
moka tėvai
PAČIOS

Sovietų kompartijos sekre
torius Chruščiovas kovo 30

VUKO GRUPIŲ 
PASITARIMAS

ANGLIJOJE Manchesterio fabrikų darbininkai susikibo su po
licija, -kai darbininkų, piketai nenorėjo praleisti sunkvežimio į 
fabriką.

Egipto srityje' naujienos 
smulkios, ir jos rodo tik pa
stangas įtvirtinti esamą pa
dėtį. — Egipto prezidentas 
Nasseris susitarė su JT parei-

šitas simkus ūkinis gyveni
mas, Amerikos politinė įtaka 
ragina vyriausybę ieškoti ir 
politinių nuolaidų Kipre, Sin
gapūre ir kitur.

kokis buvo pateiktas Kongre
sui, nereiškia, kad Kongresas 
jo nemažins. Knowlandas ma
no, kad jis bus sumažintas 
dviem trim milijardais. Ta
čiau tai vargiai bus pagrin
das sumažinti mokesčius. <

Jau dvi savaitės eina ir stip
rėja streikai laivų statyklose 
ir mašinų gamyboje. Statyk
lose streikuoja 20,000, mašinų 
pramonėje apie 3 mil. Darbi
ninkai reikalauja padidinti 
atlyginimą 10% Įmonės nesu
tinka, nes bijom, kad ateis in
fliacija ir reikės pakelti kainą

Šen. Knowlandas pareiškė, amerikietis ir du persai buvo 
kad prezidento tvirtas nusi- plėšikų nužudyti Persijos dy- 
'štatyinas remti tokį biudžetą, kūmose apie 800 mylių nuo 

Teherano. Buvo manoma, kad 
plėšikų vadas laiko ją pagro
bęs. Persijos valdžia net buvo 
paskelbusi amnestiją plėšikui, 
jeigu jis paleis amerikietę gy
vą. Jos ieškojo ir plėšikus 
gaudė 1200 karių ir policinin
kų. Tačiau Persijos vidaus rei
kalų ministerija kovo 31 pra
nešė, kad Anitos Caroll lavo-

PERSIJOS PLĖŠIKŲ AUKOS
Su įtempimu buvo laukia

ma, ar atsiras gyva Anita Ca
roll, kurios vyras, dar vienas

anglija Išgyvena 
DIDŽIULIU STREIKŲ 

NELAIMĘ

• Amerikajnumato duoti 
Lenkijai paskolą, bet tik 75 
mil. Paaiškės dar šią savaitę.

Galėjo Amerikos atstovas 
tuojau pareikalauti JT sesijos; 
galėjo ten sudaryti stebėjimo 
komisiją; skubos reikalui, dar 
prieš komisijai nuvykstant, 
įsakyta atstovam iš Vienos derybos tarp Maskvos ir Nagy 
nuvykti helikopteriu ir stebė- vyriausybės, kaip buvo Mask- 
ti sovietų įsiveržimą. Galėjo vos tariamasi su Lenkijos Go- 
tuoj pat pripažinti Vengrijos 
min. pirmininko Nagy atstovą 
Anna Kethle Jungt. Tautose... 
Amerika viso to nepadarė. Jos 
atstovas reikalavo atidėti bet

įDULLES UŽ JT KEITIMĄ
Valst. sekr. J. F. Dulles pa

sisakė už naują konferenciją, nas rastas per šešetą mylių 
kuri persvarstytų JT balsavi- nuo tos vietos, kur buvo nu- 
mo tvaiką. Esą JT narių bal- žudyti minėti du amerikiečiai 
savime neatsispindi valstybių ir du persai, 
pajėgumas ir atsakingumas 
už . pasaulio likimą. .. Anglai 
pasisako" taip pat už panašią 
reformą.

• New Yorko miestas ba
landžio 1 pradėjo gyventojų 
surašinėjimą. Išsiųsta suraši
nėti apie 1000 pareigūnų.

Ar Gomjulka at 
gal į Maskvą?

Anglai sutiko Makarios iš- stovas “Sunday Express laik- 
leisti į laisvę be teisės grįžti į 
Kiprą.

Makarics paleidimas sutkėr_ 
lė džiaugsmo Kipro saloje. Ži
nią sveikino varpų skambėji-' 
mas. Graikijos vyriausybė, o 
taip pat ir Washingtonas su
tiko tai kaip ženklą, kad ang
lai pasiryžę taikingu būdu 
ieškoti susipratimo su Kipro 
gyventojais.

Pačioje Anglijoje Makarios 
paleidimas sukėlė vyriausybės 
krizę.

Nesutikdamas su- paleidimu 
ir prieš tai protestuodamas, 
pasitraukė iš lordų rūmų pir
mininkų markizas Salisbury, 
vienas iš įtakingiausių kon
servatorių. Jam pritarė dar 
kai kurie konservatoriai, rei
kalaudami, kad MacMillanas 
atsistatydintų.

Kompromiso keliu nuėjo 
Anglijos vyriausybė ir dėl Sin
gapūro likimo.

Susitarė duoti jam tam tik
rą savivaldą, atsisakyti nuo 
kolonijos vardo Singapūrui. 
Tačiau pasiliko teisę laikyti 
ten savo karines bazes.
Nauja nepasitenkinimo banga

prieš Ameriką ir prieš
tas vietas. Go- 
imai apie Ven- 
anksčiau svei- 
febar-vadina jį

Jlijoj vėl banga prieš Ameriką
O DČL KIPRO SALOS REIKALAUJA, KADMACM1LLANAS PASITRAUKTŲ

koj sąžinė prasiveržia prie- sidalinimas įtakų sferom? Sąjunga, pasidalinant įtakų 
kaištais spaudoje. Didysis ir 
populiarusis žurnalas “Life” 
vedamajame tiesiai klausė: 
ar mes nieko daugiau negalė
jome padėti laisvai Vengrijai?
Ar tik tiek, kiek padarėm? At
sako: galėjome, taip, bet ne-

Izraelis sutinka derėtis
Ryšium su Egipto pasisaky

mu, kad neleis Izraelio laivų 
į Sueso kanalą kol nėra įkur
dinti arabai pabėgėliai, Dra

gūnais sudaryti bendrus kari eiis pasiskelbė sutinkąs dėl jų 
nius dalinius , demarkacijos derėtis su arabų valstybėm. O dėtis 
linijai tarp Egipto ir Izraeliu. tų pabėgėlių yra apie 900,000. tenkinimo 
saugoti. Jie busią parengti per Arabų valstybės jų neįsilei- rpi$kia<n pačioje konservato- kontrevoliucinėm jėgom. Re- 
savaitę. Į Gazos sritį Nasseris jžia ir jiem darbo neduoda, rių partijoje. Konservatorių daktoriai, ktirie rašė už Len- 
pasžadėjo tuo tarpu kanuo- tad jie būtų nepasitenkinimo fįalis laiko, kad Anglija Ber- kijos nepriklausomybę, yra iš- 
menės nesiųsti. židinys. mudos konferencijoje nieko stumti. Kalbos apie Lenkijos

nelaimėjusi. Už tai kaltina “tautinį komunizmą” seniai 
Ameriką. Konservatorių ;at- nebegirdimos.

Bulganinas. Dėl to nebeaišku, 
ar Chruščiovas savo planu no- 

pasiskardeno naujais ūkinio ri sustiprinti ūkinio gyvenimo 
gyvenimo planais. Jų visų gamybą, ar nušalinti savo po* 
bendra tendencija decentrali- litinius konkurentus. Spaudo- 
zuoti ūkinį gyvenimą. Tam jis je pasirodė spėliojimų, kad 
numatė panaikinu visą eilę pats Chruščiovas norįs atsi- 
ministerijų ir jų darbą perkel- sėsti Bulganino vietoje, 
ti į atskiras respublikas. Ta
čiau krinta į akis, kad naiki- UNIJOS NORI VALYTIS 
narnos tos įstaigos, kurios yra 
Pervuchino, ministerio pirmi
ninko pavaduotojo, ir net Mo- 

“Pravda” rašo, kad “tūks- lotovo įtakoje esančios minis-

nistinė valdžia pasiuntė Viet
namo komunistam* tam tikras 
sumas pinigų. Dėl to keliamas 
klausimas, ar pačiai Lenkijai 
pagalba reikalinga.

Sovietų min. pirm. Bulga
ninas kovo 30 paskelbė įspėji
mą Danijai, kad neduotų 
Amerikai karinių basių. Bul
ganinas labiausiai turėjo Da
nijos valdomą Grenlandiją, 
kurioje Amerika savo bases 
turi. Pereitos savaitės antra-

eksportuojamiem gaminiam, 
rašty suabejoję, ar Ameriką O streikas eksportą palietė 
galima laikyti drauginga vai- labai žiauriai, nes streikuojan- 
stybe. Kiti nepasitenkinę čioji pramonė duoda 40'; vU 
Anglijos vyriausybės pasiryži- so Anglijos eksporto.
mu tęsti vandesūBnės bombos 
bandymus Ramiajam vande
nyne. šitos rūšies nepasiten
kinimas prisideda dar prie ne- 
pasiteukmizno da graikų ar
kivyskupo Makąrios ir milži
niškų streikų. Tačiau dabar 
nebus balsuojamas nepasiti
kėjimas vyriausybei.

po to, kai Eisenhovrerio vy
riausybė yra apsisprendusi 

kokią akciją 48 valandom, kol prie§ bet kokią karinę inter- 
eis pasitarimai tarp Maskvos venciją. nes intervencija ga- 
ir Nagy vyriausybės... linti išprovokuoti atominį ka-

Palįestasis atstovas Henry
Cabot Lodge, jr. kitame “Life” 
nr. paaiškino, kokių žygių jis 
buvo ėmęsis, kokių negalėjo 
imtis grynai formaliais sume
timais (Kethle neturėjo for
malaus įgaliojimo, ambasado-

Sovietai Egiptui geresni nei N™1* vedamajame mano, 
kad Amerika buvo padariusi 

F.giptn prez. Nasseris kovo klaidą, per greitai atsakyda- 
30 pareiškė amerikiečių spau- ma Egiptui pinigus užtvankai 
dai, kad Amerika norinti ba- statyti.
du išmarinti egiptiečius, ne
duodama jiem kviečių. Tuo • Amerikos nusistatymas 
tarpu Sovietai pereitais me- dėl Egipto ir Sueso kanalo 
tais davę Egiptui 600,000 tonų stiprėja toks: kanalas turi 
kviečių. Nasseris sakėsi prie- būti naudojamas tarptautinės 
šinsiąsis Amerikos spaudimui, organizacijos su puse pajamų 

Egiptui ir kita puse kanalui 
gerinti; JT kariuomenė paša
linimą iš Gazos turi spręsti 
JT, o ne Nasseris; Izraelis turi 

Lenkijos delegacija derasi turėti laisvą išėjimą iš Aąabos 
su Amerikos vyriausybe dėl įlankos. Kitaip — Sueso kana- 
ūkinės pagalbos. Bet tuo pa- las bus boikotuojamas, ir naf- 
čiu metu Vietnamo radijas ta gabenama apie Afriką arba 
pranešė, kad Lenkijos komu- naujais vamzdžiais.

“Life” sako, kad ryšium su 2,000. Tas vidurkis svyruoja 
tokiu Eisenhowerio nusistaty- tarp mažiausios sumos 200 
mu, Chicagos universiteto dol. ir didžiausios 5,500. Stu- 
prof. Hans Morgenthau aiški- dentų mokslą daugiausia ap- 
na, jog moka tėvai — 41%, patys stu-

Amerikos užsienių politiko- dentai iŠ savo santaupų 29%, 
riai, pasiųsti į Budapeštą, ga- ----- ——————----- savo dabartinio uždarbio

Transporto unijos preziden- Įėjo būti deportuoti ir t.t.);
tas Davė Beck po apklausinė- iškėlė, kiek daug Amerika yra 

tančiai” sovietų piliečiu pasi- terlios. Nuo įtakos ūkiui i4010 senato komisijoje susi- padariusi Vengrijos pabėgė- ryžę “savan^žr ^rkti į pagal Chruščiovo planą išjun- laukė pirmų nepasisekimų pa- liam globoti; priminė, kad Šeštadienį įvykęs Vilko gru-
Vokietiioi nuo balandžio 1 Yemen, kad padėtų kovoti su giamas net pats min. pirm. Close unijose. A.F.L. - C.I.O., Amerika yra galinga, bet ne pjų pasitarimas nutarė vėl 

pirmieji ’ pašaukti naujokai anglais. Taip Maskva buvo —----------------------------------- Beck buvo vicepirmi- risagalė.
susirenka į kareivines. Jų tuo grasinusi siųsti “savanorius” ......... ninkas, 
tarpu yra 9733. Visi 19 metų. I Egiptą. Tokiais “savano- 
Lig šiol buvo tik savanoriai, riais” Maskva buvo išgarsėju- 
Kareivis gaus dienpinigių 2 0 Korėjoje, Vietname, o se- 
markes (pusę, dolerio), gene- nemiais laikais ir Išpeni joje, 
rolas 12 markių (3 doL).

