nekęsti žmonių.

Bet kai jis pasakojo detek
tyvam, buvo mandagus ir nuo
širdus. Paskimi tai paaiškino 
tokiais žodžiais:

A. Nausėdienė, O. Petrauskai
tė, K. Pakštas, B. Vaišnora, J. 
Kaupas, J. E. Karosas, J. Pe
traitis, J. Miliauskas, Lukas, 
J. Grebliūnas. Pirmininkavo 
Bartuška, sekretorius buvo 
Karosas.

Kaip minėdami Vasario 16 
aktą pagerbiame jo signata
rus, taip tebus pagerbti ir šios 
1917 deklaracijos iniciatoriai 
bei skelbėjai amerikinio veiki
mo ribose bent šiuo jų vardų 
priminimu, (b.d.)

Pirmadienį 11 vai.
New Yorko policijos 
detektyvai, pasitelkę 
tus keturis iš Waterburio, ap
sirūpinę valstybės gynėjo or
deriais daryti kratą ir areš
tuoti. pasirodė prie trijų auk
štų namo Nr. 17 Ketvirtojoj 
gatvėj, kur gyvena daugiausia 
lietuvių. Namuose buvo tam
su. Aplinkiniuose taip pat. 
Žmonės jau buvo sugulę.

Pareigūnai paskambino prie 
du nj. B’ykstelėjo Šviesa pir-

Everything, they say, comes out in the wasK. 
And this photograph shows how a U. S. Sav
ings Bond left in a man’s 
out after a session with the wringer. Būt ils 
value hadn’t shrunk a bit. The U. S. Treasuiy 
replaced it—as it kas nearly a imUion other 
Bonds uhich Mere mutilatcd, stolen^Jost ar 
destroyed,

Savings Bonds tave been wrung through 
vvringers, destroyed in fires, cheved up by 
dogs, goats, cows and probably chiHreft. Būt 
thcir ovrners never lošt one penny. The Treas- 
ury keeps ą record of *11 Bonds purchased 
and replaces them vrithout charge in case of 
mishaps. What’s morė, the Treasury issues 
the Bond with its original date so you don’t 
lose a penny of interest either.

U. S. Savings Bonds are not only safer 
than cash būt <me of the best mvestments you 
can make. Your government guarantees the 
principai—up to any amount—and the rate 
of interest you receive.

YouH hb eurprised ąt how your savings 
accumulate when you invest regulariy in 
U. S. Savings Bonds.

So start buying Bonds today—either on 
the PayrolI Savitąp P!an where you work or 
at your bat$. And make your Bond boymg 
a regular habit. It*s one that vrill bring yoūr 
family greater security.

Jaudina ir politinis klausi
mas: kas bus toliau su Lietu
va, ko jai reikalauti. O noras 
reikalauti pakilęs. Pernai lap
kričio 1 pasisekė laimėti iš 
Amerikos prezidento Wood- 
row Wilsono. kad paskelbtų 
visoje Amerikoje “lietuvių die
na”, ir nukentėjusiai Lietu
vai buvo surinkta 170.000 
dol. Ne tik pinigo — Lietuvos 
vardas buvo išgarsintas. Ko 
dabar toliau siekti?

mą jų šalpai skiriate.

Aukas prašome siųsti komi
teto nmiams Suos adresais: 
kun. Vacį. Martmkus, 350 
Smith St. Providence 8, R. L, 
kun. Ant. Ra&auskas, 259 
N. 5th St rookiyh BU, N. Y., 
kun. Juozas Pragulbiekas, 211 
Repley PI ■. Elrzabeth, N. J. 
Be to, aukas galima persiųsti 
ir per kitus Telšių vyskupijos 
tremtinius kunigus.

Policijoje Metesky laisvai, 
ramiu aiškfu^Salsu ’ ėmė pasa
koti savo istoriją kaip ir pa
tenkintas, kad yra pagaliau, 
kas jo klauso.

Jis gimė Waterbury. Kai tė
vas Adoipas Miliauskas buvo 
sargu lentpiūvėje, sūnus galė
jo lankyti mokyklą, paskui bu
vo dvejus metus aukštesnėje 
mokykloje. Mokykloje nei vai
kai, nei pats mokytojas neiš
tardavo jo pavardės Miliaus
kas, tai susakė jį Metesky. 
Taip ir prigijo... Tarnavo 
marinuose, o 1929—31 New 
Yorke dirbo viename fabrike 
bendrovės, kuri 1935 susijun
gė su daugeliu kitų ir pasiva
dino Consolidated Edison Co.

Nuo čia viskas ir prasidėjo. 
Valydamas generatorius jis 
apsinuodijo dujom. Prisimetė 
pneumonija, paskui džiova. 
Gydėsi Arizonoje. Darė jam 
plaučiuose nuolatinius pneu- 
matoraksus., Grįžo į Waterbu- 
ry. Vėl ligoninė. O tuo tarpu 
nuėjo visos pastangos gauti iš

brolį, detektyvų apsuptą. “Jis 
nieko blogo negalėjo niekam 
padaryti” kartojo viena lau
žyta anglų kalba ... Pasišvies
dami lemputėm, detektyvai su 
M. nuėjo į garažą. Nustebino 
detektyvus viduje mažas ang
liškas automobilis “Daimler”. 
Prieš porą metų jis buvo pirk
tas — ir švarumas, tvarkin
gumas. Gale buvo jo dirbtuvė
lė, ir kiekvienas įrankis buvo 
pakabintas savo vietoje. “Čia 
kilo visa istorija”, pasakė de
tektyvas, ir Metesky vėl pla
čiai nusišypsojo, lyg būtų pa
tenkintas, k^d žavimasi jo 
darbu. ...

Pasiėmę iš». spintos virtuvėje 
kai kurių da&teiių, kurie buvo 
vartojami boįmbai dirbti, de
tektyvai išsivedė Metesky. 
Trijų aukštų namuose vėl ra
dos tamsu. į
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arnotą, ąlbą, i^ų^ jųuiūbą ar 
ką kitą. Su pasiuntimo išlaido
mis išeina arnotui 25 doL> ka
pai 35, albai 15; kamšai 7. 
Kas aukos didesnes sumas, į- 
taisys ir brarupesniais rūbus. 
Rūbai bus pasiusti LSetuvcm ir 
ant7 jų bus pažymėta kieno 
dovana.

Didesnėm ar mažesnėm au
kom paremkime ir ten sergan
čius 'buįgus. TBk prisii^sdami 
aukas, pa^mėkife, kokią su

šelpti Amerikos lietuviai dos
niai aukoja į fondus '— Tau
tos Fondą, (katalikų). Autono
mijos Fondą (tautininkų). Lie
tusių Gelbėjimo Fondą (socia
listų).

Vilniaus seime 1905 
viai reikalavo Lietuvai autono- 

vadinas, tam tikrų lais
vių svetimos valstybės ribose.

Chicagos “politiniame' sei- 
1914 spalio 21 pasisakė 

už autonomiją taip pat. Vel
tui kun. dr. V. Bartuška įtiki
nėjo, kad reikia siekti nepri
klausomos. anot jo “tamponi- 
nės”. valstybės, kuri būtų ne 
utrali tarp kitų. Šveicarijoje 
gyvenęs, jis buvo susižavėjęs 
Šveicarijos pavyzdžiu h* norė
jo tokią Lietuvą matyti. Lai
mėjo J. Gabrys, buvęs Vil
niaus seimo sekretorius, ir čia 
Chicagoje įtikinėjęs, kad gali-



Išsamų aiškinimą yra davęs 
Jacob D. Beam, valstybės sek- 
retorious padėjėjas Europos

joje

M. JOKAJUS

SKURDŽIAI

]x tilpti JĮd tfikstanties žmonių. 
Yra,. erdvi ir modemiškai ap- 
šviečiamąscena, už jos —kam-

ir vandensi —., prausbivąran- 
kom nusiplauti. Pačiame .šios 
sienos viduryje yra yietaB Die
vo Motinos statulėlei pastatyti,

darbą aš baigsiu, o 
daitto sumokėsiu 
jos skolą.

Pr. Stafy: “Spjaukit j tą 
kurčią emigranto duoną... Ar
gi netraukia gimtoji Lietuva... 
Bq pasimatymo”. Bet jis nera
šo, kad Lietuvoje išleistoje 
kalbos reikalu knygoje Skar
džiaus pavardė išbraukta, nors 
jo knygos vardas minimas.

ninkais dirba Pešto statybos 
darbus. Jie smulkmeną moką 
už leidimą pernakvoti malki
nėje — iš viso tik keturis krei

dą irstik- 
Stasirma- 
Vasarą jį 
Beteiki-

ir josios auklėtinė, daktarai- platus odinis diržas,. smil
tė, kurią visi vadino “Cičyte”. mas trijomis sankabomis, žmo-
ši pastaroji paprastai, kas ry- niškos pušnys ant kojų ir’ bei
tas išeidavo įš trobelės su ma, juoda Skrybėlė šit galvos,
krepšeliu žibučių arba pakai- panaši įrank% si*ur& kraš-
nučių. Ta trobelė, kaip? jau tais; jo plaukai apHhk galvą
žinome, apUnkUi buvo • ap- buvo lygiai pakirpti, šįtovai-
krauta mėšlu dėl to, kad tenai kino veidas kažkitip nuosta-
buvo auginamos gėlės. Cičytė biai malonus, atviras, linksmas,
miegodavo tarp dviejų mėšlo nors jau truputi raukšlėtas,

fiesionalas kriminalistas”, kaip 
teisingai jį apibudina Brook- 
tyno diecezijos savaitraštis 
The Tablet “Jis yra Amerikos 
ir religijos priešas... Mes ne

link save sutelkti draugijos, į- a Tat įstaigai juk visai ne- tų rudeni cugijomu rųire josios piatuuu amzmai pasi-
vairesnės už tą, kurios tarpe svarbu, ar malkinėje guli mal- žmona, palikdama, be dviejų šiaušę, bet dabar juk tokia
“žaliajame Rojuje” gyveno kų pagaliai, ar tenai guli bū- vyresniųjų, dar vieną mažių- mada; užtat jte juodi, žvflgą
Adomas Kapotas ir jojo žmo- rys slovakų. . buką, vos pusės metų paH- ir tankūs. Jos akys ir l^os

• Anglijos apsaugos min. 
Duncąn Šaulys atvyko į Wa- 
shingtoną ir tariasi su valst 
sekr. Dulles. dėl Vokietijos. 
Anglija nori atitraukti dalį sa
vo kariuomenės iš Vokietijos 
ir tuo sutaupyti pinigo.

buvo paskelbta^ kad mokyklon 
pramanios ir tos, kurios negali 
bendrabutyje, gyventi, o ypač 
pradėjus statyti naują mokyk
lą. A^rlinkė yrą. tirštai gyve
nama, statosi nauji ..namai, 
miestas ateina, vis arčiau, o ar
tumoje kitos tokios mokyklos . 
nėra. "

VillaJaseph Marie yra pa
žangi mokykla. Mokinės dažnai 
laimi ankštesniųjų mokyklų 
konkursus. Absolventės prasi
kiša į priekį kolegijose ir tar
nybose. Nauja, mokykla savo 
patogumais dar labiau kels 
mokinių darbštumą ir skatins 
pažangą. Nėra abejonės, kad 
naujoji Vilią Joseph Mane bus 
tikras šios apylinkes švietimo 
ir kultūros židinys.

jaunesnysis buvo didesnis^ vy
resnysis mažesnis; jaunesny
sis griežė pirmuoju griežtuvu, 
x o tyresnysis altu. Tėvas pūtė 
fleitą. Vakarais jie išnerdavo 
iš rūsio ir eidavo į mažas “ba
sųjų” smukles “uždarbiauti”. 
Iš ryto grįždavo namo, tačiau 
neatsiguldavo išsimiegoti ne- 
sugriežę panelei Lidijai josios

Buv. švietimo mžnisterio pro
fesoriaus J. Tonkūno sūnus Ri
mantas rašo: “Mano tėvas ankš
čiau buvo smetoninės vyriau
sybės narys ir ėjo švietimo pn- 
nisterio pareigas. ? Dabar jis 
dirba pagal savo specialybę, 
yra Dotnuvos selekcijos stoties 
skyriaus vedėjas”. Nesako bet
gi, kad jis buvo išvežtas i .Sibi
rą ir tik neseniai putintas. 
Bet į esančius vakaruose jau
nasis Tonkūnas yra .. įsakytas 
parašyti: “Mieli draugai. .. at- 
važiuokitpaš mus”. - .. Į

cerius už naktį. Gyventojų 
skaičius kas naktį kinta: čia 
jų esti kartais dvidešimt, o 
kartais net trisdešimt Visiem 
čia “patogu” ir vietos pakan
ka, o namų malkinės savinin-
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vėlę buvo įeinama iš gatvės, o 
duryse kiaurą dieną sėdėdavo 
Žydė, apsimuturojusi didele 
sudėvėta skepeta, kojas apa
vus! ffldnėmis šliurėmis ir 
ant galvos užsidėjusi BsSėru- 
sį peruką, apdengtą aksomo 
Kopssni, kuris knaoos buvo 
apsiuvinėtas auksiniais mezga- 
tab. Ji beveik niekada nie- 
kamnepasakydavo jokio žo- 
onor. no užpakalines uuns ts 
krautuvėlės ganma uuvo pa- 
WCQ g neiną, aptvertą muro 
siena, kurios viršuje kyšojo 
*<sHm vinys, saugojančio®

. Bet parašo iš Lietuvos ir 
kitaip__ Brazilų * laikraštis
“O Estado de Sao Paulo” yra 
gavęs laišką iš Kauno, kurį 
atsiuntė nuvykę su tėvais lie
tuviais jų vaikai “brazilai”. 
Šie jauni Brazilijos lietuvukai 
prašo Brazilijos vyriausybę, 
kad jiem padėtų grįžti atgal į 
Braziliją. Jie rašo, kad jų tė
vai suklaidinti propagandos, 
juos drauge į ten nusivežė. 
Bet kadangi jie yra Brazilijos 
piliečiai, nes gimę Brazilijoje, 
tai jie ir prašo dabar pagalbos 
“grįžti iš rojaus”.

mokyklos vedėjos kabineto.

