
• Senėtų “Literatumaja 
gazeta” rašytojas Uja Ehren- 
burgas aiškina savo draugam, 
kad Amerika vis dėlto kultū-

DAG HAMSSARSSCJOLOAS, Jungtinių. Tautų generalinis sekre- 
terts, tariasi su Egipto ditatorium Nasseriu, kuris nesutinka 
Sueso kanalo pajamomis dalintis su bendrove kanalui prižiūrėti 
nei ją pripažinti.

Nuo pirmos vandenilio bom
bos susprogdinimo šį mėnesį 
suėjo treji metai. Per tą laiką 
nuolat deramasi dėl nusigin
klavimo. Pereitą savaitę vėl 
susirinko Londone JT nusi
ginklavimo komisija, kurioje 
yra 11 tautų atstovai. Ameri
kos delegacija, vadovaujama 
Stasseno, nuvyko, su savo se
nu siūlymu: kontroliuoti ura- 
nijaus žaliavas, kontroliuoti 
nusiginklavimo eigą iš oro, 
nusiginkluoti iki po 2.5 mil. 
vyrų Amerikai ir Sovietam, o 
Anglijai bei Prancūzijai iki 
po 750,000. Sovietai atsivežė

BERMUDOJE pasibaigė Ameirkos-Anglijos konferencija. Prezi
dentas D. Eisenhovveris sveikinasi su Anglijos delegacija. Prie
kyje stovi britų ministeris pirmininkas H. Macmillanas.

į konferenci- raketas, jei anglai ir prancū- 
e- . zai neatsitrauks iš Egipto,
p pat pabrė- Anglija dabar galės į tokį gra- 
rir pasaulio.... sipimą atsakyti panašiais žo- 
i tegali atsi- 
somas ir lais- 
kad nusigin- 
ūti pasiektas 
inkus iš pa-

džiais.
Kitais klausimais paskelbti 

labai bendri žodžiai: Sueso 
kanalo reikalu rems JT gen. 
sekr. Hammarskjoldo pastan
gas; rems JT nutarimus Ga
zos ir Aųabos reikalu; nuo 
atominių bandymų neatsisa
kys, bet juos vykdys atsargiai, 
kad nepakenktų gyventojų 
sveikatai, kol nesusitarta dėl 
saugumo; suminėjo reikalą 
Vokietiją sujungti taikiu bū
du; pareiškė simpatijas ven
grų tautai; pasmerkė Sovietų

JT kariuomenė bus buferis 
tarp Egipto ir Izraelio, tai tos 
kariuomenės dalis turi stovėti 
ir Izraelio žemėje. Tik tokiom 
sąlygom Egiptas sutinka leisti 
toliau pasilikti Jungt. Tautų 
kariuomenei.

Izraelis yra griežtai pareiš
kęs, kad į savo žemę jis JT 
kariuomenės neleis.

JT liks apsispręsti, ar neš
dintis iš Egipto ar dar toliau 
spausti Izraelį, kad savo nuo
laidom gelbėtų JT garbę.

min. pirmininko Macmillano 
konferencija Benaudoję bai- 
gėsi kove 24 1 Įjunktų-komu- priespaudą rytų Europos tau 
nikatu. Iš jo patiriama, kad toin. 
buvo svarstyti toki klausi
mai: vidurinių rytų, tolimųjų, 
rytų, Nato, europinio bendra- 

'tdarbiavimo, Vokietijos sujun
gimo, saugumo. Iš to, kas bu
vo sutarta, labiausiai spau
doje minimas konkretus ir 
praktinis reikalas — Eisen- 
howerio pažadas duoti Angli
jai raketų, kurios skrenda iki 
1500 mylių ir prie kurių gali
ma prikabinti atomines bom
bas- Z.

Raketos turi saugoti Angli
ją nuo sovietinės agresijos. 
Anglai neužmiršo, kad Egip
to Jąurp metu Sovietai grasino

Nasseris diktuoja ir Jung. Tautom
Egipto sostinėje JT sekr. 

Hammarskjoldo derybos su 
Nasseriu 4ig šiol nedavė jokių 
vaisių. Nasseris savo reikala
vimus didina. Sutinka leisti 
JT kariuomenei pasilikti Ga
zos srityje pagal Izraelio- 
Egipto šieną tada, jeigu Izra
elis pilnai įvykdys 1949 pa
liaubų sutartį. 0 tai reiškia, 
kad Izraelis turi atitraukti 
savo kariuomenę ir iš savo že
mės tų punktų, iš kurių jis 
pradėjo Egipto puolimą; jei

JAV prezidentui Eisenhowe- 
riui ir D. Britanijos min. pir
mininkui Macmillanut Joje 
konstatavo JAV ir Britanijos 
vieningumo ir bendradarbia
vimo didelę reikšmę, priminė 
ten pat Bermuduose 1953 vy
kusios JAV, Britanijos, Pran
cūzijos vyriausybių galvų kon
ferencijos pažadus pavergtie
siem, ir linkėjo, kad dabartinė 
Bermudų konferencija suras
tų praktiškų priemonių ir So
vietų pavergtų valstybių ne
priklausomybei atstatyti.

“Ja prie mūsų taūtų ^nuo
latinio spaudimo ; iš vidaus 
prisidėtų moralinis, politinis 
ir ūkinis išorės spaudimas, 
tikrai susidarytų padėtis, ku
ri priverstų Sovietus atsisaky
ti savo užgrobimų Rytų Eu
ropoje”

— sakoma pavergtųjų tele
gramoje.

Akivaizdoje paskutinių įvy
kių Vengrijoje ir nerimą ke
liančios padėties kituose pa
vergtuose kraštuose telegra
ma ragina konferenciją eiti 
nuo žodžių prie veiksmų.

Telegrama įtaigoja Sovietų 
pavergtųjų kraštų bylos kėli
mą Jungtipėąe ‘^autose .arba to karo metu Sovietai grasino rą turi. Tuos, kurie kitaip gal- taip pat seną siūlymą: 
specialiai tam 'reikkiaf su- pavartosią Ticfeiaojo skridimo voja vadina negarbingais. drausti atominių ginklų ga-r stūmęta.

• Domininkonų valstybė su
tiko išmokėti Gerald Murphy, 
kuris tarnavo Domininkonuos 
lakūnu ir buvo nužudytas 
giuodžio 3, tėvam kompensa
cijos 50,000 dol.

• Izraelis pranešė apie 4 fe- 
dajus, kurie iš Gazos srities 
buvo vėl įsibrovę į Izraelio že-

mybą ir esamas atsargas su
naikinti; sutinka su oro kon
trole iki 480 mylių abipus ge
ležinės uždangos, bet ne dau
giau; sutinka sumažinti ka
riuomenę iki po 1.5 mil. Ame
rikai, Sovietam ir kom. Kini
jai, iki po 650,000 Anglijai ir 
Prancūzijai.

Pereitos savaitės posėdžiuos 
Vakarai tikėjosi, kad bus kal
bama ir deramasi konkrečiai, 
bet Sovietai visus keturis po
sėdžius vartojo bendrybėm. 
Prie reikalo nė kiek nepasi-

JGMGTiNESPA VERSTOS TAUTOS KRElPfeSIį

Jungtinių Pavergtų Tautų šauktoje viršui 
tautinių delegacijų pirminiu- joje.‘ 
kai pasiuntė telegramą Ber- . Telegrama t 
muduose posėdžiaujantiem - žia, kad Euroj 

saugumo sistę 
remti į neprikt 
vas valstybes! 
klavimas tegali 
sovietams pasi 
vergtųjų krašti

Anglijos opozicijos vadas Vengrija, Čekoslovakija iš Var-

Jis tokis:

atsitraukia iš Lenkijos, Veng- tam paliekamos Balkanų vals-

o taip pat Baltijos valstybės—
• Sudaroma kontrolė šitų Lietuva, Latvija, Estija.

IR ŠVEICARIJAI TURI
SAVO “J0HNĄ’

Pavasaris po

Dingo jaunas 40 metų ir 
stiprus Columbijos universi
teto profesorius. Jis buvo pa-

Praėjo nuo dingimo mėne
siai.

aktyvus socialdemokratų vei
kėjas, o pereitais metais jis

planą vakarų “ofenzyvai”. Tai Tai nėra tik Gaitskelio pla- 
“neutraliosios zonos” planas, nas. Taip prieš dvejus metus 

galvojo dar Edenas. Tame

mintiną dieną, kai Galindez 
dingo, savo lėktuve Murphy

kaltino keturis numinus, kurie 
buvo užpuolę komunistinės 
Rumunijos atstovybę Berne.

pesimizmo. Gatvės žmogus • Gubernatorius Harrima- 
lenkas galvojąs optimistiškai. nas plrmadieni buvo pa- 
Esą, “kodėl Amerika turėtų ‘ pu urnų*™** uuvu pa

munistinio vadovavimo. Tai 
dedasi nuo Gomulkos atėjimo 
į valdžią ir nuo Vengrijos su
kilimo.

lios zonos valstybių neliečia
mumą.

• Tuo pačiu metų Vokietija

SAN FRANCISCO mieste buvo temis dreMjimas. Mrs. Celida 
Martinėm gelbsti savu sunaitj. Netrukus namus sunaikino gais

ras, prasidijęs ii židinio.

sniegu
Amerikos viduriniuoseje telefoninius pasikalbėjimus 

su Kairu. Kai Egipto atstovy
be nusiskundė, kad jos pasi- 
kalbėjonai kažkeno klausomi, 
ir buvo pradėtas tardymas.

GROBIKAI, SAVIŽUDŽIAI IR POLITIKA

pagal nusiginklavimo planą. Žemes drebėji-
• Sujungiama Vokietija lais- mas |x> auk 

vais rinkimais.
• Europos saugumo sutartį San Francisco pereitą penk- 

sudaro Jungtinės Valstybės, tadienį 11,45 vai. ryto buvo 
Sov. Sąjunga, Anglija, Pran- keliolika žemės drebėjimo

smūgių, nuo kurių virpėjo 
dangoraižiai, susiūbavo didy
sis “Aukso vartų” tiltas ir pa
nika pagavo gyventojus. Smū- 

pasitraukia iš Nato ir Lenkija, giai pasikartojo šeštadienį. 
--------------- ------------- ;------------ Keliasdešimt žmonių teko nu

gabenti į ligonines, panikos 
sukrėstų, tačiau žuvusių ne
pastebėta. Didžiausias žemės 

Šveicarijos vyriausybė drebėjimas San Francisco bu- 
skęlbė, kad vyriausias valsty- vo 1906 su šimtais aukų. Nuo 
bes gynėjas Renę Dubois nu- to laiko šis drebėjimas laiko- 
sišovė. Įtariama, kad ys bus mas stipriausias.
dirbęs svetimai valstybei, per-

va
karuose šeštadienį ir sekma
dienį siautė didžiausios pūgos 
su vėju iki 74 mylių per va
landą ir temperatūra 27 laips- 

. . . _ ,, niais. Vakarų Nebraska, Kan-
Jta^o aS^Tpa^igūnls sas, pwtinės Oklahomos, šiau- ta^Yeigu mirtta GudijOs ^publikos
T^utaSajtm^kita^T- * gyventojai neatsi- jugoslavam? Ar mes dieną.
..7* mena tokio pavasario. Daugu- «««skirtas Saaro krašto valdyti, _Q_ mažesnes rizikos spalio mėn.

mas keliu visai uždarvti Ali- kaip Jugoeiavlja 1948?” O vi- Metesky byla
si lenkai jaučiasi, kad be Ame- Waterburio “bombininko” 
rikos pagalbos jų ūkiniam gy- Metesky bylą pradėjo pereitą 
veniniu! gresia katastrofa. savaitę svarstyti. Teismas ap- 

ktausinėjo vieną iš gydytojų, 
kurie tyrinėjo Metesky svei-

• Vokietijoje Witten mies- a i.nanifo, Franko nakvie- katą yisų Uu<jj.
telis susilaukė iš Rusijos savo u yokietiios kancl Maskvos “Pravda” kritikuo- jimas, kad Metesky esąs šteo-
gyventojo šaltkalvio Heinrich J ’ ja, kad Lenkijos jaunimo di- frenikas, paranoikas, kurte
Ketai, kuris išsilaikė 14 metų Aaenauer*- dėlė da’is tapę nihilistais ar nepajėgta suprasti savo kaltės
Baltijos kraštų miškuose, iki patriarchas anarchistais ir pasitraukę iš ir gyvena kitame pasauly.

mas kelių visai uždaryti. Au
tomobiliai liko pusnyse, kelei
vius tik su didelėm pastan
gom pasisekė priglobti. Pus
nynai kai kur iki 10 pėdų 
aukščio. MASKVA KRITIKUOJA

LENKIJOS JAUNIMU

Lenkai laukia pinigų iš Amerikos
Lenkijoje labai gyvas klau- ją nepriklausomybės nuo ko

simas, ar Amerika duos ūki
nės pagalbos 300 mil. dol., dėl 
kurių atvyko speciali Lenki
jos delegacija. Lenkijos val
džios sluogsniuose esą didelio

Nuostabūs ir tamsūs daly
kai dedasi mūsų pašonėje, _ ______
apie kuriuos prašneko kon- aiškinti, kur dingo jos pilietis Pasirodė ir dar, kad aną at- 
gresmanas Charles Porter
Kongrese vasario 28. Pasiro
dė, kad žmonių grobimus ir 
žudymus organizuoja ne tik 
sovietiniai agentai New Yor- 
ke ,bet yra dar ir kitos tam
sios galybės kažkur iš pietų 
Amerikos. Porter prašneko 
apie tarptautines intrygas, 
kurios yra mezgamos Domi
ninkonų valstybėje ir pasiekia 
New Yorką.

Istorija prasidėjo su Jėzus 
de Galindez dingimu kovo 12 
iš vidurio New Yorko.

bėgęs iš Ispanijos po pilieti
nio karo. Pirmiausia pakliu
vęs į Domininkonų valstybę ir 
ten išbuvęs septyneris metus. 
Atvykęs į New Yorką, buvo 
laikomas geriausiu specialis-

klausimais. Buvo jau paleista į J ..5 T* uouuuui- 
žinia, kad jis parašž knygą ^oną Octavio de la Masa, 
“Trujillo era”. Buvo taip pat Amerikos atstovybė pradėjo 
žinia, kad joje aštriai kriti- apklausinėti ir tą jo draugą 
kuoja Doniininkonų valstybės Octavio. Tai buvo gruodžio T6, 
dabartinio diktatoriaus politi- ° iau 7 
ką, nors pati knyga dar ne- Octavio buvo rasta 
buvo atspausdinta, kai minė- dęs PaMk€s raštrij.
tą kovo 12 jos autorius dingo. Jame rašęs, kad jis nužudęs 
New Yorke gyvenančių ispanų Murphy ir įmetęs jį į jūrą, 
susijaudinimas, įtarimai, kad kad tas Murphy turėjęs į jį 
pagrobtas ar nužudytas, bet homoseksualistinių pretenzi- 
jokių tikrų įrodymų. Tik spė- jų. Tai buvo jau visai įtartina, 
jimaL Tokiem spėjimam pa- bet nei Murphy, nei jo drau- 
grindas buvo ir tas, kad Do- gas Octavio nebegalėjo nieko 
mininkonų valdžios įstaigos 
Galindez buvo išvadinusios 
komunistu, išeikvojusį bas
kam skirtus pinigus. Bet pa
mažu viskas aptilo. Tik vien 
F.B.I. dirbo tyliai ir sistemin-

daugiau liudyti, jie buvo mi
rę. Tačiau amerikiečių eks- 
pertyza nustatė, kad paskuti
nis liudininkas Octavio netik
ras, nes paliktame raštely jo 
parašas nėra jo.

