
Kalbama nę apie spaudos 
antis, vadinas, spaudos sensa- 
cijas, prasimanymus, bet apie 
tikrąsias antis, jaukius nami
nius paukščius... ,

Š. m. balandžio paskutinę 
dieną du keleiviai atvyko pas 
M-me Flamencourt, ančių au
gintoją. Juodu atsigabeno ’ su 
savim porą ančių. Tiedu ponai 
buvo iš Paryžiaus — vienas 
buvo universiteto profesorius 
biologas JacųuesBenoit, 3an-

■ • ... . - -" - * •

fiziologijos (mokslo apie kū
no audinius ir. jų kitimą) insti
tuto direktorius. Jis susitikinė-
jo su jėzuitu Leroy, kuris ne- 
senial J^ya gti^ iš Kįoijoą įr 

tras Tėvas Pierre Leroy, jė- taip pat domėjosi biologija, 
zuitas, taip pat biologas Juo- ypačiai paveldėjimo klausi- 
du atsigabeno antis pas M-me mais.
zuitas, taip pat biologas: Juo
du atsigabeno antis pas M-me 
Flamencourt, kad ji žinovo 
žvilgsniu pasakytų, kokios 
veislės yra tos antys, M-me 
apžiūrėjo snapą, paskui apžiū
rėjo, kaip jos eina, ir pasakė:

“Keista. Tokios veislės ančių 
nesu dar mačiusi. Iš kur jūs 
jas gavot?”

Tuodu paaiškino: “Tai “Pe- 
kūigo” antys iš M-me Flamen- 

- court farmos”. Bet M-me už
protestavo. Tad negalimas 
daiktas: tokių ančių jinai ne
auginanti ir jos nepriklauso nė 
vienai rūšių, kuriąs ji pažįsta. 
Bet antys tikrai buvo pirktos 
iš jos farmos. Prieš pusę metų 
tai buvo. Tada tik buvo išsiri
tę iš kiaušinių tikros “Pekin- 
go” veislės ančiukai.

Kaip tai nutiko,'kad jų ne
galima buvo pažinti, seka pai
ni ir daugel vargo kaštavusi is
torija.

Ligi to laiko vyravo teorija, 
kad visi paveldėjimo faktoriai, 
vadinami “gene”, yra reliaty
viai pastovūs, išorinių veiksnių 
vargižfi pakeičiami. Tie “gene” 
yra susiklostę tam tikra tvar
ka chromosomuose (mažiausio
se narvelių dalelėse). Iš moti
nos ir tėvo paveldėjimo fakto-

Dar 1952 kilo mintis prof. 
Benoit daryti eksperimentą. 
Tada jis buvo Paryžiuje histo-

DARBO FEDERACIJOS

atstovai P. Jočys ir dr. D. Skė
rys turėjo pasikalbėjimus su 
Tarptautinės Krikšč,. Profesi
nių Sąjungų Federacijos gene
raliniu sekretoriumi A. Vanis- 
tendeal, kuris birželio pradžio
je lankėsi JAV. A. Vanisten- 
deal buvo priimtas JAV darbo

■Ss rištos gyviam?
Jie ryžosi '• daryti. Eksperi

mentą ir tam reikalui pątsirin- 
ko antis, kurios yra įvairiųJrū- 
šių. {talką pasikvtete Stras-

bandymą ^emet pavasaTį tie rezulta- 
5 aukštas- tai buvo, aiškūs. *

Dtevynios fe dvyHkosantys 
išaugo visai naujos veislės an
tim. Tik trys nieko, nepasikei-

rių susikombinuoja paveldimos . .
formos. bourgo chemikUa — biologus

Collette ir Roger Vendręly, vy
rą su žmona, kuriuos prancūzų 
spauda vadina kartais “moky
čiausia šeima”, nes -abudu turi 
po du daktaratus: Juodu pasi
ėmė sunkiausią uždavinį 
ginti antis 
veisles 
traukti 

1956 
darbai

Praneūzų mokslininkui Boi- 
vin buvo pasisekę paveldėjimo 
sritypadaryti naują, žingsnį. 
Jis 1945 eksperimentam paro
dė, kad kiekvienas chromoso
mas turi labai komplikuotos 
sudėties rūgštis, cheminiu at
žvilgiu skirtingas kiekvienai 
gyvybės rūšiai.

Boivin pasisekė šitas rūgštis 
(vadinamas techniškai DNA) 
paimti iš vienos rūšies bacilų 
ir perkelti kitos rūšies bacilom 
ir jų prigimtį pakeisti.

Profesorius Benoit ir Tėvas

Devyntos virto tokia. ančių J 
veisle, kurią jos tyrėjai pavadi- | 
no “blanche neige” rūšim, bet 
kuri visai neatsako tokiom žy
mėm, kurias turėtų turėti pa- -f*

į įįfe5

au- 
‘Khaki-Campbell” 

ir iš jų narvelių iš- 
DNA rūgštis.
vasarą paruošiamieji 

jau buvo tiek pasistū-
mėję, kad eksperimentą galima 
buvo pradėti. Birželio 28 tų 
“Khaki-CampbeH” veislės an
čių DNA rūgštis įšvirkštė “Pe- 
kingo” antim. Devynios antys

gal Mendelio sistemą kryžiuo
jamos minėtų dviejų veislių 
antys. Pasikeitė snapas — jo 
spalva ružava su žaliais' taš
keliais, o “Peking” ančių sna
pas yra geltonas, “Khaki- 
Campbell” juodas. Pasikeitė 
anties galvos forma. Pasikeitė 
svoris ir net anties eisena. Pa
sikeitė net tuo, kad nauja an
ties rūšis buvo ramesnės, švel
nesnės, nei anos abidvi gana 
laukinės antys.

Savo eksperimento išvadas 
mokslininkai pristatė (su pa-

SUEZO KANALU praplaukia pirmas prancūzų laivas, kai^r prancūzai Egiptui nusileido ir sutiko 
mokėti praplaukime mokestį.

prezidento Meariy ir kitų dar- AR TAI REIŠKIA PASIRUOŠIMI POLITIKO KARJERAI?
bininkijos vadų. Turėjo pasi
kalbėjimus ir su Laisvosios Eu
ropos Komiteto pareigūnais. 
Jis parodė didelio dėmesio eg- 
zilų darbininkų atstovams; ku-

. Respublikonam arti stovįs niem pečiam; pečiam tokio, ku- užkalbintasis. — Nesvarbu, at- 
N. Y. Herald Tribūne paskelbė 
dviejų savo editorialistų sam
protavimus apie prezidento pa- dešimt šešerių metų žmogus ' 

rię priklauso -Vidurio Euroi>os reigas kaip tik tuo metu, kai 
prezidentas buvo .susirgęs vi
duriais nuo mėlynių pyrago. 
Drummondas aiškino, kad da
bar daug geriau sutvarkyti 
Baltieji Rūmai kaip anksčiau,

zijos Mokslo Akademijai O ta 
išvada atneša pataisų į pavel
dėjimo teoriją. Ji sako, kad I

paveldėjimo keliu gautas 
ypatybes dar galima keisti ir 
po gimimo tam tikrom dirbti
nėm priemonėm.

Paveldėjimas nustoja buvęs 
tuo likimu, nuo kurio nebega
lima išbėgti.

Mokslinis populiarizatorius 
prof. Rostand per Louxem- 
bourgo radiją aiškino, kad ši
tas atradimas galįs turėti di
delės praktinės reikšmės; gal 
net didesnės, nei pirmasis ato
mo suskaldymas. Jis galįs pri
vesti prie to, kad bus galima 
negrus pakeisti į baltuosius ir 
atvirkščiai, vaikus, 'kurie gimę 
kaip idiotai, bus galima keisti 
iki genijų... ' •

Gal tokios populiarizatoriaus 
išvados jau yra ir “radijo an
tys”. Tai parodys tolimesni 
prof. Benoit ir Tėvo Leroy ban
dymai ir stebėjimai su tikrom 
antim. Jų išaugintos antys jau 
padėjo kiaušinius, ir dabar jie 
stebi, ar iš tų kiaušinių išsiris 
nauji ančiukai ir paveldės ypa- 

tėvų” ar “die-

Vitaonfe medžiagos
TVEKTO6 IR VtETOJE GAMINTOS

• Medingos vyn» h- moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• “yflnu

< tHBeHa k-pavyzdžių pasirinkimas.
Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

' ’ TRYS DIDELĖS KRAUTUVAS
lig Orchard St. t 125 Orehard St. 130 Orchard St^N. Y.C. 

GRamerey 5-4525
Clpsed Saturday. open Sunday 9 A. M. to 6 P. M.

Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line. Train D iki Deiancy St. Nuo ėia 
pėsčiam trumpas kelias iki Ojrchard St.

P. GAUBYS, savininkas
VESTUVIŲ 'albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 

5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

Woodhaven 21, N. Y.

fBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
V! 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
V JULIUS MALDUTIS

savininkas

Sulankstytų, automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Salė vestuvėms,
parengimams, susirinki^

maras, ete.
lis yra jau dvidešimtojo am- eik vistiek.
Saus gimimo žmogus, "šešias- eBoI5e¥ikai apskaito. B SaV°

Švedijai, Norvegijai, ir Dani- ui *biaurieji ančiukai”, 
jai sunąikinti tereikės 20 mi
nučių, Anglijai — 15. Vo
kietijai — 10, Italijai — 8, 
Belgijai, Olandijai ir Liuk
semburgui — 6, Graikijai —

“bobučių”, ar bus tik- 1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

yra per senas, jei gabalas mė
lynių pyrago įvaro baimę di
delei tautai”. Esą jaunesniem 
viduriam tokis pyragas nebū
tų sukėlęs nerimo. “Buvimas

., prieky reikalauja perdaug iš 5 Taigi, visai Europai — tik apiplėšti. Vagys buvo įsilaužę į iC 1
joje nanu Kųreju nuo pat jos nes prezidento susirgimas ar senų žmonių, ar jie turėtų vi- M Klausimas: ar bolševikai vidų, bet paėmė tik du kanto- « J
įsteigimo dienos, dalyvauja ir net ilgesnis pasitraukimas iš durių skausmus ar ne. Yra Už- įr Kek truks nu£? cigarečių pinigų <
L. Darbo Federacija. pareigų nesutrukdo Baltųjų tenkamai gabių žmonių, kurie CiYZ. .Tenka pabrežti, kad A. Va- RtaT darbo. O Aisop tame užpakaly tauk”a”. "“T

niatendeal rūpesniu prieš me- l’at nr. aiškino, kaip Nikonas Tas paskutinis balsas yra __ ’■--------------------------------------------  iC: ml?) susinn a.nams .ei zia na., o .s . s .
tus buvo išleistas anglų, vokie- l*r tuos keleris metus yra pa- anglų darbiečių noras, kad mo amai-
čių ir prancūzų kalbomis spe
cialus šios tarptautinės fede
racijos žurnalo “Labor” nu
meris. škirtas pavergtiesiems 
k rašto mš. Ten buvo nušviesta 
ir L. Darbo Federacijos Lietu
voje atlikta veikla. (A.S.)

Krikšč. Darbo Federacijai. Jo
je dalyvauja Lietuvos, Lenki
jos. Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir Jugoslavų darbininkijos or
ganizacijos. Šioje organizaci-

siruošęs politiko karjerai. Amerika turėtų kitą pretiden- |$ LIETUVOS 
Tuo tarpu Anglijos darbie- tą, kuris būtų anglam klusnes-

čių laikraštis “Daily Mirrbr” nis. 
beveik ciniškai ėmė aiškinti, 
kad Eisenhoweris savo didžiom 
pareigom esąs per senas ir kad 
jis turėtų jas perleisti jaunes-

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA
SIUNTINIAMS PERSIŲSTI |

SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ.
UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS

‘Paramos” bankelį Toron-

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

į Paramos bankelį.

RAŠO ALMUS << 
.......  nuomoja už prieinamą kainą.

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms

Palaukime ir pažinime, SUpraSti ragHlilIlUS grįžtį «
ką anglai darys, kai karalienė •
Elzbieta II turės 66 metus... Raginimus grįžti tebetęsia kas supras anksčiau, tas lai- J; 

ne tik MVD generolas Michai- mės. Tai reiškia: supraskit,
• Romos barzdaskutys Ri- lovas, bet ir “Tiesos” korės- ką reiškia visi mano ir gen.

nelli laimėjo Italijoj greičiau- pondentai. A. Rudzinskas ei- MichaUovo raginimai. Gali- .J 
•šio skutėjo titulą. Jis per 43 tuoja B. Brazdžionio eilėraš- ma pasakyti, kad lietuviai, 
sekundes nuskuto barzdą. Dėl tį “Gimtosios šėmės ilgesys” kurie yra laisvėje, seniai jau J 
pafcaulinio titulo'turės dar per- ir užtikrina poetą, kad “Tary- yra supratę ir Žėraičio ir Mi- 
siimti Londone su taip pat vik- bų Lietuva yra pasiryžusi chailovo raginimus ir pasi- S _
risis konkurentais. motiniškai priglausti kiekvie- darė išvadas: ragina V V VVV

ną sūnų, kad ir klaidžioju- emvedistai ir partijos šauk- ...................................................................................................................’
• Novaroj, Italijoj, buvo su- sj praeity”. liai; bet tai nėra tėvynėje li-

sibėgę barzdočiai rinkti ilgiau- Kitas korespondentas A. kusių lietuvių balsas. Jei ir 
sios ir plačiausios barzdos, f žemaitis gegužio 25 “Tiesos” ateina laiškai, pasirašyti lie- 
.i_ « ..___• pašlijų skyriuje vėl grįžta tuvių,- tai jie yra padiktuoti

pPARCELS TO RUSSIA, INC., :
i! 153® B^dford Ave^ !>r<H>klyn 16, N« Y. p. agį <32 cm) laimėjo G. Alesi- _________

o , iii, į plotį J25 cm) — G. Orelli. prjc raginimų grįžti. Kaltina tų pačių michailovų ir Žėrai- 
;; Abu laimėtojai peruiritę per 60 “nacionalistinę spaudą" Itad čių... Visa tai lietuviai jau

Droeklyn 16, N. T. 
TeLIN 7-7172—74465

firma dabar taip auorganizttota. kad kiekviena* siuntiny* i#- Jr ■ 
Kinnčiamaa per 2-3 dienas, ir adresatą pasiękia per 0-8 savaites. . > metų.

fsiAtii siiintini.ri pasiekia adresatą per 6-8 dienaa.fhiAtu snintim.n pasiekia adresatą per u-s dienas. J !
Galima atųsti nauji ir dėvėti drabužiai, maiato produktai, vata- •> • Londone biznierius Bill

tai. siuvamns maftlnns. akordionai ir t.t.
Garantuokime gavėjo pusiraSytą kvitjj.
Firma atidaryta kasilien. Sekmadieniais’nl»o 9 vai. ryto iki 6 

vai. vak. AeStailicaiai nuo 9 iki I vai. po pietų.