Kai Maskvos tankai iš nau- “Life” aiškina, kodėl Ame- je esanti įvykusi revofiucųa ir 
jo sulaužė Vengrijos laisvę ir rika negelbėjo Vengrijos • Ar jog visi “išlaisvinimo” planai 
kai naujos vielos atitveria išlaisvinimo politikos atsisa- esą atmesti ir jų vietoj siekia- 
Vengriją nuo vakarų, Ameri- kyta? Ar jos vietoj užeina pa- ma susipratimo su Sovietų

Lenkijoje SI 
atgavo aukšti 

Macmillano vyriausybės pa- mulkos pareik 
nes nepasi- grįjąjaaglžgjjį 

acgiL Jis kino stfltflfiiflE

kalbėtojai reikalavo skubios Tokia politika — sako 
akcijos, Lodge nudelsė iki sa- “Life” — priima pusiau lais- 
vaitgalio; kai buvo nutarta vės fermą, kokia rodosi dabar 
siųsti stebėtojus, jie 24 valan- Lenkijoje, kaip geriausią da
rias jau buvo pavėlinti — Na- bar galimą sprendimą, 
gy nebuvo pagelbstimas.

Tačiau “Life” nekaltino

GEORGU IR NAOE2DA KOZMIN kitado* buvo Sovietą vergą 
darbuose, paskui pakliuvo { Vokietijos paMgSlių lagerius, atsi
durt Chicagoj psichiatrinėje ligoninėje, d ją trys vaikai buvo 
perduoti j prieglaudą. Dabar sovietai prikalbino juos repatrijuoti. 
Klausimas beliko, kaip bus su prieglaudoje esančiais trim vai
kais

Sueso kanalu pirma laivų 
vilkstinė buvo paleista kovo 
29. Muitus už naudojimąsi 
kanalu sumokėjo tiesiog Egip- Amerika kovo 31 pareiškė 

nePasitenkinim^ Egipto pre- 
jvykdyta tai, ko lig šiol reika- idealo Nasserio planu tvar- 
lavo Egiptas. Sueso kanalo reikalus 

vienam Egiptui.

mulka.
Tokį atidėliojimą laikraštis 

veda iš pasitikėjimo derybom
koje dvigubai pabrangęs pa
lyginti su 1939. Kolegijos ar 
universiteto studentas šiais 
metais turi išleisti vidutiniš
kai 1,500 dol., o privačiose ko
legijose ar universitetuose
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liciją su mažesnėm partijom, 
kurios taip pat pritarė laisvai

RĖZA PAHLEVI, Persijos karalius piligrimo drabužiuoseMeko
je, šventajame arabų mieste. Jis atvyko ne tiktai pasimelsti, bet 
ir pasitarti su Saudi Arabijos karalium Saud, kuris lankėsi Ame
rikoje.

mus (1953) CDU/CSU turėjo 
dar didesnį pasisekimą ir į 
parlamentą pravedė absoliučią 
daugumą savo atstovų. Gyve
nimas Vokietijoj dar daugiau 
pagerėjo. Visai neseniai buvo 
priimtas naujas raitų įstaty
mas, pagal kurį 6,6 milijonam 
rentininkų bus išmokama su 
viršum 13 milijardų vok. mar
kių per metus,, arba apie 5,5 
milijardo markių daugiau, kaip

Garantuotai taisoma televizija, kambaruuai bei anto radk> 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth. Woodhaven 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest HH1, Jamaica.

Darbas atiif karnas pi i tylusis teehuiks, pripažinto 
RCA Instituto, New Turke.

Dar** vate***: kaadtea M* 9 vaL ryto *1 8 vai. rak.

- '* T i'
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tautos ūkį ir už kitas Sociali
nes reformas, smerkdami CDU 
CSU propaguojamą ir vykdo
mą vadinamą laisvąją sociali
nės rinkos (sociale Marktwiit- 
schaft) politiką. Tauta per rin
kimus visgi labiau pasitikę jo 
CDU/CSU partijom. Šios 
krikščionių demokratų parti
jos, skelbdamos save^progra
mą, vengė didesnių pažadų. 
SPD gi labai daug žadėjo... 
Sakysim prieš pirmojo parla
mento rinkimus SPD žadėjo 
per ketverius metus pastatyti 
800,000 naujų butų. Drauge 
SPD grasė, kad jeigu rinkimus 
laimėtų CDU/CSU, tai jie su 
savo politika didesnės gerovės 
neduosią, o tik prigyvensią 5 
milijonus bedarbių. Gyvenimas 
parodė ką kita. Rinkimus lai-

Tuojau po antrojo pasauli
nio karo Vokietijos socialde
mokratai pasiskelbė užkasą ka
ro kirvį su krikščionių demo
kratų partija. Jie pripažino, 
kad ir kr. demokratai nuošir
džiai rūpinasi socialiniais klau
simais, tik kitais, nors social
demokratam nepriimtinais, ke
liais. SPD (Sočia tdemokrati- 
che Partei Deutschlands — 
taip vadinasi Vokietijos sočiai- 

'demokratų pairtijar) -vadas Car— 
lo Schmid tuo pačiu laiku pa
skelbė. kad

jie atsisaką ir kovos prieš 
tikėjuną, nes jų svarbiausias 
tikslas esąs .tinkamas sočia-

- iuMų klausimo išsprendimas, 
todėl jų partijai galį pri
klausyti ir tikintieji.

Tokią naują SPD kryptį 
krikščioniškųjų pažiūrų žmonės 
sutiko su pasitenkinimu, ta- 
čiaudraugeirsu nepasitikėji-' mėjusrCDU CSU, sudarė koa- 
mu. nes kitas SPD vadas, Kur
tas Schumacheris (miręs 1953

šiandien jau nedaug rastųsi 
žmonių Vokietijoje, kurie neį
vertintų laisvosios rinkos ūkio 
pranašumo prieš planingą ūkį. 
Tai aiškiai mato ir SPD vadai, 
ir todėl jie paskutiniu laiku 
jau beveik nekalba apie jų iki 
šiol propaguotą planingą ūkį. 
Mažai kalba ir apie kitas so
cialines reformas.

Tačiau, norėdami pabrėžti 
savo politikos skirtingumą nuo 
CDU/CSU, ieško naujų šūkių 
ir priekaištų dabartinei vyr.au-

Vilnones medžiagos Lietuvai 
-1> ’ >■' . 

ĮVEŽTOS IR VIETOJĘ GAMINTOS
• Medžiagos vyrų tr moterų eUntėjįs. švarkams. suknelėms.
4 Šilkiniai, rayoniriim. medvilniniai kaspinai. vilnų audeklai. 

Taniais ir gabalais. , / < __
• Didelis spalvų ir pavyzdžiu pasirinkimas. 

Geriausios rūšys. prieinamos kainos.
(Atsinešk ši skelbimą, kuris bus ypatingi įvertintas!

' SAMUEL BECKENSTEIN. INC.
TRYS DIDELĖS KRAUTUVES

Orchard St. 125 Orchard St. 130 Orchard St.. N. Y. C. 
GRamercy 5-4523

Closed Šaturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M. 
Fri'ažmvimas: S Avė. Ind. Line. Train D iki Delaney St. Nuo Čia 
pėsčiam trumpas kelias ^ki Orchard St.

Tel. APplegate7-0349

rij.iivizijosjrjiąim(ltaihxuv»
R A N C. A

ra.), pats žymiausias pokario 
metu, savo raštuose rašė, kad 

socialdemokratai su komuniz
mu yra kaip brolis su seseria.

Esą tik šios abi partijos nuo
širdžiai rūpinasi darbininkija. 
(Tiesa, paskutiniu laiku ir 
Schumacheris griežtai pasisa
kydavo prieš komunistus). To- 

' kia “giminystė" daugelį tikin
čiųjų, ypač katalikų, kurie ko
munizmą gerai pažino, šiurpu 
nukratydavo. Nemažesni nepa
sitikėjimą kėlė ir tie SPD va
dai, kurie dar visai neseniai 
buvę komunizmo eilėse (Weh- 
neri.

sybei kitose politikos šakose.
Prieš keleris metus vakarų 

Europa, nors palengva, pradė
jo jungtis. Jau anksčiau buvo 
susikūrusi Europos Taryba 
(parlamentas!. Antrasis ta 
kryptimi padarytas žingsnis 
sudarant Montano Uniją, kuri 
stanm.jai piklausanaos® vata- įr nusUeid
tybėse nustato plieno ir ak- 1 • <- --
mens anglies kainas, kontro
liuoja gamybą ir tinkamą pa
skirstymą, eksportą bei impor
tą, vienodina atlyginimus dar
bininkam ir t.t. Šiandien jau 
visos šiai unijai. priklausančios

liberalais ir Vokiečių Partija, 
socialinės rinkos politikai, ir 
pasiekė to, ko nieks nesitikė
jo:

per ketveris valdymo metus 
pastatė su viršum dviejų mffi- 
joną butų. Tai beveik trigubai 
tiek, kiek žądėjo SPD. O be
darbių beveik neliko,

nors nuo karo pabaigos iki 
šiol į Vokietiją pabėgo arba 
buvo iš užimtų sričių atitrem- 
ti keli milijonai žmonių! (Pra
eitą vasarą darbo jėgos net 
trūko — kvietėsi iš Italijos). 
Krikščionim demokratam be- 
valdant. Vokietijoje panašus valstybės — Vokietija, Prancū- 
pasisekimas vyko visose ūkio zija, Italija, Belgija, Olandija

ir Luksėn 
tuo ą

Amerikietis Vilniaus aerodrome W1NTER GARDEN TAVERN Ine. |

ragavo . Europoje, ožiui, visame aeroorome tėra i 
i jam mintis — iš- tik vienas telefonas — kon- '

EVergreen 8-9794

savininkas

Mečys Musteikis (EU)

LIETIMŲ JAUNUOLIŲ LAVONUS PAMĖTĖ ANT TAKO
kad nelikvMuojamos. bet į jas

rijoj.

Lietuvių Dienų naujausia- 
ifiė nr. (kovo) pasakojama, 
kaip Los Angeles aviacijos 
pramoninkas W. P. Lear pr. 
vasarą savo, lėktuvu buvo nu-

KA BAR ETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Tap SPD padarė Hesseno 
krašte. Žem. Saksonijoj, to sie
kė Baden Wuerttemberge, to 
šiuo laiku vis dar siekia Bava-

tui ir jo gyvenimo laikotarpyje 
(1949-1953) SPD vadai griež
tai pasisakydavo už planingą

• Amerikos valdžios įstai
gos apkaltino tris kompani
jas, kurios gamina medika
mentus nuo reumatizmo, kad

i 7- —10 metų. 1956 m. rugsėjo 
K partija Ispanijoje, pakeistų buvę įžūliai paaiškinta, jog 13 d. trys tų studentų nebe
gavo kryptį. Atsisakytų nuo amnestija esą talkom* tik grįžo darbo stovytion. Pasi-
vteokių ženklų, kurie primena anksčiau nuteistiesiem. Tokiu naudoję patogia proga bandė

kosi prie šios unijos ir ją pa
remia. Tik SPD nuolatos prieš
taravo Montano Unijai, prieš
tarauja ir šiandien ... Tai uni-

pači jos metu nieko kito neda-
Franko keičia partiją rė. kaip laiškus išnešiojo. Kai

Ispanijos Franco pareikaii- lietuvių pora pareigūnam pri- darbas. Jie buvę pasmerkti 3 
vo, kad falangistai, vieninte- minė paskelbtą amnestiją, tai • ' . ' _ \

1883 MADISON ST.

Tas tikinčiųjų nepasitikėji
mas SPD vadų žbdžišis, kaip 
neužilgo pats gyveninia^paro- 
dė, buvo ne be pagrindo. Vo
kietijos kraštų (Laender) vy
riausybe, kur tik SPD turėda
vo persvarą arba sudarydavo 
koalicinę vyriausybę be CDU 
CSU (taip sutrumpintai vadi
nasi krikščionių demokratų 
unijos, kurias sutartinai suda
ro katalikai ir protestantai 
drauge; CSU—Bavarijoj. CDU 
— visuose kituose kraštuose), 
ten

pirmuoju žingsniu būdavo 
siekiama ne socialinių klausi
mų sprendinio, o tikinčiųjų 
mokyklų suvaržymo —