Tamsioj istorijoje būtų gal 
šviesos įnešęs nakties sargas, 
kuris buvo pastebėjęs kovo 12 

■naktį ambulansą Amityville
gruodžio 3 nužudytas Gerald aerodrome, kur buvo pasiro- 
Murphy. dęs Murphy lėktuvas. Bet sa-

Tai buvo tik 23 metų laku- vo liudijimo jis negalėjo, le
nas, Amerikos pilietis, bet tar- biau paryškinti ir nebuvo su- 
navęs Domininkonų aviacijo- spėtas specialistų apklausti.

kad gruodžio 3 rastas tik Mur- Liudininkai dingo, bet sau- 
phy automibilis ant uolos jū- gurno organai moka išskaityti

konų sostinės, o jo paties nei mano Porter kalbos kongrese

Bet Murphy buvo Amerikos vo 16 įteikė Domininkonų val- 
pUietis, ir Amerikos atstovybė stybei notą. JOje reikatauja- 
Domininkonuose pradėjo tirti ma, kad būtų ištirtas Ameri-

Pasirodė, kad Murphy tą nes oficialius Domininkonų 

buvo Amerikoje su savo lėk- vadino melu, 
tuvu Lantaną ir Amityville
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Saulės energija
Smithsono Instituto patiek

tomis žiniomis aiškėja, kad 
saulės energija siekianti žemę, 
yra lygi dviems kolorijoms vie
name kvadratiniame centi-

viai būtų 
mas buvo 
niųsantvi

sios, nei tautininkai;
kai teigiamai priimdamas

mumo at- va<}įnas, kad beždžionės

do Karyje.
Ar kariai girtini ar smerk

tini. Darbininkas nelietė, o tik 
atkreipė dėmesį, kad norint 
jų socialinę padėtį ir pilietinį

Neliesime ir šioj vietoj ka
rių rolės pasipriešinime oku
pacijoje ir dabartinėje ietis- 
Uncijoje. Bet taika atkreipti

Sovietaiiš sav*o pusės pasi- 
žailėjo tokią pat tvarką tai
kyti vokiečių piliečiams arba 
asmenims tie, aiškios piliety
bes, kurių /sąrašą patieks vo
kiečių R. K. Dr. Weitz tiki, 
tokiems ašmenims Sov. S-goj 
nereikės net jokio ypatingo

PARCELS TO RUSSIA, INC 
1330 BEDFORD AVENVE, BROOKLYN 18, N. Y. 

<Už kampo buvusios vietosi Tol, INgerscn 7-6465. 7272

nų Betsy paveikslų esą 17, ki
tus 10, kuriuos ji nukleksino 
tik per vieną valandą ,kritikai 
nebuvo tiek pažangūs, kad 
įskirtų į talentinguosius.

Nuo kitų dailininkų Betsy 
skiriasi “kūrybos” technika. 
Ji dirba ne su teptukais. Įvai
rias spalvas ji griebia pirštais, 
kojom, alkūnėm, uodega, net 
liežuviu ir verčia kleksais ant 
patiestos drobės. Paskui pa- 
vedžioja nagais. Pasidaro lini
jos, pavidalai, kurie gerai fan
tazijai gali, atrodyti ir paukš
čiais, ir mirties angelais. Pas
kui Betsy ant savo paveikslo

BETSY, beždžionė dailint n kž. Aplink susitelkę: mokesčių inspek
torius R;:Edeien (k.), beždžionės prižiūrėtojas Ben Gary (v.) ir 
Baltimorės zoologijos, sodo direktorius A. Watson. (žiūr. straipsni 
apačioje).

TeL APptegate 7^3^ --------
TEI ^VIZIJOS ir RAIMI) TA !S V M

Itoma Maskva ir /^*iauStoėpmaš vyks tarp 
’į?pasikeitė dipiomati- “Šešių akių”, “
gyviais at.gtovajs, o vnkipčių be- nes klausines vienas atstovas 

laisvini, kurie dar buvo gyvi, vokiečių ir Vienas sovietų. Ne
grįžo namo. Tačiau Rusijoje raitieji grįžti j Šov. S-gą tu
rtai- liko “ang vokiečių civili- rėš savo norą išreikšti raštu, 
nin asmenų,' kurie tadp pat “ 
norėtų grįžti. Anoji sutartis 
jų nelietė, o, sovietai minėtus 
vokiečius laiko savo piliečiais 

~ir nesutinka išleisti. Nesenai 
šiuo reikalu Maskvoje lankė-

- ai Vokiečių Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas dr. Weitz. 
Jis tarėsi su vadinamu Sovie
tų “Raudonuoju Kryžiumi” 
ir “Raudonuoju Pusmėnuliu”. 
Dr. Weitz, grįžęs iš Maskvos, 
pareiškė, kad pasiekta susita
rimo, bet irgi neveltui, šiuo 
kartu 
“išpirkimo ožju” teks4mti pa
bėgėliams iš Rytų, gyvenan
tiems V. Vokietijoje.

Dr. Weitz pažadėjo sovie
tam, kad bus leista apklausi
nėti V. Vokietijoje gyvenan
čius pabėgėlius. Norima dar 
kartą įrodyti sovietam ir vi
sam pasauliui, kad užsienie-

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

proc., o mergaičių 50 procen
tų atsakė, kad jie norėtų būti 
paukščiais.

pAft HttKiMiAVSlA FIRMA PASIUSTI STINTINIUS 
i SSSR, LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA ir kitus kraštus 

vis dar laikoma

Krikščionys Azijoje
Per pastaruosius 50 metų 

Azijos žemyne krikščionių pa
daugėjo beveik keturgubai: 
1907 metais jų buvo apie 16 
milijonų, o šiuo metu jų yra 
virš 60 milijonų. Bet tai suda
ro tiktai 4 procentą visų Azi
jos gyventojų, kurių skaičius 
siekia arti 1500 milijonų.

P. S.

prievarta apklausinėj im®, neis m norės 
įtinamo, 'grįžti.,“““*“? ““J. “

Vokiečių R. K. turi norin- 
čtojų iš Šov. S-gos išvykti 85, 
000 asmenų sąrašą. Kokio dy
džio sąnašą ‘‘nSrinžfiuų” grįs
ti iš V/ Vokietijos į Sov. S-gą 
turi Sovietai, tuo tarpu ričra 
žinoma. Be to, nežinia, j ; 
at į tą sąrašą bus įtraukti ir 
pabaltšečiai, 
ir, kaip bus pravestas jų ap
klausinėjimas. Galima vokie
čius suprasti dėl jų nuolaidų 
šovietains,rioriritšusigr^ntt 
savuosius. Tačiau reikia tikė
ti, kad vokiečiai neteis sovie
tams terorizuoti pabėgėlių iš 
rytų.

Mūsų atitinkami veiksniai 
turėtų visa tai atidžiai stebė
ti, aiškinti ir, reikalui esant, 
intervenuott (Eli).

dama dantis ir burbuliuodama 
kokius garsus. ~ " /

Nugirdo apie tai Londono 
Tasso korespondentas ir pra
nešė savo agentūrai apie “gar
senybę Amerikos mene”. “So- 
vietskaja kultūra”, užuot 
džiaugusis savo išpažįstamų 
protėvių menu, paskelbė tai 
Vakarų skonio ir meno išsigi
mimu. Pridėjo dar, kad Vaka
ruose beždžionės menas susi
laukęs daugiau palankumo 
kaip kai kurių dailininkų me
nas, ir kad Betsy paveikslai 
esą santūresni už kai kuriuos 
paveikslus New Yorko moder
niojo menomuzėjuje. Neuž
miršo paminėti, kad tas muzė- 

„ . , jus remiamas Rockefellerio pi-
pašokineja ,pasivolioja ir, kai njgajs

kai jis paleido aliuziją, 
kad kitos grupės, valdydamos 
Lietuvą, gal būt, greičiau ne
priklausomybę būtų praradu-

dengęs rašytojas jau iš Brook- 
lyno pripažįsta, kad anas “Mi- 
litaristas iš Kanados" pasi-

ši firma įgaliota IntourLst Maskvoje čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus į SSSR.

Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo 
ir paskubhiimui siuntinių pristatymo į SSSR, kartu klijentų 

patogumui, jau iki šiol

Baltimorėje meno parodoje bū
tų Betsy paveikslas išstatytas. 
Tada San Francisco speciali

SOVIETUOSE irgi “rinkimai”. 
Galima balsuoti tik už komunistų 
partija ir jos kandidatus. “Balsuo-

Jei ne žmogus, tai paukštis
Viena Amerikos mokytoja 

Afrikoje apklausinėjo daugy
bę juodukų berniukų ir mer
gaičių, prašydama atsakyti, 
kuo jie norėtų būti, jeigu ne
būtų žmonės. Berniukų 75

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius:

116C1 Jos. Campau Avė.. Detroit 12. Mich.. TeL TOwnsend 8-0298.
651 Albany Avė.. Hartford. Conn.. Chapel 7-5164.
121 So. Vermont St., Los Angeles, Callf., Tel. DUnkirk 5-6550.
78 Second' Avė.. Ncw York City. N. Y.. Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penicllin. 
Rimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dienų.

ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS
> Medžiagos vyr4 Įfr- motėm eilutėms, švarkams, suknelėms.
• fillkinfaL rayorūniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.
»• Tirtafc jr gabalais.
• Didelis “spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, pr ieinamos kainos.

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas* 
ŠAMTEŽL. BECKENSTEIN. INC.
TRYS DIDELĖS KRAUTUVĖS 

lik Orchard St. 125 Orchard St- 130 Orchard SC N. Y.C.
GRamerey 5-4525

Closcd Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M- 
Privažiavimas*: S Avė. Ind. Line. Train D iki Delancy Ši. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

i K

DARIMfHKKAS

KABARETAS
VYT. BELECKAS savininkas

gauna tiek energijos kiek jos ;oisteris pirmioinkas. 
duotų 200,000 trilijonų'Kilova- — ----------——
tų elektra.

parengimams, susirinki* 
maras, etc.

Įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automoUUų pa
sistatymas. įstaiga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius 
nuo 6 iki A vai. ir šeštadlen. M vai.

Taip p:<t siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, 
akordljonhi. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.

Seniai nebuvo tokio daili- veikslą, kurį jis pavadino 
ninko, apie kurį imtų staiga-'“ “Mirties angelu”. Viso'jau esą 
šnekėti Vakarai ir Rytai. Vie- parduota už 725 dol. Priimti
ni laikė jo paveikslus abstrak
tinio meno pavyzdžiais, kiti 
laikė tai Vakarų meno ir sko
nio išsigimimo įrodymais.

Tas “žinomas”, dailės “veikė
jas” gyvena Philadelphijoje, 
zoologijos sode, turi dar tik 7 
metus. Tai dama, kuri vadina
si Betsy ir yra beždžionė, šim
panzės rūšies.

Betsy nuo 1953 “praktikuo
jasi” mene ir tik dabar susi
laukė abstraktinio meno ger
bėjų pripažinimo. Vienas ma
tė Betsy paveiksle linijas, 
spalvas, figūras; išskaitė, kad 
tai penkių paukščių figūros, 
pavadino paveikslą “Pajūrio

„ . - • paukščiais” ir sumokėjo 30 dol. paveikslas 'į jau baigtas, savo
uganmas, v ms Kitas tiek pat'sumokėjo už pa- na<8Hęnlr>^|^. pareiškia rody- Tai, šal^jain karūi amUnici-

Laisvės statulai pastatyti bu- ' jury komisija 4 balsais prieš
vo panaudota 200,000 svarų Kai buvusių karių laikraš- SPAUDA mas griovio tarp “militaristo” 3 pasisakė už “segregaciją”
vario. Tiek vario pakaktų tyje karyje “Nepartinis mili- ir “pomildfeTiaus”, mums at-
šimtui kolonų, sudėtų iš vie- taristas" iš Kanados pristatė sąmoningumą tinkamai įver- rodo, rierąįLprasmingas. Tai veikslai bebūtų išstatomi drau- 
no cento monetų, kurių aukš- karių gyvenimą Lietuvoje tinti, reikia juos imti kitų so- dirbtinis sudarinėjimas “kla- su paveikslais.
tis siektų New Yorko Empire kaip “biednystę”, o kitų as- dalinių ar profesinių Lietu- šių” ir jų kurstymas tarpusa-
Building. menų atsiliepimus apie karių vos grupių plotmėje. vio neapykantai. Marksistiš- Įsikišo į šį reikalą ir mokes-

ano meto gyvenimą išvadino Tame nat laikraštvie dahnr ^ai galvojant taip ir turi būti, įstaiga (Intemal Revenue • atstumtųjų nuo lovio žviegi- taitta“ L pS- bet lietuviškai g*aivojant, tai ServieeL Mokėjų inspekto-
—” menkiau negu tuščių šiaudų nus R,chard Edeten pareika-

kūlimas, nes tai kenkia ne tik lavo ”- kad dailininkė beždžio
nė užpildytų mokesčių blanką 

karščiavęs, bet “tokį pasikart- nuvertina ir buvusius karius. <iki balandžio 15) 
čiavimą galima pateisinti. Ta- Jeign visuomenė lig šiol buvo »vo paveikslus sukolektavo 
čiau kaip pateisinti rimto suskilusi į politines ir kitokias ooi.
laikraščio Darbininko redak- grupes, tai dar vienas skili- Amerika gyvena prašmat-

kartojo tautininko pareiški- torius už dar karštesnį atsa- mas norima sukurti: skilimas nybėm. Tegu bus beždžioniška, 
jog jam “lietuviškumo rei- kymą į “militaristo” kaltini- tarp civilinės visuomenės ir bet kad tik nebūtų žmoniška, 

kalai yra svarbesni... kaip ku- mUs?” karių. i*ai butų tik naujas fik- Dėl to Čia ir gimė dainavimas
riam kitam tremtiniui”, — Tuose sakiniuose yra keis- >yvus skilimas. Jis būtų pa- kinkom, beždžionės menas ir 

tai Darbininkas atkreipė tas ir apgailėtinas galvoji remtas tik praeitim, nė šios kitokios rūšies bezdžionišku- 
dėmesį. kad tokie teigimai ir mas: buvęs karininkas ki- dienos interesais.
stilius yra demagogija, ir nu- tus kaltina, karščiuojasi, skel- 
stebo, jog tokie raštai pasiro- bja nesąmones, tai visą tą 

“galima pateisinti”. O jei pa
teisinama, tai galima ir to
liau “karščiuotis”, kitus kal
tinti ir niekus skelbti. Bet jei 
Darbininkas tuos “pasikarš
čiavimus” demaskuoja, tai 
jau yra nepateisinama. Tokis 
dvilypės etikos skelbimas nė
ra nei krikščioniškas, nei de
mokratiškas.

Antras dalykas 
anoniniame laiške ir vėl suku
riamos dvejopos grupės; “mi- 
litaristų” ir “politikierių". Esą 
militaristai buvo pasirengę 
bolševizmui 1940 pasipriešin
ti; bet jų pasipriešinimą su
trukdę tik politikieriai; esą 
tuos militaristus visur šmei
žtą politikieriai, esą tų "šmei
žiamų mitttaristų didelė dalis 
kovojo ir krito 1941 m.; esą jie 
“tTOetęsia kovą partizanų ei-, 
tepė, kurtoms jie ir vadovauja. 
O kur gi ‘kovoja’ politikie
riai? Liežuviais ir šmeižtais 
savitarpyje, skaldydami lietu
vius Į “tikrus” ir “netikrus” 
patriotus?”



gos ar kančios, kur tik jisai
Vajus sutampa su tuo ga

vėnios sekmadieniu, kai skai-

o kiti

savo

(Bus daugiau)

Neturėdamas už ką nusi
pirkti rašomosios medžiagos, 
prašydavęs špimininkas, kad 
jam vietoj virtų įdėtų žalių 
kiaušinių, kuriuos parkuoda
vęs- ir pirkdavęs rašomosios 
medžiagos. Troško būti kuni-

vo abstinentas tikra ta žodžio 
prasme. Visą gyvenimą neval
gė mėsos ir šiaip nevartojo ge
resnių valgių. Jo valgių stalas 
niekuo nesiskyrė nuo papras
to šeimynos ar kaimiečio sta
lo. Pats gaudė Nemune mėg
stamus žiobrius ir ungurius, 
jų visada turėdavo prisidžio- 
vinęs, pats juos valgė, jais vai
šino svečius, jais apdovanoda
vo savo kaimynus ir net to
limesnius kunigus. Didžiau
sias jo skanėstas buvo “Sudar-

ūkininkai, šimtmargiat Mar
tyną skaityti ir rašyti ttmo- 
kęs tėvas, paskui ta^kęsLuk- 
šių mokyklą. Anksti tėvui mi
rus, Martynas pateko vyresnio 
brolio globon ir ganė jo ban
dą. Ganydamas nešiojosi kny- 
gą ir lentą, ant* kurios rašy
davęs. Jį mokytis, greičiausia, 
paskatinęs Lukšių vikaras 
kun. Antanas Tatarė, žino
mas žmonių 'švietėjas, laikęs 
mokyklą ir pats mokęs.

klebonas Martynas Sideravi
čius. JĘr P. Ruseckas^ nepri
klausomybės metais V^Męs 
"Knygnešio” du tomus, J. 
Bieliniu! I tomo pradžioje pa
skyrė 25 pusl apius, o kun. M. 
Sideravičiui nė vieno. Šian
dien sunka pasakyti, kodą 
knygnešių pagerbimui išleis
toje knygoje buvo pamirštas 
didysis knygnešys. Iš tikrųjų 
po vyskupo M. • Valančiaus 
priešaušriniaislaikais kun. M.

buotbjų, kuriavisąsavo gyve
nimą paskyrę, ritas savą jė
gas atidavę tautos gerovei, 
bet jie dirtooištyriaustopasi- 
žyentĮvnn ir nfoknr nestyrekia- 
mavo, netididžiavo Savo dar
bais. Jų vardai šiandien labai 
mažai žinomi ar net užmiršti.