MŪSŲ SKYRIAI

• > Moody savo automobily ^režio- 
j •' jasi pitoną *- nuodingą didelę 
<> gyvatę. Šliužas esąs geriausia 
< > priemonė apsaugoti mašiną nuo 
>> įsilaužėlių.

ji ir “veiksniai” iškraipą tik- anksti suprato ir laimėjo.
rovę, bijodami. Jog “masėm Lasdynų Pelėdos ^sukaktis 
išvažiavus” namo, nebus jiem Kaune lietuviškoji šviesuo- 
kas veikti. Ir toliau pasako- menė minėjo 85 metų Mari-

::
NEW YORK CITY. 78 Second Avė.. Tel. ORchard 4-1540 ;
DETROIT 12. Mich.. 11601 Jos. Campau Avė.. TO 8-0208 j; 
HARTFORD. CONN.. 651 Albany. Avė.HARTFORD. CONN.. 651 Albany. Avė., CHapel 7-5164 Į ; 
LOS ANGELES. CaliL, 121 So. Vermorit Avė., DU 5-6550 J 
PHILADELPH1A 23. Pa , 832 No. 7tlr St.. Tei. WA 3-1747 ] 
CHICAGO. ILL. 3741 W. 26th St.. Chkrago 23, III.

bendradarbiai, “ JAV žvalgy- kuri draugę su seseria Sofija 
bos, agentai, galį būti tikri, pasirašinėjo tuo pačiu Lazdy- 
kad jiems bus viskas atleis- nų Pelėdos Mapyvardžiu,

• Einšteinai kaip ir visi di- ta. Zėraitis remiasi net Lin- Kaune troleibusai 
deli mokslininkai, buvo labai kolnu: girdi, galima žmones r _ \ \
išsiblaškęs. Kartą susitiko apgaudinėti kurį laiką, bet Laisvės alėja (tik rusai ir ki-

Praplatinta ir išpuošta

5CHICAGO. ILL.. 3741 W. 26th CMcago 23, 1
NEWARK. N. J.. 263 Market St, Newark, N. J. raiti*.

.. ........... ..... rjrt&i.

,3. Geriausi, ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- 
mis. *

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių sale.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. Ml-

KALAl'SK.y asmeniškai ar telefonu EV 4-9672
arba pas pavad. K. Vaitaitį

BANGA TELEVISION SERVICE
T..: APptaHH 7-0349

Su didele nuolaida parduodami
VOKIŠKI HL—Fl "BLAUPUNKT' aparatai bti 

vatiniai Hl—-PI fonografai ir stiprintuvai.

GARANTUOTAI TAISOMA:
• TELEVIZIJA
• AM—FM RADIO
• AUTO RADIO
• HI-FI

DARBAS ATLIEKAMAS PRITYRUSIO TECHNIKO, 
PRlPAtlNTO RCA NEW YORKE

DARBO VALANDOS: KASDIEN nuo 9 vai ryto iki 7 v.v.

pirmadieniais huo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.



la buvo pavaizduota filme

kad būtų pradėta kova su

darbininkų unijos (Interna
tional Ladies Garment Per
kers Union). Jisai 1940 me
tais AFL suvažiavime New

jisai dirbo unijai, paskui uni
ja dirbo jam. New Yorke to-

koji lietuvių visuomenė nie- 
kadą nežiūrėjo į Susivieniji
mą kaip grynai į biznišką 
organizaciją.

Kovą su sukčiais unijose 
pradėjo Dovydas Dubinskis,

SSR

Meany,

tų pramonėje, kur vienu me
tu užplūdo daug portarikie- 
čių darbininkų, darbdaviam 
buvo pelningiau unijų “bo
sam” mokėti tam tikrą atly-

parodė, kad transporto uni
jos (Teamsters) vadovybė su 
Becku ir Hoff priešaky aik- 
voja unijos fondus. Prieš ši
tuos nusikaltimus jau seniai

NOBUSUKE KISHI, Japonijos ministeris pirmininkas, eina pa
dėti vainiko Arlingtono kapinėse.

stvėrė kelias ' vienybei, kuri darbdaviais. New Yorke ba 
buvo įvykdyta 1955 m. gruo
džio 5. Tos vienybės' pasiekė 
Walter Reuther, tapęs jau 
CIO pirmininku, ir George 
Meany, iškilęs į AFL pirmi
ninkus. Abi unijos sujungė ginimą, negu kelti darbinin- 
15 milijonų darbininkų, bet kam algas. Paskutiniu laiku 
turi dar siekimą jų skaičių pradėtas Senate tyrinėjimas 
padvigubinti. Gi čia labai 
svarbu, kad unijos nenusto
tų-darbininkuose savo pasi
tikėjimo dėl prasiveržusių į 
jų viršūnes nusikaltėlių, šie 
juodieji parazitai buvo la
biausiai užpuolę AFL.

Bcooktyn. N. V. 
Hatf yoar _____
Foreisn _______

LaikraMi tva

ter Reuther griebėsi CIO va
lyti nuo raudonųjų parazitų, 
kuriem mažiausiai rūpėjo 
pačių darbininkų reikalai. 
Jis pasiekė to, kad iš CIO 
buvo pašalinta 11 padalinių 
dėl komunistinės jų vadovy
bės. Tuo pa&u laiku ir patys 
darbininkai labiau suprato 
komunistų kėslus. Vis dėlto

tkų ir di- 
Abuda- 

mt Hardi 3, WN, oripiaaUy ■■jarad aa arta a d ctaaa auttar at Beda a. Mm, tykai gundo piktam, KOODU- 
... --------- ------------- --- ^maitoti.

ganizuota darbininku mase 
ir jų daugiau&a sulindo į 
CIO. Nusikaltėlius 'patraukė 
pinigas ir jje apsėdo AFL. 
Kai tos dvi didžiosios unijos

ti laukan. Nė pats Davė ne- 
sisakys, iš ko jis pelnosi”. 
Tačiau vyriausybė (Senato 
komisija) turi teisę to klaus
ti ir galią bausti, nes tai vi
so krašto valdžia. Ji įgalio
ta žiūrėti, kad įstatymai ne
būtų laužiami. Iš antros pu
sės, kiekvieno darbininko pa-, 
reiga budėti savo vietoje ir 
nepalikti visų reikalų tik vie
tos unijos vadovybei. Kuo 
greičiau bus apsivalyyta nuo 
piktnaudotųjų, tuo bus ge
riau ir unijom, ir* darbinin
kam, ir visam kraštui.
—_-----------------

IMF 
aa 
sus.

rimas, kad komunizmas “iš
reiškia žmonių siekimus ir 
norus” yra tik pat vertas, 
kiek suglužęs Hitlerio pasi
gyrimas, kad nacių valdžia 
žmonėm patinkanti ir ji truk
sianti tūkstantį metų. “Pas
kutinis kartas, — pabrėžė

Demokratinėje santvarkoje lauks triumfo, nes tai yra 
unija neturi nė įsakomosios 
galios. “Negalima, pavyz
džiui, nueiti į kurį nors Sea- 
ttle banką ir pareikalauti, *** “y1"* ^bai sena sis- 
kad parodytų Davė Becko tema, būtent, vergija”, žino- 
sąskaitas. 'Gali paprašyti išei- ma jau iš senų laikų.

AFL pirmininkas George 
Meany prieš porą savaičių 
tuo reikalu kalbėjo Washing- 
tone. Jis pareiškė, kad unijų 
pagrindinis tikslas yra dar
bininko ir jo šeimos gerovė. Nuo to laiko žmonės savo

Meany atsako 
Chruščiovui

Meany, AFL — CIO pirmi-

Komunistų įtaka CIO bu
vo viena iš kliūčių susiyieny- 
ti dviem išsiskyrusiom “se
serim”: CIO ir AFL. Išsiskyri
mas truko 20 metų. Paskuti
niu laiku dar susilpnėjo “an-

vadų Jeo Fay tada pasakė: 
‘Tai niekingiausia rezoliuci
ja, kokią aš kada esu girdė
jęs”. Ji buvo nevykdoma ko
ne 12 metų. Reikalas darėsi 
vis aštresnis. Jisai labai pa
rūpo AFL pirmininkui Geor
ge Meany. Kai -AFL susi‘I Il
gė su CIO, tai jungtinės uni
jos konstitucijon buvo įrašy
tas reikalavimas apsivalyti 
nuo visokių nusikaltėlių. Ge
orge Meany pradėjo viešą ko
vą, įsiterpė ir Senato komi
sija. Čia ir iškilo garsioji Be
cko ir Hoffo byla.

< Susivienijimui 70 metų
Susivienijimas Lietuvių R. Tautinio — kultūrinto dar- 

K. Amerikoje praėjusį rudenį bo Susivienijimas visiškai ne
sulaukė 70 metų. Ta proga nutraukė ir toliau. Seimų nu

tarimuose randame susirū
pinimą ir paramą nepriklau- 
somajai Lietuvai besikuriant, 
protestus dėl Vilniaus oku-

KAIP JUODASIS POGRIN
DIS VEIKIA

Chicagoje savo metu buvo 
pagarsėjęs gangsterių “kara-

buvo keliamas balsas unijų 
suvažiavimuose, bet jį vis 
nutildydavo.

diją atsakė Chruščiovui, ku
riam buvo leista pasirodyti 
televizijoje ir plerpti Ameri
kos žmonėm “pasakas” — 
tariant Meany žodžiais. Jis 
nurodė, ko Chruščiovas nepa- 
sakė, būtent, neužsiminė apie 
“labai žemą pragyvenymo 
lygį, darbininkų išnaudojimą, 
prievartos darbus, paneigimą 
žmonėm demokratinių tei
sių”. Churščiovas “visiškai 
nutylėjo apie žmonių nepasi
tenkinimą už geležinės sie
nos, studentų neramumus, 
rašytojų kritiką, o ypač trė
mimus daugelio tūkstančių 
žmonių”. Chruščiovo pasigy-

duje susidarė du kovos fron
tai: raudonasis komunistų 
ir juodasis sukčių. Nors spal- ---- -----------------------—
vos skiriasi, bet metodai tie siškai apsivalyta.
patys. Vieni-ir kiti, nugriėb- _ rr-
ti už apikaklės, ginasi tuo CIO IR AFL SUSIVIENUI- 
pačiu Penktuoju konstituci- ' MAS
jos papildymu. Vieni ir kiti 
savo slaptas gūžtas turi pog
rindy. Iš čia4 unijas veržiasi 
ir jas valdo. Taigi, unijos, ku
rios turi būti darbininkam 
ir pačiam kraštui palaima,
apsėstos parazitų, virsta pu- karaliaus” John Lewis liūs” Al Capone. Iš pradžių 
vinių, kurį tenka valyti. Kaip 
tasai valymas ėjo ligi šiol ir 
kas daroma toliau?
CIO KOVA SU KOMUNIS- angliakasių eilėse apie 700, 

TAIS *'''■• ~
Congress of Industrial Or- 

ganization (C. I. O.), atply- ] 
šusi nuo American Fedara- 
tion of Labor (A. F. L.) 1935 
m. per 20 metų buvo išaugu
si į vieną iš didžiųjų centri
nių unijų. Ji sutelkė apie 5 
milijonus darbininkų. CIO 
darbininkus organizavo ne 
pagal jų specialybę, bet pa
gal pramonės rūšis (anglies, 
plieno, transporto ir t. t.). 
Toks unijų pobūdis pasirodė 
labai palankus komunistų 
veiklai, nes įsisukus į vieną 
kurią pramonės sritį, galima 
buvo ją visą užvaldyti. Po 
praėjusio karo komunistai 
tokiu būdu kontroliavo didelę

Amerikoje. Dr. A. Kučas do- nešime, — kuris paprastai dalį CIO vienetų, o tarp na- 
kumentais^ parodo, kaip ji tampa mažiau jautrus var- rių turėjo apie 20 procentų 
augo ir stiprėjo, imdamosi gingesniųjų reikalams.' Ta- jiem pritariančiųjų Greitai 
net keleriopų uždavinių. Su- čiau nereikia užmiršti, kad ėmė rodytis žalinga komu- 
sivienijimui . rūpėjo gyvieji šiandien Susivienijimas... yra nistų veikla — prasikišti pro- 
lietuvių tautos reikalai dar gerokai suvaržytas valdžios sovietinės simpatijos, nei iš 
caro priespaudos laikais, lei- Apdraudos Departamentų įs- šio nei iš to kildavo streikai, 
do nemažai lietuviškųjų kny- tatymais”. Tai tiesa. Bet už Ypač stipri kamunistų įtaka 
gų, kovojo už katalikybę ir tos tiesos vis dėlto gludi ga- buvo auto darbininkų unijo- 
lietuvybę. Susivienijimo veik- limybę Susivienijimui labiau je (United Automobile Wor- 
loje išaugo Katalikų Federa- pateisinti savo dažną pareiš- kers — UAW). Bet čia pra
rija (1906) ir kitos organiza- kimą, kad jam teberūpi lie- dėta ir pirmoji su jais kova, 
rijos (Kunigų Vienybė, LDS, tuvių kultūriniai reikalai. Pa- Toje unijoje 1946 metais pra- 
Vyčiai), kurios perėmė rrii- stariioju iaiku bent iš Susi- simušė į pirmininkus svai
ginę, kultūrinę ir socialinę vienijimo aukų to nesimato; ter Reuther, gavęs tiktai 124 
akciją Susivienijimui tada Įstatymai nesuvaržo didės- balsų persvarą iš 8800 balsa- 
beliko daugiau apdraudos nio dosnumo iš specfelių vusiųjų. Suvažiavime iš viso 
reikalai Bet tai yra specifi- fondų, kuriuos Susivienijimas toje unijoje buvo apie 800, 

000 narių. Su tokia jėga Wal-

parašyta dr. A. Kučo, šios 
savaitės pabaigoje susirenka 
taip pat jubiliejinis Susivie
nijimo seimas Baltimorėje. 
Nuoširdžiai Imkime jam pa
sisekimo ir jį sveikiname.

ultimatumu ir nacių įsiver
žimu į Klaipėdą, smerkimą 
bolševikų okupacijos. Susivie- 

Dr A. Kučo knyga pateikia nijimas visą laiką tebedaly- 
riang gausios dokumentines vaują Alto veikloje. Jis nėma- 
medžiagos, iš kurios kiekvie- ■ žai yra paskyręs aukų lietu- 

-nas-galės ^sidaryti mškų vių religiniam ir kultūriniam 
reikalam. Nors . Susivieniji
mui kaip fratemalinei or
ganizacijai yra tai antriniai 
reikalai, bet jie ir teikė orga-

vaizdą apie Susivienijimo 70 
metų veiklą. Autorius pra
džioje duoda žinių, kaip lie
tuviai Amerikoje kūrėsi ir 
kaip jie kūrė pirmąjį visų 
lietuvių Susivienijimą. Buvo 
jaučiamas gyvas reikalas vi
siem lietuviam susijungti, 
bet buvo ir kliuvinių: lietu
vius skaldė lenkybė ir lais- 
vamanybė. Jei pirmoji reiš
kė stoką tautinio susiprati
mo, tai antroji pasižymėjo 
šliupišku šiurkštumu katali
kam. Katalikai buvo privers
ti kurti atskirą savo Susivie
nijimą (1886 lapkričio 22). 
Tai seniausia jungtinė lietu
vių katalikų organizacija

Septyniasdešimt metų žmo
gui yra senatvė, Susivieniji
mui tai reiškia pajėgumą ir 
praturtėjimą ligi dviejų su 
viršum milijonų. “Daug kas 
žiūri į dabartinį. Susivieniji
mą, kaip į praturtėjusi asme
nį, — rašoma 1952 metų pra-

AA JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

įtaka. Jis buvo 1935 metais 
piktasis Amerikos darbinin
kų vienybės skėlėjas, turėjęs kio juodojo pogrindžio veik- 
angliakasių eilėse apie 700, la buvo pavaizduota filme 
006 unijos narių: Pastarai- “Onthe Waterfront”. Uos- Orlean^ prąve<to rezoliuciją, 
siais metais jų skaičius nuk-