Šakose; net visas pasaulis su 
nuostaba pradėjo kalbėti ap e

f flniaus aerodrome. Grįžusi ji 
plankė studentų grupė ir, ką 

iš jo patapė, atpasakojo Lie-

limo taką. Keleivių stoties pa- • 
statas didokas, ir p. Lear spė
ja, kad ten per parą nusilei
džia apie 20 keleivinių lėktu
vų. Vilnius yra tapęs tarptau
tinio susisiekimo centralė — 
aerodrome keičiama visų val
stybių valiuta! Patys aerodro
mo pastatai yra dideli ir erd
vūs, nors apleisti ir nenauji. 
Keleivių patogumu neper- 
daug rūpinamasi, nes, pavyz
džiui, visame aerodrome tėra

“1956 mitų vasarą p. Lear 
su žmona Savo nuosavu lėk
tuvu atostogavo - Europoje. 
Tada ir kild 
bandyti nųtų “švelnumą” — trolės bokšte...

nuskristi į “Aerodromo jjęršonalo tar
pe dominuoja rusų^kalba, ta

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

marus, etc.
BROOKLYN 27, N- Y.

vokiečių ste^iklą Todėl mi- to naūd^^ėt n- Anglija, pra- ^DidęUani visų nustebimui čiau darbininkai, savo tarpe, 
prantama, kad per kitus nnki- dzioje stovėjusi nuosahai ir p le^ su lietuviškai.

reiskusi nepasi ėjimą, šiuo su, oficialaus vertė- Apskritai žmonės labai skur-
laiku, nors ir netiesiogiai, tai- navj^toriaus pareigas, džiai apsirengę, išblyškę, su-

iš Berlyno pakilo. vareę. Bendras vaizdas — ne-
“460 mylių, skiriančių Ber- jauku, skurdu, skaudu.

lyną ir Vififių, p. Lear nuskri- • Vnniuje mūsų keleiviai nu-
do per dvi su puse valandos. sileido pavalgyti ir pasiimti 

. jai pritaria ir visos minėtų ’• -
valstybių socialdemokratų par
tijos, tik Vokietijos SPD vis 
sako “Njet”. Panašiai SPD 
prieštarauja ir visiem kitiem 
Europos apsijungimo veiks
niam. Taip kitados prieštara
vo Europos Gynimosi Bendruo- 

. menei; jai nepavykus susikur
ti, SPD prieštaravo kuriamai, 
o prieš dvejus metus jau įkur
tai, Vakarų Europos Unijai. 
Panašiai

SPD dabar prieštarauja ku
riamoms atominės energijos ^į”80įįįmatyti’ _ „ ___________________________________
bendro panaudo^mo bei regu- jjg ^3^ išvadą, kad į kolcho- Lietuvos žemėlapio, p. Lear iš- 
Havimo unijai (vadinamai Eu- 
ratom) ir Europos bendros 
rinkos (prijungiama ir šiau
rės Afrika) Unijai.

Tokia SPD laikysena trukdo 
ne tik pačios Vokietijos reika
lam, bet stabdo ir visos vaka
rų Europos sujungimo pastan
gas. Tačiau nuostabiu būdu to
kia SPD laikysena sutampa su 
Sovietų Sąjungos pastangom.

Prieš susikuriant pirmajam NEBRU, Indijos ministerls pirmi-
Vokietijos pokario parlamen- ninkas, atrodo, turttų užsigauti, 

kad jam spalvotais dažais iimo- 
zojama kakta, bet jis patenkintas, 
nes visi taip daro Indijos šventojo 
karnavalo metu.

“Nusileidus, jų lėktuvas lėktuvui kuro. Pilant benziną, 
tuoj buvo apsuptas žmonių, p. Lear pastebėjo, kad sunk- 
kurie pirmą kartą po ilgų me- vežimis neturi jokių prietaisų 
tų pamatė nerusiškos garny- įpilto kuro kiekiui matuoti. ; 
bos lėktuvą. Tvarka ir logika, kaip sužino- !

“Į Lietuvą lėktuvas įskrido jo, ten yra tokia: visi lėktuvai ; 
iš Rytprūsių, maždaug Aly- priklauso valstybei, valstybei ; 
taus — Vilniaus ruožu. Paša- priklauso ir lėktuvam varto- i 
koiojo nuomone, palyginus jamas gazolinas. Nusileidęs 1 
Rytprūsius ir vėfian Gudiją, lėktuvas tuoj pripildomas ku- 
Lietuvoje esąs žymiai mažės- ro, tad ir p. Lear Vilniuje už 
nfs grįstų kebų tinklas, ūki- benziną nemokėjo nieko, gi 
ninku sodybos atrodė skur- darbininkai stebėjosi jo noru 
džios ir apleistos, tačiau pa- atsilyginti.

. Iš to “Pasilenkęs virš naujojo

Paulius Gaubys

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, konijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

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

ir pigiau nei kas kitas.

85—27 88th St, Woodhaveri 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tūlu VI 6-2164
po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus 

vis dar laikoma

PARCELS TO RUSSIA, INC.
BROOKLYN, N. Y.

Si firma įgaliota Intourist Maskvoje čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktus į SSSR.

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

patogumui, jau iki šiol

PARCELS TO RUSSIA, INC.
atidarė skyrius: -

11601 Jos. Campau Ate.. Detrtrit 12, Mich.. Tel. TOwnsend 8-0298.
651 Albany Avė.. Hartford. Conn., Chapel 7-5164.
121 So. Vermont St.. Los Angei -s. Calff.. Tel. DUnkirk 5-6550.
78 Second Avė . Ncw York CU '. N Y. Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siųrt.— nuujl ir dėvėti rūbai, maisto 
pr<xluktai. o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicln, Pehicilin, 
Kimofon ir kiti. Vaistai siunčiam! oro paštu gavėjui pristatomi
per 7-10 dienų.

NAUJIENA: DABAR GALIMA SIUSTI 
"A N T 1 - P O L I O S E R U M”

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, 
akordijonai. siuvamos mašinos.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.
Naujas adresas:

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1536 BEDFORD A VENŲ E, BROOKLYN IK N. Y.

• Už kampo buvusius vietosi Tel. INgerron 7-64». 7272 
įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automdMHų pa- 
stMatymus. įstaiga atidaryta kasdien. įskaitant sekmadienius 
nuo V iki « vai. ir šcUadien. 0-4 vai. .

Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys

žus dar ne visi suvaryti. Iš vedė liniją pro Naiučio ežerą, 
viršaus stebint, Vilniaus mie- ‘Atsimenu, skridome virš šio 
stas keleiviui labai pilkai at- ežero’, pastebėjo ir tęsė savo 
rodęs. Jo žodžiais tariant, įspūdžius Maskvoje".
“susidaro įspūdis, kad miestas ---------------------------------------------
10-15 metų; nedažytas, apneš
tas dulkėm".
“Mieste jam neteko būti, nes

tik 2 valandas tebuvo susto
jęs. “Vilniaus aerodromas tu- jų reklamos per radiją, televi- 
ri vieną 3600 pėdų ilgio ir apie ziją ir spaudoje yra neteisin- 
75 pėdas pločio asfalto paki- gos ir klaidina žmones.

Sukdkstytų automobilių dalių ištiesinimaš, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRANO STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Grižęs iš Sibiro vokiečių pi
lietybės žydų tikybos tremti- atgabenama vis nauji tremti
nys išbuvo prievartos stovyk- niai. Jo pasakojimu, pereitų
lose 10 metų. Jis paneigė- kad metų rugp. 10 į stovyklą “Pot-
paskelbtoji amnestija plačiau ma XA buvęs atgabentas kartu nizacijai ir pritarę “buržuazi-
būtų buvusi įgyvendinama. Bu- su kitais kaliniais lietuvis X. niam nacionalizmui ir patriotiz-
vę paleidžiami tik ligoti ir ne- Jis karta su žmona 1955 m. nmi". Jie anot glaustojo buvę
darbingi asmenys. Priverčia- pabaigoje buvęs suimtas kalti- puikūs žmonės, inteligentingi,
mojo darbo stovyklos netik nant bendradarbiavus su vo- religingi, geri draugai. Vienas

, - - kiečiais nors jis vokiečių Oku- M jų .medikas, buvęs priskir
tas prie stovyklos gydytojo, o 
kiti dirbę kol kas žemes ūkio

ritate Katerius studentus* ku
rie buvę suimti 1956 kovo 
mėn Jie buvę kaltinami pri
klausę katalikų jaunimo orga-
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IHKAS

(Bus dąųgiąų)

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

įvykfeVliėl 
gyvenime.

Tad iki

ko preke. Jis paliko čia pas 
mus šią savo pintinę su pei
liais, nes šiandien lauke dide
lė dargana; jis tuo tarpu par
davinėja medinius puodžiu
kus.

esąs geležinkelyje. Del jo įvy
kusi kažkokia šiurpulinga ka
tastrofa

— Vargas man, vargas! O 
ar nesuvažinėjo tenai jo garve-

ga sau! Dabar man jau visai 
nebemuostabu, kadjį B tarny
bos išvarė, jei jis gali miegoti 
net tardomas Alio! tėve Ado*

kumpi. Maloningasis ponas 
nė nepamanė atsisakyti nuo 
skurdžiaus vaišių. Jis valgė 
taip, kaip valgo žmogus, kurio 
visai nejaudina mintis, kad 
jis galįs sugadinti apetitą tos 
dienos ptetnroi

Zuzana pastebėjo poną kaž
kaip pernelyg įsižiūrinėjant į 
peiliuką, kurį jis teikė ranko-

valdžiaL 
gsmftįį' ttek,ldfi

vė nemažą karti tąją flMHĖ 
vihlnkai, karabęlnĮpfcai,k 
gų nešėjai, o pats bau
dėjas, atidavęs 
grašius ; spaudos rętgątei

KNYGNEŠYS Sklp. J. Zikaro

• Švedijos specialistų ko
misija priėjo išvadą, kad ki
tame kare Švedija negalės iš
likti neutrali. Keliai tarp Ry
tų ir Vakarų eis kaip tik per 
Skandinaviją.

kui gėriuosi jo kv; 
dedu valgyti tiktai 1 
O čia tų svogūnų daugiau be
gu kitados jų yra . turėjęs ,Ė- 
gipto faraonas Pšametikas. Bet 
juk tai lobingi skurdžiai! — 
Žiūrėkite, žmonės, žiūrėkite! 
štai net gėlių puokštę matau!

mas esąs sveikas dalykas ir 
unijom ir visai Amerikai- Bet 
tai labai nesveika kai kuriem 
unijų vadam, kurie Senatui 
nenori pasakyti, iš kur jie pa
tys pralobo.

Spanądfryi jte daugiausia 
maldaknyges ir religinio turi’" 
nin knygas.' Kai tojrięa jop 
senimi išteistas perapąųedino, 
kitas pats rašė — vertė iš 
lenkų kalbos. Vertimams pu-* 
vo sutelkęs visą eilępagalbi
ninkų. Vieną kitą tfąĮykHj iš
versdavo ir kai kurie Jpįiųlgąį, 
vasarą padėdavo vienas kitas 
vasarojus pas jį klierikas, bet 
daugiausia jį raštitia rėgnė

Skalbėja taip pat pasisku
bino atnešu Kramiečio pinti
nę su peiliais ir paprašė mie
ląjį svetelį, kad pasirinktų 
tinkamesnį.

— Gal maloningasis ponas 
pats teiksiesi išsirinkti, nes 
kumpiui reikia aštraus peilio.

— Kiek čia peilių — su
murmėjo ponas Makaras šu- 
kolis. — Peiliukai vaisiams, 
raikomi peiliai, net desertiniai 
peilikščiai! šie elgetos, man 
rodos, turi ką pjaustyti.

Ir išsirinko vieną lenktinį 
peilį, kuris, matyti, buvo aš-

— Ir gėles čia paliko viena 
neturtinga gėlininkė, kurią pa
nelė Lidija* atsidėkodama, vel
tui moko adyti.

— Dar viena “neturtinga”, 
iš kurios rankų byra žibuok
lės ir pakalnutės. Man į ką 
nors panašaus net pasižiūrėti 
negalima, o jie miega tarp ži
buoklių!

Ponia Zuzana manė tatai 
būsiant tik sąmojų.

— Kai dėl to, tai tamsta tu
ri visišką tiesą. Ta * mergina* 
Cičytė, guli tarp dviejų gėlių džiuką ir nubėgo m juo laip- 
lysvelių. Tiesa, tik ant plikos čiukais f rūsį. v
žemės. — Ai, ai, — tyčiojosi ponas

“Duok mėsos!” — staiga at- Makaras šukolis. - vadinas^ 
siliepė šarka, nutūpusi ant to' ir mažulėlį tarime Mnrie. Lai* 
krėrio atkaltės* kur sėdėjo ma- mingi skurddvos! Lidija Gra-

tulyte, grataMuojti (sveikinu)
O, ir paukštį beturį, mte tave!

-o, p,ra- skanųjį kąsneli atėmė iš jos
dieną, pavyduolis Budrius- iškišęs 

snukį iš palovės. *
— Vadinasi, ir šunį laikote?
Ir, matyti* tam, kad nuosta

ba pasiektų viršūnę, .staiga iš 
rūsiės suskardėjo garsingas, 
sveikas vaiko verksmas.