Piįe tekių kuklių ir marai 
žinomų, bet didelių veikėjų 
reikia priskirti ir tan.Marty- 
ną Sideravičių, nvw» kurio mir- lietuvių švietėjas. Savo spaus- 
ties šiemet kovo 7 d. sukako (tintomis maldaknygėmis ir 

religinio turinio knygomis, jų 
rūpestingu išplatinimu ir uo
lių knygnešių paruošimu Lie
tuvos kaime parengė purią 
dirvą aušrininkams, varpi
ninkams, o ypač apžvalginin
kams ir sargiečiams. Dr. J.

mą nevalgyti mėsos, kad tikAn-

kėjimas jam buvo viskas. Pa-

Artimui padėti yra kiekvie- lapkričio 27 a. vyskupo M. 
Valančiaus buvo įšventintas

Dvidešimt vienerių metų iš
vyko mokytis į Marijampolę. 
Baigęs keturias klases, mėgi
no įstoti į vienuolyną Varšu
vos arkivyskupijoje, bet pus
brolio kun. M. Mertinksio bu
vo iš ten išimtas ir įstatytas 
Varšuvoje į kunigų seminari
ją. 1855 m. M. Sideravičius iš 
Varšuvos persikėle į Seinų ku-

. i r*" j** “7* —
Kitados buvo klausta, kas Bet gelbėjimu pokario bėg- 

yra mano artimas. Atsakymas lių Amerikos katalikų vysku-

gu, ardamas sustodavęs ir iš
skėtęs rankas, giedodavęs 
“Dominus vobiscum”, kaip 
savo raštuose tvirtina Vaiž
gantas. Bet jis galvojo, kad

samarietis padėjo plėšikų už- Baltimorės ~ arkivyskupas 
pultam ir sužeistam žmogui. Francis. P. Keough, NCWC 
Kiekvienas žmogus, ištiktas administratorius, šiomis die- 
nelaimės, vargo ar kančios ir nomis pabrėžė, kad nelaimin-

jautrius ir nuoširdžius pa- 
mokslus ir su pagarba jį mi
nėjo. Jis ir knygas rąžė, jas 
spausdino ir platino, persiė
męs Dievo meile bei žmonių

marštį nustumiami. Jei kiek- 
vienas, baig^ nepriktaBonros paskaitoje
Lietuvos pradžios mokyklą ži- J
nojo "knygnešių karalių” J. "Aušros” keturiasdešimt me- 
Bielinį-Bieliaką, tai retas iš tų sukakties proga pripažino, 
abiturientų galėdavę atsakyti, kad aušrininkai savo idėjoms 
kad pirmasis knygnešių orga- pasklisti Lietuvoje pirmiausia ____________ ________________

buvo^y^Z"^- I“®“”** tan-M-a<Jeravi- antgLntmes padabos dėka, 

lančius, o didžiausias knygne
šys ne tik Užnemunėj, bet ir

50 metų.
Kartąja 

kad vieni asmenys ypatingai 
iškeliami, jų darbai visada ir

čiaus išlavintu spaudos korek- todėl pasižadėjo visą gyy au
toriumi ir knygnešiu J.

visoje Lietuvoje buvo Sudargo grabaičiu.

HONGKOhK^E "kineritai* katalikų vyskupų fondas pastatė 1200 
nuo komunistų. Vaizdas rodo, kaip bėgliai 

r' afntcįŠiaKr~gy*enoir -kokių namų susilaukė. Aukok katalikų vys
kupu fondui kovo 24-31 vajaus d ienomis. . ^___ ___ ___ _

pai yra tokią talką organiza- guostos. Tuo būdu “mes pozi-
vę. Ji žinoma Catholic Relief tyviai liudijame tikėjimą į
Services arba National Catho- Dievą, — pabrėžia preziden-
lic Welfare Conference vardu, tas, — ir rodome supratimą
Pastarasis vardas lietuviam savo atsakomybės už varg-
bėgliam turėtų būti labai ge- stančius brolius”. Tasai geras z......
rai Žinomas, nes tiktai NCWC darbas taip pat atitinkąs SUBSČI karu metu Amerikos katalikai vyskupai teikė pagalbų

. ną-stangomis daug kas yra at- Amerikos Siekimą visom tau- nukeūt£>xfem egiptiečiam. Maistas ir apdaras buvo pristatoma
r j . _____. . „ lėktuvais. Amerikos katalikai vyskupai skelbia naujų vajų ko-siradęs Amerikoje. tom gero”. ve 24-31.

taus mokslo skettūmui kun. 
M. Sideravičių padarė didžiuo
ju lietuvių tautos švietėju. Iš

kunigu. Penkerius metus vi- tikėjimo jis sėmėsi pasiryžimo go kringetiai”, paprasti pas
kata vo Alvite, pokeletą metų ir jėgų savo didžiajam knyg- i—. _
Griškabūdyje, Liudvinave ir nėšio darbui, žmonės laikė jį 
šakiuose. 1873 m. pavasarį šventu, 
paskirtas Sudargo klebonu.
Nebegalėdamas eiti klebono KUKLUMO PAVYZDYS
pareigų, 1899 m. Seinų vysku- Kun. U. Sideravičius buvo e Romoje kovo 25 pasirašy- 
pijos administratoriui reika- nepaprastai kuklus ir didelis Europos ūkinės sąjungos 
laujant, atsisakė nuo klebono asketas. .Dvasines valdžios sutartis. Pagal tą sutartį turi 
pareigų ir persikėlė gyventi į skteta$nąs< Sudargo klebtou, įį^i panaikinti muitai tarp 
savo namelius Sudarge, kur dM: to^esiu raštais ir žodšiu Italijos, Prancūzijos, Belgijos, 
1907 m. kovo 7 d. mirė. ‘ i*8 netmka- Vokietijos, Olandijos ir Lux-

Kun. M. Sidaravičius buvo pareigoms ir klebo- embargo.
labai pamaldus ir geras pa- neSai®si^s atlikti 0 maršalas Žinovas
mokslininkas. Savo kunigavi- kitų Ušabręžtų darbų. kaltino Sovietų aukštuosius ka- 
mo vietose paliko žymų pėd- Nevartojo jokių svaigina- rininkus ,kad jie esą perdaug 
saką, seniai ilgai atsiminė jo mųjų gėrimų ir nerūkė — bu- nutukę.

tie gavo 855 milijonus svarų 
maisto, rūbų, vaistų ir k. Jei 

no pareiga. To reikalauja esi šiam reikalui aukojęs, ir 
žmoniškumas k ^rtįmo meilė, tavo doleris keleriopai paididė- 
Niekas taip pat negali būti. jo.
tikras, kad jam kito pagalbos *
neprireiks. Tačiau, kai reikia Prezidentas Dwight D. Ei- 
padėti dideliam nelaimingųjų senhower, atsiliepdamas į 
skaičiui, tai gali padaryti tik- Amerikos katalikų vyskupų 
tai didelė talka. vajų, sveikina visus, kas pa-

flrmMy, N. *V. ------ —-. 9M0

Fortlįi ... ;

mūsų artimas. Evangelija yra 
plačiai paskleidusi tą artimo 
supratimą ir gerojo samarie
čio -pavyzdį.

Šiandien jau nebetenka 
klausti, kas yra mano artimas, 
bet kur jisai yra. Mūsų arti
mas yra visur, kur tik žmo
gus patenka į nelaimę ar var-

rūpinti. Jis gali būti turtin
gam ir laisvam krašte, šali
mai mūsų, arba toli nuo mū
sų, kur žema civilizacija bei 
žmonių ankštumas kliudo vi
sus pridengti ir pasotinti.

aukos pastarojo karo arba 
naujų konfliktų. Didelės ma
sės žmonių yra išvytų iš savo 
krašto arba pabėgusiųjų nuo 
komunistų teroro. Kas turėtų 
jiem padėti?

bet dėl sukilimo Vengrijoje 
dar padidėjęs. 'Nelaimėje arti
mui padėti Amerikos katali
kai vyskupai skelbia metinį 
vajų (kovo 24-31) laukdami, 
kad katalikai pasirodys geri 
samariečiai ir sudės bent pen
kis milijonus dolerių.

padauginimą. New Yorko kar
dinolas Francis Spellman tą 
stebuklą suartina su NCWC 
talka: kiekvienas paaukotas 
centas jos rankose tartimi 
stebuklingai pasidaugina. An
tai, 1956 metais surinktos pi
niginės aukos, panaudotos gė
rybėms sutelkti, tų gėrybių 
parūpino 128 milijonų sumai. 
Tai reiškia, kad 40 įvairių 
kraštų buvo suteikta parama

fuksįnu užtaisytas vynas. Tas žinoma, ne ligūstas kosulys, toriai pašalino visus senus ięš- dijimiii aiibspaudo nereikia!’* mano eilė. Buvau įleistas pas 
jam, žinoma, dar skaniau bus, j -- ■- ‘ ‘
nes tikėsis nūsinuodytĮ Na, gerklei pravalyti, būdas, ta- iŠ jų duoną. Mano žmona skal
bei dabar ir tamsta, panele riuo vargšas žmogelis, perne- 
Lidija, gal išdrįsi paragauti lyg ilį^i laukiąs kur nors po- 
to, ko aš čia atnešiau. nų prieškambariuose, prisime-

— Aš tamstai dar ir dabar na tebesąs: “khm! khm!”. .. 
netikiu. Be to, aš nepratusi — Man atrodo, kad aš gir- 
tokių dalykų valgyti. Man už- džiu savo senį kosčiojant prie- 
tenka kavos išgerti ryte, per menėje, 
pietus ir vakare. Teta maisto*

21 ta PykSta’. griaUM dan?ų fc’OM sta‘to» i K“ leidau duris ”no«
Ar namie lordas Knip- s"aupU ap" pernelyg sotus, tą snaudulys „efamnHkai

perdolingas arba jo sekreto- gavikus. Už tai jis ir man,no- sicaibyKioje buvo nežmoniškai
rius, misteris Risibizis? rėdamas pasirodyti esąs dė-

TURTINGI
SKURDŽIAI

— Teapsaugo mane Dievas!

kalbos laisvės varžfldį..

AV begalėjau ištarti. — "Na, tai 
ko. kalbėk vengriškai!” — Aš ir

labai ligūstos išveista mote- tastrofų!” —- riktelėjo jis man.

ateis mano eilė... Oi, Viešpa- tis. Prakeiktasis mano šuo bū
tie Dieve, kiek tų skurdžių tinai norėjo drauge su mani-

jam, žinoma, dar skaniau bus, bet greičiau tam tikras būdas mininkus, tuo būdu atimdami - .Sėdu į Jgpri»n<aąjĮ garvežį apygardos globėją Geras po- 
ir duipiu tiesiai į apygardos nulis — tegul jį Dievas lai- 
biūrą. Bet tenai sausakimšai mina! — truputį šiurkštokaibėja, bet ir ji jau turi rankų 

kaulagęlą. Tas nuolatinis dar- buvo prisigrūdusių beturiu, kalba, tačiau su tokiais skur- 
bas jai jau nebepakeliamas, ir reikėjo kantriai laukti, kol džiais kitaip nė negalima elg- 
Todėl mes norėtume patekti į 
miesto prieglaudą. Tada ponas

M. JOKAJUS

___  — Na, jei taip, tai iš tikro
Durininkas papurtė galvą kingas, dovanojo šį kumpį ir dabar linkiu ponioms labos

nustebę* be to, bonką puikaus Budos naktelės dai ar šienas — paklausė Zu-
. — Ką, tamsta vadinasi jų Adelsbergero. Štai jis čia 

nepažįsti? kišenėje.
— Paflnti, tai aš juos pažįs- — Tai iš tikro juokinga 

tu, tiktai juodu mūsų viešbuty- istorija! — sušuko Zuzana, 
je niekada nėra gyvenę. Knip- — Mums ^eik kasdien kas 
perdlingas, jeigu aš neklystu, “>» panašaus pasitaiko.

Z - A, Ui- tu, nedorėli! - _ T.i lulbejMsi n ponu
^Ar^g^jmnU-

7Tr...l^..Tn7.n V 4. ptUlClV AeHU gįtOltiOS IŠ- dėjai?“k- ** ima- rmuj. dmyt! da j. To

kišo: “Kokią teisę turi į šią tik tani buvo atėjęs, kiekvie- gys ėmė mane krėsti. Apygar- 
Tėvas Adomas iš tikro grįžo. vietą P®tekti?” Teisė? Kaip nas buvo beveik vargingesnis dos ponai galėtų pastebėti jį 

gjrvas aš niekados niekur ne- užmanė. Kai išvydau save tarp dar pernykštį medalį tebene- 
reiškiau savo teisių. Todėl aš jų stovint, map net veidai šiojant, nes šiemet Šuns mo- 

tvanku. ^am ***, kas man tą paraudo Ši gėdos. Tenai buvo keseo dar nesumokėjome.
akimirką ant seilės užėjo. AŠ vienas žmogdią, kuriam visas Kaip lengvai galėjau būti nu- 

j ~ *cas ^am Pesšdtiau, kad mudu abu- drabužis tokiur Šaltu metu bu- baustas! Laimė, kad sargas iš-
x >».. labai neturtingi. Tada po- vo plonytis vasarinis palaidi- tempė jį už uodegos pro duris.

nas tarėjas pliaukštelėjo abiem nukas. Krūtinę man kažin kas Ponas apygardos globėjas
— Šieno dar nėra, pirmiau- delnais per savo kelius: "Taip, sugniaužė, ir aš vos neatida- trumpą bylą su manim turė

sią tik žolė auga; tačiau pas- neturtingi esame! Sitai kitit- visu jam savo storungio, juk jo: — "Na, tai greičiau saky
tai iš jos gali būti šienas, jei vienas galėtų pasakyti. Taškau aš'po juo dar turėjau pativil- kis, ko reikti! čia juk ne dan-

kęs storą švarką su pamušalu, tų skaudulys, kuris pirmiau-
V» kito veide įstebėjau badę šia reikia, apčiupinėti ir išbarš-
mirties šmadą. Be to^ tas pu- kinti!” — Tad aš jam ėmiau

Policininkas atsisveikino ir z311*- 
tuojau nuėjo ilsėtis. 
Sk^rdetvai pirmiausia reikia 

įrodyti, kad jis skurdetva 
Tą pat akimirksnį įėjo Bud- nupjausime, — kalbėjo senis, kuo išrodysi, kad esi neturtin- 

rius su nauju antsnukiu. šnopšdamas iš nuovargio. \ ‘ ’gas?” Viešpatie Dieve! dar da
bar nenori įtikėti, kad esu ne
turtingas! Nevaikštau apdri
kęs, badu dar nenumiriau, pirš
tai dar nekyšo iš autuvo! Tbd 
nienip negBMjMi fUHVKi *0 

to, jis pats padėjo man kalbi- kio išrodymo. Tiktai lanfiauui dusi Kaioeies apie rmoizio «iuk uz tai oemaiam ouaau m .vipatiekalą, kori ntar galėjai tarnybai paialintak. PoUdnlii- *or*J* nopWtU!

tamsta išvysti mūsų restora- tai. nevalia rašyti. Dabar dar
no maistalapyje. kartą prašau, labai prašau ir

Dešrininkui iškrito iš rankų maldauju ponias, tai šio nie- ____
griežtuvas, o drauge ir jo akys kas nesužinotų. Potidnikams suprato, ką jis kalbėjo.
praregėjo. Lordas ir berniukas griežčiausiai uždrausa imti ky- — Juk tiesa? Thvo snukiui davo, kad pe 
buvo, matyti, du tarpusavy su- šiai, nors ir kažin tada tiisti- patiko makštis? Au, au! Tl- nį poatfkėdav 
sitarę tarptautiniai vagys, ta- mi jie būtų duodami Ypač kiu, tikiu! Ko tau reikėjo iš katastrofų... 
rie pavartoję penkių guldenų prašau nepasakoti viso tėvui namų išeiti? Ar tavęs ten, ro-

Soti patvojfaicais keliais! —

vo! Kstenft, pagaliau, ko iš

'#
S
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rodąs 
Dailės

★ Pagarsijusi ir daug žadanti dainininkė — 
, LIONE JODIS, kontraltas, iš New Yorko, kuri 
yra koncertavusi įvairiose miestuose JJLV. 
ir Kanadoje, taip pat dainavusi operose, New 
Yorko Miesto orkestru festivaliuose, ir per 
radiju *>ei televiriją.

vestuvės, pasakos, išleido Har- 
ry Tomaras Chicagoje 1957 
m., iliustravo V. Stančikaitė, 
126 psL Kaina nepažymėta.