- rito iki 200,000. Kai susilp
nėjo ir komunistų įtaka, at

tų darbininkus terorizavo jų 
pačių unijų “bosi”. Jie su
geba rasti ryšį ir su pačiais

— Nuolankiai prašau, —pažymėti. žiūrėkite, gerbia- pierių suvyniotą guldeną. — Su kuo turiu garbės?... — Pasakyk man, kiek žino
mieji ir iš to dar nesijuokia- Pamatęs tokį pavojų, Čigo- — Esu Vosylius Tarasas, nių kiekvieną naktį miega 
te! O juk čia buvo iš tikro nas Cyga iššliaužė iš paštais mūro namų, vadinamų “ža- “žaliojo Rojaus” malkinėje?
juokingai pasakyta. Aiškus ir prisilistino prie pono Ma- liosios landynės”, sąskaiti- — Dvidešimt penki darbi-
daiktas, jūs būsite supykę karo ausies. ninko padėjėjas. ninkai.
ant manęs už tai, kad aš taip — Nieko tamsta nebekal- Sitai išgirdus, ponui Tara- — Atsiprašau! — sušuko, puotos užkandžiai,
ilgai priverčiau jus laukti, bėk apie pinigus! sui plačiai prasižiojo burna: Pranys, — aš esu prekėjas. — Bet man reikia vietos

— Taip, dvidešimt keturi protokcdui rašyti.

tamsta neliesti viso šito — 
tai vargšų žmonių vestuvių

Mieli ponai ir ponios! Su — ką tu ten šnypšti man tokia baimė pagavo.
širdgėla prisipažįstu pavėla- į ausį? Juk aš ne vaidila, — Šitaip! — tarė . ponas darbininkai ir vienas prek- — O, mano Dieve! Nuolan- 
vęs, tačiau tam buvo rimta kad man kas nors turėtų Makaras pats sau, — čia bu- nešys. Ar padieniui moka? kiai prašau, nerašyk tamsta 
priežastis. šnibždėti mano rolę. vo stiprokas tabokos dovis! Mokame po keturis kreL protokolo, — maldavo prie

... . . . Pakeliui pastebėjau, kad Cyga dar labiau prilinko Sitai jam nepatiko. Nosį jam carus. ■ sienos prispaustas nelaimin-
45 leKamą, uojau n jį man nežmoniškai prie jo ir sušnabždėjo: riečia. — Keturiskart po dvide- gasis pajamų mokęsčių kan-
— Nubėgsite, nubėgsite tcnaa,_ kišenę sveria. Pasirodo, kad — “žaliojo Rojaus” velnias — Nuolankiai prašau, — šimt penkis — šimtas. Šim- klnys; paskui pašnabždomis

tuojau prie altoriaus. Juk Tik dabar jo pastebėta vi- fen pinigų. čia jrra atsistaugęs. bambėjo ponas Tarasas, jau tas kraicarų sudaro guldeną, pridūrė: — jau bevelyčiau
tamsta, rodos, ne garvežiu sų veidų išraiška ėmė jam — Pinigų! — suskambėjo — Nekutenk man kaklo, nebeliesdamas ant stalo gu- Per metus trys šimtai'šešios tiems žmonėms numesti nuo- 

;bepatikti. pono Taraso lūpų. po šimts kelmų! linčto guldeno. dešimtys penki guldenai, po- mą už visą ketvirtį.
— žiūrėkite, gerbiamieji, dšš! — vienu balsu suš-gal tamstai tokią mintį bus — žiūrėkite, gerbiamieji, dšš! — vienu balsu suš- Čia jis kuo ramiausiai iš

paišęs mano rilinderis? kokie rūgštūs jūsų visų vei- nypštė moteriškoji sambūrio vyniojo naujintelaitį, žvilgė- siryžęs patarnauti. Aš čia' tris šimtus šeštasdeiimt pen- šėlusio džiaugsmo pagautas.
Tik dabar tėvas Adomas jį dai pasidarė, kai tik patyrėte, dalis. te žvilgantį guldeną ir dviem esu kaip tik atsiųstas tamy- kis guldenus metinių paja- — Aa! Pataikei, brolyti,

pažino- - kad nėra omnibuso! Reikia — Pinigų, kurie buvo pas- pirštais iškėlė jį aukštyn, bos reikalais ir turiu kišenė- mų, kad iždas turėtų nuoe- kur nenorėjai! Taip galynė-
— Aa!... tai maloningasis jums pasakyti koks nors są- kirti jungtuvėms, — kalbė- kad visi pamatytų. "-----*-------‘—““ ----- * " ’ —* ‘ “

ponas raštininkas! ~
— Sąskaitininko padėjė- sytų.

— Iš visos širdies esu pa- ne Tarasai! Tamsta nuslėpei — Pranys net baubė, pa-

mojus, kad nuotaiką patai- jo ponas Makaras. — Anų — Dailus guldenas, ar ne Ponui Tarasui staiga šovė ja 1893 metų įstatymo LXT7 — Ar girdite, dorieji šių 
dvidešimt penkių keturia- tiesa? į galvą nenumaldoma mintis straipsnio 100-tasis paragra- namų gyventojai? — šašu-

jas, mano senutėli, — patai- Sitai sakydamas, jis padė- cenčių. Tai aš ir tariau sau, Tuo tarpu ponas Tarasas greičiau išeiti.
sė Makaras. — Stos dienos jo rankas seniui ant pečių. kad nepadoru būtų kunigui patylomis priėjo ir atsistojo — Nužemintai atsiprašau,
vyriausybės dienraštyje pas- — Na, seni, turiu tau pa- klebonui mokėti variokais. Ei- jam už nugaros.
kelbtas mano paskyrimas, reikšti, kad esi ne bet kris siu, sakau, į kokį non mai- — Viskas pražuvo!
Kas tiesa, tai nedidelis čia gudruolis. Taip puikiai vyras nytoją ir iškelsiu juos į si- šnibždėjo teta Zuzana. kitus šešis namus.
skirtumas: šeši šimtai guldė- susitvarkė, kad tą pačią die- dabrinį guldeną. — Jau nustvėrė jį! — ai- —Iš eilės aš ir ten nuei
nu algos per metus!..t Na, ną galėtų ir pirmąsias ir auk- Dabar jau visi ėmė rodyti manavo Ripkė. siu; tačiau pirmiausia čia
bet dabar drožkime į bažny- sines jungtuves Švęsti. Didės- jam rankomis ir galvomis, Štai jisai! — tarė ponas turime baigti. Dabar peršiū-

su-

tyktua ir | šių metų nederlių,

S?

čią. Zokristijanas jau laukia nis už tave gudruolis tiktai kad jis tylėtų, 
mūsų.

i
aš esu buvęs, nes man pavy- Tačiau jis nesuprato, ko lą. pą. Kas-čia pa

Senis svyravo čia į prtokį, ko gimti sausio pirmą dieną, iš jo norėta. Tą pat akimirksnį ponas kinė: pajamų -
čia į užpakalį, it vijo lauks- o krikštijant gauti Makaro — žlūrSdte, žmonės, kaip Tarasas uždengė jį savo dėl- nulis. Policijos 

2 tomas, it nežinodamas, į ku- vardas, tod» Naujieji Metai prieš mane visi kraiposi Kas nu. Jonai Pašali!
rį šoną griūti. . dabar išeina man ir gimtoji čia jums atsitiko? Taigi, aš — O aš jį t konfiskuoju. Jbnas kuo g

— Tačiau omnibuso nie- ir vardo diena: abidvi Šventes kaip tik dėl to pavfiavau, Ponas Makaras aptidairė apritilko unifa 
kaip negalėjo gauti. — kalbė- galiu iš karto švęsti jeigu ka- kad ieškojau visų naujaustojo ir, tvirtai. prispausdamas ir užsidėjo ant

J
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tūrinių savo

MELSKIMftS LIETUVIŠKAI

Kufeteino

$1.60
$4,50

Odos imitacija auks. kraštai

Viešpaties

Odos imitacija raod. kraštai 
$2,00

Toliau A. Devenienė, aptarė 
Chruščiovo ir jo sėbrų tikslus, 
ko jie iš tikrųjų siekia, norė
dami atvažiuoti į Ameriką.

Jie čia kratytų rankas su 
Amerikos vadovaujančiais pa* 
Teigimais, fotografuotus! ir 
nuotraukomis užpildytų Uetu-

. ■ -Jr ■

Vatertario ir apylinkės lie
tuviai birželio 16 Nemuno sa
loje minėjo rusų - bolševikų 
klastingą Lietuvos valstybės

gipso lovutėje. Pne- 
ypačiai mūšųjaunimo lietuvis- Draugas yra leidžiamas nuo žiūra reikalifiga rūpestinga.

maste JAV ir Kanados Sėtuvių kai ateičiai.

i-',.■; -i
~ - K v

___  __ _________ _ ______ _ Taryba multiplikuoja ir išsiun-- siųstuvai tylėjo, nežinodami ką 
okupavimą ir pirmą tautiečių tinėja valdžios įstaigoms, Ame- sakyti. Vykdomajai Tarybai ir 
vežimą j Sibirą Minėjimą pra- 
vedė Alto vietos vicepirminin
kas Vladas Varneckas. Invoka- 
ci ją atkalbėjo klebonas kum 
Juozas A VaJantiejus. Meninę 
dalį išpildė Šv. Juozapo pata
pnos choras, vadovaujamas 
muziko Aleksandro J. Aleksio.

fikos Kongresui ir kitur. Taip Sa reikėjo perspėti savo tau- 
pat Vyk. Taryba tiekia žinias tiecius: Saugokitės! Gali jus iš
trina Europos radijo siųstu- žudyti...
vams, kurie, imant, kartu, kas
dien veikia .pusantros valandos 
lietuviškai. j

Kai rusų vyriausi bolševikai 
ruošėsi atvažiuoti į Angliją ir- 
kai tuo reikalu ten pasiuntė 
Serovą, paskubomis buvo pa
rašyta raštas Vyriausiam An-

. - - ■ - ■ Minėjimas buvo gerai or
ganizuotas. Scenos priešaky 

PASIRGO* NAUJA KNYGA buvo matomas kapas, ant 
kurio po žvakę uždegė po 
sukalbėtos maldos tautiniais

lietuviu stovykla
' _ • laite, latvaite ir lietuvaite. 

Putras Mauktam Tai simbolis šias tris tautas 
užgriuvusios nelaimes su vil
ties liepsnelėmis ja nusikraty
ti. Scenoje jungttais estų, 
latvių ir Betariu (CiurBonio 
ansamblis) choras sugiedojo 
Amerikos ir visų trijų tau* 
tų Himnus, (dirigavo nek-

« m . ■ jun, kardinolas Sa-
birželio 30 d. pyksta pirmoji girnų. Šitaip visų pastangomis . nravedes ‘ dedika-
JAV ir Kanados Beturiu tau- yra atliekamas didelės tautinės ’ pravedęs aeaiaa

tiriu šokių šventė, 
birželio 29 ir 30 d.

Tarybos darbo statutui pa
ruošti yra pakviesti čikagiš-

tli.yrWnmij

buvo pakviestas kun. A. Ma- laukėm pasveikurios. Tai tiek 
liauskas iš Lietuvos. Nuo 1927 apie dukrelės esamą padėtį.
metų vyriausiuoju Draugo re- Labai ir labai esame dėkingi 
daktorium yra L. šimutis. Jo Balfo

136 pusi.
Vienos iš daugėta Betariu 

stovyklų išsami Motgs. Mtt* 
goję buv. tos stovyklos kape* 
Mono fr.tauram Muvfo pran*

Maldaknygė bus ypač pa
togi jaunimui ir kitiems- Sa
vo išvaizda ir gražiu įrišimu 
prilygsta kitomis kalbomis 
išleistoms maldaknygėms.

Nors maldaknygė turi 288 
puslapius, bet yra atspaus
dinta taip gerame ir plona
me popieriuje, kad gali tūp
ti liemenės kišenėje.
Maldaknygė mūsų poeto 

buvo paruošia atsižvelgiant 
į naujausį liturginį sąjūdį ir 
mišių giedomosios dalys bei 
kitos svarbesnės maldos bu
vo įdėtos drauge lietuviškai 
ir lotyniškai- Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms į- 
dėtos tų dienų kintamosios 
šv. mišių maldos, joje rasite 
daugiau kaip 30 giesmių.
Kabą lygino prof. Dr. A 

Salys.
Maldaknygės kainos: 

Odos lux auksuoti kraštai—

pusieji išžudomi.

meje. Amerikos lietuviai jaut-

vės, vakarų pusėje. Pravažiuo-

ir iš Bostono dr. J. Girnius.

- • laeL Saleriečių Sodyboje 
prie Cedar Lake, Ind., ber
niukų stovykla prasideda bir
želio 30. Veda tėvai salezie
čiai.

niai neturėjo pinigų gydymui 
Tada Balfas kreipėsi į Ameri
kos lietuvius padėti tai jaunai

nius. Patikrinus 5 mil. (nokintų 
paaiškėjo, kad dabar 12 metų 
vaikai ir mergaitės yra puse 
colio aukštesni ir dviem sva
rais sunkesni nei 1986. Dabar

ornamentikos koplyčia. Tai 
marijonų naujasis vienuolynas 
ir dienraščio Draugo redakci
ja su spaustuve. Viduje daug 
erdvės, šviesos ir patogumo.

Italijos.
Arba Vengrijos sukilimo me

tu, vengrai jau šaukė: Gelbė
kit! Žūstam... O Lietuvos radi-

Aktuahausias prelegentas 
-buvo . Alena Devenienė, kuri 
grįžusi iš Europos pirmą kartą 
kalbėjo Waterburio visuome
nei Apžvelgdama pasaulio įvy
kius trumpai pavadino, kad da-

tragediją. Vengrijos įvykių me
tu buvo pastebėta, kad ne tur
tuose, ginkluose ar atomuose,

goję rugpiūčio 31 ir rugsėjo 
1 — 2 d.d. Sesijos darbų tvar
koje numatoma daug svar
bių darbų: centrinių organų

9 studentės. Iš Lietuvos jau
nuoliai “savanoriškai” išva

Vanda Lingyte 
jau vaikšto

Vandutė Lingytė prieš kele
tą metų buvo susirgusi sunkia

tuvių draugija Clevelande žmogiškąją teisę, 
rado būdų ir priemonių tik
rai artimai bendrauti su se
nosios emigracijos lietuviais. 
Damušis taip pat aktyviai 
ėmė organizuoti lituanistinę 
mokyklą ir prisidėjo prie jos 
darbo sąlygų sudarymo. Dau
giausia jo sumanymu ir ini
ciatyva pradėta organizuoti 
ALRK Federacijos jaunimo

Draugo naujųjų patalpų dedikacija
Chicagoje, didžiausioje lie

tuvių kolonijoje^ pereitais me
tais buvo užbaigti statyti mo
derniški pastatai prie 63 gat-

gas sudarydama.
Malonu pastebėti, kad visų 

šių didžiųjų parengimų inicia
tyva priklauso JAV LB Chi- 
cagos Apygardai Apygarda 
atlieka ir didžiąją dalį darbų. 
Bet jai į talką atėjo ir dau-

ti ALRK Federacijai, jis trau
kia visus į stovyklos statymo 
darbą, jis gyvina Ateitinin
kų Federacijos Tarybos veik
lą ir t. t.

Humoristinę kaikurių kal
bų “apžvalgą” pateikė dr. 
K. Ambrazaitis.