Kitoje koridoriaus pusėje yra 
fizikos ir chemijos laboratori
jos, meno klasės, virimo ir

sekretoriaus John Foster Dul
les vardu ir atsako į katalikių 
moterų kongreso protestą. At-

chailovai, su savo agentais iš 
Lietuvos, tai pirmas grįžtu.

dietų skambančios “Prtkirn ant 
kelių” ir “Marija, Marija”.
Albinas. Žukauskas, taip pat 

buvęs šaulių Sąjungos krikraš-

Vincas Uždavinys, Šaulių Są
jungos veikėjas, abudu vilnie
čiai. Juodu vaizduoja, kokis 
gražus Lietuvoje kultūrinis gy
venimas. Uždavinys rašo apie 
šv. Onos bažnyčią Vilniuje, sa-

netgi Ignas šeinius. Apie jį ra
šoma: “Žinomasis rašytojas Ig
nas šeinius dirba tarnautoju 
Švedijos kooperatyvų sąjungo
je. O juk būdamas Lietuvoje 
jis dirbtų vien kaip rašytojas, 
kultūros darbuotojas”. Bet 
nutyli,' kad šeinius atsakymą

bariai vaidintojam. Vaidins, ži- 
nmpą,' dažniausiai pačios mo
kinės. Tad kiek jų yra mokyk
loje? . ■ '

MILIJONAS IR PUSĖ 
TŪKSTANČIO

Naujoji sakoma,
atsiėjo apie milijoną Werių su

tyb^ žavėjausi,' kaųi ji sklan
džiai ir organizuotai buvo vyk
doma: Vimii darbininkai klojo 
plytas, kiti tiesė vamzdžius, 
treti vedžiojo elektros laidus, 
o dar kiti krapštinėjos apie 
stogą. Darbas ėjo vienu metu, 
darniai ir planingai. Amerika 
iš tikrųjų moka namus statyti! 
Per septynęrius mėnesius dfeie- 
lė modemiška meky klo jau bu- r 
vo baigta. . - ' ~

Sausio 18 aukštesniosios mo
kyklos mokinės, sesers vedėjos 
surikiuotos, žąsele krypavo į 
naujus rūmus, nešdamos staliu
kus. Kitos nešė kėdes. Mokyk
la sujudo ir suklego. Darbas 
prasidėjo naujose patalpose. 
Kaip jos atrodo?

SODYBA' ŠALIA KELIO
i Mokykla atsistojo erdviam ir

Žmogžudį kviečia į svečius » 
JųgoslavMnsM:atyykimo^,„data ir ^nėmi: 

mo tvarka.
Ar protestai nieko nepadės? 

Būtų labai apgailėtina, jei vi
suomenės opinija, kuri stip
riau pabrėžia moralinius prin
cipus, o ne politinį biznį, nie
ko nepasiektų. Mūsų laikų po
litika kaip tik dėl to ir užlūž
ta, kad jos vadovai, tariant po
piežiaus Pijaus XII žodžiais, 
“sėda už piktųjų dvasių stalo”.

Draugai, atvažiuokit pas mus ir padėkit grįžti iš rojaus
Michailovo- komitetas propa

gandą už sugrįžimą į Lietuvą 
vakaruose vėl sustiprino. Laik
raštyje “Už sugrįžimą į tėvy
nę”, per Vilniaus ir Maskvos 
radiją kreipiamasi atskirų žino
mų asmenų į atskirus asmenis 
vakaruose. '

Paskutiniuose nr. įkinkyti 
tam darbui R. Mackonis, buvęs 
Vilniuje lietuvių redaktorius, ir

ant još stovės mc^yklos gobė
jęs Dievo Motinos statula. Deši
nėje mokyklos administracijos 
ir mokytojų kambariai. _____ ____ __ _______

Koridomis platus ir ilgas - garsintuvas, Balsas čia ateina iš 
11 pėdų pločio ir 430 ilgio. Die
nos šviesa jį apšviečia iš 12 
stogo langų, o vakarais suspink- 
si dujiniai elektros prožekto
riai Tokio šviesaus ir jaukaus 
mokjddos koridoriaus man ne
teko kur kitur matyti. Jo sie
nose — geležinės spintelės rū
bam sukabinti, o įdubime — 
geriamojo vandens versmė. Ji 
bus vėsi kaip ledas ir vasarą. 
Po “karštos” pamokos miela 
atsigaivinti. Taigi, nueikime ir 
į klases!

KLASIŲ KAMBARIAI IR 
LABORATORIJOS

Klasėse taip pat erdvu, jauku 
ir šviesu dieną ar vakarą. Va
karo dieninę šviesą duoda lu
bos. Kokios jos praktiškos ir

Vienu šonu eina patogus Hol- 
lando kelias. Mokykla yra vaka
rų šone, šiaurėje dar atsistos 
senelių prieglauda, koplyčia ir 
seserų namas. Ton naujon so- 

- dybon — ViL’a Joseph Mane— 
vyriautybės žmonės nori Ame- vedami nauji keliai, kurie 

sakojama, kad Jugoslavijos rikoje pasveikinti vieną iš pa- išsities tiktai ateinantį pavasarį,
-komunistinė diktatūra yra žy- saulmio komunizmo vadų. Tai jajg važiuodamas nieko nežino-
miai sušvelnėjusi, kad Tito ve- gėdingas reikalas”. ^a(j apaįioje požemiais eina
dęs sovarankišką nuo Mask- Tai toks pat reikalas, kaip vamzdžių vamzdžiai naturali- 
vos politiką, kad jo vizitas bū- būtų buvę “kviesti Staliną ar nėm dujom, elektrai, kanaliza-
siąs naudingas, nes valstybių Hitlerį arba dabar — Kruščio- cijai, telefonui ir vandeniui, ku-
galvom naudoja asmeniškai vą su Bulganinu” — pareiškė ris ateina iš artezinių šulinių,
susitikti ir išsBnekėti, kad tai kongrese O’Konski ir paklau- Visas tas požeminis tinklas
tik “biznio vizitas”. sė: “Kodėl mes negalėtume bus sujungtas ir su nauja sta-

Maždaug tokius pot argu- visų žmogžudžių iš karto pa- tyba.
mentus iškėlė pasekretorius kviesti”? Mokykla pastatyta L raidės
Robert Murpry, kai pas jį atsi- Jei visas tas reikalas didžiai pavidalo. Klasių ir laboratorijų 
lankė protesto pareikšti Ko- skandina eilinį amerikietį ir sparnai yra vieno aukšto, spor-
lumbijos vyčių ir Amerikos bet kurį žmogų laisvėje, kaip to ir pramogų salė iškyla iki
legiono vadai Murphy tik pa- dar skaudžiau tai atsiliepia už pustrečio aukšto, o ant stogo
stebėjęs, kad Tito vizitas dar geležinės sienos, kur nekalti styro televizijos antena. Iš lau-
svorstomas. Tačiau The Tab- žmonės kenčia ir kraujuoja tų ko žiūrint į šviesias gelsvas
let nurodo, jog tėra svarsto- “garbingų svečių” naguose. ' sienas, prie jų priderintas du-

Delnu
Paskui jau visai 

tarė skalbėjai:
— Per šešias

Ašaros užtemdė josios akis ' tefinkelio sargas; Gagijulė, sv, MArgATiios nuo, oc 
f u -iki . , riestainių kepėja; Ripkė, svo- Ms Uttįos buvo jau 
Juodoji gulbė auksiniame mm rZum

dugne buvo gM. UMg:

— Galėsiu tatai laiku pada
ryti, jei tiktai Ženklas neturi 
kokių ypatingų puošmenų.

— Ai, ne! Tai labai papras
tas ženklas. Štai pavyzdys, pa
gal kurį reikia visas darbas

--------------- MUS, VKMJMUI AėUdKHU, ¥13 UC1 UR^pUUUVJV įFIMVO .M ĮTVĮIB,

* "ŽALIASIS<ROJUS" to susidaro sumelė per ištisus Tas patenkamas, reiškiamas ta^p pat kaip gėlytė gražiai tekehk^ ypač seĮrtnarfRuiį, k»- 
Pirmasis žmonijos tėvas metus. Ji tuo patogi, kad ne- panelei Lidijai, tenka skirti tai augo. Dar tokia jaunutė, ji da būdavo tiadBaš aMHęulęs.

Adomas, berods, negalėjo ap- reikia mokesčių įstaigai rody- apKakybd, kad praėjusių fme- atrodo jau pu&iai subrendiuL Jam galėjo Mfti trae-

padaryti. na. senkant laurai, panelė U- kuon|. iiažuieižs visada panų* nsaaa atviros, aaų> papras
Skalbėja atsidarė dėžutę ir Dabartinis “Žaliojo Rojaus” dįja susipažino su visais “2a- davo viešu namie, kai tėvas esti to amžiaus vatoms, kn

išėmė iš jos servietas ir ženk- šeimininkas, Vosylius Tarasas, liojo Rojaus” gyventojais. ir abudu vylesnieji brofiai dar nežino viso t<^ <Mi
lo pavyzdį, suvyniotą į angliš- įsigijo šį namą per teismo var- Pirmiausia su tais, kurie nuo- ■ išeidavo oktartdrtK Jeigu ta- nudelbiamos akys. Sl papč
ką popierių. žytines, už 1813 guldenų. Tiek mojo butą pas tetą Zuzaną, da valkas imdavo pernelyg tai uftėgdavo į “lotą Udtj

Mergina žvilgtelėjo į ženklą, negalėtų reikalauti nė brolis Su poltožaiaku buvo jau ge- garsiai Mjkti, nueidavo pane- atnešdama jai pakataučių.
Valandėlę jos širdis liovėsi S brolio. Tuo tarpu nuomos riausiai supratusi. Pačabs, lė LkĄja ir kaip išmanydama Net ir ^iš alorakų būrio 

plakusi krūtinėje. Jau atrodė sąraše štai kokie asmenys su- kad ir abejodamas dM ŠiBti- ramindavo jį., ' Urtė atotetyo viy
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norime, kad jis atvykdamas 
suteptų mūsų žemę... Tai 
būtų apgailėtinas dalykas mū
sų respublikai, mūsų tautai, 
mūsų konstitucijai, mūsų tra
dicijom ir mūsų kritusiem ko
votojam”. “Kas norėtų jį pa
sveikinti mūsų laisvoje žemė 

~~ je? Nėr kongresas, nei politi
nių partijų vadai, nei Ameri
kos tauta... Nežinomi vardai 
tų, kurie jo vizito lauktų”.

Ir vis dėlto Tito vizito lau
kiama. Nors oficialiai nieko 
nepaskelbta, bet aišku, kad 
kvietimas yra įteiktas ir to 
kruvino diktatorious laukiama 
apie balandžio mėnesi. Kaip 
tai aiškinti?

Tito vizitas, kuris norima 
Amerikos visuomenei pristaty
ti kaip “naudingą reikalą”, 
tegali būti naudingas pačiam 
Titui The Tablet čia visai tei
singai pabrėžia, kad Titas ga
lįs žmones žudyti bei kankin
ti ir likti nebaudžiamas, šau
dyti Ameriks lakūnus ir vykti 
pas ją į svečius, kurstyti ko
munistinį perversmą ir remtis 
Amerikos parama. “Mes daug 
skaitome, — rašo toliau tas 
laikraštis, — kad mūsų vy
riausybė yra priešinga komu
nizmui, kad jai reikia bilijonų 
dolerių prieš Sovietų Rusijos 
agresiją, kad ji yra susirūpi
nusi šio krašto saugumu... 
Ir vis dėlto kai kurie mūsų
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Tm® mūsų, tars esi danguje, 
■kųriM-*|itaidai mane* 
Tū,kurs vaisių vasario globoji, 
kai jį rubino dengia taria — 
mano pervertai širdžiai kraujuojant, 
nebenori pažvelgt j mane!

Įprasta, kad poetai dainuo
tų apie savo mylimąsias. Taip 
literatūroje didieji dainiai yra 
įamžinę daugelį žemės dukrų 
(Dantė — Beatričę, Petrarka 
— Laurą). Čia priešingai, poe
tė dainuoja apie meilę vyrui, 
meilę ištikimą ir amžiną.

Nežinia, kaip būtų skambė
jusios jos dainos, jei jos mei
lė būtų buvusi laiminga. Myli
masis, išeikvojęs geležinkfelio 
pinigus, nusišovė. Tai poetei 
paliko neišdildomą įspūdį. Jos 
ramus svajingas tonas pasikei 
čia į juodą pesimizmą, į tiūde-

ww<**WiM*****‘*’****»^
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dėmus. Jo originalumas reiš
kiasi reljefišku matomosios 
tikrovės vaizdavimu.

votą litografiją “Senelis su 
marškiniais” laimėjo Marys S. 
Collins premiją. Parodoje bu
vo skiriamos dvi premijos iš 
skirtingų fondų, premijuoti 
darbai pereina Pbiladelphijos 
Meno Muziejaus kolekcijai.

Be to R. Viesulas paminėtas 
ir Who’s Who to American 
Art, įdėta biografija, kur da
lyvavo parodose, kokias pre
mijas laimėjo. Be jb dar pa
minėtas Alb. Stekus ir Al. Ra- dienraščiai. Jų bendras tiražas 
nitas, meno kritikas.

joje. Nemaža kūrinių dalį įsi
gijo meno mėgėjai, du nupirk
ti Belgijon, Soissons miesto 
muziejus įsigijo “Žveją”, at
liktą švine.