.. .. ____ __ ben-
Kazimierūs Jonynas. Mokyk- dradarfcfe. 
los namuose jis ir gyvena.
Sunku jį pagauti, nes visada 
užsiėmęs: dieną pamokos in- 
stftttfaL vakarais važiuojaį iš^ą^yta. Bytautas susitaiko bus Jūsę padaryta? 
Fordhamo universitetą, kur su Jngmfrt Astravos dvare”, " 
taip pat dėsto meną. Savait- “Kęs±»čin mirtis”, “Vytautas 
galiai ir šiaip laisvos valau- susipyksta su. Ittyžmnčfais” 
dos praeina vitražų dirbtuvė- Tais pačiais metais Čiurlionio

Sutikęs jį namuose, rasi vi
sada bedirbantį savo studijo
je. Gražiai pražilęs, visada 
judrus, ir pilnas energijos. Pa- 
rodys jis ir savo darbus, per- 
ves ir per mokyklos klases. Iš 
tos mokyklos jo keli mokiniai 
jau dalyvauja parodose. Įdo
mu stebėti tų mokinių dar- 
bus: visuose aiškiai matai Jo
nyno įtaką. Tai reiškia, kad 
jis yra geras pedagogas ir mo- 
ka mokmius patraukti.'"

Dailininkui V. K. Jonynui 
kovo mėn. 16 d. suėjo 50 mė
tų. Metai greit susikrovė, su
dedami ir nemažus dailininko 
darbus: jo ilgą mokytojavimą 
įvairiose mokyklose, jo gau
sias ir puošnias knygų iliust
racijas (Donelaičio “Metus”, 
Cvirkos “žemę maitintoją”, 
Goethes “Verterio kančias”, 
Prosper Merime “Lokį” ir kt.). 
pieštus pašto ženklus Vokieti 
joje, Amerikoje padaryta, 
spalvingas akvareles ir, paga
liau, vitražus. Mūsų mene Jo-

Kiekvienas lietuviškos kul
tūros pasireiškimas yra penas 
mūsų dvasiai ir iškalbingas 
mūšų tautos gyvybės įrodymas 
plačiajam pasauliui. Mes 
džiaugiamės kiekvienu laimė
jimu, nes jis gaivina musų jė
gas ir skatina mus naujiems 
žygiams bei kūrybiniams už-

acijas. Stu- Čia daU Jonynaspradėji
mokykloje, lankstyti pirštus, minėti visus , parodų nriiųmatyto prailgini- 

“Naujojo žo- vardus ir galų gale susidarė mo savo ju|$ėjin$ puodą, ku- 
14 iliustruotų knygų bei leidi
nių. *

— Dabar Jūs dirbate prie 
Marųuette Parko Sėtuvių baž-

džkijo Universitete.' Ten buvo byčios dekoravimo. Kas ten

mosavo ju|$^jinę parodą, ku
ri buvo numatyta suruošti šį 
pavasajįūastitutas turi per
kelti į rudenį.
• Valeštan Bažnytinio Me

no studija kovo? sudarė kom
paniją su žinoma amerikiečių 
statybos kompanija Wiliam 
E. Burger Co. (Contraetors - 
Engineers), kuri darbus vyk
do nuo -Atlanto iki Padūko. 
Dabar studija, kuri vadinsis 
Webco Valeska Studios, apims 
ne tik bažnytinio meno sritį, 
bet ir kitokių monumentali- 
nių pastatų (teatrų, bankų, 
salių ir kt.) dekoravimą. Pra
plotus studiją, bus reikalinga 
daugiau bendradarbių — vit
ražų specialistų ir dekorato
rių, kurie atskiriems darbams 
vykdyti galėtų išvykti ir į to
limesnes valstybes. Pirmeny
bė, kaip ir iki šiol teikiama 
lietuviams. Studijos adresas 
palieka tas pats —19 E. Pear- 
son St, Chicago 11, Iii.
• Petro Kiaulėno kūrinių 

paroda buvo Paryžiuje kovo 
1-14 d.d. Andre W galeri
joje. Ta proga išleistas gražus 
katalogas, jo viršelyje spalvo
tas paveikslas, pačiame teks
te dar keli nespalvoti paveiks
lai. Įžangą parašė Joseph Pi- 
chard. Katalogą padėjo iš
leisti velionio bičiuliai daili
ninkai. Tam reikalui jie New 
Yorke buvo surengę parodą ir 
padengė katalogo išlaidas.

• lietuvių Menininkų Klu
bas atidarytas kovo 3 Cbica- 

„v. , .v goję, Marauette Parke. Atida-
Be šio oficialaus ir viešo iafflmėse daj^™ 150

Dalys Pavabalys, VIZIJOS
PRIE TELEVIZIJOS, dainos

★ Jaunas žymus dainininkas — ARNOLD VO- 
KETAITIS, bosas, iŠ Washington, D. C., ku
ris būdamas dar Amerikos karinėje tarnybo
je, dažnai dainuodavo televizijoje ir koncer
tuose Washingtone, New Yorke, Chicagoje ir 
kituose nuėstuose.

"■■į1.

apie žmogų ne po savo stogu. 
Išleido Pašvaistes leidykla 
New Yorke, 55 psl. Spaudė 
Laimos spaustuve 335 Union 
Avė., Brooklyn, N. Y. Kny- 
gOn surinkti humoristiniai bei 
satyriniai eilėraščiai, mūsų 
gyvenimo aktualiomis temo
mis. Kaina 1.50 dol Tiražas 
500 egzempliorių

tu tris akvareles, nes jos pa- ... v ,
pirmas padėjėjas. Meną studi- kankaTnai abstrakčios Viena Vmco vardo 500 de
juoti paskatino vyriausias bro- jų keliauja rinktinėje akvare
les Zigmas, kuris pats piešė. lįstų parodoje per Ameriką,

— Kada pirmas darbas pa- kitas dvi turiu namie. Geriau- 
teko į spaudą?

trigavo linijos. Motina buvo siai mėgstate’
didelė juostų ir visokių mezgi- Tik ne Do’nelaičio “Metų’ —.. . A1_ , .. o A. - *
nių audėja. Mėgo dažyti mar- mustracHas Labiausiai mėX Lietuvių Akademinis Sana- ma 1957 m. gegužes men. už 
gučius. šiam darbui buvau jai *u tris akvareles nes ios na- būris Montrealyje 1955 įkūrė 1955-56 m. bet kuriame laisvo 

’ ' * * pasaulio krašte išleistą ir ne
literatūrinę premiją. Ji skiria- premijuotą lietuvių grožinės 
ma kas antri metai. Pirmoji literatūros veikalą.
premija buvo įteikta 1955 Jo
riui Aisčiui už 1954 pasiro- 

buvo 1924-25 metai, padarysiu. džiusią literatūrinių atsimini-
Kiek esate iliustravę mų knygą “Apie laiką ir žmo

nes”. Antroji premija skiria-

pažindinti Amerikos visuome-. 
nęšu Lietuva, jos kultūra, 
menu ir menininkais. Todėl ir 
vieta jai numatoma Chicagos 
miesto centre, vieno geriausių 
viešbučių patalpose.

Savaime aišku, tokios pla
taus masto meno parodos su
rengimas nėra įmanomas be 
pačių dailininkų jungtinės pa
galbos bei jų lietuviško nuo
širdaus bendradarbiavimo. LB 
Chicagos Apygardos valdyba 
visu nuoširdumu kreipiasi šiuo 
į visus laisvame pasaulyje gy
venančius lietuvius dailinin
kus ir prašo padėti moraliai ir 
kūriniais surengti šią parodą.

Dailininkai, kurie' nebusga- 
vę asmeniško kvietimo, netu
rint jų adreso, maloniai pra
šom laikyti šį kreipimąsi mū
sų kvietimu.

Parodos visais reikalais rū
pintis yra pavesta komitetui, 
kurį sudaro dailininkų ir LB. 
Chicagos Apygardos valdybos 
atstovai. Komiteto adresas yra: 
Meno parodos komitetas, 5541 
So. Paulina St., Chicago 36, III.

L. B. Chicagos Apygardos
Valdyba

~ Padariau vidansdekoravi- 
mo planus, modelius, kur in
terpretuota lietuviška orna
mentika. Dabar beliko atbaig
ti vitražus. Taip pat padariau 
vitražus ir East St. Louis lie
tuvių bažnyčiai (29 dideli ir 30 
maži vitražai), šiam reikalui 
esu įkūręs ir vitražų dirbtu
vę, kuri yra visai netoli nuo 
mano namų.

— Jūs šalia meno esate 
daug laiko skyrę ir visuomeni
nei veiklai. Kas paskatino?

— žmonių apatiškumas, sa
vim nepasitikėjimas. Ypačiai 
tai buvo ryšku pokariniais 
metais Hanau stovykloje. 
Freiburgo meno mokyklą or
ganizavau todėl, kad jos nie
kas kitas nebūtų organizavęs. 
Tie keleri mokyklos metai 
lietuvių dailininkų šeimai pri
dėjo naujų 15 narių.

— O jei reiktų vėl pasirink
ti specialybę, ar pasiliktumėt 
prie meno?

— Menininko pašaukimu 
nenusivyliau, tai nesvyruoda
mas vėl jį pasirinkčiau, nes 
per meną žmogus pilniau iš
gyveni laiką. Esu dėkingas sa
vo mokytojams, ypač Adomui 

nynas užima žymią vietą, tad ' Galdikui, kuris sugebėjo per-
sukakties {Koga buvo malonu galerija iš parodos įsigijo St. duoti meilę menui ir mum la- • Lietuvių Daflfe Instituto 
jam pateikti keletą klausimų, Zobarsko knygos ‘ Žemės mu- bai imponavo. Taip pat esu Colorado Universitete (Boul-

__Kas Jus paskatino studi- zika” viršeU- Pirmą mano dėkingas jr P. Galaunei, kurs der, Colo.) suruoštoje grafikos 
spalvotą grafiką nupirko inž. nors ir nedėstė, bet visada ro- parodoje lietuvių grafiką sa-
čiurlionis. Pirmą parodą vie- dė didėlio susidomėjimo ir vo monumentaliniais darbais

Po praėjusių metų gyvai 
praėjusio Kultūros Kongreso 
ir įspūdingos Dainų Šventės, 
Šie metai atžymėtini būsimu 
JAV - Kanados Tautinių Šo
kių Švente, jaunimo Kongre
su ir Lietuvių Meno Paroda, 
įvykstančia šių metų birželio 
28 - liepos 14 dienomis.

IJ^viųiSehdrijbnAnės Chi
cagos Apygardos valdyba ly- Į^PŪ*1^51 j dailininkus, jiems menjujdkų ir jų bičiulių bei 
giai didžiai vertindama šiuos y asmemski kvie- kultūrininkų. Jaunieji meni-
tris mūsų kultūrinio gyveni- J Z11™05 uk?une ninkai atliko meninę progra- 

Į meną mane palenkė mū- ™ ----- *---- “ - “TTTT—mo momentus, nori atkreipti sų atsiliepimo bei mą Klubo valdybą sudaro:
sų pirmoje kaboję religiniai nU^tt ??atinO-. ..... . reprezentuoja dailininkai. dėmesį | bfisim^ me_ nuoširdžios pagalbos, ruošiant dail. z. Kolba, rašyt. P. Gau-
p^vei^laL Kaitoau vSkS . Sukaktuvininkuiįlinkime ir Paulius Augius Alfonsas Dar- paSdą^gardT^ldy- pirmąją šios rūšies meno pa- žys, solistas A Kutkus, arch.

ivu yu au —Koks Jūsų gyvenimo lai- toliau savo kūryba turtinti gis, Vytautas Kasiulis, Vikto- ,__ ___________________ , J , _. t a
žiedavau u-žiūrėdavau,^ - koton>is bnvo kteyMngiau. mūsų Uetuviškąją kultūrą. ras Petravičius, Telesforas Va- b® ”™tis yra tąja paroda su- rodą Chicagoje. J. Mulokas ir muz. A. Nakas.

W Į^yt1- sias? U A. D. uus, Romas Viesulai.
Vėliau nupirko Nukryžiavimą. _ , Niekada taip ne. ---------------------------------------------------------------------------------------
Tai buvo paspalvinta grafika. dirbau?

V. Krėvės vardo literatūrinė pmaij.

Jury komisija sudaryta iš 
B. Pūkelevičiūtės — Liet. Ra
šytojų Draugijos atstovės, J. 
Kardelio — Kanados LB at
stovo, dr. H. Nagio, B. Cipli- 
jauskaitės, K. Veselkos — Lie
tuvių Akademinio Sambūrio 
atstovų.

Lietuvių Akademinis Sam
būris tikisi’ susilaukti aukų 
šiai premijai paremti. Kreip
tis į sambūrio pirmininkę Bi
rutę Ciplijauskaitę, 3472 Hut- 
chison St. ,Montreal. Que.



PUTNAM, CONNECTICUT
Rėmėjų Gildos centro vai- ima kandidates ateinantiems 

dybos posėdis įvyko vienuoly- mokslo metams. Pensijonato 
no patalpose kovo 17 d. Išvy- mergaitės mokosi Putnam

g ■-.

prel. J. Bal-

būtų dar reikšmingesnis. Ne
žinau, kiek vaidiliečiai pasine
šę gastroliuoti, tačiau jftas pa

mos 
kiūtinąs toks 
darbiavimas.
velan^eč^t:b
kaip pasirinkti veikalą ir vai
dintojus, kaip subrandinti

ji egzaminai, kuriuose daly
vauja ir vokiečių švietimo mi
nisterijos atstovas.

• Prancūzijos LB krašto 
tarybos posėdis įvyko kovo 10 
d., išrinkta valdyba, aptarti 
organizaciniai reikalai.

Vaidinimą dfrjfc labai
jauvne«de8s detroftiefių kai
čius; mat vakaras l^ivo be ko
pūstų... - _

Vaidilą kvietė Detroito dra- 
mėgėjų sambūris. Svei- 

ūų bendra- 
dar iš cle-

Naujas JAV LB Centro 
Valdybos adresas

JAV Lietuvių Bendruome
nės apygardų, apylinkių ir ki
tų padalinių valdyboms ir at
skiriems suinteresuotiems as
menims pranešama, kad nuo 
kovo 24 dienos pasikeitė JAV 
Liet. Bendruomenės Centro 
Valdybos pirmininko adresas. 
Dabar reikia rašyti: SI Barz- 
dukas, 1209 Melbourne Rd., 
Cleveland 12, Ohio.

nagėn, tai “Brandos atestatas’

J. M.

• Irena šilingienė, tautinių, 
šokių šventės komisijos narys, 
balandžio mėn. aplankys visas 
įsiregistravusias tautinių šo
kių grupes ir aptars šventes 
reikalus.