— Ko? gal kumpio? Ne! Aš 
jį išgelbėjau* — kalbėjo Ma
karas, švarko skvernu šluosty
damas pakeltą nuo žemės, vi
są dulkėtą kumpį. — Turėčiau 
gauti medalį už šį nuopelną.

Ponia Zuzana tuo tarpu pas
tate į vietą stalą ir padėjo vy
rui, iš lengvo kumščiuodama

penus, atstpeiEeu.
Tbda Makaras šukolis su

griebė kumpi už kauto ir pas
tatė jį priešais Kaporą.

— Na* o dabar ar pažįsta 
lįudininkas šį keleivį?

A Taip. Pažįstu.
— Kur liudininkas su juo 

pasižinri?
— Ė kur aš šitą bežinosiu?
— JB net nefino jo pavar

dės, juk tiesa? Tbdėl teikitės 
tuojgn," greitomis, sugalvoti ko
kią nori btbrijėlę... Kitados 
gyveno gerutė burtininkė- ir ji 
leido seniui pei jo Žmonai pa
reikšti ti* norus. -*Kad mums 
notų ir įkristą per auksinų 
iaiBĮBfcir* —• pašuko senelė- Ir

spaudžia, negu kitados nesu
valdomi darbdaviai

Prieš kelis mėnesius viena- *

dar

— B-ė! čia dar kokia nau
jieną? Mario vaiko verksmas?

Panelė Lidija pašoko* me
tusi savo darbą.

— Visų vargingiausiais pa- 
Kirčio, ęnra pagiraisnr.

Ponia Zuzana jai patarė duo
ti jam vandens, perpilto per 
karštąs anglis; laidynėje juk 
pakankamai yra anglių.

— Ne, patinsiu truputį pie
no* tikusio mano pietų kavai; 
tai bus jam maistingįsu. -

Nuėmė nuo antkromies puo-

Kas glūdi po ta peiktina 
laikysena?

Nelabai seniai buvo daug 
rašoma apie negeroves uostų 
darbininkų unijose. Buvo ki
nuose rodoma ir šiurpi filmą 
“On the Waterfront”. Ji rodė

—Vadinasi čia esama ir ne
turtingo slovako? O kas* čia pa
nelė* kur sėdi tenai prie sta
liuko?

— Tai siuvėja, kuriai išnuo
mojame aną mažą šalinaitę, 
kad lengviau galėtume nuomą 
sumokėti.

nėštaip į^to skaityti, į^o ^^ hAtairMii 
MėtutiškpG' knygos, troškulį, 
kurį tenkino vėliau skaityda
mi “Aušrą”, “Varpą”. “Ap
žvalgą”,“Tėvynės Sargą” ir 
kitus laikraščius.

Lietuvišką spaudą kun. M. 
Šideravičius ypatingą! verti
no; barė prof. kun. Pr. Bučį, 
vėliau buvusį vyskupą, kodėl 
neinąs, leisti laikraščio, o be
reikalingai gaišinąs laiką, 
skaitydamas Petrapilio akade
mijoje keliems studentams 
paskaitas.

Tilžės spaustuvininkai su 
kun. M. Sideravičiumi elgėsi, 
kaip su beteisiu žmogumi, iš- 

Kun. M. Šideravičius ir jo .. naudojo jį iki aukščiausio 
bendradarbiai nebuvo, lietuvių laipsnio. Jokios raštiškos su- 
literatūros stilistai. Jiems ne-Tarties negalima buvo suda-

nesubado.
— Taip, galimas dalykas.
Šitai sakydamas, jis vėl pri

merkė akį, kurią prieš tai bu
vo plačiai išpėlęs. Ar tai buvo 
daroma tam, kad atkreiptų į 
save panelės dėmesį- ar tam, 
kad pats geriau įsižiūrėtų ir 
taip pat dar žvitriau šokinėjo 
antroji jo akis po visus skal
byklos kraustulius, tačiau vi
sa tai jam nekliuvo kumpį ry-

BrvMya. N, Y. 
HMf yaar — 
Forvisn ..

Vakarų Europoje tikusių lie
tuvių daugina yra seneliai, li
goniai, našlės su vaikais ir 
šiaip pakirstų jėgų žmonės. 
Todėl nevilties, liūdesio ir 
skausmo yra be galo daug.

Sovietų Rusijon ištremtieji 
ir pavergtoje Lietuvoje ken- 
čiantieji skęsta taip pat skur
do mariose, be būtinai reika-

Amerika yra kraštas, kur 
unijos labiausiai iš augo ir įsi
galėjo. Kol jos kietai kovojo 
už darbininkų geresnį atlygi
nimą ir lengvesnes darbo są- 
lygas, jų dartms buvo didžiai 
girtinas. Unijos daug padare^ 
darbininkų labui. Dabar pa
dėtis kiek keičiasi. Kai kuriais 
atvejais unijos jau pasidaro 
darbininko ir visuomenės 
skriaudėjos. Kartais jų strei
kas nevisai pateisinamas: 
darbininkam atneša daugiau 
nuostolio, negu naudos. Kar
tais prasikiša negerovės unijų 
viršūnėse. Kartais unijos dirb
tinai palaiko aukštą uždarių: 
neįsileidžia savo tarpan dides
nio skaičiaus darbininkų, kad 
nebūtų konkurencijos.

žmogus vis palieka žmogu
mi, kaip jį beapverstum. Kai 
jis išsivaduoja iš spaudėjo, 
ima kitą , spausti. Unijos kai

STUDENTŲ SĄSKRYDIS ė

Lietuvių Studentų Sąjunga 
kruopščiai pląnuoja didelio 
masto sąskrydį ir studijų (Se
nas Atvelykio savaitgalyje 
Philadelphijoje. •

Visi LuSS. nariai įr skyriai 
kviečiami rengtis šiąi Indėniš
kai šyentėi,' kuri' įvyks balan
džio 26—28 dienomis Phila- 
delphijos U3B. skyriaus^ sve
tingame prieglobstyje. v

ar dar ankstyvesni metai, ka
da spąuda <ter: nebuvo už
drausta. } Vteose buvo jdėU 
vysk. M. Vaimčiaus aproba- 
ta ir netikras rusų cenzūras 
tektimas. /rm bųvų daroma 
tąm, kad rusų Ssridarų pa^ 
nauti ^d^ ternv^Ą 
trisintis. Tų knygų ■ buvo iš
spausdinta apie 30. Kai ku
rios susilaukė kelių ir net ke
liolikos laidų. Eįrii tūkstan
čiai lapų rankraščių d& sto
kos lėšų liko nespausdhiti ir 
vėliau dėl silpnos lietuvių kal
bos nebebuvo^ išleisti, o ati
duoti Kultūros Muziejui.

Prūsų pusėje, Šilėnuose, bu
vo įtaisyta knygrišykla, kuri 
įrišdavo kun. M. Sideravičiaus 
leidžiąĮhaš knygas. Nuo tos 
knygrišyklos ir Juozas Angra- 
baitis pradėjo knygnešio, ko
rektoriaus ir net redaktoriaus 
veiklą.

Senato komisija tardo eina darbininkų sąskaiton. 
transporto fiarhipinkų unijos Darbo sekret<»ius teisingai 

Beck ir jo pabrėžė, jog Senato tyrinėji- 
bendradarbtus. Tardoma dėl 
to, kad pasiekė skundai apie 
išeikvojimus unijos fondų ir, 
kad unijos vadovybė ndeisti- 
nu būdu stengėsi išspausti 
daugiau pinigų iš darbdavių ir 
pačių darbininkų.

Darbo sekretorius James P. 
Mitchell spaudos atstovam 
reiškė, kad toks Senato tyri
nėjimas “yra pačiom unijom 

kraštui.-didžtei^sveilms”. 
' “Darbo departamentas svars

to reikalą išleisti įstatymą, 
kuris apsaugotų unijų fondus 
nuo nelegalaus jų panaudoji
mo”.

Kalbėdamas apie tai, kad 
tardomasis Davė Beck nesuti
ko Senate į visą eilę klausimų 
atsakyti, darbo sekretorius to
kią laikyseną pavadino “peik
tina”.

liūgo maisto, be aprangos, be 
vaistų.

Ateina pavasaris, lankos ir 
laukai pasipuoš rūbu žaliu, tik 
tremtinio dalia liks ta pati — 
bę namų, be jėgų, be vilties.

Artinasi šv. Velykos ir ta 
džiaugsminga proga Balfo Cen- 
tro Valdybą nutarė kreiptis į 
visus laisvame pasaulyje gyve
nančius lietuvius ir prašyti ąu- 
kos vargstančių mūsų tautie
čių gdbėpmuL Pasistenkim, 
kad Velykų ryto ramybė atei
tų visiems, laisviems ir pa
vergtiems, pastoviai gyvenan
tiems ir tremties vargus ken
čiantiems.

Padarykim/ - kad Vetykų 
švaatėse prašvistą tremtimo 
■Ntiaa kampas, kad jte aBdo 
nejaustų, kad va&ufiai bent 
po vieną margutį turėtų.

.Aukokime Velykų proga 
, Baltai, kad jfe galėtų sušelpti 

, Programoje numatyta ge- bent tuos, kurie be mūsų pa
ros paskaitos, susipažinimo g€^bs negsfi išsilaikyti. Ne- 
vakaras ir koncertas su šo- prašome ffidefių aukų, bet pra- 
kiais. Koncerte turėsime pro- - šome aukoti visų.
gos išvysti naujas studentų Atfildkne Velykinio gaSestin- 
kylančias meno, žvaigždes. gmno pareigą savo artimui, 

Philadėlphijos gyrius turi Balfo Centras,
apie 40 narių, studijuojančių 105 Grand Street,
keliuose universitetuose ir ko- '■ Brmddyn 11, N. Y.

:-----------
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MAANĄ OARBINiNKĄ ir LIETUVIŲ EHUAA
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. M March L irlĮFąter as ucoa^ ciaaa aMMr, at Boataa, Maw.

per didelės algos tiem, kurie 
unijų vadovybėse sėdi, o uni- rius 
jos nariams nuolat vis didina
mi mekesčiai. Rodos, nedide
lis daiktas, kai prie savaitinio 
mokesčio prideda kelis ar ke
liolika centų, bet iš jų susida
ro milijonai, kurie netaupomi.

Knšeliauskis. Niiotetinimn ra
šymui buvo pasikyietęs tem 
tikrą raštininką, buvusį Pęr- 
vazininkų km., Siutintų pa- 
rapijoje, girininką Jųoeą An
tanavičių, kuris, paklausęs 
kun. M. SkĮeravičiąus patari
mo, metęs valdišką tarnybą, 
apsigyvenęs Sudargo kseni
jos vikariate ir tapęs klebono 
dešiniąja ranka. J. Antanavi
čius perrašinėdavo raštuą, ku
riuos kun. M. Šideravičius 
gaudavo iš kitur, ypač S. Ku- 
šeliauskio, padėdavo klebonui 

-versti, paruoštus raštus slap- 
tar gabendavo į, Tilžę pas Otto 
von Mauderodę ir jo spaustu
vėje prižiūrėjo spausdinimo 
darbą, taisė korektūrą ir 
tvarkė knygų gabenimą per 
sieną. Vėliau kun. M. Siderą- 
vičius parsikvietė pas save ir 
Serafimą Kušeliauskį, kuris, 
pardavęs dvarą už 16,000 rub
lių, savo turtą išleido netur- 
čiams šelpti ir knygom spaus
dinti, įsteigdamas “kniginį 
amžiną banką lietuviszkos 
raszliavos”. Taip Sudargo kle
bonijoje susidarė pamaldžių 
senelių trijulė: kun. M. Side- 
ravičius, Serafimas Kušeliaus- 
kis ir Juozas Antanavičius. 
Pirmuoju du rašė ar vertė iš 
lenk^ kalbos, o pastarasis per
rašinėjo, ir taip buvo sudarę 
lietuviškų knygų fabriką. Prie 

~ i__ i . - . tos trijulės veiiau dar prisi-
Darbo sekretoitas nsai ge- dė)0Llš SuradgaJo bajorų ki- 

buro nusiskųsta an£iakasų „j sumanė paruošti Įstatymą, ‘ iemaiHų švietėjas kun. 
unijos vadovrbe. Mokamos kuris unijų fondus saugotų ^larias Vytartas. ' 

nuo išeikvojimo, o unijų na- .
nuo išnaudojimo. Dvasinės valdžios leidimą. 

Tuo atveju bus lengviau ir spausdinti religines knygas 
patiem darbininkam saugoti, kun. M. Šideravičius buvo ga

vęs iš vysk. Motiejus Valan
čiaus, atrodo, vieną kartą vi
soms jo leidžiamoms kny
goms. Nors jo knygos buvo 
spausdinamos Prūsuose, Til
žėje, bet jų visų išleidimo vie
ta būdavo pažymėta Vilniaus

MOT 
MJ6O 
SLStt 
tuo

f— Atsiprašau-ųi juos 
išlaikome, gink Dįęvė!; Varg
šas’ š«ris
dviem savo sūBaišČttte kaip 
tik yra išėję kafimr'griežti.