• Vokietijoje 1936 metais 
ėjo 507 laikraščiai, iš jų 486

Jau praeitais metais buvo 
pasklidę gandų, kad New Yor
ke yra Vytauto Kasiulio kūri
nių, kad greit būsianti su
rengta paroda. Pasirodo, tie 
kūriniai tikrai buvo atgabenti 
pernai, o pati paroda įvyko 
šiemet sausio 15—26Hammer

žfaje. Paskutinė A. Monfio pa
roda įvyko spalio 6—11 d. d. 
Laon mieste, architekto ir di
rektoriaus F. Tbriril rezidenci-

Angię — tatuvšę kritau žo
dynas, redagavo V. Baravy
kas, išleido Terra, spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. 
žodynas kišeninio formato, 
apima apie 20.000 žodžių, pa
ruoštas lizdfae sistema, su žo
džių ištarimu, su geografinių 
pavadinimų ir vardų žodynė
liu. Įrištas į kietus viršelius, 
gerame popieriuje, 368 psl., 
karna 4.000 dol. Gaunamas 
Terros leidykloje 3333 So. Kal
stai St, Cricago 8, III., ir pas 
lietuviškų knygų platintojus.

irtuo iru 
finuo- šiai

panaudojo tapyboje ir išvys- smulkių scenos, parkų porelės 
tė į savitą stilių. ■arta tada gamta — bendri

Jo paveikslai padengiami tortas vaizdai, naturmor- 
dažniausta tamsiomis spalvo- tai- / 
mis arba tiesiog juoda (pieš- Sukurtas jo pasatas yra. . 
damas tempera, mėgsta varto- giedras, eptintatmte su didžia 
ti juodą popierių). Ant tam- humoro <to. /' 
saus- pagrindo dedamos kitos dffiugiafflriai
spalvos, visi kontūrai lieka vargšai, bet nepraradę vilties, 
juodi. štai, Paryžiaus muzikantas su-

V. K. Jonynas, kuris šiuo 
metu dirba prie vitražų, daly
vauja Audubon Arts 15-je pa
rodoje, National Academy rū- 
nranse, 1083 5th Avė., Wew 
Yorke. Išstatė medžio \ raižinį 
‘*Edropą”, už kurį jam pa
skiria pagrindinė grafikos pre
mija -— John Taylor Arms 
medalis ir 100 dol. pirkimo 

sį ir skausmą. premija. Paroda atidaryta sau-
1014 metais pavasario šven- rio 17, tęsis iki vasario 8. 

tėję, Sandiage, Čilės sostinėje, . -j.
Atarta Landsbergis — B* j* t* “Mirties sonetus” laimė- ,5°^ da‘

•ofl Nrttte,KmS* Eleido *> konkursą. Jojtik-

Ntoos klubas Londone, Anglį- ”>)> P^™rtė *** thidlė-Go. “Bomį. VtanUM sJ^Mran- 

joje, 175 j»l., kaina nepažymė- „■ — . ja '?IW buvo praeit*
“• kuriui, H *»drH totoytf A**ta*or®

Anatolijus Kairys Pfagno P*y^į> Mei'yv toliu r1** PW;nUM

z> trijų veiksmų komedija, iš- 1 RatoM Vtoeuta metu

leido toto knygų leidykla 
Chicagoje, 150 psl., tatai ne- 
ysynsuu.

SACRE COEUR n tnMfenk.

Vertė P. Gaudys,

KULTŪRINĖ KRONIKA

Dievo Motinos paveikslo pro- rodo ne tik lietuvių įvairiuose
Littavių meno paroda Kolorade

Mane išdavė tas, kurs bučiavo 
mano lūpas pavėsy žaliam. 
Aš eilių savo kūną ir kraują, .

Ir sukandusi lūpas prakeikiau 
neišreiškiamų posmų dainas. 
Rudens debesį sunkų praplėšęs, 
Tu nenori sugrįžt prie manęs.

Lietuvių Dailė* Institutas yra 
pakviestas suruošti tris meno 
parodas University of Colora- 
ro, Denver (Boulder), galeri
joje.

Pirmoji, lietuvį liaudies 
mano paroda, bus vasario mė
nesyje 5—19 d. d. Ją sudarys 
liaudies skulptūros, architek
tūros, medžio raižinių ir kry
žių bei koplytėlių autentiškos 
fotografijos ir audinių origi- . 
nalai.

Nes kas tokios nežinojo ir 
niekas niekur jos nerado, nors 
ji pati įteikimo iškilmėse sė
dėjo salėje tarp publikos. Jai

Tu supi tamsią vynuogių: takę, 
kai į vyną ją sunkti liepi, 
ir šakas topoliiį, apjuosęs 
dvelkimu švelnaus vėjo, gaubi — ; 
o nenori krūtines prigniaužti

Pakeliuos gėriau vėjo kvapumą 
ir žiedus violečių ma&au, 
ir nuleidau akis, nes matyt nenorėjau 
nei balandžio nei sausio daugiau.

taip išgaudamas paveikslo į- tu kokį paveikslą, bet mums 
tampą. Vartoja daugiausiai esant, vienas vyras klausinėjo

spalvos, vėi kontūrai lieka 
juodi

Antras Kasiulio . kūrybos 
bruožas — iii stiprus piešinys*

Jis visada buvo geras piešė
jas. Greit pagauna charakterį 
ir jį taip išreiškia, kad kiek
vienas lengvai suprastų. Jis 
žiūrovui nėra mįslė.

Be to^ Kasiulis yra retas dai
lininkas, m$ jis mėgsta vaiz
duoti žmonų.

Beveik visuose paveiksluose

28x23 dydžio, kainos sukasi ! 
tarp 400—500 dol.

V. Kasiuiiui, pasirodžiusiam : 
su pirma paroda New Yorke, ; 
linkime pereiti visą plačią ; 
Ameriką P. Jurkus

ka gatvės vargonėlius ir šyp
sosi Šypsosi ne tik jis, bet ir 
jo barzda ir papūga. Grįžtan
tiems iš žūklės linksmiems 
veidams atliepia ir meškerės 
ir ant siūlo suvertos žuvys. 
Ir jos šypsosi. Toks Kasiulis— 
optimistas! Tad nenuostabu, 
kad 1954 m. gegužės mėn. 
“Time” kritikas, rašydamas 
apie Kasiulį, pavadino jį “Joy

išsiskiria iš Paryžiaus rafinuo
tų dailininkų. Jo paveiksle nė
ra atsitiktinių detalių — visa 
suprastinta, suvesta į visuma

> Mano sodų nakty jis virpėjo 
ir už baimę ir laimę jautriau.

lę paveikslų su meškerioto
jais. Vienur grįžta linksmi iš 
žvejonės, kitur sėdi laivelyje 
ir laukia, kol prikibs žuvis. 
Toliau eina gitaristai, gatvių 
muzikantai, šokėjos, arlekinai, 
mergaitės su gėlėm, mažų

Galeries, 51 East 57 St N. Y. 
kur sutelkta daugiausia galeri
ją

V. Kasiulis jau du kartus 
dalyvavo lietuvių paroaose 
Amerikoje: 1949 New Yorke 
ir 1956 religinio meno parodo
je Chicagoje Dailininko mene- 
žeriai danar surengė jo vieno 
paveikslų parodą.

Galerija verčiasi prancūzų 
modernistų tapyba. Turi pa
veiksiu su oiueuais varnais: 

^(Kg^fiodaūir PisarC B<f- 
narą. Pirmoji salė ir skirta 
tiems didžiūnams, kiti trys 
kambariai -— Kasiuiiui

Bestovėdamas lauke prie 
vitrinos, kur buvo iškabinti V. 
Kasiuiio trys paveikslai, pasi
klausiau, ką žmones kalba. 
Viena ponia sakėsi jau buvus 
parodoje, gyrė dailininką ir 
patarė užeiti pažiūrėti. Nuėjau 
ir aš.

Galerija išleido skoningą 
katalogą su trim nespalvotom 
reproaukcijom, su jvainais 
meno kiilu.u atsiliepimais. Is 
Kauuu$u Svziuuiue, Kati jis lie
tuvis, yaoegeiis, oaoar gyve
nąs raryziuje.

Paroda gerai sutvarkyta ir 
paliko gražų įspūdį, Kasiulis 
yra tikrai didelė meno pajėga,.

vyt. KASTUS prie portreto. R>danlci®M jokios mokyklos,

patalpintas koplyčios didūaja- kių festivaliuose, šiemet ren
ine altoriuje. giasi vykti į Cricagą, į Tauti-

Sias parodas globoja Lietu
vos valstybės konsulas dr. Pe
tras Daužvardis.

Ketvirtąją, apžvalginę, pa
rodą Institutas yra numatęs 
suruošti šį'pavasarį Chicagoje. 
šioje parodoje bus reprezen
tuojamos visos dailės šakos.

Lietuvių Dailės Institutas 
šiemet švenčia savo organiza
cijos dešimtmetį.

Kai žiūri į jo paveikslus, ro
dos, matai ant sienos tik po
pierių (tepetų) padaryta deko
ratyvų piešinį, kur pabrėžia
mos pagrindinės linijos, atsi
sakoma detalių ir šešėlių.

Panašų reljefo įspūdį išgau- 
name, kai metalinę monetą 
padedame po popierium ir 
triname pieštuku. Tada iškilu
sios dalys popieriuje pasidaro 
juodos. Principas seniai žino- Antroji parinla reprezentuos 
mas, seniai vaikų išbraukytas, mūsų gratią ir bus atidaryta 
bet Kasiulis pirmą kaitą jį vasario J9- kovo 5 d.d.

Savo gyvenime ji neužgydė padarytas didelis paveikslas ir lyvauja ir tarptautiniuose šo- 
nelaimingos meilės žaizdų ir * '
niekada nesukūrė šeimos, bet 

gražiausios savo poezijos 
puslapius skyrė motinai, su 
nepaprastu gilumu, jautrumu 
ir originalumu išdainavusi, 
kaip motina laukia kūdikio.

Ji meilę sudievino, sukilni
no, iškėlė jos grožį. Pati ne
turėdama vaikų, motinišką 
meilę skyrė savo mokyklų vai
kams, sudėdama jiems nuosta
baus grožio posmus. A. P.

DIDŽIOJI ČILĖS POETE GABRIELA MISTRAL
Pietų Amerikos ilgoji Čilės 

valstybė iškopė į literatūros 
pasaulį su poete Gabriela Mis- 
tral, kuri 1945 metais gavo 
Nobelio premiją. Poetė mirė 
sausio 10 Hempsteado ligoni
nėje (prie New Yorko) sunkia 
vėžio liga. .

Gabriais Misiral gimė 1889 
metais balandžio 6 Čilės šiau
rėje, mažame Vikunijos mies
telyje. Jos tėvai turėjo išpa-

. _   Šiluvos paminklinei koplyčiai šokių grupei Bostone šiemet 
nebegrįžo. prie Cedar Lake, Ind., Šiluvos sueina 20 metų. Grupė pasi-

nebaigusi jokio universiteto.
Tik knygos ją išlavino. 

Penkiolikos metų jau buvo 
kaimo mokytoja. Vėliau baigė 
pedagoginius kursus ir moky
tojavo gimnazijoje.

Neturtinga, be galo jautri, 
su dideliu poetės talentu ji į- 
simylėjo geležinkelio tarnau
toją. Daug kas įsimyli, bet poe
tės meilė padarė ją garsią 
visame pasaulyje.

niškojo baskų ir čigoniškojo Visoje savo poezijoje ji ap- 
indėnų kraujo. Tėvas, nėra- dainavo tik nvsilę*
mus kaimo mokytojas, greit 
atsiskyrė nuo šeimos ir iške
liavo laimės ieškoti.

Jis yra baigęs Kauno meno 
mokyklą kaip vienas iš gabiau
sių mojrimų. Dar vokiečių 
okupacijos metais Katine su
rengė kelias parodas. Vėliau 
tremtis per Vokietiją atvedė į 
Paryžių. Ten vargo, bet ne
sustojo, nepasimetė.

Kasiulis priklauso realisti
niam Paryžiaus dailininkę 
sparnui, bet yra laisva* ir mo-

Būdamas ištisai dekoraty
vus, jis toje plotinėje vartoja 
ir spalvą.

Svetimos jam bet kokios 
spalvinės simfonijos, subtilūs . 
pustonių ir šešėlių žaidimai, ir nenuobodu 
Mėgsta jis sustatyti šiltas ir Galerija verčiasi prekyba, 
šaltas spalvas kontrasto būdu, Nežinia, ar ji pardavė šiuo me

delį sienos kitimą, kuriame • Kerta Pažėraitė baigia 
lietuviškame stiliuje vaizduoja rašyti romaną “Svetimi vėjai”, 
šv. Pranciškų. Kitimą užsakė > R. Spafis baigia rašyti 
tėvai pranciškonai. “Alma Mater”, romaną, kinis
• Kun. P. Dauknys, MIC, bus lyg ‘Gatvės berniuko” UI 

parašė ir išlėkto knygą “UŽ tomas.
geresnį gyvenimą”. Tai retigi- • Stadpt. Ant. Ntonūys šiuo 
nio turinio knyga, gausai metū atHeka užsakymus dviem 
iliustruota, sukrauta Nidos vaidybinių gyvenamųjų namų 
leidykloje Londone, Anglijoje, bakams Prancūzijos provinci

joje — Vendee, St Giltos ir 
Croto de Vite vietose. Vienas 

New Yorko Het. dailininkų laimėjimai £££

Taip atėjo nuovargio naktys 
(į akis įsmigo man jos), 
aštrus nuovargis dienai praėjus, 
nesulaukus, ryto aušros, — 
iš dangaus kaip švinas jis liejos, 
iš dangaus platybės baisios.

Nukankinta, erškėčiuos parklupus 
aš prašau — užmigti man leisk. 
Ir šaukti pro naktį paklydus, 
maldos šauksmą keliu į Tave: 
Tėve mūsų, kurs esi danguje, 
kodėl Tu apleidai mane!

aukso medalis. Vėliau ją sura
do. Tada mirė nežymi moky
toja, gimė pasauliui Gainrela 
Mistral, atnešusi Čilei didžiu
lę garbę.

Garsiąją poetę tada visi pa
matė, Meksika kvietė tvarkyti 
švietimo reikalų, Čilės valsty- e Argentinoje dainos meno Knygos išleistas ribotas skal
bi. į užsienių reikalų mėgėjų būrelis “Kanklės” iš- čūis, visiems Nidos knygos

ministeriją. Daugelio pasaulio iejįo naujų lietuviškų plokš- klubo nariams suteikiama pir-
kraštuose ji buvo konsule, tolių menybė įsigyti. Knygos kaina
diplomatė, ambasadorė. 1946 „ i. . , • Prof. Adomas Varnas nu- 1 ao1-
— 1948 savo kraštą atstovavo piešė liet, saleziečių .statomai • Onos Ivažkienės tautinių 
Jungtinėse Tautose. J gimtąjį . -
kraštą daugiau i
Nuo 1953 gyveno Roslyne prie 
New Yorko.