• Vasario 16 gimnazijoje 
paskutinėje, devintoje, klasė
je kovo 7 prasidėjo baigiamie-

Petro bažnytinėje svetainėje.
Šv. Pranciškaus bažnyčioje 

įvyko šv. Valanda, skirta jau-

žiūrovams mielas, kaip mie
las ir mokyklų dienų prisimi
nimas. Režisierius P. Maželis

skantų timfmmkui D. Bulai
čiui ir kitiems skautams pade
dant Montažą išpildė: N. Ud- 
rys, V. čižauskaitė, J. Januš
kevičius, Liucija Mingėlaitė, A.

apie Šiluvos Mariją.
Koplyčios statyba dar 

neapmokėta
Koplyčios statymo išlaidos

kūnas.
• Tautinių šokių šventės 

proga leidžiamas gausiai ilius
truotas vadovas, kur tilps 
šventėje dalyvaujančių gru
pių aprašymai. Vadovą reda
guoja J. Kreivėnas, 1602 S. 
48 Ct., Cicero, III. Jam siųsti 
veiklos aprašymus ir nuotrau.-

bet visuma būna susilpnina
ma kelių vaidilų, per klaidą į 
sceną patekusių. To nebūtų 
galima pasakyti apie LB Cleve- 
lando apylinkės Vaidilos teat
ro spektaklį ,kuris įvyko Det
roite kovo 9. Visi 15 vaidinto
jų buvo savo vietoje, o kai ku
rie įsirėžė giliai atmintin, pvz., 
filosofijos mokytojas — E. 
Skujeniekas, matematikas —- 
Igh. Gatautis. Pati L Fodor 
3 - jų veiksmų drama “Bran
dos atestatas”, dar Lietuvoje

vyčių atstovas, lietuviškai ir 
angliškai Po to sekė valandą 
užtrukęs montažas “Prie šv. 
Kazimiero karsto”, paruoštas 
P. Zarankos. Labai puikiai sce-

gauskas, profesoriavęs Telšių 
kunigų seminarijoje, grįžo iš 
Sibiro ir paskirtas klebonu į 
Kuršėnus.

• Akademinio skautų sąjū
džio visuotinis suvažiavimas 
įvyks gegužės 4-5 d.d. Cleve- 
lande. ASS vasaros stovykla 
įvyks liepos 1-7 dd. netoli Chi- 
cagos. Visi studentai skautai 
kviečiami dalyvauti jaunimo 
kongrese, o po to — stovyk
loje.

• Clevelarido Vaidilos teat
ras kovo 30 ir 31 d.d. gastro
liuoja Toronte, kur stato 
“Brandos atestatą”.

• šv. Kazimiero bažnyčia 
pašventinta kovo 3 Monrea
lyje. Ten 1913 m. įkurta pir
moji lietuvių parapija Kana
doje, 1915 pastatyta šv. Ka
zimiero bažnyčia, kuri išlai
kė 40 metų. Dabar pastatyta 
mūrinė. Statybos darbais rū
pinosi kleb. kun. J. Bobinas. 
Pašventino vysk. L. Wehlen,

Bostone metu iškelta katalikiš
kojo lietuvių jaunimo bendra
darbiavimo mintis buvo įgy
vendinta Detroite. Kovo 10 

' buvo paminėtas šv. Kazimie
ras. Lietuvos vyčiai, skautai ir 
ateitininkai 10 vaL dalyvavo 
mišiose su vėliavomis. Buvo 
bendrai giedamą. Labai dide
lis skaičius ėjo prie komunijos. 
Po mišių buvo bendri pusry
čiai, kuriuos paruošė Liet vy
čiai!

Ispanų salėje 12 : 30 prasi
dėjo šv. Kazimiero minėjimas.

matyti tūrėtų daugelis mūsų 
kolonijų.

P. Natas

na.
Meninės programos didelę 

dalį atliko šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Programa, 
imant šios mokyklėlės mastu, 
buvo gana vykusi ir įdomi. 
Vaikučiai bendrai ir atskirai

Labai gražiai riuskamėjo 
‘Kur prapuolė tas kelelis” ir 

“Gal tu nori, kad mylėčiau” 
— A. Kačanausko. o ypač vi
siems patiko “Na tai kas” —

MAIRONIO RAŠTŲ PER DVI DIENAS IŠPIRKO 25,000
y- deklamavo; dainuodami ir in

scenizuodami pašoko šokius: 
“Du gaideliai”, “Kiškelis be
bėgdamas” ir kt.

Iš sunkesnių ir rimtesnių da
lykų buvo Jūratės Barzdukai- 
tės akordionu išpildytas daine
lių šiupinys, pianu Janetos 
Bioševaitės paskambintas Sho- 
peno Nocturnas ir Aušros Ra
manauskaitės — Vengrų fan
tazija — William Scher.

Pabaigai mokyklos mokiniai 
gražiai sutartinai padainavo-vi- 
sų mylimą ir ilgesį išreiškian
čią dainelę: “Leiskit į Tėvy
nę”. Šokiams ir dainoms akom
panavo A. Skripkiūtė. Mokyk- 

_ los vedėjui K. Barzdukui ir sė
doje šeštadieninės mokyklos tą br šaukti visam laisvam pa- selei Marijai Reginai tikrai

mokiniai. Pirmutinis žodį ta- šauliui apie padarytą Lietuvai priklauso nuoširdi padėka už
re’ Kearny. *biiesto meras J. Skriaudą. • - > kruopštų vaikų paruošimą mi-
Healy. jis visada mielas Uetu- Kalbėjo dar adv. Andr. Sal- nėjimo programai.

Gradeckas paminėjo arkiv. V1U. .SVįiaS: garbesnio vest New Jersey Valst. proku. staigmena buvo, kai
H. J. O’Brien nusiskundimą, ® TL? r°r° Petras Vetevas’ scenoje pasirodė buv. Vilniaus

.Hea y.draU.ge nebutų’ N^S1‘ visuomenininkas, daugelio vie- operos solistė F. Vasiliauskie- 
gailejo jis ir šį karto šiltų zo- tinių organizacijų pirmininkas, nė. Tai tikrai reta proga šioje 
dzių lietuviam. Palinkėjo is- kandidatas Kearny miesto ta- apylinkėje išgirsti profesiona- 
tvermes, nes laisves rytojus ryfcinįnko pareigoms. Sveiki- lės solistės'išpildomų dalykų, 
čia pat. - no taip pat Liet. Bendr. New

Didelė garbė teko šios kolo- Jersey apygardos pirm. inž. VI.
•• Dillis ir Vyčiu atstovas A. Sal-mjos lietuviams, nes į suruos- . <

tą minėjimą atvyko pats Vy
riausiojo Išlaisvinimo Komite
to (Vliko) pirmininkas J. Ma
tulionis, kuris ir buvo svar
biausiuoju kalbėtoju. Jis aiš
kiai ir patraukliai išdėstė

je šokėjos, antroje eilėje sėdi » k. j 4: dail. Vyt. Virkau, rež. K. Oželis, baletmeisteris S. Velbasis, 
dirigentas A. Kučiūnas, sol. M. Kripkauskienė, inž. A. Rudis (globėjas), sol. J. Krištolaityte, pasta
tymo vadovas-V. Baltrušaitis, spaudos reikalų vad. V. Būtėnas, chormeisteris A. Gečas. Trečioje eilė
je solistai: J. Vaznelis, E. Blandytė, V. Šalna, O. Stankaitytė, A. Brazis, J. Brazys, S. Va’iukienė, 
B. Jančys, akomponiatorė, S. Citvaras, A. Linas. Toliau stovi Chicagos lietuvių vyrų choras, kuris 
šią operą stato.

niūtė, Bulgarauskaitė, J. Poli- 
kaitis. P. Zaranka, A. Bara- 
kauskas ir skaučių bei ateiti
ninkių chorelis.

Žmonių atsilankė apie 300. 
Daugelis buvo patenkinti nau
ja minėjimo forma. Aukų su
rinkta apie 50 dol. Jomis pa
dengtos salės ir dekoracijų 
išlaidos.

Šiuo minėjimu buvo įrody
ta, kad galima ir labai sėkmin
gai jungtis bendram darbui ir, 
kad jaunimas sugeba bendrai 
dirbti.

"Brandos atestatas" buvo 
brandus

Vaidybos mėgėjų pastaty
muose gana dažnai dalis vei
kėjų savo roles atlieka gerai,

LAVVRENCE, MASS.
Vaidintojų grupė, kun. A. 

Klimui vadovaujant ir reži
suojant, ruošiasi vykti į So. 
Bostoną, kur vaidina komedi- 

pamaldas atvyko jaunimas iš 
įvairių parapijų. Šv. Valandai 
vadovavo ir pasakė gražų pa
mokslą kun. A. Janiūnas. 
Kun. A. Janiūnas yra jaunimo 
organizacijų dvasios vadas.

Motinų Arkibrolija švęs 25 
metų sukaktį birželio 23.

Antanui Vasaičiui, pirminin
ko pareigas ligi kadencijas ga
lo sutiko eiti kun. V. Paulaus
kas. Ant. Vasaičiui už nuo
pelnus nutarta pareikšti šir
dingą padėką.

Metinė rėmėjų šventė
įvyks vienuolyno sodyboje 

gegužės 19. Ligi to laiko bus 
pastatyta iš Italijos atvežta 
didelė (6 pėdų aukščio) ir la
bai graži Šiluvos Marijos sto- 
vyla. šventės metu stovyla bus 
pašventinta, šventins vysku
pas B. Flanagan. šventės da
lyviai turės progos 11 vai. iš
klausyti pamaldų, paskui bus 
pavaišinti pietumis, o 1 vai. 
bus trumpa iškilmė, kurios 
metu bus bendrabučio mer- 

mažai skolų, todėl Kongrega
cijos rėmėjai prašomi ta pro
ga padėti padengti skolas.

Mergaičių stotvykla,
kuri būna kas vasarą nuo 

1944 m., šiemet prasidės bir
želio 28 ir baigsis liepos 28 tra
dicine lietuvių susiartinimo 
švente. Registracija į stovyklą 
pradedama balandžio mėn.

Mergaičių pensijonatas,
veikiąs prie vienuolyno, pri- 

mokykloje ir kolegijoje, ku
rioje oficialiai pripažįstamas 
ir užskaitomas lietuvių kalbos 
kursas .Aukštesnės mokyklos 
mokinėms lituanistika dėsto
ma mūsų seselių, bet mokyk
la tą kursą taip pat užskaita).

NEW HAVEN, CONN.
Šv. Vardo draugijos 

nariai kovo 10 paminėjo 
Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro šventę, eidami bendrai šv. 
Komunijos ir suruošdami 
pusryčius. Nuotaika buvo tik
rai šventiška tiek bažnyčioj, 
tiek salėj. Kovo 3 vakare bu
vo parapinis pokylis, sutrau
kęs labai daug žmonių. Gryno 
pelno gauta apie $525.00.

laikraščius šioj parapijoj vos 
keli teturi užsisakę.

Vilimas Taragauskas 
teišgyvenęs 30 metų, mirė 

kovo 10. Velionis buvo tarna
vęs paskutiniame kare, ėjo 
Connecticuto valstybės liet, 
katalikų organizacijos pirmi
ninko pareigas, vadovavo 
West Haveno invalidų vetera
nų postui, priklausė šv. Kazi
miero vyrų klubui. Paliko 

' žmoną Nelę Lobytę-Taragaus-

Kovo 10 šios kolonijos lie
tuviai, nors ir nelabai gausiai 
palyginus su čia gyvenančių 
skaičiumi, paminėjo visiems 
mums taip brangią šventę — 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Minėjimą 
atidarė lietuvių bendruomenės 
Kearny - Harrison apylinkės 
pirm. dr. St. Skripkus, minėji
mui vadovavo kultūros vado
vas muz. Alg. Kačanauskas, leistų Lietuvoje prel. Maironio 
invokaciją atkalbėjo klebonas raštų “Pavasario Balsai” ir 
kun. L. Voiciekauskas, kuris “Jaunoji Lietuva per 2 dienas 
savais žodžiais prašė Aukščiau- buvo išpirkta 25,000 egz. Nu- 
siąjį, kad sunaikintų baisųjį 
raudonąjį slibiną, kuris nieki
na šventą Lietuvos žemelę ir 
kankina josios žmones. Ameri
kos ir Lietuvos himnus sugie-

svarbesniuosius Lietuvos pra
eities ir Nepriklausomybės lai
kų momentus, iškeldamas pa
siektus laimėjimus ir nušvies
damas liūdną Lietuvos dabar
tinį likimą.

Įsidėmėtinas buvo Vliko pir
mininko pranešimas, kad iš- 

švietęs visą eilę kitų reiškinių, 
vykstančių dabar Lietuvoje, 
priminė, kad kiekvieno lietu
vio, kur jis bebūtų, yra šven
ta pareiga kovoti už savo tau-

Kavecko.
Minėjimo metu buvo surink

ta aukų $184.00

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

MALDAKNYGES
MUZIKA

paskambi- 
Pleinys, J. 

Grajauskai-

200 
3.0C

1.00 
0.70 
1.00 
1 50 
2.00

Darbininko administracijoje galima gauti šios

Missa in honorem Imm. Cordis.................
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p.

ĮVAIRIOS 
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrišta)

500
1.50

1.00
0.50
2.00
5.00

Pa*Wtir**i pareigomis
Hamiltono ateitininkų kuo

pos v-ba, kuri yra naujai iš
rinkta 1957 metams, pareigo
mis taip pasiskirstė: pirm. J. 
Pleinys, sekret. mokyt. Ant. 
Grajauskaitė ir ižd. S. Orvidte- 
nė. Visais kuopą liečiančiais 
reikalais reikia kreptis į kuo
pos pirminfaiką J. Pleinį 87 
Sanfort Avė S., HamUton, Ont. 
lele. J. A. 9-5129. H. ■

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

kienę, tėvus, 3 seseris, 2 bro
lius ir 2 našlaičius.

Kovo 9 palaidotas iš liet, 
bažnyčias Vilimas Bačinskas. 
Liko jo žmona Morta, 4 vaikai 
ir brolis. 2. R.

VAIKŲ LITERATŪRA
Pasakos, Haufas, 93 p.................  —
Velykų pasakos. N. Butkienė. 32 p......
Baltasis vilkas, K. Binkis, 36 p.--------

Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. .... 2,00 
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla,

133 p.............. 1.25

POEZUA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas.......... . ..........
Šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p................
Etapai (įrišta), J. Kėkštas. 141 p...................
Laukų liepsnos. A. Tyruolis, 44 p....................
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p.............
Anapus teisybės. A. Gustaitis, HumoristiŠki 

eilėraščiai. 144 psl. .............. .................

Naujasis Testamentas .............. ........................ ....... $2 00
Saulės giesmė. A. Maceina, 454 p............. ..........  $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. ........ 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca. 264 p. — 2.00 
Pranašvstės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

Iii p.................................................................
Džiaukis gyvenimu, O. Swėt Marden, 72 p........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryži uis, Dr. J. Prunskis, 139 p........
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p.................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. P*.

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 Sušinskas. jaunimui skirta

knyga. 260 psl. 2.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas............
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p.....................................................
Lcgendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p. . ......
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius,‘127 p. ....— 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys .....

ŽINIOS IS KANADOS.
Vaidilos Teatras iš Ctevelando

Kovo m. 31 d. 5 vai. vakare 
Hamiltone, Ontario, viešės Cle- 
velando dramos teatro trupė 
“Vaidila”, kuris čia duęs vieną 
spektaklį “Brandos atestatą”- 
Vaidinimas Įvj-ks 855 Barton 
Street East provoslavų bažny
čios salėje.

Teatrą pakvietė Hamiltono 
ateitininkų kuopa, kuri Hamil
tone yra gana gyva ir veikli. 
O ypač jos pirm. Jeronimas 
Pleinys. Laukiam ir svečų iš 
artimų apylinkių: Wellando. 
Toronto, St. Catharine ir kitų 
vietovių. Jau dabar galima ap
sirūpinti bilietais 
nant telefonais: J. 
A. 9-51-29 ir Ant. 
tė J. A. 2-2698.