— žio! Gavėnios ntetu išė
jo griežti. Tai ręli^nėą tvar
kos griovimas! Nuostabi drau
gija Čia bėsanti suribūTOsi!. 
Tačiau velnio miųę flį ' fortis- 
stinum vinim (ktiubu drinr į 
drąsiausįjį vyrą). Sų > kurinp 
tokiu neturtingu tmognmi pa* 
bėgo iš krautuvė* Įį lftnupts? 
Pasakyki man šitai, tuuraste, 
duonos netekęs gete^nkelio 
iešmininke* šauųuęŠi' Adomai 
Kaporai!?

Tačiau tauraste poųos Ado
mas iš visos tės kalbos pė vie
no žodžio negirdėjo, pii sopa* 
prastas įkarštis vaigytį buvo 
taip jį nuvarginęs, įog jte tyta* 
tėtiri miegojo mintttakrtslyje, 
tik retkarčiais paliųguodamas 
I*1** ' ■ .

kad jų unijos būtų švarios ar 
apšvarintos ir kad unijom su
grįžtų darbo žmogaus gjmėjo, 
tarpininko su darbdaviu, vaid- 

Unijos nevienam yra pasi- muo, iki bus prieitas- aukštes- 
dariustes didelio pralobimo nis darbo ir kapitalo santy- 
šaltiniu. Bet tas pralobimas Įdavimas.

— O kas yra anoje pintinė*’ 
ję? — paklausė jis ponią Zu
zaną.

— Tai čia vienos vargšės 
riestainių kepėjos turtas. Šią 
pintinę paliko čia pastovėti, 
iki parduos iš antrosiom Ji W* 
jojo, kad nuo Ketaus nepras- 
kystų kepiniai.

— Vėl kažkokia “vargšė”, 
kuri turi kupiną pintinę ries
tainių! — sumurmėjo mate 
ningasis ponas*— O ką reiš
kia ana krūva svogūnų?

— Tie svogūnai yra netur*
trus, nes markiai smigo į pati panelė Ūdija: tingos Polo prekėjos* kuri pa* feningasis ponas.

— Prašau pasižiūrėti: Čia liko juos čū, iki po truputį
mano įsirašydinimo tepelis- parduos- feji moterėle Turite Šnekai*- — Ai* .ką čia maloningasis

Makaras atsidėjęs perskaitė-' — O, šventasis pranaše fii* tį paukštį. Juk turint tokį ponas teiktes! matyti!psste
— Tiesa: Lidija Gratulytė* jau, kuris juodvarnio buvai paukštį, galima net pinigų už- kubfno jį apšviesti ponia

siuvėja. Atsiprašau, malonėk maitinamas! Jei aš retkarčiais dirbti. zana. — Tįė vargšo mutikinto,
tamsta parodyti man savo pirš- paspragintos ducmor riekutę — Tu avingalvi! suriko neturtingo tifono vaikas; jis 
tų galiukus. pasitepu česnako danteUu, tifc FOMA* mažas namaitis, iM pernai ūu-

Panelė ištiesė ranką. kitą dieną įatidgojo mane tiri Ms šūkis taip gerai nuteikė . mirė jp motina.
— Visai nesūbadyti.
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♦ Literatūrine dalis

I

L darbininkas

MĖNESINIS
KULTŪROS
ŽURNALAS

Gegužes S dieną, 3 vai. po pietų,
WATERBURY, Šv. Juozapo parapi-

> ■ _ - /■- • ■*

Jos mokyklos saleje rengia metinį

SOLISTAS VACLOVAS VERIKAITIS

IZIKOS-LITERATOROS

PROGRAMOJE
„AIDŲ” 500 dol. premijos įteikimas už mokslo 
veikalą,
Solistas VACLOVAS VERIKAITIS, bosas - 
baritonas,
Šv. Juozapo parapijos choras, vedamas prof. 
A ALEKSIO,

Solistams akomponuoja Aleksas MROZINSKAS



WEISS & KATZ, INC

Įam

Kovo 24 d. lietuvių parapi
jos salėje įvyko Liet. Ben
druomenės metinis susirinki.

— Ne, man tai neskaudėjo, 
tik tam gydytojui... Jis taip 
garsiai suriko, kai aš jam 
įkandau į pirštą.

teatro Kaune, artistas dažnai 
dalyvauja Los Angeles lietu
viu meniniuose pasirodymuo
se. L M.

jos Komisija, kurtos pirminin
ku, kun. B. Mikalauskui išvy
kus, pakviestas St Dzikas. 
šios komisijas nartai rekla
muos spaudoje Seimą ir leis 
periodinį biuletenį spaudai. 
Informacijos Komisijon pasi
dėjo j^r, .jeijį laikraštinin
kai: VL Barčiaųskas, E. če- 
kienė, K. čerkeliūnas, A. šal-

tesjasasįai

Chfeagos Lituanicos tuntas 
atšventė šv. Kazimiero šventę 
ir Baden Powelio šimtąjį gim
tadienį. -

Cicero skautų vyčių būrelio 
vadu išrinktas P. Sodeika.

Chicagos jūrų budžiai nau
ju įgulos vadu išrinko K. Ja- 
siukaitį. Jis neseniai Illinois 
u-te baigė statybos inžinerijos 
studijas.

Chicagos Akademinio Skau
tų Sąjūdžio skyrius tebetęsia 
visuomeninių studijų būrelio 
veiklą. Fil. V. Černius visus 
įtraukė į gyvas diskusijas apie 
kultūringo žmogaus sąvoką.

Poezijos ir dainos vakaras
Balandžio 6 lietuvių para

pijos salėje įvyksta poezijos ir 
dainos vakaras, kurto progra
mą išpildys solistė Florence 
Korsak ir Juozas Kaributas. 
Florence Korsak, dramatinis 
sopranas, keletą metų studi
javo dainavimo meną New 
Yorke ir Los Angeles. Ji nuo
lat talkininkauja šv. Kazimie- 

_____ ro chorui giedant bažnyčioje 
^rtietinnųkrū-^ koncertų metu^J^ Kąribu-

Jef nori Vf» n«*cVPr»j
DAMININKE, 

rtantbrak 
Dlonmero 25916

Jei ieškai savo gfanhrią ar 
drangų, fdrlndaman įstok 
(metinis mokestis tik $LM) į

The Bureau ®f lEraąg

Typing and Ffflmg.—Compony 
moying to West Side location 
soon. Prefer applicant from 
West Side.

preL J. Bąlkfiajas — pirm., J. 
Šlepetys ir A. Ošlapas — vice
pirmininkai,; V. Vaitiekūnas 
— sekr. ir A. Trečiokas — iž- 
dminkas. ,
. ' Organizacinio Komiteto pil-. 
natį sudaro prezidiumas ir vi-, 
sų komisijų - pirmininkai Tki 
štai įvyko penki pilnaties po
sėdžiai. Be to; turėta 3 prezi
diumo pasitarimai su komisi- 

1 jomis.
Vasario 20pilnaties posėdy

je buvo galutinai priimta PL 
B Seimo Konstitucija, kuri 
nusako Seimo tikslus, jo šau
kimo tvarką Įr-atstovų rinki
mo ^taisykles.

PLB Seimo Organizacinis 
Komitetas jau yra gavęs pen
kis Seimo žymenio projektus. 
Netrukus tinkamiausias jų 
bus parinktas, pagamintas ir 
pradėtas platinti visose lietu-* 
vių kolonijose.

PLB Seimas pareikalaus žy
mių išlaidų, kurioms telkti 
yra sudarytas Finansų Komi
tetas. Jam vadovauja A Tre
čiokas.

Pirmasis, atsiliepęs į Finan
sų Komisijos atsišaukimą ir 
paaukojęs Seimo reikalams 
penkis dolerius, yra prel. F. 
Bartkus iš tolimojo Tezas. Ko
misija tiki, kad visi lietuviai 
supras Seimo reikšmę ir šį 
reikalą gausiai savo aukomis 
parems. Lėšos bus reikalingos

Man ne!
— Mamyte, — pasakojo 

mažoji Ina, — vis dėlto buvo 
skaudu pas tą dantų gydyto-

Ak, mano mažyte, — 
guodžia motina, — tai tave 
labai skaudžiai kankino?

Seimo , proga įvykstančio 
simfoninio koncerto dirigentu 
pakviestas muz. Marijošius. 
Jis veda plačius pasitarimus 
su kitais liet, muzikais tinka
miausio repertuaro parinkimo 
reikalu. Koncerto repertuaro 
Jury komisijon, be to, įeina 
prof. K. V. Banaitis ir prof. J. 
Žilevičius. Pastarasis yra ir 
tarpininku tarp Seimo Org. 
Komiteto ir muzikų.

• Worcesterio skautai ir 
skautės iškilmingoje sueigoje 
paminėjo skautybės įkūrėjo 
Baden Powellio šimtąjį gim
tadienį ir šv. Kazimiero šven
tę. Sueigos metu skautėms 
buvo įteiktos premijos už ra- 
šinėlį ‘‘Kodėl aš esu skautė”. 
Pirmąją vietą laimėjo D. Mar
cinkevičiūte, antrąją pasida
lino F. Prapuolenytė ir R. 
Dabrilaitė. Jaunesniųjų skau
čių šakoje pirmoji buvo A. 
Abramavičiūtė, antroji — J. 
Garsytė. Kelios davė įžodį. Pa
šnekesį apie - šv. Kazimierą 
pravedė kun. psktn. J. Stepo
naitis. Kiek anksčiau įvykęs 
metinis tėvų susirinkimas iš
rinko naują komitetą: pirm. 
St. Prapuolenis, vicepirm. Pi
piras, ižd. Matulevičienė, me
no vadovas Jakubauskas ir 
ūkvedys Gedmintas. Worces- 
terio Lietuvių Bendruomenei 
paskirta 120 dol. metinis mo
kestis už LB duodamas skau-

AiniNii.
vyrų ir moterų eflutžm, afchnrtam, tuknelėm ir k 

Audiniai yra angHškoa Ir vietinės vilnos, 
šilko Ir medvilnės.

Snęeiatiai žemos kainos tiem.

~ Kitu kartu atsiliepė apie mo
tetų priklausomybę nuo vyrų: 

’*Ar jus pastebėjote, kad kai 
kuries moterys pakeičia 
skoni dvasią ir net veidą pa
gal tai. koki jos savo mylimą 
yvr». įsigyja”.

mas, kuriam pirmininkavo dr. 
P. Raulinaitis, sekretoriavo Ig. 
Medžiukas. Valdybos pirm, 
prof. K. Alminas padarė pra
nešimą apie nuveiktus dar
bus. Iš svarbesniųjų paminėti 
B. Budriūno kūrinių koncer
to surengimas T
tūrinis pasirodymas Holly- 
wood suaugusių vakarinėje 
mokykloje. Abu šie pasirody
mai buvo didelis įnašas lietu
vių kultūriniam gyvenimui, 
propaguojant mūsų tautos 
meną svetimtaučių tarpe. Iš
rinkta nauja valdyba: K. 
Liaudanskas, F. Kudirka, B. 
Seliukas, D. Razutienė ir Ba- 
kūnas. Bendruomenės apylin
kė piešė į banką gautą pelną 

A.L.R.K. Federacijos kuria- tu yra statomi stovyklos gy- įsijungti į šimtininkų eiles. muziko B. Budriūno kon- 
moji jaunimo stovykla prie veriamieji trobesiai pagal Tiems, kurie nepajėgs paau- cej-fo, duodama pradžią jo kū-
Manchesterio, Mich., iki šio kruopščiai paruoštą planą. koti šimtą dolerių jaunimo leisti fondui. B. Bud
inėto yra susilaukusi aukų po Stovyklauti bus pradėta šią stovyklai, yra sudaryta gali- nūnas įy jo vadovaujamas šv.
$500 ir daugiau jš keturių au- vasarą liepos mėn. mybė prisidėti prię.ši> svar- choras daro didelį
kotojų; iš kelių po $250; iš Darbai vykdomi labai tau- darbo mažesnė auka, ^arhą Kalifornijos lietuvių 
150 šeimų bei atskirų asmenų pj^ nes didelių sumų neturi- Tam tikslui vykdomas va- ^tūriniame gyvenime. Be jo 
po $100. Tarp tų yra daug mp ir jų nelaukiame Vis dėl ^us‘ neapsieina joks lietuvių kul-
daugiavaikių ir ekonomiškai to šiemet norime sutelkti bent Pagrindinė stovyklos kuri- tūrinis minėjimas, 
sunkiai besiverčiančių šeimų. 30,000 dol., ir tai galima pa- mo mintis yra auklėti mūsų. 
Bet jaunimo stovyklos steigi
mo mintis juose rado labai gy
vą atgarsį. Kai kurie' iš jų 
pasiskolino šimtinę ir įmokėjo 
globos komitetui ragindami, 
kad šis darbas greičiau būtų

binto teatro T. BabuŠkinaitės 
baleto studijos; šokėjai drau
ge su T. Babuškinaite atskren-

įrtąigoim puteiktns AsAmiyimi- 
nėą sumos — 10,800,000,000 
dqL Tąip piraneša “Institute 
for Safer Liyipg”. Už tuos pi
nigus galima būtų pastatyti 
vieną milijoną ųamų po vieną 
butą, artą mokyklų su 300,000 
kambarių, kuriuose ‘ galėtų 
mokytis 9 rnit vaikų.