Atsakydamas dr. A Damu
šis ilgėliau stabtelėjo ties 

ko tu nauiu-hi natalnu dedika- fe““ veikla, darbais. Čia pat buvo kai kuriais savo veiklos mo-
Ir vėl stovime tautinių kul- ge'is kitų — tiek paskirų as- en va^” ne^«x^ama medicinišką įteikta ir ateitininkų1 dovana mentais, juos plačiau paaiš-

gorsetą, kuris labai nemalo- — dail. K. Žilinskio akvarelė Trindamas ir pagrįsdamas, 
nūs, bet gali tekti į nešioti nuo Bernardinų gatvelė Vilniuje, pvz. ties politinės vienybės 
1 iki 2 metų. LBrosį laiką turi Viri sugiedojo Ilgiausių me- klausimų, ties kova dėl litu-

K' . patalpos Kennebunkporte, 
r- Me., jau šią vasarą pradeda- 

mos statyti. Pamatų praka
simas įvyks liepos 14 par tra
dicinę Lietuvių dieną — pik
niką. j ’

• “Vienybės” laikraštis, iš
einąs Brooklyne, savo prenu
meratą pakėlė dviem dole
riais, buvo 5, dabar metams 
7 dol. Taip pat kainas pakė
lė ir amerikoniški New Yorko

kiai Tarybos nariai: J. Ba- 
jercius, R. Skipitis, MT Rėk
laitis. Bendruomenės padėčiai 
kritiškai įvertinti pakviesti

birželio 28 d. atidaroma vi
suotine Beturiu dailės meno SUOmenės dėmesio, supratimo 
P®*®6a. Ijęį parėmimo

Šitie užsimojimai, apima JAVir Kanadą, r^Marinį mū- Toda JAV “ V31‘

sų gyvumą. Tai yra tautinio VKUa kviečia ir
mūsų pašaukimo vykdymas, Pra^>: gausiau dalyvaukime 
nes tauta laikosi ir auga tik tautinių šokių šventėj, jauni- 
kurdama ir savo kūrybai sąly- mo kongrese ir dailės parodoj.

Tepa junta dirbantieji mūsų vi
sų moralinę*ir materialinę pa
ramą!

Tikėdami savo tautos amži
numu, atiduokime jai kiekvie
nas privalomą dalį. Vardan 
tos Lietuvos!

metų vyriausiuoju Draugo re
daktorium yra L. šimutis. Jo 
30 metų sukaktis to darbo 
gražiai sutampa su naujųjų pa
talpų įrengimu. Šia proga vyr. 
redaktoriui L. šimučiui, Tė-

Antanas Saulaitis atpasako
jo bolševikų žiaurumus ir nu- 

jas provokavo sakydamas:' rodė jų siekimą — perdirbti 
Vengrai jau laimi... Vakariečių patį žmogų. Jei kasdien mes

gą veikėją ir organizatorių. Baltijos tautoms. Paskaitą 
Pvz. jo pirmininkaujama lie- apto žmogiškąjį smurtą ar 

kaip 20 
amžiaus problemą, skaitė 
konstitucinės ir tarptautinės 
teisės profesorius Western 
Reserve universitete O. Sch- 
roedef, Jr. Priimtose ir pre
zidentui Eisenhoweriui, Jung
tinėms Tautoms bei Ohio 
kongresmenams siunčiamose 
rezoliucijose reikalaujama: 
ištraukti iš Pabaltijo valsty
bių sovietų kariuomenę ir 
policiją, grąžinti sovietų iš- 

Japonai auga tremtuosius pabaltiečius, į-
Japonijos švietimo ministe- vykdyti laisvus 'deoaokrati- 

rija paskelbė matavimo dari- nius rinkimus, duoti Pabalti- 
jos valstybėms neutralią 
tarptautinę kontrolę, užtik
rinti Pabaltijo valstybių ne
priklausomą ateit|. Dienraš
tis “CJeveland Plato Dealer”'

rašus — valstybės departa- 
mentul Jungtinėm ' Tautom, •
Connecticut valstybę atstovau-
jautiems senatoriams > ir Kon-
greso atstovams. V? J- |

Grupė evangelikų lietuvių, F'
sudėjusių savo aukas iš anksto, ' Ji

- POPIEŽIUS PI JUS KIISv. Romoje laimina
motinos Hikeltą dukrytę.

ridėjo prie mūsų dukrelės gy
dymo ir priežiūros. Mes pasi
liekam karštose maldose su vi- 

vam Marijonam, Draugo leidė- sais geraširdžiais Dieve duok 
jam, ir pačiam dienraščiui visiems asmeniškos laimės ir 
Draugui bei visiem jo bendra- džiaugsmo!
darbiam linkime kuo geriausios Su geriausiais linkė jimais 
sėkmės. (S.) Juozas Linge

universiteto profesorius Kana
doje,. metam išvyksta į Euro
pą, kur rinks medžiagą naujam 
mokslo veikalui

36 kuopos pirm. O. Jokūbai- jiė buvo suleidę šaknis.
tiėnė (atsisveikino taip pat Birželio trėmimų minėjimą 
ir Balfo vardu), Čiurlionio » Šiemet lietuviai, latviai ir 
ansamblio meno vadovas estai rengė kartu birželio 16 
muz. Alf. Mikulskis Visi pri- Engineering Building salėje, 
pažino išleidžią ne eilinį žmo- • esančioje miesto centre. Mi- 
gų, bet didelio masto taktin- nėjimas ėjo šūkiu: laisvės

gli jos prokurorui ir pridėta įro
dymo dokummtai: garsioji Se- 
rovo instrukcija tf Kersteno 
komisijos tyrinę jonų leidinys. 
Prokuroras, turėdamas įrodo
mąją medžiagą prieš žudiką, 
pasiūlė geriausia išvažiuoti, 
kad nebūtų atimtas imunitetas.

Kai tas pate Serovas norėjo - .x_ ,džiausia'jėga. šusitMm^ su pasirodys Italijoje, ir teo bo- . ^rgartes. Umversrtetaose dar 

vokiečių ir italų aukštais valdi- vo panašiai pasirūpinta — Ita- Vief^ .. . en .’ °

ros bei kitų pavergtų tautų 
laikraščius, kad parodytų žmo
nėms, jog ir Amc. _iki eina su 
bolševizmu.

Pranešė, kad Lietuvos gim
nazijos aukštesnėse klasėse da
bar mokosi iš kiekvienų 8 mo

trumpu sąrašu ir raštišku lin
kėjimu susitikti prie Nemuno 
krantų. Susirinkusieji pasku
bomis sumetė dar $163. Taigi 
Altui buvo įteikta iš viso $208.

Jonas Gaidys

mo aa Amerikos lietavi, di- dvejas. ItaSja Serovo neįsBei- P68
dėlės potitmfe veiklos tarpiau- do; jis grįžo nedavažiavęs iki e
tiriam forume.

Jie savo akimis mus mato 
turint stipresnes organizacijas 
ir atliekant didesnius politinius 
darbus, negu mes patys tai 
vertiname.

Toliau A. Devenienė supa
žindino su dirbamais darbais 
Vykdomoje Taryboje. Vyk. Ta
ryba atlieka tą patį darbą, ku
rį čia Amerikoje dirba Altas. 
Taryba taip pat turi Lietuvos 
radijo klausymosi atskirą biu-

siunčia Vyk. Tarybai. Vykd.

Išleidome dr. Ad. Damušį 
Gavęs geresnį darbą, prieš 

kelis mėnesus iš Clevelando 
į Detroitą išsikėlė dr. Ad 
Damušis. Kadangi vaikai 
lanke mokyklas, tad šeima 
buvo palikusi Clevelande iki 
mokslo metų pabaigos.

, Ateities klubas birželio 14 
surengė visiems Damušiams 
išleistuves. Be ateitininkų, į 
jas atsilankė taip pat nema
žas būrys ir kviestinių sve
čių: Bendruomenės apylinkės 
pirm. J. Virbalis, Alto sky
riaus pirm. J Daugėla, Mo
terų sąjungos 36 kuopos 
pirm. O. Jokubaitiene, taip 
pat B. Bacevičienė, Šukienė, 
Stapulionienė ir kt.

•susisėdus prie stalų (iš
leistuvės buvo surengtos apa
tinėj lietuvių salėj), pirma
sis kalbėjo šeimininkas Atei
ties klubo pirm. S. Laniaus- 
kas, plačiau supažindinda-

vai galėjo rimtai pradėti gy
dyti. Dabar Balfo centras ga
vo džiugų tėvo laišką, kurį 
skelbiame visų aukotojų ži
niai:

“Dabar galiu drąsiai parašy- 
jant akį patraukia lietuviškos ti ir pasidžiaugti savo šeimos 

laime. Dukrelė jau grįžo į šei
mos-židinį pasveikusi iš ligoni
nės. Iš ligoninės grįžo š.m. ba
landžio 18 d. sveika ir laimin
ga. Dabartinis dukrelės stovis 
yra toks: gydymo rezultatai mas su Damušio gyvenimu, 
geri, gali vaikščioti į dieną po

stovykla bus taip pat vienas 
gyvas lietuviškos dvasios ži
dinys. Buvo prisiminti ir iš
kelti tie principai, kurių Da
mušis laikosi visuomeninėje 
ir kultūrinėje savo veikloje. 
Tai dorinis tiesumas, žmo
nių meilė, pasiryžimas ken
tėti kitų daromas skriaudas, 
bet jų nedaryti kitiems. Da- 
mušistaippat nepriklauso 
prie tų, kuriuos reikia stum
te stumti ar varyte varyti į 
darbą. Jei tokių idėjos užsi- 
degėlių būtų daugiau,’ nebe
būtų toks pilkas, nuobodus 
ir nevaisingas mūsų gyveni-

vadovą redaguoja J. Kreivė
nas. Vadovas turės apie 100 
puslapių ir bus gausiai ilius
truotas. Bus sudėtos šokėjų 
grupių, vadovybės,' komisijų, 
pradžios mokyklos mokinių, 
kurie dalyvauja programas 
išpildyme, ir kitos nuotrau
kos. Bus paskelbti viri šventės 
rėmėjai.
• Buffalo, N. Y. veikė Lie-

lių minėjimą. Dabar klubas 
nutarė įsijungti į Liet. Ben
druomenę. _

• Ateitis birželio mėn. jau 
atspausdinta ir išsiuntinėta 
skaitytojams. Kitas Ateities 
numeris išeis tik po vasaros 
atostogų rugsėjo mėn.

• Liet. Bendruomenės Ta-
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Kuprelis
IVAN BUNIN

tina dailininko kūrybou. Jis. 
kūrė todėl, -kad buvo dailinin
kas sų dideliu talentu. Buvo 
realistas, nes buvo išėjęs garą 
realistinę mokyklą ir tuo rea
lizmu tikėjo, nors kartu buvo 
įjungęs ir? kitų srovių. Realiz-

Ir bernai nerūpestingi, 
Su kepurėm ant šalių, 
Užsimiršę ir laimingi 
Uliavojo už stalą.

Ūžė jaunas vasarojus, 
Skundės upė plaukdama. 
Ir armonika raudojo, 
-Stiprių rankų tampoma.

Ech, neklauski, kam nešioju 
\G€lę švarko atlape?

Kieno vaidą aš išploviau 
Ant žilvyčio paupėj?

Viena jų sukandus smilgą 
Laikė tarp dailių dantų, 
Jos blakstienos tamsios, ilgos 
Skleidė naktį ant skruostų.

Ir pulkai mergų viliokių 
Ėjo linkstančiom eilėm — 
Kasom žaidė, skardžiai juokės 
Mėtė mylimus gėlėm.

Ech, neklauski, kam nešioju 
Gėlę, švarko atlape?* 
Kieno vardą aš išploviau 
Ant žilvyčio paupėj?

Buvo naktis švento Jono, 
Naktis meilės ir dainų. 
Šviesu buvo visuos šonuos 
Degė ugnys ant kalnų.

Modernusis muziejus atsira
do renesanso laikais, kada di
dikai pradėjo rinkti klasikinės 
senovės liekanas. Pradžioje 
tam reikalui nebuvo specialių 
patalpų, vėliau pradėta statyti 
atskiri rūmai Medžiaga telkta 
planingai Taip išsivystė dideli 
muziejai ir galerijos.

Wallace kolekcija Londone paminklų. Daugiausia muziejų 
meno paminklus, architektūrą surinko nemaža prancūzų me- yra Romoje. Didžia n si as jų tai 

Vatikano muziejus, kuris pri
klauso popiežiui. Popiežiai vie-

mas —raudonosios armijos at
ėjimą, kolchozų gyvenimą. Pa
tys knygos autoriai pripažįsta, 
kad tarybinėm temom paveiks
lai menki. Ir kaip nebus jie 
skurdūs ir menki, kai atimta 
kūrybinė laisvė, kai už nuga
ros stovi okupanto durtuvas, 
Tokiose sąlygose joks menas 
neauga, nors ir laisto jį propa-

■' Anglija
Anglija puikuojasi savo Bri

tų Muziejumi Londone, kuris 
daugumoj skirtas istorijai Čia 
dideli Egipto skyriai, čia su
rinkta begalės visokiausių is
torinių dokumentų.

ir skulptūrą, keramiką, raiži
nius, knygų spausdinimo meną, 
tapybą, tekstilę ir t.t. Muziejus 
turi ir savo biblioteką, skirtą 
grynajam ir* pritaikomajam 
menui.

Tautinė Galerija Londone tu
ri senųjų meistrų darbus: Le
onardo da Vinci, Michelangek), 
Tintoretto, Mantegna, Titian, 
Bellini, Jan van Eyck, Rubens, 
Rembrand, Holbein, Constable, 
Turner ir_kt.

Tate galerija, įkurta kaip 
Tautinė galerijos šaka, per an
trą -pasaulinį karą buvo stip
riai sunaikinta, 1949 ji vėl at- 

Viktorijos žr Alberto muzie- statyta.
s Londone telkia istorinius

Rembrandt, Frans Hals, Jon 
Steen kolekcijas. Valstybės 
muziejus Amsterdame žino
mas Rembrandt, •Vermeer ir 
kitų kūriniais. —

mesta iš viršaus, kaip dabar 
Lietuvoje, tad ir jo darbai iš
ėjo su kūrybiniu polėkiu, 

i ■
Knygos autoriai nepriklau

somus laikus vadina tamsiais, 
nes dailininkai skurdę. O kuo 
geresni šie tarybiniai laikai? 
Dailininkams atimta kūrybinė 
Hiisvtų primetančios temos ir 
net pats piešimo būdas — so
cialinis realizmas. Ir P. Kal
pokas buvo pakinkytas vaiz
duoti sovietinio gyvenimo te-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Felix Timmermans — Kai

mietiškoji Psalmė, romanas, 
vertė Vincas Kazokas, išleido 
Nidos knygos klubas Londone. 
189 psl.. kaina nepažymėta.

išeis dviem didžiuliais tomais. 
Pirmasis tomas jau įpusėtas 
spausdinti ir greitu laiku pasi
rodys knygų lentynose.

• Liet, dailės paroda atida
roma Chicagoje ryšiumi su 
kongresu ir tautinių, šokių fes-

gandos vandenys, nors ir pila
mi honorarai.

Petras Kalpokas buvo didžių 
jmeniškų polėkių ir didelės lais- 
Vės žmogus, visą gyvenimą ke
liavęs, kūręs tai, ką diktavo jo 
vidaus pergyvenimas..Tai ko
kia jam buvo sunki ši vergija, 
kai buvo atimta visa.