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ...............
Gabija, metraštis ........................................
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. _______...
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p..............
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p.
Valentina. A. Vaičiulaitis, 142 p. ............
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p. .................
Algimantas, V. Pietaris, 267 p....................
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MICHIGAN FARM SURIS

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis

PAJ1EŠKOJIMAI
Pranas Bunticic, Jono sūnus, 

kilęs iš Slavikų kaimo, Kidu-

Arthritis and Rheumatism Being 
Conquered by New Discoveries

These are nneral terma ap> 
pUed to a pofnful and deatruo 
tive inflammatory procesą 
whkh affects joints, museles 
and sometimes other tissues 
of the body. "Rheumattem” te 
the mere seneral tena, store 
lt may spply to toflaminatton 
of the joints, museles, heertJONAS JAKUBAUSKAS 

€?,4 N. Denteon Street, Baltiraore, Md. Tel. Lonzwood <-2*22

Artferffls?
Likę many other probiem 

diseases. arthritis ana rheu
matism arise not irom one būt 
from a combination of causes. 
And such combinations are 
frepuently different to differ- 
ent persons. Our research 
findings show the foDowing to

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimul. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarino* Mlchigan Farm Sūrj, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrj.

programą, R. Babicko pianinu 
palydimi. atliko N. Braziulienė 
ir Vyt. Bakūnas. Popaties Ba
nio žodžio visi dalyviai (jų 
buvo apie šimtas* jubiliatui 
sugiedojo Ogiausių Metų.

Banį už jo nuopelnus lietu
vių tautai neprikl. Lietuvos 
vyriausybė yra apdovanojusi 
Gedimino ordinu.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šie sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Tobulas grynumas
Telefonu bendroves "Bell” 

laboratorijos praneša, kad 
šiuo metu galima gauti meta
lus, kurių grynumas apslni- 
čiuojamu procentais M.9999*

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mtehigaa Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelinės Andriulių ir jų šeimos. Fountain, Mich.

joints. the cartiiages forming 
the articulating surfaces are 
literally destreyed; and in 
others the joints enlarge by 
excess bony būt diseased 
growth, vvhile some joints 
show similar enlargements 
combined with destruction of 
both the carfilage and the 
articulating ends of the bones.
Mn Wort et Spoen Aamfo*

The discoveries and develop 
ments made at Spears Chiro- 
practic Hospital for the regen- 
eratkm of damaged or dės- 
troyed joints in chiMren and 
the reactivation of adult joints 
badly damaged by other dis
eases. are also proving helpful 
in many instances in the treat
ment of malignant arthritic 
joints.

TAMAQUA,PA.
gegužės 5 Lakevpod PRfksa
lėje. Naujon valdytiem yteėjAr- 
mininku išrinktas iš šy. Petro 
ir Povilo parapijos Juozas 
Stonis.

FETER LISAUSKAS 
Maapeth, N. Y.

VICTOR ABECŪNAS

• Amerikoj* negrų yra 16 
mil. Iš jų 530 000 yra katali
kai. Trys ketvirtadaliai jų yra 
pietuose. Indijonų Amerikoje 
yra 400.000, iš jų 110,000 yra 
katalikai.

JOHN SHURNA
5411 S*. Albany, CNcsg*, IR. TeL Grevehin <-77<3

ALLAN STEWART
Te*. Gimtame 5*131*

______ ______ *» A* lm*&*c* at *1 
or other tissues. "Arthro" 
means jotot; ritfa'’ means in- 
flamtnatton. Tirus, arthritis *luĮPm 
means Inflammation or rheu- 
mattem of one or mare joints. ■ , J 
The vartaus name* given w IWH* 
rheumatfc and arthritic all- . £
mente stem from their loca- 
tlon and degree of advanre- 
mrnt.

We ha ve lately issued reports on our valuable re- searrirers at Spears Chiroprac- 
parch findings and excellent results in the treatment of 
Cancer, multiple sclerosis, polio, cerebral palšy and mental vanced arthritis te a rheuma- 
leficiency, heart diseases and arthritis at the Spears tofci type of malignancy. Ar- 
Zhiropractic Hospital, Denver, Cola^As a result, thou- 
sands of “hopeless” and dis------------------------------ - —
?ouraged people who knew lit- 
tle about this institution or 
?hiropractic have found new 
nope and blessed relief from 
these and many other types of 
disease.

Reports are now in the mak- 
tng on our latest research find
ings and gratifyingr re&ults in 
tuberculosisr epilepsy, museu- 
iai dysirupM. headaches, and 
ather prohleta ailments. Al- 
though thts article deals spe- 
cificaRy wtth arthritis and 
rheumatism, ynu are invlted 
to write us for free Informa
tion on the great relief being 
given here, and by competent

------------------------------------------------- da aukojo 40 doL Po $25: D.
• Visvaldas Alekna, inžine- Martinkus, Kovų šeima. Po 

rijos studentas Australijoje, $20: Katilių šeima, M. Wol- 
išrinktas Melboumo KaraliŠ- ----------------------------------------- ------
kosios Technikos kolegijos 
bendrosios studentų atstovy- Milijonas uOICnŲ 
bes pirmininku. studentams

thritis te sėklom tatai, būt its 
actions and symptoms are sim
ilar in many ways to certain 
types of cancer. Its ‘principai 
distingidshing feature is mat 
it attačks only the joints. Būt, 
unlike -other types of malig- 
nancy, it may manifest itself 
in growth or destruction, it 
may enlarge or destroy or do 
both to the joints lt attaeks.

X-ray revelations, certain 
tūood and other tests also ex- 
actly sūnulate those of cancer. 
Foods that aggravate cancer. 
aggravate advanced arthritic 

__, . , .  . condiUons; and the treatment 
be the principą] causes in most at spears that is proving so

cases: effective in cancer. is very
L A ptach oa the rita! helpful to the treatment of ad-

nerves wbere they leave the vanced arthritic condittons.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Frospect Street, Hyde Fkrk, Mass. Tel. Hyde Fark 3-3975 

GEORGE GALCNAS
14W Cantff, Detroit, Mfch. Tel. T. O. t-7**2

- STANLEY METRICK
1R*4 K. 47th SU Chlcaga, 1IL Tel. Yarda 7-S393

T.Q.

Jei ieškai savo giminių ar

Although thousands of pa-

jis visur dėdasi ir gausia pini
gine savo auka. Sukakties gi

susirinkimuose, parengimuo
se, pasitarimuose. Jis yra vie
nas iš lietuvių salės bei klubo 
direktorių. Maža būtų pasaky
ti, kad Banys aktyviai lietu-

tinis karys lietuvių kovotojų 
eilėse. Šituo savo bruožu jis 
mums ypačiai brangus. Gali 
vienam kitam nepatikti jo aša
romis aplaistomos prakalbos, 
jo išorinis jautrumas, bet Lie
tuvos ir lietuvio meilės, atsi
dėjimo savo užsimojimams 
galime iŠ jo mokytis taip pat 
nevienas.

Atidaręs pagerbimo vaka

ro 10 lig ryto 6 vai. Palinkėjo 
ir šiam regijonui sudaryti 
adoratorių grupę.
Metinis brolijos banketas bus P. O. Bos 1109, Chicago 9Q, UL

czak, J. Mickevičius, Mucho- 
' wicz A., Kazlauskas Pr., Gegž-

viai turės progos pamatyti 
linksmą ir visiems lengvai su
prantamą komediją “Buhal
terijos klaida”. Vaidinimas 
rengiamas Atvelykio sekma
dienį, balandžio 28, 4 vai. pp., 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėj. Rengėjos nuoširdžiai vi
sus kviečia ‘ atvykti į vaidini
mą, linksmoj ir lietuviškoj 
nuotaikoj praleisti pavakarę. 
Į vaidinimą galėtų atvykti ir 
tie, kurie silpniau kalba lietu
viškai, nes visi supras, o turi-

Gaižutis) buvo surengta vaka
rienė . Aleksui Baniui jo 60 
metų amžiaus sukakties proga 
pagerbti. Banys priklauso prie 

- tų lietuvių, kurie gjrvena ne 
sau. Ir šie žodžiai.nėra per
dėti. Kai kėlėsi nepriklauso
mam gyvenimui Lietuva, jis 
rinko aukas Tautos Fondui, ir 
jų per Banio rankas perėjo 
tūkstančiais dolerių. Renkant 
parašus po peticija JAV Pre
zidentui Lietuvos pripažinimo 
reikalu, vienas Banys jų su
rinko 30 tūkstančių. Susiorga
nizavus Baltui, Banys tapo tik? 
rai uoliu ir jo veikėju: jis sa- 

- vo darbu guodė tremty atsi
dūrusius tremtinius ir mažino 
jų vargą. Banį taip pat maty-

Robertas Lusky, 340 Coliim- 
bia St., šv. Petro ir Povilo pa
rapijos jaunuolis, mišių tar- 
naumjas, baigęs vidurinę mo
kyklą, atsižymėjo sporte. Jis 
buvo vienas svarbiausių ir ge- 
giausių futbolo žaidėjų, o da
bar pasižymėjo krepšiny. Ta
maąua mokykla su juo laimė
jo savo apylinkės pirmenybes, 
tik pralošė St. Clair koman
dai, kuri savo keliu pralošė 
Palmerton komandai. Jaunas 

Pertraukų metu susirinkusius sportinmkas gavo kelių koie- 
„.Hnksmins R Nekrejius Sv gųų pasiūlymus Stoti jų lt®- 

gijon, duodama stipendija.
Vokietijoje gyveno Eichstete, 
Amerikon atvyko 1949 m. ir 
gyvena arba New Yorke arba 
Čikagoje. Yra labai svarbių ži
nių iš Lietuvos. Atsiliepti J. 
Dervaitis, 178 Walnut St., S. 
Hamilton, Ontario, Canada.

Antanas Bakys, kilęs iš 
Telšių miesto, yra paieškomas 
labai svarbiu reikalu iš Lietu
vos. Jis 1952-53 m. neva yra 

ti 5 buvęs-Kanadoj, ap ieškojęs pa-
esantiems tremtiniams džiovi- ‘ ~
ninkams paremti.

Banys nepriklauso prie “va
dų”, kurie kalba, bet patys 
darbo nedirba. Banys yra pa

žįstamų. Kas apie jį žino, malo
nėkit skubiai pranešti tokių 
adresu Mr. Antanas Gureckas, 
99 Eastbourne Avė., Hamilton, 
Ont., Canada. Gali būt, kad 
jis dabar gyvena JAV-se. Rei
kalas labai svarbus.

Valys Zalcalskis, kilęs iš Re- 
navos, Židikų valse., Mažeikių 
apskr. Ieško giminės Sibire. 
Atsiliepti: Mrs. Vida Vaidotas, 
35 Bay st. S. Hamilton, Ont. 
Canada

Pijus Abraitis, gyvenąs 
Kaune, Kretingos ,g. 7, b. 5 
ieško sesers Veros Skodienės 
— Abraitytės, gyvenusios 564 

rienę, pirm. K Gaižutis pro- Wythe Avė., Brooklyn, N. Y. 
gramai vadovauti pakvietė ... kamžas. Bovikų šeima įrengė
Balfo direkt. S. Laniauską. N*pol*onas Miškinis, s. An- bažnyčioje naują Dievo sta- 
Plačiau Banio asmenį bei veik- t3110, prašomas atsiliepti adre- tūlą iš geležies su marmuro 
lą apibūdino buv. jo bendra- su- V- Griniuvienė, 152 Wii- 
darbis K S. Karpius. Sveiki- Uam st- Jamaira Plain 30, miršta sunkios parapijos naš- 
no JAV LB centro valdybos M355 

pirm. St. Barzdukas, inž. P. J. Ieško Matt Maslofsky, gy- praėjusiais metais Pratkelių 
Žiūrys. Alto skyriaus pirm. L. venusio prieš 2-3 metus Dėt- šeima paaukojo $250.00. šiais 
Leknickas, bendruomenės apyl. roit, Mich. Ieško sūnus iš Lie- metais mokyklos skolai dengti 

tuvos. Atsiliepti: F. Sventic- aukojo po $50: E. Grigaitienė, 
HNHHM ka, 1129 Teller Avė., New M. Parlebach, A. Micūta, Šova 

York 56, N. Y. C. ir J. šermukšnis. J. Swabo-

f Fordas iš savo fondo paaky- 
l rė milijoną doL šelpti veng-
l rų studentams, menininkams
| bei intelektualams, kurių yra
| Europoj per 500. Paskirtos
Į sumos $823,850 duota mokslo
I ir pragyvenimo išlaidom pa-
| dengti Belgijos, Prancūzijos, .
| Anglijos, Vokietijos, Italijos ir
| Šveicarijos mokslo Įstaigose
| besimokantiems. Atsižvelgiant
| į vietos aplinkybes, kiekvienas
| studentas galės gauti individu-
Į alinę stipendiją $850 vertės.

Dr. Henrv T. TTea1d. Fordo 
j fondų pirmi ink s. pareiškė,
l kad vengi į u< n ;a ir inte-
| lektualai, aktyviai vadovavę
| sukilmą prieš krašte siautenti
Į komunizmą, yra pi’nii užsitar-
Į navę tos parr”'.o... galinčius

juos laisvosios Europos univer
sitetu būti paruoštais tikrai
siais kovotojais už laisvės prin
cipus ne tik dėl savo krašto, 
bet ir dėl viso pasaulio. (SK.)

tėję pagerbiamos mūsų mo
kyklos seselės kazimierietės. 
šiais metais jų pagerbimas 
įvyko savaitę vėliau, nes kovo 
3 buvo švenčiama mūsų pa
rapijos klebono kun. Juozo Ju- 
sevičiaus 25 metų jo klebona- 

parapiečiai, patys įvertindami vimo šv. Antano parapijoj su
kaktis. Seserų pagerbtuvės 
įvyko kovo 10. Mokyklą lan
kančių vaikučių mamyčių ir 
močiučių pastangomis buvo 
suruošti skanūs užkandžiai su 
kava. Seserys buvo labai dė
kingos. Taip pat dėkojo už 
joms suteiktą piniginę dova
ną. Be to, teko nugirsti, kad 
ir komitetas seselėms įteikė 
laikrodį ženklan padėkos už

šiemet šv. Antano lietuvių 
parapijai sueina 50 metų. Ta 
proga gegužes 5 bus padėkos 
mišios, kuriose dalyvaus Jo 
Ekscelencija Omahos arkivys
kupas Gerald T. Bergam Taip 
pat Jo Ekscelencija suteiks 
vaikučiams ir tiems parapijie
čiams, kurie dar nėra sutvir- jo nuveiktą per 25 metus mū

sų parapijos darbą, ypatingai 
stengiasi išmokėti skolas. 
Kun. Juozas Jusevičius, atvy
kęs į mūsų parapiją, rado 
daug skolų, kurias ne tik pa
tys parapiečiai mokėjo, bet ir 
paties jubiliato buvo įdėta ne
mažai darbo ir vargo skolom 
sumažinti. Jubiliejaus proga 
jam įteiktą piniginę dovaną

10—15 dol. ir mažiau. Atro
do, kad mūsų klebono kun. 
Juozo Jusevičiaus didžiausias 
rūpestis ir našta mažėja, nes

tinti, sutvirtinimo sakramen
tą. Šią savaitę prieš jubilie
jų bus misijos lietuvių kalba 
6:45 p.p. ir anglų 7:45 p.p. 
(vakarais).

Jubiliejaus sukakčiai Zyku 
šeima, kuri Omahoje gyvena 
virš 50 metų, nupirko 3 auksi
nės spalvos arnotus, Šv. Ro
žančiaus Draugija — 3 albas 
ir kitus liturginius rūbus, Al- ($551) suma‘ neįkainojamą darbą, mo-

toriaus D-ja savo lėšomis nu
tarė paauksuoti visus bažny
tinius indus ir žvakides. Vie
na lietuvių šeima procesijai 
nupirko baldakimą ir jį ne
šantiems vyrams sutanas ir

žintL Mums,-- parapiečiams, 
tenka palinkėti jam sveikatos 
ir greitu laiku nusikratyti vi
sų skolų.

Pagerbė seseris
Kasmet šv. Kazimiero šven

^ Vincento parapijos Girardvil-
le, Pa., vargonininkas. Jis su 
savo akordeemu padainuos ke
letą linksmų lietuviškų daine- 
iių.