♦ kuriuo dienos metu įvyk
sta daugiausia vaidų?

Vienas psichotagijos profe
sorius tvirtiną, kad vaidam 
tinkamiausia atmosfera esan
ti apie 5—6 vai. vakaro. Ta
da žmogaus dvasia labiausiai 
išvarginta, įtempta ir reikia 
tik kibirkšties. Tuo metu ir 
judėjimo nelaimių dąugiausia 
įvyksta.

A Ar daugiau gali veikti vy- 
ąas ar motais?

Moteris be pertraukos gali 
verkti 58 minutes, vyras tik 
34. Taip tvirtina anglų gydy
tojas James Miller, kuris tyri
nėjo ašarų liaukas.

PLB Seimo Organizacinio 
Komiteto ribose veikia simfo
ninio koncerto rengimo komi
sija, V. Tysliavienės vadovau
jamą, kuri rūpinasi orkestro, 
salės ir kitais su koncertu su
rištais techniškais reikalais.

PLB Seimo proga New Yor
ke įvyks reprezentacinė lietu
vių dailininkų ir skulptorių 
paroda vienoje iš žymesnių 
Nesą Yorko galerijų. Parodos 
rengimo komisijai pirminin- 
kauja“Br Kulbokienė, o na
riais pakviesti D. Jasaitytė ir. 
A. šalčius.

- PLB Seimo pręga New Yor
ke rengiama ir plati Lietuvos 
pašto ženklų paroda, kurios, 
surengimu rūpinasi New Yor
ko Lietuvių Filatelistų Drau
gija. Vadovauja VL Motuzas.

Lietuviškosios spaudos pa
rodos rengimo kranisijai pir
mininkauja rašytojas J. Ais
tis. Parodoje numatoma pa-

Gabrjela Mistral, 
mirusi Čilės rašytoja, Nobelio 
premijos laureatė, savo gyve
nime niekad nesutiko dalyvau
ti kovoje dėl moterų teisių 
prieš vyrus. Kartą anglų vie
nos emaneipantės paklausta, 
ar jos moteriška ambicija ne- 
skatina kovoti dėl moterų, at
sakę: “Mano vienintelė ambi
cija, kad vieną dieną kuris vai
kas padeklamuotų mano eilė
raščius, ne tėvų bei mokyto jų 
verčiamas, bet tik dėl to, kad 
jam patinka”.

14 metų ir
moksleiviams, turintiems mo- & U v eZe’

Dainos, baleto ir Hteratū- JAV Lietuvių Bcndruome- kyMų pažymėjimus, įėjimas ’
ros vakaras įvyks balandžio 6 flės Detroito apylinkės valdy- tik pusė kainos. tuoge yra pakviesti
d. (šeštadieni) 8:M vaL vak. ba kviečia visus Detroito ir v. Kutkus vajans įSltatiniai
My Redeemer auditorijoje, artimesniųjų, pastangas padarykite
5671 W. Vemor Hwy. (kam-^vius į šį vakarą atsilankyti. sėkminM^/pareSami va
pas Vernor ir Junction). Vakaro pelnas skiriamas ben- —. Tikrai, ar tau negėda? ™

Vakaro programą išpildys druomenės reikalams, t.y. šeš- Prieš 15 dienų paskolinau tau
solistė Aldona Stemputienė iš tadientoei ir lituanistinei mo- savo lietsargį, o tu tik šian-Clevelando; ra^aT Pau- kyklai paremti, jaunimo šven- dien tegrąžini? konkretaus darbo vykdymą.
Bus Jūrinis iš New Yorko, ku- tei, .sportininkam, jaunimo — Atleisk man, bet argi aš ADOIfAS DAMUŠIS 
ris už savo romaną “Smilgai- konkursam; jau tir o organi- kaltas, kad per tas 15 dienų AX.R.K. F-jos Vicepirm. 
čių akvarelė” laimėjo šių me- žarijom, Heluv. Sei palaikyti vis Ujo? Jaunimo Stovyklos Reikalams
tų “Draugo” romano konkur- •______
so premiją; pora baleto šokė-

dr. A. Skėrys. -
PLB Seimo informacijos \ ‘’ vy -

reftgais rūpinasi Informari- aus, V. Gerrickas, F. Jurkus, 
1 « -c S. NarkSiūnaitė, kun. J. Pet-

rėnas ir A. Sodaitis.
Sporto šventė, kurioje da

lyvaus lietuviai sportininkai 
iš viso pasaulio, įvyks seimo 
proga New Yorke. Komisijai 
pirmininkauja A. Vakselis.

PLB Seime Informarijos

Dažnai mėgstama pabarti 
veikėjus dėl nutarimų nevyk
dymo, dėl skambių šūkių vien

■ propagandai. Bet, štai, yra
čių Neringos v-jos vietininkės prOga patiems pasirodyti, kad
jareigų Ji Worcesterio skau- Globos ir statybos k^iitętų yMomų nutarimų ša- K(mKreclal5 banketas. Kon-
tėms vadovavo nuo pat jų įsi- pereitais metais surinkti 22,- hninkai. darbais ^Konkrečių darbų Koncerras “ oanzeras. Kon-
kūrimo dienos. Naująja vieti- 000 dolerių yra sunaudoti Visus tuos, kuriems rūpi
ninke paskirta J. Micūtaitė. tiksliai ir efektingai. Šiuo me- konkretus darbas, kviečiame bet ka4„ vjpnn g našiausių

tams patalpas.
Worcesterio skautų vieti- 

ninkijos patvirtintas “Nevė
žio” vardas. Nevėžio vietinin- 
kija birželio 22—23 ruošia pir
mojo rajono skautų sporto 
šventę Maironio parke, Wor- 
cesteryje. Atlanto pakraščio 
vietovių skautai sportininkai 
kviečiami jau dabar ruoštis ir 
dalyvauti šioje sporto šventė
je. Psktn. L Simulynaitė,pasi
traukė iŠ Worcesterio skau-

- Paskutinės prancūzų statis
tikos skelbia, kad už alkriioli 
prancūzai metam išleido 3,- 
257,148,500 doL, o švietimo 
reikalam 1,254^87,820 doL 
Vadinasi, alkoholini išleidžia 
pusantro sykio tiek, kaip švie
timo reikalam.

$ Kur Vokirtijeje daugiau
sia viengungių?

Nors Bade-Wuerttembergo 
statistika sako, kad švabai iš 
visų kitų vokiečių esą links- 
mtaasi ir kompanijos žmonės, 
tačiau tarp jų viengungių esą 
daugiau nei tąrp kitų vokie
čių — net 29 visų suaugu
sių.

OTTAUtajS, taMMriov jiĮMORMOTfckiJiii, pastatyta* btates IX 
McUed, kuris pirm»;o Oidžtojp karo lauke vienas Ū pirmųjų 
skraidė virtom Pranctojos tokiu Kktuvu, kurio modeli turi ran
kose Kanados dabartiniai du taktas'.

certe programą atliks solistas 
V. Verikaitis ir šv. Kazimtoro 
choras, vadovaujamas muz. 

Taigi, tą darbą vykdan- b. Budriūno.
tiems palengvinkite sunkią 
naštą savo pritarimu, padrąsi- s- 

Į Detroitą atvyksta stiprios vaitgalį dirigavęs G. Verdi ir kitiem lietuvių kultūriniam ir auka. To jie yra tik- 
meninės pajėgos iš New Yor- “Rigdetto” operą muzikas reikalam. rai reikalingi.
ko, Bostono, Clevelando ir Aleksandras Kučiūnas iš Chi- Vaikam 
Chicagos. cagos.



LDS CENTRO VALDYBA

SUMMER HOMES

HAMPTON BAYS AREA

SOUIRE REALTY

Stephen Bredes Jr.
KUR KITUR, JEI NENieko nepadės visi šie

PIRE IŠLAND

$2.00

2.00

DRAMA
2.00

133 p.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A
5.00

1.50
3.50

Another Project cf 
Lincoln Home Const. Co. 

Builders for Over 25 Tesis.

1.50 
2.00

2.00
3.0€

1.00
0.70
1.00

Vincas J. Kudirka, 
37 Franklin St * 
Nonvood, Mass. ■

37 Sheridan Avė. 
Brookiyn % N. N.

1921 jta. Strahj km., Šilalės 
vaisė.; 1951 nt gyvenęs Cha- 
ritou, Iowa, USA.

AkuceviSus, Vincentas, sū
nus Mato,gimęs lOlOm., prieš

Jono Mietai s. Vinco ir 
Marijos šedrtikytfe - Dvareo- 
kkuta, gyv. Brooklyne.

Juouo Baranauske, s. Mato,

Garbes Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.

CATHOLIS MOTION PICTURES 
Now availiable for parishes, schools, 
colleges, etc. Our Service may be 
valuable to you. This ir C thollc 
Action. A wonderful apostolic work 
on your part_ Call now for fuH 

dctails 
CATHOLIC FILM LIBRARY 

SERVICE 
204 Nortii 9th Street 

Newark, N. J. 
HU 3-3115

LINCOLN HOMES
N. Magnolia St., Off Wasbfngton 

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

DIRECTIONS: G. W. Bridge and 
Route 4 to Kinderkamack Roai, 
iTorth on Kinderkamaok Rd., whlcL 
becomes N. Pearl St_, Peari River, 
to dead end. Turo left.tę Magnolia

DErfM fe-2271 
Nites Sundays and Holydays 

WHitePls 9-9371

2.00
5.00

Kombija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė

25-YĖAR NORTGAGES 
20% DOWN

Near publlc and parochial schools.

MOUNTAIN VIEW, N. J.
4 vasarnamiai, kiekvienas iž 8 kam
barių; prie pat Passaic upės. Lo
tas 125 x 200. Ant RL 28. Gerame 
stovyje. Pirkėjas turi įsivesti van
denį, kanalizacijų ir vonias. Viskas 
pagal sveikatos departamento in
strukcijas. žuvavimo, laiveliais pa- 
sivažinėpmo ir maudymosi gajau
sios sąlygos. Labai žema kaina 
35000 — sumokėti visą.

Littte FaHs 4-0784

BLAlRSTtftVN VfC
ATTENTION Catholic groups and 
organization seeking summer camp 
facilities; we have available for 
immediate sale 4 fully eąuipped 
camps with capaaties from 50 to 
400. Ali are within 75 miles of N.Y. 
and reasonably priced. Also a 
number of excellent undeveloped 
camp sites.

kamuoliuką, b taip pat ir sti
lius gerokai apšlifuotas. Trūk
sta kiek patyrimo bei kietu
mo ir griežtumo, kdr įtinai 
reikia įtemptose pirmenybių 
rungtynėse. Patyrimo trūku
mas aiškiai buvo pastebimas 
ir komandinėse rungtynėse, 
kur pagal vieneto varžybų da
vinius Hartfordo “Rytas” bu
vo aiškus favoritas prieš 
Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubą. Čia vis tik atletų “se
niai” susigriebė, parodę hart- 
fordiečiams gerą pasipriešini
mą. Įdomi ir permaininga ko
va, išaiškinusi laimėtoją tik

Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p.__ 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St Yla, 

1.25

Spraying, For Insect Control 
Fertitization , Otvity Work 

Pruning, Bradng 
" Fully covered by Insurance 
laĮducape Foresters LfcL, Ine.

Toje pat aikštėje priešžais-
Laetuvių Atletų Klubo krep- myje Lietuvių Sporto Klubo pasiteisinimai, — sako gydy- 

šmmkai balandžio 6 susitinka krepšininkės susitiks su St tojas, bet privalai vartot šiuos 
Brooklyne su Montrealio Tau- John’s merginomis. Šių rung- vaistus!
ru, kuriam prieš 5 metus mū- tynių pradžia 7 vai. vak. Po to ’ — Tai kuriems galams juos 
aiškiai pralaimėjo net 20 taš- įvyksta vyrų rungtynės. vartoti, jei nieko nepadės?

1.25 
1.00

DARBININKAS — vijų 
v»V bičiulis. Jis du kartus per 
savaitę neis naujienas ii viso

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Nonrood, Mass.