K-tis

saugoti antikinį meną, tuo duo
dami pradžią dideliam ir -ver
tingam meno muziejui Pačioje 
Romoje dar yra visa eilė ver
tingų muziejų su renesanso ir 
vėlybesniųjų laikų menu.

Florencija garsi Uffizi gale
rija, kurią įkūrė Mediči ir Pitti 
galerija, skirta moderniajam 
menui.

Tada jis atsisėdo į patogią 
kėdę. Atrodė lyg svečias, lyg 
nepažįstamas savo bute. Ne
kantriai laukė tos . lemtin
gos valandos; Pagaliau .val
gomajame didysis laikrodis 
sunkiai ir lėtai išmušė še
šias. Susijaudinęs jis atsikė
lė, užsivilko pavasarinį ap
siaustą, pasiėmė lazdą ir išė-

no, taipat Italijos, Ispanijos, 
Flamijos, Olandijos ir pačios 
Anglijos tapybos.

;__ JfcrsM'iMjs
Prancūzijos didysis pasidi

džiavimas yra Louvre muzie
jus Paryžiuje. Graži ir didinga 
jo architektūra, dideli jo me
no turtai. Tai pasaulio vienas 
iš didžiausių muziejų, skirtas 
menui. Kiti Paryžiaus garsūs 
muziejai: CIuny, Rodin, Gui- 
met ir Camavalet»

taliją ' '
Italija yra ištisai muziejų ša

lis. Kiekvienas miestas turi ver
tingų muziejų, kuriuose rasime 
-antikinio ir renesanso meno

— Sydnėjuje, Brazilijoje — 
Tupan.

Pirmiausia įdomu sustoti 
ties dailiąja literatūra. 1955 
metais jie išleido 6 eilėraš
čių rinkinius, jų tarpe ir vie
ną antologiją. Gi dailiosios 
prozos 40 knygų. Tai daugu
ma romanai, kai kurie net 
kelių tomų. Nemaža dėmesio 
skiria ir kitų tautų literatū
rai: Verstinės literatūros 
skiltyse randame šiuos var
dus: B. Bjomson, G. Bocca- 
ccio, A. Cronin, H. Ibsen, E. 
Remarųue, S. Salminen, A. 
Selinko, Pr. Sillanpaa, S. 
Undset, — viso 17 autorių.

Bendrybių, sąraše atžymėta 
tik 3 leidiniai, jų tarpe Lat
vių enciklopedija, leidžiama 
Stockholme: filosofijos — 2, 
religijos — 3, socialinių mok
slų— 2, filologijos — 2, pri
taikomojo meno — 2, meno 
— sporto — 6, literatūros 
bendrybių — 8, istorijos — 
geografijos — 18, periodinių 
kalendorių — 13. Per tuos 
metus jie leido 19 žurnalų ir 
13 laikraščių.

Vienas originaliausių da- mė jis 1882 m. netoli Petra- 
barties muzikų Igor Stravin- pilto, dabartinio Leningrado, 
sky birželio 18 paminėjo 75 Jau nuo 1914 metų klajoja 
metų sukaktį. Ta proga Los svetur. 1939 atsikėlė f Ame-’ 
Angeles, Calif., buvo spęcia- riką ir čia įsikūrė, 
lūs festivalis — koncertas, 
kurio dalį dirigavo pats su
kaktuvininkas. Įvyko ir jo 
naujo “Agon” baleto prem
jera. (šis baletas bus pasta
tytas lapkričio mėn. ir New* 
Yorke). Koncerte išpildyta 
naujų dar niekur negirdėtų 
kūrinių.

Kuprelis gavo anoniminį 
meilės laišką, kuris kvietė į 
pasimatymą: x

“Šeštadienį, balandžio 12, 
septintą valandą ateikite į 
katedros aikštę- Aš esu jau
na, turtinga, netekėjusi ir 
(kodėl aš turiu slėpti) — 

/ Jus seniai pažįstu, seniai my
liu, Jūsų išdidų ir liūdną 
žvilgsnį, Jūsų kilnią ir išmin
tingą kaktą, Jūsų vienatvę... 
Tikiuos, kad ir manyje sura
site sau artimą ir giminin
gą sielą. Mano žyminys: tam
siai pilkos angliškos medžia
gos kostiumas, kairėj ran
koj — violetinis saulės skė- 

žibuoklių

Amerikos Latvių Draugijos 
Kultūros Fondas šiais metais 
išleido nedidelį bibliografinį 
leidinį, kuriame apžvelgia 
knygas, pasirodžiusias 1955 
metais tremtyje. Leidinį re
dagavo Benjaminš Jčgers, 
Vitauts Kalninš, Magdalėne 
Rozentale. Pradžioje anglų 
kalba supažindinama, su lat
vių kultūros gyvenimu, jos 
padėtimi ir jų knygų leidimu.

Leidinėlis kruopščiai pa
ruoštas. Iš jo matome, kad 
latviai įvairiuose kraštuose 
turi gan daug knygų leidyk
lų. Jungtinėse Amerikos Val
stybėse jie knygas spausdi
na: Berkeley, Calif., Bosto
no, Mass., Brooklyn, N. Y., 
Chicago, III., Mlhvaukee, Wis., 
Minneapolis, Minn., Norton, 
Mass., New York, N. Y. Wa- 
verly, Iowa, Waverly, Ohio; 
Vokietijoje: Eutin, Esslingen, 
Memmingen, Muenchen, Stu- 
tgart; Švedijoje: Stockholm, 
Upsala, Vasteras. Be to, po 
vieną leidyklų turi Anglijo
je ' — Londone, Australijoje

buvo pagarsėjęs savo jūros 
romanais. Ilgai tarnavęs kari
ninku prancūzų laivyne, pradė
jo rašyti, iškeldamas egzotiš
kus kraštus, vaizduodamas vi
talinius charakterius. Rašė 
lengvu stiliumi. Buvo Prancū
zų Akademijos narys.

Prancūzijos prezidentas 
Coty. lankydamas popiežių, 
dovanų nuvežė taurę ig di
delę meno paveikslų kolekci
ją. Tai Georg Rouault kūri
niai , litografijos, “Miserere" 
psalmės iliustracijos, viso 
56 paveikslai.* Pradžioje yra 
paties dailininko eilėmis su
rašyta dedikacija.

Rouault yra vienas iš di
džiausių prancūzų dailininkų 
modernistų, su gilių įsijauti
mu vaizduojąs religines te
mas. Jo kūrinių yra visuose 
pasaulio muziejuose, tačiau 
į Vatikano galeriją dėl savo 
modernizmo jis nebuvo pate
kęs. Prieš keletą metų Romo
je buvo rengiama tarptauti
nė religinio meno paroda, 
kurioje Rouault kūriniai dėl 
modernizmo buvo atmesti. 
Dabar kaip Prancūzijos do
vana jie pateko į Vatikaną.

vienas kitas buvo likęs iš jo 
ankstesnių laikų. Ir toje mo
nografijoje sudėti tik vėliau 
sukurti, visiems jau žinomi 
darbai.

Monografijos autoriai jo kū
rybą skirsto periodais, nagri
nėja j^čiūšpaveikslus.—Kas 
liečia paveikslų meninį verti
nimą, šie aiškinimai geri, ta
čiau visur brukte brukamas 
komunistinis aiškinimas, tem
piama ant socialinio realizmo. 
P. Kalpokas nors ir buvo rea
listas, bet, ilgai gyvendamas 
Vakaruose, buvo susipažinęs 
su naujom meno srovėm. Jos 
taip nepraėjo pro šalį jo ne- 
paveikdamos. Kur dailininkas 
eina kiek laisvesne forma, ten 
knygos autoriai vadina buržu
azine įtaka, visai atmeta-bet 
kokį modernizmą.

Kalbėdami apie nepriklauso
mos Lietuvos laikus, autoriai 
aiškina, kad dailininką kurti 
įkvėpė liaudies kova prieš en
gėjus. Tai grynai sovietinis 
aiškinimas. Nebuvo nei tų en
gėjų, nei liaudies kovos. Pa-

Petras Kalpokas -yra vienas 
iš ryškiųjų lietuvių -dailininkų. 
Apdovanotasdideliu talentu ir 
temperamentu, studijavęs Ry
tuose ir Vakaruose, jis atnešė 
nemaža gaivaus vėjo į lietuviš
kąjį. meną... Mirė 1945 m. oku
puotoje Lietuvoje. Mirties de
šimtmečiui paminėti ten išleis
ta jo vardo monografija, kuri 
pasirodė tik praėjusiais me
tais. Paruošė Pr. Gudynas ir 
R. Kalpokas, dailininko sūnus, 
taip pat dailininkas.

Knyga turi-172 psl., iš jų 65 
skirti tekstui, likusieji repro
dukcijom (kelios jų spalvotos). 
Šiaip išleista neblogai.

P, Kalpokas ilgą laiką gyve
no užsienyje, studijavo Miun
chene, Vokietijoje, vėliau įsi
kūrė Šveicarijoje, Italijoje. Sa
vo didelį kūrybos dalį išbarstė 
pakelyje. Pirmojo didžiojo ka
ro išvakarėse turėjo surengti 
savo parodą Berlyne. Jau bu
vo suvežęs pačius geriausius 
savo darbus, bet tuoj prasidėjo 
karas, ir paveikslai žuvo. Tad 
Kalpoko kūrybą7 ines^isažįsta- 
me tik iš vėlesnių darbų. Tik galiaū. tokie dalykai ir neska-

Vokietija
Taip pat nemaža muziejų ra

sime ir Vokietijos didžiuosiuo
se miestuose. Pats didžiausias 
jų — Tautinė galerija Berly
ne — buvo per karą pagrindi
nai sunaikintas ir iki šiol neat
statytas. Jo eksponatai išsau
goti ir priglausti kituose mu
ziejuose.- . x

Belgija
Didžiausias Karališkas Meno 

muziejus yra Briuselyje. Jis 
turi geras prancūzų, flamandų 
ir olandų meno kolekcijas, Ru- 
berte, Van Dyck. Jordaens,

Gyvena 
prie Los Angeles, Beverly 
Mills, su savo žmona. Nemėg
sta viešumos ir svečių, gyve
na užsidaręs ir kurdamas. 
Neseniai HoUywoodas Jį kvie
tė parašyti muziką vienam 
filmui ir žadėjo didelius pi
nigus. bet jis atsisakė, nes 
tai trukdysią jo rimtą kūry- 

Tačiau jis nevehgia tuo 
*2“ ““j*™*7“

u uriguMu „ restorano džiazui.

tis, dešinėje 
puokštė“.

Lengvai galime suprasti, 
kaip kuprelis susijaudino,-& 
kokiu ilgesiu laukė šeštadto- 
nio. Pirmas meilės laiškas 
jo gyvenime! Nuėjo jis pąs 
kirpėją, nusipirko naujus 
batus, pirštines, kaklaraištį. 
Ilgai gražinosi prieš veidro
dį. Ugi ploni pirštai drebėjo 
nuo susijaudinimo, valandų 
valandas tvarkant kaklaraiš
tį. Žandus užliejo gražus 
rausvumas, tamstos akys su-

• Petro Kiaulėno kūrinių 
paroda buvo atidaryta Pr. La
pienės vasarvietėje Stony 
Brook, L. I.

• Dail. V. K. Jonynas baigia 
daryti vitražus vienai Kenne- 
bunkport, Me.. pranciškonų 
vienuolyno koplyčiai. Bus šeši tivaliu. Paroda atidaroma bir- 
vitražai: šv. Pranciškus Ašy— želio 28 d. 8 v.v. Morrison vieš- 
žietis, šv. Antanas, šv. Šeima, būtyje Chicagoje ir tęsis iki 
Lietuva, kryžius ir erškėčių liepos 14 d. Parodos kataloge 
vainikas, širdis su kalavijais. bus atspausdintas dr. J. Gri-

ni iš pirmųjų pradėjo rinkti ir • K. Baronas redaguoja be- niaus straipsnis apie Lietuvos 
tuvių literatūros skaitymo kny- meną. Viršelį piešia dail. J. Pi
gą, kurią leidžia D. Britanijos lipauskas.
Liet. Sąjunga, minėdama savo • Aidų birželio numeris iš- 
dešimtmetį. su Nidos klubo eina šio mėnesio pabaigoje. Ki- 
talka. tas išeis tik po vasaros atosto-

• Leonas ŽJ'gas birželio 18 gų-
Adelaidėje. Australijoje, atida- • Prof. Ernestui Galvanaus- 
rė savo kūrinių parodą. Išsta- kui šiemet sueina 75 metų šu
tyti 54 aliejiniai piešiniai. Pa- kaktis. šiuo metu jis gyvena 
rodą atidaryta Karališkos Me- Madagaskaro saloje.
no draugijos galerijoje ir tęsis • Chudė Farrere, prancūzų 
dvi savaites. romanistas, mirė birželio 21.

• DaiL A. Tamošaitienė pa- sulaukęs 81 metų amžiaus. Jis 
kviesta dalyvauti Kanados pri
taikomojo meno parodoje Ot- 
tawos galerijoje.

• Lietuvių beletristikos an
tologija, kurią leidžia Lietuviš
kos Knygos Klubas Chicagoje.

Bet gatvėje jis negalėjo 
išlaikyti rimties. Jo ilgos plo
nos kojos žengė per greit, 
greičiau nei paprastai. ' Jis 
buvo pilnas baimės ir susi
jaudinimo. štai, eina jis į 
laimę!!

Kada pasiekė tiksią ir į- 
žengė į katedros š^čštę, ūmai 
sustojo lyg suakmenėjęs. Va
karinės pavasario saulės ap
šviesta priešais skubėjo mer
gaitė, skubėjo- tokiais pat 
greitais žingsnįah,; su tam
siai pilku anglišku kostiumu, 
'su gražia skrybėlaite, kuri 
panašėjo į vyrišką skrybėlę, 
su saulės skėčiu kairėje ir 
su žibuoklių pubkfte deši
nėje... Priešais skubėjo kup- jėga, ptačUuiai nuekambė- z ji, rykšte j
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Ponas Toks, nukūldenęs už 
miesto, prasivėdinti, upės kran
te aptiko žmogystą su meš
kere. f

— Tai žuvytę gaudai? — 
paklausė lyg nežinodamas.

— Gaudau, ką darysi negau- 
dęs, — atsakė ansai nė nekrus
telėdamas.

— Ar kimba?
— Ligi šiol dar neužkibo, bet 

tikiuosi...
— E. tikėjimas tinka tik 

bažnyčioje, anot garsių “moks
lininkų”. — numykė ponas’ 
Toks. — Upės krante reikia 
ne tikėjimo ir ne filosofijos 
apie lietuvių charakterį, o dau
giau vikrumo.

—: Kokio vikrumo? — susi
domėjo meškeriotojas.

— Mano galva,, paprasto. 
Turėtum lipti į upę, pagauti 
žuvį už uodegos ir užkabinti 
ant vąšelio. Po to ištraukti...

— Nieko nesuprantu. — at
kirto skersomis žiūrėdamas 
meškeriotojas. — Kam kabinti 
ir traukti, jeigu žuvį turėsiu 
rankoje. >

— Prašau nesiskubinti: žu
vies dar neturi. O jeigu ir pa
gautam meškere, tai žuvis vir
pėtų ant vąšelio, ar ne?

— Būtų užsikabinusi, tai ir 
virpėtų, — pritarė žmogus. — 
Bet kam ją kabinti ant vąšelio, 
jeigu jau turi rankoje?