Brazilijos “Venecija”, šis mie
stas buvo fkurtas 1548 me
tais. Po Rio de Janeiro ir Sao

durnu, turi virš pusės milijono 
gyventojų. Tai didelis ir mo
derniškas šiaurinės Brazilijos 
uostas. Septynioliktojo šimt-

dentai.

Harlemo
batsiuvio, kalvio, kepėjo, ūki-

(Atkelta iš 2 psl-)
PAIEŠKOMA

tomobilistas sužeidžia šuni.

Ieško Domicėlė Normantaitė.

škais.Vilnones medžiagos Lietuvai

rengiama Chicagoje birželio

Jonas Povilai**, gyvenęs 
Lietuvoje, Vilkaviškyje ir Ky
bartuose, Vokietijoje — Nuer-

mynasnetoli, nors jo dar ne
matyti. Nakties metu tikriau
siai praplaukėme britų ir pran
cūzų Gvajanos, Amazonės žio
tis ir Belem miesčiuką. Apie 
trečią valandą pasirodė ir 
krantai šeštą valandą turėjo- 
me būti Rodfe, bet kadangi 
pastarąsias porą dienų buvo

arvidurys?
Mūsų ta amerikoniškoji 

kompanija, neramių dūšių rin- 
kinys, užsimanė būtinai mies-

gyvenančms sesers. 
Rašyti F. Coskie, P. O. Box 
207 Rochdale, Mass.. USA.

prifešafe kareivinių ' įšvąfedos 
sandėlius.' Oras tfeęgnas ir 
karštas. Ant -kranto yaškštfaė- 
ja mažo ūgio žmogystos; vieni 
visai juodi, kiti pusjuodžiai 
treti tamsiai rudi, kiti kiek 
šviesesni Vienų veido spalva 
juoda iš prigimties, o kiti ap- 
rudinti negailestingos atogrą- 
žų saulutės. ;
.. .O ČIA NAKTINIAI SVE
ČIAI NEPAGEIDAUJAMI

sūnus, gyvenąs 
Brooklvne.

rytėš. Rašyti: LSKR., Klaipė
da. Rumpiškės 14. b5. Magdė 
Steponaitienė.

tingene ir Schwaebis c h 
Gmuendėje. Yra žinių iš Lie
tuvoje

Sunku atpasakoti, kaip sa
votiškai viskas čia atrodo. Jei 
New Yorke kuria nors karš- vairios darbo komisijos, ku

rni bus apie 10. Svarbiausiai

‘Sausio 20 lietuvių salėje giau dėmesio bent j du daly- 
(Lithuanian Hali) įvyko susirin- kus: 1. rodyti daugiau pagar- 
kimas Lietuvių Suvienytų bos pasišventėliam steigėjam, bendrovė nedavė kompensaci- 

me bute. Tokios buvo ir jo ją. kaip tuo tarpu jos direkto- 
seserys. Jei keno vaikas įme- rius važinėjo švelniu 16 ci
te sviedinį į jų kiemą, barėsi, linderių Cadillacu. Su pagie- 
Jei nuomininkai eidavo namo ža ir laiškuose taria: “Kai au-

“N. Y. Journal American”. 
Gruodžio 26 laikraštis pradėjo 
skelbti “bombininkui” atvirus 
laiškus. Kvieti jį pasiduoti 
teisingumo organam. Už tai 
težadėjo ištirti garbingai jo 
byla, ir paskelbti jo skundus.

Žmoniškai ir garbingai pa* 
klibintas, Motssky prašneko.

• Dr. Jonas Vengry* yra 
Mass. Agrikultūros Universi
teto profesorius.

įvežtos IR VIETOJE gamintos
p Medžiagos vyrų Ir moterų eilutėms, ivarkams, suknetėms.
g Silkiniai, rayonlnial. medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Yardato ir gabalais. „ '
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pssfrinkimas.
g Oriausios rūiys. prieinamos kainos.

(Atsinešk skelbimą, kuris bus ypatingai Kert Intas!
AAMI EL BECKBNMrnON, INC.
TRYS DHVLC8 KRAUTUVES

na oreiMHi m. •» orebam nu tas orHmni sun. y.c.

Norbertas Normantas. Jono 
gyvenęs

bus vertinamas bent kaip 
šuo", tai jo paties gyvenimas 
žemėje bus pateisintas.

Paskutiniuose laiškuose jau 
praneša, kad jis buvo privers
tas imtis jėgos. Jo paties til
tai atgal jau sudeginti. Bet to
liau bombų nebebus. Tegu! 
bus. kas turi būti. Jis paten- 

Jb buvo sujaudintas, kad *tai- kintas, kad laikraštis paskelbė 
rado, kas fa skundo nori H* dalį jo istorijos.
klausyti. Ir čia par trio savaHos laik-

Prašneko net aštuoniais lai- rištis padargs lai, ko nugaiš 
jusi padaryti valdHa par 16 

Metesky laiškuose kartojasi moty.
kartumas ir pagieža bendrovei Jau Beltevue būdamas, kab 
ir pasiryžimas kovoti prieš ją. bėjo "Journal American” pa-
Mano dienos, sako, jau suskai- samdytam advokatui, kuris
tytos šioje žemėje. Vienintelė ėmėsi ištirti jo kompensacijos
man paguoda buš ir garbė, bylą, kad jis dar turi parašyti
kad aš galiu kovoti prįeš juos, laiškus. Parašyti Journal
Jie atneš man dantyse jsikan- American, kad što •‘parodė
dę, ką nuo manęs nuplėšė... dėmesio žmogui, kuris nieka-
Kyla iš naujo Irkatata jo' dos nėra patyręs draugišku- 
Iriftuoia tatodai, jto gu- mo it įvetinro žmogaus*. Jfe

paisydami, su prožektoriais,
laivo birbynėm, šūkavimais,

lios, raudonos ir mėlynos liep- švilpimais įsibrovė tiesiog į jų 
snelės. Visos šviesos spindi miegamąjį, lyg Recife jiem
pažemiais, vadinas, dangorai- priklausytų. Juk galėjo atplau-
žių nėra. kti iš ryto, kokią aštuntą ar čiausią vasaros dieną vakare

Klaipėda, Tarybų aikštė 9, 
Lietuva.

Vinco Veiverio, sūnaus Vin
co, savo dėdės, ieško Magde- 
lena Steponaitienė - Bendnari-

tuvių taurinimo meno ansamb
lio vadovas ir režisierius Alek
sandras Petravičius.

• L. P. Vtsfcaėtis baigė Bue
nos Aires universitetą ir la
bai gerai išlaikė ekonomijos 
egzaminus.

kviečiamas ’ pasilinksminime 
dalyvauti.

• Argentinoje mirė lietuvis

Mūsų laivui skirtieji anana
sų kalnai apdangstyti brezen
tais, kurių kraštai keistai į 
viršų užlenkti. Pasirodė, kad 
po tais pakraščiais buvo pri-

nes šeštadienį visos krautuvės 
uždarytos, o sekmadienį mies
tas būna lyg išmiręs. Vis dėl
to buvo proga jį apžiūrėti.

ČIAMIRĖ OLANDAI...
Recife, Pernambuko valsty

bės sostinė, išraižyta įvairiau-
rie, atsigulę ant ananaso dė
žių ir prisikloję brezento kraš
tu, “patogiai” snaudė. Vienas 
tipelis iškišo galvą iš po bre
zento, apsižvalgė, pasiraivė, 
nusispiovė nepatenkintas ir 
nuririogSno nuo to kalno že
myn. Bet dauguma jo kolegų 
nė nepajudėjo. Anas aiškiau
siai nervuotas negali miegoti, 
jei aplinkui trukšmas. O ala- 

mečk) pradžioje šį miestą sas pasidarė didelis — švie- 
olandai valdė keturiolika me
tų. Jų pėdsakai yra likę staty
boje ir telefonų knygoje, kuri 
išmarginta olandiškom pavar
dėm, bet olandiškai vargiai 
kuris iš jų bekalba. Miestas 
pastatytas ant uolos, todėl ir 
jo vardas Recife, mūsiškai uo
la.

Miestas prieš mūsų akis pa
sirodė apie dešimtą valandą 

■' nakties. Naktyje jisai iškilo 
» visoje savo didybėje — ilgiau- pačiu vidurnakčiu ir, nieko ne- 

prožektoriais, dom .jautiesi lyg po plačiu til-

Jei nuomininkai eidavo namo 
pro priekines duris, barėsi, 
kam neina pro užpakalines, turi pranešti apie tai — ne 
Nebuvo patenkinti, jei po 10 taip su sužeistu darbininku.

— Bet juk rytoj tą galėsi- / | 
me padaryti, — sakau, .—juk 
jau veik pusė pirmos nakties.
-Rytoj to nepamatysi — 
atsako visi choru.

Pasidaviau pagundai Gavę 
turistines korteles, išžygiavo
me iš laivo. Ponia De Barros 
yra vienintelė, kuri kalba por
tugališkai. Argentiniečiai irgi 
netoli gali važiuoti su savo is
panų kalba. Po kiek laiko at
siranda taksis — 1929 metų 
ilgas Pakardas, išdažytas si
dabrine spalvą. Mūsų septyni. 
Šoferis sutinka visus paimti. 
Mudu su daktariuku įsitaisom 
šalia šoferio, o keturios da
mos su ponu . Fioriniužima _ 
keleiviams skirtas vietas." 
Traškėdamas, braškėdamas ir 
dusdamas, pasileido pakardas 
penkiolikos mylių greičiu į 
miestą...

Prašome šoferį, kad vežtų 
į miesto centrą. Jis net kelis 
kartus sustojo, bet mums vis 
atrodė, kad tai užkampis. Pa
galiau sustojo vadinamoj cent
rinėj gatvėj prie “Savoy Bar”.

Šaligatvis nepaprastai pla
tus. Ant jo užsilenkia veran
dos, be kurių aiškiausiai čia 
neįmanoma būtų išsilaikyti, 
nes jos pridengia nuo saulės 
ir gal nuo lietaus, jei čia iš 
viso kada lyja. Po tom veran-

tai turėtum šiek tiek panašų 
vaizdą. Gatvės švarios, bet ant 
Šaligatvių, po kavinių staliu
kais tikras šiukšlynas. Var
dai čia kas valo, žmonės ma
žiukai, sudžiūvę ir saulės ap
svilinti, baltais švarkais. Tik 
vienų tie švarkai kadaise buvę 
balti, o kitų baltutėliai.

Mums septyniems tuoj su
statė tris staliukus iš eilės. 
Praeinantieji laiks nuo laiko 
sustoja paspoksoti, nes aiškiai 
mato, kad mes svetimšaliai— 
tiek apsirengimu, tiek išvaizda 
nuo jų labai skiriamės. Ang
liškai, žinoma, niekas nemoka.

Pašnekučiavę kokią valandą, 
užsisakėme taksi ir grįžome į 
laivą. Taip buvo malonu vėl 
lįsti į atšaldytą laivą.

• Margarita Strimaitienė, 
77 metų, sirgusi Brocktono li
goninėje, mirė. Palaidota

Hartfordo liet panųūjos kle- 
bonas, sausio 22 atšventė 
metų sukaktį. Tą dieną jis / 
atlasė padėkos mišias stavo 
parapijos bažnyčioje. Iškil
mingos mišios buvo sekmadie- 4 
nį, sausio 27.
• tmigrariįos ir naturaliza- 

ciįos tarnyba primena visiem 
nepiliečiams, gyvenantiems 
Amerikoje, kad turi būtinai •. 
užsiregistruoti pašte iki sau
sio 31 d. Nuo r^gistraciįost at 
leidžiami diplomatai, Jungti
nių Tautų atstovai ir Meksi
kos darbininkai, atvykę pagal 
sutartį. Prašome neužsiregis
travusius paskubėti. Registra
cijos kortelės gaunamos kiek
viename pašte.
• Hartfordo Liet. Stud. Są

jungos skyriaus vakaras —žie
mos pasilinksminimas įvyksta 
vasario 2, 7 v. v. lietuvių pa
rapijos mokyklos salėje, Capi- 
tol Avė. ir Broad St., kampas. 
Programą atlieka patys stu-

proga juos maloniai nustebi
no žinia, kad vyresniųjų sky
rių mokiniai kone visi mažiau 
ar daugiau pažįstą šv. Joną 
Don Bosco. Taip yra ne vien 
Amerikos katalikiškose moky
klose, bet ir plačiame pasau
lyje. Tasai šventasis savo gy
va dvasia ir paliktu pavyzdžiu 
tebetraukia į1 save jaunas šir
dis,

šv. Jonas Don Bosco buvo 
vienas iš žymesniųjų pereitojo 
amžiaus asmenybių. Jo gyve
nimas ir plačiai išsišakojęs 
darbas yra palikęs gilius pėd
sakus Katalikų Bažnyčioje ir 
visuomeninėje veikloje. Tačiau 
pagrindinis jo siekimas buvo 
auklėti neturtingąjį jaunimą, 
jį mokyti amato 
gyvenimui. Mat, jis pats buvo to reikmenų
kilęs iš labai neturtingos šei- • Rekolekcijos berniukam • Kun. Augustinas Sabas, 
mos ir mokydamasis užsidirb- (aštuntojo skyriaus) bus sale- kuris ligi šiol dirbo Portugali- 
davo duoną. Jis dirbo siuvėjo, ziečių stovyklavietėje (Cedar joje, atvyksta į Amerika ir

Lake, Ind.) balandžio 26. Re- sustos Cedar Lake, Ind.