.1.00 
1.50 
3.00 
1.00 
2.00

dėl savaitės ar mėnesio atostogų, o 
taip pat ir žemas kainas, teirauki
tės dienos metu UL 5-0436, vaka
rais NEwtown 9-8591.

rai verta buvo dėmesio. Pažy
mėtina, kad nei vienas žai- 
dikas nesugebėjo laimėti visų 
snsi tikimų, štai, Gerulaitis 
(LAK) įveikia abu finalistus 
— Kubilių ir Zabulį po 2:1, 
bet pralaimi Grajauskui 0:2. 
Daukša (LAK) įveikia tuo 
tarpu Grajauską 2:0 ir Zabu
lį 2:1, bet pralaimi Kubiliui 
1:2. Taip Hartfordas sunkiai 
(5:4, bet visiškai pelnytai nu
sineša ir antrąją Fasko skir
tą dovaną į Connecticutą.

So don’t get in tise dumps about down 
payments. Meet tise cash needs fior your 
dream house tise way millions <rf_«tii» 
Amaricans are meeting theirs—join tise 
Payrdl Savings Plan today. Or, Ž you’re 
s^f-eną^syed, invest in Bonds regulariy 
where you Bank.

SKAITYK VARPELĮ, Hemu* 
naudingas, Muštruotas,' mėne
sinis religinis žurnalas. Ma
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers

If accmmilating the down payment bas 
been keeping you from buhdmg the 
house of your dreams, chances are you’ve 
pever tried the PayroH Savings Plan. 
Because this is the easy, automatic way 
to meet any dovm payment—for a house 
•r any large purchase.

Ali you do is sign a Payroil Savings ap- 
plicatkm at your pay office, naming a 
certain smn to be sėt asade for you each 
wedt^-a few dofiars or as much &s you? 
want After that, your saving is done for 
you—autosnaiically.

And every time there’s enou^h in your 
account, a U. S. Senes E Savings Bond 
is purchased in your name and given to 
you. Soon the few ddlais saved from 
your pay each ueek add.ep to a gener^

ulrta>MgWi.i --- 
vyrų vseneto varžybose j pu- 
siaubai&nę peSešto štai keturi 
Hartfordo atstovai
Zabulis, įveikęs . Bimgardą ir 
Kubilius Irmlifi-
kavosi.. baigmėn. Baigminės 
rungtynės, davusios įdomią 
penkių setų kovą, pasibaigė 
Kubiliaus laimėjimu, kuris 
įveikė savo klubo draugą Za
bulį 3:2..'Abu žaidikai parodė

GIVE YOUR. CAR A 
SPRING REFRESHER COURSE 
For Patrons of Santa Maria Parish 

Straight Special
• 5 Quarts of Top Grade Oil
• Major Tune-Up Esperts
• Cooling System Surveyed

. • Labrttortam Shakedown
• Brake System A Front End
• TOTAI____________ ;------ $19.95

WESTMOHT MOTORS, INC.
--rfe . TV

2641 E. TMmoMk Ave^ Bronx, N. Y.

susitiksite malonių žmonių aplinkoj, 
kuri Jums sudarys džiaugsmo? Ir 
niekur kitur F&e Istaad, kaip tik 
LIONEL galėsite gauti vieno kam
bario butą (Housekeeping Apart- 
ment) vedusiai porai už $250.00 vi
sam sezonui ar su viaukuo, ką JOs 
savo atostogom pageidautumėt — 
plaukyti, žvejoti, Bnksmirrtls tr kai
tintis saulėje. Platesnių informacijų

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.--------- r
Siela už sielą, D. Pilla, 304 p.------------—
Algimantas, V. Pietaris, 267 p.--------------

BLAIRSTOVVN REALTY AGEltCY 
Press mdg. Hghwy 94. BlHiratown, 
N. J. Foxcrof 2-2212. Sun. by appL

mieste.
Kreiptis į Liet Tremt Sie

lovadą, (16) INeburg, Minne- 
feld 33, Germany.

Baifo ecntras yra prašomas 
paieškoti šių asmenų:

Leono Delevičiaus, s. Mečis
lovo, gim. 1924 m. Pasvalyje.

Povilo Vteockio> s. Povilo, 
gim. 1920 m. Pasvalio viepk.

Petro Mokutėno ir Marijos 
Malratėnieaės* gim. BBckevi- 

iš Kauno.
Jeronimo Cfcėno ir Marijos 

CictaienM>H|lytės iš Kauno.
Kristako G*Jms1hs tk Mate- 

ušo, gim. Švenčionėlių vals.
Adomo Papinigio, s. Adomo, 

gim. Svenčionelių vala.
Kastanto Gnjrasko, s. Liud

viko, gim. Švenčionių vals. 
Stasio ttajMB,, s^Sta&io, gi
męs ,1926 m. Švėkšnos mieste.

TOTTENVILLE, BTATOĮ I8LAND
6 Rooms. Tite B&th. 8 Indi Brlck 

Pireplace. Ifodem Kttdten.< Autx> 
Ęteat -Gąrage. Seven. Eted- 

dčutal* Idnl tor Boattoan. 5 min. 
to Everything Brtras. Original 
Owner Movteg. ti6£00.

TO 8-1WW.

Siratiškaitis, A.
Kondratavičius, Vladas, ki

lęs iš Vilniaus krašto.

Dvasios Vadas
Kan. Pr. A. Virmauskas 

50 Fiaherty Way 
So. Boston 27, Mass.

PlrminMcas

Lietitvos vaizdų albumas, V. Augustinas
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Vyskuįio Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

1.00

TALARSKI
FUNIRAL HOMB

Semenišldų Idilės, Jonas Mekas, 
šventieji akmi 
Etapai (įrišta), 
Laukų liepsna 
Atviros Maria, , _
Anapus teisybės, A Chstaitis, HumoristiŠti 
eilėraščiai, 144 psL .......     2.20

ŽąlrifienB-BaubaitS, Mikalina, 
gim. 1899 m. Užgirių km., Šiau
lių apskr., 1905 m. išemigravu
si į JAV.

Jakštaftė, Olesia, d. Ievos, 
gim. Pabambių km., Skaudvi
lės valsč., išemigravusi į Ar
gentiną.

Sėtinu Juozas, s. Juozo, gi
męs ca 1888 m. Lendrynės 
km., Turagės valsč- ir apskr., 
išemigravęs dar prieš pirmąjį 
Didis i JAV ir gyvenęs 
Chiėagoj, kur turėjęs namus ir 
avalynės krautuvę.

Setkus, Jonas, s. Juozo, gim. 
Lendrynės km., Tauragės aps., 
1908-1911 m. išemigravęs į 
JAV ir gyvenęs Chicago, UL

Jootis; kunigas. ..
Pastrmdfc, Bronius,, gimęs 

1916 m. Kretingoje.
Latozas, Bronielavas- s. Jo

no, ca 35. metų amžiaus, po ka
ro išvykęs M Vokietijos į JAV, 
Chicago, m.

Pocius, Kazimieras, gimęs 
1901 m. Plungėje, po karo gy
venęs Donauvvorth, Vokietijoj.

Urniežasy Juozas, s. Juozo, 
gim. 1888 m. Naukaimio km., 
Šiluvos valsč., Rastinių apskr^ 

Moterų grupėje Žukauskie- įy skirtumu. Nuo to laiko pas Ryto apygardos sporto Išnuomojami 2 kambariai ir 1912 m. išemigravęs į JAV ir 
7 veikėjų suvažiavimas virtuve bei- vonia. Kreiptis: gyvenęs .Bayonne, N. J.

Balandžio 6 pa mus įvyks-, 339 Wilsotr-Ave., Brodklyn 21, « Umidfes, Antanas, s. Juozo, 
.kurnėjo pirmąją vietą- Daukša. Pasikeitus, atrodo, ta Fasko suvažiavimas. Lau- N. Y. (tarji Linden ir. Grove gim. apie 1882 m^ 1902 m. iš-

Jaunių grupėje matėme žai- jjyg jjvečių komanda, kurio- kiama^ kad kiekvienai klubas, St.). i emigravęs į JAV ir gyvenęs
džiant pusę LSK jaunių fut- jg matysiine žaidžiaiit Piečai- priklausąs rytų apygardai, jai- ----- Bayonne, N. J.
bolo ekipos. Oia jaunių eki- Sinių, Otto, Gražį Balta- siųs po du atstovus. Taip pat IŠNUOMOJAMI du pavie- Linkevičius, Stasys, s. Vlado, 
pos saugas Krušinskas, įvei- dfeonį, Narbutą. Rungtynės tikimasi atskirų sporto veikė- niems žmonėms kambariai su gim. 1920. X. 1 d. Vandžioga-
kęs jaunučių komandos taip įvyks St. Francis Prep. mokyk- jų. Suvažiavimas pradedamas naujais baldais, virtuvės ir los valsč., Kauno apskr. Po
pat sau0 Neihicką, laimėjo North 6th St. ir Driggs balandžio 6 d. 3 vaL p.p. Vie- šaldytuvo privilegijomis. Gra- karo gyvenęs Švedijoje.
pinną vietą. ^ve. kampas. Bilietai gamiami ta — Highland parko YMCA ži Richmond Hill apylinkė, Kazlauskas, Kasparas, sū-

Pirmenybes be priekaišto Lietuvių Atletų įSpoto Klu- patalpose. Pasitarimai, kurie netoli traukinys. Kreiptis tel.: nus Mykolo, gim. 1922 m.
pravedė Fasko paskirtas at- patalpose ir pas valdybų turės nustatyti mūsų sportines VI. 6-9029.
stovas Lapurka, Atletų Klu- narius. Iš anksto už bilietą mo- veiklos gaires ateičiai, atrodo,
bo valdybai talkininkaujant, karna 75c. Įtinant teks mokėti užtruks ir sekmadienį «•••••••<

Peldys, Jurgis, kilęs iš Kre
tingos valsč., vedęs, žmona 
Jadzė ir du vaikai.

Benietienė-Mikavitiūtė, Ona, 
d. Silvestro, gim. apie 1890 
m. Nuomininkų km., Kaltinė
nų valsč., 1908 m. išemigravu
si į JAV ir gyvenusi Chicagos

VAIKŲ UTERATORA 
Pasakos, Kaulas, M' P- ----------------------

Velykų pasakos, N. Butkienė, 32 p. 
Baltasis vilkas, K. Binkb, 36 p. -- --------

1.00
6.00
1.50 
3.00 
1.80
2.00 
2.00 
2.00

Vladas Paulauskas 
Juozas Glavkkas

Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

0.50 
2W 
M0

Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendiją

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

XH vvaa.vv.**^***^*******************^*****************^****.
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p......
Šventas Antanas Paduvietis, NeUo Vian^ 145 ] 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p...... 
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p. .—<.----
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.------------------------
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p......
Aitikos žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ................ ..........................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna........................
Šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl. 
Jaunystės maršas, Alfas Šulinskas, jaunimui skirta 

knyga, 200 psl.

'Į-
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Juozas Andriušis

Frank Dimas

Veikiama apeeialiu auaftarinni «u INTURIST (Maskva) ir siuntiniai atan- 
Ciami J viens Sov. Rustfos dalia. Muitai apmokami vietoje, taip kad gavSjas 
nieko neturi primoktu. ___  ______

60. BOSTON 27, MA86ACHUSETT8 
Room 10, B3Ua Bldg, 400 K. Broadaray

423 Metropolitan Avė. 
Br. oklyn, N. Y.

paskyręs • vieną valandą. pa
skaitai, kurios metu buvo ro- 
doma spalvota filmą apie Lie
tuvą ir jos pašto ženklus. Su
sidomėjimas buvo nemažas, ir 
visa peri jodine Amerikos filą- 
telinė spauda iš anksto skelbė 
lietuvių “lounge” — kampelį ir 
programą Lecture Hali.

Newyorkiečiai ir čikagiečiai 
(dvi atskiros draugijos) turi 
tamprius ryšius. Pastarųjų iš
kelta mintis dalyvauti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės sei
me 1958 metais jau realybė.

Pasaulio Lietuvių Bendruo-

251W. Broadway 
South B06tonrl$M*>;

Kode! susirinkimuose nediskutuojame'

$100 to $150 per week 
BO 8-0483 (N. Y. C.).

čioje
Vytauto Eikmo
Marijos Paplauskaitės 
nienės duktė Vilijos ir Julijos 
vardais. Tėvai gyvena 6 De 
Wolfe St., Dorchester, Mass.

CLEVELAND 3, OKI O.
1185 E. 71 SL. TeL UTah 1-0807.
Kaedien 10-7, MtadleniaU 10-5.

Pakrikštyta
Petro parapijos bažny- 
kovo 24 d. pakrikštyta 

Danutės 
Riki-

TARP- ORCHIDĖJŲ New Yorko 
tarptautinėje g&lty parodoje

užkandžiais, kuriuose didžiau
sią rolę vaidino sultingas tor-

keturiasdešimts valandų atlai
dai prasideda balandžio 7 ir tę
sis tris dienas. Pamokslus sa
kys tėvai pranciškonai.