Gražus teatras
Šv. Patriko dieną, kovo 17, 

šv. Petro ir Povilo sodalicija ___ ____ _
puikiai suvaidino “Paslaptin- minam jeį jam ten nepavyk- 
gas rūmas”. Jaunos mergaitės tų g^oja. stoti į Notre 
čia kasmet surengia vaidini- n^me ar Villanova universi-

Juozas Kaselis, 530 E. 
Broad St, Tamaąua, Pa., ren
giasi egzaminams į JAV lai
vyno mokyklą, Anapolis, Md. 
Jis yra baigęs vidurinę mo
kyklą ir jau metai, kai ren
giasi specialioj mokykloj egza-

Jėzaus seserys. Mergaitės dar 
išpildė keletą lietuviškų šo
kių.

šv. Vardo brolijos veikla
šios brolijos rytinis regijo- 

nas turėjo savo susirinkimą 
Summit Hill miestelyje kovo 
10. Susirinkusiem kalbėjo adv. 
McFadden iš Bethlehem, Pa. 
Jis pažymėjo^ kad naktinis 
švč. Sakramento adoravimas 
labai išsiplėtė. Dabar 300 vie
tų vyrai adoruoja eucharisti- 

SKA1TYK VARPELĮ. Įdomus, 
nautfingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2jOO. Rašyld 

Franciscan Fathers 
Kennebunkport, Me.

kinant mūsų vaikučius ne tik 
mokykloje privalomų dalykų, . nį Kristų per naktį nuo vaka- 
bet ir lietuvių kalbos, kurios, ------ • - --------- --- -
gaila, dauguma ateivių lietu
vių neperdaugiausia Įvertina.

Vidinis

(metinis mokestis tik $14)9) į 
The Bureau of Missang



.®š

DISPLAY

akut Salius Bonds!
Mickey Mantje’s

DISFLAY

TRUST

VILLAGE PRIVATE
Apygardos Vadovas

DARBININKE,
skambink telefono:

LOTYNIŠKAI
TA 2-9611

TRUCKS

TALARSKl
Free Poiūng Oppoaite Our BtuHia* Entnmce 
RECTOBY SERVICE AT YOUB REQUEST

Directions: Nostran Avė. Station of Ind; The Dean St Station of the 
Brighton Shuttle; Crosstown Bus; LIRR. Nostrand Avė. Station;

Gripsholm 
Restaurant

.353 
130

FL 9-6911—Camp Directoress 
Mrs. G. Watson. Pres.

Bet su sąlyga
Anglų bažnyčiose per vedy

bas leidžiama barstyti jauna
vedžių garbei ryžius, bet su są
lyga, kad vėliau patys išvalytų.

Nep. 4-2944 
HAMPTON BAYS AREA

LOVELY A6CENSI0N 
PARISH RAHCH

New Milford. N. X (near Teaheck) 
45 minutes N.Y.C. 3 bedroom randi 

huge iiving, dinteg, Rooms—picture 
window, dead end Street Walk to 
Public <fc Parochial SehooL
Reloeating May - June, 822A00 

CO 1-9480

SUIT5 
TOPCOATS 
OVERCOAT5 . . 
HOmZ ALBERTS

New York, Brooklyn, 
Long Island 
GE 4-0128

American League’s 
Triple Batting Crown 
lašt year and unani- 
mous choice by the 
nation’s sporte writ-

Speciatizing in Air and 
Steamship Travęl to Ireland 

and Great Britain. 
55 West 42nd St. 

New York 36, N. Y. 
CH 44410

Rockland County 
PEARL RIVER, N. Y. 

35 MINUTES N. Y. C. 
Olose to New Lederle Plsnt 
and N. Y. State Thruway 

INSPECT TODAY!
UNSURPASSED VALUE 

AT 317390 * 
4 BEDROOMS 

FINISHED “REC” ROOM 
tt----- GARAGE—1/2 BATflS -

SPLIT-LEVEL
A delightful front-to-back split-level 
offering value unheard of at this 
low price. Daige Iiving room, ca- 
thedral ceiling, dinette area. City 
sewers, city water. Inexpensive 
natūrai gas forced air heat Plota 
approx. 80 x 125.

8-56 iš 1947. II. 24 šiuo skel
biu I rato rytų apygardos pir
menybių tvarkaraštį:

1. Krepšinis, tinklinis—pra
veda LSK “Gintaras” Water- 
bury, Conn. Klubai registruo
jasi pas LSK “Gintaro” sekre
torę V. Kiaunytę, 136 Chest- 
nut St., Waterbury, Conn.

2. Stalo tenisas — praveda 
Lietuvių Atletų Klubas Brook-

Spraying, For Insect Control 
Fertilization , Cavity Work 

Proning, Bracing 
Fully covered by Insurance 

Landscape Foresters Ltct, Ine. 
65 Ponfield Rd. BnmxviUe 

DErfld 7-2271 
Nltes Sundays and Holydays 

WHitePls 9-9371

CARS 
CONVERTIBLES

369 Knickerbocker Avt, VA 1-3492 
687 Manhattan Ave^ EV 3-8582 
Teatneša La Monte tikrą, groži i 

Jūsų namus.

ŠOU IRĘ REALTY 
P. O. Box 738, Hampton Bays 

Phone Hampton Bays 2-0393

_S. T _ E S
CAMP FOB GDRLS 

Wurtsboro, N. Y.
Excellent supervision. Good food. 

Swimmteg. Indoor Roller Riag. 
For Information write:

PARENTS & FRIENDS ASS., Ine.
124-14 14th Avė., College Poiht 56,

OCEAN VIEW 
NURSING HOME

AGE — CHRONIC — 
CONVALESCENT

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

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY
Atlantic City 5-5853

Mickey MonHe's Kocord
BcrtHng Avįsrag* 
KumBdHodln
Hmm tune

«
 most valuable player.

This young Oklaho- 
man figures to have 
many more great 

i years in the majors, 
būt afready he’s tookmg beyond bis playing

FOR EĄSTER RUSH 
$3.50 EACH

Check or Money Order Post 
Paid. No C.OD. Please

His Holiness Pope Plūs XII 
A beautiful 12” x 16” fui! color 
reproduetton, looks likę an OIL 
PAINTING. A real subject of 
ART for aH CATHOLIC homes, 
officer and instRufions. Excellent 
fllft for arty occaston.
OSCĄR, SLATER ASSOCIATES 
Railroad Ave^ Greenwich, Conn.

Vitkauskas,. Viktoras, s. Ig
naco, iš Kražių vai. 
'"Vizmanienė - Pavasariūtė, 

Mikalina ir jos broliai Pavasa- 
rys, Pranas ir Stasys, 

Kimtienė - Dinapaitė, 
joną, iš Kaltinėnų vaL 

Žukauskas, Ernestas
šuo Elena, vaikai Vinco, gyve
nusi Shenandoah,

SUMMER HOMES

CASSOCKS 
CLEMCAL VESTS 
BIBETTAS 
CAPES

Geras paprotys
Danijoje Thisted pavyzdinio 

kalėjimo buvę kaliniai kasmet 
rengia labdaros balių ir jo pel
ną siunčia savo buvusiam ka
lėjimo viršininkui.

BLAIRSTOVVN VIC
ATTENTION Catholic groups and 
organization seeking summer camp 
facilities; we . have available for 
immėdiate sale 4 fully eųuipped 
camps with capacities from 50 to 
400. Ali are within 75 miles of N.Y. 
and reasonably priced. Also a 
number of exceHent undeveloped 
camp sites.
BLAIRSTOWN REALTY AGENCY 
Press Bldg. Hghwy 94. Blairstown, 
N. J. Foxcrof 2-2212. Sun. by appt.

Nostrand Avė. Bus; Bergen SL Bus; etc.
28 BREVOORT PLACE, BROOKLYN 16, N. Y. NEvins 8-90M

irdui^lMiūL
Utara, Motiejus, iš Ifocfcfr 

būdžto k-, Keturvalakių 
A^lkavi&io ap. ,

Vatentakogytė - Krupukai- 
tienė, d. Povflo, ir vyras Jur-

25-YEAR MORTGAGES 
20% DOWN

Near public and parochial schools, 
shopping center and excellent trans- 
portation.

LINCOLN HOMES
N. Magnolia. SL, Off • Washington 

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

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Road, 
North on Kinderkamack Rd., w]ūch 
becomes N. Pearl St, Peari River, 
to dead end. Turo left to Magnolia 
St and right to Model Home.

Another Project of
Lincoln Home Const. Co.

Builders for Over 25 Years.

KUR KITUR, JEI NE 
FIRE ISLAND

naiRitiksite malonių žmonių aplinkoj, 
kuri Jums sudarys džiaugsmo? Ir 
ni^ęur kitur Fire Island, kaip tik 
LIONEL galėsite gauti vieno kam- 
bario butą (Housekeeping Apart- 

'^aaentF vedmtat~porai -tek $288.00 vi- ~ 
sam sezonui ar su visukuo, ką Jūs
savo atostogom pageidautumėt — 
plaukyti, žvejoti, linksmintis ir kai
tintis saulėje. Platesnių informacijų 
dėl savaitės ar mėnesio atostogų, o 
taip pat ir žemas kainas, teirauki
tės dienos metu UL 5-6436, vaka
rais NEwtown 9-8591.

THE LIONEL, | 
Kismet Beach; Fire Island

FlMtariNf 
Per fa* C—>scb

/•r ifa Uūho* t* CvtivenieneeIp the 77th Year of Educationai Service 
ST. LEONARD'S ACADEMY

A TW0 YEAR COMMERCIAL HIGH SCHOOL TUITION 5300.00 
Very Revercnd Brother Aųuinas, O.S.F., Principal 

Announces Its 
ANNUAL ENTRANCE EXAMINATION 
SATURDAY, MARCH 30th at 8:30 A. M.

Ali Applicants mušt take this Examination. Ali Applicants mušt 
regfster by man. Examination fee 51.00 

Ali transit within 2 blocks of scbool

sekretorių K. Brazauską, 1332 
Halsey St., Brooklyn, N. Y.

3. šachmatai: praveda Bos
tono šachmatų klubas Bosto
ne, registruojamasi pas pirmi
ninką K. Merkį, 431 7th St., 
So. Boston 27, Mass.

Krepšiniui ir tinkliniui re
gistruojamos vyrų, moterų ir 
jaunių komandos. Pirmenybės 
-įvyks'kovo-ž^’d. {tinklinis tik- 
vyrams ir moterims).

Šachmatai—komandinės var
žybos. Varžybos įvyks Bostone 
balandžio 13, 12 d.d.

Registracijos mokestis: indi
vidualinėms varžyboms 50c., 
komandai — $3.00.

Klubai ir atskiri sportinin
kai, nedalyvavę apygardos pir
menybėse nustoja teisės daly
vauti Fasko rengiamose meti
nėse lietuvių sporto žaidynėse. 
Apygardos pirmenybėse gali 
dalyvauti tik Fasko registra
ciją atlikę sportininkai per ry
tų apygardą.

Informacija: atskirų sporto 
šakų reikalu — pas tos sporto 
šakos varžybų rengėją: regis
tracijos reikalu Fasko rytų 
apygardoje adresu: A. Vąkse- 
lis, 85-09 88th SL, Woodhaven 
21, N. Y. Tel. VIrginia 6-3246.

Nakvyne ir maistu sporti
ninkai bus aprūpinti varžybų 
rengėjų, jei ne vėliau 7 dienų 
prieš varžybų dieną apie tai 
bus painformavę varžybų ren-

GReenleaf 6-1616. 217 Warbur- 
ton Avė. Yonkers, N. Y. .

TOTTENVILLE, STATEN ISLAND
6 Rooms. Tile Bath. 8 Indi Brick 

Fireplace. Modero Kitchen. Auto
matic Heat Garage. Sevrers. Resi- 
dental Ideal for Boatman. 5 min. 
to Everything Eztras. Original 

~Owner Moving. "Siekto.------ —
TO 8-1457 W.

learned the šame Jesson about savings. Buying 
U. S. Bonds regularly hdpe win the game of 
security.
“M&ions of sporte fanš can be star players in 
the game of security Ity inmng and staying on 
Payidl Savings wbere ttęy vrork.”
Good advice for the long havd from a long bąli 
mtter;

Aldona.
Žnramskiehė - Zalanslraitė, 

Geltruda ir tyras žuramskis, 
Andrius, iš Merkinės ir Varė
nos. vai. Pranešti: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd St., New York, N. Y.

DARBININKAS—visy IMu- 
viy bičiulis. Jb du kartas per 
savaite naša naujienas iš vbo 
pasaulio ir EatuvKko gyveni
mo!

\ Fonuėr Hfah. fa 
datai Meatfoctmn faa 1934-KSS

10EAST mSTKS3ET,N. t. C 
Jm Bot rf Fifth Ava.

MU. 5-7568

HSJUrorCAMFB '
HHttop fer boys 5—16 

Hūl Manor for giria MA 
iv-. CathoKc serviceB at camp 

' Sepėžtete camj* on mountain lake 
, aear Haacoek, N. 2200* Att. 

Daily ridtng, espery tastruetkm 
foriuded te fee. Ali land and 

.wAter‘sporte. BasebalT, rifHng, 
water skiteg, daneteg. Matulė 

staft Own farm. 150 mL N. Y. C. 
Also open June and SepL 

. Catalog.
H. E. EStenan, Dteector, 

■ 8618—llūth St, Richmond Hill, 
New York. TeL VI 9-7362

Rentals — Furoished Cottages & 
Estates — Waterfront

AH Sizes & PRICE RANGĖS

Taxie Service 
24 Hour Service 

Door to Door 
Limoustee available for 

Weddings and aū Sočiai Affairs

MANHATTAN 
TRAVEL&IVICE

Jogoslavų katalikų tarpe kur
suoja naujas anekdotas, kurs 
remiasi tikru atsitikimu.

Vieną dieną Sarajeve prisis
tatęs klebonui jaunas klierikas. 
Jis sakėsi studijuojąs Romoj. 
Ten gyveną jo tąutiečiai kuni
gai siuntę jį susipažinti su pa
dėtimi Jugoslavijoje.

Klebonas gražiai priėmė šį 
svečią, pavaišino ir pradėjo su 
juo kalbėti apie padėtį Jugos
lavijoje lotynų kalba. Deja, 
jaunasis “teologas” nuraudęs 
prisipažino nemokąs lotynų 
kalbos. Kai klebonas jam dar 
viena kitą klausimą pastatė, 
greit paaiškėjo, jog turi reika
lo ne su klieriku, bet su ko
munistų šnipeliu..

Jugoslavijos katalikai šypso
damiesi pastebi: “Jei norite 
šnipinėti mūsų kunigus, išmo
kite pirma lotyniškai”

gėjus.
Aleksandras V akselis,

Volkswagen 
OVERSEAS 

Local Detivery 
Chat. J. Wris, Ine. 

215 22 Jamaica Ava. 
Oumm Village HO 4-2929

LA MONTE VISŲ MODELIŲ 
VIRTUVES KABINETAI

Standartiniai ir pagal užsakymų 
Visas darbas garantuojamas 

Nebrangios kainos—$7.95 ir daug.
Pareikalavus siunčiama planas 

Specialus atsižvelgimas i instituci
jas ir dvasiškiją. Aplankykite ar

Flve Star Ro<fent. Control 
Pbison ifor rits atadTfiiče 

Contains "Warfarte” 
(1) pound Container — 98c. 
Special rates to institutions 

Mail or phone GE4-0128 
Five Star Exteiminating

FUNEBAL HOME

Iš EUROPOS

LIETUVIAI PER LIETUVIUS — LIETUVIAMS! .. THAT BY ALL MEANS ...

CHRIST
BE PREACHED

To preach Cbrist is Ute ot ėadi ffister fa this Domtaicaih 
Congregštlon. Whether ihe be i tescher, housekeeper, secretaiy, 
murician, seamstaess, or sodai vroeter, rite dedioates her Hfe—Mr 
Iiving of each day, that Christ may be preached to alL

Hera ta a Ufe of service to the needa of bodies and aouls; hera ta 
a vocatlon to preach Trath ty spfrtt and exampb rather than ty 
ironto; hera ta a contfauous prayer and seal for the eause of Chrtet; 
hera to penance toat gataa grame for mankind; bėro to a joyfaMnete 
that minus the happinesB of beaven.