—- Pranas Venckus (Wencke- 
wicz) ir Juozas Blazis, direk
toriais— Juozas Vareška, Kle
opas Chesnut, Petras Walnut, 
Jonas čenčius, Pranas Vitkau
skas, maršalka — Alekas El- 
kevičius. Vienos minutės susi
kaupimu prisiminti mirusieji 
nariai. Valdyba prašyta rūpin
tis, kad į draugiją būtų para
ginti įsirašyti naujai atvyku
sieji lietuviai

Draugysčių. Susirinkiman buvo kurie sukūrė minėtas draugi- 
kviesta atvirutėmis, bet kai jas; 2. konstitucijoje (skyrius 
kurie nariai sakėsi jų negavę. 111, p. 4) numatyta, kad 
Susirinko virš šimto, posėdis draugijai nustojus veikti, jos 

turtas lieka lietuvių tautos na
šlaičiam. Gražus tai paragra- 

kas Ant. Raila, sekretoriavo iss, bet būtų gražu ir žiūrėti, 
kad pinigas lengvai neitų iš 
iždo. kuris vertinamas menkiau už 

šunį. Aš mėginau savo istori
ją aprašyti spaudoje, prira
šiau apie 800,000 žodžių, jiie- - 
kas tuo nesidomėjo ir nesirū
pino. Aš virtau auka tos jūsų 
vadinamos “amerikinio teisin- 

Aš turėjau 
daug laiko apgalvoti... Ir nu
tariau imtis bombų ...

Pradėdamas savo “operaci
ją”, Metesky galvojęs ne tik 
apie save, bet ir apie kitus. 
Ir jeigu po jo “operacijų” 
bus lengviau laimėti teisybę, 
jeigu sužeistas darbininkas

dyba, Austialijoje, per savo 
pirmininką St Čibirą atsiuntė 
Liet. Raudonajam Kryžiuj Vo
kietijoje 1,132.27 DM, kaip 
auką ligoniams ir į vargą pa
tekusiems.

kolekcijas ves kun. A. Saba
liauskas ir kun. V. Duffy.

• Saleziečių stovyklavietėįe 
yra .10 akrų gražaus kalvoto 
ąžuolyno, kuriame galima ra
tų pastatyti būdingą lietuviš
ką sodybą ir įrengti sodžiaus 
muziejų. Rąstų yra čia pat. 
Reikėtų, kad kas paruoštų pro
jektus ir imtųsi darbo.

• Stovykloje jau pastatyti 
šeši namai su prausyklomis ir 
svetaine. Jų pašventinimas 
bus birželio 23. Stovykla šie
met prasidės liepos 6—7 ir 
truks septynias savaites. Joje 
galės stovyklauti apie 200 ber
niukų 8—16 metų. Užsirašyti 
galima jau nuo vasario mėn. 
Likusios vietos bus skirtos 
angliškai kalbantiem, kurie 
sudarys atskirą grupę. Salezie
čiai būtu labai dėkingi, > kas

SCO — Cro*n Point, Indiana. P»"koM. baBM
ir paruosti Imsriškis lovU įvairių spor-

— 770.60, iš kurių 500 dolerių 
paskirti naujai statomai tarp
miestinei ligoninei (ant ribos 
Brocktono, Stoughtonro ir Kaš
tono). Pranešime yra įdomių 
skaičių, kiek ir kam išleidžia
ma per metus. Kiti sakė, kad 
pajamų būtų daugiau — 53,- 
115.82. Bet ką čia gali žinoti. 
Reikėtų sumokėti apie 200— 
300 dolerių geram specialistui 
revizoriui, kuris patikrintų vi
sus nutarimus, užsakymus, są
skaitas, bylas. Nariai tada tik
rai žinotų, kiek už ką gauta ir 
kiek išleista.

Apskritai, visuomeninį turtą 
valdant, reikėtų kreipti dau- Stoughtone.

ninko ir kitus darbus. Tapęs ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------
kunigu, tais darbais atžymėjo

gijį0 ku^ab^ta^u-tid X Žmogus, kuris teisybės ieškojo bombom 
000 kunigų ir broliukų.

Amerikoje saleziečiai savo 
narių skaičiumi stovi trečioje 
vietoje, misijose — antroje, o 
savo augimu — pirmoje. Tai 
stebuklingas augimas. Popie
žius Pijus XI, kuris šventąjį 
asmeniškai pažino ir paskui į 
altoriaus garbę iškėlė, yra pa
reiškęs, kad nežinąs kito to-

(15 am. centų) už du bilietus, 
dar gauname du kruzeiru grą
žos. Aiškiai pigu, bet ir auto
busas nekoks, visas suklęręs, 
važiuojant traška, braška. Atėjo diena, kada Metesky

(Bus daugiau) savo keršte palūžo. Palaužė jį

ŠV. JONAS DON ROSCO-JUMMO BIČIULIS
Sausio pradžioje keletui Sausio 31 šventės proga - 

kunigų saleziečių-teko lanky- .
ti Chicagos ir apylinkių lietų- .. , . . ,kio šventojo, kurio gyvenime 

ir veikloje 'Dievas būtų ste- 
buklingiau apsireiškęs.

Saležiečiai buvo pradėję 
gražiai kurtis ir Lietuvoje. 
Keli jų ten ir dabar tebevei
kia. Dešimtys lietuvių kunigų 
saleziečių dirba misijose, kiti 
moko lietuviškoje gimnazijoje 
Italijoje. Amerikoje jie yra į- 
sikūrę Cricagos pašonėje, kus 
puikiame gamtos kampelyje 
nori patarnauti lietuviškajai 
visuomenei o ypač mūsų jau
nimui.

(Kas norėtų arčiau susipa
žinti su šv. Jono Don Bosco 
gyvenimu ir jo veikla, tam 
labai tiks apie jo gyvenimą iš
leista 800 puslapiu knyga. Ra
šyti: Salesians of St. John Bo-

Etana NavfckaiMi, kilusi iš 
Telšių — Eigirdžių. Šašaičių 
kaimo.

Leonas Būtinas iš Telšių. 
Apie Navickaitę ir Būtėną 
pranešti adresu: Rev. Sister 
Perpetua, 2112 Sarah St.. Pitt- 
sburgr 3. Pa.

sos, šūkavimai nuo kranto, 
krovimo mašinų barbėjimas. 
Aišku, švelnesnių nervų žmo
gui miegas turi išdulkėti. Ir 
galvoji tada: kokia neteisybė 
pasaulyje? Karščių kankinami 
žmoneliai sugulė sau ramiai 
vakare, apsidangstė brezen
tais, pasiruošė miegui. O čia 
kur buvę, kur nebuvę svieto 
padaužos iš kažkokio tolimo 
New Yorko atsidangino veik

pranešimo paaiškėjo, kad 1956 
metais turėta pajamų 49,285.- 
53 dol., o išlaidų — 46,100.50. 
Išleista: mokesčiam (taksom) 
2,358.21; algom — 6,718.80; 
namam taisyti — 10,407.18; 
alui — 12,017.83; degtinei — 
13,961.95; nealkoholiniam gėri
mam (tonikai) 643.60; dovanom

Naujon valdybon 1957 me
tam išrinkta: pirmininku Ant. 
Raila, vicepirmininku Juozas 
Blazis, iždininku B. Strimaitis, 
protokolo sekretorium Vytau
tas Poškus, finansų sekreto
rium Joana Overka, iždo glo
bėjais — Juozas Lisauskas ir

pasilikti. Išėję už muitinės var
tų. nutariame važiuoti auto
busu, nes taip daugiausia gali
ma pamatyti. Lipame į pirmą 
atėjusį autobusą ir pareiškia- 

Kitą rytą miestan išdrožėm me važiuosią iki miesto cent- 
tik mudu su daktariuku, są- r0- Padavę dešimtį kruzeirų

Stella~Raila,, moningai vengdami didesnės
Z”T“**-* kompanijos. Nieks mūsų nei

išlipant, nei įlipant į laivą ne
tikrino. Aiškiausiai ir pareigū
nai įsitikinę, kad neatsiras nė 
vieno, kuris susigundytų čia

valandos nuomininkai televizi
jos negesindavo. Tai buvo 
keistuoliai — “Crazy house” 
pavadino vienas kaimynas... 
Visuomenės vengimas mizan- 
tropija buvo apėmęs visus 
tuos šeimos narius. Jie laikėsi 
tik savybės ir joje jautėsi ar- gurno sistemos”, 
timi, tvirti. “Man labai gaila, 
kad savo brangiom seselėm 
padariau tiek rūpesčio”, kal
bėjo jis jau iš Bellevue kalė
jimo.
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Lietayią Amerikos Piliečių Klubas DRAMA

Cleveland, Ohio

2.00 
3.0C

, Buvo perrinkti šie direkto- 
riač J. Paknžs, X Katilius, X 
Balza ir M. Ciurinskas, kandi* 
datų liko <fr. P.Young (Jau*

$ 423,691.08
7 648,458.75

832,974.96
947,541.00 

1,047,056.63 
1,264,831.82.

ir jau 
gyvuo-

$2 09
$5.00

2.00
2.00

Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p. 
Žiurkių kamera. J. Grinius, 120 p.------ ...........

reiškia 
Newar- 

policijos 
leidimą 

Pr. Vaš-

Lauku liepsnos, A. Tyruolis, 44 p---------------
Atviros Marios, Ik Andriekuo, 136 p --------
Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai. 144 psl.......................... .................

svetimtaučių tarpe..
Pereinant prie aiškini pra

nešimų, pažymėtinas yra šios 
įstaigom prezidento X Patario 
pareiškimas, kad Betėviai pas 
lietuvius savo finansinius rei
kalus turėtų tvarkyti. Visi ži
no, kaip sunkūs buvo laikai 
iki ši draugija prasiskynė sau 
kelią ir atsistojo lygiagrečiai 
su panašiomis finansinėmis 
įstaigomis. Jei ne tvirtas ryž
tas, lietuvių susiklausymas, 
gera Sos įstaigos vadovybė — 
vargu šiandien lietuviai „galė
tų šia įstaiga didžiuotis. Tai 
ilgų metų ir didelių pastangų 
darbo vaisiai

Schyler Savings and Loan As- 
sodation of Kearny, N. J. — 
įvairius reikalus: peržiūrėjo 
nuveiktus / darbus, užsibrėžė 
ateities tikslus, išklausė valdy
bos narių pranešimų ir išrin
ko, direktorius išėjusiųjų pa
kaitai.

Pirmiausia visų dėmesys kri
to į šios įstaigos balansą (Sta- 
tement), kuris 1956 metų 
gruodžio mėn. 31 d. suvestas 
aktyvu (assetsf $1,264,831.82, 
gi tuo pačiu laiku prieš metus 
(1955 m. gruodžio 31 d.) te
buvo tik $1,047,056.63; vadi
nasi, per vienerius metus šios 
įstaigos aktyvas padidėjo 
$237,775.19 arba beveik visu 
ketvirčiu milijono dolerių.

Kadangi ši įstaiga yra gry
nai lietuviška, ir vienintelė 
New Jersey ir New Yorko val
stybėse, labai pravartu žvilg
terėti į josios augimą, grįž
tant bent penkerius metus at-

> ~ . BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Karote Pažėraitė......
Gabija, metraštis ..............................
Susitikimas, J. Gailius, 155 p-----
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. -----

Good starting rate, excellent working conditions. Paid 
holidays and vacations, bospitalizatton and life Insurance 
program. 45 hours week, time and half on Saturtays.

Tautiniu Mdy tativalyfa 
Chtcagoie rengiasi dalyvauti ir 
Clevelando šokėjos bei šokė
jai. Sausio 15 įvyko parengia
masis jų pasitarimas —repeti
cija. Clevelando junginį suda
rys visos čia veikiančios tauti
nių šokių grupės Čiurlio- 
uk> wmmoiio, ruimusums 
mokyklos Grandinėlė, taip pat

Detroito Apygardos -pirmi
ninkui Vytautui Kutkui, 1610 
Scdtten Avė., Detroit 9, Mich. 
Apygardos .^Valdyba prisius 
nurodymus, kaip jūsų vietovė
je įsteigti lietuvių Bendruo
menės apylinkę, be to, siunti
nės Centro Valdybos leidžia
mą biuletenį. Kiti asmenys, ką 
nors paistantieji iš išvardin
tų vietovių, maloniai prašomi 
apie tai mums pranešti.

Kaip žinoma, JAV Lietuvių 
Bendruomenės apima visus 
lietuvius, rūpinasi išlaikyti 
lietuvybę, globoja lietuviškas 
mokyklas, chorus, tautinių šo
kių grupes, dramos būrelius 
ir kt Taip pat p raošūr lietu
viškus parengimus, minėji
mus, paskaitas ir remia Lietu
vos laisvinimo kovą)

JAV LB Detroito 
Apygardos Valdyba

5 Turret Lathe Operatore 5

2 Efagine Lathe Operatore 2

2 Boring Bar Operatore 2

Mieli bičiuliai, garsėjam .

Vienas mano bičiulis iš ryto 
nuėjo į darbą rr rado savo 
daiktelius kitaip išdėliotus, ne
gu buvo iŠ vakaro. Sandarbi- 
ninkai šypsosi, kikena.

— Nagi, — sako vienas iŠ

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

* 3. Oriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. IJetuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

Kiti aukojo po vieną dolerį 
ir mažiau.

Balio 35-to Netvarko sky
riaus vajaus komisija 
širdingiausią padėką: 
ko miesto majorui, 
viršininkui už duotą 
rinkti mieste aukas: 
kui, padėjusiam išrūpinti leidi
mą; visiems ri’kėmr.s aukų 
dėžutėmis ir iuJ į lapais, vi
siems atsiiepusirn. (pasiųstus 
laiškus ir prisiuntusiems stam
bias ir mažesnes aukas. Lai 
geriausias Dievas t irijms gau
siai atlygina.

Andriulis, A. Baltutienė, V. 
Bingelis, F. Butkus, M. ir B. 
Buyus, A Daris, Mr. Jirs. Dul- 
kis, A. Gerulat, O. Gečaitė, 
K. Gegužis, Dr. Irena Giedri- 
kas.JVlr. Mrs. GiraiČiai, Mr. 
Mrs. I. Grazevich, K. Ignaciū- 
nas, Mr. Mrs. Yucius, K. Ja
saitis, P. Jasaitis, Mrs. Jan
kauskienė, P. Jasmantas, A. 
Juknevičienė, L. Jurkus, M. J. 
Kairis, V. Kalašinskas, Vai. 
Kent, VI. Kiaunė, V. Kinkys, 
V. Kvedaras, Mr. Mrs. Laučius, 
Mr. Mrs. John Lucas, J. Ma
žeika, Mėlinienė ir šeima, Ma
rijona Mikušauskienė ir šei
ma, L. Morkūnas, A. Nitkaus- 
kas, Mrs. Penkauskienė, V. 
Piknys, St. Pocius, Ona Stonie
nė, B. Stoskienė, B. šarkenis, 
J. Siniauskas, A Skučas, 
Statlak, Ks Račkienė, J. 
dauskas, J. Škėma, Frank 
škas, Mr. Mrs. Ushkaritis, 
Mrs. Zable, A. Žukauskas, 
tryna Graudušienė, N. Puzen 
—$4.00.