— Jis ir vėl savo, — nerimo 
ponas Toks. — aš dar kartą 
paantrinu: žuvies dar neturi, o 
tiktai nori turėti, ir pasikoru
sią ant meškerės. Sveikas gi 
meškerioji, ar žuvauji?

— Žinoma, meškerioju.
— Tai ką aš ir sakau,

meškerioji, tai žuvis turi atsi
rasti ant vąšelio. Jei žuvauji — 
gali būti rankoje ar tinkle. Ro
dos. aišku, kaip ant delno.

— Aišku, bet...
— Čia negali būti jokio 

“bet”, — nukirto ponas Toks. 
— Parėjęs negalėsi gi sakyti 
žmonai: štai, mano meduolėli, 
tau žuvį sumeškeriojąu! Pir
ma turi žuvelę perverti vąšeliu, 
nors ir ranka pagautum. Me
lagyste verstis nepadoru.

Ponas Toks nukuldeno to
liau bambėdamas:

— O kiek pasaulyje yra me
lagysčių! Pareina vyras šlei- 
vinėdamas ir sako: saldute, 
buvau užsukęs į tokį jjosėdj... 
Vadinasi, sėdėjo, o kojos ne
laiko.

. -- - - . - - —1 1 - / f . . • ■ ------------------ - ■

BENDRAS JAV IR KANADOS BENDRUOMENIŲ VALDYBŲ POSĖDIS
■ .■ ■ ■

Birželio < 8 Cleveląnde įvy- ninkąvo Kanados LB krašto 
ko bendras JAV ir Kanados 
LB centrinių valdybų posė
dis. Kanados bendruomenei 
atstovavo »krašto valdybos 
pirm. V. Meilus ir nariai V. 
Vaidotas bei V. Songaila, Ka
nados KF pirm. Iz. Matusevi
čiūtė, JAV bendruomenei — 
visa jos centro valdyba: pirm. 
St. Barzdukas, nariai dr.Alg. 
Nasvytis, K. Augulis, J. Sta- 
niškis, Ig. Malenas. Alf. 
Mikulskis ir J. Stempužis.

Atidarydamas posėdį, JAV 
LB pirm. St. Barzdukas pas
veikino svečius ir pasidžiau
gė abiejų kraštų bendruome
nių tarpusavio bendradar
biavimu. Posėdžiui pirmi-

Kanadoje 
šv. Onos metai

valdybos pirm. 1 
sekretoriavo JAV LB centro 
valdybos sekr. K. Augulis..

Pirm. V. Meilus, pasidžiauk 
gęs abiejų kraštų valdybų 
susitikimu, išreiškė norą se
kančio pasėdžio metu visiems 
susirinkti Kanadoje.

Toliau posėdyje buvo svar
styti šie klausimai: PLB sei
mo organizavimo eiga, kul
tūrinis bendruomenių ben
dradarbiavimas, . tarpusavio 
informacija.

Susitarta PLB seimui skir
ti ko daugiausia dėmesio, 
kad jis sėkmingai atliktų 
jam skiriamus uždavinius. 
Seimas turi būti tikrai reikš
mingas įvykis visais atžvil
giais.

Susitarta taip pat plėsti

t kultūrinį bendradarbiavimą: 
V. Meilus, bendromis pastangomis .or

ganizuoti vadovėlių ir jau
nimo skaitinių leidimą, plės
ti akciją, keistis menininkais 
ir meno kolektyvais, rūpin
tis menin/ų parengimų lygio 
kėlimu.

Abi 
posėdy 
gančius 
kinti kultūrinius, 
sporto ir kt. reikalus, nutarė 
bendru pareiškimu kreiptis 
į bendruomenių organus ir 
visus lietuvius vykdyti tau
tinio solidarumo pareigą, 
kuri reiškiasi tautinio solida
rumo įnašų mokėjimu ir su
rinkimu.

Buvo taip pat pasikeista 
nuomonės dėl lietuvių gru
pių ir veiksnių sugyvenimo

Lietuvos laisvinimo byloje. 
Apskritai tris valandas su 
viršum trukęs bendrasis po
sėdis buvo darbingas ir drau- .

(LB Inf.)

Jei

Kanadoje už 20 mylių nuo 
Quebeco yra šv. Onos de Be- 
aupre šventovė. Kitais me
tais sueina 300 metų sukak
tis, kai toje vietoje įvyko pir
mas stebuklingas pagijimas 
ir buvo pastatydinta koply
čia. Tai sukakčiai priminti 
Kanados vyskupai 1958 me
tus paskelbė šv. Onos metais.

Jubiliejinės iškilmės prasi
dės 1958 gegužės 4. Tai die
nai organizuojama piligrimų 
procesija už pasaulio taiką. 
Manoma, kad joje dalyvaus 
daugelio kraštų delegacijos.

Šv. Onos novena bus pra
vesta* ’ 1958 liepos 17 —26. 
Joje dalyvaus Kanados vys
kupai, dvasininkai, vienuo
liai ir vyriausybės atstovai. 
Jie susirinks šv. Onos dieną 
— liepos 26.

Stebuklingos šv. Onos sta
tulos vainikavimu iškilmės 
baigsis 1958 spalio 12.

Per paskutinius metus šią 
stebuklingą vietą aplanky
davo iki pusantro milijono 
piligrimų. Didesnė jų pusė 
atvykdavo iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

HCADACHE?

valdybos, bendrame 
konstatavusios au- 
LB uždavinius ten- 

švietimo,

PITTSBURGH, PA.

Visi laukia lietuviu dienos
Lietuvių Jungtinių Organi

zacijų tradicinė diena Įvyks 
rugpiūčio 11, West View par
ke. Programoje bus prakalbų, 
lietuviškos muzikos, dainų, šo
kių, žaidimų ir k. Bus galima 
laimėti dvi brangias dovanas, 
kurias paaukojo laikrodžių, 
deimantų ir auksinių daiktų 
krautuvių savininkai V. J. 
Kraus ir Labuskis.

Chiropractlc te noted for its «ff*e« 
ta bringfaf relief to >uf* 

ferers frorn most typei of head- 
7 ache» — tacluding agoniztag mi

šraine. Consult your local chiro- 
practor and write today for further 
Information regarding headachea, 
their causes and how they can bo 
prevented and relieved. Also ask 
Jot freo literature regardtag other 
problem diseasea.

Spean Chlropraetic HospitaI
L. 095 Denver 20, Colorado

EJ-

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

TreminiŲ minėjimas Waterbury
Birželio 16 minėjome 1941 

metų pirmuosius išvežimus. 
Minėjimą rengė bendruomenės 
valdyba. Klebonas kun. E. Gr- 
adeckas 10 vai. aukojo mišias 
už žuvusius ir žiauriai kenčian
čius Sibiro taigose, koncentra
cijos lageriuose tremtinius. Pa-' 
sakė tai progai pritaikintą pa
mokslą. Toliau minėjimas bu
vo tęsiamas .parapijos salėje, 
kuri prisirinko pilnutėlė senų
jų ir naujųjų ateivių. Kalbėjo 
klebonas kun. Gradeckas, ben
druomenės pirmininkas Bag
donas ir buvęs seimo atstovas 
J. Valaitis. Kalbėtojai priminė, 
kokią didelę skriaudą rusai pa

darė okupuodami Lietuvą ir iš- 
tremdami tūkstančius Lietuvos 
dukterų ir sūnų, kad lietuvių 
tauta ir t/aau žudoma, kanki
nama ir kalama prie kryžiaus. 
Vienas kalbėtojas priminė, kad 
tie, kurie nebaudžia šių pasau
linių žmogžudžių, neša kartu 
atsakomybę už jų darbus.

Meninę programą išpildė pa
rapijos choras ir Krunkaitytė, 
pasakydama gražų ,tai dienai 
pritaikintą eilėrašti. Minėjimas 
baigtas tautos himnu .

• Lituanica
rios savininku 
dėl pravedamo 
VVaterburi. 804

krautuvė, ku- 
yra Bagdonas, 
kelio išsikėlė i 
Bank St. (Dr.)

Jung. Liet. Org. Komitetas 
rūpinasi laisvosios Lietuvos 
tradicijų ir kultūros išlaikymu, 
kada mūsų tėvų gimtasis kraš
tas yra rusų okupuotas. Mes ti
kime, kad geriausias būdas tai 
atsiekti yra kiek galima dides
nei grupei susirinkti bent kar
tą metuose į šią vienybės de
monstraciją. Tuo tikslu tartasi 
birželio 14 Jung. Liet. Org. at
stovų suvažiavime. Antras su
važiavimas Įvyks liepos 12 d. 
8 vai. vak. Lithuanian Benefi- 
cial Association of America 
svetainėje, 424 Locus St., Mc- 
Kees Rocks, Pa. Visi lietuvių 
klubų, draugijų, organizatijų, 
parapijų ir bendruomenės at
stovai kviečiami dalyvauti. Po 
suvažiavimo delegatai ir suva- 
žiaimo dalyviai bus pavaišinti.

Fr. Žilionis

FRANKLIN D. ROOSEVELT lėktuvnešy sprogo aukšto spaudimo garo pompa. Du Įgulos nariai 
užmušti, penki sunkiai sužeisti. Laivas buvo At lanto vandenyne, plaukia j Mayport, Fla.

CLEVELAND, OHIO
(Atkelta ’š 4 psl.)

Salės šonuose — kairėje A- 
merikos vėliava, dešinėje — 
išrikiuotos estų, latvių ir lie
tuvių vėliavos. Kiekvienos 
tautos vardu kalbėjo tautinių 
grupių reprezentantai (lie
tuvių vardu trumpą, bet įs
pūdingą kalbą pasakė Alto 
skyriaus pirm. J. Daugėla).

Nemaža abejonių sukėlė 
tik meninė programa, atlik
ta estės išraiškos šokių šo
kėjos Ella Ilbak: nevienam 
atrodė, kad jos šokiai, ypa
čiai apsirengimo atžvilgiu.

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitas Sovietu Rusijos dalis

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE

nesiderino su minėjimo rim
timi.

Lietuvių pamaldos įvyko 
10 vai. šv. Jurgio bažnyčioj 
su muz. Pr. Ambrazo vado
vaujamo parapijos choro gie
dojimu ir kun. Goldikovskio 
pamokslu. Amerikiečių visuo
menei daugiausia adv. J. 
Smetonos pastangomis buvo 
suorganizuotos specialios ra
dijo ir televizijos programos 
anglų kalba.

Kun. dr. K. Širvaitis, 
prieš kelerius metus vikara
vęs šv. Jurgio parapijoj ir iš 
čia nukeltas į Akroną, šiomis 
dienomis vėl grįžo vikaru į 
Clevelandą — į naująją lie
tuvių parapiją. Iš tikrųjų čia 
antro kunigo jau seniai reikė
jo, nes klebonas kun. ,J. An
gelaitis, vienas 
damas, į talką
kunigus vienuolius 
čius. Kun. K. kirvaičio atsi
radimu lic’uvi’i yra labai 
patenkinti, šv. • ur.io parapi
joj ėmus dirbti liun. P. Dzie- 
goraičiui ir naujojoj pavapi- • 
joj kun. K. širvaičiui, žymiai 
pagerėja liet, religinis patar
navimas, juo labiau, kad 
abu šie kunigai nevengia ro
dytis .ir lietuvių visuomenėj

Jolanda Aldona Drąsutytė, 
baigusi Western Reserve 

universitete mokslus (Ba- 
chelor of Arts) magna eum 
Įaudė, yra išrinkta šešių sen
jorų skaičiuj ir amerikiečių 
mokslo draugijos The Phi 
Beta Kappa nare. Tai dide
lė garbė, kurios
susilaukia. Mes džiaugiamės 
šiuo Drąsutytės 
juo labiau, kad 
vi ir lietuviškame gyvenime:
veikia skautuose, dalyvauja 
Čiurlionio ansambly ir kt.

SP

neapsidirb- 
kviesdavosi 

kitatau-

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mielu.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pati geriausią sūrį.

MICHIGAN FAR.M CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir

69-15 53rd Avenne. N. Y.
ABECŪNAS 
Conn.

Tel. TW

Tel. BA

informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
Maspeth, 
VICTOR 

351 Park Street, Xew Britain,

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. ■ Tel. Longwood 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
Mass. Tel. Hyde Park

4-8087

3-1342

6-2622

24 Prospect Street,* Hyde Park,
GEORGE

Caniff, Detroit, Mich.
STANLEY

W. 47th St.. Chicago, III.
JOHN SHURNA

So. Albany, Chicago, III.
ALLAN STEM’ART

No. Broad St., Phila.. Pa. Tel. Glazstone

1400

1804

5418

4310

METRICK
Tel. T. O.

Tel. Yards

Tel. Grevehill

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

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

111 p. .............................. ?....................... ......
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis.
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.........
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija............................................... •_.................
Amžinoji auka. kun. V. Pikturna

Bosco. kun. J. Lenioy ne. 755 psl. 5.00 
maršas. Alfas Sušinsk as. jaunimui skirta 

knyga. 260 psl. 2.00

Šv. Jonas 
Jaunyst ės

8-7062

7-8393

6-7783

5-1310

$2 00 
S5.00 

2.00 
2.00

1.00
0.70
1.00

$3.00
1 50
2.00

2.00
3.0C

2.00
2.00

220 p............. .......... ......... ...........................
Petras ir Liucija. R. Rolland, 112 p.......... >.........
Tipelis, Pulgis Andriušis. Humoristinis 

romanas, 240 p.......................................
Audra Žemaičiuose, VI. Andriukaitis. 218 p.....
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ..........................
Gabija, metraštis ...................... :...... -...................
Raudoni batukai. J. Savickis. 134 p:
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......................... .....

2.50
1.20

3.00 
2.20 
1.00 
6.00 
1.50 
1.50 
3.00 
1.80
2.00 
2.00 
2.00

Tinkamesniam klientų patarnavimui mes turime Įstaigas:

NEW YORK 23, N. Y. 
1991 Broadway, Tel. LYceum 5-0900. 
Kasdien ir Šeštadieniais 9-5.

(uždaryta sekmadieniais).

PHILADELPHIA 6, PA. 
.716 Wi!nut St.. Tel. IX)cu.st 3-4955 
kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

DETROIT 10. MICHIGAN 
6416 Michigan Avė., Tel. TA 5-7560. 
Pirm., antrad.. treč. ir ketvirt. 9-6. 
penktadieniais ir šeštadieniais 9-9.

rūbus, rūbams medžiagas, baltinius, 
Kiekvienas siuntinys apdrau.-įtas ir ga- 
> atlyginimo. Kiekvienas siuntėja.s gau-

CLEVELAND 3, OHIO.
1165 R. 71 St.. Tel. 1,'Tah 
Kasdien 10-7. šeštadieniai.*,

CHICAGO 32, ILL.
4102 Archer Avė. Tel. FR 
Ka'dien 9-7. šeštadieniais

1-0807.
10-5.

6-6399 
9-5.

SO. BOSTON 27. MASSACHUSETTS 
Ho >m 10, EIMs Bldg. 409 E. Broadvvay

Kasdien 9-5. šeštadieniai.*, 8-.2.

nte siijsti maisto produktus, 
p-. vaistus ir kitus daiktus.

na gavėjo

iuritini:n išsiimėinmi skubini. be atidėliojimo ir pristatomi greitai

......................... -I INTUR1ST (Maskvai ir siuntiniai siun- 
v. Rusijos dalis. Muitai* apmokami vietoje, taip Kad gavėjas

Veikiama specialiu susitarimu su 
čiami j risis Sov.......... .
nieko neturi primokėti

Parcel t>ep<rt. GLOBK TRAVEL SERVICE savo Įstaigose turi Įvairių 
muleklu, maisto proilukti; ir kitų daiktų savo klientų patogumui.

tik retas te-

Siuntiniu!, galite l’arrc pepart GLOBĖ TRAVEL SERVICE Įstaigoms 
siųsti paStu. tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir iš
siųsti paskyrom vietom.

laimėjimu, 
ji yra akty-

MALDAKNYGES
Angelas- kun A. Sabaliauskas raud. $2.00 

a ūks. $2 50 
de luxe

Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P Aleksa 
Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaitis, auks. 

balt.