PUBLIC ACCOUNTANT 
INSURANCE BROKER

Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai Aptarnauja Caro- < 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to*

namai, baldai, bizniai ir asmenini* tunas nuo ugnies ar įvairiu 
rOMų atsakomybės bei pavogimą. Save galite apsidrausti nuo 
tkrialmingą atsitikimą bei Uąoą kartu apmokant ir Mgontnėo

įvairiu tautu Hmidies šrikm 
vakaras ruošiamas Bostono 
lietuvių tautinių šokių grupės 
balandžio 28 dieną 3 vaL p.p. 
So. Bostono Thomas Park 
mokyklos salėje. Dalyvaus 
Onos I Vaškienės vedama Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
grupė ir ukrainięčių, švedų, 
čekų ir slovakų, lenkų, škotų 
ir jų orkestras, armėnų, airių 
ir kitų tautų šokėjų grupės. 
Visas pelnas skiriamas vien 
lietuvi^ems reikalams. Bilie
tus fvakarą galima gauti Li- 
thuanian Furniture Co., Bal
tre Florist krautuvėje, Vakau- 
zų krautuvėje ir iš grupės šo
kėjų.

“Liet. Atsiminimų” radijo 
tradicinis metinis koncertas ir 
balius Didžiajame New Yorke 
šiais metais ruošiamas gegu
žės 19, sekmadienį, Apreiški
mo parapijos salėje.

tas, o nuotaiką sultino gyvi 
Kitu atveju, Jrovo 17, susi- pašnekesiai.

rinkę, išklausėme pranešimo iŠ
Pte Romam suvažiavimo PS: Gegužės mėli. antrą dek- 

Andover, Mass. Tai mžesteTs, mačBenį (geg. 12 d.), Motinos 
iš Bostono beveik ranka pasie- Bostono studentai ir
kiamas. Čia posėdžiavo Pax 
Romana Siaurės Amerikos Ko
misija. Vienas ii keturių ten 
dalyvavusių Sėtuvių atstovų 
buvo Bostono studentų at-kų 
draugovės narys R. Letoonas. 
Savo gerai paruoštame prane
šime supažindino klausytojus 
su Pax Romaną kūrimusi, per- 
bėvo suvažiavimo eigą ir stab
telėjo prie jam dlžįįnio įspū
džio palikusių trinčių, kurias 
jis prR&iKe neuiviUDs-fCiicieiH 
tams epahi4ioi ir ypač atriti-

Viena moteris ieško 1 arba 
2 kambarių buto be baldų An
gelų Karai, ar Apreiškimo pa
rapijos apylinkėje. Atsiliepti: 
telef. VI 9-4882.

Irena M. Lukaitė
baigė chemijos mokslus Hun- 
ter kolegijoje New Yorke. Iš
vyko į Indianos universitetą 
Bloomingtone, kur mokyto
jaus ir kartu toliau studijuos, 
siekdama magistrės laipsnio. 
Ji yra seno Brooklyno veikėjo 
Stasio Luko duktė.

Tax) paruošimai, notorinię doku 
mentę tvirtinimui

6448 Michigan Ava. TeL TA 5-7560. 
Pirm., ftntrad., treč. ir ketvirt. 0-6, 
penktadieniais ir Mtadieniate 9-9.

Kun. V . DabuŠiui.
Kandidatai: Valys Bonkus ir 

A ntana a Linkus. Lojalumo nerado reikalais

TeL STagg 2-5043 j
Mątthew P. Ballas! 

(BIELIAUSKAS)
FVNEBAL HOME )

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

66© Grand Street

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

(du blokai nuo 
Myrtle Avė. stoties.)

Įstaiga atidaryta 
kasdien nuo

Pitiečių Klubui 50 metų
Šiais metais spalio 26 (šeš

tadienį) Brooklyno Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubas šven
čia savo veiklos 50 metų jubi
liejų. Šventės iškilmės ir vai
šes įvyks šio klubo nuosavose 
patalpose, 280 Union Avenue. 
Brooklyn, N. Y.

Taip pat spalio 20 d. Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčio
je, 213 So. 4th St., Brooklyn, 
N. Y. bus atlaikytos gedulin
gos mišios už mirusius klubo

Galite sirsti matote produktus, rūbus, rūbams medžiagas, baltinius, 
avalynę, vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir ga
rantuojamas pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gau
na gavėjo pasirąžytą pakvitavimą.

ntfbrtA iš ir laure- American Stamp Dealers
atas Paulius Jurkus iš Brook- Associatkm parodoje, kuri įvy- 
lynn . ' ? 1 7--' ko imamoj Armory didžiuėj

Didžiojo New saMij- Para^tasnitet^ buvo
viške^i p^bka. tųtės progos 
Įdnpą kartą pamatyti ir iš
girsti mOsų jaunuosius meni- 
ninihkus, kurių šešetukas su
darę labai puikų literatūros, 
dainos bei muzikos meno an
samblį.

Po programos šokiai. Gros 
Joe Thomas orkestras.

philadelphia 6. new YORK a, n. y. yra paritbdurios po visą pasau-
716 Walnut St.. TeL LOfnbard 3-3455 1991 Broadway, TeL LYceum 5-090$. H. Geriami rinkiniai bus pre- 
Kasdien 9-5, treetadientals 9-8 vaL Kasdien ir Mtadieniato 94L , mijuojami, O teisėjais bus pa

kviesti specialistai-žinovai ame
rikiečiai.

narius kuo gausiau dalyvauti 
Jubiliejaus rengimo komisi

ją sudaro šie klubo nariai: pir
mininkas ir iždininkas Stepo-

Mirusie^
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro bažnyčioje palaidoti: 
; Vinc^itas Karnyia (kovo 

16) 63 m. Velionis gyveno 15 
Rowell St, Dorchester. Nubu
dime paliko žmoną, du sūnus,

Petras Kriauoūnas (kovo 
18) 72 m. Velionis gyveno 841 
E. 2nd St, So. Boston. Nuliū
dime paliko du brolius.

Ona Kina»e (kovo 21) 73 
m. Velionė gyveno 244 E St, 
So. Boston. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris.

Albma Kalaiitavičienė (kovo 
22). Velionė gyveno 40 Win- 
ton St, So. Boston. Nuliūdime 
paliko du sūnus.

Prie diskusijų taikaus, rim- pinėae
to ir. nuoširdaus tono labai F
daug prisklė jo klierikai K. Tri
makas ir G. Kiįauskas, kurių 
visi draugovės nariai lauks pa
sirodant kiekvienam susirinki- COTTAGES

OVERLOOKING FECONIC BAY 
2x3 Bedrodm Cottages in Hampton 

Susirinkimas hAig&q Aldo- Bays. Neatly furnished, modern 
n-rr Telephone. etc.

Kovo 3 Vasaičių vaišingame 
bute, pinninhtkaujant D. Kuo
dytei, klierikas . K. Trimakas, 
R. Lemumas, M. Pūkštys ir T. 
Vasaitis dėstė savo nuomones 
šiuo klausimu, o kiti suririnki- 
mo dalyviai nekantriai laukė 
bendrų diskusijų. Vieniem be
dėsiant, kftieih beldausįnėjant 
taip ir paaiškėjo, kad daug 
kas . ; <- . ■

baidosi (fiskitsijų, 
nes varžosi savo mintis pa
reikšti, nesugeba, kaip jam at
rodo, gerai išsireikšti, bijo ne
apsijuokti, o gal ir tingi savo 
galvelę kiek pasukti. Susidaro 
visa priežasčių pynė, kurios 
mums taip ir nepavyko visai 
gerai išraizgyti, vadinasi, ras
ti tokį vieną vaistą visom tom 
priežastim pagydyti. Tačiau 
susirinkimo tikslas buvo pa
siektas, nes kiekvienas iš eilės 
turėjo pagalvoti, jr bandyti sa
vo mintis išreRštL

3 v. p. p. fld 9 v. V. 
ir ieiUkHanląto nuo 

10 ▼. r. iki 6

Jau parduoti keturi paveikslai 
Paroda uždaroma balandžio 13. 
Galerija atidaryta kasdien, ir 
šeštadieniais, ik 5 v. v. , sek
madieniais uždaryta.

Angelų Karalienės par. bažny
čioj*

ninkama Pav., studentai, ku
riuos vis dėlto reikėtų skaityti 
aukštesnio išsilavinimo žmonė
mis, turėtų

vengti kitus pašiepti.
Pavyzdžiui, pasakant: “Žiūrėk, 
tas skautas koks nemandagus, 
koks nepaslaugus. Tai tau ir 
organizarija!” Arba f “Ta atei
tininkė uoliausia, o pere’tą 
sekmadienį mačiau langus 
plaunant Ot, ir visa atnaujinti 
Kristuje!” Kai atskiras asmuo, 
ypač tas, kuris nesilaiko savo 
organizacijos reikalavimų, su- 
tapdomas su visa organizacija, 
tai rodo ne ką kita, kai to 
smailaliežuvio kritiko paties 
nemandagumą ir siaurą galvo
jimą. Darytinas pasiryžimas 
nespręsti apie organizaciją tik 
iš vieno kito nario, o dar svar
biau atsiminti, kad 

visur ir visada ką nors

savo ko>e- (k™
.. 67 m. Vėlioms gyveno 458 E.

Mūsų diskusijos nesiribojo 6th St, So. Boston. Nuliūdime
tiktai apie diskusijas. .Vienas Padėti » I^enk^ taek’ p^o seserį į.
klausimas traukė kitą, b juos vienam iš jų tereikia mūsų ne- 1 urwų-

.pairam elgesio

T - 8O> St, So. Boston. Nuliūdime
gi rodė, kad turto ųse ką šne- o jų kita tiek iš susmukusiųjų _ftliko dukteri sūn„ 

reikalams Jonas Šaltis, sekre- Kun. Viktoras Dabuši* menei vadovaujantieji asine- keti ir ką pasakyti. Kalbos ro- pribyrėjo. Diskusijos vaikštinė- J___ v -
gavo žinią iš Lietuvos, kad ten nys pripažino Lietuvos filateli- dė, kad ;. jb - po. teoretinius tikybinius „ _

Komisijos nariai: Vytautas kovo 12 d. Šimkaičiuose mirė jai prideramą vietą ir leido or- ieškom savęs ir savo vietos plausimus ir konkrečios pro- f57®0 venone gyveno u.o 
įnizuoU Hetuviškoe fllateU joe »***• ? uvėrios prasmę, G B“*0“- Nubudime
parodos vienetą, atskirą nuo žinoma, pirmiausia tame mokslo ir religijos santykį ir k. P“*0 
knygos ir meno.- rikoniškame pasaulyje, kuris Visi palaidoti N. Kalvarijos

Atrinančisis 1958 metais su- mus supa, nes diskutavome 
k Irti Rimą, ąr pflnntimam asme- 
nybės subrendimui ir išvysty
mui reikia dar būti ir susipra
tusiu lietuviu, jei esi, sakysime, 
JAV pilietis. Atsakymas: rei
kia, nes esi lietuvis, turįs iš me- 
savo tautos skirtingą charak- ________________ a______
terj, kurį reikia taip pat gerai noa Brazdžionienės paruoštais Beach. semi'-monthly,
išugdyti. Kaip be to būsi ge- kurine didžiau- monthly-seasonal rates
ras “amerikonas”?

WA1TKUS 
rUNEBAL H OHK 

197 Wd»ter Aveaue .
Cambri^pe, Msaa. 

PRANAS WAITKUb 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsanmotojas'

CHICAGO 32, ILL. (uždaryta sekmadleniato)
4102 Archer Avė. TeL FR 6-6399 
Kasdien 9-7, iettadieniato 9-5. DETROtT 10, MICHIGAN

kanka 40 metų nuo Lietuvos 
nq>riklausomybės paskelbimo. 
Lygiai tiek pat metų sukanka 

Be to, sudaryti įvairūs komi- pasitarime įvyks šį . ketvirta- mo pirmojo Lietuvos pašto 
tetai paskiriems reikalams. dienį, balandžio *4- 8 v. v. Broo- ženklo išleidimo ir pasirodymo.

Prašome kitas lietuviškas šb faktas turės būti ypatin
gai užakcentuotas, nes kiek
vienos tautos pirmas išleistas 
pašto ženklas yra laikomas vi
so pasaulio filatelistų ypatin
goj pagarboj.

Newyoririečiaf ir čikagiečiai 

DOVANŲ SIUNTINIAI Pasaulio Uet Bendruomento 
| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitos Sovietų Rasijto dalis seimo > pradėjo visa en»- 

gija. Abiejų draugijų planai 
suruošti tikrai reprezentacinę 

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
rinldniai ar jų dalys, kurios