BALFo 35-to Netvarko sky
riaus 1956 metų rudens va- 
jausapyskaita.----- ....-----

Netvarko mieste viešoje rin
kliavoje, įvykusioje spalio 29, 
surinkta $272.00. Surinko: Sar- 
kenis Balys $66.37; Dilienė 
Izabelė $55.93; Venskienė Ma
rijona, 58 Van Buren St., $51.- 
87; Jasiukaitis Julė ir Anta
nas $18.60; Melinienė Veroni
ka $17.08; Baltrušaitis Virgili
jus $14.70; Miknevičienė Julė 
$13.86; Kontrimas Simonas 
$11.21; Bartytė Gilanda $6.39; 
Pidech Michael $3.10; Ambro- 
zaitis Juozas $2.92; Andrusky 
Sinley $2.20; Trečiookas K. 
$1.91. Kiti surinko po mažiau.

laiškais atsiųsta $400.50.
Aukų lapais surinkta $428. 

Surinko: Trečiokas Kazys 
$176.00; Dilienė Izabelė $81,- 
50; Šarkenis Balys $79.50; 
Kun. Petras Totoraitis $74.00; 
Šipaila Kazys $10.00; Bagdo
navičius Kl. $7.00; .Netvarko 
35-tas Balfo Skyrius $149.50.

Viso Balfo 
metu surinkta aukų 
kolonijoje $1250.00. 
pinigai įteikti Balfo 
už kuriuos gautas 
mas ir išreikšta padėka.

Stambesni** aukas davė: 
Martha ir jos seserys Dauk- 
shaš $50.00; Jadvyga ir Simo
nas Kontrimai $40.00; Mr. ir 
Mrs. W. Dilis $25.00; Leonas 
šušys $25,00; Jadvyga ir Juo
zas Baltrušaičiai $20,00; A 
Beržinskas $20,00;

Po $15.00 — K. Gajauskas; 
Izidorius Jatulis ir Kun. P. 
Totoraitis. K. Sipaila $11.00 
Po $10.00 — J. Chižauskas, A 
Dargis, Mr. Mrs. Decker, Ka
likstas Ignačiūifas, “Kaunas” 
Bus Company, Prel. I. Kelme
lis, J. Kralikauskas, K. Krumė- 
nas, P. Mačiulaitis, A. Mikio- 
nis, Victoria Remeika,Ed. Šie- 
bert, SLA 245-ta kuopa, Dr. 
John Staknevich, J. Stukas, 
Br. Sudžinskas, A. S. Trečio
kas, K. Trečiokas ir Mrs. T. 
Trybulas.

Po $5.00 — J. Aleksandra
vičius, L. Andrijauskas. A.

1951 m. 
' 1952 m.

1953 m.
1954 m.
1955 m.
1956 m.
Paskolos namams įsigyti ar

ba pirmųjų morgičių pozicija 
1951 m. gruodžio mėn. 31 d. 
teturėjo tik $402,097.43, 
gi 1956 m. gruodžio 31 d. ji 
jau siekia

Visi šie 
tai, kad ši 
metai iš metų dideliais šuo
liais žengia į priekį, įgaudama 
vis didesnį ir didesnį pasitikė-

1.00 
5.00 

Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden. 72 p....... ... 0.70
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 1.00 
Prie vilties kryžiaus. Dr. J. Pranskis, 139 p.......... 1.50
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p. ......   2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p............. —...............
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. .................   .2.00
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna................................ 2.00
šv. Jonas Bosco. kun. J. Lemoy ne, 755 psl.......- 5.00
Jaunystės maršas. Alfas Sušinsk as. jaunimui skirta 

knyga, 260 psl. 2.00

Zuzana Daskev—reikalą vedė
jo asistentė.

įstaiga yra savuose namuese

24 Davk Avo. Kearny, N. X 
ToL: KE 2-7268.

X M.

ĮVAIRIOS
I qq Amerikos lietuvių vardynas* STB p. 5JM ir 7.00 (įrttlaB)

0.50
2.00
5.00

Lietuvos vaizdų albumas. V..Augustinas............ 5 00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai). 436 p. 1.50 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p........
LegendarHMeji O F. M. kankiniai, 45 p. .
Česlovas Sasnauskas, X ŽfieviChto, 127 p. .
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

Garsėjam, kaip žinote, ir 
per krutamus paveikslus. Dar 
neseniai žmonės teatruose bu
vo neramūs, nes jiem kinkos 
drebėjo dėl bombos po sėdy
ne. Dabar jie linksmi, kad tas 
pavojus praėjo, ir gali ramiai 
kojomis virpinti, žiūrėdami, 
kaip tai daro garsusis kino ar
tistas. Jis groja ne tiek gita
ra, kiek savo blauzdomis. Už
sikrėtusi ima taip groti ir vi
sa publika. O aš išdidžiai sė
džiu ramus, nes žinau: tai ir
gi “Uthuanian born”, susi
traukęs iš Preslausko. Dar vi
sai gražiai lietuviškai pietum 
kopūstų paprašo.

Ir taip mes garsėjam ....
Žv. BePsstogis

Atlaidų šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas .................4.00
Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p. ..............1.25
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas ....... 2.00
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa. ...... 1.00

rudens vajaus 
Newarko 
Surinkti 
Centrui, 

patvirtini-

Naujasis Testamentas ...i........................ ...............
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p......................
Didyris inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. ....
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca. 264 p. ..
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p. ......__________________ _____ ____ ...

Jurgis Katilius šios įstaigos 
vienas direktorių savo prane
šime taip pat paminėjo, kad 
nelaikytų savo sutaupų ten, 
kur jos neduoda naudos, o 
neštų jas į šią savo — Schyler 
Savings and Loan Association 
of kearny, N. J. — kur lygiai, 
kaip ir kitur, indeliai yra ap
drausti ligi $10,000. — The 
Federal Savings and Loan In
surance CorpOratton, Wašhing-' 
ton, DC ir mokamas aukštas 
dividendas už indelius — 3% 
metams.

Iždininkas Juozas Belza pa
ryškino šios įstaigos balanso 
(statmeni) atskiras pozicijas, 
padarė palyginimus ir priminė 
svarbesnius finansinius mo
mentus.

Įstaigos advokatas (couns- 
el) Andr. Satvost iškėlė šios į- 
staigos vadovybės didelį atlie
kamą' darbą, kuris dirbdamas, 
galima sakyti, iš idėjos, nes 
gaunamasis atlyginimas yra

jų, — žiūrėjome, ar neturi 
paslėpęs bombos. Lietuvis?

— Acet, — išdidžiai taria 
lietuvis, — turiu, ir dar ko
kią: vakar žinia perėjo per 
visus mano tautiečius kaip 
bomba. Ką sakau,. par mano 
tautiečius. Ji nuėjo per visą 
Ameriką Didieji laikraščiai 
pagalinėm raidėm rašo. Nu
stūmė šalin ir inauguraciją ir 
Monako princesės pirmąjį klyk
telėjimą. Tai bomba! Apie 
atominę tiek nerašo, kiek apie 
tą vamzdinę, nes ji žymiai 
anksčiau išrasta. Matote, ko
kie išradingi ir garsūs mano 
tautiečiai!

Visi spaudė ranką ir reiškė 
nepasitenkmimą, kad jie pri-« 
klauso ne prie tos grupės — 
nėra “Uthuanian born”. O 
aš toks esu ~ir dėl taririan~ pa
sparnėje širdis šokinėja. Sa
kau, tiek rūpinamės, tiek ba
rėmės, kad tik pasigarsintume 
pre visokias spaudos informa
cijas ir grupių formacijas, o 
čia pokštelėjo kaip iš tuščio 
pištalieto: reklama be pinigo 
ir be pastangų. Kai sueis šiam 
garsiam įvykiui 7, 11 ar 13 
metų, būtinai ir sukaktį mi
nėsime. Tokį arklinį įvyki kas 
galėtų pamiršti?

Man visi plaučiai kratosi ir 
dėl to, kad pagarsėjo ne tik
tai žmogus lietuvis, bet ir jo 
lietuviškas nusistatymas — at
kakliai ir ištvermingai ieškoti 
teisybės. Kitada teisybės ieš
kojo broliai Domeikos, apra
šyti Uudo Dovydėno. Jie taip 
pešėsi dėl gaidžių, kad net 
$em patiem plunksnos į šalis 
lekiojo. Turi būti rasta teisy
bė! Tai man broliai lietuviai!

Po $3.00 — Mr. Mrs. Booth, 
R. Didžbalis, J. Dobap, Pr. Jo
kūbaitis, Ona Lidžienė, A. 
Markaliūnas, J. Kymantas. R. 
Skudžinskas.

Po $2.00 — St. Andrusky, 
M. Asevičius, Augustaitis, K. 
Bagdonavičius, D. Balonac, V. 
ir J. Banis, Elisabeth Dems- 
kis, A. Garilis, G. VI. Jančaus- 
kai, Mr. Mrs. Jasiukaitis, V. 
Jokūbaitis, A. Juškevičius, A. 
Kolaitis, V. Lapurka, Adelė 
Laukžemis, P. Lukas, V. Lu
kas, Malakai, F. Malakas, M. 
Petkunienė, F. Poderis, A. Ra
monas, M. Seperis, Mr. Mrs. 
Shadis, T. Staugaitienė, A. So- 
tienė, A. Urbonas, F. Vileikis, 
W. Žilys.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerj V. E. Ml- 

KALATSK4 asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arta pas pavad. K. Vaitaftį

Aš priklausau prie tų bro
lių. Man nesunku ieškoti tei
sybės ir tartis valandas, die
nas, savaites, metus, kad bū
tų rasta viena kreiva raidė y 
statyme, vienas asmuo valdy
boje ar taryboje, viena grupė 
veiksniuose ar vienas kuris 
šefas talkoje. Turi būti visur 
teisybė! Ir čia mes garsėjam...

"Tomo žiūraičio knygą skaitai kaip kokį romaną. Mums krop
ta i akis aut oria'is rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetišku- 
mas: dainiaus, išminčiaus ir karžygio’’ (Prof. Dr. A. Ramūnas).

"Autorius prasikasa pro šimtmečių dulkes ir senąsias tiesas 
sugyi-čnimina" (Sa). Narkeliūnaitė).

•*T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder
niam žmogui" (Kun. Dr. A. Baltinis).

“Vikriai -parašyta knyga (A. Rimydis).
"Naudinga knyga!“ (Kan. M. Vaitkus).
“Daugiau panašios vertės knygų" (D. Penikas).

Knygai Įvadą parašė Prof. Dr A. Maceina. 
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama “Darbininke" ir pas platintojus. Kaina $2.75.

$1,135,195.33.

skaičiai kalba už
finansinė įstaiga

Kreipimasis j Michigano lietuvius
JAV Lietuvių Bemlruome- 

nės Detroito Apygardos Val
dyba stengiasi, kad Lietuvių 
Bępdrnomenė tikrai taptų vi
suotinė orgąnšacija, kuri pa
sektų kiekvieną lietuvį. Mi- 
diigano valstybėje. Tuo tarpu 
šioje valstybėje veikia apy
linkės tik Detroite, Grand Ra- 
pids ir Ann Arbor. Apygardos 
Valdyba tikisi, kad artimiau- 
siu laiku dar įsisteigs apylin
kės Flinte, Custery ir Muska- 
gan Hrights. Tačiau Apygar
dos Valdyba dar neturi jokio 
rySo su Sagihaw, Kalamazoo, 
Lansing, Jackson, Battle 
Creek, Caktarater, Traverse 
City, Cadillac, Bay City, Pon- 
tiac ir kt Veiklesnieji lietu
viai, gyvenantieji išvardintose 
ir kitose Michigano vietovėse, 
prašomi pranešti savo adresus 
JAV Lietuvių Bendruomenės

^^mm****************'******'^'^^*^^1*^^^**^^**^***'*^^

RETA NAUJIENA,
Kad įvairių j^žffirų rašytojai pasirodžiusią knygą vispusiškai skxi-
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PRIESTS & SEMINARY

REAL ESTATE

savo

FOR HOLYDAY

Pažink modernaus šventoj

KUN. J. LEMOYNE

ŠV. JONAS BOSCO
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

$60 per month includes tazes & Insurance

32-58 Chestaut SU, 
PhiHdelphia, Pa. 
EVergreea 8-1331 

Kalbame lietuviškai

Special limcted Time Offer 
New'57 Ford 6 Pa«.Sedan

kus. Pabėgėliams iš raudonojo 
rojąusšio paragrafo tikrai ne
galima būtų taikyti. Beje, tokia 
smarki paragrafų gynėja, Fifa, 
galėtų susirūpinti kartą ir So
vietų Sąjungos olimpinės fut
bolo komandos mėgėjų statutu! 
Ten reikaliukai, atrodo, visai ne 
pagal paragrafus. Atletas

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

kambink, telefonu 
GLenmore 26916

SUITS—TOPCOATS 
HATS SLACKS 
and accessories

FACTORY OUTLET 
ELMER RENZETTI 
1222 Arch Street 

PhHacMphia 7, Pa. 
LOcust 4-1976 Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 

11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau
kos, taip gi aliejiniai portretai

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

š pigiau nei kas kitas.