Viešpaties

POEZIJA
Konradas Valenrodas. A. Mickevičius. 97 p. 
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. .... .............................

.1.00 
1.50 
3.00 
100 
2.00

2.20

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

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

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA 
Lietuvos vaizdų albumas. V. Augustinas II 1. 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p.
Lcgondariškieji O F. M kankiniai. 45 p..........
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p..........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J.

beletrIstika

$4.50
$1.00
$1.75
$2.50
$4.00

2.00

6 00
1.50

1 00 
0 50 
2.00 

Karys ....... 5.00

Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 
Mėnuo vadinamas medaus. Nelė Mazalaitė,

P- 1 50

DRAMA

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

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

VAIKŲ LITERATŪRA
Vaiku knygelė. Vysk. Valančius. 155 p.
Pasakos. Haufas, 93 p.............................
Velykų pasakos, N Butkienė. 32 p........
Baltasis vilkas. K Binkis. 36 p................
Lapės pasaka. V Pietaris. 96 p.
Po raganos kiniu. J. Jankus. 101 p

1.50
1.50

1 50
3.50

1 80
1.25
1.00
1 00
1.10
1.50

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

Darbininko administracija 910 Willoughby Ava., 
Brooklyn 21, N. Y.



SUMMER RENTALS

VACAHONS

DISPLAY

Grade Oil

LITU ANUS CRUISE ON A YACHT

Tek: ORient 2-0362 ORIent 2-1149R

GREENVILLE ACRES

Dvi drangės, kurioe ni^ada 
negalėdavo baigti kalbos, nu- 
ėjo į koncertą. Sekantį rytą

New 3 rm. cottage; porch, 
fireplace, modern convenienc- 
es, lakefront, swimming, fish
ing; $60 & up weekly. Reser- 
vations accepting for June— 
August—Sept.—Oct Honey- 
nraoners welcome. Spedal 
rate* for hdfttlng seMod.

Spencer 9-5839

MOLINO. doNST. CORP. 
NIghtingaie 6-9827

— Mane vakar visą laiką 
nervinto Miko pagyros. Reikta 
jau visai neturėti gėdos taip 
save augštinti.

— Nekreipk dėmesio į tą 
pusprotį, ir jis nustos tave pa
mėgdžioti.

ProeftTyn 
64 ROOMS

3 bedrooma, 1!4ta*»»4 toMtetn 
room*, 2 Gar detached garage. 
Convenlent < modern Dutch oyen

patyrusi dirbti geram residenci- 
niam viešbuty East Side. Gerai 
darbo sąlygos darbas pastovus. 
Kreiptis į Miss McKenna, 15 
East 58th St, N.T.C.

THE McGOVERN FARM
R. O. 2, .CatekiH, N. Y.

TcL CatakiH 896R2 , 
HILLSIDE FARM—110 ACRM 

Modern housekeeping apto, 2 - I 
rooma We«kly or MMOMdL Stoacioa

beeemes N. Beari SL, Peari River, 
to dead end. Turu leftto Magnoha 
St and rigtt to Model Home.

Another Projeet of 
Lincoln Home Censt. Co.

Builderš for Over 25 Tears.

New RocK^Be, Wykagfl9 Parfc. 
Rocsevelt schooL Beautifully deco- 
rated tffick Georgian residence. 
Main floor; center kali, living room, 
dining m, sun rm. modern kitehen, 
paneled breakfast rm. pcwder rm. 
A laudry. 2nd floor: 4 bdrms., 2 
baths, plūs md's rm, A bath; sreens 
and storins. Large well landseaped 
plot Reduced for quick sale to 
upper $30’s. Call owner. NE 3-9435

GARAGE, GAS STATION, 
Repair Shop and Auto Wreeking 

Yard
59 miles from N. Y; C. Reasonable 
pricecL Wilt accept -terms -from 
right person. Wėll estaSfished. 
Chance of a lifetime. Mr. Primavera 
Campbell Hali, N. Y. HAzel 7-2754.

ROCKVILLE CENTRE — White, 
Johnsonville shingle; 3 bedrooms; 
11^- baths; expanston attic; ofl 
steam heat; panąuet floors; fire
place; stln room; Bendfcc laundry; 
rooms, ceūar and attic, aH large. 
Asking 3i6. 59©: RO 4^865;’'31 Tar- 
ence St, Rockvifle Centre, HLJ7.Y.

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

ROCKVILLE CENTRE $22^00
ST.. AGNĖS Cathedral parish. 

New brick Tront split level, 3 bed
rooms, maid’s rm., living rm., din
ing rm. and kitehen, recreation, 
garage. Full basement. Two baths. 
See it at 11 Monroe St, off Long 
Beach Rd., 3 blocks north of Sun- 
rise. RO 4-3478.

(E. Park).
Compact 2 story, 2 bedrm. coL 

Spaeious setting fine trees, 
shrubs, tertace, stone wall, fire

place, garage.. Basementap. 
pliances esfras. dng. owner 

51&900
Near Paroehial School and 
Cath. Chureh. RO 3-4724

Namas su baldais ir kitais rei
kalingais dalykais pusei mė- 
nešio ar sezonui. Skambinti: 

; INdependence 3-6709.

Hog & PotiUry Farm
MHton, Dėt Hog and poutta^farm, 
splendid epportunity, only miles 

from ocėan resort A rm brick dwėl- 
ling, Severai outbuildings, priced 
very reasonable. Call Sareetman 
UL 2-2868, Brooklyn, N. Y.

311399 BUYS A HOME Hf 
BABYLON, WEST—nearchurches, 
sdiools, shopplng center. Fire
place, modern kitehen, 2 bed- 
rooms. MO 1-2694.

BEACTIFUL HOME IN 
ROCKVILLE CENTER

4 bedrooms, Colcnial. full dining 
room. oak floors. Lyons kitehen, 
laudry. lų baths. 2 car garage, 
near Catholic institutions, Mus be 
seen. Asking 318,500. RO 6-5355.

NR. FRANCISCaN MONASTE- 
RY & CHURCH. Log cabins. AH mo- 
dernr conv. private lake, beach and 
boating. By seaaon, monthly or se- 
mi-monthly. Call Glueck, WHitney 
3-2661 or Lake phone, West Mil- 
ford 4-7651.

ST. ROSE OF LIMA PARI8B 
FLATBUSH, 1005 Avė. K. l-family 
dėt; 9 rms, 2 baths, 2 kitehen; 
50x100; garage, oil; 2 encL porches; 
nr. school; walking distance to 
Catholic church. $26,000. Many 
extras. Owner. CL 8-1529.

EXP. SUPERINTENDENT 
East N. Brooklyn. 3 rooms 
plūs good salary. 33 family 
house, coaL fires. Free gas and 
electricity.
Phone RO 3-4062 M Evenings

— Gydytojas žadėjo mane 
per dvi savaites ant kojų pa
statyti

— Ar jis savo žddį išlaikė ?
— Per daug išlaikė. Savo 

automobilį turėjau parduoti, 
kad kaip nors jo sąskaitas ap
mokėčiau.

LAKEMOHAWK, L. K
Charming 3 bedrooms year 

round tome; near beach; liv- 
ing room with fireplace raised 

dining area, Idtdken, bath, 
automatic beat; garage. 

$12,500
Summer rentals avaUable.
Harriefte Luster, RsMtor 

Sparte Theatre Centre, Rt. 15 
Sparta. N. J. Next Mullers 

Delicatessen. Ptone:

ATTENTTON - 
FURNITURE MAKERS

CUSTOMį'FURNTTURE FACTORY 
for sale. Due to illnėss this can be 
bought at a very reasonable cost. 
Chance of a lifetime for. right 
party. UL 2-6871.

ON BEAUTIFUL LAKE 
GEORGE BRIGHTWATERS WATERFRONT 

116 Ccncourse East
Beautiful home, eadusive estabBsh- 
ed neighborhocl, landseaped plot 
156x213. First floor: livtag room, 
woodburaing fireplace, TV room. 
dining room. modern kitehen, auto
matic dish'vasher, washer-dryer, 2 
bedrooms, 1*4 baths. Secorid floor: 
3 bedrooms, pine paneDed play-

PORTERS
For Office cleaning. Work evenings.
Good pay.

Apply
ACE OFFICE CLEANING CO.

307 5th Avė., / New York City 
31st Rocm 1306 

MU 9-6880

ADYMUI VILNOS
Reikalingas patyrimas 

Geras užmokestis 
SCANDIA MILLS 

53 Hope St., Brooklyn, N. Y.
EV 4-1213

Ž^YEAR MORTGAGES 
20% DOHN 

Near ptiMle and parerMnl sehools, 
shopplng centor and oacMlaR tnna- 
portation. . . ;

LINCOLN HOMES 
N. MagnoUa St, Off Washingtot 

Ave^ Pearl River, N. Y 
Pearl River 5-8232 or 
Grėgocy (N. J.) 2-0351 

DIRECnONS: G. W. BrMge and 
Route 4 to ESnderkamaclc Road,

Jonas gana blogai šoka ir 
dėl to nepaleidžia Marytes iš 
rankų.

— Tik jau būk geras, — 
murma Marytė, — nespausk 
manęs taip labai .

— Bet, mieloji, — šnibžda 
jis, — už ko nors aš vis dėlto 
turiu laikytis, -v ...

7 Slaptosios policijos viršinin
kas išdėstė savo planus sekre
torei. ’

— Taigi, pasakyk man kon
krečiai, ar galiu šią paslaptį 
patikėti tavo draugei Ernai? 
Ar ji moka tylėti?

— Be abejo, —^ patvirtina, 
sekretorė. — Prieš porą metų, 
aš jai paskolinau 50 doL, bet 
iki šiol ji nei man, nei kam 
nors kitam apie tai rieprasita-

River Vaiky and the BettohMk 
80 ft LoMctrat Port- 
provements, Ktlia, shtN**s» Nuva- 
tion han, ‘
poniea for 
and swim__ _ . .
Lake. Free trana. to church. Book- 
leL Mlehael F. MeGevem.

$7,500 BUYS A 5 ROOM 
BUNGALOW IN

Lake Ronkonkoma — end. porch, 
partly fumished, garage, oil heaL 
$7,500, by appointment, in Catholic 
community. FLushing, 9-0175.

— Kaų> patinka tas minera
linis vanduo, kurį tau prira
šiau? — teiraujasi gydytojas.

— A, nieko sau. Tik man jis 
trupučiuką perstiprus. Turiu jį 
atskiesti alum.

ST. LORCTTO PARISH 
in Hempstead, L. I.

Tudor Cape Cod—6H rooms, 3 bed 
rooms, Field Stone Brick — Slate 
roof. Insulated. garage, flnished 
basement with complete kitehen and 
living room, mar Hcfstia and Adel- 
phi Ccllegest. Mušt be seen. This is : 
rasi value for $19000. Phone ftr 
appointment IV 9-1125 Friday Eve.
Ali day Mon, Tues, Wed. Thura.

UVE W THE CDONTRY 
4 Actu $165 Dewn

A 325 mo buy« 4 aeree, aR graao- 
land Southern Dutches Panoramic 
views 2 mi Taconic Pkway, 75 ml 
NTC. FaH price $1050. C. Mlller 
Verhank, N. T. Tri. Mlllbrook 2571

BAY HOUSE
AND COTTAGES, Orient, LJ,N.Y. 

Dlrectly on the water!
Swimming, Fishing, All Sports, 

Game Room, Finest Food.
10 COTTAGES, all rooms over- 

look water. Write for brochure and 
rate*. FLOYD X. KING, Zone 7, 
Orient, L. I, N. Y.

SL and Asteria BtaL 
'•Buying a Gaila Home ir troly 

a gals occasion”

BERKSIRES .
93 aeres, 7 romu house, {dus 3 rm. 
year round bungalotr, 3-car garage, 
Higinray frastage on both aidės 
Of Highway, eompldely fiinrshed, 

nal, near Catoolic church, 
City water, electriciiy and Street 
Ugfata Murt be seen. $28^00.

IV 6-1634 f

' — Bet tada tau reikės ne 
tik veidą, o ir visą galvą 
prausti, ^- atsako seslite- ^ ^

— To tai jau būtų perdaug...

ovens, 2% baths, garage. Walk to 
Subway and Catholic institutions. 
Builders doseouL Reduced to 
$28,500. Inspect. 80 SL & Grand 
Avė. Or Phone NE 9-3004.

— Tikrai, Tamsta labai ma
loni, — nustemba nuominin-

B beautiful 90-fL 
sailing schooners 
on Long Island 
Sound. Weekends 
from $25.00; 
weekly from $65.

Send for illustrated fdder. 
llth season 

SCHOONER CRUISES 
Box 64 Pelham, N. Y.

H. W. FEMALE

MEMUUTt
įgudini mitina felfitl gmikue Ir 

operuoti maMng Mnd Stiek.
R. HOFFMAN, INC.

M87 Atlantic Avė, Brooklyn, N. Y. 
Arti Warwick 5L Mldway 7-7509

Exceptional Buy. New 2 family 
homes. Ultra modern, fuU base
ment. Walk to Catholic churcn.

tion — Nev 2 Family Bricks 
Ultra-Ultra (2) 4|4 room apts. plūs 
large-Street level finished basement. 
Scientific kitehens with built-in

GARDEN CITY, modern brick 
Colonial, in Catholic area. 3 bėd
inoms^ tile bath, glass endosed 
šhower; living room, fireplace, full 
dining room, eat-in^kitchen, pcčvder 
room; carpeting, ahiminum stonus 
and screens, atL garage, screened 
patio. High 4% GI mtg. Asking 
$25,500. Pioneer 1-3994. SaL & Sun. 
—DI 4-9400 (Mr. SuDivąjį) v vpjeek

tvenkinio.
— Aš nesuprantu, — sako 

Mikas, — kam tai gulbei rei
kalingas toks ilgas kaklas?

— Ot tai tau! — piktinas 
Dikas. — Jei ji turštų^tik to
kį kaklą kaip tavo, tikrai šia
me tvenkiny prigertų.

GLEN HAVEN HOTEL
KENNEBUNKPORT, MAINE

Vacation Joys at Moderate Rate* 
, Central tocation of Maine’s loveliest 
beaches, summer theatres. artist colo- 
nies. Svimmins. sun bathing. deep sea 
fishing, all sports. Near churches.

Excellent food, eoektail lounge. In- 
door recreation. ElevatofT.Opens June 
15. Special Club Plan Ratea—Write 

JOHN H. BAKER. Manager

Loon Lake, Chestertown, N. Y. 5 
years oid. Living room, two bed
rooms, kitehen, gliMsrd in sun 
porch, modern bath, all on one 
floor, tabore full ceDar with garage 
on ground level. Insulated, hard- 
.wood fioors. Hot Air FUroace.elec- 
tridty, gas, hot water, phone. Ex- 
cellent water system — 110 feet 
deep welL Automatic jet water 
pump in cellar. One aere land, 
pine groove. on Ifighway 9. 100 fL 
frontage, good for any business. 
Bargain price $7.000.00, cash dowb 
$3300. Owner tfansferred. Can be 
occupied June Irt.