In the apootofate ef the Dofafaican Slstera, evoty talent can te 
urad to preach Chrtet The teorta ttey undertake reųtdre a variety at 
•kilis and tndnlng. Būt above aO, and f ar mbre tmportant, they te- 
ųuire a derini to tave God... a edUngneas to be taught... and right 
judgement

RE8IDCNCC4 FOR YOU — RETRRAT H0U8K8 
CATRCMKTrCAL CCNTgRB u- ACADtMItt 

8TUDY FRAYKR

IR PIGIAU IR ŽYMIAI GREIČIAU!
MEDŽIAGOS, AVALYNS, VAIRAI, LAJKBOD21AI, BALTINIAI IB UIT.

Y petinga i skubiam reikalui esant užsakymai priimami telefonu Londone. CHI 2107. Telefoniniai užsa
kymai automatUkai irstomi ploMteRn per trumpų laiką.
ORO PA8TU riunttefai Uetuvg pralekia per 10-15 dienų. Paprastu—per 4-5'ra vaite* Oro pažto 1 ki
logramo persiuntimas kaštuoja 3 dol 30 centų, gi sekantis 1 doL 30 centų.
Siuntinio iki 22 Ibs pastatomas, Įskaitant vtara Maldas, atsieina (paprasta pažtul, 6 ddl. M centai.
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Joseph Garszva į

G. Naujokaitis.

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS

Ml 2-4076

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

REMĘJŲ SEIMELIS

MIS.

25! W. Broadway 
South Boston, Maus.

Įstaigą 764 Cypress Avė.
Ridgewood 27, N. Y.

Maspetho lietuviams
Kovo 31 d., sekmadienį, 4:30 

v. p.p. kviečiamas LB Maspe
tho apylinkės metinis susirin
kimas vietos parapijos salėje. 
Bus renkama apylinkės valdy-

433 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

pinti. Lietuvai laisvę atgavus, 
reikės jai žmonių - apaštalų, 
kurie būtų pasiruošę dirbti 
religiniam atgimimui, nes ten 
bus blogo palikęs bolševikinis 
ateizmas.

Lietuvos Skautu Brolija yra 
Įsteigusi Džiamborės Fondą, 
kurio tikslas yra telkti lėšas, 
kad būtų galima paremti lie
tuvių skautų vienetus tarptau
tiniuose skautų sąskrydžiuose.

čiuškos. Tikimasi, kad Kunigų 
Vienybė dvasios vadu ir toliau 
patvirtins kum A. Račkauską.

Suvažiavimas užbaigtas pa
maldomis Apreiškimo bažny
čioje. Palaiminimą Švenč. Sak
ramentu suteikė Aušros Vartų 
parapijos klebenąs kun. J.Gu- 
rinskas. . (S.)

Naujosios Anglijos sodales 
surengė diskusijas lietuvybės 
ir katalikiškos akcijos klausi
mais. Diskusijos buvo kovo 24, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų šv. 
Petro parapijos salėje po baž
nyčia. Lietuvybės klausimu 
kalbėjo Rasa Marija Vasyliū- 
naitė iš Lawrence, Mass; apie HiU, Jamaica ,Woodhaven

Vyrų choro koncerte 
penkerių metų sukakčiai pa

minėti dalyvaus solistė St. 
Daugėlienė iš Manchesterio ir 
solistas St. Liepas iš So. Bos
tono. Koncertas įvyks kovo 
31 d . 3 vaL p.p. Thomas Park 
mokyklos patalpose.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė dr. Br. Radzivanas, St 
Dzikas, Ir. Banaitytė ir J. 
Daubėnas; pirmininkavo Br. 
Rariarivanąs. RetolĮucijų komi
sija sudaryta iš kun. V. Da- 
bušio, K. Krušinsko ir St Ra
dausko, mandatų — Em. Vaiš
noraitės ir A. Bačiuškos.

Suvažiavimo pradžioje dr. 
Antanas Kučas, Scrantono

PAMALDOS iv. Petro bažnyčioje 10 vai. Mišias aukoja prel. M. Juras, pamokslą sako 
kuri. J. Steponaitis.

POSĖDIS 1 vaL p. p. salėje po bažnyčia. Darbotvarkėje praheiiinai rėmėjų pirminin
ko prel. Pr. M. Juro, vienuolyno vlržtainHe motinos M. Anundatoa ir rėmėjų 
skyrių. Paskaitą skaito Mrs. Genevfeve Kaneb, Moterų S-gos C. Valdybos vice
pirmininkė.

MENINĖJE programoje dainuoja Moterų Sąjungos choras, vadovaujamas Mrs. Gene- 
vieve Kaneb.

Rėmėjų skyrių atstovai, nariai ir svečiai

Amerikos Baltų draugija, 
kuri Bostone rengia Pabaltijo 
menininkų koncertų seriją, 
balandžio 5, 8:30 v.v. Jordan 
Hali rengia koncertą, kuria
si dalyvaus žymus latvių če- 
listas Ingus Naruns; jam 
akompanuoja Elsa Fiedler. In
gus Naruns ketverius metus 
grojo kaip solistas Bostono 
Pops Tour orkestre, kuriam 
dirigavo Arthur Fiedler. Bilie
tus į koncertą iš anksto gali
ma įsigyti pas koncerto ren
gimo komiteto narius ir Jor
dan Hali kasoje.

me Anglijoje

SL, Brooklyn 11, N.Y. Filmus 
rodys broliai Motuzai.

Jei mes kiekvieną savaitę 
su. malonumu klausomės lie
tuviškos radijo valandėlės, tai 
argi galima praleisti tą retą 
progą pasigrožėti laisvės me
to Lietuvos vaizdais, kurie 
taip retai mums rodomi? Dėl 
to Lietuvos vyčių’ 41 ’ kuopa 
nutarė suruošti pakartotiną 
filmų rodymą iŠ rinktinių Lie
tuvos- vaizdų ir kviečia visus,

Darbe yakmdeę: Treč. Ket Penkt 6 P. M. 9 P. M. 
šeštadieniais 9 A. M. 6 P. M.

Naują laikraštį
išleidžia Antikomunistinis 

Frontas. Laikraštis pavadin
tas “Laisvasis pasaulis” (Free 
World), skiriamas kovai prieš 
komunizmą. Informacijų rei
kalais kreiptis į redakciją: 
Free World, 86-73 78th St., 
Woodhaven, N. Y.

NEW YORKO VISUOMENĖS 
ŽINIAI

Nauja mddernHka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonija* še- 
nūausfcunls kainomis. Kainos to*

tautinių šokių šventei
(g-M

VAITKUS 
PONEBAL HOME 

197 VFebster Aveuae 
Cambridge, Mms. 

PRANAS WAITKUS 
Imdotuvių Direktorių?’ 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Laidotuvių Direktorius 
84-92 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statkm)

Lietuvos Fronto Bičiulių 
New Yorko sambūris kovo 30 
d. 2 vaL po pietų organizuoja 
ekskursiją į Adomo Galdiko 
paveikslų parodą, kuri bus 
kovo 27 - balandžio 13 Feiglio 
galerijoje (601 Madison Avė.,

York,- N.—Y^ Romas 
Viesulas sutiko ekskursijai va
dovauti. laukiama Lietuvos 
Fronto bičiulių ir jų draugų 
malonaus dalyvavimo.

TeL EVergreen 7-4335

StepfienAromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Grabwias-Balimw)tojM
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

Vieta graži ir susisiekimas ge
ras. Kreiptis: Telef. FL 8-1437 
arba 30-37 150 St, Flushing,

Pakrikštyta
Kovo 17 d. šv. .Petro para

pijos bažnyčioje pakrikštyti:
Juozo Jasukevičiaus ir Juli

jos Toeyko — Jasukevičienės 
sūnus Povilo ir Juozo vardais. 
Tėvai gyvena 403 E. 7th St.

Vyto Markelionio ir Dara
tos Pekarski - Markelionienės 
sūnus Mykolo ir Edvardo var
dais. Tėvai gyvena 67 Story

tė paskaitą apie
’ - šv. Kazimierą, 

kurio 500 metų gimimo sukak
tis sueina kitais metais. Primi
nęs šių dienų žmogaus ieškoji
mą patogumų, prelegentas pa
stebėjo, kad šv. Kazimieras, 
priešingai, stengėsi to vengti 
ir save tobulinti. Jam nebuvę 
tai lengva, nes “būdamas kara- 
laitis nore jo ir siekė būti pa- Montvilos, St Luko ^A^BąŠ 
prastu žmogumi — nusižemi
nusiu, teisingu, gailestingu ir 
skaisčiu”. Tuo šv. Kazimieras 
pasiekęs altoriaus garbės. Jo 
stebuklingas pasirodymas Lie
tuvos kariams, besikovusiem 
su rusais, pabrėžė tėvynės ma
lę kaip dorybę, bet už tai šv. 
Kazimieras po mirties yra su
silaukęs rusų neapykantos. Ir 
šiuo metu jo šventi palaikai 
yra iškelti iš jam statytos kop
lyčios Vilniaus katedroje. Bet 
kadangi gyvenime galutinai 
nugali teisingumas ir dorybė, 
tai ir lietuvių tautos laukia per
galė

Po paskaitos sekė 
pranešimai,

ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalu Vedėjas 

660 (haad Street 
BrooMyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

PUBLIC ACCOUNTANT 
INSURANCE BROKER

TeL STagg 2-5043 į

Matthew P. Baltas?
(BIELIAUSKAS) Jį

FUNEBAL HOMB g

Išnuomojamas kambarys, 
apšildomas, su baldais ir ki
tais patogumais. Pageidauja
ma senesnio amžiaus moteris.

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

BARASEVLČTUS Ir SONl» 
FUNEEALH O Mk

Ademo GaldSco 
kūrinių paroda atidaroma ko
vo 27 d., galerijoje, 601 
Madison Avė., prie 57th SL, 
New Yorke. Bus išstatyta 
1956-1957 metų kūriniai, Mek
sikos, Maino, žiemos ir rudens 
gamtovaizdžiai, viso 24 pa
veikslai Lietuviai į atidarymą 
kviečiami kovo 30 <L, šeštadie
nį, tarp 4-5 y. v. Galerija ati
darą savaitės dienomis (ir šeš-

kuriuos padarė kun. A. Rač- A. . . .• ., . ,, Šiais metais lietuviai skau-kauskas, kun V. Pikturna, P. \ katalikiškąją akciją kalbėjo sekcijose. Skubu. Mr. Audra,
Montvila, St Lukas ir prel. J. dži^botį An&iioi nasauli- Miss Joyce Wilk iš W<wceste- 57 Palmetto St, Brooklyn, 
Balkūnas. Pii^J nu^K, kas ni^ ų Jn^vi- rio, Mass. Taip pat abiem tais N. Y.
buvo praėjusiais metais pada- AncUioie 'ir Amerikos klausimais buvo pakviestas -------------------------------------------
ryta, o prel. J. Bdktaaa fa!- taa J. Jutimus.

Valle7 ForSe» Pennsylvania. Marija Kltoakaitė pm’ ėdė gy- vienam moteriai
Pavergtųjų Jungtinių Tautų _ _ ' to® vyrias diskusijas. Diskusijos

d. išsirinko savo valdybą: pirm. posėdžiuose, Balfe ir Lietuvių Šie . įsų tautos reprezen- baį^si pamaltomis uetu-
— D. Alytaitė, ižd. — E. Re- Viena moteris ieško 1 arba Bendruomenėje. Jis pabrėžė Intams tinkamu paruošti rei- _ į ^ini- Kreiptis: Telef. VI. 6-9029.
meza ir sekr. bei koresponden- 2 kambarių buto be baldų An- reikalą ir toliau katalikam eiti J^ia Daugelis kolonijų, ytonuoliuš. -------------------------------------------

gėlu Karai ar Apreiškimo pa- ir dirbti bendrinėse liet or- kur veikia lietuvių skautų vie- w .
° .. .. . .. ... ,__ . npfai vra nravede Atsilankę į šias diskusijas Išnuomojami 2 kambariai irDabartiniu metu šokėjai re- rapijos apylinkėje. Atsiliepti: ganizacijose, bet kartu pamge- neta*’_ P?™* i-, virtuvė iii vnnia Klintis-vr n 4oon rinkliavas, Džiamborės Fondui dalyviai svarstė, kokiu bu- virtuve nei vonia. Kreipus.petuoja be^uošdaim Clucagoe telef. VI SM882. do dartmmkų tam reikalui. prisi<iėti prie 339 WU«» Avė., Brooklyn 21,

Yorko lietuvių skautų vado- ei jos. Lietuvai laisvę atgauti ir N. Y. (tarp Linden ir Grove 
vybė nori pravesti New Yorke. jos religine ateitimi pasirū- St.).

Tad šia proga ir kreipiuosi ’
į New Yorko lietuvių visuo- paremti Džiamborės Fondą. 2 kambariai su baldais duo- 
menę, pirmoj eilėj į skautų- Aukas prašom siųsti mano darni naudotis vienam asme- 
skaučių tėvelius ir rėmėjus, adresu: Romas Kezys, 130 niųi už valymą gydytojo raš- 
prašydamas bent kuklia auka Hendriz SL, Brooklyn 7, N. Y. tinės. 405 Clinton Avė., Brook

lyn 38, N. Y. Skambinti prieš 
piet telef. NE 8-1222.

(du blokai nuo
Myrtle Avė. stoties.) 

Įstaiga atidaryta 
kasdien nuo

dioiiais uždaryta. Paroda tę- persikeliant per spalvotą fil- 
sis iki balandžio 13 d. z- mą j TiiętjrivnA jaukus, miestus

ir įvairias iškilmes. Viena gera 
filmo dalis su miesteliais ir 
įvairiomis iškilmėmis, su Gai
žiūnų poligono stovykla ir ka
riuomenės manevrais visai ne
buvo rodyta. Įeinant suaugu
sieji moka $1.00, vaikai 25 c.
ALB.; Cypress^-HiBapyiinkės 
metinis susirinkimas praėjo 
labai sklandžiai. Susirinkimui 
pirmininkavo Tarybos narys 
A Benderius.

Apylinkė išsirinko naują 
valdybą: pirm. A. Maceika, 
sekr. A. Šimkus ir ižd. J. Ja
kučionis. Valdyba šiais metais 
aplankys visus apylinkėj gy
venančius lietuvius, paragin
dama įsirašyti į bendruomenę, 
nes 1957 mėtai veikimo plane 
paskelbti narių verbavimo 
metais.

Malonu, kad į Valdybą įei
na ir jaunosios kartos atsto
vas A. Šimkus, kuris praeitais 
metais baigęs koledžą, dirbda
mas ir tuo pačiu metu toliau

nį, 3:30 -vaL po pietų ir 7 vaL pu sveikiųimp žodžiu ' Nęfc ‘ me daugiau ^rbhmikų visuo- «
vaĮcaro^ Apręjškimo parapajos Yorko AprirritiRą pirm.x St meništiem re$ą]amM. Prelatai ■

. _ - ragino stengto ši nerangumą ■
įveikti. ,-Į

Kuri. V. Dąbu^is pnmįnė rei- ~ 
kalą lahaiu paremti ALRK Fe- 
deracijos -x.- 

jaunimo stovyklą, — ■
kuriai irengti pęreĮįtais metais -cyjĮ
New Yorko ^wkrįt:s sutelkė fl
virš 6000 dolerių. Aukos reikė- fl
tų pagausinti, kad stovykla V
greičiau bųtų jĘmgtiu " \

fffTinliyijas ■ L_
Pasisakyta spj idos, katali- “

vykios, lietuyią bendruomenės, 
šv. Kazimiero sukakties ir ki- f) f / i J I j 
tais reikalais. Netarta išreikš- 
ti padėka kan? J. Končiui už 
jo d;delį triūsą Balfe ir pa
sveikinti seseris kazimierietes 
jų 50 metų sukakties proga.

Naujoji valdyba 
išrinkta iš St Lušio, kun. V. 
Pikturnos, V. Staųiukyno, P:

prairtose draudimo Istaląooe apdraudttama automdblllal 
nannd, baldai, bfcnial ir aamadnte tartas nuo ugnies ar įvairiu 
tolių ataatanjbia bei pavogtam. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingą atsitikimų bei hgoa, tarta apmokant tr Ugontnfa

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