HONEY MOON 
VISIT THE 

JOLLY TRAVEL SERVICE

M** 
mandų, knrfos hėve& kas me
tai aplanko Ameriką. Kai kas 
gal ir nežinojo tikros priežas
ties. Vokiečių futbolo lygą va
dinama trumpai DAFB (Dent

ino, kuris pyksta šį penki* 
dienį. Dalyvaus jame įr Lietu
viu Sporto Klubo atstovas. Įdo
mu, ar pavyko DAFB išsiderė
ti šiokį tolį balsą pačioje TJS- 
SFA ar viename iš paskirų ko
mitetų. Iš 16 tokių komitetų 
net 12 yra Philadelphijoje!

Jfef ¥4* ¥• >
MUrray Hili 7-4704-5-6-7

AUTO INSURANCE
' F. S. 1 ■ .

Certificates for 1957 
Ucense secured immediately 

Large Savings—Easy
•; paymentš
JūRus Badter

. 555 E. Tremont Avė.
^*4' BJocic riįrof Jrii Amuu 

cy 94500

G1FT FOR THE SIČK 
Enrollment in the Novena to 
Our Lady, Health of the Siek.' 

Card will be mailed to 
address you senei.

Offering $1.00 
Shrine of Our Lady 
Health ©f tha skk

Vista Maria 1 Cragsmoor, N.Y.

Personalized Services 
Free of cost 

Domestic and International

Bund),kvietusi svečius, pasku
tiniu metu to negalėjo pada
ryti. Išstojusi iš Amerikos 
krašto fatbolo sąjungos — 
USSFA (United States Soccer 
Foothall Association), laiko
ma nutraukusi santykius ir 
su pasauline futbolo sąjunga 
FIFA šio futbolo karo (soccer 
war) istorija išdėstyti neturė
tume pakankamai vietos, to
dėl bent trumpai bandysime 
pažiūrėti į įvykių raidą.

Galingoji USSFA ilgokai šo
kdino DAFB per virvutę, va
rydama keistą protegavimo po
litiką. Neveltui tokiame kraš-

TOOLMAKERS 
FIRST CLASS

Some ezperience in making 
Injection Molds

Good futurefor the 
right man in Ezpending 
Compauy, Salary open 

CaR Clrcto 7-2535

nemaža reikšmės visam JAV 
futbolo kalendoriui Matysime 
pirmaeiles Vokietijos koman
das. Pirmuoju svečiu numaty
ta garsioji 1 FC Kaiserslau- 
tern. “Raudonieji velniai iš 
Betzenbergo”, taip vadinama 
šioji ekipa, žaidžia stiprų ir 
akiai malonų futbolą. Ameri
koje jiem žiūrovų tikrai ne
pristigs. Nemaža įtakos susita
rimas turės ir visam Amerikos 
futbolui: valstybinės rinktinės 
sudarymas ir taurės varžybos, 
bus praturtintos DAFB dalyva
vimu. Nebus reikalo ir Luko
šiui iš Toronto skųstis, kad 
nuo Kanados sąjungos gavo

Prjsco Travel Boreau 
WORLD W!DE 

TRAVEL SERVICE
1 DeKalb Avė. Brooklyn, N.Y. 

MAIN 5-1150

**** • tefoėtaHną Visi Šatų sporto ša-
afataim ai<3rmfri. SpGrtŪMOfcai sutindami iš- 

skėstomis rankomis- Tik futbo
lininkai dėl kažkokio paragrafo 
turi kęsti vargą, žinoma, turė
tų būti taisyklė, apribojanti 
pasipelnymo tikslais klubus ir 
krabus, mainančius futbolimn-

ONLY$150DOWN
Act now Phooe: MA 2-0600 MA 2-2817

save — 997 
ON AIR FARE TO EUROPE 

(With Stopovers To!) 
Normai Tourist Roundtrip Fare 

‘ * To" Paris — $5581)0 
Excurston Roundtrip Fare 3461.00 
To be sarę, make your reservat- 
ions early. While we can offer 
choice dates. Also—<isk about 
. our Tomę Through Europe 

No AbJigation. • No Charge! 
Free Ticket Delivery 
CAVAUER TRAVEL 

254 Knickerbocker Avė.
Brooklyn 87, N. Y. 

HY 7-2*47
Ask for Mrs. Stevrart 

Tours Ėxcursion 15 Days 
Plūs 2 Tnaveling Days.

program includes Franctocaa sptrttual Itfe, mnnual and dertcal 
skilk. Ordinary agni: W to 30. For Information, Vocntion 
Dlrector, Su Franci* fleminary. Statau Mato M. Na«r Toto.

GJbraltar 8-1090

. THOMSON A. M. > CO.
Mforid IncfivMsM Tours 

Croises —~ Hooaymoons - 
Air and Sea Roservatfons

14 E. 28th St., N. Y. G
MU 64)757

REGISTRUOTOS SLAUGĖS 
darbui 4—8, 4—12; diplomuotos 
4—12, 12—8; geras atlyginimas su 
butu arba be jo, 5 darbo dienos, 
40 valandų, apmokamos atosto - 
gos, “siek time” po 6 mėn., malcu 
nios, darbo sąlygos, “no emergent 
case”. Priimame prašymus “house. 
keeping and dietry”. Kreiptis i 
Adm. Building arba telef. Selden 
2-3535. Ext. 4. Sužfolk Sanaiorium,

TRAVEL BUREAU
Air and Steamship tickets 

Tours — Cruises 
Resorts — Hotels

Ai Your Own Prfca Wifhin 
Raason in Pa. Rasort Aroa 
50 rooms, Liųuor Lkense, 

Ali Eųuipped, Repair Garage, 
10 Acres 

Wrh» Box 45 
W -w- __ __ V-.._— Al VsVa T•

Our Spedalty 
2454 Creston Avė.

Cor. Fordham Road 
(Near Alexanders) 

Bronx, N. Y. 
FO 4-8247

Member of St. Barnabas Parish 
We can Comfortably Serve 60 

People at Communion Breakfast 
Anniversarys and any 

Sočiai Gathering.

Tours and Cruses 
Honeymoons 

Vacations 
Hunting and Fisbing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

Odl Now ES 5-6862 
1928 Coney Island Avė. 

(Cor. Avė. P & Kings Hwy) 
Budget Vacations Arranged 

(Pay Later Plans) 
Authorized 7 Bonded Agents 

Licenced by State if 
New York.

129 St. NicholM Avė- 
BrooHyn, N. Y. EV 2-8701 
Serving the Ttavel Needs off 

Greater Brooklyn for

tijos klubams, 
DAFB, gastroliuoti Amerikoje.
Žinoma, karas nieko gero ne
davė DAFB, bet skaudžiausiai 
nukentėjo kita pusė. USSFA 
turėjo pripažinti, kad svetimų 
klubų kvietimas į Ameriką, 
be DAFB pritarimo, n^mano-

JAMAICA
Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
naujai atremontuotas. Centri
nis šildymas ir karštas van
duo. šalimai katalikų batoy- 
čfos. Nuoma 65 mėnesiui. Tel. 
REpubBc 9-9071.

barti.
Kaip matome, USSFA, pada

riusi sumanų fygį, eina pir
myn. To paties, deja, negali
me pareikšti apie pasaulinę są
jungą — FIFĄ. Griežtai įsika- 
tūnus nuostato, kad futbolinin
kas, išvykęs kitan kraštan, ne
gali startuoti be savo krašto 
sąjungos leidime, atidarė du
ris sovietų ir jų vasalų raudo
nosioms sąjungoms terorizuoti 
pabėgusius sportininkus, nelei
džiant jiem toliau kultivuoti 
futbolo sporto. Jei po karo 
matėme daug čekų ir slovakų 
įžymių futbolininkų, negalėju- 

dino ir paįvairino savo ke-_ šių žaisti Vokietijos komando- 
pyklos ganomus įvairiais ska- se, tai ddnr i nanašia nelaime 
niais pyragaičiais, babka ir įpuolė vengrų pabėgėliai. Ne 

tik atskiri asmenys, bet net ir 
visa Budapešto Honved koman
da yra, Vengrijos futbolo są
jungos diskvalifikuota, kol grįš 
namo. Fifa, žinoma, ištarimai 
diskvalifikaciją patvirtino, ūž- 
drausdama visiems klubams 
žaisti net draugiškas rungtynes 
su vengrais, pabėgusiais iš Ka
daro rojaus. Tereikia, kad Fifa 
imtųsi prikalbinėti vengrus 
grįžti namo! Sovietų Sąjtmgos 
atstovas, berods yra gavęs net 
vieną viceprezidento kėdę ir 
Fifoje savo darbelį varo.

Gerai dar, kad tikrų sporto 
idealistų atsiranda. Ispanai ne
kreipė dėmesio ir su Honvedu 
žaidė. Dabar, štai, Rio de Ja- 
neiro garsusis Flamengo klu
bas pareiškė, * kad jis, nežiū
rint pakartotino grąsinimo su

SISTERS OF MISĘRIC0DIA ĮNORIS 1QF MERCY 
in Hoioftilf >nd In Sodd SMirlcn.

Generous saite who wish to devote their lives to the
Service of God are invfted to write tp:
Siąter Selnt MareUle, 5B1 Em»I6 fc, N. Y. City 

RS 64511 
yx>to<<>to>to»to<>>o»»o»o^oito»oeee0AftO'e^toeeeooeee<

krautuvės prekybą padidino 
dar kitomis prekėmis.
čaipą kepyklos krautuvėje, 

3436 Fulton St Brooklyne, be 
savo gamybos ir kitų prekių, 
visuomet rasite šviežią Mamy
tės sūrį ir Elizabetho lietuviš
ką duoną.

St. Čapas yra susitaręs su 
Elizabetho kepyklos savinin
ku ir Mamytės sūrio atstovu 
p. Kupinsku dėl greitesnio ir 
patogesnio į krautuves ir į na
mus pristatymo.

čapų krautuvėje, arba jų te
lefonu MI 7-3550, galite tei
rautis, kur jums artimesnėje 
vietoje yra patogiau rasti Ma
mytes sūrį, lietuvišką duoną ir 
kitus gaminius, arba susitarti 
dėl jų pristatymo.

yra tokiame žemame lygyje. 
Tam tikra grėpė asmenų uži
mančių geras vietas USSFA, 
už tai yra atsakinga. Tikrai, 
turėta svarių -argumentų, jei 
stipriausia ne tik žaidybiniu, 
bet ir finansiniu atžvilgiu orga
nizacija DAFB turėjo nutrau
kti santykius su tarptautine 
sąjunga. Nelengva širdimi tuo 
keliu pasuko organizacija, ku
ri turi ne mažiau kaip 30 įvai
rių tautybių klubų su dviem 
tūkstančiais dviem šimtais re
gistruotų žaidikų. Nebepake
liama buvo diskriminacinė ir 
diktatoriška USSFA patikėti
nių elgsena. DAFB buvo net 
bylą prieš USSFA užvedusi. 
B tos bylos USSFA nebūtų 
sausai kėlusi. Dėl to uždraudė 
visiems savo klubams žaisti su 
DAFB atstovais. USSFA pasi
stengė užkirsti kelią ir V<Aie- 

kviestiems

8283M.
2 car garage — 4 bedrooms 

185 ft. landseaped corner.
See thte prewar cmtom buBt tome. 
Perfect for proffCMlonal man or 
large faznily, Convenlent to par- 
ochial school and CathoHc church. 
Near RR StaUon. Eat in kltchen. 
14x16 dining room. Tbonrough 
Hali. Huge living room with flre- 
place. Glaa* enclosed heated sun- 
porch. 33x10 dowiutairs lab. up 
stairs 4 bedrooms m baths. Fally 
floored attic. Automatic heatlng 
system. Copper plumb. Panąuet 
floors. Storms-sash-screeni. Finish 
play room and vvalkroom In base- 
ment.

parengimams, su 
marus, etc.

Catholic Sdtoots aad 
cated on Sfartta -Ave. , :,'. 

___ ___ U>»nnxye Avė. Builder. ■ 
Su 5-2288 ir S® L0298.

KiNG’S COLLEGE 
WiUd^-Barre/ Pa.

A Catholic College for Men 
eondueted by the Holy Cross 

Fathers, (rffering Liberal Arts, 
Sciences, Accounting, Pre- 
medical, Pre-dental, Pre- 

engineering. FuHy Accredited 
along the Susąuehanna River 

near Thebeautiful 
Pocono Mountitos.

Ut   tlfrls arlAJi iIHivl y

for ’faformation, Write: 
The Registre

Ktng's Cotlegi, MUkto-Barre,

50 years serving Travelers 
Airline, Steamship accomodations 
Member of ASTA Travel Agents 

228 Lafayette SU, N. Y. C.



ŽINIOS

Ne-

GRABORIUS

VYTAUTAS VEBELIONAS

atvykęs ir Alfonsas Nyka 
liūnas; apžiūrėjęs Kasiulio 
rodą, dalyvavo Darbininko 
karė.

Tax) paruošimui, notoriniy doku 
mentę tvirtinimui

Inspektuoja mokyklas
Sesuo Elzbieta, kuri yra Jė

zaus Nukryžiuotojo seserų mo
kyklom inspektorė, sausio 21 
—25 lankė šv. Petro parapinę 
mokyklą.

moderniška koplyčia 
423 Metropolitan Avė. 

Bnoklyn,N.Y.

ti. Išdažymui aukojo: Lietuvos 
Dukterų Draugija 50 doh, 
Maldos Apaštalavimo Draugi
ja 25 dol. ir ligonis Andrius 
Žukauskas 10 dol.

Atremontavo valgyklą
Prie parapijos salės E. 7th 

St yra virtuvė ir didelis kam
barys, kurie naudojami para
pinės mokyklos vaikučiams 
teikti šiltos užkandžius pietų 
meto. Seselių rūpesčiu šie 
kambariai buvo naujai išdažy-

ACCOVUitm * T*X f^TBCTtnOflKT 
100—21 89th Avo^ Rfehmond Hii, N. Y.

Telefoną*: VI 6*9029

37 Sberita Avė. 
Broektyn % N. N.

TH. APptegat* 7-1083

Anicetas Simutis, 
Liet vicekonsulas, kuris šiuo 
metu svečiuojasi Argentinoje, 
sausio 29 laivu Rio de Lapla- 
ta vėl išplaukia į Ameriką. 
Pakeliui sustos Brazilijoje ir 
Venecueloje ir New Yorką pa
sieks vasario 16.