JACK M. PARĮ 
EllialMifhtonn, N. Y. Pfeone 290

1% aeres. Beautiful birch trees.
$3000. Can for appointment. ’ 

CASTELLANO
1350 75th SL, Brooklyn.

BE 6-O484.

>. I pvtthem ifk 
’til j hdve

Tfa+š hov/L 
my mohey. Ih onk A dn4 S moriths 

l'll dėt bock 4 dollars 1or ft/ery 3 cJoNdij Iih •* 

V\Zhy not save V-S Sm’hgs STamI^ dnd Hav/e

P. O. Box 75 e 
Unionville, N. Y.

85 aeres of beautiful Vaeation- 
land. 90 minutes from N. Y. C. 
and Newark. Private lake. 
Swimming pool, fishing, hunt- 
ing, dancing, bar. Adults $35. 
week; children $17.50 week. 
Near Catholic church.

Port Jervis 
3-3866

Namų savininkė užsipuolė 
nuomininką:

— Arba Tamsta tubj sumo
kėsi už pragyventą laiką, arba 
tuoj kraustykis lauk!

— Juozuk, bėk nusiplauti 
rankas ir nepamiršk nusi

varo tėvas nuo sta- , 
kas. — Kiti savininkai sias



ss
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BARASEVIdUS Ir SŪNU8 
FU N ERA L KOMI 

251W. Broadway

JOSEPH BARACEVlCilfe
Laidotuvių Direktorių*
Tai. ANdrow B2S9Q

ap.kmadkmį

Aveų Brookiyn. Prašokta nesi- 
vėimti.

Simas Sužiedėlis
Darbininko vyr. redaktorius,

rijimo seime. Iš Baltnnorės ke
liauja į Chieagą, į jaunimo 
kongresą ir šokių tostivalį. Į 
parapijų grįžta tik liepos 3.

išvyko dviem savaitėm atosto
gų pas šeimą Bročkton, Mass.

Alg. Kezys, S. J., . «
brooklyniečių E. ir J. Kezių 
sūnus, parašęs tezę, gavo filo-*" 
sofijos magistro laipsnį West 
Baden kolegijoje, Ind.

New Yorko Liet. Gydytoj? 
Draugija

su dantų gydytojais ruošia po
būvį — gegužinę liepos 7 d. 
dr. Vytauto Avižonio sodybo
je, 51 Maple Avė., Bay Shore, 
Lmtg Island, N. Y., t.y. ten pat, 
Jkur perritais metais. Mokestis 
vienam nariui ar su šeima ne
žiūrint skaičiaus — 4 doL Už
sakymus ir pinigus siųsti: dr. . 
St. Daugėla, 181 Tappan St., 
Kearny, New Jersey. TeL 
Kearny 3-9860.

Pakrikštyta

- - BMŠBSis ^fcs&ps
bus Šėpos 14 kaip ir pernai to
je pačioje vietoje: Jamfcica Na
tional Hali, 108-11 ■ Sutphin 
Bhrd. Šokiams gros geras or
kestras. Bus proga visiems pa
silinksminti.

Ardu Okutis Su'žmona, 
iš Bostono, J. Mbckaitis iš 
Lanring, Mich., V. Gražulis su 
žmona iš N. Merico, specialiai 
buvo atvykę pamatyti daiL 
Petro Kiaulėno kūrinių paro
dos, įvykusios Pr. Lapienės va
sarvietėj birželio 15—16. '

paskaitą skaitė <prof. K. Pakš
tas. šio susirinkimo metu taip 
pat buvo atsisveikinta su Braz
džioniu ir Vasaičių šeimomis, 
kurios greitu laiku išsikelia į 
kitus miestus.

bažnyčioje pakrikštyta Juozo

kų dukrelė Viktorijos vardu.. 
Krikštijo kleb. kun. N. Pakal-

Kun. Pranas Skrodenis 
birželio 23 minėjo 25 metų ku
nigystės sukaktį. Sukaktuvi
ninkas Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje atldilė ju
biliejines mišias. Asistavo kun. 
A Petrauskas, šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, kun. J. Skro
denis, MIC., sukaktuvininko 
brolis; arkidiakonu buvo kleb. 
kun. J. Aleksiūnas. Pamokslą 
pasakė preL J. Balkūnas. Ju- 
bilijatui pagerbti vaišės įvyko 
šv. Jurgio parapijos salėje.

Architektas Jonas Molokas
yra atvykęs iš Chicagos nau- « " 
josios Maspethe statomos baž- H "
nyčios reikalais. Prel. J. Bal- ||l

kūno rūpesčiu statoma nauja 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos bažnyčia. Statybos dar- 
bai greit prasidės. Visi planai H 

priimti ir patvirtinti. Planus ’’*i
bažnyčiai parengi architektas
Jonas Mulokas. rOmv.

Lietuvių Enciklopedijos 
naujas, XI tomas (K raidės), 
jau baigtas spausdinti ir pra- 
dedamasišsnmtinėfi. šį .tomą 
redagavo prof. J. Puzinas.

WAįTKUS 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUb 
laidotuvių Direktorių? « t 
ir Bąlsamuotsjas J

NOTARY tJDBUC

LDS CENTRO VALDYBA

Richard J. Cushing, D. D.

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A Virmauskas 

50~Flaherty Way y 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas 
Vincas J. Kudirka

NauJa moderniška koplyčia šer-1 
meninas dykai. Aptarnauja C&m- ♦ 
bridge ir Bostono kolonijas že- 4 ■/ . 
miausiocnis kainomis. Kainos to«1

NEW YORKAS

baigtuvės įvyko birželio 23. 
Buvo specialios mokinių pa
maldos ir po pietų diplomų iš
dalinimas.

Birželio men. Ateitis 
Birželio Ateities numeris,

Liet Atsiminimų radijo . pasipuošęs gražia V. Augusti- 
valandos no nuotrauka, vaizduojančia

metinis piknikas įvyksta Polish burinių laivų regatą Trakų eže- 
JNational Hali, 108-11 Sutphin re, jau išsiuntinėtas skaityto-
Blvd., Jamaica, L. L Progra- jams. Numeryje pirmiausia tų Korp! “Vytis” junjorų su-

Lietuvos Gen. Konsulato New Yorke paieškomi asmenys
Armonienė - Jobinskaitė, A- 

leksąndra, d. Petro.
Atkočiūnaitė, Elena, iš Uk

mergės, ištekėjusi už prancū
zo, išvyko Paryžiun.

Bagdonienė, Elena, iš Tau
jėnų, Ukmergės ap., vyras Bag
donas, Juozas, gyveno Argenti
noje.

Baits, Tony, kilęs iš Lietu-

vos, žmona Mary ir duktė Ma
ry, gyveno Kenosha, Wis.

Balynas, Antanas, sūn. Mo
tiejaus. '

Barauskas, Jonas ir Kostas, 
sūnūs Miko, iš Mockorių k.

Bildukas, Jonas, s. Juozo, g.
1905 m., Tauragės ap.

Skautai norėtų turėti savo 
būklą

New Yorko studentų skau-

no, iš Raudondvario, gyv. Sao 
Paulo, Brazilijoje:

Cerneskienė-Gedminaitė, Ste
la, d. Boleslovo.

Danilevičius, Bronislovas, s.

Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai’
Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.

Finansų Sekretorius
Nell Meškūnas 

91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

TeL EVergreen 7^4335

Stephen Aromiskiš
(ARMAKAUSKAS)

Graborins-Balsamtiotojfts 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

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

: Tel STagg 2-5043 $

į Malthew P. Ballasf

m. r: —L-HreKiomu, g
ALB. BALTRŪNAS-BALTON į

■ r

M. P. BALLAS—Direktoriui

d. Kazio, vyras Pranaitis, My
kolas, duktė Elena.

Račkauskas, Jurgis, gyvenęs 
Kanadoje, Vancouver, B. C.

Rudelevičius, Aleksandras ir 
Petras.

Šabliauskaitė - Mikaliūnie- 
nė, Ona, iš Pašilės, Ukmergės 
ap.

Sausanavičiūtė, Katrė, iš Ap- 
suonės k., Kruonio vai.

Sipavičius, Kęstutis, s. Bro
nislovo ir Eugenijos.

Tamkus,' Juozapas, s. Mar- Iždininkė
tyno, nuo Žiežmarių Blanche Kapochy

mojo bus lietuvaitės gražuolės prisimenama ištremtieji į Sibi- eigoje, kuri įvyko birž. 17 ponų Dauda, Jokūbas ir Jonas, s. Jo- Ūsas, Adomas, iš Griškabū- 409 W. Broadway
rinkimai, polkutes ir tango šo- rį- Toliau rašo: A. Vedeckas — Sirusų bute, buvo iškeltas pa- kūbo, iš Patariškių k., Onuškio džio. So. Boston 27, Mass.

* Irimo kontestai J. Matulaitie- Pažvelkime į save, J. Petrėnas siūlymas N. Y. akademikams v. Trakų ap. Verikaitis, Vaclovas, dirbęs
nes vadovaujama tautinių šo- — Maironis aiškina Žalgirio skautams įsigyti būklą. Tokio- Gedminaitė-Cerp 
kių grupė pašoks tautinius šo- mūšį, Ona Ališyte —- Vėjų nu- je patalpoje būtų lietuviškų la, d. Boleslovo.

skridę rūpesčiai, supažmuma- knygų knygynėlis, prenume- Gulbinas, Aleksas, s. Juozo. Vilkiškienė - Zydelyte, Elz- K 

ma su Putnamo kursais, pri- ruojami lietuviški laikraščiai, Hannantaitė, gyvenum Uk- Ineta, vyras Vilkišius, Jonas,
statomas naujasis prichologi- būtų įvairių žaidimų (stalo te- mergėje, Vytauto gatvėje. duktė Marijona, iš Damanonių _ .

__ . __ „ jos daktaras Antanas Sužiedė- nisas, šachmatai ir k.). Čia Jocinskaitė - Am * ‘ v Brone Miaumene
gyvenanti Yonkero, N. Y., pa- Kudžma — Mokyklinė taip pat vyktų akademikų feksandra, d. Petro
aukojo 5 doL ^Ifui vietoj ge- Šeimoje; sporto skyrių- skautų sueigos bei galėtų būti Juralevičius, Juož
lių ant a.a. vmos urvy e- gęstutM Cerkeiiūnas prisi- skautų vyčių, jūrų skautų ir Mikahuu^dtė - Pranaitienė, ninku v., Trakų ap.

kiai nuo 5 v.v.

Žydelis, Pranas, s. Motie
jaus, Jš Damanonių k., Valki-

nes kapo.

Mirė

Danielius A veika 
Teklė Mittchel

Reikalu Vedėjas 

660 Graad Street
Brookiyn, N. Y. i

NOTARY PUBLIC g

Josepli Garszvr: į
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.

mena pinnąjj musų srepsuun- vyr. saauaų sueigos, savaitga- Fruzina, d. Kazio, vyras Pra- Ieškomieji arba apie juos ži- 
kų triumfą; knygų, atritinto- Bais, kai nebūna akademikams naitis, Mykolas, duktė Elena. nantieū maloniai prašomi atsi- 

. kiško gyvenimo apžvalgos. Dai- tinkamo parengimo, čia būtų Mikaliūnienė - Šabliauskaitė, Kepti į-
Milford St, Brookiyn. Palai- liosios literatūros spausdina organizuojami kultūringi lietu- Ona, iš Pašilės, Ukmergės ap. nnrtmhde Lithnaiita
Aitas birželio 21 iš Apreiškimo Birutė Empakerytė — Vieną viškoj nuotaikoj pasflink^- MHiauskiene - Žydelytė, Ma- 41^t 8tad Street
parapijos bažnyčios šv. Jono vakarą — novelę, eilėraščius: nimai. Patalpa butų išpuošta riiona Mffiauskas, Pet- New York 24. N Y 
kapinėse. Liko 3 dukterys ir Birutė Dabušytė, Dalia Pri- lietu^įškais ornamentais, kad g Damancmių k — ‘ *% . •
vienas sūnus. kockytė. kiekvienam būtų malonu joje v ■ Trakų «p

Kas tokiam tikslui žinotų 
tinkamą patalpą (rūsį, krau
tuvę, butą ar pan.) ir galėtų 
ją perleisti akademikams skau- , 
tams ar išnuomoti, prašome 
pranešti Romui Kezini, 130 
Hendrfr St, Brookiyn 7, N. Y. 
Tel. AP 7-3244. Pageidautina, 
kad patalpa būtų Woodhaveno 
ar East New Yorko apylinkėje.

Benediktas Jakutis

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ.

................................... ............... ....................... .

SIUNTINIAMS I LIETUVAI
I Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams | 

ir švarkams, moterų eilutėms, sukneKnui bei Švarkams. »
Maišytos ir raycninės medžiagos parduodamos griežtai urmo ’ I 

(wholesale) kainomis. |

K and K FMB1CS
Į 1158 East Jei»ey Strevt EUzabMh. N. J. Į
j PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-1711 į

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI » VAL. VAKARO > 
MOsų kainos vyrų drabužiams prasideda nos 9M už pilną citatą |

Paulavičius, Povilas, gyve
nęs Kaune iki 1944 m.

Plentauskas, Antanas.

GERIAUSIA 
DOVANA •

birželio 23 išvyko trijų savai
čių atostogų į Near Mesdco pas

IStephen Bredes Jr.|
ADVOKATAS |

1
37 SherHaa Avė.

Broeklyn A N. N.
į Tai. APplegatc 7-7083

baigiantiems šeštadieninę 
mokyklą
VYT. AUGUSTINO ,

Lietuvos vaizdu

KALNUOTA VIETA, 
GERAS MAISTAS, 
MODERNŪS ĮTAISYMAI. 
DIDELI KAMBARIAI, 
ARTI MAUDYMOS IR

TEL. HIGH FALLS 3185,

albumas
X . "' ’ 1

BOX 325,
STONE RIDGE, N. Y.

Užsakymus dusti*.
Ateitis, 916 Mfilkmųhby Av

Kaina $6,00.

PIKNIKO PROGRAMOJE:

Lietuvaitės gražuolės rinkimai, išrinkti “Miss 
Lithuonta”;

Karališkos šeimos rinkimai;
Polkutės ir tango šokimo kontestai.

Taip pat lietuviški tautiniai šokiai, kuriuos 
pašoks “Rūtos” Radio Ansamblio šokėjai, vad, 
Jadvygos Matulaitienės.

Pikniko pradžia — 1 vai. po pietų. Nuo 5 vai. 
p. p. iki 10 vai. vok., šokiams gros garsus

TED MAKSYMOWICZ Radio Orkestras.' J

Woodhav», N. Y.
Suteikiam garbingas laidotume* Į 
Koptyčioc nemokamai visose, 
miesto dalyse; veikia ventiliacija !

William J. Drake*
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefoaas JAmaica 6-7272

Draudimo reikalais, taksy (Income
Tax) paruošimui, notarinių doku
mentu tvirtinimui

IRpfldomi fatarritatal bei vablyliintoi taksai, tvirtina* 
bu |Tsire aosoiiMmaL

gvamose draudimo fstalgose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baidai, Usniai ir Bananinis tartas nuo ugnies ar įvairių 
riHhi ataakotayMs bei pavogimą Save gante apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, karta apmokant ir ligoninės 
NDaldas.

OyvjMs apdraudimas — TKAVEUKS 1X3. CO„ Hartford,

Jyozas Andriušis

.4
■■