Lietuvię Atletę Klubo 
sporto vakaras įvyks vasario 9 
Apreiškimo parapijos, salėje. 
Vakare bus pagerbti geriausi 
1956 metų lietuviai sportinin
kai Po to bus šokiai špkiam 
gros R- Butrimo orkestras. 
Sporto vakaro pradžia 8 v. v. 
Visi lietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti ir paremti mū
sų sportininkus.

Z. RauUnaittsj' ‘.‘Kario” re
daktorius, Nėvr; Yorko skau
tams paaukojo bilietą, kuriuo 
galima nemokamai įeiti | vi
sas šio sezono ftobolo rungty
nes, kuriose lošia lietuvių 
sporto klubo komanda New 
Farmers Ovai aikštėje. Bilie
tas konkurso būdu bus įteik
tas pažaftgiausi&n 'Skautui.

New Yorko skautų komite
tas gegužės 4, šeštadienį, Ąp- 
reiškimo par. salėje rengia 
viešą jaunimo vakarą su pro
grama, loterija ir šokiais.

Kazy* Remtai yra paskir
tas naujuoju New Yorko jūrų 
skautų “Audros” laivo vadu. 
' Nmv Yorko Hofurię - skautę 
iniciatyva pavergtųjų. - kraštų 
skautai šį pavasarį pramato 
surengti didelio mąsto- tarp
tautinį skautų vakarą, į kurį 
bus pakviesti amerikiečių 
spaudos atstovai, miesto bur
mistras F. Wagneris ir kiti 
aukšti pareigūnai. ’>

A. Bobėii* vadovauja New 
Yorko vilkiukams (skautai 8— 
12 metų). TfaA norintieji sa
vo vaikus. įrašyti į skautų or
ganizaciją, prašotal kreiptis į 
A Bobelį, 115 Moffat St, 
Bropklyn 7, H. Y., tel. GL 
34Ftl9. Draugovės sueigos 
vyksta Uebtaų šeštadienį 
1 vai. Apreiškimo per. salėje.

Stephėn Bredes Jr. 
ADVOKATAS

Nauja, Valdyba
So. Bostone 1910 metais Įsi

steigusi šv. Jono Evangelisto 
Pašalpinė Draugija dabar dar 
turi 426 narius. Per praeitus 
metus pajamų turėjo $11.- 
284,55, išlaidų — $11.041.03. 
Balansas $243.52. Draugijos 
turtas sudaro $26.272.20.

Valdybon šiais metais iš
rinkta: pirm. Vincas StakutĮs, 
vicepirm. Petras Rūta, prot 
sekt. Alfonsas Baika, fin. sekr. 
Stasys Jakutis, iždininkas Sta
sys Griganavičius ir į direkto
rių tarybą: Vincas Valatka, 
Juozas Jaskevičius, Jonas GU- 
neckis, Aleksandras Minkaitis, 
Antanas Sinkevičius, Aleksas 
Bernotas ir Jonas Zaikis.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai

H BAHmorta ‘ 
šeštadienį buvo atvykęs Kazys 
Bradūnas su žmona/ Cezaris 
Surdokas su žmona, Norei- 
kiene; svečiavosi pranciškonų 
vienuolyne, Darbininko redak
cijoje, lankėsi V. Kasiulio pa
rodoje n- dalyvavo Darbininko 
vakare.

INCOME TAX — kftokię mokesčię, pVetybta bai 
kitais rrikalai* Jums patarnauja

Kultūros įdubas 
šaukia susirinkimą Tarptauti
nio Instituto patalpose vasa
rio 2. St. Santvaras kalbės 
apie Lietuvos teatrą. Visi klu
bo nariai ir Dramos Sambūris, 
kuris mini savo teatrinės veik
los penkmetį, renkasi 7 v. v.

WA1TKUS 
F C N E B A L HOME 

197 VVetater Avenoe 
Cambridge, Mase.

PRANAS WAITKUb 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas

Kun. A. Benzeri&aus 
primicijos bus šv. Petro baž
nyčioje vasario 10. Kitos sa
vaitės numeryje tilps straips
nis apie naująjį lietuvių kuni-

štazfoju*
bus pastatytas prie Laisvės 
Statulos. Ant jo bus užrašyta 
“viena tauta iš daugelio tau
tų”. šį muziejų stato visų tap
tų žmonės, kurie, ieškodami 
laisvės, Imigravo į šitą kraštą. 
Muziejus taip pat turės irsa- 
vo salę, kur atskiros tautos ga
lės rengti savo šventėsrStaty- 
bos komitetas yra sumanęs 
surinkti 5 milijonus dolerių. 
Iš jų bus pastatytas muziejus, 
įrengta biblioteka, lankyto
jams rodomi filmai Visi yra 
kviečiami nors ir maža auka 
prisidėti prie muziejaus staty
bos. Visų aukotojų pavardės 
bus laikomos archyvuose. Kas 
duos 10 doL ar daugiau, bus 
laikomas muziejaus statytoju. 
Žmonių grupės su 5000 dol. 
auka gali įsirašyti į statytojų 
lentą. Aukas siųsti: The Ame- 
rican'Museum of Immigration, 
Statue of Liberty, U. S. A.

vaidinimas gana il- 
žiūrovų neįvargino, 

atsidėję ir gyvai rea
guodami Su ovacijomis buvo 
sutiktas Henriko Kačinsko 
(Vinco Kudirkos) pasirody
mas, ne kartą plojimais buvo 
pertrauktas ir pats veikalas.

Per visą spektaklį scenoje 
pasirodė 34 žmonės. Tai dide
lis kolektyvas, kuriame ran
dame visą eilę neginčijamų 
talentų, net tokių, kurie pasi
rodė ’ pirmą kartą scenoje. 
Vaidinimas praėjo įdomiose 
dekoracijose, palydėtas turtin
gų garsinių efektų bei muzikos. 
Ir spektaklis pakvipo tikru 
teatru!

Tai režisieriaus Ipolito Tvir- 
būto nuopelnas. Iš tos vaidin
tojų medžiagos ir iš nedrama- 
tinio veikalo režisierius pada
rė visa, ką galėjo, — sukūrė 
spektaklį. Sukūrė todėl, kad 
nei pačiam režisieriui, nei 
abiem Gustaičiam, nei visam 
didžiam kolektyvui nestigo sce
nos meilės ir aukos dvasios. 
Po dienos darbų suvažiavę re
petavo jie, (kitiems buvo net 
20 mylių kelionės) ir negailė
jo nei darbo nei laiko.

Už šį Jų didelį triūsą veika
lo gale buvo jiems padėkota,

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

Patartina telefonuos prieš atvykstant. KUjentams papra
šius, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

Jaunieji — nepraleiskite 
progos

smagiai pasišokti vasario 9 
Tautinės Sąjungos namuose. 
Studentam ir vyresniem mok
sleiviam šokius ruošia atei- 
ninkai. Pradžia 7 vai vak.

kuo geriausius įspūdžius, šešr 
tadienį, 26;- Aiyension 
auditorijoje Sambūris su dide
liu pasisekimu suvaidino K. 
Inčūros—■Ant Gustaičio “Vin
cą Kudirką”, 6 paveikslų pje-

Dr. Zigmas Brinkis, 
medicinos studijas baigęs 
Strassbourge, Prancūzijoje, 
doktorato teza parašęs iš teis
mo medicinos, porą metų gy
venęs Madride, Ispanijoje, 
sausio 25 atvyko lėktuvu į 
New Yorką. Iš čia važiuoja 
į- Clevelandą, Detroitą, Chica- 
gą, ieškodamas nuolatinės ąp- 
agyvenimo vietos.

UtpiMocu reoenimtti ura valstybiniai taksai, tvuuna- 
nu (vairas ooRnaKai

Įvairios* dnadkno įrieipoM apdnmdilam* automobiliai 
namai, taMaf, Hudai ir aanenlni* tartas nuo ugnie* ar įvairiu 
rūHą ataakoayMt tai pavogta* Save tam* apsidrausti nuo 
naiataiagų atikūdmi M Beoš, tarta apmokant ir Hgontta*

Šį veikalą pirmą kartą Sam
būris parodė Bostone sausio 
13. Apie jo pastatymą išsa
miai rašė V. Kulbokas mūsų 
Darbininke. Dabar belieka pa- 
sidatytllik.bendraispęūdtiais.

Sambūrio vadovybė (Alek
sandra jr Antanas Gustaičiai) 
žino, ko jie nori. Jie eina į 
plačią visuomenę, neša tolų 
scenos žodį, kurį masės at
pranta ir priima. Taip peniai 
čia nuskambėjo grakšti “Rau
donojo vyno” komedija, šie
met — “Vincas Kudirka”.

Nors šis veikalas ir neturi 
stipresnės dramatinės intry- 
gos, bet jis atremtas į mūsų 
istoriją, į šviesią ir taurią Vin
co Kudirkos asmenybę, per 
kurią prakalba mūsų patrioti
niai dabarties jausmai. Veika
las turi daug vidinės šilumos, 
nuotaikos, žaismo, spalvų, tu
ri pozityvų pakilų sprendimą. 
Tad jo pasisekimas visada lie
ka garantuotas. Žiūrovą jis 
veikia, ne kartą išspaudžia 
ašarą, ne kartą prajuokina 
lengvais sąmojais. Kai veikalo 
gale, nusileidus uždangai, iš 
užkulisų pasigirsta himnas, 
visa salė tartum pratęsia vai
dinimą, pritardama himnui ir 
gyvendama tuo pačiu pakili
mu.

Nors 
gas, bet 
Jie sekė

TėL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

GrabecfasrBalMHHiotojM

Dovana sasarim
§v. Petro parapijos parapie- 

čiai N. J. seserim įteikė gra
žią Kalėdinę dovana — nau
jas skalbimo ir džiovinimo 
mašinas. Šiam sumanymui va
dovavo kun. J. Zuromskis.

ALB. BALTRONAS-BAL.TON
Reikalą Vedėjas 

669 Grata Street 
Broektyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Amerikos Betuvių 
katalikę istorijos 

reikalais pasitarimas įvyko 
sausio 26 pranciškonų vienuo
lyne, dalyvaujant T. V. Gidžiū
nui, dr. A. Kučiui ir S. Sužie
dėliui. Aptartas susitelkusias 
medžiagos tvarkymas. Iš jos 
susidarys du tomai maždaug 
po 600 pusi. Pirmasis, tomas 
skirtas parapijom, jau pradė
tas redaguoti, nors dar nevisos 
parapijos atsiliepė. Laikas me
džiagai prisiųsti jau baigiasi 
Laiku negavus, apie parapiją 
bus tik tiek parašyta, kiek bus 
rasta žinių jau spausdintuose 
leidiniuose, arba tik suminėtas 
vardas, nes šiais metais pir
masis tomas norima atiduoti 
spausdinti.

Lą^dotovių Direktorius 
84-62 JAMAKA AVĖ. 

(prie Foreri Purkw«jr Statiea)Pakrikštyta

Sausio 20 d. šv. Petro para
pijos bažnyčioje pakrikštyti: 
Juozo Yalmoko ir Stelos Jan- 
kūnaltės - Yalmokienės duktė 
Karolina ir Onos vardais. Tė
vai gyvena 13 Lincoln Park, 
So. Boston.

Leonardo Ramašausko — 
Rams ir Marijos Poznikaitės - 
Rams sūnus Alan ir Juozapo 
vardais. Tėvai gyvena 42 
Newport St., Dorchester.

NEW YORKO 
SKAUTŲ ŽINIOS

R. Šilbajoris, dr. Bi 
mickas ir Alf. Samušis sudaro 
New Yorko skautų ir skaučių 
rašinių vertinimo komisiją. 
Konkursas pratęstas iki vasa
rio 10. Jame gali dalyvauti vi
si New Yorko skautai ir skau-

tingai daug ptarffcta Taį bu
vo pate
parengimas. Nei rengėjai, nei 
pats Sambūris nesitikėjo, kad 
suplauks tiek taĮig žmonių iš 
visų kraštų. VBt bučiavimai 
ir pasirengimai iraėjo niekais, 
kai beveik dvigtitei susirinko 
pub’ikos, nei jos buvo laukta. 
Salėje buvo užsėstos visos kė
dės ir risi takai, pasieniai 
pripildyti stovinčių. Suėjo ne 
tik iš Nęw Y«td, bet n- iš 
tobmiaišių ’ Vočeeste^ 
rio, Watetburio, Hartfordo, 
New Britaino, Philadelphijos, 
Patersono, Nevvarko, Baltimo- 
rės, Scrantonoy > iš daugybės 
kitų miestų. Suvažiavo ištisos 
šeimos su jaunimu. Ypač ret 
kia džiaugtis, kad buvo tiek 
daug jaunimo, kuris, sekdamas 
spektaklį, turėjo progos pa
žinti mūsų tautos istoriją.

Po vaidinimų vyko šokim 
iki pirmos valandos.

Besidžiaugiant gražia ir 
sėkminga Bostono liet Dra
mos Sambūrio viešnage, visų 
vardu, ir Darbininko ir žiūro
vų, reikia išreikšti nuoširdžią 
padėką Sambūriui ir palinkėti, 
kad teatras neprarastų aukos 
dvasios, kad ir toliau su užsi
degimu bei meile puoselėtų 
scenos žodį.

Valdyba renkasi pasitari
mams vieną kartą į mėnesį, 
taip pat šaukia kas mėnesį ir 
naru} susirinkimą.

Visais reikalais prašoma 
kreipus pas protok. sekretorių 
Alfonsą Baiką, gyv. 883 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel.: AN 84366. (ALM.)

AntHccmunJtetinfaT Fronto 
New Yorko skyrius kovo 24 
d. Schwaben Hali rengia dide
lį koncertą, kūrio programą 
atliks pavergtų tautų meni
ninkai

Jonas šoiiūna*, 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdybos pirmi
ninkas, šeštadienį atskrido į 
New Yorką. Aplankęs moks
leivių ateitininkų kuopą, išvy
ko į N. Angliją susipažinti su 
moksleivių veikla.

Inž. Bruno Garunkšti* 
pasistatė..namą Hicksville, L. 
L„ N. Y., ir su šeima persikė
lė ten gyventi.


